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LA TUIES 

-Aquest parell de DÚvit d'aquí dalt, també podrien fer-se càrTea de què una ,¡;. .ol ... i no 
tIrmar aqueet terratrèmol! ... 
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Una inte~i6 ha"e Rufa .. ta 
de grandiosa adualidad 

Las propin .. lon elcu ... 
y las duel!al mil caradu 
y 1,. chicas nOI quedamos 
lo que se dice arruin.d.u . 
Si li(Uen u! 1 .. COIU 
no tendrf. otra loluci6n 
que cambi.r, quiera o no 

• obre la "risis terrible 
que atra"le.a esta ciudad 

Ya se acabaron I .. fiestu 
los Reyu y lo. turronu 
., los al'uinaldol fueron 
corriendo a c .. a Tapo. 

[nu. 
La Cl1elta de Enero em

(piera 
a",da. l'rave y tremend:a, 
.In vi.lumbrarae e'pe

[r&nu 
ni verse a e.te mal en· 

(mieDdll. 
N.die tiene una peseta. 
los cinn estin duiertol. 
101 due601 de )os teatrOI 
"tia. de p1nico. yertol. 
AMeb. mi.me •• burrido 
me marcbf. halt. el Pa· 

[r.lel0 
y de trilten, IOl lentel 
ac me cayeron al luelO. 
La cbleal de IOl concier-

(tal 
le abarren en el foyer; 
le ban cerrado IOl teatrOI 
canudol Ya de perder. 
En IOl barea. poca l'ente. 
7 lai meucal aburrida. 
le puan tod .. Iai noche~ 
de aquello mil enlopidal. 
-Mire ulted. leñor Ru· 

[faata
me ded. uaa menor -
la COla se nti poniendo 
de dia ell dia peor, 
CuaDdo emprc! mi DClO-

(cio 
IOl cabritol abundaban 
y como 101 com.pillciente 
buenu propina. me dol· 

[ban. 
Adem6l. un c.b.llero, 
tejedor, de M.tu6. 
de mil preDd .. admirado 
un dia. me r.tir6. 
Y tuve un piso decente 
en la calle del Rosal 
j01'" .bd,ol de pielel 
y hasta un lorito rral. 
Como el hombre era c.· 

[ .. do 
venia 1010 un r.tito 
y no me dab. tub.jo 
porque y. er. viejecito. 

Fui. prudente. h.ciendo 
[ahorro!! 

y .1 tener aleún dinero 
me busquf. mi caprichito. 
un muchacho orlanillero, 
.lto, fornido, buen mozo, 
que era, en el arte de 

[amar. 
un profesor consumado 
que me IUpO contentar. 
Me daba c.da p.Usa. 
de t.nto que me quería. 
que llena de moradur .. 
liempre 1. elp.lda tenía. 
Lleru! hasta compr.rme 

[quiera, 
pronto de colocaci6n. 
Muy dolorOlO el el trance 
mal lo tengo decidido. 
me volverf. chica honelta 
para l'.narme el cocido. 
A baU.r al Iri. Park 
como una chic. formal 
me iré y all tendrf. al 

[menol 
descanlO dominical. 
Y hut. quien .. be li un 

(dí. 
me lIev.r' h'lta el alt.r 
aleón payf.a de T.n .... 
de Vich o de Vilaaar. 

[un Ford RUFASTA 

::n~o~lq::eU!a:i~ :::.r:~~~ Interviu.dor y rival del 
[ebe. "Carretero Audas", 

li me del cuido. me ar· 
(roUa,~ 

Mas yo rat.ba mUY[t~:~ GACETILLAS 

de conducir el vollnte TEA TRALES 
Y • vecel me delpertab. Ha relreaado de IU 
por I. noche. delir.~te triunf.1 tourné~ por Gra_ 
sollando que con ml .uto t.llopl. M.tadepera. M._ 
corda en una~ carreras rr.mpinyo y S.n Adri'n 
I yo que h.Ma hecho ya del Be.6.. la compafU. 

[t.ntu I que diria:e el popul.r ac-
po.r T.~era y RamaUeral1 tor don Sinfori.no Gra_ 
MI .mlIO ~e delp~rt.ba pelli. que ha representa. 
tomando ml peaadllla do con eztraordinario f.xi. 
por una prueba de amor to el drama re.li.ta· "El 
y me ded.: ",ChiquiUa. IObrino de II miamo' o el 
cuanto te .doro y te quie- tio de M.rr ..... 

M.Rena a cenar !rem!~OI m;a:r!~,:ic~"c¡~:r:~:~~ 
a ca .. del AnCU1lero. ce en I. obr., de la que 
I M ... ~Y. que .quello ful lon .utore. IOl conocidol 

[u ludf.o elcritores don Teob.ldo 
y el IdIor de Mat.ró. Ramfru y don Anacleto 
un . día que los nel'0CIOs L6pu. lodol del Ateneo 
le ~ban .mal. se .ev.por61 y el: comerci.ntes de C:l. 
¡ MI anulo volvl6 a toca~ cauetL 
el piano de maneta 
y yo tuve que volver 
• ca .. de Ja Anceleta I 
Y est' muy mal el nea:o. 

[cio; 
IOl hombrel lon e.il'en. 

[tel 
y l'Iiden cosas muy r.ra! 
y hemos de ser compla. 

[dentes, 

Repuelta del percance 
que sufri6 la beUI.ima ac. 
tru doSa An. Coret •. al 
resb.lar lobre I. piel de 
un plU.no propiedad del 
comanditaria de la empre. 
sa l'caparecer' maH.na 

desempeñando el papcl de 
Rosa Estraza en la corne. 
dia astrac.ne!ca "El lazo 
de la Cint .... 

No dudamos que en su 
papel de Estraza. la her_ 
mosa actria: conseguir' 
nuevOI b:itol. --ESPEe:ctlehES 

TEATRECOMIC 
COatillau ...... 

b:t ••• 
- 11, .se&,on. veTsió de _ 

JOY-JOY 
El mil/oT e.spectac/e de 

BaTer/oDa 

r.JlAR ~,. 

