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LA TUIES 

-Veus. 11mb una dona s.ixI, no m'hi 
-1 t'hi casaries? 
-Jo he dit un disbarat, no una catàstrofe! 
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ANO SOSO A RETAGUARDIA Núm. 5558 

Diaño semanaI 8amanb: y lUltrado, de ... , anunc.io. y e.quelu mortvoriu 
¡SALE HOY¡ 

Rufa.ta vuelve a.I redU I Si a~.o vei~ a Siochez 
Benedicta. deCidit cuindo 

al c:abo 108 a:i\os D1.iI va .. elcrlbir la .e,und. 
Aquello del raid IC fué Iu deliti •• de la elocuen- parte de "l:-a Reina Inca". 

~n orri •. Apen .. mi ac· cia de Pico, la cle,ancia I D.d recadltol - Solso,na 
roplano comcnz6 a dar de Rius y Riu. y de las menor, el obeso, y al JO-
vuclt .. , Ic ~ped a con- pantorrlUa. de la Ampa- "t'en .Robe~t, cad~ dIa f!1" 
tar chi.te. a la america- rito Mi¡ucl Anlet. ¿Con caltu:O. SI '.C'II lA rIfa, 
na y no le qUe le pa16, qUe ya la diS6 "El Pro- envi.d fondos, pero que 
que me dijo que le ve- ¡(fUO"? ¡Pobrccito, tan no lun de Escolet. 
nlan." marcOI. Total, que jovenl Decidit li Vinaixa 
ate.rrizarnol en laI Cam- que otra vez lerA y que 
pOl ElIaeol, entrando a peor acab6 "El Poble Ca
mano derec:ha, y fuimos tal''' . 

RUFASTA 

bijQ pr6di~o. 
• un hotel que le llama He oido decir que te-

~:e:u~~rr:J~~~~ y:¿~: ~:~~ :b:~~cO ~~s~!:~~: m:mz ... ll!l1OS&S_ ........ _ 
in¡:llil, no .Ii li la ameri- leonel, ticres, pantera. y NQTICIAS DE 
cana qucd.ó contenta, por_ elcritores domesticados. 
que, de primer entuvio, Yo no quiero nada con 
me paredó que tenia po- 6er ... Una vez quise co
co. l'er un conejo y redbt 

Al dia li¡uiente, (ui a una heretada que aun me 
ver a Poincarl!. Me dijo siento. No hi tomarl!, pa
Que le habla ,ultado mu- !abra. 
eho el pobre terriser de ¿Con que Marcelina va 
LA TUIES, y que li yo a bater un lemanario? 
me queria quedar de cro- Aun no asamos y ya prin-
nllta ofidal del Palail- lamOI. Yo ta."'nbi6n quie_ 
:8ourboD. Tambi6n de ro meter cucharada en CIO 
"L'Ac.tion Françaile" me de la política. Voy • fun
hlderon propolicionel pa- dar un partido elperantil_ 
ta que IUltituyera a Dau- ta y vegetariano. Me pa_ 
det. Me dabln diez mil rece qUe voy a tener mAs 
(ranCOI cada mel y la 10- adeptoa (¡UC lectore. "La 
~. "Deu n'hi Dludetl" Informad6n" Si me deci-
hice yo, pero no me en- do a dar IUn mitin, ya OI 
tendieron. Hecho y pen- mandaré recadito. 
sado, me pared6 me;or Antet de que ac me ol-
votver a Barcelona, por- vide, ¿sabéil cu!! ea el 
que la americana aquella, anima] mAs gandul? Puel, 
que a ta euenta era de le- la baUena. ¿ Qué hace la 
funda mano, me venia an- ballena, en efecto? INa
cha y Cluba arrufada. da I (Si no os ha (Ultado, 

Antet de marcbar, la os lo eambiaré por un ca_ 
Jo.elina Baker me di6 beu y cola del autoMs 
recuerdol para vOlOtrOl, de Sant Boi.) 
y me dijo que ven- Otro chistecito. ¿Cuil 
drta a la Ciudad Corulal el el pescado que se pa_ 
en cuanto le va,ue. Esc reee a un aperitiva? Pues 
de va,ase no quiere decir l'amer ... 1w:a. ¿Qué de
oin,una COI. fea. eb? Me ds. que CI mala? A ver 
re,.16 un retrato y leil .i os ¡uata mis e.te: 
parel de medione. de cc- ¿Por qué IOl patos que-
Ior QUe cuando 101 veln rrian ser cabaIlol? Puc., 
lai chieas del "Edén" se porque así te.ndrían cua
van. delencuadernar. tro pataa. ¿El colmo de 

Y ya .stoy otra vel! en- un maquinista de impren_ 
tre vOlOtrOI. Tengo ,anat ta? Subirse por las "ra-
de vol ver a cJ.Iafrutar de m ..... 

TODO ARREO 

Se alecua que Trots_ 
ky pienl. venir a Baree· 
lona. 

Aqur, al menol, pedr' 
diafrutar vierulo "la ru
.ia" de ,ala. 

Se ha fllDdado una 10-
ciedad anÓnlma para ex
plotar una. minat de bie
la en el Polo Norte. 

Aviso a IOl capitaliltas 
que no .epan en qué colo
car el dinero. 

E.critor furibundo de
lta colocaci6n en perió
dico neo donde pueda de
dr CO .. I feu a los eo
muni.tas. DilcreciÓn, eco· 
nomia y elocaencia ,aran 
tizada. Dld,irse a León 
Daudet, Bruselas. (Ad
vertencia: no el tan 6ero 
el le6n como lo piuta 
Maurru). 

