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passa. Ac;tbo de llegir EL NANDÚ, i estk tota neguitosa, Ttobo que'n taita aigua* COM. 



iüfoME 
Sabateria 

La mellor sortida de Barcelona. Formes i mo
dels de totes menes. N'hi ha d'estretes, de bai
xes i d'altes. 

Les senyoretes encarregades de la venda, cui
den elles mateixes de ficar-les. Hi ha probador 
reservat. Detalls "Sabateria El Xanclo d'Or". 

Calefacció central 
Procediment moderníssim. No calen aparells 

ni instalacions. Proporcionem enxufes de gran 
potència que n'hi ha prou amb establir contacte 
per a entrar immediatament en calor. 

Mai fallen i tenim existència permanent. 
Sucursals: Unió, 12; Santa Mònica, 6 ; Hos

pital, 90, etc., etc. 

Máquina rotativa 
En tenim una per a llogar o vendre de gran 

tiratge. 
La maquina és tant admirable i senzilla que 

marxa sense motor de cap mena. N'hi ha prou 
en tirar un duro per una ranura i ficar el dit gros 
•a l'altre i desseguida funciona la rotativa i a'obté 
el tiratge desitjat. 

Venda 
Necessito despendrem amb urgència d'un ca

vall que em varen endossar i que no í-uc man
tenir per falta de quadra adequada. 

El donaré a qualsevol preu. 

Compro urgent 
Adquiriria a doble preu del de compra bitllet 

de cao d'any que hagi de treure ]a grossa. 
Pagament : després del sorteig. 

Habitacions 
I lis poso (L'habitacions immillorables a molt boa 

preu. Es pot entrar per davant i per darrera, pec-
què la casa té dos portes. On parle français. 

Mamà House. Barcelona. 

Pisos i torres 
Varis amics de bona família, elegants i ins-

truits. estarien disposats a plantar pis o torre 
u unes quantes senyoretes ben educades i fines. 

Bioses. 
Escrinrer: NANDU, 4,5. 

Aprenenta 
Falla aprenenta, guanyant desseguida per a 

ensenyar-li de fer nens i nenes de cart:ó i altres 
• 

S lliçons podrà ésser oficiala : guanyar 
molts diners. Kscriurer: Grop de la Barra, Ari-
bau, 2 i . 

Sastresa 
Jove i guapa, la col·locarem desseguida. No 

tindrà niés feina que cuidar-se dels pantalons del 
senyor que ens la demana. 

G A M i A N I 
• 

t.i maravella de la lit 
tant, pvró exigiu q ü t . 

IXYMEL. 
Val tres peles, peu') fillets, es lo 

mellor de to me]!or. 
Per correu: 3'40. Comandes a la 

nostra Administració. 

L A N O V E L A 
G A L A N T E >c 
Dentaneula cada dijous al 
kiosc, encare que no la vi 

Voa fareu un t ip de d'alló 
i riurer. 

Cada dijous, 15 cèntims. 

- Un llibre de barrila -
Demaneu a tots els 
kloscs la nova obra 

Noche de Novios 
que porta vint fotografies espa-

tarrants del "atura 1. 
Cinc ralets ben aprofitats. 

tracto, 
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Jeccio Oficial 
Nois, quina setmana tic tràngull 
No n'hi havia per menys; ens arrivaha governador 

nou i calia posar tota la carn al foc perqué els de 
"'la maní) negra" no s'el fessin séu. 

Ho teníem tot preparat per a evitar sorpreses, pe
ro els enemics de l'ordre (del nostre ordre, s'entén), 
havien tambó plantat tots els paranys i les sotanes 
treballaven de valent per a emportar-sen la victòria. 

En saber que cl senyor Raventós sortia per a Bar
celona, vàrem .agafar un aeroplà, i cap a Saragossa 
s'ha dit per a guanyar la devantera als satèlits del 
reverend Ardanaz. 

De totes maneres, tenint en compte qu'er» Roma-
nones és al Poder i de que a més de laberaJ som
nia cada nit amb unes bones cames, vàrem posar 
un telegrama concebut en aquests tormos: 

"''(imanónos — Madrid. - - Conocedores sale pa
ra ésta gobernador Raventós y sabedores "mano ne
gra" quiere catequizarlo, rogamos interceda para que 

¡petadas reivindicaciones mínimas Nandulan-
dia. Queremos pierna libre. Mujer libre. Rambla li-

•--..la cheques contra todos los HaiifOS. Vi
va partido liberal. Saludos. 

COMITÉ LIGA LIBRE. 

En Romanónos v.i contestar immediatament en 
Aquests termes: 

"Hablado Raventós. Sale bien impresionado. De 
momento imposible remitir libreta cheques pero con
cederemos inmediatamente libre circulación tranvías 
para trabajar en plataformas. Añadan a sus reivindi
caciones piornas, completa rosturación de la mía". 

Davant de la bona disposició del govern, ens avis-

tàrem a Saragossa amb el seu representant i cel-te-
bràrem una "interviú" de la que en podem avençar 
els següents detalls: 

Serà respectada la Rambla i els seus habituals 
concurrents d'abdós sexes. 

S'estabÜrà tarifa especial els dilluns, dimecres i di
vendres por a fomentar l'aíició a la cuixa. 

AI qui sigui portador d'un exemplar de E L NANDU, 
les meuques li faran un descompte del déu per cent 
i s'els hi permeterà la repetició. 

Esborrarán el ïero de la ruleta. 
Es crearà un asil nocturn provist de les mellors 

femelles per a ois corridos que hagin acabat la pasta. 
S'estúdien altres millores, però de moment ens ve

iem obligats a guardar la major reserva. Nosaltres 
sempre havem osfal partidaris dels reservats. 

Una de los moltes demandes que tenim fetes con
sisteix en premiar les pesses llargues, per medí de 
concursos anyals, fiarem mós detalls. Avui no po
dem parlar nies. 