"SPANYOL 
ut colo .. 1 

LA REINA 
DEL MERCAT 

" ... In,.; Il •• 

Conde del A.saUo. 12 

LAS MIL Y UNA 
NOCHES 

Dancina: 
De leil tarde. trel 

madrug.d. 
Tarde y nocbe: 
El hito del día 

Lo qu~ nunclf se vi6 
El m.TlfviUo.so especticu. 
lo de I.s ___ _ 

- 12 PRECI0SAS _ 
- lNGLESAS_ 
7 las ~tojJf!s IfIlJf!Tic.nu 

GARSON Y 
DIETRICH 

A lai doce noc.he y ana y 
media de la madral.da 



Bareel< na, 13 de Gener de 19.7 

Un anunci suggestiu 

AL "Ciero", fa unll quants dies que lurt un anun
ci d'una cala que ven botifarres el paràgraf 

final del qual acaba dient: 
"Manden a SUI criada. y volverAn encantada!." 
Ço que ens fa supotar que les botifarres d'a

queata caaa han d'ésser molt gUltoses i de gran 
lamany. 

La història de la caiguda 

N O direm el leu nom. que és de virtut teologal, 
f Perquè ara està retirada. Solli aclarirem que 
d~u Un tempI penlionista de ca la mamà. amiga 
d un conido que du el mateix nom que un carrer 
del Poble Sec, i que ara Cità retirada i té abrics 

e pellI. brillants, perlell i calefacció central a ca
alt lleva, COlia que, donat el lleu xardorólI tempe
.rañent, n.o aabem quina falta li pot fer, 

onCII bé: la ... - fua anàvem a e.criure el seu 

nom en toles I~s lIetr~sl - una nit, ens conlava 
la història de la seva cai ll'udll. J, com que és in
~ereuant, anem a explicar-vos-la. 

Feia de raspa. T~nia ja quinze any .. p~rò, com 
que és molt menudeta i prima, n'apar~l~ava dot
ze. I ell xicots no es fixaven encara en ella, encara 
que fos bonica, adorable, blincadi>lsa ... I et ~Ila, 
allò que tanta importància té pe r als drnm~, de 
família, li feia nota, com un Aoronco al clatell. 

Servia a cala d'uns M'nyors ric, i morigerats. 
Eren el marit, la muller i dues nene!! ja el\3adores. 
Ell diumenges, la mamà. i les fillel anaven a ballar 
al Torrent de les Flon. I el lenyor, que era molt 
eomodón, es despullava i es ficava al llit a dormir 
la ",ie,ta" fins a les sill que lortin una estona p~r 
anar al Casino a jugar al mah-jong. 

I un diumenge a la tarda, la raspeta, que estava 
a quaranta grauI i ja no podia mél. es va despullar 
completament i, a pal de llop, entrà a la cambra 
de l'amo, el va ficar al llit amb ell, i el pobre ho
me, vulgues no vulgues. va tenir que anar fent 
perquè ella exigia amb la veu i amb el gute ... 

L'endemà el bon senyor la va treure de la ca
ea, Es cert que un cop obert el ICU pal, a la xi
cota ja tan li feia. P~rquè I· .. noies 'lu~ ~s volen 
tirar a la mala vida necelsiten primer trobar un 
home. sigui ~1 que mgui, que lel iniciï. baldam ~ :'It 
lligui per força. 

EI lempa ¿ :'lr 

H A caigut en les nOltrell pecadores mans un Pf'o~. 
pccle molt original de cert hool:el m...,bl1i! 11-
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\uat gairebé al. aforcs. Diu així. suprimint el nom 
i l'adreça: 

"Cran confort. Màxima ditc.reción. Habitacio
.es a diez pHetas. Aquella. que lean ocupada. 
"or mu de dOI hora. devengarAn un auplemento 
.t. cince pese taL .. 

D'això al "Sed breves'" que: tenia aquella meu
ca • la. seva cambra, ja no hi va ni un paal 

L'hortolà de Sant Boi 

UN PUNT D'OVIR ESPECIAL 

LA COL.LABORACIO 

A les oficines d'una important caaa cinewna
togrè.fic:a que té el seu domicili al earrer d~ 
Valènc.ia, hi ha una mecanògrafa bastant 

alegre, que feaeja amb un dels empleats encarre
lats de fer el. titols. Tothom sap que allò aCA
barà bé, és a dir, que hi haurà casori amb banquet 
"por toda lo alto" i viatge a Montserrat. 

Dilluns p&$Sftt, al taller on e. repaseen les ci.
tes, dues operàrie •• bastant bufonete. i mét. xafar
deres que un redactor de LA TUIES, parlaven en 
veu baixa. Parlaven de la parella. 
~t dic que els vaig veure dil6abte a la tarda 

per la Diagonal. molt agafadeu, I que, per rni. a · 
naven cap al "Xalet", 

-No. dona. noi No siguis tan mal pensad .. 1 
Ja t'ho explic.aré. Es que entre tots dos, filn una 
pel-lieula per enviar als Estats Units, a veure si 
li agrada al director i el. hi dona un. qU1'l.nts do
lan que el. ajudin a posar ca.a ... 
-I treballen en col-laboració ~ 
-Sí - féu llavors la xicota que parltlovl\. po-

sanl-se a riure -. Fan la pel-HeuIa entre "ot!! dos. 
Diu que ella h i posa l'auumpte i dI Ja titl'\la. 

;,. \' e • . . 
M IRA amiç meu, jo lamento haver-t'ho de • 

dir, però et. un amic i no tinc mé. remei I 
La teva dona t'enganya. ·l -1 ara. b~ ncitl 

-Tho juro, homeI Cada dia, a lell ai. de la 
.rda, en Roca i eUa ,,-an a cD.n Verdura. 
-I d'això en diuI enganyar-me} Marc: de Déu, 

i que n'cta, d'innocent! Mentrcs ell. celebren l'en
trevista, jo paNO una moments deliciosos amb la 
.lona d'en Roca ... 

-Així, i tot. no hi sé veure la compensaci6. 
-Es que en Roca, p:\S8él cent durol al mes a la 

mc.va dona i la donn d'en Roca me'n passa cent 
amil... 

-Tampoc no hi veig la compensació, 
-Noi, tu ho vol. aapiguer tot I Que no sap. que 

jo wc un lleó amb les dones~ 
-Si, 
-Donc., sàpigues que en Roca no hi ha de què, 
--Com vols dir~ 
-.Que ja ha fet a tots, i les seves entrevistes 

IÓn les olivetes. el vermut que ea pren la meva do
na per els no~re. àpats conjugal. I 

-Home, tI\nt dirà .. que a l'últim sí que potser 
començaré a entendre-ho 1. .. 

