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,SALE HOY' 

Rufa . t a r ec:orta ." pega 

." a I ... c:rU lc:a ae e ntre g a . 
(Nota de la Redacción: I Por lo Que venimOI en 

Rufaata quierc haeer la conocimiento de la seme· 
competcncia a Pahl'" Y jann que cxistc entre una 
a Guerrera, y para no tra- mujcr de Lorca y la Dora 
bajar el capaz de inventar Rcynolda. ¿No edia? 
laa cO.aI mil Tlra._ Sin Pue •• yo cal cuanda lei 
embar,o. ,cmubionadol IOl vcnos. En que "I r. 
buta I. mlcb •. para que .ine Doral" 
penque, hemo. hccho un Alcntaol bitn. que eI-
.. tri fi cia Y le hemos man- to que viene ea de .bri-
dada por autOo.,iro, O lea 10. como las chicaa del 
por medi~d6n de un Ed~n Concert. 
chaftr. SCII puetu cua
renta Y cinco dntimol, 
de elias tru .evillan .. Y 
dOI de plomo. pero que 
pucden puar~ amén de to
da I. calderllla extranje
rt. que no. Quedab. por 
10. ujonu. Ahora. que .i 
nOI vuelve a tocar IOl ca· 

lLorca de mi. enlue· 
I fio. I. 

de Lores e. I. mujer. que 
[mil quiero 

antel que .ea de otro 
la muerte prdiero pri. 

(mero. 

jonel le dlremOI 1i boja- Antes la muerte que la 
de tatl con aqueu. ecua- de&honra, que decia Luil 
nimidad.) de V II. 

I Ho que trilte el euan
Ido le quiere 

a una mujer jovencita 
I Que entre IOl dOI exi.ta 

[un eariltol 
y la familia se lo impida • 

A mi que no me ven¡an 
con ub.rra •. Elto de h,· 
cer chiltel el mis ludacl') 
que IOl caleet,ne, de un 
bailartn Y no Ii¡rl/e para 
.. car hab" de: 0111. Yo. 
venia haeer verlOI, Y • 
averi,u.r en qu,l p.e pare· I Ho, y que trilte. ea no 
Ce" un m~d¡eo :r. la calle saber ortOlrafll' 

A poco a poco la con· 
Ivencen 

con audacia maldita 
y aquella mujer maldice. 

I a IUS padrea, 
que la felicidad. le qui

Itan. 

de Ginlol a la. doce de la 
noche (.i. hombru, en 
que lo.-cural) Y vOlOtrol 
me dejai. aqui .in man
darme una. indol .. con 
que poder ir a vi.itar a I .. 
sobrinu de la setiora 00-
lOres. Y. en cambio, ca
ced el "Mundo Grifieo" 
y mirad que venitos pu El aquello de que con 
bliun Cln todOI lo. ho· paciencia y .. liv" N 

noru tupetando la fi!-
ma .; la ortolraHa. Son De tod.. las mujerel 
corno pira al'lullar pan y 1mb berma .... 
moj Ir silla .. Y. lin6 ah¡ Que en Lorca, el Rey de 
Va la mUCltra [cielol cre6. 

. l la Hor de todu eU" 
Lorea en mujerea lua- a Matar6 la mand6. 

[ pn, Un eJfvec;no de la ca-

~!nla .~:i~l~f~~o~:~le:i. l1e 1. H.b.na (Matar6) 

[radas I Y que allí se esté. j unta 
a todo el mundo e'Q'lbele- con el poeta. lNo les pa-

[ .. n. rece a u ltedes? 

Abora, tomen aliento y 
veln que lel parece esta 
poesia que lleva por titu
lo "La canci6n del pn· 
cador": 

Soy pe~Cldor enteroe· 
Ieldo 

Si el destino me obe
[dece, 

pueato I¡empre ante 1i 
Imuerte 

depfio liempre el peli¡ro 
Que la vida no. proteje . 

Se ofreu un ca1iquefío 
al que ducubra lo que 
quieren decir est .. cua
tro linell, 

Gallardo lubo en mi 
(blrcl 

.. ludando a mi (ami lla 
que ya ulen a .UI caras 
IOl orrores de la vida. 

I Elo li que. el un orror I 
Como ella. quiero yo 

[ser 
.iempre luch:1ndo en el 

fmar 
para traer aquel pn 
o hir i bolber m .. 

Ele pn debe ler el pu
uña, 

Si el destt;no me obe
fdece 

y la mar no le marea 
puedo lIelar con mi. pe

(ces 
dando al aire elte canUr 

U .ted puede que no ae 
maru, pera quien lo lea, 
VI I tener que tomar Ilua· 
nabo, en leluida. li no 
quiere delmaylne, 

Erruido dentro de ella 
meditando miro I dentro 
buscando en Iquella mar 
lo que enderra Iquel mil, 

[tetïo. 

Oebe mir.r con peril' 
copio. 

80y ¡uiando mi tim6n 
mi QuiyI .¡empre derecba 
como salvando mi honor 
o perdiendo mi cabe'" 

lu.n F.lcdn Ort.iz 

IOicholo ulted, .miIO, 
que .iempre la lleva dere_ 
ehal 

Con esto. y con reca
ditol a la portera de San
cai se repite de u.tecle. 
afeetfaimo 

Quel6 el 
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Barcelona, 2 deJuny de 19.7 

fina en e-'t putxinel.lis hi han clUles 

.S Itc'." voten conv~ncer, d'Aquesla afirmació. lle
geIxin el segi.u~nt pr08peete, que va é8Ser re

putit profUMment l'altre dia al. veïns de Vall
carca: 

"Gran Velada Fami.liar en la "Antigua Casa 
Fonda" de Nlra. Sn!I. del Coll. - Domingo. tar
de. n 1M 5. - El hermo.o drama en 4 aelos "Lol 
Do. Reyes", - F.jecutado por lotI msa famo!!'. 
artil~,a. de titere.. r«ientemente lIevados de Mé
JI<:O 

En. hauria agradat anar Ro n'aquelta vetllada 
familia.r. per Iai de veure quina direrència hi ha 
enlre d. putxinel.lis mexicans i el. de la nO!ltra 
1err". 

