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N ú m . 2 

>eccio Oficial 
Primer telegrama de nostre enviat especial, que 

va ésser mutilat (el telegrama, no us espanteu) 
per En Millan: 

Sant Feliu de Guíxols, 16-11-22-4-5-1. 
He passat la frontera. Tothom em pregunta per 
EL NANDÚ. Estació Sans varen donar-me carta 
recomendado Poincaré que sigue corrido de quota 
a la seva joventut. Porto esperances capgirar 
amiga Musolino. Porto barretina. Seguiré telegra
fiant. Petons giris Principal. — "Enviat espe
cial". 

Una aclarado. 
Als nostres llegidors que s'han estranyat de 

no veure el nom del nostre estimat batlle entre 
els corridos de quota que formen el Consell de 
Defensors de Nandulándia, ni entre els Nandus 
que han mogut forrolla, els havem de dir que no 
l'havem inclòs per a no ferir la seva natural mo
destia. No es que el marqués s'hagi retirat de la 
vida de gresca; segueix tan trempat, tan cap-de-
trons i tan decidit protectct Je les noies desca
rnades, com sempre. Mantenim amb ell una se
creta relació d'amics de la dona. Però no volíem 
dir-ho per respecte a l'alt càrrec que ocupa des 
d e que s'ha fet catalanista. * * * 

No es facin il-lusions els nandulandistes sobre 
la coupletista francesa que treballa a la darrera 
part d-, l'Eden, rossa, plena i que camina amb 
certa parsimònia. 

Ha quedat acaparada per un membre de nos
tra Junta de Defensa. 

Nosalltes prou ens revoltem contra l'acapara
ment, però aquesta vegada hem de callar. Es 
racta d'un membre molt respectable í de molta 
rnpenta, i no gossaríem a posar-nos davant 

No fos cas que s'equivoqués de forat! 

Però els petits renecs, els renecs rodons com 
melons, els necessitem com el vi de cada dia. Els 
nandulandistes no ens trobaríem si haguéssim de 
enraonar amb massa formalitat. A cada hu lo seu; 
els senyors com a senyors, els pagesos com a 
pagesos i els tremendos com a tremendos. 

Nostra Junta de I >efensa estará al tanto i, si 
més no, avisarà nh nostres amics les hores i els 
llocs on es podrá engegar algun renec amb tota 
tranquílitat. 

• * * 
Telefonema de matinada, rebut amb retràs, de 

nostre enviat especial: 
"Lausana 22-11-22-4-7-11 

Ja 96c aquí! Losana, amics, Losana! Ciutat 
presenta aspecte bonic. Dones maques. Nits agra
doses; fúrcies passegen llibertat fins matinada, 
que passa carretó recullir-les. No puc actuar en
cara sentit polític; mentre tant, vaig fent desco
briments. Cabres del país tenen una pota més. 
Preparo memòria per sessió inaugural Congrés. 
Amiga Mussolini rep de cuatre a sis. Es italiana. 
Demà em presentaré. Tinc idea de fregir qualque 
cosa al seu protector. — He conegut represen
tan! Egipte. Digueu-me si puc tractar amb ell la 
compra d'una pirámide del seu país, per a la fu
tura Exposició. — Expliqueu als "pollos bien" 
de PEdén que alió de fer l'amor a istil francés, 
és Internacional. Ací també es fa. — He compro
vat que és una ximpleria la comparació que acos
tuma a fer-se d'una dona grassa amb una vaca 
suïssa. Des que sóc ací ja he vist dugués vaques 
i no s'assemblen en res amb una dona, per grassa 
que sigui. — Saludeu nou governador en català 
de Llofriu, que és més planer. — Periodistes 
ciutat m'han obsequiat "juerga", amb productes 
típics del país. He brindat amb un pot de llet 
condensada, però estava tan commós que se 
m'ha eixit la llet. — Seguiré telegrafiant. — En
vieu pasta. — Visca Nandulándia. 

Enviat especial." 

Els nostres amics hauran llegit un bàndol del 
nou governador privant el renec. Tractant-se dels 
renecs que facin relació amb les persones i coses 
celestials, no hi tenim res que dir. Nosaltres som 
jnolt respectuosos de núvols amunt, amb tot i sa-
fer que a un reco hi han once mil verges ínte-
p e s , quantitat molt difícil de reclutar en aquest 
fcaix món. 
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El SolJá de Turquía a Barcelona 

— Amic Càndid — començà dient el Direc
tor, — Tosté deu haver-se enterat segurament que 
el soldà destronat de Turquia vol venir a Bar
celona? 

Era la primera vegada que sentia parlar de tal 
cosa, pero com que resulta sempre perjudicial 
confessar així la ignorancia com qualsevol altra 
cosa, vaig contestar desseguida i sense inmutar
me més que una mica: 

— Ja ho crec, senyor Director! Aliir precisa
ment el vaig trobar en el tramvia i em va con
vidar a fumar — vaig dir per tal de dissimular; 
pero em penso que en vaig fer una mica massa, 
perqué totseguit el Director que s'aixeca, m'abra
ça, em fa un petó al front i em diu que sóc el seu 
pare. Malfiant-me quelcom, pero, vaig procurar 
no moure'm de la cadira on estava assegut. 