-I. demés, jo amb la meva dona. no hi sóc 
casat, aap.~ 

-Ves al botavantl 

Banda Rhota 

.: \ : 
~ . 

, tI~f' ,,~I" . 
- Adeu, l'f!Ï meu, 101 d e la meva vida, iJ.luüó 

dels ~ -amni .... I ara, ja pots sortir tu, que la 
no tornara I •• . 



CONTE ANGLES 

A Q!~~~~ a~:~:;:e!~~ ~~enva. ~::t8~O:tqu~~~ 
dia un amic nostre, gran operador, glòria 

de Ja cirurgia catalana i que amb el bisturI /I 

¡.1I mans ha fet veritables miracles. 
Const1, però, que no ens el vàrem creure. I no 

.n.! e/ vàrem creure per Ja senziJJa ra6 de què 
no 6s veritat. No obstsnt, con vost~s podran 
v •• re, "si non e vero ... " 

El bon doctor, després d'oferlr~me una cope
ta del delici6s "Cofntreau", mentres les parelles 
dançaven. em va preguntaT: 

~: -;:~i~·~~~~~~~à. veritat, Laureta, si Ja que ve 

. -1 ara, doctor / ~é que és prou discret per sr-
71bsrJust fins on parlant amb mi es pot arribar, 
qUe Ja sah que és un xic lluny 

4' ;;~~;aC:'h:é~J;Il;e;;d:r:e::rfsA j;.;;¡ ;~~darà 
1 el bon doctor va començat ajxl la seva nar

ració: 

-Era en aquells temps leliços en qu~ jo tenia 
::nys de trenta anys. Perquè jo. encara qUel 
~n':s~s una vegada, he tingut menys de trenta 

En feia sis que exercia, l el meu nom corr1en
~~va. a córrer amb insist~ncia per les planes dels 

larJs. Havia tingut la sort d'encertar una ope
ració delicada a un "divo" que a11avors estava de 
.moda, i Ja meva clJnica es veié des d'aquell dia 
:t~~:::;:~!.assaltada per les primeres lortunes 

Un matí, un matí Ired d'hivern, se'm va pre
Sentar un anglès al consultori i sense encoma
:r~:~ a Déu ni al diable, em digué per tota en-

--Senyor doctor: vinc perqu~ m'operi. 
-Perlectament: segui i expliqui's. 

p -:-No es tracta de cap malaltia, doctor. Un ca
rltxo, un senzill caprltxo. 
En oir que aquell anglès volia que jo l'operés 

:er Ulla mena de divertiment, no vaig poder evl
d':nu:n~:~/.delensiu, creient que es tractava 

de~No ,estranyi. les meves paraulu, doctor. A
I s d un caprJtxo, és una juguesca que havem 

et amb el meu amic John. 
-Bé, bé, vostè dltà _ vareig ler, ja un xic 

més ca/mat -. Quina mena d'operació vol que 
li faci? 

-Oh, no res de fa/tre món: voldria que em 
ta/lés ... com li diré ara, jo? 

-Ah, es tracta de tallar? 
-Sí, senyor: jo desitjo que em taJ1i.,. sab allò 

que tenim els homes.,.? 
En sentir això vàreig adoptar noves mides 

preventives. Aquell anglès, amb tota seguretat 
era un pertorbat. Dissimuladament vàreig alçar
me i donant volta a l'ampla ~aula dC' ministre. 
vàreig deixar establerta U1l,l rc.'ipec ab/e tl; " à,,_ 
cia entre ell i jo. " 

-Veurol - vaig fer. donant mil volte . .] la 
Irase - jo, ja compel1drol que tinc interès en 
complaure als meus clients, però ... lac"'s càrrec 
de la meva responsabilitat. Una operació és una 
cosa molt seriosa i si realment no hl han motius 
lona.mentals per portar-la a cap .. 

-He dit, senyor doctor, que "'inc perquè em 
talli el.. la ... MaUatsiga, com se'n diu d'allò 
que ... Bé, ja m'enten, vostè, i si no m'enten. ja 
m'entendrà. On em puc despullar? 

-Escolti, mlster ... 
-Brown. per Servir-lo. 
-Doncs, escoltI. mister Brown: jo em dec a 

la ciència, i no puc operar /I vostè per un senzill 
capritxo. 

-Sóc anglès, senyor doctor, i jo no surto d'tI.~ 
quí sense qUe em talli això! - va afirmar Remà
ticament, ensenyant-me un revòlver que tenls /I 

Ja dreta, i una alua cosa que no cal repetir, per
què vostè ja l'ha suposada, que tenla a fesquerra. 

-Però, mister Brown, miri que ... 
-TaJU ,. calli. 
No ~i va haver més remei. Es va despullar, es 

va estIrar damunt la taula d'opeucions, i repetl 
en~rg"cament : 

-TallU 
Suant plom los, li vaig posar la caràtula per 

anestesiar-lo i mitja hora després mfster Brown 
recobrava el coneixement. 

-El lelicito, doctor - va exclamar en des
pertar-se -. Veig que encara sóc viu i sobretot 
no m'he donat compte de res. Tot ha marxat bé? 

-Admirablement, mlster. 
-El lelicito, el lelicIto. AI meu pals, despr~s 

d'una operació, quasI sempre ens morim. Quan 
halg de tornar per treure'm aquestes venes i COlJ

templar el resultat de l'operaciói' 
.-Qu~ li dir~, Jo? VinguI d'aqul uns vult dIe., 
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-Ca! algun tractament, entretant? 
-No, senyor, no: vida normal, absolutament 

normal. Es una operaci6 tan senzilla! ... 
-Molt bé, molt bé, doctor. A reveure. la m'en~ 

viarà el compte. Aquf té una urjet •. El felicito, 
el felicito i, .. Ai, gràcies a Déu!, ara me'n re
cordo com se'n diu, d'aquesta operació! 

-Ah, si, mister? 
-Si. home, sl, la circumcisió! 
En sentir-lo, vAre;g haver d'aguantaT.me a ls 

pared per no caure. Una suor freda em traspua. 
V.I de tot el cos. Els u/ls em feien pampallugues. 
Per li, retornat ja del sust, em vll;g tiraT da
munt de l'anglès j vire;g començar a abraçar-Jo 
8mb veritable frene."I~'. 
-I sra, doctor, què li pusa? 
-Què vol que em passi, misteri' Que vostè pot 

ben dir que avui ha nascut! 
-1 això? 
-Qlle com que vostè cm deia que tallés, jo 

havia entès una a/tra cosa i .. 
-Doctor! ... Doctor!! Doctor!.I! ... -va cridar 

el mfster, treient de nou el revòlver. 
-No tiri, home. no tiri: afortunadament. l'o

peració havia estat simulada. per treure-me'l del 
damunt. Passi, passi, si ~s servit. 