* * * 
El nostre enviat especial a la Societat de les Na

cions, no dona senyals de vida. Es veu qn'el varen 
deixar escorregui en les sessions de prova de resis
tència i està que no pot dir fava, Hem fot una re
mesa de reconstituí ei Us i d'un moment a Paltre es
perem noi . 

La lluita ;. TTÍMC. 
A n'aquest moment porten un, telegrama. ¿Que 

dirà? L'obrim amb verdadera emoció. 
Llegim : 

Lausanna n l e s i u del 69, - "FAVA". 
El telegrama no diu res més. Però és prou expressiu 

en el seu laconism iat fa pot dir "fa
va!" 

Amunt els cois que ja tenim fstvera, 



EL NANDÚ 

LES DANSARINLS 

Els motius 
Res més pintoresc que els motius que en els 

públes es posen els uns a n'els altres. 
De vegades aquests motius són d'un tò tant 

pujat, que són capassos de fer enrogir a qualse
vol llegidor de EL NANDIJ que és lo més so
fert que avui es coneix. Altres vegades es presten 
a tais combinacions de "retruécano", que un 
no s'atreveix a anomenar a certs individus pel 
Bjotiu, per por d'arreplegar una plantofada. 

A propòsit d ' axò cm recordo duu fet que va 
passar entre Totsants i Manresa i que val la 
pena de que consti a n'els Anals nandulandistes. 

egüent : 

En una de les "masies" que hi ha pels vol
tants de Balaguer coneguda per "L 'Hosta l del 
Sol" hi havien dues germanes xamoses com dues 
pomes i conegudes i er lo formoses per tota la 
comarca. 

itanl i creure de bona 
icia, sah.cn també que ja esta

ven a l'edat en que una femella es sent dona, per 
lo que tingueren de pendre alguna precaució res
pecte als molts fadrins que d'un rap de dia a 

ïai fií pel seu Hostal. 
o de ¡"'Hostal del Sol" 

s'havia mort i es veieren obligats a pendre'n 
però havien de mirar molt qui es ficaven 
er a la seguretat de llurs filles 

de molt escollir, es quedaren a n'En 
M'Cmelet. un bailet fill ( l c Balaguer molt aixe-
n t i treballador. En Miquelet era fill d'un guar-

•c demés manxava l'orga de la 

parròquia per lo que li tregueren per « o t EV 
dos sous" ja que cobraba dues soldades. 

I a n'En Miquelet també li aplicaren el motiu 
de son pare. 

i el temps i com que el comportament 
del xaval era exceWent, es captà la confiança i 
benvolença dels seus amos, fins al punt que el 
tenien ja com si fos de la família. 

Però ¡o que ha ele ser és inevitable i una nit 
en .Miquelet es sentí mascle i agafant a la Uun-
deta pe! seu compte la va portar a la pallissa... 
i ja vos podeu figurar lo que a n'allà passaria. 
La Mundeta entre sospirs i gemecs va cridar 
l'atenció del íeu pare (¡ne es trobava a la cuadra 
i amatent va acudir al lloc del "siniestro". 

En Miquelet al ndonar-se'n apretà a córrer 
carretera aval! seguit del seu amo que amb una 
tranca a la mà anava cridant: "¡Agafeu-me el 
"Dos Sous!" Qui m'agafi el "Dos Sons" ii dono 
cinc duros!" 

Jo no sé si l'entengueren malament però el cas 
va ésser que cl noi xic de cal "Tomàquets" plan
tant-Se al mig de la carretera exclamà: 

—Cinc duros? Vaia un capritxo! Jo vos els 
atrafo. 

I plantant-li grapada als pantaloun digué un 
cop els hi tingué ben agafats. 

—Vinga els cinc duros! 
En Miquelet encara corre carretera ¡milà 

XtRINACS 
• 0 » * * > * * < ^ » * < Í H ! 

DE COMPRES 

—Faria el favor d'una cánula (¡'irrigador? 
De nu.na mida, senyoreta? 

;r mi mateixa. Tenen probador per 

http://sah.cn
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HISTORIES Dg SRE5CT 

La Legenda d'un sepie 
Un dcmati boirós de novembre de 1S44. el jove 

viscorate Màxim de la Garaahnchepeau, arribava 
en diligència a París per a fers els seus estudis 
de Dret. 

Auster, pàl·lid, vestit de negre, sense diners, 
com aleshores s'esqueia a *ot gentilhome pro
vincià com cal, entrà en la capital sense gaire 

però amb .bastant ifesparverament. 
Els*seus parcs l'havien pujat amb els principis 

rel-hgiosos mes estrictes, 1 caigueren circums
tàncies especials per a deixar que Màxim anés 
tot sol a la foguera parisién, 

La comtesa de la Gamahuchepe .u, sa mare, 
no tenia cap neguit per oi que feia a la virtut 
del seu hereu, el qual tenia tanta uor de l'infern 
que cap dels seus gestes 0 dels seus actes no els 
feia de lleuger. 

Es llevava i anava a dormir com Ics gallines O 
els Uorus, però dorrriia sense. 

Un HSL, amb lot i això, cl diable, que sempre 
está al tantu, volgué que Màxim trobés al Boule-
vard Sant Miquel un amic de l'infantesa, un 
cap vert que era anat a París per esbargir-se. 

Aquest bala-perduda, que's deia Gaetà, se'n 
dugué a empentes a Màxim, quc's resistia de va
lent, a un cafè de grisetes del barri llatí. 

Màxim resià enlluernat. Poc acostuma! al so
roll i al fum, el cap li rodà moll aviat i perdé 
l'exacta consciència de ço que passava. 

El seu company li présenla una soberbia noia 
la qual, sens altre preàmbul, s'assentí sobre elí 
seus genolls. 