— Amic Càndid — continuà el gran publicista, 
— vostè és el meu salvador; jo creía que el Solda 
encara no havia arribat; vostè sab que sí; apa, 
doncs; cap a fer-li una interviú falta gent. No 
es descuidi pas de preguntar-li la seva opinió so
bre la próxima obertura de les Rambles i a veure 
que en diu dels nous tramvies verds i del perfum 
que exalen les pastilles de sabó "Flores del 
Campo" . Li dono dugués hores de temps. Fa la 
interviú, la escriu sense faltes d'ortografia i me 
la porta. Sobretot recordi's que és d'una interviú 
del que es tracta i no pas d'un suïcidi — afegí 
benèvolament el Director al-ludint a la meva da
rrera aventura. 

Un curt parèntesi. 

No pensi pas el lector que ara esmersi temps 
i paper peí explicar-li les causes, els efectes i el 
cóm, qué i quán de la meva darrera aventura. 
El temps es curt i cal de procurar veure el Soldà, 
no fos que anant parlant parlant em distreguis 
i volguent després anar depressa em passés com 

ip, que havent d'anar a fer la informació 
d'una nit de nuvis "bien", i amb les presses no 
sé qué em va passar que en el diari va sortir la 

: de la estrena d'un aparell de telegrafia 
sense fils. 

Sempre hi ha alguna qüestió de família. 

Vaig sortir, doncs, del despatx ben decidit a 
que no em passés un altra vegada, i en ésser a la 
saleta em trobo de nassos amb una cara (quina 
cara!) i amb un cos (quin cos!) que em pre
gunten pel Director (quin Director!) 

Torno a entrar: 
— Senyor Director — dic, — sospito que d 

demanen; no n'estic segur (el cap em rodava), 
però em penso que és una senyora. 

El Director posà els ulls en blanc, i m'haurií 
abraçat altra vegada si jo, distret com sempre, a< 
hagués posat una cadira al davant. Féu un crit, 
no era res, però, solament una rascada a la cama. 
M'anava a increpar segurament amb la punta de 
la sabata, quan recordant la noticia que li por
tava es reprengué i canviant de tó: 

— Vostè és el meu pare i ella... ella és la meva 
mare! 

Vaig quedar esfereít. Jo.. . ella... el Director!... 
1 jo sense enterar-m'en! 

— Aixi vostè és?. . . 
— Insolent! Què s'ha cregut? Jo sóc... el Di

rector! I sàpiga i entengui que si dic que ella e* 
la meva mare és que li vull donar a entendre que 
sí jo he "fet" tantes dones, aquesta, oh aquesta!, 
aquesta m'ha "fet" a mi! 

Hi hagué un llarg silenci; el Director es passe
java de cap a cap del despatx; de repent es girà: 

—Encara és aquí? 
Vaig sortir i en passar per la saleta no sé qué 

vaig perdre; et cas és que mentre anava a veure 
el Soldà pensava pe quins set sous m'havia, 
sense voler, convertit en avi del meu propi Di
rector ! 

— I el Soldà?... 
— Ai. és ventat! m'en havia descuidat. — C. 

—T'flgrrtdíi, Uuisel, aquesta peç« que loquen. 
—H'r.gce&a mes que me la toquis tu. 
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70.000 homes en camisa 

EL feixisme acaba de tenir un apoteosi triom
fal. Al cap del govern italià hi ha una "ca

misa negra" ; en varis ministeris, secretaries, sub-
secretaries i alts càrrecs de la nació, hi han cami
ses negres. EI dia de la constitució del govern 
feixista, a Poma : per davant del rei i de la reina, 
desfilaren setanta mil hornea en camisa... 

La camisa, que fins fa poc havia estat peça 
interior, i no sempre molt neta, esdevé, per obra 
i gracia del feixisme, no solament una peça d'in-
dumenfária exterior, si que també un instrument 
de política exterior i interior i un partit de govern 
que ja governa, és a dir: una camisa, no de força, 
pero si una camisa que s'ha imposat a Italia per 
la força dels seus ideals ï per la força nombrosa 
dels seus adeptes. La camisa negre, doncs, és ja 
un instrument i un símbol. El color no hi fa res. 
Més aviat es veuran les taques i será imprescin
dible treure-les o rentar les camises o fer-ne de 
noves. 1 per això, necessàriament s'ha de crear 
el Ministeri de Neíeja Pública, car del contrari, 
les camises negres, tan ràpidament vencedores i 
enlairades, caurien per brutes, que és precisament 
pel que s'aguanten i creixen molts polítics espa
nyols, perqué la brutícia els serveix de guano. 