1 en un tancar i obrir d'ulls, lj vàreig fer ço 
que desitjava. 

Callà el doctor. Em mirà una estoneta i per fi 
em va preguntar: 

-Què li sembla, aquest cas, Laureta? 
-Em sembla, doctor, que tafltmateix m'ho po_ 

dia fer m~s barat-et. Aquesta no hi ha qui se l'em
passi. 

-Quina? 
-La de l'anglès. Però, no hi fa res: farà de 

m~s bon empassar aquesta altra: una copeta m~s 
de "Cointreau", doctor? 

1, mentres les parelles dançaven el darrer 
shimmy, jo evocava la bt'lla història de l'anglès 
9ue el doctor m'acabava de contar com a pròpia 
1 que a m; ja m'havia fet posar ncguittNI8 set o 
vuit vegades, mentres altres doctors me l'expli_ 
clwen, també com a un f~t cert que els hi hagu~s 
passat. 

. LAURA BRUNET 

UN PLAT D1FICIL 

E N Bordea és un "gourmet"; un "gourmet" 
de Pantagruel i de Venus Afrodita a la ve
gada. Done. i menjau, els ha probat tot., 

nacional. i extrangeu. Ea tan perfecte el .teu refi
nament, que amb els ulla tancat. endevina el plat 
que .te li ofereix, ja sigui amb r olor. ja amb el 
~st. 

-No ho entenc: tots ela joves que trobo al cine .. 
de seguida coneixen que sóc cuada. Jo trobo que 
per la cara no ho poden pas endevinar .. . 

Aquest dia, el seu amic Palau li va fer una apoe
ta molt original. 

--Em jugo un dinar per tot. els aquí pre.ents, 
a què amb els ulls tancats no endevines el plat que 
et faré servir. 

-Fuig, home. fuig - va (er en Borde., amb
aire de perdona vides -. No vull que la festa et 
costi cinquanta nap •. 

-Tu deixa-ho c6rrer. Accepta la juguesca i .i 
perdo, pago. 

-Eatà bé. Dones, ja que tan t'hi empenyes, ac
cepto, però aqueats .teran testimonia de què tu tin
dràs la culpa del què resulti. 

Tot. els aUa presenta ja sabien que, guanyê. el 
qui guanyés, ni l'un ni l'altre pagaria el dinar per 
tots, com paua. sempre que e. fan jugueaques d'a
questa mena, però com que el matx era original. 
tota hi vàrem aasistir. 

L'endemà, en un reaervat d'un restaurant mok 
popular, es portava a efecte el duel amb tota re
gia. En Bordes s'aaaentà davant d'una tauleta, se 
li taparen el. ulls amb un mocador de seda i .e 
li va .tervir un plat tan estrany, que ni noaaltl"e. 
que ho veiem sabíem el què era. 
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-El meu marit no ve i la minyOl18 ha aortitl No aé paa com m'ho faré, tota IOla! 

En Bordes va ensumar, i un sospir de satisfacció 
va IOrtir del seu pit. 

-Això ho conecl - va exclamar triomfant-o 
Això, jo ho he enllumat més d'una vegada I 

En Palau, no es va emocionar ni lo més mínim. 
E.tava 'egur de què guanyaria. 

Després d'haver olorat. en Bordes va tastar ço 
que li hllvien aervit, pal-Iadejant-ho amb gran par
.imònia, 

-Palauet. això ho coneel D'això n'he menjat 
una altra vegada I 

-Apa, don ca, digues què és) 
-Senzillament: això é. cabra, i de la cabra és 

preci.ament allò que la distingueix d'ésser magcle 
a éaaer femella. 

El pobre Palau es tornà de mil colon i va mor
molar. tot moix: 

-Ho ha. encertat, noi. Però no entenc com re, 
dimoni ho has endevinat. Preciaament aque.ta 
part de la cabra no es menja: es llença. 

-Tens raó. Palau, tens raó, però és que tu ig. 
noraves que jo vareig pauar un iatiu a muntanya, 
i que allà no hi havia cap dona per distreure'm. 

Dida Robt 

HISTORIA BASCA 

E N Martínez Fernàndez de la Reguera. aca-
: ' bava d'arribar a Bilbao, procedent de Ma. 

drid, 

El aeu amic Larrigavigogoitiabenzuolagarrigazi_ 
beitia, l'havift anat a rebre a l'estació i li ensenya
va la ciutat. 

A cada edifici o monument que el bilbaí li en
senyava .abriament. senae fer-ne el més petit el.lo
gi. el madrileny exclamava. despectiu: 

-Eao) Si tú vieras Madrid' Aquello ai que es 
¡rande I Edificios como eSOll, paaan ya desaperci
bidoll de todo el mundol 

El ballc no responia. Impertorbable, li anava .11-
senyalant notabilitats, que el madrilee sempre tro
bava petites. 

En pallar 1I0bre el riu, un gran pont s' oferi als 
ull. del. dos amiCl. 

-Oye, tú, qué puente es ele? - preguntà el 
madrileny, 

-Un puente) Dónde eltà) No veo yo el puen
te que veal tú I - va fer el bilbaí, tot esverat. 

-E..e. hombre. eael - ¡naisU el madrileny, 81-

aenyalant-Io amb la dC:lua -. Vaya puentel 
I el bilbaí, amb les manaasea a la butxaca. dona 

unl copc:ts amb el peu a n'el pont, com lli li vol
gués fer donar un parell de voltes, i alçant els ulls 
enlaire, exclamà, arronçant les espatlles: 

--Caid o que ac le habrà a algún chiquillo que 
jugando estaria en el balcón I 

El pobre fill de lA. Villa i Corte ja no tornà a 
parlar més de III porta del Sol. 

Un viatjant del Nord 
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I 

-Sap, per què m'agrada el xa..",110lt? Perquè, 
P&Ni el que puai, amb tant de moviment ningÚ 
no ,'adona de .... 