La vacioaa errada 

E N unA novel.Ja per entregue. que ens hem en
trebnllut t'In Hesir ftqueet, die •. hi hem IrobAt 

la le"güent i KrndolJ\ rellillCl\da. que oferim als no.
Ir(Ol lIel,l'ídor" ('nm unu vt'rit~ble joia: 

T urn~J, dfttetddo de todal IM mujer~1 del 
pueblo por .tl IncrUificable conducla .• :' 
~IPo~m qut' devia elltl'lr I) I .. ~¡ona lactàn4ia. 

El bon filól .. 

TENIM un amic que el filòleg i que el passa mol
tes lardet A ¡'Ateneu estudiant les sevft CO$e!J. 

-I va.lè, - - li và.rem preguntar J';.]he dia _ 
domina totel lea lIt-ngüel? 

I el filòleg ens rellpongue lot M'riós: 
-Tote •. " menys J .... de la mt'va lo¡.:ral 

El progl"atna de l'orador 

D I~t'f~,~~: ::e~~:nn;:7t~e:':c::o~:~i~ri:n;!~ 
anem a recordar .quellt."\ "n~dot:ro riguro.ament 
verídica 

Erl'l en el. temp. del partit federal, quin únic 
.upervivent, creiem no.altre.. es l'IMrl Bula, Un 
orndor de mitin parlAv" i de.preS. d'atAcar a tot. 
ell polítiCI que no eren del RU partít, digué: 

o'F.! fedt'ralilme, Ilenyon. c;. una co.a tan bona 
que nQ fi C'ompnrable a cnp de Iee altrel idees que 
voa han pr,.Jicat finll I\ra. ImaKineu-vos que ara la 
vid" el f,\ difícil (d'"íxò de què la vida ea fa difí
cil, jA Ie'n piulAva en aqut'lIa lem~ i no hi havia 
hl\l{ut la guerra europea. ni el problema .acial. ni 
la blllixa en ela clllnvis estrangen) i amb prou fei
nt'1 podeu, per tot dinar, menjar-vo. una triata 
e!lCudella i un xic de CArn d'olla. Donel bé: quan 
tinl{ut'm " E'-pAnya 11\ Repúbli~1\ Federal, penaeu 
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que tots els obrers podran menjar eaeudeJla, carn 
d'olla, un platiJlo i borregueta i vi ranci per pas--
tres." 

A veure si Don Laca.ndru, el dia que el deixin 
parlar, ens engega un discurset d'aquestal 

Mét dolça que mai 

LA nostra bella parla. té cops amagats. Això, 
tota ho sabeu. Però el que ho sap més bé que 

tots. és et nosue gran gramàtic Pompeu Fabra. Ell, 
pacientment. va buscant les pessigolles a la n08-

tra dolça llengua. i cada dia la fa més súbtil. més 
gracioea. més gentil. 

Ara. proposa canviar el mot "apretar" pel vo
cable "pitjar". 

No hi tenim res a dir. Millor dit: eatem del tot 
confc>rmcs amb el nostre gran filòleg. Apretar, ja 
ena agradava. ja. però eonfesgem que ena agrada 
molt més pitjar. 

Així. per exemple. serà una COM deliciosa quan 
preguntin a un dependent .¡ a una dependenta: 

-Què hi feien, vostès. darrera del taulell} 
I ella, volent expressar que treballaven molt, és 

a dir, que apretaven de debó, responguin amb to
ta la naturaHtat del m6n: 

-Estàvem pitjant de valent! 
O bé, quan en un taller d'obrers mixtes 'Convin

gui acabar de pressa una feina., i digui l'encarregat 
amb cara de tre.s deus: 

-No vos distreieu! No perdeu el temps misera
blement! Pit jeu! Pit jeu I 

Ah.. les meravelles. lingüístiques dels noelres ho
mes de les normes!... 

L'Hortolà de Sant Boi 

EL LLORO CONSEQUENT 

E
N aquests temps en què la conseqüència, la 

santa conseqüència, és una paraula que els 
homes han esborrat del diccionari, bó serà 

que nosaltres. els atabalats nois de LA. TUIES, de
diquem un petit homenatge al lloro conseqüent. 

l a 
Havia vingut d'Amèrica i es deia "Periquito", 

com el cèlebre gat del cine. No era un lloro mut, 
però ben poc se n'hi faltava. Figureu-vos que en 
tota la seva vida 8c>ls havia pogut apendre aquesta 
frase: "Una noche deliciosa··. i la repetia a tort i 
a través. 

La seva mestre.sseta, prou feia esforços per en
senyar-li altres mo·ts, però ell, tossut que tO$8Ut,. 
:~:!,.~~ sortia amb la mateixa: "Una nOMe deli-

Una nit, el.s seus amos varen anar al teatre i es 
varen quedar sols el ~ de la casa i en "Peri
quito". 

Quan, a primeres hores de la matinada, toma
ren els senyora, varen trobar el gos i el ¡rara al 
menjador. ~I lloro, penjat dalt de la bana d'un 
cortinatge, pantejant i &en8e a penes cap ploma. 

El gos, al peu del portier, ]' estava espiant, com 
esperAnt que caigués, amb les urpes i els morro. 
plens de plomes del pobre "Periquito", I l'anima
ló, des de dalt del cortinatge. en veure enttar als 
amoa. tot era exclamar: "Una noche deliciosa ... 
Una noche deliciosa." 

No em negareu que aquesta bestiola era la prà-· 
pia encarnació de la santa conseqüència. de què a
bana ens parlava en Cisquet Camb6. 

Virolet n 
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UNA RESPOSTA 

S
'ESTA veient una causa per 
violació d'una menor. El fet 
està provat i l'acusat no té 

defensa possible. Però, per alguna 
cosa hi han advocats en el món. l 
el defensor de l'acusat de violació .. 
recolza els seus arguments en els a
tenuants, ja que no pot apoiar en 
res més la ,seva inconsçjent defensa. 

La Sala se r escolta com si sentís 
ploure, perquè està disposada a fer 
caure tot el pes de la llei damunt del 
cinie, que va fer amb la menuda mil 
i una combinacions deshone8te8~ 
L'home parla. cita casos, s'arrapa. 
com un musclo a jurisprudències an
terion, però la Sala es mostra cada. 
moment més severa. 