I en vista de l'actual preponderància de les 
camises, del triomf polític i social d'aquesta peça 
interior i de l'important paper que potser li está 
reservat en l'avenir del món, nosaltres, amatents 
a tots els problemes trascendentals i més encara 
si aquests problemes afecten a la roba interior, a 
la del llit o la poca roba, hem cregut oportú con
sultar a les nostres dones. Les barcelonines n'estan 
força enterades de política internacional, de ca-
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mises, de colors i de modes. Ací va, doncs, 1A 
opinió de vàries dones de diferents classes socials, 
sobre el succés esclatant i el triomf espatarrant 
de les camises negres. 

l a primera dona que hem volgut consultar ha 
estat una beata vella que entrava a Betlem a !es 
cinc de la matinada amb el rosari a la má i el 
catret penjat al braç. En poques paraules li hem 
explicat i li hem donat a llegir el títol d'aquest 
article 

— Setanta mil homes en camisa pel carrer i 
pel davant de la reina! Mare de Déu i quina poca 
vergonya! — S'ha senyat i ha fugit cap a l'inte-
rior de l'iglésia, com esperitada. 

A una noia de l'aristocràcia, molt fina, molt 
desperta i molt vistosa, li hem preguntat la sera 
opinió sobre les "camises negres", tot mostrant-li 
un número de la Il·lustració italiana amb una 
foto de Mussolini. 1 ens ha dit: 

—No está mal en Mussolini, no está mal... Jo 
crec que'I que ha fet triomfar als feixistes no ha 
estat precisament la camisa, sinó el que hi h i 
sota!.. 

l a fina damisel·la ha interpretat la malícia d d 
nostre somrís i ha volgut rectificar-nos així: 

— ... el que hi ha a sota del pit. 
l a dona d'un antic revolucionari, d'aquelles 

que assistien a "las meriendas fraternales" d'en 
Lerroux vestides de república, ens dtu: 

— Gràcies a Déu que'ls revolucionaris porten 
camisa i l'ensenyen. Ja no'ls hi podran dir, com 
al meu marit, que són uns descamisats. 

La majordona d'un capellà del Pi, al saber 
això del triomf de les camises, ha preguntat amb 
molt d'interés: 

— i no creu vostè que ara el govern d'Itàlia 
obligará també a les dones anar en camisa? EI 
Sant Pare deu privar-hn. 

Tractant-se de camises negres, és indispensable 
l'opinió d'una bugadera. Qué opina vostè de les 
camises negres? 

— Sabó, força sabó i punys! — Ens diu, aixe
cant els dos braços com si ens volgués agredir. 

Una tanguista del Palace ens fa aquesta ín
tim:!: 

—Ara ja no és moda, pero an a ml m'agraden 
molt les camises negres. Com jo sóc rossa, sab? 
i tinc la carn Manca, m'esqueia d'allò més bé i 

ab: s'encapritxaven i tornaven i no 
els hi venia d'aquí... 

Hem volgut saber, finalment, l'opinió d'una 
nena de tretze anys i en ha respost amb un aplom 
desconcertant: 

— Ai. fill, an a mi no m'agraden els homes en 
camisa, estan millor sense 

I una vídua jove, ben plantada, bonica, mo 
rena, ardenta i insaciable, baixant els seus uñs 
grans i (afanéis fins al bell mig del davant de la 
nostra persona i sospirant voluptuosament, h i 
exclamat: 

— Setanta mil homes en camisa! Voldria »e¿-
re'ls desfilar pel davant meu, un a un!' 
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Els drames de les índies 
QUADRE PRIMER 

La filla del Dervitx. 

(1.'escena representa l'interior d'un a casa a les 
Índies angleses). 

La filla del Dervitx, entrant: — Amant meu, vinc 
a donar-te una notícia empipadora: vaig a ésser 
mare. 

L'anglès seductor: — L'hem ben fumut! 
La filla del Dervitx: — Més que no penses. El 

meu pare, el Dervitx torner, retornará de ciu
tat aquesta setmana. Ara está empleat, amb 
altres dervitxes torners, a uns grans magatzems 
fent de tassadors; però la temporada d'estiu 
és acabada. Dintre sís dies serií ací i em ma
tarà sena perdó. 

L'angiés seductor: — Cóm ho farem per sortir 
d'aquesta horrible situació? Cal que donguis a 
llum a nostre fill dins de quaranta vuit hores. 

La filla del Desvitx: — Es impossible. No seré 
mare fins d'ací a sis mesos. 

L'angiés seductor: — Deixa'm rumiar-ho. Potser 
germinará una idea al meu cervell. 

La filla del Desvitx: — Budha faci que germini 
tan aviat com la llavor sota la mirada dels 
fakirs! 

L'anglé* seductor (picant de mans) : — Vet'ací 
l'idea! Vet'acH Els faklrsl La germinació es-
pontánia! 

La filla del Dervitx: -— N<> comprenc res. 
L'angiés seductor: — Ara ho comprendràs. Els 

fakirs del teu país fan germinar en uns minuts 
una Uevor, fixant llurs ulls de brassa. 

La filla del Dervitx: — Sí, Sota el fluid de llur 
esguard, Is llavor es transforma en planta i 
rebrota tol seguit. 

