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per CASTANYS

Com de costum, el senyor Ni-	 Però en ésser a ple camp, un lladregot el va amenaçar i li	 Una vegada consumat
codemus va sortir a donar un prengué tot ço que de valor portava a sobre. Sols li respectà el robatori, el lladregot va
tomb pels afores.	 el paraigües.	 apretar a córrer. 
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De primer, el senyor Nicodemus va	 Amb el paraigües va improvitzar una esta- a fer arribar la seva veu a ciutat.
desesperar-se, però més tard, quan s' ció emissora de T. S. F. Procurà que els con- Les ondes sortiren magestuoses de

	adonà que li havia respectat el parai-	 tactes fossin el més perfectes possible i es les branilles del paraigües en diver-

	

gües, gairebé es tornà boig d'alegria.	 disposà amb l'ajut del barret...	 ses direccions.
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Com que a ciutat ja no quedava ni una rata que no Aquest, ignorant del que succeia, es trobà voltat i empresonat en
tingués un aparell de galena, els crits d'auxili del se- menys de cinc minuts. Ara imagineu-vos si la estació emisora del
nyor Nicodemus ressonaren a l'orella de tots els radi- senyor Nicodemus arriba a tenir més potència, l'alarma que hi hau-

	

escoltadors, els quals corregueren a lés portes de la	 ria hagut entre els radi-escoltadors de París, Londres i Nova-Iorkl
ciutat per tal de caçar el lladregot.
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per JUEZ

P rq è havia arr.b-t a_ rimat feia poc, e ,	 Per riure a l'esqu na de qui motejava de	 Una ve,;ada arribats, en Nasi li digué: — He
Nasi es creia ésser el més viu del poble. 1 de tonto, proposà als companys d'anar a casa en assegurat a en Bieló que jo et faria estar al ce-
tot es burlava, cs ,:ecial:rent de .a bona fè Pere ijugar-li una passada.	 lIer tant de temps com vulgui, sense tancar-te
d'e' Prre,	 ni agafar-te pera res.

— M'agr daria veure-h -, — re pongué en	 Com és natural, per tal que no es vessés —Ho veus—exclamà en Nasi, rient de gust
Pere. — Baixaren al celler, i en Nasi es tragué	 eI preuat líquid, en Pere corregué a tapar el — com sempre et deixes enredar?
un filaberquí i foradà el barrilet de la mistela.	 forat.

Poca estona després, baixà la dona d'en	 Però a uest, que no era gens t oto i si tan	 Un dia que en Nasi parlava amb el senyor
Pere per socórrer el seu marit.	 sols un xic massa confiat, va rumia. -ne una Notari, l'emprenguè així: - Què va que a ciu-

per escarmentar-lo.

	

	 ta no correu tant com aquí? — En Nasi no po-
gué menys que somriure des . ectivament.

— Em jugo deu duros— continuà en Pere Com que no era tant feixuc com el seu con- — Doncs has perdut - respongué, esbufe-
— que jo corro més que t', si el senyor Nota- trincant, en Nasi va arribar primer. — Miri, se- gant, en Pere — car jo he fet l'aposta de qui
ri accepta fer de jurat. — Donarem la volta al nyor Notani — digué després. - Ja fa un quart corria més. Si tu fa un quart que ets aquí, has
pobre — féu l'altre, rient. — Com tu vulguis.	 que sóc aquí i ell tot just arriba.	 corregut u r quart menis que jo, i, per tant,

has perdut.-1 el Notari donà la raó a en Pere.
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Dolços records
d'A 'Amsterdam

per en FEODOR CULUBRET

— Mai no m'havia divértit tant com
la curta temporada que vaig passar a
Amsterdam.

Es, certament, una ciutat bonica.
Està situada... Quina poca memòria
la meva!

— No sería a Holanda?
— Psél Potser sí que seria per

aquest lloc que anomeneu; amb tot
raig veure molta més ginebra que no
pas formatges.

— Naturalment, perquè els forinat-
ges, almenys fins ara, només es men-
gen.

— Així seria per Holanda. Només
em recordo de la ginebra, que era bo-
na, i del llit, que era calent i tancat
dintre un armari amb cortinetes.

I a propòsit d'això em recordo ara
— no hi havia pensat més — d'una cosa
molt divertida. Ja deia jo que a Ams-
terdam m'hi havia divertit molt, i no
sabia ben bé per què.

