
H n y li . - Núm IS 

—T'cn vas, Edith? 
- S i noi; perquè aquí no hi ha rés a pelar. 
—Ull, per això rai; J ' -
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ELEUTERIO RUFASTA A RUSIA 
Por no haber podido pagar a ¡a pa

trona dos mesadas que le adeudaba el 
lunes pasado a entrada de oscuro, nues
tro inconmensurable director don Eleu-
terio Rufasla tuvo que levantarse en ¡a 
bomba par un por si acaso y por aque
llo de quien gemega es q»c ya ka rea-

La redacción entera del periódico, 
acompañarla de garios acreedores y de 
un sobrino del "Noi de Tonav, salló 
en su busca haciendo unos ¡loros que 
parecían los de casa de la Sevillana. 

•amos en el Ateneo, en la De
legación de policia y en tí Xiiiuquttti, 
en donde tiene la costumbre de beberse 
de tanto en tanto un vasíto de mezcla, 
pero Rufasta parecía un duro, que 
cuantía se te busca no parece por ningu
na parte. Por fin. vimos a Martí», del 
"Correo", que es el hombre más ente
lada de toda y nos explicó lo ocurrido. 
¡Halterio Rufasla. montando unta- jar~ 

!.m corrido!) había 
salido hacía un roto con dirección a 

'egados. 
Y no hemos vuelto a saJ'ee mis de 

él hasta anoche que el ordimín 
bida Alta nos trajo 
franqueado con un sello "Ver" y es
crito en papel de vidrio del número 

t torrefactos de Et. D Í A B Ó -
voy porque no podía sopor

tar por más tiempo lo inactividad a que 
so metidos el desastroso régi

men y también porque vela cercano el 
día funesto en que vendrían los inge
ses y me pegarían una mano de más
ticos. Quiero ser útil a la opinión y me 
voy a Rusia a donde pienso llenar nales 
de que se acribe el plebiscito del tamaño 
d,: "/.r: Vru" y se abra la Coso de Co
rreos. Curiaré con Lciiine, veri si es 
verdad lo que dicen de Casan ellas r 
mandaré unas informaciones testicula-
res que dejarán al "Caballero Audaz" 
•más pequeño que el pecado de un niño 
recién nacido. Si podéis, n/pndadme un 
candil como aquel que han puesto en 
la cabecera de "Lo. Palabra", que hace 
más pachaca que Ribé cuando va de le
vita. Expresiones a Moraguetas, que 
'aún se siente joven, y decidle a Paqui
ta Aldos que iiii se ponga ninguna pie
dra en el hígado si le diecn^que hace 
las sucesos en vibrtteionisla. También 
se sorteaban a Pick y Pon y ahora ... 
senador y hace artículos a! pueblo de 
Barcelona. Decidme como fué el home
naje a Gamper y matuiadme pasta. Apa, 

ExKJtIRIO RUMSTA. — 

Ex fabricaí morra y 
l Cola de Leche. 

En vista del oslada indígena de Ru
fasla hemos hecho una suscripción en
tre todos los que mateamos las cerceos 
en la redacción y le hemos remitido a 
Berlín tres marros de pared en buen 
usa para que haga coma las máquinas 
de imprimir, que van litando. 

GOBIERNO CIVIL 

LA LECHE ADULTERADA 

Para rogarle persiga a Sos que ex
penden leche adúlter ai hi, ,I;H;L cxmíisión 
de pupilas -de Ja casa del "Manco" es
tuvo ayer en la Delegación rlc Subsis
tencias demandando varios cajos «le 
envenenamiento grave. 

NUEVA INDUSTRIA EN CUENCA 
Según nos ha mauifestado itm con-

tartutio de Mario Aguilar, •varios mi 
llonarios de Cuenca han instalado re-

t« en gran e.-oala ¡la. fabrica-
dados, 'para jugar. En efecto, 

r:i el periódico de. aquí lki localidad, "'La 
Tijera CuenquettM" hemos visto un 
arrfculo titúlenlo: "Los .nicois ¡hacen
dado! ". 

NOTAS DE SOCIEDAD 

BAILE DE CALA 

En los IVtit. se 

. . . v j me

dia un gran baile de gala en honor 

r han tomado par-

pelotas. 

prometido su aowteiuiia las principales 
»'aristocracia <fe ía calle de 

. Clavt 

G A M I A N I 
Demaaet i a to t s els kioses a q u e s 
ta maravella de la literatura ga
lant, pero exigiu que siga l ' i l- lus-

twida per el Kran OXYMLL. 
Val t r e s peles, però «l lets , es lo 

m d l o r de lo mellar. 
Per torreu: 3 ' 4 0 . Comandes a la 

nost ra Administració. 

sesión de música de vifln.ro por diez 
• 

baile de Marlam-e IV'jit pn n 
• Vilo de 

la gente distinguid». 