Ea deia Margot. 
Màxim hauria volgut senyar-se per a espan 

tar -ni maligne, pero pensà que n 
demnaria fi ni el sani signe en semblant posició. 

Tots dos begueren amb la mateixa copa. 
home de quartos, pagà el gasto 1 va 

' cant al desgrac al Maxim cara 
a cara amb la sei .1 parella. 

Màxim es comporta tan poca solta com pogué, 
però ] a xicota ' 'encarregà de la Conversa, amb 
mímica inclús. De sobte, agafant-se • 
del seu trist company, li declarà oberti 

•1 junts. 
• que Màxim hagués tingui ta mpa per 

replicar-li que ! ' 
ostums i que, B més B més, no tenia di

ners per a pagar el gasto, Margot ja hai 
un cabriolet, donant una empenta al ¡ove i una 
direcció al cotxer. 

Dmtre del cotxe estant, Màxim fou vençut. 
l a n i niem res la seva experta coinoanyera 

1 abraçava 1 cl petonejava a plena boca, ell anava 
pensant amb ,•]•• pastos ,,,.<, n o p„dri:i pagar, i 
desitjava un accidem de cotxe que el fes morir 
sobre ei camp de batalla 

,Quan el vehícol s'aturà, Màxim passà de Fan-
|ün ia a la vergonya veiem que Margol 
aavant 1, amb la major naturalitat del món, pa
gava el cotxer. 

Després, el seu neguit no va deixar-lo apreciar 
la suculencia del sopar, com nu pugné fruir la 
delicia de les caric;es de que fou objecte per 
part de sa autoritària coinpanyona. 

Hauria volgut trobar-se a cent peus pota 
terra. 

L'endemà al matí, quan Margot encara dor
mia, semblant una gateta, Màxim es llevà sens 
fer soroll i fugi com un lladre. 

Primer anà a Confessar-se a l'església de Sant 
Roc; després, anant a un prestamista amb unes 
quantes joies que tenia envià a Margot la curta 
suma que obtingué i no gossa tomar a veure-la 
mai de la vida. 

fa 
A la ratlla de 60 anys més tard, cl seu net, 

Màxim de la Gamahuchepeau, arribà amb el rà
pid per a fer cl plaga a Paris. 

No tenia un ral. El seu pare havia revenut 
una fortuna bastant rodona, cutre les cases de 
joc i les de dones. 

Amb tot, Màxim anà a eslatjar-se 1 un hotel 
de primera, malgrat no saber d'avença! com pa
g a n a ta nota. Però no sentia cap neguit, car te
nia forca confiança en la seva estrella. 

Era un xicot eixerit, elegant, fet als sports i 
i!" gaire a la gramàtica, vestit sempre a l'últi
ma moda. 

El Mii primer cuidado fou l'anar a un bar el-
legant. Seií a un alt tamhuret, al cotftat d'una 
no ie tamol t bufona, ;l la qual (esta^,. cert) no 
desplata. 

Alegrement, fent brometa, li digué: 
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—Pagues alguna cosa? , . 
—Lo que vulguis, nano — h respongué rient, 

Vargot . Car es deia Margot. 
Begueren, i la feu riure contant-li x:stos. 
Un hom, mig ubriac, es permeté unes lliber

tats amo Margot. Màxim treié al carrer a I home 
i Margot convidà a Màxim a sopar. 

Ell acceptà. Ella demanà un taxi. 
Arribats que foren a casa d'ella, mentres 

Uargot pagava al chauffeur, Màxim gir i el cap 
discretament, perquè era home de món. 

El sopar fou suculent. 
Ella, tot seguit, l'invità a anar a! llit. 
EU acceptà. 
\ t iò també fou suculent. 
El llit era bo, la taula excel·lent, 1K mestressa 

desitjable. 
Ella l'invità a romandre. 

mesos. 
Un dia Kargot fou "plantada" per ei seu pro

tector. Aleshores, Màxim, com tenia el cor molt 
sensible i no podia resistir la visió de la desgrà
cia, allà deixà ;i la noia i marxà cap altres amors. 

F. B A R K L E T T 

REPORTATGE-/" . yF&pL 
DEL C A M D I D \ï>^\£w 

Un descobriment horripilant 
—Eureka, Eureka, senyor director! Tinc una 

informació sensacional! 
—Vol dir, Càndid l 
—Doní orde d'augmentar el tiratge, compri 

paper, busqui màquines! 
—No l'entenc, fill meu, no l'entenc. 
—Molt senzill; acabo de descobrir un "affai-

r e " sorollós, un d'aquells "affaires" que són el 
crèdit d'una publicació. 

—Espliquis, home, espliquis. 
•He descobert un cau de degenerats on s'hi 

protitueixen menors, on s'hi fuma opi, oa s'hi 
pren cocaína... 

—Que cm diu, home de Déu, que cm diu! 
Corri, no perdi temps. Valgui's de tots els medis 
de locomoció. Agafí un auto, atropelli a qui se 
li posi per davant. No perdoni medis. 

Càndid sortí disparat de la direcció. Saltà les 
escales de quatre en quatre i com un llampec es 
clavà a! mig del carrer. 

s Primer, tirà Rambla avall. Després trencà pel 
{ carrer de l'Hospital, girà pel carrer d'En Roig, 
; enfilà el carrer del Carme i ala cinc minuts es 
; trovaba novament en plena Rambla. 
i Lo essencial era despistar per si algú li seguia 
• els passos. 

Ell sabia prou que allà on havia d'anar a parar 
i era a Gràcia, però. cal pendre precaucions per a 
! evitar l'ésser espiat. 

—I aquestes coïes, nn n> ; 
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Convençut ja de que ningú era capaç d'haver-
lo seguit en la seva vertiginosa carrera, d'un 
bot es plantà a la plataforma del primer tram
via que passava. 