L'angiés seductor; — Doncs si el fakir és dotat 
de semblant poder sobre les plantes, ¿per qué 
no farà germinar espontàniament, de la ma
teixa manera, un infant al ventre de la seva 
mare? Vaig a fer venir un fakir. Per tal que 
nu i't pugui reconèixer, e! meu domèstic l'in-
troduirï aquesta nit al teu dormitori. Ajupit 
als peus del teu llit, fixarà l'esguard al lloc 
escaient, amb tota la força de la seva mirada 
magnética, per a fer germinar. Em sembla que 
ha estat una bona pensada. 

QUADRE SEGON 

Un despertar que esparvera, 

(A l'endemà, L'escena representa el dormitori de 
l'angiés seductor). 

L'angiés seductor (despertant-se) : — El dia co
mença dé llevar-se. Vaig a fer ¡o el mateix per 
anar a la cambra de la meva estimada amant 
i comprovar els resultats de la generació es

pontània. (Apercibeix un fakir ajupit all peus 
del seu llit). Renoi! Aquest és el fakir! 

El Fakir: — Sóc el fakir que vostre domèstic va 
venir a buscar ahir vespre, per a mirar sobre 
vostre ventre tota la nit. 

L'angiés seductor (fixant-se amb el seu ventre que 
ha esdevingut enorme) : — Misericordia! Qué 
veig, ara? Però si no era això! Si no era el 
meu ventre el que us calia mirar! (Sona el 
timbre. El domèstic indolent arriba). Què vol 
dir aquesta broma? 

El domèstic indolent: — El senyor em dispen
sará. Ei veu que ahir vespre em vaig equivocar 
de porta i en lloc d'introduir al fakir en la 
cambra indicada, el vaig fer entrar en aquesta 
(apercibeix el ventre de! seu amo) . HorrorH 

L'angiés seductor: — Corre a buscar dos metges. 
No seran massa per a resoldre un semblant 
problema. Corre! (El domèstic indolent surt 
i el fakir el segueix). 

La filla del Dervitx, entrant: — El fakir no ha 
vingut aquesta nit, estimat meu; però no té cap 
importància. Ha estat una badada meva. Per 
ara no en seré de mare. 

L'angiés seductor: — D'aixó es tracta. Aquest 
dimoni de fakir, a força de mirar el meu 
ventre tota la nit, a les acaballes l'ha fet ger
minar. N'hí ha per tornar-se boig! 

La filla del Dervitx: — Sóu tan impressionable, 
estimat meu, que la nostra conversa d'ahir us 
haurà trasbalsat. Potser es tracta d'un infla
men! nerviós. 

El senyor Pifóla, ndgmt: No fen dones rergonyi 
nmh un i HÜ ¡Aiibfrrafr4 

Cl )* ."•••••• Stnfaaana: r"¡ I i " •" n 
hi hflvin de que... 



Vida i mirad >s cH Nandú i la Tuies 

QUADRE TERCER 
Pare feliç. 

M e t 8 V n ! M e r ( c * a m i n a n t . a i n g l é s seductor): 
— Sembla mentida, pe,-,, és veritat. Teniu tots 
els símptomes de I'emprenytment 

Metge Begon= — No puc acabar-rrie cosa com 
aquesta. Es fenomenal, abracadabra^ p e r ó "a 

prova és ací, material, palpable 

Pácitn tot el que sigui per deslliura r-me 'n. 
Metge primer: — Si cl nieu eminent cofrade no 

lii veu cap d'inconvenient, anem a intentar 
l'operació cesariana. 

Metge segon: — Sí. D'aquesta manera.;.: 
que lii lia dins del ventre. 

Metge primer (palpant l 'abdomen): — Al tacte 
ca noteti perfectament dos caps petits. 

í.'anz'Cs teCuílot (sofoessaiiit) : — Dos caps pe-

horrible! Cuitin, senyors, cuitin!! 
Metge segon: — Dormim primer" al malalt. 

(L'adormen). 
Metge primer: — Si aixi ho voleu... (obre el 

ventre amb un bisturí). Ja está! (Fent un crit) 
Oh! Mare de Déutl 

Metge segon: — Qué? 
Metge primer: — Mireu el qué hi havia al ven-

t e ! Zoa ÏIÍCIGUSM 

Sóc pare 

Sóu pare 

L'anglés seductor (despertant-se): • 
o hidrópic? 

Metge segon (mostrant els melons) : 
de dos magnífics melons bessons. 

L'anglès seductor: — De dos melons? Ara ho 
comprenc mi! Ahir vespre vaig merrjar-ne pre-
cisament. Són les ¡levors de meló que es tro
baven al meu ventre, les que el fakir ha fet 

TELÓ 
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DE LA PROHIBICIÓ CARRERISTA 
— Com que * un b e r m «o! no el deixen trotar qui én 

«1 yi/apo'que i'atreveix -imb aquesta col· lecció. 

El senyor Canals 
AQiiELl senyor, que era de Terrassa i es deia 

. senyor Canals, no tenia més que una ma
nia: la de volguer ésser '"corrido". N'hi ha que te
nen la de col·leccionar cap-i-cues, o la d'apendre 
punts de sliimmy: el senyor Canals tenia la mania 
de gastar querida, pero querida que fos tanguista 
o cupletera i fumés igipcis i li agradessin eh 
paradisos artificials. 