Per fi, 1'advocat té una idea llu
minosa i, tot esperançat, llença a
quest paragraf: 

-Es veritat, senyors, que la víc
tima no té més que quinze anys. j 

que el meu defensat en té trenta. Es 
veritat que ell va abusar d'ella, tal 
com diu el fiscal. Però jo prego a 
la Sala que es fixi en les maneres de 
la menuda aquesta, amb el seu ca
minar, amb el seu muar, amb la se
va manera d'assentar-se, i prego a 
la presidència que em digui què hau· 
ria fet ella en el cas de trobar-se ell 
el lloc de l'acusat) 

-No sé què çlir~t'hi, però a mi, quan em toquen 
l'honor, eJn pO&o feta una fúria . 

El pre&ident es mira de dalt abaix: 
al defensor, i respon secament: 

--En aquests casos, la presidència 
no aoostuma a explicar el què fa ..• 

Ben-Hand-Hins -Així, et deus paesar tot el dia cridant ... 

UNA CONVERSA 

M
ENTRE la jovenalla es diverteix ballant 
foxtrots i shimmys, les mamàs, en un recó 

:le la societat "La Violeta AmariJla". estan 
parlant de les seves coses. 

........ Miri - diu danya Reparada a la -senyora 
Uúcia - l'any passat, ~n el nostre hort, hi vàrem 
collir unes aubergínies així de grosses I 

I senyala amb el braç un tamany de pam i mig. 
-Ja és prou! - fa danya Llúcia tota admira

da -. Però, miri, nosaltres, al nosue hort de 

Montjuic. hi tenim un presseguer que fa uns prèr
secs aixíl 

I senyala el tamany amb els punys closos i l'un 
I al costat de l'altre, amb gran admiració de danya 

Reparada. 
La senyora Escolàstica, que és sorda com una 

campana, en veure aquells gestes i aquelles admi
racions, anonça les espatlles, arrufa el nas i excla.
ma amb un gest despreciatiu: 

-Psêl No sé pas de què s'admirenl Si vostè-. 
conegueMin a fons al meu marit!. .. 

K. K. TuO 



LES FLORS DE L'AMOR 

J ~ no sé ~rqu~. pt!ró J. dona, ~n n~ixer, sols 
t~ un pensament: caUT-U. 

N'hi IM que .Is dea anys ¡a comencen a casar
se. 1 no ¡Mren lin& aj. cinquanta. Res. manies. 

Per/) .que~s. no s6n maneres de casar-se, que 
COlin;, Les COHS. o es lan b~. o no es fan. Per 
abeó precis.~m. J. Rosalia, en arribar als vint
i-un anys, v. dir prou j es v. ¡et un nus a les 
la/dUles: ¡a n'estu'. tipa de tants .saigs, tan
teigs i exploracions. 

No semblava sin6 que el nu sot.faldilla los 
les coves del Drac o les d'A.ttj! Totbom el vo
lia veure! 

Per això es va empipar j V/I dir "prou!". 
Recone6uem que, tantltMteiz. I. Rosali. er. 

una noi. serio ... 
N' hi ban de noies _r¡DMS com "D. Que .rri~n 

als villt-i-un anys i diuen "prou"! ... 
1 com que Ja Rosalia era una noia fina, vincJa

dissa i saborosa com una espig., niat va trobar 
un jov~ qu~ I. va s~gujr, qu~ li v. dir un~s pa
rau/~s tremolo.,. rOTeD., que li v. escrlur~ 
un. carta, qu~ li v. dftlJJlln.r rftlltClons I f[Ue va 
• na " perlar amb els seus IMpia. 

Tot va anar com una seda. AqueD jov~, al T~ 
v~s d~/s dem~s, no li ¡nrlava de jol~s, d'.utos, 
d~ dlalJHlnts i del mobl.t que hi havia a la can
tonada. No: .qu~D jove li /Mrl.v. dt! qu~ aviat 
urla e.p de st!cci6 .1 ~g"zt!m on trebaDava, 
de qu~ I. vid. no est.v. t.nt c.r. com 11 primer 
cop d'uD sembl.v., i de qui amb e/~ SIItto1lJto1 du
ros f[Ue gu.ny.ri. en 4sser ~·c.p", n'hi h.vi. ben 
U prou per • cO~Dç.r • vI'ure I a 4sser feliços. 

LIt que es v. ""'r t!n el b.rrl, grum t!s v. eo
~nçar • sapiper que I. RosaU. estava a pUIlt 
de clt.r-se .mb tots el. et. I ut.I ... 

L'.droguer, el .sItbater. el mercer. el COrDt!1-
ci.nt d~ sedes, ro1mo de I. t~nd. de ginere. d~ 
pum, totbom bi va trobar un tltp ° un ahre! 
Sembl ..... t.I,.M com si I. Rosalia D'bagds ~s
t., ro1mpono1. de tot. IttJfHn. t.psl ... 

Pt!r6, mallrft le. mU1l17Dr.ciolJ8 I le. 1IMles 
DenglJes. com que, Itl c.p i a I. li, en .pest m6n 
I. virtut Dmp" trob. el .seu pram/, tvel o d'ho
r., I. Rouli •• noia seriosa i mt~nilJ»ntada, t.m
hi el Vit trobar, ¡ el desitjat di. del co1sori va .r-

ribar amb totftS les .ngúni~s i els trasbalsos pro
pis del cas. 

No c.1 dir que /'~quip de núvi. de la Rosali. 
va ~sser un. cou digna d'.dmirar-s~. Tenia t.n
tes i t.n bones rft/.cions. la xicota! 

El mercer, li va reg./ar unu mitges i un~s ni
gacames de sed. bl.nca, que no hi havi. m~s que 
mirar. El comercio1nt de robes, 11 v. fer genero
sa olrena d'un v~stit d~ ere~ i nansú, qu~ co8ta
va un dineral. El saNter, unes sabates de salI 
bl.nc. que _mbl.ven t.lment ~r una nin •. El 
d~ la roba bl.nc., tot. men. dft combinacions 
prilpifts per • un. nit de nflvis. l 

Tothom s'hi vltl/uir de deh6. Tots ~/s .dmir. 
dors de I. RosaU. v.ren fic.r foO. gr.n dintre 
la xic., com vulg.rment es diu. I 110 VQ.S' cregueu 
que els preHnt. que 11 ler~D. lou dlJica i uclu
slv.lJ'JI!nt pn IIOrtlr tI.1 PU, Re~ 4'.1111. No Khi 
conformaven PU, _I"ment amb _rt/r. Volien 
qut!d.r bl. Volien que I. li/cot. guard4& un bon 
r~cord de c,d. un d'eDs, i toU els present. de 
boda loren Ifts • mida I emprovats pels propis 
obs~qui,dors. Eren ,;xf, I~s ,mistats de I. Rou
lia: fermes i fondes, com deuen ~sser totes 1ft' 
amistats si~re~. 