-Ah, .... yora, ti vOItè em volgués fer feliç I .. , _~~, que li donaré deu cèntim •. 
-Vostè no m'ha entès: ela dinen no fan paa I. felicitat, cr--- m!. .. 

EL NEèRE IMPETUOS 

P ER un quadre oriental d'una revista, havitl1 
llogat un negre, ah i fornit com una torre. 
que havia de sortir habillat 8mb un trajo 

capritxós. format per una malla de seda blanca 
que li cobria tot el COI i 801. deixava lliure el ~u 
cap. negre com una mora. Semblava talment una 
estàtua de marbre 8mb testa d'acer. Donava, 
donca, la sensació jUlla que ,'havin proposat el 
director. 

Però durant l'auaig, el negre, en veure tole. 
Its ballarinel que prenien part en el quadre, e. 
cregué en el cal d'avisar al director de què ell era 
molt sensible i temia què en veure aquelles dones 
mig nues, donés ell un especlac.le no gaire edifi. 
cant, a través de la seva malla de punt de seda. 

El director era home de recursol i el dia de l'es. 
trena va fer lligar a )a cama esquerra del negre ço 
que podia é.ser la causa d'un conAicte Rriós da. 
vant del públic. 

La representació anava tirant i tot marxava 
com una seda. El negre estava satisfet de )a pen
sada de) director, i aquest Ie') mirava Amb aire 
de luficiència des d'entre bastidorl, 

De aobte, negre i director varen començar a lre. 
molar. Havia lortit la primera ballarina, quasi bé 
nua de) tot. i mentres ella ballava les dances orien
tals i e. retorçava luxurioaa COm una serpent la 

I cama esquerra de) negre anava pujant. pujant, 
com si l'eatireN,jn amb una grua. 

Afortunadament, el quadre va acabar aviat i 
el director va rcspirar satisfet. 

L' tndemà. el pobre negre repretlentava el ~u 
paper d'estütua damunt d'un pes de cent qUilo. 
hàbilment adherit a cada peu ... 

L. A. Punta d'Or 

LA VENJANÇA 

A
QUE.LLA nit, el senyor Braconl es:tava .de.
figurat. Donya Ramona, la teva Jove I. es
calfeïda elposa, no se'n sabia avenir. NI la 

nit de núvis, el leu lepòl s'havia portat amb III 
valentia d'ara ... 

-Però, què et passa, Rafelet meu, que està .... 
d'aquesta manera) _ li va preguntar la senyora 
Ramona, una volta hagué acabat ell l'atac, . 

-Què em Pllll88) Que m'he venjat I Que t he 
deixat extenuada perquè demà no puguis entre
gar·te en braçOl d'en Lluís, amb qui sé del cert 
que m'enganyesl Estic venjatl ... Estic venjat!.. 
-Si l'haurà. tornat ximple I ... - ee deia ella. 
La senyora Ramona callà. Realment, no arriba· 

va a capir el sistema especial de venjar ultratges 
del «u marit. 

P(.f'ò. com que era més tranquila que feia d'en· 
càrreg, no .hi va amoïnar més. començà a e.ti· 
rar-se com una gateta de panxa al sol i, acostant· 
liti de nou al seu marit, li digué carinyosament: 

--Escolta. Rafel... Que et faria rel, venjaHe 
de l'Andreu. també) 

K. A. M. Sutra 

l:A:TIJIES - 9 

---.5eeIyoreta: un leIlyor que porta un buho molt 
gt"OI demana per vostè. 

--Que ~! •. , Precisament arriba en ~I ma· 
ment més • propòlÏt. 
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de.preocupades. que igual VOl ensenyen allò com 
vos ensenyarien una altra CO!la, i no val la penl\ 
de tc.nir-I« en compte. 

Un dia. en Manel, empipat d'aguantar una ho
ra de llauna d'en Ferran. li digué per ... .; ,bar d'una 
vegada: 

-Mira. per demostrar-te d'una vegadjl que tu 
no em serveixes ni per cordar-me les sabates. ara. 
enfilarem el passeig. i a cada dona de la colònia 
que passi i que jo hi hagi tingut tractes íntims. et 
diré baixet, per no sofocar-la: "toc" . Tu fes el 
mateix amb les que hagis "catigat", i després con
tarem i sabrem qui ha guanyat el campionat cie 
l'amor aquest any. 

Dit i fet: en Manel i en Ferran començaren a 
pauejar-se per la via principal de Montpelat, i 
no passava dona que el primer que la veia no di
gués: 

-Tocl 
El qui primer arribava, era el vencedor, perquè 

com que la intereuada no s'enterava, en un tres i 
no res, en Manel o en Ferran se la cruspien i 6e 
]' apuntaven al seu favor. 

En arribar a la Plaça Major, una jamonasaa com 
una catedral, acompanyada d'una damisel.1a fres
ca com una fruita. cridava l'atr:nció dels vianants. 
En-Ferran, així que la veié, exclamà amb tots els 
pulmons: 

-Toc!... Tocl. .. 
En Manel callà. Es mouegà cls llavis i començà 

a mirar per tot arreu. per fer la pau del cop que li 
havia donat en Ferran, No es va fer esperar gaire 
l'ocasió: en tombar el carrer del Mig, acabava de 
pauar una dona com una torre, acompanyada de 
dues jovenetes que voltaven els quinze i setze 
anys. 

-Tocl .. , Tocl... Tocl...~ridà en Manel, com 
si la seva boca fos un timbal, 

En Furan es plantà en sec. agafà al seu amic 
~ per Ja solapa i li digué sotraguejant-lo: 

-Mira, ai em miret així, pauarà lo de cada dia 
i després I. mamà em renyarà perquè em rebrego 
~ el vestit!... 

TOC I RETOC ... 