—On va aquest tramvia? 
—A Sant Antoni. 
—Errada! Jo volia anar a Gràcia. Al carrer 

á 'En Riego, número 783. On és el carrer d'En» 
Riego? 

—1 a mi que m'esplica? Si és servit el bitllet. 
—Gràcies. 
—Són deu cèntims. 
—Ah! 
—Com? 

—Res. Això és la plaça de Catalunya. Ja tinc 
una pista. El carrer d'En Kiego deu caure més 
amunt. Ara és la meva! 

I d'un hot Càndid abandona la plataforma i 
per poc s'esberla el cap contra un pal del cable. 

—Xofer! Xofer! Depressa. No perdi temps-
Riego. 783. 

El xofer fa l'ullet, somriu, tomba el taxi, em-
braga I en menys d'sn quart posa en marxa eV 
cotxe. 

Càndid per a evitar ésser espiat tira les corti-
• etea 1 treu el carnet. Apunta febrilment: Tram
via, 10 cèntims. 

Després, es treu unes ulleres de celuloide, 
ona porra de detectiu angles, una pipa i un 
rroi bigoti que «'enganxa sota el na*. 

Es treu un mirall de butxaca. Es contempla 
satisfet. 

—Ni Déu es capaç de coneixem! 
Als pocs moments para el cotxe. Càndid ta

pant-se el rostre amb una bufanda per a no ésser 
reconegut, salta del auto i misteriosament «llar-
g;, un duro al xofer. 

—Ep, mestre, són nou peBtet 
—No crideu ! Teniu. 
—Merci. J que vagi de gust! 
Càndid per a despistar, tira carrer enllà, toM-

ba, gira i torna al lloc de sortida. Alss el cap. 
Un número misteriós, fatídic, apareix davant 
dels seus ulls 

—Tinc bon ull clínic. Aquesta és la casa. 
S'alça el coll de l'abric. S'ensorra h gorra 

fins a les orelles. Posa mà al revòlver, truca. 
La porta s'obra silenciosa. Càndid penetra e» 

el catan misteriós. La porta es toma 1 tancar i 
al darrera apareix una senyora de mitja edat, 
habillada amb una bata llampant de color de 
maduixa. 

. passi, senyoret. 
Cindid tremola d'emoció. Monta cl revólver. 

Tira endavant. 
—Segui, segui. Miri, vostè mateix!, atiní té 

t'àlbum. Les marcades amb una creu són de 
cinc duros. Les que hi ha dues creus só» de 
deu. 

—La meva missió és molt sagrada, senyora. 



Vida i miracles del u i la Tuies 
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1 Foeeoi«* De "EL 

• I),:il hit*] 
Quines cuixes! Quina... eteeíra! -Com s'aprofita el minyó! • •m i , una *«¡"atí.i ;• isa 

•No ho eia . 
—Nu se rom no li «murro! 
-Delxel Tules! 

-(Tant de bol) 

—Vostè dirà, 
- S e g u i . 
—Gràcies, com si fos a casa seva. 
—Jo voldria una menor, ben menor, encara 

que siga de volquers no hi fa res. Després vol
dria fumar opi i cinc injeccions de morfina. (Ara 
la pesco!). 

—I are, que s'ha cregut! Aquesta és una casa 
decent i per senyors de respecte. Arri, porc! 

I Càndid sentí que unes mans l'empenyien i 
que un peu es posava arbitràriament damunt de 
les seves anques. 

Després, una porta que es tanca amb estrèpit, 
i un número fatídic davant de la seva vista: 

Càndit, tregüé el carnet i febrosament anotà: 
—Errada! 

CÀNDID 

Un president raorable 
Es tracta d'un proecs contra un minyó que 

havia quebrantat la seva promesa de casament 
i al usat així d'una xicota molt salau. 

L'advocat defensor d'ella, després d'aduir mil 
mil raons per a convencer a la sala, treu per fi 
una carta i la llegeix en to de triomfador. 

En la referida carta es pai 'a "de uits boj' ·* 
d'amor i de plaer". 

—Crec que la sala, estarà ronvensuda ét h 
culpabilitat de! processat, diu el defensor. 

Però el president replicà, calmos: 
—Adverteixo al senyor defensor, que aquí ei 

tracta d'amor i de plaer i això no té reí qu« 
veure amb el casament, com s e g u r a • • » ! 4*u 
sapigucr per experiencia tota la sala. 



BE LLOFRIU - ( 8 

El negoci és el negoci 

- . ^ f c / 0 r T , a ''fle a '°P"eta va adquirir „„ , 
Í T ^ S ^ " " ^ ' ' '• ™ '«' " . - l o o . a. 

Una aimga li preguntà extranyada. 

^ÉfcSW.ñ2t f a «B°" ' " « « I " * ' » aquí? 
—tlectivament filla meva, però de « „ , „ „ . . . 

MOCI. venen d'un minut íl. „•„. Ç s , 
r*casi« quan passa. 1 " U I " í r 

rrefutable 

—No sé, però jo diria que la conec a vostè, 
senyoreta. 

—No ho crec. Almenys jo no el recordo. 
—Sí, sí jo la conec. 
—Hi ha un medi d'aclarir-ho. Vostè sab quan 

cobro? 
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CfÒNT 
'.1 * a u 8 " t a 8 e o c , 6 h l publicarem tota e BRUTS" ,_ 

8uts pola bai 
as on premiarem 

l l tat do "dou pele 
per gfro postal e.t 
dones . I a p r e t a r rapti! IR n . . . visquin fora de Barce lona . ¡Alarla, 

Els homes presumits 

"fr™. .,,,; i™ „.,„ ,:!• í,.'„r,'i,.|0™ " " ° ™ " ' ' 3 ' 
,Lii , • , w !> : • tant» fanfàrria , fer 

jjí^?".>":» ;.;"rí Sí.· 'ír 'SiS ::¡:':"':¿fc 
,!rHíT'l:;:,E;,;ii:;i;;

;,,mit·" ~ * * «*««• ¡ 
—Va i *. qu'a.vm t'miuarm,. "]•„•'," i 
—Aisi ho diuen, "C; i [ U . | , - s " ! 
Cornelia la fingió, i ,.„ '•€;»„ vetos" f„rB a . que furaaràs 

ferní'* ero IT- ' f l í r ' ' 1 ' ' " " ' ^ " V 1 " " '"arrinaba de fort i de 
IVi ii en "t .-iny.-it-.-,". írüji.iiirni, començà a palpar ner

viós el poli 'Ir la Bel", i aquests pregunta extracyada; 
— O l i o 111 lur.sques per ;«. r u i ttnH ? 