1 quan, ¡. Desta la o«imlmia ,eliliou. I" R • 
s.Jia saltavo1 del cotxe amb I. tlMteill. inDOt'7J. 
cia qUft un pardalet u/ta d. b,,,1ICa en b,.nu, I. 
portera, una do". Impetuo .. com UD cob«, DO 

pogu~ reprimir una ".c/.maci6 ; d;ga4 .. fore
n. de I. velna del selOD pis: 

-L. NCO".! 1 fina !Ib. pGsat 'ors de t",on-
gina!... . 

Ve .. • xil quel t~ pe veurft!." ]. 4& ben verlt"., 
que I. m#s d.ny un. mal. Dengu. que un es
corpll ... 

No s6n .rtiliel.ls, les '011 de tarongina. DO 

s6n .rdl/ci.l.? 
I doncs. It qui venen t.ntes murmuracions? ... 

LAURA BRUNET 
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FILOSOFIA 
-Per què et mires tant aquesta flor 7 
-Perquè aisò em dóna • compendre la gran previsió de la Natura1ea: aquestes ftors, lea fa 

a-èixer aquí perquè Iet noies mnocentes en tinguin de recanvi. 

EL PROMETATGE 

E ETAVEM fent l'aperitiu al "Cran Liceo", 
on ens reunim cada migdia una colla d'a
micI , quan algú d'aquesta va anunciar-nOI 

que la Carmeta, aquella rOMIL tan caia i que tan ena 
agrada a tots, es casava. 

-Amb qui, ai es pot saber) 
-Amb en Joan. 
-Amb en Joan? No li veig pa. la puntal 
--Oh, tu no, però ella .i, que li deu haver viat! 

Quiou 

UNA QUE NO BADA 

A L carrer de Ferran hi havia un pasticer, 
avui ja mort, .que ,era molt de I~ broma. 
Xicota que vela, Xicota que empaitava. 

Com que la botiga cra antiga i acreditada, tenia 
una clientela d'allò mé. eacollKla. 

Un diumenge al mati, va cntrar una xicoteta 
d'un. quinze any .. d'allò més espaviLlada. Va 
Comprar un tortell i H va cstar fent brometa amb 
l'amo. que al final va acabar per creurc'. que amb 
aquella noieta hi havia quelcom a fer. 

--Miri. pubilla. - li va dir -. Si vol entrar a 
l'obrador un moment, li donaré unll caramelel:t 
que sol. guardo per a les nenes bufones com vostè. 

Però ea veu que la noia nQ badava, perquè va 
sortir corrent de la botiga. tot dient a l'amo: 

-I aral No aé pas per qui n'l'ha pres I Potser 
ai, que es pensa que jo .6c d'aquelles que tot s'ho 
empassen ... 

Ki Ket 

LA MARE AMATENTA 

E N una botiga d' o rtopèdia entra una sen. yorA 
i demana mitja dotzena d'uns aparells de 
goma , molt petitets. però d'una ¡ndl'Jeuti

ble utilitat en certa ca .. ol. 

-Si és ~rvidal - li diu el dependent. astorat 
de què aquella aenyora. que ja pana dels cinquan
ta, ncee .. iti d'aquell. artefactes. 

-Dongui-me'l. bons - diu - que són per la 
nena i el &eu xicot encara no .ha atrevit a parlar-
me formalment de calori ... 

K. Umi 
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EL CICERONE 

S ORTIREN d'excursió unes respec_ 
tables dames i damiael.les que for
maven part d'una societat femini .. 

t..'\. Com que no tf"nien qui Ie. guiés, van 
haver de recórrer a un mascle. l'únic de 
la colla que lea va portar a visitar Horta, 
Vallcarca, el Coll i altres lloe. de lea a-
fores. 

Cap a mitja tarda, la colla e. va detu
rar per a fer la berenada j, en aqueal des
cans el "cicerone" va voler aprofitar a
quells moments per anar a satisfer una 
urgent neceuitat de menor quantia a so
ta un arbre. 

Momenta després, l'home, pensant que 
ningú no l'havia vist, va tornar tot tran
quil cap al erup. 

--E..colti, jove - digué una de les .ri
cotca. la més entremaliada de la colla _. 
Què hem vist. fins ara, que ja no me'n re
cordo~ 

-Doncs, miri: hem vist Horta, el San
tuari del CoU, Vallearca, el Pare CüeU ... 

-I per què no ena ha volgut ensenyar 
la muntanya Pelada~ 

-Mirin. els hi oonfeAO: si ara es presentés lm 

home i em volgués .tropellar, creguin que lograria 
el .eu objecte, el poca-vergony •... 

L'home va abaixar els ull .. sense .. pi
euer què reapondre, mentre la gentil cria
tura reia com una bogeta i lea dames se la 
miraven estranyades, perquè no sabien a 
què venia tola aquella brometa.,. 

Sia Tellet 

EXAMEN 

A veure, Ricardet, com estàs de gramàtica: 
Una dona. què éa~ 

En Rieardet no contesta, 
--Mare de Déu, mai te'n recordes: una dona éa 

singular I Te'n recordar"~ 
--Sí. llenyar. 
-A veure: i dut:ll dones~ 
Nou ailenei del menut. 

-No tens gens de memòria, Rieardet: dues do
nes és plural. No ho oblidaràs~ 

-No, llenyar. 

-A veure, a veure, i tres dones, què és) 

El nano rumia una estona i per fi diu amb aire 
triomfal: 

-Tres donea~ Un infern I O .inó, pregunti-ho 
al papal 

MIDA DE PREVISIO 

P AR~ dues xicotetes, en un reeó del 
tramvIa: 
-I donca. quan vàreu estar sola a Vall_ 

vidrera j '\\tlS veure que ell estava tan engreecat, 
què vas fer~ 

--Què volies que fes~ E.c6rrer el bulto ... 