DE VIAJE 
El ex preso don Auge] '• 

ayer en el 
íeMiKN buen viajel 

NATALICIO 

La .li-ii:ngu.id:i esposa de nuestro par-
migo don A'narlero dlel Toro 

y del Cuerno ha dado a luz dos her-
. • : ! • ' • • • : 

« C fl.l • " 

LA FILOSOFIA 
Se ha discutirlo mucho por ijué A.'fin 

..: nian-z/ma d'e Eva, I [oy pare-
. :e no te

la cuchillo para cortarla. 

MERCADOS 
Valores. — Hay escasez de los mas 

IDOS. Leo Andaluces- sOD muy embus
teros. Et Norte e-.lá muy fu 
acciones cada, día son más muías. Los 

cambio au
menta la piltoria, Los Marcos, bajan 
•n la dia (Los Ms 
Que viven cu mojadito), .Isis únicas 

se d< ti/'iu ••<-.-• 
pone el dentista a .las mweHa 
ï '' • •-]•• • ••• mandan como ú*i 

r|!te .se olvidan de • 
l a s pesetas • 

ítay mudWS limei. - | •• 
• 

»,' -.. patatas y piálanos se cotiían mty 
• 

rjameiKe, Los apfcs ••• llevan muchos 
• 

' " " producen ámago y a 
. --JJ tienen malas "iinrm , " .t'i,,,,,., 

• i.i qwe se haice no 
mtroduoirfa en el ! 

• ' conejo va mm- buscado. 
• • 

bello sexo, Los ea-
• i/aeión. 

- Un llibre de barrila -
Demanca a tots els 
kioses la nova obra 

Noche de Novios 
une porta vint fotografies espa-

t a n a n t s del natural . 
Cinc ralets bett aprofitats. 
Comandes a la nost ra Admin i s 

tració. 

http://vifln.ro
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ALS N ANDULANDISTES 
tra actitud tenia el més petit aspecte d'incorrec
ció. ¿Veritat, llegidors, que teniem dret a fer-ho? 

Fins aqui tol fa bé, però cl senyor editor del 
"Pap i tu" que no està conforme amb ailò tant 
catara de que quan cl sol surt. surt per tothom, s'en-
¡cr.ï de l'idea, sapigué el nom que anàvem a .posar al 
nou periòdic, í, ni "corto ni perezoso", cl regis
trà a favor seu. 

Creia akís que EL NANDTJ projectat no sor-
liria, però va sortir EL NANDU DE LLOFRIU, 
s'apoderà de la simpatia del públic i nosaltres, sense 
organització, sense mitjans, sense res. arrivarem a 
les sis setmanes de sortir a rebassar el tiratge cM 
"Papitu" i a les dotze a doblar-lo. 

L'editor d'aquest darrer setmanari, si la nostra 
competencia el perjudicava, tenia un gran proce
diment per a ¡mentar guanyar cl terreny per-
(lu: procurar que el "Pap i tu" estés niés ben es
crit que E L NANDÚ D E L L O F R I U , millorar 
els dibuixos, augmentar la col-laboració. Però 
aquesl senyo,', re vel au 1 a ixi a l'opinió pública, 
qui és i com les gasta, inventà la setmana passa
da posar a la venta una ri dic ola falsificació del 
nostre periòdic amb cl nom de "Nandú" i imi
tant groserament la nostra capsalera. 

J això és lo que motiva les ratlles que estem 
escrivint. 

Veu's aquí que aquesta setmana i no per ini
ciativa nostra, sinó obligats pel procedir d'un 
senyor editor amb niés malícia que enginy, te
nim de parlar en seri una estona amb vosaltres. 
Aboquem-hi el cabàs; 

Nosaltres, que som uns xicots joves i aimants 
de [a barrila, formàvem part i part torça irnpor-
tauia. de la redacció del "Pap i tu" aquell setma
nari alegre català del que l'esforç dels humoris
tes de la nostra terra en feu el setmanari de 
més tirada de Catalunya. Llavors, cl "Pap i tu" 
era propietat d'aquell home noble i bo a qui ar
ruinaren les niciesses dels uns i Ics malifetes dels 
altres, que es digué En Francesc Granada i Tons, 
Mort (?) en Granada i la propietat del "Pap i tu" 
passà a mans de l'amo d'una imprempta que fins 
allavors li havia administrat els interessos i a qui els 
etzars de ¡;i guerra feren editor, com lian fet 
m ibonaris i grans senyors a molls altres que han 
t 'ugut la suficienta manca d'escrúpols per apro
n t a r l e de les circumstàncies, i, des d'aquell mo
ment, el nou propietari començà a emplear amb 
nosaltres actituds i procediments que no es aquí 
el millor Hoc de ventilar. Resultat, que avui l'im 
demà l'altre, sortirem i\v la redacció i pensarem 
e n fer un altre setmanari. 