" Bel", qu'era feia iw>r qt 
—Ah, que ia havies coi 

ver-luí dit I Ni m'en havia añonan 
Part de fora de la porta esclati nua riallada cenera! de 

tots ela que eataben al t in to i desde aquell dia en "( 'anyetes" 
«o va presumir més dels seus mèrits corporals, con vens ui 
•V que "t Siempre liay un ' "* ' " 

TRENCA FILS 

La palloïa 
S-M explicar aquest fet històric no enj remonirm al temps 

de la Cutxereta ni a l'època en que En Cambó va fer la 
primera OOOT ',; direm, però, que succeí poc després de 
matenlar.se Ir- barretines <!.• d.•(>!.• umü ,imli W s a pels cum-
plimfUlt. 

LlíH- ric l 'acció; un sen-nn pis del tir>ic carrer de la Ca
dena • de la cadena de professionals de l'amor sense bidet 
et palannana, Protagonista, cit fou la (.huma, niés confunda 
a la fra-rntaire tabrrra "La Trona" per la P i t r a » : mossa 
anib antues de iVdella Dutxada, pitrera ric cabra i poll de 
«atifa de corral. 

IJI Quima n'era doctora de 1'ofiei. Fen 
tes manipulación 9 del ram i cap joc li 
ne rebutjar-lo ni iionar-se • per ofesa, per "ex t ranv" que 
•I> n-niMés * altres seves companyes finolis de pela amb deu. 

Perito le* niïs d« disaï<te_i vespres de festa la randa era 
tai-t o més llarga que una cua de caÜqucnriMes dels actuals 
tesnps, motiu pel qual cu tall diades l'eixerida Quima e» veia 
ferrada « practicar el treball intensiu sense poder dístreare 

... ,-.. ..„• "oixu«a'l i i'onif-m'Jii". Kra talment aUò 
. • .i , : ' ' i.•.-!.' . •' o una missa de dotee 

a Santa Ajrna, pel continseM de parroquians qur acudien al 
quart» de la movia n buidar el !'••'! ¡iroiiot dr llurs estalvis. 

• l'iiavin ri'idil ni li acalava les acalles per dur 
de pelar que Eos: «I minut i mi« l les t . . . i un altre i un 
altre. . . i encara un altre. 

Farem avui, [JatlU? - sr>í:a preguntar al HOM e«-
trant. 

La visita contestava d plat oue volia, i cHa. unaíei'-í, 
mans (o lo altre, segons) a l'obra. 

En ia nit que contem, millor dil, era ia la matinada, uu 
v.mlava de fer disfrutar a la Quima pels seus 

tocs i repeticions, era amb ella al quartet, Arribat que fou 
el ni.iin.tti i-ti!iiiiniii:l del pes .si collo in i de Ir.s festes íetuncs 
sentírem que ell li pidolava esbufegant: 

• dona'm la l l r n m i a l . . . 
I als pocs moments la mateixa ven, però en to contrariar. 

!>:• ressopó, (jue lias menjat molinetes, Quima* 
l'he fet encara. 

• 1 tones i aquesta pallofa?... 
. Ah! Deu ésser del Trenrina, que ha rolgul deseonmaaw 

el " t e r ra t " de la "segunda a m a " i jo després li tir fot e( frari-

—Bony I També bo podies i 
llengua per a mulo 

. Crujs i q u e d a r l e la 

Tira mes un pel de c 
Bl "Tonal" aquel, dia havia fet boties. 
Un anell magnífic d'una soperha scuiyi ra, havia passat dets 

dits d'illa a les mans d'ell i de les mans a la bo% i ric la bot 
pondria el cantí directe cap a cà ['tmpuf. 

LTiavia stsat, però d ntgoci s'!i« valia Desde et carrer 
¡Jou, on ella havia prea el tramvia fins a l'avinguda del Ti-
bjdabo, havia anat iilajíl cl dau i per fi, al baixar, aprofi-
lant un xic de confusió i d'empentes, pogwí fer-m- imb la 
desitjada joia. 

Ningá n'ita^ué esment, ¡ xana xano emprenguí H rciorn 
a Barcelona a trav-és dels solitaris carrers de Sant Gervuai 

Al tombar na carreró sorpreegué el diàleg amorói d'iuia 
parella que estaven fent co«-s que Cots le.s havem passades 

—Au. resten, ijme ja és la una i Ja .senyoreta està per a r r i 

- Però dona, estant aola, hauria ncarot entrar, 
—Un altre dial 
—ISempre un altre dial 
—Encara no estàs content? 
—Molt. pero... toca una ink-a més. 
—t si ve el vigilant? 
—No ' • veu. 
—Vigi la . . . 

I la noia pota mà a uu lloc uete.ituiíiai 
—Ués. nei:a, més I Are , are. aJa-Ie.., 
Do» peloní. dos Eotatirt. 

http://matenlar.se


12 NANDÜ 

—I are prou. Adéu-
—Aden, n ina . Fins demà-
Uita porta tfue'l tanca. Dugués sembres que s'esfumen i el 

"Torrat '*, que apareix per la cantonada i es plañía davant 
del xalet or.. hi havia l'amorosa pan-lia. 