E RA inútil; trobar-se en Manel i en Ferran i 
no parlar de lel lleves conquiste .. era tan 
difieil com que Colomb baixés del seu mOA 

nument per ren lar-se el, peuI en el moll. 
Eren el. dOI Tenoria de I. colòni •. Per en. no 

hi havia cap dona a Montpelat que no el. hi ha
gué. ensenyat ço que lel dones no ensenyen més 
que al aeu marit, ai lón c818.des, o al promès. ai 
comprenen que tard o d'hora es caRrà. E. c1sr 
que també n'hi ha alguna que també ho ensenya 
al. amie, seu. o del seu marit. però flqueatel ~n 

-Escolta, tu: què és això de tant "toc .. , toc ..... 
sense to ni so ~ Sitpigues que aquella dona és la 
meva senyora i aquelles dues jovenetes les meves 
gumanes i que ahir varen arrihar a Montpelat. Ja 
compendràs que si ahir varen arribar, és una bro
ma de molt mal gulllt dir que ... que ... et:z. Ni que 
t'haguessin posat un telegrama perquè estigueuis 
preparat" 

Ara, va. éuer en Manel el que es va quadrar, 
-Mira, noi - conteatà -, Si tu, sense ni véu

re-les, ja te les cruspeixes. bé puc jo. vint·j 
quatre hores ahans, tombar-les de panxa enlaire. 
-I per què ho dius, això ~ 
-Perquè aquella senyora i aquella joveneta que 

han passat abans. són la meva germana i la meva 
neboda. que acaben d'arribar en aquest tren. 

De moment, varen callar l'un i l'altre, però l'en
demà ... encara no es trobaren ja varen començar 
a parlar de Ics aeves conquistes. 

I n'hi ha pel món, com en Manel i en Ferran!., 
F1yCandor 



-Eati content. la milioniri.? 

En .questa Se:ció hi ~ubJicarem totJi els CONTES un~ntr{:t::.e\;=~~b~:.lapar.t. Movia el cap amb 

que se'm env".n propIS d'ésJier con~ .. t.s a ~es.velles -I donCl? .. _ s'atrevl .. pre¡untar-Ii en Co.ta . 
• acroseJi de qUinze .. nys per a~u~t I que sigUin dlg- _ Que no h.a polut v~ncer • l'enemlc1 

ALERTA, MINYONSt 

;:'~I~~~e¿':::;:t~sc::~:sba::'l;~:::i!;:;rsU:ec~:' -Es horri~lel ... Horrible! . 
nlÍ.lnero. amb la respectable quantitat de "deu pe- To; endevl~rem el dr.ma (ntlm del pobre Jau-
le.... cobrables u la nostra AdminiJitració o per met. an jove I J..... . 
cir po.ral als que visquin lora de B..,celon ... Aler- bóP'erb ~u es cUldl de treure ns del no.tre error. 

t., donea, ; apnt.r rbitl ~;:I:~-:~~ encara h.uria popt ellbot .. r 811 
parell de modistes 1. .. 

L'ETERN DON ¡OAN Paquitu Paris 

T OTS ens v¡rem Qued.r esveratl Quan en jau-
met ena v. dir Que ea canva amb donya LA CARTA DE LA TIA 

Hort~nlia, la vidu. milioniri •• 
-Perb, Que t'h.s tornat boil? - li diluirem -. F EIA dOI minut. JUltOI Que en Ricard i la 

Ta ets ric: el. miliolU de I. "vldua atesre" no et Llulaeta. 1. aev. model, .·h.vien a .. entat • 
poden fer fred ni calor. Per QU~ t'hi case.? Per 1. chalse-Ioque, Quan el timbre de 1. porta 
qu~ no et bUlque. una xicot. jove i honest. que et interromp6 violentament la ....... filllranada labor 
pa¡ui fer feliç' .moro ... 

En jaumet arronçi leI e.patlle. i respoDlu' amb --Qui .erl' - pre¡untl en Ricard, treient la 
to d'home vençut: ml d'on 1. tenia ent.furada i anant malhomor.t 

-No tinc mb remei que fer-ho .isi •. j. he fet cap. 1. porta . 
• tot, .mica meult He Ibu .. t m .... de la natur.- -e.rta de I. tietat - cridi en re.parHaer. 
leu i .r .... nece •• ito fruit. molt madura, per po- -Certificada' - prepat.l la Llaiaeta. 
der-me-la menj.r! j. no tinc força a lea dent. I -No. Aque.t. no porta zec. 
S6c. \UI home a l'a_I .. , _Donc .. DO m'intere ... - esclaml la model. 

Bt ca .. ment estav •• nunciat per dintre de qairl.- deiunt-se caure .mb Indol6ncia damant deia col
ae die. i en j.umet, per por de fer an paper ridl- xinL 
col dav.nt de 1. v(dua, va començar. fer uDl. vida En Ricard obri la c.rta i mentre la Ue¡ia la .e
moder.da i de recoDl.titaci6 or¡lnicL v. de.tr. torn.l • entafur.r-ae cap .1 rec6 d'on ha-

C.d. dia feia duel horel de limn.l., M'enjava 0'- ... ia IOrdt .bana. 
tru, bevia Uet i o ... feia eacuniODa per In IIIQD.- -I .r.1 Mira, tu, qu~ diu la tiet. I ... 
tany" propere. i el dia que e. va caur, el VI por- La model no dOM moltre. de ,r.n interb. Aclo
tar com 11ft ... etil.ble ¡all. f.da en el. coizins, aemblav. que re. d·.queat m6a 

Quan l'endeml de bodea ea reanf amb noaaltre. po¡u6a despertar la se ... curiolitat. 
.. el Clreol, tot. l'.bordlrem amb le. no.trea pre- En Ricard Deli, HOM per xb treure la de.tr. 
pntes: d'on I. tenia: 

-Com ha &DIIt' "T'be tMucat 1111& noi. honesta, formo.. i rica 
-H .. triomf.U Que crec que et pot fer feliç. .. " , -



~- -Ja ho veus, noia, em demanen la mà!.., senyor que l'eltl dalt d'una torre, cnfront del mOI.
a 

I la Lluiscta, amb la mirada perduda en el buid, mirant com van ¡ venen ela barco •• 
conteRt" amb un ¡ran 50spir: Al cap d'una eatona, naturalment, mÍltu Kar 

-D6nc'ls-hi l'altra I... Troh1U tenia al bell mil del front, un blau q .. 

Dida Rotb '~:r:~ ~:~t ~ :::irr':;;I~ n:i~~e~ ¡' .. tuta Emili .. 