Lorol de .. Ida le pue
den adquirir: en Pari. a 
buen precio. E.pecialidad 
en ,IOla. fabuU.ticu. 
Darin raz6n en el Hotel 
Clarid,e. 

ESPECTACLES 

GRAN TEATRE 
ESPANYOL 

Companyia 
SSlItpere-.:-Ber66s 

Primera actriu: 
Asumpci6 Cba/s 

Ezit cololtal 
do 

UN CORRIOO 
PER FORÇA 

TEATRE COMIC 
L'hit dels biti 

Tothom ha d'anar a 

NOT·YET 
PAS ENCORE_ 

TODAVIA NO _ 
ENCARE NO_ 

ROXANA 
la millor obra del mestre 

LUNA 

Direcci6 artística: 
Manuel SurraBes 

TEATRE NOU 
EXIT COLOSSAL 

CHARlVARI 
Cada nit 

CHARIVARI 



L'amor i la ràdio 

AL "Ateneu" hi ha reunida una penya. Escrip
tors, periodistes, novel.listes i aficionats. 

-Jo - diu un d'ells - s6c acèrrim partidari 
de l'amor lliure I 

-Jo crec que lea velles teories sobre la vir
ginitat, s 'han de desterrar I - diu un altre. 

-Si, senyor I - afirma un tercer - Cap l1ei, 
cap prejudici, pot oposar-se a les imperioses exi
gències de la naturalesa. 

Entre la colla deIa que enraonen, es troba un 
que encara no ha dit la seva. Per fi, es decideix 
a parlar i eadama: 

-Jo ja ho sé el que sou, tots vosaltres! 
Sorpresos per aquella interrupció, que no ve 

pas a tò, s'aixequen tots i pregunten: 
-Qu~1 
l el que ha interromput contesta, la mar de 

Iresc: 
-Una colla de sens-filistea! 

El xarlest6n i el sabatu 

DES de la arribada. d'en Lerroux, l'invenci6 del 
pentinat a la "garçonne" i la puja de les sub

sistències, no haviem presenciat una catàstrofe 
de la magnitut de la implantació dd xarlestón 
entre el repertori dels nostres balls públics i po
pulars. 

Naturalment que en aquest m6n, no hi ha mal 
que no faci bé a alguna persona, i tot el que _ 
uns perjudica, als altres els favoreix, 

l sin6, preguntin-ho a l'eixerit sabater del ba
rri de Ribera. que té a la porta del seu modest 
establiment un rètol que diuaixf: 

Jovesl Balleu el xarlest6n! 
l porteu-me desprès lea sabates a adobar. 

Aquest sabater, el dia que es faci un concurs 
de publicitat enginyosa, mereixeria guanyar el 
primer premi, 

A telèfons 

L'ALTRA tarda, un senyor va demanar una con
ferhcia a la central de Telèfons del carrer 

d'Aviny6. Al cap d'una bona estona d'espera, li 
van donar la comunicaci6 esperada. 

J, a dintre la cabina va començar el se¡üent 
diàleg: 

-Escolti I Es Llavaneres? Sí? Ahl Bél Vostè 
es en Quim? Eh? Sí! Què? Jo soc en RamI 

-Com diu? 
-En RamI 
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-No l'entenc I Diguim Ics lletres I 
-Erre de "ruc", a d'''asc'' i eme de .. matso ..... 
-Ah I Estl bé I l quin dels tres és vosta? 

Els rètols originaJs 

A QUESTS dics ens ha tocat tòner per Barce-
lona a la recerca d'un redactor que bavia fu

git amb la mecanògrafa de Ja administraci6 j 
hem tingut ocasi6 de veure els següents rètOM. 
que copiem perqu~ tenen gràcia: 

"La Comodidad" (fAbrica de calaizerca). 
"El negro sino" (carboneria). 
"El duloe balancco" (hi venen balancins). 
"Fiat Lux" (bombetes elèctriques). 
"EI alegre cacareo" (és una gallinaire). 
"La paz del mundo" (fàbri.ca de baguls). 
Tots aquelts, tatàn molt bé, però no arriben a 

tenir l'humorisme d'una botiga de corretjta que 
hi ha al Poble Nou amb el següent rètol : 

"La esposa del correo" (! I). 

L'Hortolà de Sant Boi 

LA RASPA PERILLOSA 

L
A senyora Clementina està desesperada 
amb el serveí. Cada dia n'hi passa una de 
crespa. 

L'altre dia va treure, gairebé a empentes, a la 
minyona que tenia. 

-Es ¡nsoportable I - tsclamava - Es inde· 
centl 

-Que potser t'ha pres el marit? - li va 
preguntar una amiga seva. 

-PitjorI 
-Pitjor encara? Que t'ha pres el professor de 

baU? 
-No, no! Encara pitjor I 
-Doncs, qué t'ha pres? 

-1 per què f)O vol que agafem un auto? 
-Perquè tjnc por de sortir-ne atropeJlsd •. 

l la senyora Clementina, en el comble de la 
indignaci6 eli va decidir a proclamar la veritat. 
contestant: 

-M'ha pres el xofer I 

11. And.nga 

RECOMANA CIO 

U NA xicota. de costums lleugeres, entra ea 
una botiga de robes al carrer Nou de la 
Rambla i demana un vestit. 

. N'hi ensenyen una co11a, remena mig magat.tem 
l, per fi. es decideiz a quedar·s'en un. 

-Fà bé de Quedar·se aquest _ li diu el de~ 
pendent. que coneix el panyo _. Es el que 1i COI
tarA menys de treure· •... 