' regada a banda i banda i reflexiona, 
—La ona de la matinada. El xalet aisla!, la .min y o n Mri 

la.-. Decididament avui És un, bon dia. Som'hi. 
• IÍI-S di- tre

ball. Cruix lleument una fitsta. s'obre una finestra i í-
.•••-.!. salta el " T o r r a t " i es trova dintre d'un dor

mitori í Mi decorat amb extraordinari re-
frautent i i 

Pega llambregada, veu un arma.ri i... 
—Vrnigo noi, « p a la feina, que em sembla que d'aquesta 

A: moment d'anar a csixjUar l 'armari ?e sent un timbre. 
—Mala r.egadal 
Passos. Cruix la reixa del jardí a! obrir-se, EnraonamcnJ. 

Llums que s'encenen i e! " T o r r a t " ràpidament s'amaga da
rrera delí portíers. 

Apareix per la porta una dona soperba. hermosissima. Ulls 
negres, carns fortes. Anques ampulo^es. Pits ubèrrims 

—Sembla que la senyoreta ve un xic treibaJqada< 
—No m'en parli.', no m'en parlis. Es 'horrible Venia amb 

en Luitoto i a! sallar del tranrvia m'he adonat que havia per
dut l'anell. 

Farrera»? 
—Aquella, aquella, I-a millor que tenia- Estic desesperada. 

Havem cs |*ra : que lorm's el tramvia. H o havem íi>:irat 
tot, però càJ, tot' inútil- L'he ben perduda. 

—No es nesoperi , senyoreta, vostè rai our cada dia rel) 
obsequis 

i gaires. En fi, paciència. Comença om aquell, : 
i dcspullar-nic. 

1.a Himyi comença . treurer sedes. . l lu; 

—No c 

l'".l "Torrat1 5 s'hi aco 

• 

. ,ncu. Vo tó 
—Res n'això. He vist 

amb dissimulo. Li lic seguit els passos. 1 . . . aquí 

5 de be. 

ta i, distauciat, respectuós, pre-

lell, srr.yorn? 
me l'ha robat. 

H queia al tramvia. L'he colli; 

- I encare diuen qu ' a n ' aques t mori no hi ha un pam de 

net! Que vingui qualsevol , i ho digui. 

—A tornar-me-la? Vostè és i 
compenser-lo- Què vol - Demani. 

—Un petó. Fer-!i un petó. 

home honrat i VHÍ i 

—Damm . Ü O: fe- me la cotilla. Les 

—Vol ;< 
—N»; ja fen pots anar. 

. : suato* 
re*. Bona nit. . 

Laura, la bella i formosa mestressa d'aquell xalet coqueto, 
es mou displicenJ per Vhabitació. Sembla no atcJMJ 

;nífiqu ¡fen rítmica-
i ¡i com dos 
captivadorei 

< •• caixes fer-
ilugues columnes de 

mades per la lligacama negra 

• »t", darrera e! portier, e s t à . . . que 110 sap on 
loca. Ha de b«ll i te entre mans un bulto 
que per tot ii fa I 

Laura, i;: ; ' ta de per-
a a perfil
a d l a don» 

:• ei mirall. 
darrera dels portiers. ü e sobte 

Laura es E¡ra ràpidament i sembla tota esglaiada. 
El "Tor ra t ' ' suit de darrera de;., portier», dient a mitja 

Latirá l 'extremeix de cap a peus. Un calfret la somou tota 
i demana suplicant: 

—Un altre I 
Kl " T o r r a t " s'aixeca sense complaure-la, li «'ona l'aneH 

i va a saltar p?r la nu 
—Paiii-ho-fcí I 
—No, mi l'envagi. No s'envagi. L'anell, l ' anel l . . . 
—Ja li be dat, enyora . 

ueda a dormir amb mi. Li rcgalol 
Kl "Tor ra t " , calmos, displicent, rcnaixei-.t en ell cl doma-

ricana i tirant-la amb desgaire 
damunt d'una cadtra, diu amb to d'acceptar cl t racte: 

a ó un altre coïa I 
DAIÍIUS. 



DE LLOFRÍU-13 

En Iiargués, que és l'amo de tot "allò" va posar 

Í
iau a la lluita i el Nandú es va estalviar tres pe-
es mes salaus. que la Candelaria Medina, que 

¿5 ¡a que feia d'estrella. 

• • \ 

r CHIC ja n'estlc tipa d'aquesl ofld. ELI día 
em poso • dona honrada, 

Un escàndol a l'Eden 
Nois, a Nandulàndia hi ha cada literat, qaa a 

Lloíriu no serviría ni per a cavar! 
El diumenge a la nit vareig anar a l'Eden amb 

la TtiicS, i Si no ¿s per En iíargués, allò acaba 
a bofetades. 

j a veureu, com va ésser. 
j o que si que després de sopar, agafo la dona, 

compro un pum de pela i cap a l'Kdén s'ha dit. 
M'assento, demano caic per mí i per la Tuies i 
quan la Medina m'havia posat ja la mare • lloc 
i el pare a "puesto", vetaqui que ve el moco i 
jo que l'hi dono tres peles i mitja. La mitja era 
de propina. Però aquell moco, que es ven que 
es creía que jo venia de la Vall d'Aràn, em va 
dir que no n'hi havia prou i que el gaslo pujava 
ais peles. 

—Sis peles dos cafès? 
—Es la tarifa. 
—Bé, deixat de brocs i de tarifes, jo pago lo 

que marca la nota, 
—Com s'entén? 
- S i . senyor. Mir,i que diu aquest lletreret: 

'Consumaciones: Días festivos larde Y noche: 
3 péselas". 