B1 senyor Canals, és clar, hi va trobar desse
guida, mitjansant els bons oficis d'una biosa — 
pagada amb dos duréis de propina — i l'apoi 
decidit que li prestà la florista en justa correspon
dència dd gasto que li feia. El senyor Canals tin
gué, doncs, com ara es diu en e! mon de la Bar
celona que troballa i juga, la seva "cachorrita". 
tira menuda i ensopida, es deia Pepita, i, segons 
confessió del mateix senyor Canals, era ximple, 
completament ximple... 

— A mi m'agrada per això, exclamava: Per
qué és ximple, completament ximple. Quan pren 
cató-, en ¡toc de sucre, s'hi posa "cucàina" ! Miri 
si es ximple, que quan som al llit i em fa nosa, 

li dono una empenta, la llenço a terra i es queda 
ajupida, sota el llit, com un gosset falder! No li 
dic? Si és ximple, completament ximple!! 

Una nit, un cambrer va advertir-lo confiden
cialment: La Pepita, aquella mena de gata maula 
senzilla i obedienta, li fregia... I.i fregia. — Oh! 
sarcasme pel senyor Canals que era fabricant de 
xacolata — amb un dependent de "La Génesis 
Colonial", acreditat colmado del Poble Sec. EI 
senyor Canals no s'immutà. Anà l'endemà a tro
bar-lo, a la una, en sortir el xicot a dinar. 

— Dispensi, jove — li digué saludant-lo molt 
finament. — He sapigut, no s'esveri, ara, eh? que 
jo sóc un home força raonable, que vostè té 
una amigueta de cor, com diuen els que llegeixen 
a Belda i a Carrere, que es diu Pepita i viu al 
carrer Nou. Com que, sab? jo sóc... com li diria? 
el... diguem-ne soci capitalista, he volgut enterar
me de com era el meu soci industrial, i l'he vingut 
a veure! 

— Home, ja veurà, jo... — feu torbat el xicot. 
— Res. home, res, no cal que s'excusi. J o ja 

li he dit per endavant que sóc home que em faig 
càrrec de tot. Jo comprenc que hi han certs ne
gocis que quan al soci capitalista li manca l'ener
gia necessària per a aixamplar-los i fer-los posar 
a to. necessiten un soci industrial. Oh! i no és 
per dir-ho, però em felicito de que sigui vostè. 
Alt, ferm, bons colors, si. . . Això son homes i no 
el que un veu pujar avui en dia! Miri, m'agrada! 

—Eh! Com? Ja veurà, jo... 
I aquí el noi inicia aquell moviment tan ex

pressiu que la táctica militar aconsella quan s'en
devina un perill a retaguardia. 

— Res: aquesta nit soparem tots tres: vostè. 
la Pepita i j o : l'espero a les deu! 

I el senyor Canals es despedi, molt amable, 
de l'amant de cor de la Pepita, que restí pensatiu, 
demanant-se si aquell senyor Canals havia fugit 
de Sant Boi. 

\ la nit, el sopar (ou molt alegre. El senyor 
Canals havia fel dur dues ampolles de Pommery, 
Mentre duien el café, li allargà un cigar de tres 
cinquanta, li encengué ell mateix, i, després: 

— Pepita — digué el senyor Canals, — porta 
les cartes. 

— I.es c a r t e s ' Per q u é 1 

— l'orte-les, et dic. 
I.a Pepita obeí. b'l senyor Canals, allavors, co

mençà a remenar, escapsa, adressant-se al noi: 
— Miri. jove: de sopar, n'hi havia per tots 

dos: de cigarros, n'hi havia per tots dos: de dona 
no més n'hi tia per un. Ens ho farem a l'as d'oros! 

fe 
I 



Semp cjae surtía de vialge, com o bon caíala" porin u n t i qu nt< 
de l'er nllld hi alten moll bé. F.n les ciutats inconegudes no preguntis 
tramvies Bla vigilants o serenos, amb una peMetets. t'n com pany a ran 
carrer, trobes una dona del teu gust. esiiga't prou de seguir ia, car, 
pod- ie i comprometre Inútilment. Per a estalviar temp>. V J I mé- qu< 
que vulguis. Slea li mesta, al·lega i • teva - n id i - ió de foraslerquc el U descanèlxer a les altres. Si o l'hotel 
un i stslg B hi li in cambreres, no les ofeguis amb floretes verdes ni els hi preguntis si cl r.'liran a milj i nit. 
Val més 411 ensumis on dormen i. tocades les dotze, vagis al quarta l lur ambla b i r re t ina 1 la m i . rti trobes 
In claca ñamada, n altres hosleí* mken pel pany, 110 cridis ni demanis cxr»]icaci"ns; l imita' l n pri-gunl. r en 
veí h ilxa: »Quf és l'últim?» 