Pat Xoca 
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Ella, pr-Ou va protestar. però no hi hagué més 
remei que complaure a la distingida concurrència, 

--En fi, senyors - digué resignada _ ja que 
m'hi obliguen, concedint-me un honor que potser 
n o mereixo, els hi explicaré un conte, però ja su
posaran que, explicant-lo jo, forçosament haurà 
d'êuer un "conte immoral", é. a dir, un conte dels 

Les mamàs varen potar el, ulls de través. el. 
papàs a'e.tiraren el bigot. lea nencs pàJ.lides varen 
mirar a terra i el. joves que: moments abans lea 
havien cruixit en d. &eu, braçol tot dançant, e8 va
ren gratar el datell i van encendre un cigarret. 

-Done. bé, senyor. - continuà la Laura -
allà va el conte: 

"Carrer dI'! Muntaner amunt, pujava un coQtc:. 
un cotxe misteriós, amb les portelles clo&e8. amb 
les finestres tapades. Caminava lentament ... lenta-

~=::~~=~~~~:J ment,,:' gronxant-M com una nau damunt lea ona-
41 des ... 

I ve't aquí el conte. Ja .ha Acabatl - digué la 
narradora. tota satisfeta. 

-Aqueata va • Ja teva salut, Enric! 
-A tu ~re t'agrada fer lea coses a la &alut 

d'.." o altrel 

ESTOCADA DE MESTRE 

L
A nOlltra Laura, é. terrible I Com aqueU que 

no hi toca, dava cada punxada!... 
La .eva darrera entremaliadura, que ella 

ens ha explieat amb aquells poaata de gata 
maula que li són tan característics, é& digna de pa ... 
Mr als anals de la literatura picaresca, fondament, 
uprement pic.areK.a, i anem a oonsignar-la en a
questes pàgines intraac.endent.s i desinvoltes. 

No havia pogut acular-se d'usistir a una d'a
questes reunions plúmbees on les nenes pàl,lid.es 
llegeixen veraoe que no entenen i canten cançons 
que no senten, 

Quan ella menys s'ho e.perava, J'amntri6 de la 
caae. la va comprometre, anunciant sense prèvia 
consulta que "la Laura Brunet contaria un conte", 

Tothom ee mirà de cua d'ull. Ningú l'havia en
tès. La Laura 8elar{: 

-No hi veuen el conte, veritat} 
-Realment.., 
--Si no .explica ... 
-M'explicaré: per fora, el cotxe era un cotxe 

més, Res d'anormal... però .. , J a dins) Què hi 
feien,.a din.> 

Aquesta pregunta va éuer feta per la Laura 
amb paraula càlida, amb els pàrpres mig clO6Oa. 
com e.crutant a través de 1_ finestretes del cotxe, 
amb la destra enlaire, tremolant de passió, com 
si representés un drama, 

Les nenes, lotes vermelles. abaixaren més la 
vista, el. papàs varen t088ir, les mamàs es belluga
ren inquietes en llurs cadir~ i el. joves cercaren 
un recó per anar~hi a tirar la punta del cigarret que 
moments abans havien encè .. 

La Laura va continuar la .eva narració: 
-I mirin que é. estrany: a dins del cotxe, ni 

hi podia passar res, ni hi podien fer rel, perquè 
no hi anava ningú 1... 

-I ara lí que .'ha ben acabat el conte, senyora 
- va dir la Laura. 

Es va fer un silenci, Tothom eslava més eac.orre-
gut que una esponja. 

Però, un dels joveneta s'atreví a in.inuar: 
-Doncs. francament. Laura. no hi sabem veu

re la immoralitaL .. 
-Naturalment, que noI No n'hi ha mai, en els 

meua contesl Són vostès, v08tès, els que li posen, 
endevinant més del què han d'endevinar a través 
de lel cortinetes I 

Un del. tretze 



IALVoLTANT JJs'1': 
¡~EL BRAJER. 
ALERTA, MINYONSI de la "malalta" i en menys de quinze dics li garan-

tiua cur:H:i6 absoluta. 
-Vol dir? 

gil l'(¡LlUra Secd6 bl publicarem toU els CONTl!S -No ho dubti paa: scria el primer ",at Ictvat(e" 

que se'll. envI7n propis d'incr contl'U a lc. vellcs que em fallaria . .. crous de quinu 'Anyl ,er a~unt j que !lj~uin di,- qU~.~.:~;~~:lv~:t:. q~n::.:~~: dd~:~ré~;~::, e~: a:~:~ 
ocs d'4.set COru~,l/ts pels butllaires l1e,idoTs de LA vien d'entornar amb la cua entre ICI cames. I qui 
TUIES. D'aquests contes, fili premiarem IUI cada diu la cua, diu una altra eou . 
.IIúmero, amb 1. respectabl. qu.mit.t de "deu pe- -Però, com .'ho ha fet per curar-la tan ràpida
¡er', cobrable. .n I. Dostra AdmitJistraci6 li per ment? - precuntava admirat ci senyor Duran al 

.ir polira} ./s QUIt "isQuin Ior. de BltrCffJolllt. AIe,... menucal. 

tlt, doncs, ; .preur fj" JtJ no S:;~!~7::~I:~t::~ ;:~:: t!:i~a,::.a I I;::~:~ 
li menjar. he resolt el problema. 
-I voatè treu que d·ar. en avantl ... 

EL GA T DE LA SENYORA -Eni¡ui tranquil i li vol fina pot fer-Ie retratar 
per celebrar-ho; la leva lenyor. estA. curada, abso
lutament curada. però per mantenir el tractament, 

L .enyor Duran estava desesperat. Cada dia hauri de fer-li un parell de vi.ilU cada letmana. E trobava un amic diferent que li deia una ma_ -Perfectament; no hi tinc inconvenient. l, lea 
telxa COI&: cobrarà molt cares aqueltu visitesl 

-Duran, amic meu, em sap molt ,reu haver-t'ho -A cinc duros. 
de dir, però la teva dona te la Iregelxl El lenyor; Duran srruIl el nu, però per tal de 

-Homei... no sentir mb all leUI amiel lent-li lempre la ma-
-No hi ha home que hi val,ui: te la Ire,eix i teixa adverlèn¡;ia, u reli,oà, no lenle fer, per aiJ:b, 

no ten. ver,onya li no mirel de posar remei a una petita i justa oblervaci6: 
aquest comportament Clcandal6s. Totes les dones -Carat.uI, caratsuI, cinc durall No lembla lin6 
porten dins un gatet .elvat,e i li no aconsegueixel que aque.t Ilt, nomf,1 meDli bonl talli de 1I0nla
domtar el que hi porta la teva dona, te"n veurb nissal ... 
un bullI 
, En Duran, canut de lentir-Ie a dir lempre el 
matdl!(, el va decidir, a la fi, a posar fil a l'aculla. 