Sis TeJHt 
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Novel'la de bons "Y mals c:ostums 
Capitol VII 

U N silenci den.l .. im envolcallava l'ambient ale_ 
Ire de l'habitació. Ell uU. de l'Ernest cercaven 

CD lea paret. motiUI on repour pcrb, leruc aaber com, 
lel seves mirades el trobaven per tot arreu a.:nb lea 
do la Bertina. projectades de cua d'uU, estranyament 
.ensuaJ. i plencs de picardia. 

Era inevitable i l'esclamaci6 lortí del. llavis de l'Er 
Delt: 

-Sembla que Ca calor, veritat? 
EUa .e'l mirl de dalt a baix amb un rictus d'ironia. 

de buda I.(nant en cia llavis que Iver¡onyI a l'Ernest. 
-Quan el .cnyoret ho d~u ... 
I deixA caure el cap en el respatller de l'encoizinat 

hutaeó, i els braçOl a banda i banda del scient. 
I afci,i amb veu d.lida, lenta, arrO'Slc&,ant les pa

Taulcl: 

-Jo al menys en tinc molta ... molta ... 
I tOia ella s'nlremi en una el&"arrifança de ner_ 

l'i •. 

De nou el I¡lenci tornA a ensenyorir-se de l'am~ 
bient. Era un Iilenci pl~ d'ondulacionl vibn\tils que 
airavoltaven a rentorn de una lOla idea i enterbolien 
en un zum-&ei¡: de mOlca vironera els ccrvells CJ:ci
.tats. de la servcnta i el timid viii tant. 

Sense IIber com. del pit de rErncst n'ei:d un 101-
pir 1I.re, profond, i com atacat de traidora fiblada. 
•• .. i.cci. d'una manera violcnta, inharmònica, plena dc 
brusqucdat. No sabcnt qu~ fer, ni .abent qu~ dir, el 
quedà pl.nt.t davant d'una de lel aquarel.les amb lea 
mana darrcra i fcnt eir.volt.r el beu·ct. 

-Anava molt lluny aqucst solpid - prelunt1 cU., 
arnb decilió, i col.locant-se entre l'Ernelt i el quadre. 

La Ber!ina esta ... a imposlible. Pantcj.nt el pit, fixa 
1. mlr.da, lIeumcnt ombrejada pcr la Coquetona cMia 

coUocada damunt deli parpru • manera de paraasol. 
cvocav. una tirre .. treient cI cap l::ntre ci fullatltc a 
l'olor de la presa propera. Els 1I.vis I>e li encenien 
embotumatl, tív.ntl com embutits de carn crua. Ell 
quedi com 10lpb, com f .. cinat per la lIuilor d'aquells 
ulli t~rboll i verdolol com el, llaCI morts dels jar • 
dini .bandonatl: ulli de utir en lorpendre a I. nimfa 
eltes. damunt d'un pr.t clmerardí com un cran pA_ 
tal .donnit: uUs .blorventl de Salomé da .... nt la 
testa cotcjant dcl Baptilta; UUI turb.dors de vam
pireu en desflor.r lel innoc~ncia. del darrcr adoles
cent desmaiat en ell ICUS br.çol j ulli fI.mejantl dc 
pOlBcida en ell delvaril l¡túrlicl de Ics nits de brui
xcria ... 

Dcl I~U COI emana ... a un perfum afrodisíac, aspre, 
de fruita vcrda, oferint_se temptadora al caminant 
'Blede,at. 
-Qu~ miral - pre,untà ell., in.inuanta, envole •• 

Ilant-Io amb l'.I~. 

Ell eSIt.irà l'escorneu. .mb un moviment d'espatlles 
i ,'asscntà de bell nou en un. de lel frllils cadires vo
lantl. 

Apoiada contra la pared, la Bertina se'l quedà mi_ 
rant estr.nyad., com .i tincués dav.nt una bestiola 
antidi1uviana, i deixi anar una rialla frelca i IOro
llosa com el rodolar d',un. ca.cad., Delprb, amb le. 
puntes dels ditl en ell bUtU.COM del devantal, aven
~ c.p • l'Ernelt. En E .. er dav.nt d'ell, ,'ajupi fini 
a tocar-li qua.i el ro.tre .mb el a~u, ae1 mirA nova
ment beU. estona movent cI caparr6 d'una maner. in
fantil i enjoc .... da, com quan un infant aent per 
primcra ver.d. 1. veu interna d'un ninot med.nic i no 
n·ac.ba de treure l'cntrellat l, desprh dc llençar una 
nov. ,. estrident riaUada, donà un eir.volt sobrc ell 
talonl I e. deid caure en et Icient, barbotejant entre 
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san,lot i san,lot: i qua.i .empre lirem curt. 
-Ai la Marc de Deu de la Berruga! I que en va -I la senyoreta 7 

dei:u.r el rei Herodeal -Va sortir ahir nit. Pub les sevcs a:,uè.ncicl no 
Les aevea mJI¡nIfiquea camca havien quedat al dCI- duren mh cRUl d'un dia> TE tanlcl i tan bonea amil

cobert per d.~unt de l.JI lli,_cama. Lea carnolitata tat. la senyoreta! Visites de compliment, Es clar. Fa
del aEu COI vibraven ¡omOles, elàstiques, amb el riurc :nilies arnieu ... Ea tan cumplidora amb lea amistat. 
ntridenl i deaacompanat que les sacsejava com ai ha- la .enyoret •... 1 

-Anava molt lluny aquest sospirl 

vCHin d'cstripar lea robes ten.baimes qUe les tenien 
empr .. onades. 

-Fa molt que ha lortit en Vicens? - preguntA eU, 
per dir alruna con. 

-Si: cosa de vuit dies - respongu6 la Bertina, 
rient, encara, a intermit~ncie8. 