EL CAPRITXO DE L'ANGLES 

El ItU marit va obeir. 
-I bf: I - prelUDtA -. Qu~ t6 que veure tot aiJ:6 

amb ço que et pre¡unto? 
-Tu dir .. ' Jo, amb uns quanta COP' d'o. 'lac 

J o no el. hi .a~r~ dir l, ~~Q..a, ,perquè l'IInoro t'he donat al front. te l'he doiut quasi nerre. Mul. 
que VI determinar al mlhonan an,Us mlstcr tip1ica per dOI la causa d'aquMt efecte, compta 'lac 
Kar Tranhs a fiur la aeva residència a Saree- fa cinc anJ' que a¡_b dura, i di¡ue'm 1i el can.1 

lona. SOlpito, no obI tant aixb, que vln bset lea do coIOt de qu~ et queixes no estl ben demoltrat 
noatrea modistetu, tan ¡entils i bufonu, perquè que h culpa teva! 
l'home, aenl dubte per fer quedar malament la rama 
que ela aeus compatriotes tenen de fredl i calmo· 
sos era més ardent i apassionat que un mahometil, 
polO per comparaci6, . FLOR D'INGENUITAT 

Lo cert h que I"home, al poc temps d'estar ini_ 
tal·lat a la nostra nandulanduca capital, va decidit 
maridar·ae, encara que posant per aix/) una condi. E S menuda com una flor i carnoseta com UR 

cl6 un llic estrafalbia, Volia que la seva dona fos présscc. T6 tretze any. i ven bitlleta per a-. 
una rOlli, per/) ro .... absoluta, aenae cap mena d'ex. queats carrer. de Barcelona, tan plena de 
cepci6. Suposo que vOltès m'han entès .ufi. perversitat. 
cientment i que no cal que Insisteixi més respecte Aquelt dia, el senyor Buxens, un vell Iibidin61 
aquest punt, que iii un punt molt pelut i, ¡eneral· que lempre va darrera de la fruita verda, la va cri-
meut, molt ne¡re. dar a la terrll&a del Royal, on cada nit pren can. 

No va trilar en descobrir el leu ideal. Fou -Vol un bitllet, senyor? 
una avilpsda labatereta del carrer d'Aribau, que -SI, maca, T6, aquelta peueta is per tu, 
.1 deia Emllia i era m6s m6rria que en Llcandro. El dilate¡ continul j no en po¡u6rem pescar mh 
Ell recunos de l'ai¡ua oJ:i¡enada no eren cap le· que l'exclamaci6 final de la menuda, qUI tota .er
eret per Iquella encisadora criatura, de natural rOl- mella, pre¡untà: 
.. com un fil d'or, Va fer, donca, lo necenad, es -Eatà b6; que sab una escaleta fosca per aqu{ a 
pre.entl a mfster Kar Trohnt, .ufd, amb certa na. la voral 
taral ver¡on,..., el qua un curial n'hauria dit "l'ini
pecci6 ocular del lloc", i, deapr6a, p6.dica i amb els 
alll baixos, esperi la resposta del miliOnari, 

PlSt An Ha,. 

-Arriba Kar Tronhlt - de¡u6 pen .. r l'anclb, ~ 
- He trobat el que cercava, donCl, 10m-hi t I hi 
.Iren hler en pOCI diel, perqll~ era home prlctic 
I que duia preua, 

lA cerimbnia nupcial .'eJectal amb ,ran pompa, 
puiJ: ell era home qae no planyia res i .abia Jer b6 
lel co.es, 

lA parella villQ.u! cinc anys molt feliça. Tan, 

L'Al_anac 
de LA TUIES 

UnA pela. ben U •• tada 

q_e an jorn l"Emllia es va oblidar de ler UI de l'al- _____________ _ 

,ua oJ:ilenada, amb la COMe¡Üent indi¡naci6 de 
tnt.ter Kar Trohns, que el va cridnr a en¡any, 

-ComI - va uc1amar _. Tu m'hil enlanyat, 
Doial D'on ve, aquesta ne¡ror de carbonera? 

L'Emma, en donar-Ie compte de la badada, no 

Conte premilH ell el númltro pus.at: 

UN MOTIU PODEROS 

.a perdre la leVa lerenitat d'intm., I .a dir, per _____________ _ 

tota respolta: 
-E.pera't un momenl 
Cridl a la .erventa i ordeni que li porth un ou, 
-Cru? - inteno¡l la raapa, 
-Cru, da o ps.aat per alpa. I,aal em t6, 
I, aI:d que el tin¡u6, l'a,afl i començà a donar.li 

copa contra el front del leu marit, talment com ,i 
vol¡uh repetir l'experiment d'en Colomb, aqaeU 

r 

Demaneu a tots els qui:OSCSl 

f\'VENTURf\S Gf\Lf\NTES 
DE ¡ACOBO CASANOVA 

Surt el, dijous 30 cèntïm.¡ 



--Mira, diguN al teu papà que es recordi que 
jo MC vidua i que. tu et falta una nllUnàl 

EL lALL I EL SUC 

E 
RA durant la &,uerre. arfUl. Un. polls tevi.

colat., que havien fet la teva fortuna e:r.· 
portant be.tiar c1andeatimloment, arribaren 

una nit a r"Edén", on van armar una "juer&a" 
colOMa!. 

Van eltar fini a lea set del mati. Però allò, per 
eUa, no era prou. Agafaren a totes leI done. que 
ela hi van agradM, entraren a "La C.stelIana" i 
compraren tot el xampfUl)' que h.i havia, i cap al 
"Xalet" tothom. 

Allí e. va improvitzar una veritable "bacanal". 
A l'ulreUa la van banyar amb xampany i tot
hom. deapréa, e. va pOlIU' a beure-te'l. 

lA borratxera que duien era tal, que van cridar 

m DE 

QUiD .AIDlaDacI 

LA rulES-l~ 

al cambrer que ela hi havia obert lea habitaciotla 
i l'invitaren a beure, 

-Moltea mercè., tenyou r - respongué l'ho--
me -. Diuimulin I 

--Que no li agrada) 
-Prou I 
--Que li ra f.atia perquè a'hi ha banyat aqug. 

'a noia) 
-AI contrarí. Ea per ~lIa precisament que no

b",. 
-I donca) 
-Molt Knrillament. Després de ta.tar el auCo 

tal volta em vindrien ganea de clavar mouea.d __ 
al tall, i això no «taria gen. bé en un home re~ 
pectuó. per la clientel-Ia. com sóc jo ... 

I va eclipsar-se. molt discretament. 
M, Andans_ 

AMOR IMMENS 

L A Piteu i la Gravada el pallegen amunt i 
avall de l'acera. S'avorreixen perquè "no 
pa .. un .lma". 

-Es cert. tu - pregunta la Pitetl - que el 
"Guen:o" t'ha deixat) 

-Ja t'has deixat encerar com una minyona de 
pagè.1 Com vols que m'hagi deixat, ai avui ma
teix m'ha clavat una palli ... que tota jo aóc un 
blau) .. 