Veureu:
Havíem passat la nit a una de les

tabernes més variades de vora el port: 1
tenien sis menes de ginebra, sis graus
diríem, i tots sis excel' lents per als
mals d'estómac.

El tractament havia estat dels més
enèrgics i els meus quatre companys
estaven com una sopa. No es podien
ni moure tan sols per beure. Si no ha-
gués estat jo s'haurien mort de set.
Jo, tan fresc. A mi la ginebra ni el ver-	 I el soldat va p

nís copal no m'han fet mai res. Unica-
ment em produeixen un efecte molt extrany: m'alleugereixen
de tal manera, que si no caminés amb gran cura i no m'om-
plís les butxaques d'efectes diversos, pedres, taces de cafè o
culleretes, per exemple, que cm donen pes, en fer força amb
els peus per caminar, volaria. Els transeünts, és clar, dirien:
«Aquest home està embriac!», encara que, en realitat, no fos
cert.

Aquella nit, però, altra feina vaig tenir. Com que els meus
quatre companys no podien donar ni un pas, els vaig fer ser-
vir, un després de l'altre, de contrapès per sostenir-me en
terra, i com que això no cm perjudicava, i un favor es pot
fer sempre a la família d'un amic, encara que els amics si-
guin quatre, els vaig portar d'una manera successiva a llur
domicili, que era respectiu, perquè cada un d'ells en tenia un
de diferent.

Quan ja havia enllestit la feina, amb mil precaucions, i
aguantant-me a les parets per no trabar-me tot d'una a les
teulades, vaig arribar a casa, i qui dirieu que cm trobo al peu
de la porta?

— Els tres amics.
— No; no sé qui era. Era un subjecte desconegut, però

simpàtic; dormia la mona, i quan es despertés s'avergonyiria
de trobar-se en un semblant estat, talment com Noé. Me'n
vaig compadir. Altrament, necessitava un pes per pujar l'es-
cala deturant-me al meu pis sense passar de llarg, i vaig
decidir de portar-lo a casa, ficar-lo al llit i fer-li un sermó un
cop l'hagués retornat amb l'amoníac que aniria a cercar a la
farmàcia. Tot això ho hauria hagut de fer amb els meus

vé que passa el General

però més de les que cal

amics! Malauradarnent quelcom me'n va distreure. No sé
pas què. Vaig pujar l'individu, el vaig ficar al pis, el porto a la
cambra, obro l'armari del llit i alça, hi tiro l'embriac, tot
això d'esma i a les fosques, perquè havia de cercar els mistos
que no sé què dimoni se m'havien fet. El tanco, surto del pis,
baixo les escales per anar a cercar l'amoníac, obro la porta
del carrer, i qui dirieu que cm trobo al davant?

— Els tres amics.
— No; no el coneixia; era un altre embriac, adormit al

pas de la porta. Què fer? Havia socorregut tres amics cm-
briacs i un embriac desconegut, i abandonaria aquell que la
Providència m'havia dut? Vaig comprendre totseguit el que
havia de fer, i ho vaig fer. El segon embriac desconegut va
anar a dormir amb el primer, i jo, resignat, vaig decidir com-
prar més amoníac. Això era segurament un càstig del cel
perquè no n'havia comprat pels tres meus amics, i ara segura-
ment n'hauria de comprar per tres desconeguts.

I així fou. Però no fou així, perquè la Providència quan fa
les coses les fa bé, i ja n'havia recollit vuit i les meves cames
no podien més quan, tement que no hi cabrien tots, vaig vo-
ler fer lloc al llit perquè no s'hi apilotessin, i... si la Provi-
dència no diu prou cm tiro al carrer! Preocupat amb l'amo-
níac, havia confós les cortines del llit amb les de la finestral

Els vuit mones eren un sol embriacl
— Com és, doncs, que no el coneixieu?
— Es que cada cop feia una cara diferent.
— I es va morir?
— Em penso que no, perquè jo només vivia al tercer pis.