-Com ha dit? 
-Ara resulta que parlo grec? Aixb !.ltaval Si, 

senyor: vuit diea. Es el .6u costum. Quan avisa que 
110 l'esperem a sopar, ens prenem quinZe dies de temps 

-Encnl .id VOlt~ ... ? 
-M'avorreixo com un laup, crc,ui. Ai, n'cstic mE .. 

tipa d'aqueala cu •... 1 
LAURA BRUNET 

(Continu/ui). 

DIGNITAT MATERNA 

L
'ALTRE dia, anant pel m6n, vaig fer una 
conquista. Una d'aquestes conquistes que. 
bsent de franc, et resulten més cares. Pe

ró, com que Ja xicota - puix, naturalment, d'u
na xicota ea tractava - em va fer el pes, com 
vulgarment es diu, i, tot i acceptant pagar-li un 
compte de modista que pujava uns quants nap., 
em vaig decidir a conduir-la a Citerea. 

1 ]i vaig proposar dur-la a can Verdura. 
Això, a mi, em semblava una cosa lògica i na

tural S'hi està bé, amb comoditat, res hi manca ... 
Però ella va protestar, gairebé amb indignaci6. 
-I ara, A Can Verdura? :Mai de la vida! Bo

na es posaria la mamà, si sapiguéa que jo anava 
amb homes que em duen a llocs de tan poca ca
tegoria ... 

I no em va quedar altre remei que dur-la a "La 
Cuita Blanca ..... 

Van Tresca 

LA CIENCIA I EL NANDULANDISME 

ENS ha caigut a les mans un llibre, perfec
tament c.ient{fic, editat, res menys, que 
per la casa Maucci. En aquest volum el 

reprodueixen, cn fer referència a la fonnosura 
humana, les famoses màximes del "Llibre de 
tres", tradu{des a la llengua d'en Cervantes i d'en 
Muñoz Seca. 

Un paràgraf diu: 
"Tres casas debe tener estrecbas la mujer: la 

boca, cI taUe y el empeine del pie", 
I afegeix, com a nota del autOr: 
"v alguna ot ra pudiéramos añadir, por cierto 

muy importante." 
Hem reproduït aquesta cita per a demostrar 

que el nandulandisme s'infiltra per a tot arreu 
i que no respecta ni les obres científiques. 

R, E, Tallet 



-1 quan vos caseu, .mb en Ricard? 
-No d, peró em ¡. por que 6s un xicot que 

v6 amb ma/es intencions perquè encara no m'ha 
demanat /a més petita concessió. 

EL PROGRES 

S
OM a l'any 1968; la Rambla és un niu de 
vianants dtnsissim. Un niu humà. Ni un 
sol vthicle corre damunt l'asfaltat. Tots 

els apareUs de locomoci6 i transport urbà van 
pels aires o per sota terra. Les senyores van 
"vestidu" amb un mallot que els hi va de la cin
tura a les ingles i els homes amb calçes bocoi, 
que recorden les faldilles de les cortesanes de 
Lluis XV. 

Elles duen el cabell sense estisorar i caigut 
com dues cascades davant i durera del seu bust 
carn6s i temptador. Els pits, es gronxen joga
l'Jers, en una llibertat absoluta. 

En Bb i en Tb (a~ns es deien Bonifaci i To
màs) es troben: 

LA 1\JIi:5 - 7 

_Hola Bò I Què hi ha de nou? Sembla que 
fas mala carota I 

_No me'n parlis, home, no me'n parlis I Me 
n'acaba de passar una com un covel 

-I això? 
_Home, tu ja sabs que la Llu (abans es deia 

Lluisa) estava mig enamoradota de mt. En els 
baUs del drcol, em treia a ballar molt sovint. 
Dues o tres ve¡ades m'havia fet proposicions 
deshonestes que jo afortunadament vareig po
der evitar. Deixava que em toquès, que m'arram
bés una mica, però no la deixava passar d'aquí. 

_Ben fet, noi: 'aquestes xaves d'avui dia, es 
creuen que perquè no tenim vot i perquè elles 
ens porten el pa a tauln ja ens han de tractar 
com ,a esclaus i que ens ho havem de deixar fer 

totl 
_Però el mal està en que jo estic perduda-

ment enamorat de la Llu . 
_I potser no vol fer pacte d'aliments si 

abZlns ... ? 
-No, no és això. Avui m'ha telefonat. Jo es

tava en el bany completament nu. M·he fet por
tar l'apareU per en Ri (abans Ricut) que és el 
meu cambreret. 

-Hola, buf6! _ m'ha dit - Tenia ganes de 
parlar un xic amb tú. 

_Digues, reineta del meu cor. 
-Ja veuràs, h que ... 
De sobte, deixà de parlar i es clavà a riure 

estrtpitosament. 
-Què tens, què et passa, Llu meva? - li he 

demanat tot estranyat. 
_Res, fill, una pusi6 de riure que no m'he 

pogut aguantar! 
I :altra vegada començA a riure com una boja. 

Jo estava tot enguniat. Tot jo er,a un tremolor. 
_Però, què et passa? Parla I - he pregat hu

milment. 
_Res, nano, que tú i jo no farem res! Tan 

alt, tan ben plantat, m'havia imaginat una altra 

cosa de túl 
-No em facis patir, princeseta meva I Espli

cat d'una vegada! 
_ReB, ninet meu, que no hi ha res a fer. Avui 

m'han insnUat l'aparell de televili6 i ara, al c0-

municar amb tú, he tingut una ¡nn desi1usi61 
Buscat promesa, reiet, que jo els necessito do 
m!s empenta I 

I aquest és el motiu de la meva desesperaci6. 
Vè. qui em voldrà ara, s8piguent que la Llu m'ha 
deixat per el motiu que ho ha fet I 

P. Hixeta 
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L'HOSTAL DELS GEMECS' 

A txo ho contava a ~ça
dors, amb un sic mEs de 
realisme, un fam6s coto

naire de Barcelona. 
-L'hotel X de tal lloc? No hi 

aniré mai més! Allò és l'hostal 
dels gemecs! No m'enredaràn 
pasl 

-Per què? - va preguntar un 
consoci. 