- Per això mateix, que tres i tres son sis. 
—No sé pas que hi veus! Si "larde Y noche val 

tres pessetes, çom que jo he vingut la "noche" 
•Oi, j sabs? val sis rals. Això. tant aquí com a 
-lo riu 181 no saben escriurer que n'aprenguin 

i alia on hi ha una Y que hi posin una O. 
Com que el Nandú tenia més rao qu'un sant, 

Un príncep de lloguer 
Un príncep rus, es quelcom indispensable cu 

els grans salons parisenca i un dels més popu
lars avar is de la guerra per la seva distinció í 
el seu mondanisme era el príncep Kaunoíf. 

Però, amb i- l a x a dels rublos l'home va que
dat arruinat i no tingué més remei que iaicar un 
cambi de " rumbo" en la seva vida. 

No obstant, ell va trovar la manera de no 
descendir a c i rabotes o a cotxer com tanta altres 
princeps sense principat. 

Va arribar a un acord amb el regent del Polies 
i cada nit s'el veu amb el SIMI mono

cle e impecablement vestit destapant la seva 
botella de champagne. 

Una vella amiga arriba d'un llarg viatge i al 
entrar a la sala del Folies lïergere es dirigeix 
amb gran alegria vers el príncep, un dels seua 
millors amics-

Una altra amiga l 'atura: 
—On vas, desgraciada? 
—Ai, ai, a saludar al príncep! 
— Si que e.stàs atrassaaa (illa! El príncep està 

arruinat i el tenen aquí per a fer bonic amb cin
quanta franc* i xampany pagat. No es ni prín
cep d'opereta. Es un príncep de lloguer! 

Gat escaldat... 
En Rafel entra en un vagó de primera per 

traslada r-se a Saragossa i es troba amb ¡a des
agradable Borpresa de que a tots els departa
ments hi ha viatgers assentats. Ell que volia fer 
el viatge sol! 

Per ii !a decideix a ios talar-se en un en que 
sols hi havia a^ viatger. 

Quan el tren arrencà, en Rafel, de sobte, es 
treu un revòlver i l'encara a n'el seu company de 
viatge. Aquest esverat, vol cridar, però en Rafel, 
amablement, l'atura i li diu: 

—No tingui por de res. Soc una persona de 
bé, però... descordis els pantalons. Molt bé. Ara, 

KÒ amb la mà. Ara miris aquestes làmi
nes sicalípliqnes i donguis quatre cqpeu ben do
nats. Veig que hi té pràctica, jove! Ja està? Per
fectament. No volia res més. Com que jo dormo 
molt fort, l'alt re viatje al despertar-me em vaig 
trovar que m'havien dat pel... 

I ara he volgut prevenir-me, res més ' 

njaaawwh» 

at del nún iat: L'INAGÜTABLIi. 
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Han empresonat a un amic 
A quarts d'una de l'altra nit ens va sobtar el 

timbre del telèfon. 
—Coneixeu a En Juan? 
—Ja ho crec! Fel juny mengem moltes coques 

a la seva salut. 
—No he dit sant Joan. He dit Joan, En Joanet. 
--K1 del restorán de la liarceloneta? Uon Uus 

es fregeix alli, noi! 
—Tampoc En Joan, el periodista, el literat, el 

poeta, l'autor dramàtic, el... Doncs l'han tancat a 
ta Model. 

En oir-lo, engegarem un renec recargolat que 
si arriba a orelles del governador, amb tot i no 
entendre el català, ens tanca amb el company de 
premsa. Tot seguit anàrem a informar-nos i, des
graciadament, la notícia era certa. Nostre estimat 
company en la premsa, el popular escriptor En 
Joan Garcia, jau com un gos a un tenebrós cala-
boç poc espaies. 

1 el motiu es injust. Injust i crudel, i val la 
pena d'explicar-lo. 

E) nostre amic és un literat d'inspiració en
lairada, facilitat de mot i elegància de frase. Amb 
tot , el nostre amic no podia viure; patia l'enveja 
deia amics, patia les calúmnies dels companys, 
patia el despreci dels editors, i patia gana. 

Una vegada \ a anar a casa d'un conegut seu, 
pintor. El literat, tafanejant l'estudi, observà que 
al seu conegut, més que amb el seu nom, ¡i 
agradava firmar amb ptsudònims: Murillo, Ve-
làzquez, Goya... Li preguntà el motiu d'aquesta 
fal-lera, i el pintor ü digué que, firmant amb 
aquests pseudónima, els burgesos d'ara, els nous 

mpraven millor. 
El nostre amic aprengué la lliçó i començà de 

firmar els seus poemes amb pseudònims variats: 
•Maragall. Mossèn Cinto, Guimerà... 1 la prova 

dmirablement, tant que els editors el 
d'or i trobaven sublims els ma

teixos poemes que abans trobaven insubstancials 
¡ no acci 

Fa uns dies portà uns poemes a cert editor, fir-
mam, nati 

••... i de sobte, d • 
—Em semilla que vostè se'm rifa. Vol dir 

que aquest poema és d'En López Picó? Aquest 
poema està escril en català que s'entén. I a En 

Picó no l'entén n ngú. 
Llavors es va esbrinar l'ús dels pseudònims 

per part del nostre amic. I el popular i 
Fn Joan Garcia fou conduit a la Model, i allà jau 
corn un í*ns B Un tenebrós calaboç poc espaiós. 

cr escriure en català que l'entén tothom! 
Ves, qui ho d 

I doncs, nois, que no haveu anat al "Pa lace" 
a veure el "Cri-Cri", reformat? Vaja, que no te
niu gust i mereixerieu que vos faltés al res
pecte. 

Lo que és el Nandu Hayes, cada dia se n'era-

f iesca de noves. Ara ens ha sortit amb uns ba-
larins russos, que sembla talment que ja balles

sin al ventre de sa mare. 
Quina manera de fer moure les cames i de 

brincar i de desconjuntar-se fent contorsions! 
Res, aneu-hi, que val la pena, minyons. 