:B oanvtmes. A les butxaques i l l • 
ala cafes, ni ¡i les botigues, m ala 
ei leseases bonos. S i . tot anant pel 
.D sabent els costums de la ciutat, la 

•• : li facis • 
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Les grans indústries de l'amor 

l o v c , D o w e l l i n g , Soundnc»> 
a n d C o m p a n y 

(«IBM, Habliodó, Sanitat I tompnnyfa) 

entenem NANDÜ que una publicació no pot viure 
solament de i*. W * . vol accepta'- •• -•» ' informa
cions comerç/ah. om sigui : avui en dia. "• e-
memen ei ram de it reres d repoi no fa 
.•¡ón N ''Alexandre Duval» ( I d'Alexandre Damas, p . 
re) i 'EI Profeta Camèlies-, els ha contractat per a que 
,1 l'ensemps que aporten uns diners a f Administració, 
distreguin als llegidors amb les seves cròniques festives 
i entretingudes. (fs. de l'A.) 

Per qui començar? 

La Informació d'aquest número té que ésser una 
cosa espatarran!, i entenent que no hi lia res niés'.es-
patarrant que la casa LOVE, DOW ELLINü, SOUND-
NESS and COMPANY ens si treslladàrcm amb un 
magnífic <Fiate i no corris» 123 H. H. del constructor 
Merk-tli 

Anibats que fórem a «Theatre-Arch-Street», una de 
les vies més cèntriques de V district, passàrem davant 
di; les demés marques automovilistas, que restaren o 
bé fent la carrera o esperant un «primo., i entrarem a 
la gran c a s a de berrets. 

Es un establiment per ells i per a 'elles- (aquestes 
«elles» poden ésser les nostres, les pròpies, les de 
casa) -muntat a l'alta escola-; un temple de la barrila 
• procer* y ultranova, elegant, amb una elegància 
ponderada i magnífica com la d'un gentlemen, segons 
riem sen it a dir. 

Al moment que hi entràrem tinguérem que fer pas 
a una damisel·la, que no era per la pinta dels <Po-
melis de joventut" i a la qui el propietari-gerent de la 
casa. Josep Ugarting, havia fet els honors desfent-se 
en filigranes lingüístiques. 

— Es filia vostra aquesta senyoret*?—preguntàrem 
al propietari 

Ca, no, senyor. Es una clienta de postín. Té un 
capritxo especial en que jo !a serveixi. Els hi juro 
que hi poso tot et meu saber per complaure-la. Es 
un requisit, creguin-me. Em ta l'efecte que menja ta 
Uarines 

L'Ugarting es mostraba comunicatiu i decidirem 
aprofitar la ocasió. 

Cop d'intervlew 

-Venint a aquesta sania i acreditada casa «en-
periodista - diguérem, abordant a míster Ugarting— 
a visitar aqueixos mar-atzems de barrila que modernit
zen Nandulàndia. i que practiouenaquell axioma, que 
ara no recordem si es <l r.n Monfuetes 0 de mos-
SI'TI I.lnri'nc Uil>,-:«l, ¡mior per tot arrea I » tothor,a» 

Si, si, aixi ho pensem fer .. 
—Oh!—exclama N'Alex;:i¡dre Duval descordant-se 

el cinturonet de l'abric gris, posant-se els guants 
color de -yogourt- i apuntalant-se benbé ei monocle a 
l'ull de la dreta- c'esí admirable/ No pot fer-ho 
d'altra manera aquest palau, que de petit s'ha fet 
gran. aconseguint en aquests últims anys un avenç, en 
materia tan decorativa, tan moguda, tan bonica i pa
triòtica coiri és l'art que belluga de les riques fem-
bres. 

—Si, nosaltres amb la creació dels nous serveis, 
així com també amb el sistema de viatjans amb catà
leg Il·lustrat, procurem estendre tot el posible el nos
tre radi d'acció. Veuen: a l'entrada hi tinc aquesta 
segunda arna alta i forta per a que la prenguin per 
un boxegista... Passin, passin i vinguin amb mi, que 
aixi no pendra:! mal. 

En el hall de In casa hi veiem Jos lletrerets esti
mables. Diuen aixi: 

S E D B R E V E S j SED ORDENADOS 

Vuestros minutas son ¡j • Un sillo para ceda cosa 
tan preciosos como los S I | una cosa para caria 

nuestros sillo 

Davant mateix de la porta lii lia un quartet amb 
miralls i seients. A la porta s'hi destaca un rètol que 
diu: -Limpia botas-. Entrem cap a la dreta i ens tro-
hem davant de la -' AJA» de la casa de berrels. A la 
«' AJA- hi llegim el següent advertiment: 

Se suplica el pago por adelantado 

—Aquest advertiment s'ha de cotm lir al peu de la 
lletra? 

-aiuralmcuil Pobres de nosaltres que no ho fés
sim aixi. Aixó seria un jolgorio continu. Peí endavant, 
per endavant... Que desprès, si no leñen pasta, no els 
ui podem pas fer tomar endinsi .. 

. l'home tenia raó. 
• : •• • diu, losen Ugarting,— abans uuan els 

mariners o viatgers venien a Nandulàndia de nit, hores 
en qué són tancades les cases de canvi, no 
pobres humes fer la feina, [<> que tinc <n esperit or
ganitzador més gran que el d'En Pich, vaig decidir-me 
a dotar la meva casa de berrets d'una borsa de cotlt-

• 

it però pràctic per tothom. 
Veuen... 