-Perquè a n'allà no hi van mé¡; 
que parelles de nuvis. Jo, l'avant 
darrera vegada, ja li vaig dir a 
l'amo, clar i català: "Quan torni, 
li avisaré amb temps, i si no em 
pot garantir que a la cambra del 
costat no hi ha cap parella, jo 
no m'hi quedo. 

-I es va trobar amb lo ma
teix? 

-Amb lo mateix. Figurint-se 
vOltès que arribo, em fico al llit, 
m'adormo, i , una hora més tard, 
em desperta una de petons, 10S

piu, gemecs, esbufecs j tota 
1a comèdia, acompanyat d'una 
.imfon~a de molles de 50mmier, 
que n'hi havia per a llençar el 
berret al foc. Jo que, em vestei. 
xo i baixo al menjador, on en. 
cara hi havia l'amo. 

-.M'beu ben enredat I - li dic 
- A la c.ambra del COI tat meu, 
hi h.a parella I 

-Quin número té? 
-El vint-i-vuit. 

-A vostè no li agraden les noveJ.les ~nti
mentals, Merceneta? 

L'amo de la fonda agafa el re
gistre i m'ensenya: "Ntímero 
vint-i-vuit, Josep Pocb i Rafel 
Molt, viatjants de cuiros, de 
Barcelona". 

-Miri, a ml, ~ntre siguin ben llargues, m'._ 
gradt!n totes. 

HI HA. REPOS I REPOS ... 

QJAN -en Rafel, content com unes puques, 
arribA a cua, no ea pogué aguantar ni un 
moment i, donA la bona nova a la seva do. 

neta: 

-Sapa? - li digué tot carici6a _ Al despatz 
m'han c.oncedit quinze dies de descans I 

-Doncs pugi - li faig jo. 

-De debc}, reiet meu? Ai, que serem felissol! 
Mira, ens els passarem tot. quinze seguits .. I 
Uitl 

En Rafel se la qued.\ mirant una estona i ob. 
servA timidament: 

-Elcolta, Hi: t'he dit de repò .... l 

GulJJemet 



Pugem a la cambra, apliquCQl 
lel orelles a la porta, i, en aquOlt 
moment, aento una veu d'bome, 
.;¡ue diu: 

-Noi, deixem-bo eltar, que 
avui he menjat mongetes per a 
'opar ... - i ja podeu endevinar 
tot lo que va dir desprb ... 

Sarra Y. 

LA PERDUA DE L'EMPLEJ. 

S OC l'home més desgraciat 
del m6n - em va dir en 
Calvet, a qui vaig trobar 

,'altre dia per la R,ambla pasle
jant-se amb aire avorrit. 

-I donca què et pasaa? 

-Que tinc una mala aombra 
extraordinària i que, atH on jo 
entro, m'han de treure sempre 
per una ra6 o altre. 

-I. malgr.at tot aixe} - vai&, 
fer jo - tú ets un home honrw.t. 
t~ballador, actiu ... 

-sr, pere}, molt delgraciat. 
Ara mateix m'han tret de la ta
u. on treballava i. tot per una fal
ta d'ortografia. .. 

-C6m h,a sigut. aUr:ò? 
-Molt senzillament. Em van 

dictar: "La p~rdida de mi mujer 
me tiene muy trastornada ...... i 
jo. badant, vaig escriure: "La 
perdida de mi mujer me tiene 
muy trastornado .... ' 

Veritablement, el méu amic 
Cal vet estaba de mala sambra ... 

Kit Xslla 

A ULLS CLOSOS 

M \LGRAT la seva gran devoci6 per la 
pantalla, un notable i sentimental actor 
de la nostra terra, ha desistit del seu 

projecte de dedicar-se a l'art del silenci. La Ie
va fais6 d'interpretar no el deixaria triomfar en 
el cinema. Actor dotat d'una dicci6 meravellosa. 
en els moment. de aentimont, interpreta a ulls 
closos, embolc,allat tot cU en ela núvols blancs 

LA JUIES-g 

do la immortalitat, mentre dels .eus llavis surt 
la paraula divina, subjugadora, que produeiJl: 
calfred. d'emoci6 en els oients. 

Comentant l'art de l'inimitable actor, deia 
aquest dia una tardoral d'aquestes que han begut 
en totes les copes del plaer: 

-A ulls closos i a llavi obert? Que fe1içel 
deuen ésser les seves am,iguetes ... 1 

L. A. Punta d'Or 
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-Mira, avui Il.nirem al nit j demà farem una 

e%cursi6. 
-Vols dir, noi. que demà no estarem molt 

canuts? 

L'AMOR EN AUTO 

L
A anècdota és rigurosament històrica i val 
la pena d'explicar~la a les nostres xafar
de rea columnes. 

Una familia barcelonina va sortir d'e'tursi6 
en un auto de set plasses. Però, com que els que 
hi havien d'anar, eren vuit, la minyona compre
sa, ,a n 'aqueata sc li va dcai¡-nar com a. lloc. el del 
costat del xofer. 

Qua va passar durant el viatge? Això, no ho 
sabem, lo cert és que al bell mig de l'excursi6, 
l'auto va desviar-se i a poc s'estimba tothom. 