Nosaltres hauríem pogut posar a la nova pu
blicació un títol semblant; podrem anunciar la 
sortida explicant al públic que la redacció n'es
tava composada pols elements que havien redac
tat el "Papitu", no obstant, no férem res d'això, 
• no ho férem perquè volíem que el públic no 
ens dispensés altre favor que el que mereixés la 
nostra tasca i que mai se pogués dir que la nos-

D'aquesta competència que revela, en primer 
lloc, la pobresa de recursos d'aquesl senyor, se'n 
deriven tres aspectes: nu de personal, d'home 
a home, que ja està resolt, un de legal, que es 
la tramitació de ['assumpte al jutjat, que no es 
resol cu dos dics. i un altre que és cl fallo SU-
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prem, i aquest fallo és el que dictará la vostra 
consciència. Vosaltres, llegidors sou els que teniu 
a l i mà la sentencia d'aquest plet. 

I a vosaltres ens adrecem i vos diem: No 
volem altre sort que la que el nostre esforç, i la 
nostra raó mereixin. Si vosaltres, llegidors, creieu 
que lo que ha fet l'editor del "Pap i tu" està bé, 
compreu el "Pap i tu" i compreu aquest "Nandu" 
bort que pretén ésser germà nostre i al que no 
coneixem per res, però si creieu que aquesta fal
sificació de nom no està bé F E U E L BOICOT 
AL " P A P I T U " I AL " N A N D U " BORT I 
C O M P R E U " E L N A N D U D E L L O F R I U " 
que és el nostre i és el bo. 

La redacció de E L NANDU D E L L O F R I U 

La carta per Paris 
El Miquelet tenia de set a vuit anys í era un noi 

molt llest, tant que devegades posava als seus 
progenitors en verdaders compromisos. 

Cert jorn preguntà a son pare : 
—Papà, d'on surten les criatures? 
—Quines preguntes més tontes! — li respongué. 

— Els nens venen demanant-los per escrit a Pa
rís. 

Però el M ;quelet, ja tan petit, no se'l cregué i, 
pressentint quelcom, una nit se'n anà vers l'ha-
bitac ó dels seus pares, i mirà pel forat del pany 
en el precís moment en que el pare estava en 
robes ben lleugeres, i la mare ajeguda sobre el 
llit ofrenant a Venus... 

L endemà el Miquelet tornà a preguntar al seu 
pare: 

" ta t papà, que aviat tindré un germa-
net:' 

—Perquè m'ho preguntes? 
•Com que ahir nií pel forat del pany, vaig 

veure que vostè . la mama "escribien la carta"... 
K. B. Z. 

Un remei ben indicat 
Un clergue que no debia sentir gran vocació, 

va oblidar el vot de castedat i va tenir la mala 
sombra de que la flavia li deixés un mal record. 

L'home no sabia com fer-ho per curar-se, ja 
que estaba ben repenedit de la seva falta i li 
feia vergonya confessar-la. 

Per fi, un jorn en que la cuissor apretava de 
valent, es va decidir a anar a veurer un especia
lista. 

—Miri, doctor, digué el bon clergue tot con
fós, no sé com ha estat, però es veu que amb el 
frotament de la sotana se m'ha irritat un xic 
això. 

El metge mirà, palpà i després de cerciorar-se 
ben bé de lo que es tractava, extengué una re
cepta i tot donant-la al reverent li digué en 
to amistós: 

—Prengui dotze càpsules cada dia i aviat es
tarà curat. Ah!... i per 8 evitar complicacions, 
crec que seria convenient que a n'aquesta sota
na, li comprés un preservatiu. 

R O C 

O 
ti dado, no remeni perquè hi liauria ratiUsderl 
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—Deu MU 
—Efect 

«M, Evelina, per haver-.k vestit de llarg? 
Deinetr), ka peces llargues han estat sempre i 

Un nom extrany 
Fa pocs dies es va presentar a n'En Perezoff, 

regisseur del "Edén" , una bailarina valenciana 
demanant si podia anar-hi a trevallar. 