1 le'n va anar de dret a casa d'un menesca1. DANSA MODERNA 
-Miri - li dlfUé tot decidit - cm passa aiJ:b, ______ _ 

i aiKb, i ... 

-Puntualitzem: b a vOltè o a la seva lenyora, A VIAT començarl a ballar-Ie en ell nOltresla-
a qui li pa .. al Ioni la nova dansa exòtica anomenada "del 

-El i,ual: el que intereasa h acabar d'una ve- plltan". 
,ada amb aquestl abulol de confiança dels meul Aquelt dia, en una de les acadèmiel on ja l'en-
amiCI, Que tOtl CI creuen amb dret... lenya aquesta nova manera de fer lel coses a peu 

-No l'amoni, lenyor Duran: jo em Iai, clrrel dret i .enle neecllitat de lunyer ni "chaile-Ionlue", 



una noieta de leh:e .nys, d'.questes que s'encos
quen com serpetes, el.tav ..... tjant aqueat baU .mb 
un sportman amb mb blcep. i musculatura que 
I·Uzcudun. 
-Qu~ tal, qu~ li h •• emblat la dansa del pll

tan? -pre¡'Untl I"atleta a 1. ball .. dora. 
I ella evocant les contorsions que .'havien de fer 

per marcar els compasos, contesti amb veu avellu
tada. 

-Que .ra comprenc el perqu~ en diuen la dan
sa del plàt.n. 

Ben Han Dins 

CAL ESTAR AL TANTO 

L A filla u:plica • la mamà, no sf, qu~ que li 
va palsar al xicot. 

-I qu~ va. fer, tu, quan vas veure que es po.ava 
d'.quella maner.? 
-Qu~ voli ea que feal POlar-hi ml de secuida' 

F. Abat Endu 

NOTA DE SOCIETAT 

L A senyora baroneu .de Con.ar~eat, ha donat 
una ,ran futa per ln&u(Urar Importants re

formes fetes .1 seu palau. 
Nin,ú no es cansa de lloar el bon ,ust i la rique

N que ramfitriona h. aabut donar fini als mb pe
tits detalli de la reforma. 

-No obltant, baroneu - diu el marqueset de 
Piumenut - hi ha una cosa que no l"arribo a com_ 
pendre i que desentona un xic. 

Tothom u quedà parat davant de I. incorrecci6 
del marquuet. Fini la baroneu se lent un xic cohi_ 
bida per l'audàcia. No obltant, forçant un somriure, 
pre,unta mossecant-Ie els llavia, 
-I qu~ h, marquelet, ai.ò que no arriba a com_ 

pendre? 

-Molt lenaill: el perqu~ vostè ha omplert el ju_ 
df d'estatuetea d'Atlanta, d'H~rcules i de Faunel. 

La baronna clou els parprel uns momentl i el 
pit se li conAa de satidacció. Arrodoneix mental_ 
ment Ja r~plica per treure_li ço que de ,roUer po_ 
,uil tenir i, renovant de nou raparat somriure, 
respon amb una senzillesa encisadora: 

-Oh, marquelet de Piumenut,. és un secret, tot 
un lecretl 

-Que el di,ui, que el dirui I - exclamen. una 
veu el. convidatl que volen veure com acabarà 
aquella violenta situaci6 

El pobre marqueset de Piumenut va desap.r~i
xer de la reunió com per art d'encantament. 

Fly Candor 

SERENITAT! ... 

O ONYA Escolbtica eatl plorant desesperada
ment, mentre ell empleats de la Neotàfia 
baixen elcales .vall les mortals despulles 

del .eu elpòs. 

El seu dolor b lincer, profund, perdur.ble. 
-No a'ho pren¡ui així. donya Escolistic. _ fa 

una de les .mi¡ues preaent., per consolar_la. 

-Es un carni que tots l'havem de ferl _ inter
vf, una aItra 

I una tercera, diu a la .enyora que té al coatat, 
en veu molt baixa: 

-Pobra donya Escolhtical Ra6 que tf, d'estsr 
de.conlol.d •. Fi¡uri's li vOlt~ el trobava en el leu 
cu de quedar vídua all quaranta 'Dysl" .. 

Donya Elcoliltica taUa a mil camí un nn¡lot 
profundlssim que havia començat. i aclarei .. viVII-

-Trenta vuit, senyora,' trenta vuitl ... 

Gali Pau 

ULL eL/NIC 

R ~~~jla~;1 ::p::e:a~n daem!:~:el~o~vt:rl:~ qe:~ 
els .visin per l'hora del dinar. 

De sobte una de les concurrents comença a 
queixar_le d'un mal de cap terrible. 

-Per qu~ no pren .. pirina? _ li diu un dels allà 
reunits. 

-Un xic de ¡el al front li aniria molt bi _ diu 
un altre, 

-Això is nervi6.1 - afirma un tercer _. Un 
.ic de til. i oli en UD lluml 

I sixí, l'un darrer. l'altre, tota doneD un bon 
consell a 1. pacient, 

En aquell moment el "maitre d'hotel" d6na l'a
vís per al din.r i tothom surt ver. el menjador 
menyl dos lenyora respectables que queden un xic 
retard.ts i que IÓn "els únics" que no han acol1le
lIat rel a la malalt., 

Un d'eUs .'apropa a l'altre i allarcant-Ii la des
tra li diu en to cordial: 

-Col-leruCl, veritst, doctor? Ho he suposat de 
squid •. 