resentá armes
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Dibuixos d'En CORNET

fcur-SE N deis valents que li diguin que mai no
han sabut què cosa és por! — va dir-me el
moliner de Sant Just de Vallcorba. — Jo,
mal m'està el dir-ho, m'hi puc fer passar
per valent, perquè he sentit xiular bales,
m'he trobat en incendis i rivades d'aquelles
que fan posar pell de gallina al més pintat,
i mai havia sabut de quin color anava ves-

tida la por... fins el die que vaig saber-ho.
Sí, no me'n amago; jo he passat unes hores de por, d'es-

petegar de dents i de tremolar com la fulla a l'arbre, i al que
se'n rigui no li desitjo sinó que es trobi en un cas semblant
a aquell en que vaig trobar-me:

Com el to en que parlava el moliner va picar-me la curio-
sitat, vaig suplicar-li que em referís aquell cas tan horripi-
lant, presentint que la relació valdria la pena d'ésser escol-
tada i escrita en bona lletra a fi de que passés a la poste-
ritat.

1 així parlà el moliner.

Vivia aquí al poble, anys enrera, una vella que li deien
la Xibeca, i a qui tothom tenia per bruixa. Si era bruixa o
no ho era... és cosa seva, no m'hi fico; ja deu haver-ne donat
compte a Déu o al diable.

Li adverteixo quejo no hi he cregut en bruixes, però, la
veritat, aquella vellota tenia una manera de mirar-vos que
hom més s'hauria estimat trepitjar una argelaga que no pas
topar-se amb ella pel camí.

El fet és que, per sí o per no, a tothom feia una certa
basarda, ¿ que quan ella, al passar per un hort deia: 'quines

cols més maqués!' o al passar un corral deia: 'quina gallina
més fanosal> tothom s'afanyava a donar-li, perquè tenien
per cert que si no li donaven, també malmiraria les cols o la
gallina i acabarien per morir-se.

I d'això vivia. Potser els tontos eren els altres, no m'hi
fico; però com tot el poble creia que quan s'esguerrava una
Ilocada, s'assecava un fruiter, s'emmalaltia una vaca, o es
moria un matxo era malavolença de la Xibeca, tothom li feia
la gara-gara tot senyant-se darrera d'ella per lo que pogués
ésser.

UR dia la Xibeca va caure malalta —jo crec que de ve-
llesa — i al sentdemà va tancar els ànecs, vull dir que va fer
l'úl tim badall.

A emmortallar-la, ficar-la a la caixa i encendre-li un pa-
rell de ciris, alguns veïns caritatius van prestar.-s'hi de bona
o mala gana; ara, a vetllar el cadàver a la nit no va haver-hi
ningú que s'hi vegés amb cor.

Ah, no! passar la nit amb la morta, a riscos de que sor-
tis la seva ànima a fer-ne alguna, o que el diable vingués a
endur-se-la... això no, ningú va sentir-se prou valent per
arriscar-s'hi.

Però, francament, tenir un mort al poble i deixar-li passar
sol la darrera nit sense que ningú s'atrevís a vetllar-lo, no
era una vergonya pel poble?

Quedem- nos-hi nosaltres? — vaig dir, cremat, al Quim,
el ferrer, un trempat que sempre havia donat proves d'ésser
tan valent com jo.

— Si t'hi quedes tu, per què no? — va respondre'm.
— Doncs ja hi estem anant; i veuràs com a nosaltres ni

ens surt cap ànima ni se'ns apareix el diable.
— A fe m'agradaria.
— A mi també: podríem dir que hem vist una cosa nova.
I arribada la nit, ens en pugem a la cambra on jeia el cos

de la Xibeca. La veritat és que amb els ullets mig oberts,
amb aquell nas de ganxo i amb aquella rialleta que li apun-
tava als llavis, tot això vist a la claror d'aquells dos ciris i
entre aquella quietut era prou, i massa, per donar basarda a
qualsevol que no hagués sigut el ferrer i jo.

Al principi, cal dir-ho, ens ho vàrem prendre amb molt
respecte, però de mica en mica i així com avençava la nit,
vàrem anar encenent un cigarret darrera l'altre en el flam
deis ciris, i ens vàrem posar a contar contes i fins a breme-
jar de les ànim" i riel dimoni.

Déu sap quina hora seria, i de tan tranquils que hi estàvem
fins ens començava a agalar son, quan, de sobte, sentim a
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baix, sota nostre, una mena de remor estranya que ens va
fer parar l'orella.

— Què hi ha a baix? — vàrem dir-nos... — A la casa no
hi ha ningú... Ningú pot haver entrat perquè hem tancat la
porta...