Sortosament, no hi va haver .altra cosa que el 
8UStO y trescentcs peles de reparació del cotxe. 

-Però, com ha anat, això? - va csclamar t'a
mo del vehicle. 

El xofer. amb els ulls ensorrats, tot espantat, 
s'e! mirava. 

-Ohl Veur). ... l'auto ea va desviar ... 
I mentre deia això, la raspa, mEs vermella que 

un pebrot, baizava e!a ulli. 
-I per què no frenaves? 
Llavora, el zofer va tenir una resposta: 
-No podia - digu~ -. No veu que estava al 

mig de la pendent? 

K. Lentet 

-Que hi hali d'estar gaire en aquesta posició, mestre? 
-No: despullat i busca la que t'agradi més, 



IA/~ERTA, MINYONSI 

• 

~Il '/luura Secci6 bi pllblle.r~1D tou ~1~ CONTES 

qu. se'M ezwlin propis d'_er cont.u a Ics .,elIN 
JI' .. erose~ de quinn anTS per .munt i que silUilJ diK

M'S d'és$er eonf/cub 1M/S btrrjf.ir~. Ue,idors dt LA 

TUIES. D'.que~t~ COI/tu, '" prt.mierem un eadJ 

número • • mb I. respf/etebl. qu.ntitat d. "deu pe-

le.··. cobublclI t.n la llostre Admúr.istr.ei6 o ptr 

,ir postal a/. qu • .,lsquin for. de Berce/omt Aler

l', done~, i .prt.ler rl.: .1 

COM AL TEMPS DE LA GUERRA 

E Lp::::re d~ra~::e~6e~u~iah!~: ::b:: ::ls~~t¡vt.~ 
La leva dbna, en efecte, Ea allb Que t..I diu un ull 
de poll i més uvalotada que un lloro. 

Perb en Badoret, com molts :narita, era optimil
ta, i no el donava compte de res. Ell. content i 
sat¡8fet amb la leva dòna, mai li pre¡untava on 
anava ni d'on venia. 

Naturalment, Que la fidelitat de la zicota era 
una cou. mh dubtou. que la frescor del peis. de 
les fondu baratu. Si bé procurava amagar els seuI 
pecats. en cometia, i en Quantitat aclaparadora. 

Un dia, en Badoret u paslejava, la mar de tran
Quil, per la Rambla. Quan va <trobar al sEu amic 
Tomeu. 

En Tomeu era un barra consumat, i tenia cada 
sortida capaç de deixar ¡Iaçat a un forn. 

-Hola, noil - li va dir aid que el veiE-. 
Com ct va el nou utat. Badoretl 

-Bé ... bé... 
-1 qu! - afe¡[ el barra d'En To:neu-. Encara 

no hal tin¡ut cap novetat al front? 

Ros Quima, 

EL DUO QUE PLEGA 

L A escena p .. ~a a cISa d'un llI'ent de varietès. 
Una cupletista, molt caia, ea~à contant pes

tes d'un xicot. 
-I done. - li diu l'a¡ent artbtic-. que ja no 

feu duo? 
-Noi 
_I, per qd:? 
-Perquè fi un lIIimple I 
-Qu~ dius? 
-Sí. Quan comen;àvem la funci6. ell no 

trava mai a temps I 
Van Tresca. 

UN CONFLICTE 

E LS diumen¡e8 al matí, el lenyor Romeu le 
n'anava - se¡ons deia a la seva dòna -

a pescar, Però ailllb no era mh que un pretext. 
Et .enyor Romeu, encira que carre¡ava amb unes 
canyes, uns fils, unes s.arzel, un pot amb cucs i 
una serie de COICl mb. no'n feia cap ús. En lloc 
d'anar cap al moll, pujava zano xano carrer de Mun
t&ner amunt i en un piset molt buf6 es trobava 
amb una zicota que 1'entretenia fins a l'hora de 
dinar. 

Jo no sf, en qu~ .'entretenien. L'únic que puc 
afirmar b que a n'cU li a¡radava foro¡:.a i Que hi 
anava d'allò més ¡Uu.ionat. 

Quan. vet aqul que cert diumen¡e al mi¡dia, en 
entre¡lt el senyor Romeu la pesca a la seva sc_ 
nyora _ pesca que la ami¡uela ja li tenia pre
parada en un plat. quan ell arribava, per • que 
pOgué. cobrir l'ezpedient - aquHla va ezclamar: 

-No mb hal a¡afat aizb? 
-No mEl I 
-Mentidal-di¡uE la dbna del senyor Romew--



t 
d 

'T6 hal araf.t altra pelca i te l'has crOlpida. mobles han de compr.r, a quina hora dinaran. • 
e¡oilt •... Si encara en fas olor. quina hora aniràn • dormir, • quina hor .... ett:~ 

El lenyor Romeu v. endevinu de quI: es tr.c- tera, quan a eUa, que is un xic desconfiada, llC li 
tava i el torni. vermell ... vermell ... Perb, aviat v. acut formular 1. le¡uent amenaça: 
trobar un recun: -l, sobre tot, no probil de falt.r-me, perqut 

-No m'be menjat res, rateta, del que he pes- si ho intentes, jo ho sabr~ ... 
cat ... Lo que hi h. is que, ara, quan tornava, he -No tinruis por! 
trobat. un cone¡ut, qUe m'ha convidat a pendre -Mira que IOC molt venjativa! 
un vermut amb tres oltrea... -No, dona, no! 

I, ai:d, el conflicte va quedar resolt. -T·adverteixo que, si arribes a ~"er-me infidel, 
Bur Lea.. vintiqutltre hores abans jo ja m'haur~ venjat. 