P. Xag.-. 

-Res, Ramon, ret. No hi pensis, que et va. to ..... 
nant veU, Compra un Rucó d'EROTYL i ja veu
tU com et trob9 amb més f«cea ue ab vint anys. 

E t I 
&dp,od ..... _ ro -v Ip«, combalN eH-

7 caçment la .lMPO
lENCIA i I. NEURASTI::NIA, .... ... .... 
quu j rebela que ailan a tot altre ttact:am.lt 

Veoda a l'en&T~' i detall: Alt de S.1It ,..,.. H. 
IUlIIlei. d~ D.ot.r W. znlr .... • ..,. .. 
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A Lo'~~~er~~ ::U::i ~~:s d~ii:.S p~~ HAese~t:ita d~;~~~t ~~r::~y~i~r~~ 

A 1!~i~l~rei~~u~el:1 ~~;~e~ ~'~:;: 
que tenen molta gricia. lobretot, un 
que canta Aamenc amb altaveu. 

A ai:r:b afegiu que .'ha unit a la 
colla de corrido. que han fet d·a. 
quella IaIa el leu domicili oficial, ci 
celebèrrim "metge dels gegant .... 
que h un "tunela" de marca i f. 
mh mal entre les .icote. que un 
Ford .i entrés pèl carrer de le. 
Mosque •. 

L'amo està tot satisfet 
pui. ti ple totes le. nit. 
i • les noies mai els manquen 
dOI dotzenes de cabrits. m~s. poc menys, el que legueÏlr:; aculat de no recordem quin delicte. 

ra '~~~~~~i~a~U~efn~~~~~i~~n dfao~~ ~:i ~:r~o;~ot!~i~e~np~;~~!:t r~~.~~~,,= ... _ 
corrien te. SerAn preferidu Iu que que hi ha banyes de per mig 
remitan antes fotografia. Dirigine, serà cosa de pen.ar. 
ctcitera." 

Caram! Serà que la coUa del Ge· (;I (;I (;I 

~e6~:tr~~!'lorganitzar una "juerga A V:~Tfu~~~~~~a:à ~aonCtj:::~~Cci6 
O hi un pintor futurista Diuen que serà una cosa molt bo. 
que hagi .entit el delit nica i que el. trajectes resultaran 
de fer uns quant. quadrOI plà.tic. molt econòmics. 
com els de ca la Petit. Co que serà un avantatge 

per les raspe. i ela .oldatl 
que vulguin anar lel feltes 
cap aUà a la Font del Gat 

A L m~':~li;;bI:~~a.~I:~;u~:~a U;r~~~ (;I (;I (;I 

pr;~~~:ao;~nt. trobem que el thai L'A;i~~.~ S~~~ ;:t~e~i -;:;q:~ l':!~: 

A Eldorado. han plegat; a l'Apolo. 
ci matei:r:; l'Ode6n, als quime 

dies de vida, ha fet l'ànec; 1'01ym. 
pia s'ha acabat, i al Goya, passa 
tres quarto. del mateix. .. 

I is que "la cuesta de Enero" 
h molt terrible aquelt any, 
pui. quui nineó té quartol 
i el que en t~, .e'ls va guardant. 

.no li esqueia gaire. questra és bona i, a mho quan rOl. 

~al volta el rru~t prohibit ::pí;~;: ~~t:t:e;~r~e.nsdeel~u~o~~ LES co.es de la Xina .'enreden i 
d aquelta com~dla. era . currents .'encenen de tal m.nera ala angle.os ell hi ha tocat el 
:nu::;'à:~:(:~~~: ~:::.endancles que han de ~6rrer cap ~ la br~gada rebre. 

perqua les :r:l~otel .ela hi apaguin de El que haurà agradat, senl dubte. 
pressa. com SI fOSlln bomben. al. qui deuen molt. diner. 

Si el llegidor h corrido, i han de fugir deli anglesol 
de cor li recomanem per places i per carrers. D l!~~BI:~tr!~:g~;I I~~fne~ ~:~~:; 

"" " 
que hi vagi Ilguna e.toneta 
perquè quedarà content, acte. de l'Alfons Roure "La reina 

de~::~::~:~~e d'una obra del popu. ~, ... _--______ ....... ______ ""'" 

lar "Duvinyah", enl .embla inne. Q U a n 

L'A/arts Pobr~s 

cesuri dir que va tenir un ~:r:it com. 
plet. pUÍll; l'Alfon. h del. que domi. 
na el gènere i dels que saben escriu. 
re. co.a e.tranYa en la majoria deli 
nostres autors. 

Amb el que haurA aconleguit 
el gran Roure el .eu anhel 
que "La reina del mercat" 
ho ligui del Paral.let 

"" " 
L A companyia de rApoJo. desprb 

d'una campanya l'er moltl con. 
cepte. lloable. ha plegat el ram. des-
pri. de repre.entar res menys que 
<cnt cops "La dona verge". 

Qua en PiUI Davi i la Vila 
pUluin tornAr aviat 
i donin una altra empenta 
al teatre català, 

veureu 

L'ALMANAC 

LA TUIES 

vosaltres, caureu 

d'esquena, però 

elIes cauran de 

qualsevol manera, 

siga com siga i 

aJIà on siga '" 



IMPORTANT 
El ,:01055al. l'Immens. l'e5pa'anan' 

AlmiIDilc de l A TIJ I E 5 
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl 

Sor'tirà el DIJOUS DI A. 20 
~:~o!"'~J." "I!.I"'v"ost'"',"" • .. qu ... ;o""c.", ..,.. ............. ~ ..... _"""'!l!!::c~~.-~;~ 

I :~: ..::~-:~: AVENTURAS GALANIES 
DE JACOBO CASANOVA 
E splènd ida i1.lustraci6 -- 30 cèntims 

E~li!!iiIffiIlft!ii!IjilfImeeeeeSF= 

b.arats - Es tanca quan 
ningú demana res 

&:gudca I Totes i boDa 

(Irrer CDade del .JaUe9 42 

Demaneu cada dimecres 
El cuento clasico 
~_._!""" ..... __ iIilI!!I!"""' ..... ~ 



-I v~tè, doctor, ... p algun ranei per el meu mal? 
-Si, .enyora: jo, do. cops al dia. 
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