— N'estàs ben segur?
— Si tu mateix has posat la balda.
— Si ho baixéssim a mirar?...
I entretant aquella remor tan estranya anava creixent,

creixent... Ara semblava allunyar-se, ara acostar-se... Ara
semblava sentir-se al peu de l'escala...

Era com un soroll de ferro arrossegant-se... què li diré
jo? era... Ja deu haver sentit contar que les ànimes en pena
surten arrossegant una cadena, veritat? Doncs era talment
això.

Comencem a pensar si realment l'ànima d'aquella peca-

dora havia anat a l'infern d'on la feien tornar a purgar els
seus pecats, si havia entrat, com solen entrar les ànimes,
sense obrir la porta, si rodava per baix, si anava a pujar es-
cales amunt, si de cop ens anava a comparèixer... Vaja, no
se'n rigui, perquè si s'hagués trobat en el nostre lloc, se li
haurien glaçat les sangs. Se li haurien assentat les barres,
i ni esma hauria tingut per dir parenostres.

Aquella, és dir, aquelles hores que va durar aquell su-
plici, em van semblar no anys, centúries; jo crec que fins
ens vàrem envellir. Clavats i reblats al banc on sèiem com
dos ninots de pedra marbre, va trobar-nos el nou dia. En fi,
comencà a clarejar, a fora va començar-se a sentir cantar
aucells, va sentir-se senyalar la missa matinal, passar mat

-xos al so de picarols, veus humanes... i un rajolí de sol va
entrar per l'escletxa dels finestrons.

El soroll misteriós seguia de la mateixa manera, però lla
-vors lluny de fer-nos por va omplir-nos de indignació.

— Ara sabrem què redimoni és aqueixa música! — vàrem
exclamar, sentint-nos Inés valents que mai; — i ens vàrem
precipitar escales avall.

IV

— I bé? — vaig preguntar amb impaciència.
— Maleït siga ! ... Vol saber què era l'ànima? Era el porc

— parlant amb perdó — el porc de la Xibeca, que, com ningú

no s'havia recordat d'ell, buscant i rebuscant d'aquí d'allà,
havia ficat el cap, orelles i tot en un calderó, i després no
va poder-lo treure. I fent-lo rodolar a rossegons per tota la
casa va passar bona part de la nit, la mala bèstial... No val
ell la por que ens ha fet passar, al ferrer i a mí, que mai no
l'havíem coneguda!

APELES MESTRES

VIROLISTES QUE ESTUDIEU PIANO!
01111111!IIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIWIIIIIIIIRii111111uiuIlNlluf11111liiIII11111111111111111RIIlIIIII iliIliliilH11111lliliIliiIl IHIIIIIIIIWIIIIN"IIIII1iIiIII111111I111iHIII1111!iI111N1111111111111111111UIiIIIliIIi1111RIIIIIIRII111liiIH1111111IIlilii Ii,iIIIIIIIIIYINIIIIIIIIIIi111111111111MIIIIIIIIIIII111J:1IIIIRHIjldlI

Feu forces escales, esmoleu bé els dits, que us preparem una agradable sorpresa en el

AÚMÉ ® ÉXTR a®RDINAI ®É "V I R ®L É T
que sortirà molt aviat
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Gran concurs de Quartetes il•lustrades
N.° 462— ASSUMPCIÓ SOLER N.° 463 — M!QUEL ESCARDÓ	 N.' 464 — PERE VARIAS	 N.° 4G3.— RAMON MASFERRER

r

Arriba a agradar-me tant
el dibu x i les pintures
que's inon pensamentconstant
colors i caricatures.

N.' 466 —MARIA RIBES

Sóc veï de Barcelona
i per a matar l'estona
m'agrada veure una mona
com salta i com enrahona.

N.° 467 — ANTON ROMEU

A mi molt m'agrada
segar el blat hermós
doncs eixa temporada
retorna els segadors.

N.° 458—M. PASCUAL

Com que amo la soletat
vu!1 pos tr-me de hermità
en un reconet que lti ha
vora del Cavall Bernat.

N. 469— FRANCISCO DUCH

rò
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Jugo amb mes cosinetes
al bonic joc del croquet
al passeig de les pinedes
molt aprop del 'Gran Hotel.