1 • kartiuo ens ensenva la -taula de canvis». 
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fin aquest moment la «caixera» modifica la tablilla 
¡ els marcs, que estaven a 17, baixen a 10. 

t, t 

CAtlBIOS EXTRANJEROS 

MARCOS 

LIBRAS 

FRAHCOS 

DOLARà 

L I R A à 

0"10 

28 
41 

6 

26 

—Laram! Que té fil directe amb la Borsa de Ber-
Hn? 

- Res de fils. En aquesta casa no estem per fruite
ries. Acaben d'entrar tres alemanvs i segurament 
hauran de canviar. (lomprèn? ¿=--1 

—Alií ¿es affaires sont tes affaires exclamà N'Ale
xandre Duval.—Però, i les corones? i els rublos? 

—No e!s admetem; puja tant la pila de paper que 
ens donen que ompla la casa. Va venir un austríac a 
passar un ratet amb el «Caballo- i el pago de la visi
ta va dur-lo en un autocaniio. Fus va costar més de 
ornáis dels homes que el descarregaren que ef guany 
de la casa. Vinguin, vinguin... Veuran les altres «de-
pendencies». 

... Veuen, aqui tinc el bar-restaurant. Un pianista 
ens toca les peces més divertides del Prlncipal-Pala-
ce. L'home ha sigut organista del Pi i devegades li 
dona per interpretar música sacra. Els fruits artístics 
de Victoria y Perosi queden transformats en valsos 
romàntics i en «jazz-bands.sentimentals. Allavors 1 s 
nenes es posen tristes i ensopides i els clients senten 
la nostàlgia de la llar... Em sembla que el tindré de 
despedir... 

Al bar-restaurant unes nenes de la casa passegen i 
ballen com les models del «Salón de la Moda», pot
ser amb una mica ínenys^de salsa. 

En «toilettes de soirée» no tenen competidor tes 
nenes «d'Amor, Habitació i Sanitat». 

Míster Ugarting ens porta després al gabinet me 
dic, on es curen tota mena de malalties, sobretot 
d'aquelles que no es poden dir. Què més voldrien 
molts metges que tenir una clínica com aquella! 

Això ho tinc per si a algú li agafa una basca o 
es mareja-diu l 'amo.-Hi ha bany i dutxa; també 
massatge, etc. Ara tinc un plet amb teléfonos perquè 
no ens posen aparell Em passo el dia cridant i s'em 
seca la llengua... Aquí hi tinc el quartet de la manicu
ra i el de! pedicuro. Es nota crisi en aquestes sec
cions. 

Els quadres plàstics 
moguts 

1 el teatret?—pregunta -El Profeta Ca nelies-, 
\li, no m'en parli! Va ésser un fracàs .. 

—Oh, c'est extraordinaire! — exclama Duval pas
sant-se cl dit mullat amb saliva per les ceies ; er tal 
de mantindré el tenyit de negre. 

--Sí. Veurà. Vaig treslladar l'escenari d'un quartet 

plateresc a una sala amb aire de teatre de boule-
vard... 

• - idmirablel 
—En Ros i Güell em va fer el decorat a propòsit.. 

Un «atrecista» va muntar un joc de bombetes elèctri
ques que donava realce als quadros, pero.. U seré 
franc; abans els quadros plàstics eren una delicia: Et 
69 muntat, l.a font, El caballo, El triángulo. Et 
telefono japonès, L'apoteosi de l'amor integral, te
nien un gran èxit... Ara la gent se n'ha cansat i no vol 
assistir a cap representació... Clar que jo m'en faig 
càrrec. Abans teníem la sort que hi treballesin dos o 
tres «actors» del genero mig masculí i ara fa temps 
que els hi havem de declarar el boycot. «La Póm
pela", «la Carmen Flores» 1 «la Gola», verdaderes ar
tistes en aquest genero, es dediquen a vendre anillos 
de goma para llevar cerrado el varillaje de los para
guas. Figurin-se quin canvi, ells llevar cerrado... Ara 
estic pieparant una misa negra. A veure si tindrà 
èxit ., Passin, passin a les meves habitacions. 





He anat al Goya. Al Goya, senyors! Com qui 
no diu res! Tira peixet! jo et flic! No hi pot anar 
tothom que vol al Goya. Es "el punto de re
unión de la buena sociedad", i en aixó s'assembla 
un xic al Poliorama, més conegui per Poli: en que 
també és "punto de reunión, etc., etc. 

Jo he anat, doncs, al Goya, no per les obres 
que pugui representar en Morano, que aixó no 
m'interessa — les obres, totes, les de tots els 
teatres, em semblen repetides —, sinó per ser 
senyor, per ser fï. A l'entrada m'he quedat un 
xic escamat: a la porta no més hi havia un auto
móvil, i era de lloguer! 

He pensat, més Irist que una anxova: Si que 
está malament aixó de "la buena sociedad!" Si 
que n'ln ha poca! 