I no vos dic res, del Novetats. 
Hi ha un pet de lleons i ossos amb uns pea-

jims-penjanis capasaoa d'omplenar a les més exi
gentes. 

A l'Espanyol segueixen "A l 'ombra" i es veu 
que s'hi troven be i que hi ha ombra per una 
estona. Ni que tinguessin fogots, que busquin 
l'ombra a n'aquestes al tures! 

A n'el Tívoli s'han tornat municipals i es fa* 
un " l io" de castellà i català, capaç de girar el 
cervell a qualsevol. 

Are (¡quan fou innrt el combregaren!) haa 
estrenat una óbrela de'n Poal, que està força bé 
vista de desde el públic que és tal com es deuea 
veure les coses de teatre. 1 .'ha musicada cl mes
tre Ribas i s'hi llueixen En Vendrell i la Bv-
gatto. 

A l'Eden hi ha la Medina amb un pitreram i 
una mà d'anques que... deixem encendre I En 
Ramper hi fa les seves acostumades " tou te r ics" 
i fa riure d'allò més a la concurrència, que es 
tant distingida com de costum. 

\ l'Ai hi ha en "Mero" í la seva dona, que 
són una espècie del Nandu i la ' inics, traduïts 
al castellà i un pel de dones com la Garzón, la 
Maribcl i la Mystral, que no em faria pas res 
de que i • escalfar el llit una nit 
cada una. Paraula que no en diria res a ningú. 
Però si es decideixen, que avisin depressa per
què tinc molts "pedidos" i si s'entretenen no Ics 
podré complaure. 

Al "Còmic", anuncien un gran aconteixemeot: 
" L a Tornada del Nandu" i com que ens ban 
convidal oficialment, el NAND1J s'ha comprat 
una barretina nova i la Tuies s'està teni unes 

"realce" por assistir a 
l'estrena. 

Em sembla que ens divertirem! 

: prou per avui que tinc donats tres números 
i diu que ja n'hi han ducs que esperen tanda. 

E L S E C R E T A R I 

® 
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G R I M E G I A E S T R A N G E R A 

UNA PROTESTA 
—Això no pot ser. Em costea mil francs a tt 

setmana i te'ls malgastes mantenint amaartf ée 
cor! 

—De qualsevol cosa en dius cor, tu! 
(De Le Rir*). 

UN CURT DE VISTA 
Naturalment, si em poses aquesta cara, no tindré mes 
remei qu'accedir als teus dcsit|osl 

(De Saus Gene-) 

ELS COMPLACENTS 
Una amiga. — M'lia escrit dient-me que no 

vnl rompre i que es doblegarà a tots els meus 
eapritxos, 

L'altre. — Hi té molta pràctica en doldegar-se. 
(De Regiment). 

LA PLUS VALIA 
El viatger. — l'erò aquesta habitació vint 

francs diaris? 
El fondista. — El senyor ha de tenir en comp-

te que aquesta finestra dona clavant de l'habita
ció d'una senyora guapíssima que es banya dià
riament. 

(De Sans-Gene). 

UNA DONA RAHONABLE 
El marit. — No t'en dones vergonya d'haver-

ii,<• enganyat amb l'Ernest, que és el meu mellor 
amic? 

Ella (impassible). • • Per demostrar-te que 
no éa tan bon amic com sembla. 

LLOGICA 
Ell - Teniea un aimant, i feia els ulls grossos, 

però, dos, éa sencillamenl intolerable. 
Ella. — Tira, hume, allà on lo mengen dos, hi 

mengen Ires, 
(De L'Amusant). 

UN ELOGI, 
àa més ben formada que la meva dona. 
cisament el seu amant ahir cm va dir lo 

mateix. 
(Die Blatt) 

UN RECURS 
V a i g a dir-Ii q u e la m e v a mà e s t à a la s e v a d i s -

POBICIO, a v e u r e si m'hi p o s a un ane l l . 
( D e R e g i m e n t ) . 

ELS DISCRETS 
—Sobre tot, que río se sàpiga, per que m'en daria vfr-
gonya. 
- Jo també, senyora] (I),: Regiment) 

CORREU SECRET 
Rtttim, — Sau qu'ei moll ilr la brom» rostir l'ero tatr 

altres m r a r í lio soni mos i si vol farem Krurrejíia., perè 
primer riivihuis un retrat, perquè, la veritat, Clretoi. Bol 
Rtcardvt. l'.s moït vellct i molt concRudct, però si realment 
hi té un desiR, no volem per res del món que la criatura 

. tapa 0 amb un i-nl a la cara. Allà va «1 ven . 
. nin ela nostres llegidors: 

En l.li'i'is i en Llenes, 
fèie rul. 

(pausal 
-El cull 

Ricardo 1 J* ho s*f 
•¡us? R. i K. No en tenim de 

uestos. l·iüc. — A la panera. Per escriure, primer 
• literatura 
... l-'itiassih 

¡íi·i'ò mal explicat. L'arreitlarem. P, IX 
. he de Noviot y surtit de Ha-

: No sVn dons ver 
,.i a mimià, home, 

. una! 

CORREU DEL AMOR 
'a. Fa trej 

i fiu' vi.'t i cm M'inlilií <iut fa nu any, Et fejjl 
gura, amb ['ausencia, críix, creix enor-

m'cr.i la mà de mor-
¡jtttmpto. 

ii moll malament, 
ii ¡I entrava 

• 

am c, No estic per brocs — 
", > la sessió 

• 

. url M per t evitar el mulla . 
Poquito' — Encare corro, filla meni A les neu nnm 

trucar .-i la IMHIL'I.I ,(,• darrer;!, tal com havíem quedat, i e« 
¡i esperava, va sortir tou pare amb un» 

Llàtzer, El 
dia qu'em tornis a citar, lliga ttvn pare a la nota de la UB-
la. — Paprt. 

ImlHcuti EditorJlI-CiunoT*, II 
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