Kif JI.tta. 

: ~RIT PENEDIT L'AMANT ABSENT 

J A en vair hser, ja de ximple el dia que L A Carolina viu amb un amiluet. Un .mi_ 
vair .nar a de:nanar la teva ml als teus ¡uet ric, que no la deixa mai, que lempre 

parcs I - exclamava un marit, I qui el casament estl per ella, que la acarona sempre, que no la 
no li havia resultat ¡ens. priva de cap ¡ust, ni de cap capritxet. Rel, son, 

-Doncl, mira - respon¡ué 1. d~na-. Preci- encara que iUel".I, una parella perfecta. 
&ament. el papa. que al cel sipi, em va dir que Pera, 1"altre dia, a l'.mic de la C.rolina .e li 
cap dia t'havia trobat tan natural com aquell... va casar una germana. l, com que a casa se.a fan 

K. BtI:ta. de penonel decents, el xicot, com h natural, ,.a 
tenir d'anar Iol a la ceremoni •. 

1 la Carolina es va quedar, per primera volta 
L'EL.LOGl des de feia molt temps, IOla tot el dia. 

Per a distreure's, le'n va anar a dinar a casa 

E Nn~:.rnell parlava, la mar d'entusiasmat, d'una d'~:u:;~I"~a a::a~ebre amb alel"ria, i la va abra

-Es formosa, decant, riallera ... Qui la ven nn çar i petonejar com una boj •. 
cop, ac n'enamora. --Quin efecte et deu cau.ar l'estar sola, .vuil 

-1 per Què no t'hi ha. casat? _ li va prelun_ Et deu semblar que ets vidual 
tar al,ú. 1 la Carolina, que ~1I molt lleata, va relpondre: 

I En Fornell, somrient enil"mAticament, va re.- -Més aviat em fa l'efecte Que soc casada ... 
pondre: Vam Bolla. 

-Oh! Perquè jo l'he vi.ta mh d'una vegada, .. 

Kim HeH. 

LA DECLARA CIO D'AMOR 

L'AMOR EN METRO 

U N amic no.tre vantava l'exten.i6 de París. 
-Mireu ai és gran aquella població, que 

J
o la esti::no, senyoreta... La eltimo boj.- be arribat. anar trCl quarta d'bora en ~etro, per 

ment, i aid que acabi la meva carrera, em anar des del meu hotel a casa d'un anuc meu. 
vull casar amb vost~. -Ja .on quarts d'hora! 

-Ah! Ea a dir que vost~ e.tudi .... Que estudia .-Oh! l, lo deprcssa que es va en aquella terr~1 
Dret pot.er? Figureu-vol Que, una vegada, anant en :Metro, valg 

-No. senyoreta. E.tudio .ssentat. ;::~:iat~:c~v:: ;!C;~~t:'l: dI; ;:!~~~:, 1: !~::i~ 
B. Orrango. encanyat amb un .ltre paa.atger, i, quan virem 

arribar al termini del viatge, que era a la porta 

LES REPRESSAL.LIES 
de Cli¡nacourt, ja havíem renyit i no ena d~iem 

V .. n D'Harrot. 

E LS dOI prome.o., en un recó del jardf, r.n 
-projectes pel pervindre. Conte premiat en el n6mero pallat: 

Ja est.n d'acord respecte on han de viure, quiM UNA TARDA DE TRAFEC 



-Quina barra que té en de proposar-me 
aquestes coses. Mai, però mal, bauria cregut que 
Ja tingu~s tan grossa! . 

EL SENYORET EXIGENT 

E L senyor Bad6 viu en una esplèndida to
rre de l'Avinguda de la República Argen
tina. Hi té cuinera, cambrera, ajuda de 

cambra. majordom, xofer, et%. et%. 
No fa gaire temps va llogar una cuinera que, 

segons li va dir. era, en questions del seu ram. 
una veritable mestressa. Va prometre al senyor 
Bad6 fer-li una aerie de plats nous que s'en lle
paria els dits, 10 que li va agradar molt, car és 
precís dir que el nostre protagonista és molt afi
cionat als plaers de la taula. 

Perb, vet-ar¡ui que, al cap de quinze dies, la 
cuir.era en questi6, que és una noia molt xamosa, 

LA TUIES - ), 

va tenir una discu8li6 amb el seu amo, a conse~ 
quència de la qual el va plantar en sec. 

Motius? Nin¡ú els sabia. Però, Ja camicera 
que hi ha al costat de la casa on viu el senyor 
Bad6, un dia que va veure passar a la cuinera. 
volgué esbrinar el què havia passat. 
-I doncs? Com és que ja no està a casa del 

senyor Bad6? - li va preguntar. 
-El aenyor Bad6? - responrué la cuinera _ 

Es massa exigent I 
-Massa exigent? Que potser no estava con. 

tent del seu trevall? 
-Si I Però, un dia que tenia a la cambrera ma

lalta, després de haver-li jo fet no sé quanta 
plats, encara volia que fes la llimpiesa 1... 

Van Tresc. 

-Peró, escolta, Rafela: encara estàs .1mb en 
Manel?". No m'havies dit que ... 

-Oh, noia! De des que pren J'''ErotyJ'' que 
~s tot un altre home". 

,¡ ~rH .. -,,;m;w¡;;!j'i!!jG~~~ 

~ __ ... W_ é.e1PWducteO' ... an, 
IJ' .... ,.,.....aper a ,:ombahe. ~f¡... 