Pero quan he sigut a dintre, ja assegut a la 
meva butaca, ho he comprés tot. "La buena so
ciedad" és la gent de diners, els rics, els aristò
crates. An aquesta mena de gent els hi agrada 
disfrutar de la vida, però amb calma, amb "so
siego", amb tranquilitat. I en Morano cultiva un 
teatre que no és ni tràgic, ni dramàtic: és mal 
jénit, esquerp, malcarat. Crits, amunt i crits, i 
canviar la veu com si dintre la butxaca hi portés 
un :111ro còmic amagat. 

l i v,\\g veure fer la vida d'un còmic prelenciós 
i estrany. No em va interessar, la veritat. La vida 
de l'adroguer de la cantonada em sembla més 
interessant. 

Al Roine;! vaig veure la "Graziella", aquella 
novela ploranera de Lamartine, portada a l'es
cena per en Rusiflol i en Burgas. 

# La novela és una cursileria. La novela esce-
líficada, és, ademés, d'una cursileria, un aburri-
ment del que no poden tenir idea. Bis còmics, 
ademés, ho feien tan malament com sabien. 1 
d'aixó en saben molt. Es clar, perxó, que amb 
"na obra dolenta no hi han còmics bons. 

Per cert que a l'entrada del teatre, llegint el 
cartell hi havia lUl matrimoni de ço que aquí en 
d l l lcn "clase distinguida". Deia la dona: 

— Graziella!:.. Graziella!... Quina cosa més 
estranya! Qué deu volguer dir? 
. I el marit, més serio que en Luengo, de glo

s s a memòria: 
— Si, dona!... Graziella... Es un ocell! 

Al Victòria han estrenat una opereta en dos 
a c t e s : "La gran Dumont". La música, que és 
u n a preciositat, és de l'Obradors. Ja no cal dir 
res més. Avui com avui aquest és un dels músics 
que més diners han fet guanyar a les empreses. 
oi llibre és d'en Giralt i en Paso, fill. No s'enfa-
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daran, estimats senyors? Doncs sí: el llibre és lo 
que ens sembla més dolent de l'obra. 

Al Còmic, dissabte darrer, es va estrenar el 
drama d'En Vicens Lacambra " Jo no mato" . EI 
Nandu de qüestions socials en sap menys que un 
ministre del Treball. Amb aixó i que el castellà 
no el pot pair gaire, va sortir del teatre una mica 
marejat. Però el drama creu que va bé. D'En Foia 
Iturbid» (Deu l'hagi perdonat) a Lacambra, hein 
avenç,at alguna cosa. L':tvant-cambra. 

1 del Còmic passàrem a l'Apolo. Alli feien 
"EI senyor Ramón enganya a les criades". Ja 
en sap, ja, d'aquestes coses el senyor Planas de 
Taverne. Es veu que abans de frare ha estat 
cuiner, oi? El Nandú va pendre bona nota de les 
peripècies del "Senyor Ramon". Quan el Nandu 
sigui burgès, si mai arriba, enganyarà a les cria
des d'altra manera més breu i més substanciosa. 
Cóm? Ai, nois, no podem dir-ho, perquè llavors 
les criades també ho sabrien i ja no podria en
ganyaries. 
Anant pels miuíc-halla. 

Anant pels music-hatls trobem a ¡'Edén a la 
"Preciosilla". Et Nandu molt content d'admirar 
la seva cara graciosa, els seus brillants i la seva 
rumba. Estava també molt content perquè acom
plia un encàrrec que va fer-li el seu pare al llit 
de mort: — "Nandu — va dir-li —, has de con-
reuar les aticions del teu pare que se'n va al cel 
;i la dreta del doctor Robert. Quan jo era noi i 
feia una escapada a Barcelona, anava a aplaudir 
a la Chelito, a Olympla d'Aviny, a la Rosita del 
Oro, :i Shara Bernarth i la "Preciosilla". Quan 
tu siguis gran, ves-hi. Encara arribaràs a temps, 
perquè aquestes xicotes viuen 125 anys." 

Perxo el Nandu aplaudí a la "Preciosilla", 
pensant que el pare d'ell també l'havia aplaudit 
quan era noi. 

1 d'allí a ¡'"Alcázar.". Quina dona la "Gra
nito de S P I " , oi? Alió no és un "granito", és un 
cove de sal. El Nandu, mirant-se-la, bufava, i 
s'arrambava a la Tuies amorosament i la pessi
gava per sobre les lligacames. Res... que els van 
treure al carrer. 

Però el Nandu no es va ofendre. Agafà a la 
Tuies i d'una empenta a la fonda; i en la fonda, 
d'una ei.penta al llit; i en el llit, d'una empen
ta a... 

A la matinada murmurava el Nandu: "Sal... 
Sal..." i la Tuies, estranyada, li preguntà: "On 
vols que surti, Nandu? • 

— En Hoc. Somniava amb la Granito. 



16 - EL NANDÚ 

- Aquest Uufs lé argent viu • les cames! No puc parlar amb ell, OJM nn en suní escabellada-
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