Rafllf!1~ 

Contf!1 premiat en ~I núm~ro piuat: 

-No ti cap importlncia: aque.tea catatues mito
lòriquu, lel hi he po .. t perqu~ vOltb, els homes 
del serie xx, f.cin let natur.1s i lò¡iques comp.
r.cion •... DE PAGF:SIA 



VISITA D'JNSPECCIO 

I:' N un poblet de mala mort on hi ha un cas
~ tell que de tant en tant fan servir de pre

só, hi arriba ¡'inspector de penals. 
E.n arribar a la porta del castell, troba un home 

agegut al din tell, prenent la helC8. 
--on éa. el director de la pres6? - pregunta 

l'inspector. 
-Ha sortit, senyor. 
-I el primer oficial de guàrdia') . 
-En aquesta hora. sempre é. al caMino, ... fer 

el tresillo amb el metge i rapoteeari. 
-I el. altre. oficials) 
--Són molt aficionat. a ta manilla i a les tardes 

n.o venen mai. 
-Done.. que no hi ha ningú, en aquesla presó ';) 
--Sí. senyor. jo no em moc mai, pel que pogués 

Pftaaar i per fer respectar la diltciplina de l'establi
Illent! Oh. éI molt rígida, aque.t&. casal 

-Però. qui sou. vos'? - pregunta l'inspector, 
perduts ja el, eM:re¡)L 

---SÓc "el pre,", senyor. 8Óe "el pre .. ·. jai 

Be".""... .. 

LA rulF.S - IJ 

LA VEU DEL POETA 

A Carmeta I Ja MontRrrat estan llegint una 

L noveUa sentimental d'aquelletl que tra
dueix la Laura Brunet per a les bibliote

ques blanques i que fan plorar d'amor a les nos
tres modistetes, En arribar a un dels capítols mé. 
patètica. la Montserrat es queda parad,a en, .ec en 
la seva lectura, i ella i la Carmeta ea maen t es fan 
l'uUet. 

-Es veu que aqueat poeta protagoonista i la mo
dista. deuen élller afjcionat$ al cine - diu la una. 

--Ea veu que si - fa la Carmeta amb picardia. 
Aelaraeió: el par.graf que ha motivat aquest 

diàleg, é. el següent: 
'" llavors, Clotilde, la modisteta. digué deses

perada: 
-Adeu, amor meu' La nostra felicitat és im

p068iblel Però l'ànima meva sempre eerA peT tu l 
-No, noi _ cridà Abelard -, Això nC) pot 

éeserl Tu no pots abandonar-mel La felicitat que 
no es toca amb le. mans, no é. la veritable feli
citat'" 

Compreneu ara, el perqué el com i el què de la 
eol8. del diàleg de la Montserrat i la Carmeta} 

----------------------------------------------------

PAGEOL 
CURA LAS ENFERMEDADES DE LAS 

VIAS URINARIAS 

Obra pronto y radicalmenle - Suprirne 108 
dolores y evita toda e1asc de complicaciones 
Blenorra¡:ias aguda. y crónica. - Prostatitis 

Estrecheçe. - aslitis 

Una buena limpieza interna con 

eura todas las heri.l ... del amor 
P A G E O L 

Er t I é. el p<aduc .. magn I O '" • per a combatre efi-
7 eaçment la IMPO

TENCJA i la NEURASTEN IA. per cròni
:Jues i rebels que si¡an a tot altre tractament 

Venda a l'cnlrà. ¡ detsll: Alt de Sant Pere. 50 
farmjcia del Doctor W. DUTREM, Blree/on_ 
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que en Lerroux quan encara no ana
va del braç del "Maliano". 

Per ella m'enpenyaria en aDar 
• RUlia a peu, 
ja ho crec que m'enpenyaria, 
i no f6ra per poc preuI 

p ~~v~~~~:a~: ~U~~nlah~~a~O:c~: 
Bella Olivia, que és una "olivia" re
llena (diSlimulin el xilto, som a pri
mers de mes, i <un dia és un dia), la 
Baroja, la Domi i la Gàlvez, Ja 
veuen, donCI, que qui vagi per a-
queUa barris no l'avorrirà pas, aO-

H!~ ::~t I: !~~:~;rr~n::rC;I~a v~~ï ~~c:"aJ~;~nl~ns~o~~: ~~e'nudSe~ra~~~ !: ~~~t:~ c~~v~~a;aa ~~~~~n~ ~é q~:~::~ 
"Geperut", que aqueltl diu el pre- pujar a la terra d'en Biada, repre_ vol d aque.tu nenel, 
lenta incompleta~ per mancar en el lentant_hi "El poder de la revue", I Aixl ho vai¡ fer l'altre dia, 
leu trempat equIp el fam61 i sim_ '~EI poder de la revue" fou tal que i, creguin, no em va pesar, 
pàtic "Elefantet", que lIe n'ha anat I endemà, mitja poblaci6 va a¡afar puix vai, sortir satisfet 
cap a Iu seves finques, on es pas- el tren i se'n va anar cap al popu- de dintre d'un ruervat, 
seja amb ¡orra i pantal6 de vellut. lar concert del ParaI-Ie!. 
El marquh de Peralu és el que De tot cor l'Afarta Pobrea 
ens ha donat tan interusantl .. imes celebra l'~xit aquest, 
noves. desitjant que ea repeteixi 

En Rufalta també pensa unes quantes voltes mho EL CONSEJERO DEL AMOR 
anar-Ie'n de vacacions 
perb no pot, pui¡ li manca 
dispoaar de patacons. EL CONSEJERO DEL AMOR A ~i~~:a:::s J¡~:a~'n ecSa!~~~e~~a~: 

dança que es compromet a passar-lie 
EL CONSEJERO DEL AMOR A can "Moulin Rou,e" tenen res ballant deu dies i deu nits. 

menys que a un comte, amb co- Crec que aquesta "performance" 

E ~ac~:,r::ta~e ul~a P;~:save~::e~; ~:d¡c~ ~·~~;taCro~::s~;r:~~~. ~~e x!~ ~f: :~~tiajali r:a~à~lts meaos, 
deliciosa, fa tan bé que al,unes xicotes tenen que tots sols l'estem ballant. 