7 caçment la IMPO-
fENCIA i la NEURASTEN1A. p~r C1Òru

=luea i .rebell que ligan a tot altre tractament 
Ve~ a l"en¡-rÒ41 i detall: Alt d~ SUI r-1'~. so 
'"rmiCII del D.ctor ,r. DUTREJI. B.rc,.lo .. 

:!&MiítíL'd!2iiJM~3!'ffi?P'" 

EL PAPER D'AQUESTA REVISTA, HA" LA PAPF.I..IltA DE CEGAMA" 
--- r.preee •• nt a BarC6lona: 

e STAT EsPL":IALMENT PA»lItICAT PBIt_ TOU.4S alaALTA _ Valencia, 316 _ 
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A ¡"Apo!o" l'ha estrenat "LAI ner
ViOUI", El una cOla forç.a ben 

encertada i interpretada maliltral. 
ment pell artiltes, 

Puix com lea noies son maque., 
"Las nerviolal" en Q.uelti6 
J;omuniquen de leguida 
el mal a l'elpectador, 

O" " L °r!r!~d:~~~ón" ha estat un bit 

I el d'en Pulido, encara mb, 
Pere} all carteUi, amb prou feinea 

pEa~blideno,,~;~~ h~~I~l~~:';~1 aq:: :!~t~. del Diablo", al Teatre Fon· el /::l~udee':U::l~a~: un artilta, 

.·hi trobi", vodevil baaat en aquell Sinó Q.ue al lenyor don Ram6n no cal pal fer_li redam 
conte del lenyor que patia deli ro· del Valle·lndAn, li va lemblar que que tot els que l'art eltimen 
nyOM, i li van demanar una ampolla no. a'ho diuen entre elll i hi van, 
de ... bueno, ja m'enteneu, la raspa I de resultes d'això, el van dur 
Va velSlr l'ampolla i va sotltituir cap a la delela, o o o 

~~e~:n~~:u:i ~oa~la:eO:;o:¡ err:t~~: ~: deA m~rac~idha~uetrloObatun:::o::~!~~ A~~t~!~:: -:ee:::r~:en~I:S:e~~l~ 
ail mUOI, ara fan a ¡'''Elpanyol'' epilodi motiu per a fer un xic do salool d'npectaclel, i ban eltrenat 
ell quatre pri:nen actes del "Teno· brometa. una cOla de l'Aleujo i Torres del 
rio". Això, pels que eltan de mal Saben com diuen a don Ram6n? Alamo, auton de plantilla de la ca
humor perqui! a Ei de mes no ela hi "El hombre que todo lo enreda." aa, del de fa algun tempa, que porta 

~!a~a~~~ul:ldI~~~!~r¡l'rav~iu~:. pri. I el nom no ea pot paa nelar ~~r i!~~ri:D;~;il{:~~ U%cl1dun, o 
resulta ben encertat, Naturalment, Clue la conquilta del 

Sobretot quao en Santpere 
ledueis a Don,a A¡ub 
i fa correr lel manetes 

~~;~r:s~~e e~~~~:!~ed~:~a ;:n;!~o'~o~!r !~sb~~:~r~f::' q~e:u~i 
l1;li O o proJecte de tornar a fer lortir "El 

com ai no bo fea paa nprh. ProlrelO". 

jAI~;:;' ::~d~n,e~u:h:~a~~~~a~::; ;;bO~~~~~a :eaDsd~~~oria 
UNAE:~~~ n;uve

a !n~~::~~o~~- ~o~:t,C~r z!:~y:oa eBa;:~IO~~ada ~e~~I~ueU~ad~eneMr~~~1. 
:ii~¡~I~1 :~t~~1 all::f;~~:e~u: ~u: Cada nit hi diu la leva 
tem ben informatl, Clue valdrà Ja ! I Iran :'chanlonnier" al "No. " 
pena anar a la funci6 d'innocentl. I cada nit el teatre 

S'utrenarl un vodevil, un de eltl tan ple com un ou. 
quinl autors 6a un jove comediàlraf 
català i escel,lent ncriptor, que fa· 
d, trencar de riure, 

Tan que la ca .. Claulollel 
ti..ndrl ,un lervei elpecial 
per anar pOlant braluers 
a tOtl ell que el trobin mal. 

COM vOltèa deuen aapiluer, en 
Quim Montaner, que h de lo 

milloret que tenim entre els autors 
dramàtica, va tenir a Madrid un 
~xit lorolló. amb la estrena de "El 



SARNA 
RON"Y"A.) 

ea C1.Ir8 ea deu minut. amb 
SULFURETO 
CABALLERO 

Comte de J'AaaJt, 88 

- i centre. d'e.peclfic;:s 
Oareelon. I 

UNA REYOLUCIÓN CIENTIFICA 
¿Quiere usted alcanzar éxito en todas .us empresas? 

~~~I~~~ 180~:~ El tat.aanetro 
i] y ellll le dlrA el momento oportunc en que podré ejercer influencia 

Aebre ,~U! seme¡'Intl!l y hi oculO" mh propicia paro dominar el 
éxÍlo en IliS empreS88, Predol 5 pese'., 

Petlldo. a: J. SaD:N:O, editor. aoa Ge la. Pe.ro. O 
BARCELONA 

éi m 'f -,. 

Prou angúnies!! 
il ..... I 

Sífilis - F urgacions 

MALALTIES SECRETES 

Amb rapidesa i economia vos 
seran curades en el 

"Institut Mèdic Policlinic" 

Alt de Sant Pere, 59 - pral. 1. a 



-No entri, senyoret, qu~ .ilO t19tic vf!!Jtida! 
-0.1r, com quil diue.ll qUtf e .. sque!Jt 1116 .. ,,'1Ia de "vestir al" de3pulJat.!", per això entÍ'ava[ 
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