N.° 470 —JOSEP SOLA

41

Lo que més m'agrada
és podè tan! un ralet
per comprar cada setman
Patufet i VIROLET.

Uns bons tec s
o bons bistecs
m'agraden a mi
barrejats amb vi.

a mi mort tn agradaria
estar sota d'un p:net
per llegir amb nlegria
el simpatic VIROLET.

N.° 471 —JOSEP PEDRET

A mi em plau fer de ferrer
amb l'enclusa i el mart ell
per entrar en un taller
dels que hi han a Sabadell.

N.' 475 —RAMON POC

C

Si tinc de ser confiter
els bombons em menjaré
prò quant l'amo em veurà
un bolet em donarà.

Lo que a ini niés m'agrada
es llegir el Patufet
i també a la vegada
contemplar el VIROLET.

N.' 472 —JOSEP SAN'OU

+l 	R

LI

No vull ésser advoc t,
marxant, pagès ni dentista
Perquè sempre m'ha agradat
l'ofici del gros rentista

N.° 477 —JORDI JORDA

1-_

Molt m'agrada la pintura
plaent-me passar l'estona
reproduïntIa natura
als voltans de Barcelona.

A mi m'agrada la nauta
i així passo el demati
tocant al pati de casa
amoïnant els veïns.

N.'473.—JAUME LLO ?ART

wlltl.

A mi m'agrada ca4-nr
i passo belles estones
amb l'escopeta a la mà
esperant les peces bones.

N.° 479 —JOAN PALFT

A ini m'agrada amb deliri
a tot hora treballar
perquè així quant sigui hora
la vida cm pugui guanyar.
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Rodolins incomplets

Fa soroll la Merceneta	 En Sirera s'ha enfadat
.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

FRASE FETA JEROGLÍFIC

E	 J^	 ^d

rL uAG 6 n, J 1^

ID	 be

O	 2 ^7 ¡j^ r p d 7 G

s7

DONEU UNE S
VOLTES A LA MAN/ (n E C.

'

/
! ©/ ObyL•b« /^O V•» b̂ ¡¡ K 	 y

^ CY O ^r. ^-. q,C	
O

•	 y 
0	 O

^I

•O mq e <
10 V ... V tr•••   O

/1
//7

n^>	 CÇiC
ó^b° ^ I1	 0

\ es, 	 V, V(y
© •? CO..x. G^60 I/^ .. y N ., p ti1 u1o

b E
-

UN ,^RMi DE

©"

m vi	 -
O, ,Qp

TRES MIRALLS,
O UITiM	 MODEL...

.J. u` 9P O ^ Ó bVT7	 V:^ ^..
^r

b?
F., b 4	 Á

^	 V N

V d^!-. C_ N	 üjd Ñ

^¡ © VIv ^	 a ^Ç
O.N

^ó^? _	 ^^
ry

F,.

NO Hi MANCA RES!...

•- Uy , VIC  T	 y	 •R _

HISTORIETA MUDA II !..

Redacció i Administració: Cardenal Casañas, 4
impremta carrer d'en Muntaner, núm. 24, intr.

LES INVENCIONS MODERNES

EL MULTI— MEUBLE

r Delarve-Novellière de Le Rire

1 perquè finís l'orquestra



1 jo que venia cançat de] 	 Però jo al carrer no m'hi	 Amunt, menut[ Aguanta
camí!	 quedo.	 l'alè)

Què? Ni fent alçaprem?
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per PLANAS

Gràcies a Déu que arribo.	 Caram! A veure si seràn	 avui vindria. Si, sí. Fins	 deixarien la porte ober-
Ja començava a estar cansat fora? Però no pot ésser. Và- recordo que varen dir-me que ta...Provemd'obrir. Veja una
amb aquest tauló.	 rem quedar en que... 	 si tenien de sortir...	 porta feixuga!

Potser amb l'espatlla?...	 No et vols obrir, eh? Es-	 A veure a cops?.. Així	 Calla, calla. Val més man-Ah...!	 pera't un moment.	 tampoc?	 ya que força.

Ara vinguen l'americana i	 De primer, amb tota cu-	 Veiam què fa aquella gent	 (El tauló cau: Bummm.9el tauló, i baixem.	 re acondicionem el tauló.	 (El tauló comença a relliscar) Té raó que la porta s'obre
cap a fora.
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