Del dels "queridol compañerol", Ielos. 
que CI van dir cOlel lIet,es, De nenes maques, hi hem vilt ._ 
fins all lenyorS que s'hi van prelCn- que.ta setmana a rElmeralda que, 
tar com a periodiltel perqu~ escri- m.l¡rat el leu nom, no té rel de EL CONSEJERO DEL AMOR 
vien - ,ratuitament, és clar - a transparenta, p. rqu~ té unCl cuixel 
"La Veu del Ninot", palunt per to_ i uns devants, i unl darrerea, Que 
ta la ,ama, hi va haver de tot. veient_los, un esquitxa la calderilla 

LA TUIES hi eltava reprelentada i l'oblida de qu~ té de palar el 
d'incblnit, perb el leu enviat espe- compte del lastre, 

~!~ I ~:e;re':r~n~p~~:ú e~~e~~arll~red~~; an!: l:a~r~~' :!u e:~~i e~re:!acle., 
intereuo! nandulandelcl, A més a puix sin6, seria cosa ' 
mh no sabem ben b~ del cert, en_ d'aixecar el ;vol i ple,ar. 
cara, .i L A TUIES és o no és un 
peribdic, E l qul ,i ,abem d'una ma-

;:~a c~~~u~~~~lepe~¡o:i~~elel d~r:~~~ EL CONSEJERO DEL AMOR 
¡rh, no el ... bien fer. I conlti que 

!:a,,:::/' no "voler" i una altra L Aya~~o~:a a~::'~'~~t~!, .. ~o~~:; 

E :~i:i~:l ~~Ba~!~I~~" l~e;;:~~: 
tarA al "Barcelonés" una de lel més 
acred itades revistes que s'h an pre
sentat en aquell music-hali. La de
manda de locali tats és molt gran, i 
creiem que hi haurà u n p le a vellar. 

Sobretot, dintre les 1I0t,el, 
d'aquell popular local, 
on l'han ve .. at moltes cOlel 
des de temps immemorial. 

Només e~ trobà a .flltar es veu la mar de concorre,u t, per_ r:: :::i,::~:~rq:~ :~c prelentés qu~ aquella ll:icota té mh adeptes EL CONSEJERO DEL AMOR 
a enraonar don Joan Pich. 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

V~a~~~' t~rtr!':!~:~ ~i=a ~~l~~~-
pa¡esOI de Matar6. Al principi, ens 
vArem penaar li era que anaven a 
proveirse de patata primerenca, pe
rb, ben allabentat. per la Marinela, 
la xamou Roriata de la casa, vin_ 
,uérem en coneixement que la cau
sa d'aquella inRu~ncia - com diria 
el no.tre amic propietari i urbà -

EPL... U L... ' ïnfatirable Montero prepara a 
N . ... 111 ."-.. "Novetats", una pel.1ícula elc~-Il. __ u P. ni ca en quatre actes. Porta per nom M_..... ..... "A Barcelons", i sabem que el po-
~ __ _ P. pular actor i autor hi ha deixat a-
....... I .... ~ iai.- nar la ¡ritia a camionl. 

Iliiíiii¡;,JNiiml :::c~,,::. ": M!'!~;~~, ~r~e~\tf;!~ Joaquim 
que quan tinluem una estona, 

LA. MUNDlA.l. a "Novetats" anirem. 
ESPALTIUt. • 

L'Afarta PobreS 



,." - - - - -- - .-- ~- - --- ------
--- ----

SARNA 
sm. baño, sin peIigro y ta

pidamente, la <:m'a el 
ANTISARNICO MARTI 
VENTA, 

~ voleu que Eu-
~ gin esveradea com .i veies- (RON Y A.) 
~ sin el llop, compreu la ea cura en deu minuti amb r LOTION LADIL SULFURETO 

que la trobareu per CABALLERO 

~ CABRES ..... eniUII SARNA 

DUES PESSETES al Comte de l'AIa1t, 88 
Brum, 49, Parlamento, 11 ~ i centre. d'específics 

y Fannacia. r t ml 11 l'Ulli, ~ ~ t B • t e e I on • ..... ,. m i!"'W 42iê&li2iGJ&:iêi&lilliB 

PROU SIFILlS PROU MALALTIES SECRETES 
MALALTS, 
LES AFECCIONS DE LES VIES UR1NARIES, PELL, PURGACIONS, MALALTIES SECRE
TES, IMPOTENCIA, EYACULACIONS I MALALnF.S NERVIOSES, .ón b'actadH al 

INSTITUT MEDIC POLICLlNIC 
ALT DE SANT PERE, 59, PRAL" l,' 
per el modern procediment ultra sensacional del Dr. S L I V IOT O S HI RO, de Yokohama, 
proporcionant una curació complerta i ràpida. - Tractament seri6. - Eficàcia reconeguda 

El. que visquin apartats, poden escriure amb de
tall. a: "Director de l'In.titut Mèdic Policlínie. 
Alt de Sant Pere, 59, pra!." i se'l. indicArà gratuï
tament. baix .obre tancat i sente cap indicaci6 ex
terior, el tractamen t enèrgic indicat en cada ca. 

Con.ulteu-no. una volta I - VOllÚtrea sereu el. no.trel propagadonl No perdeu el 
temp.1 Cad. minut é. or per I. vOltra .. lut! _ Veniu a l'Institut, o eacriviu avui mateix --

EL CONSEJERO DEL AMOR 

Es l'obra mestre que no pot deixar de Uegir cap enamorat ni cap home o dona que aspirin a fruir 
de I. més dolça de les humanes tensac:ion. 

Heu'. aquí el. quadet"Dt de què con.ta: 

Titols public.ts Títols. publiclt 

I. Para hacent amar con locura. 6. Para .er eternamente hermo ... 
2. Cartat y vetlOI de amor, 7. Para enloquecer con un beso. 
3. Para aaber .i IU novia le ha ,ido ,¡empre fiel. 8. Rueda de la fortuna y len¡uaje de la. 8ores, del 
<t. Para tener nifio o niaa, a voluntad. pañuelo, del abanico, etc., etc. 
5. C6mo ae con.i,ue una mujer. 9. Lo que debe .aber toda mujer la noche antes de 

IU boda. 
10. Pars vencer y dominar al novio. 

El. qua.dem. surten cada divendres i el venen al preu d'UN RAL, en tob el. quioscs. ..... ,.. 



_=_C-~==--~~~ =--_ =- __ .:::_~ ___ ~_ ___ .. 

-I no té por fiola .o&a 'al ~ pu'C ... gran? 
-Oh. Rmpre trobo algú que em Ñ companyia. 
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