_ Li mostrà uns programes i uns retalls de dia
ris que En Perezoff llegí. 

^ e moment — li respongué — no li puc 
d'r res, però deixim l'adressa. 

—No puc dir-la-hi, — digué la xamosa filla del 
Tu na. 

—Perquè? 
—Perquè m'en done vergonye. 
—S'en dóna vergonya de dir-me on viu? Que 

és un carrer molt pobre? 
—No, no es això, es que visc en un carrer que 

té un nom ileitg. 
—Un nom lleig? I on és aquest carrer? 
—Es a Sant Andreu. Es... ja li ho diré, va-

cha, el carrer de les tit-oles! 
Volia dir el carrer d'Aristòteles. 

P I XOTA 
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HISTORIES DE GRESCA 

La padrineta 
Aquell dia en Jordi sentia una mena de neguit es

trany, inexplicable, que 'li feia saltar els nervis, i no 
el deixava estar quiet en lloc. 

La .padrineta l'havia convidat a dinar i ell a mitg de-
matí havia ja fet entrada a la casa, i com no sabia 
en què entretenir-se, es neguitejava, sentia frisança. 

—Perquè no vas una estoneta a la biblioteca, Diet? 

— bío'n tinc n n e s , 
•—Ja sabs qu el teu padriuet. al cel siga, era un ve

ritable bibliòfil. Ves'hi que trovarás algun llibre in
teressant. 

—No, no; estic mellar aqui, al costat teu, padri
neta. 

—Com vulguis. 
Ella, sentada en un silló, brodava. Ell, tirà un coixí 

a'ls sens peus i s'agenollà al seu davant, mirant-la em
badalit. 

—Quants anys tens, padrineta? 
—I are, quina pregunta! Trenta tres; que no ho 

sabs? 
—Sí, sí, treinta tres.—repetí en Jordi, maquinal

ment—. En tens vitri mes que jo! 
—Vint? Sí, justos, porque lu vares néixer tres 

anys avans de nutrir el padrinet, i d'això en fa disset. 
En Jordi apoya els seus colzes damunt dels genolls 

d'Evelina i mirà tendrement, llargament cl rostre her-
tnosament armònic de la seva gentil padrina. No go-
saba parlar. Aquella dona que tantes voltes havia besat 
innoccntmeiit, arc li imposaba cert respecte. Volia 
estar prop d'illa, al seu redós, sentat en els seus ge
nolls, dormint a ia seva falda, i rom mea Asitjoa 
sentia d'estrenyer-la en els seus hrassos. més se no
rata allunyat d'ella, com si un abim invisible s'in
terposes entre els dos i com si aquell abim despertés 
en ell un vértig irresistible, abassegador.... 

En Jordi, després de la muda contemplació, caigué 
En Jordi, després de la muda contemplació, cai

gué assentat als j>etts d'Evelina i maquinalment els 

seus dits comensaren a jugar amb les borles del coixí. 
Volia distreures i no podia. Volia pensar en altres 

coses i el seu cervell texia i destexia la bella imatge 
de la seva padrineta que l'obsessionava, l'atreia... 

• De sobte, els seus ulls quedaren fixos esguardant 
el peu diminut d'Evelina i una de les seves mans, in
conscientment, irresistiblement, acaricià cl bell xapí 
de seda crem. 

—Què fas, Diet?—preguntà ella sense per xò dei
xar de brodar, 

—Res. Les estrenes avui aquestes sabates tan. bu
fones? 

Ella apartà ràpidament ia vista de la tasca i mirà 
fixament al seu fillol. Uesmvs, ¡ornant 3 brodar: 

—Si. T'agraden? 
•—Molt; son molt boniques. Fan una graciosa ar

monía amb el to perla de les mitjes. 
Aquesta volta Evelina, deixà caure la tasca damunt 

•i i esguardà severament a Jordi que, enrojl 
moiós la mà que audaçmenl 

havia acariciat el tormell de la padrineta. 
—Qué vol dir, això, Jordi? 
EH s'agenollà davant d'Evelina i juntant les mans, 

mirant-la fit a fit, barbotejà: 
—Padrineta, padrineta.... Perdoót'm..,. Testi 
—Eh? Jordi! Jordi! 
Dugués llàgrimes, rodones, pesantes, regalimaren 

cara avall del íillol, «entres Evelina, alsant-lo amo* 
íiosaiucn.i. malrrnainieüt, mormuraba : 

—Mare de Deu! Mare de Deu! 

—One no hi es la padrineta? 
—Es molt matiner, senyoret Jordi! La senyoreta 

Evelina encare no s'ha llevat. 
—Està bé. Jo aniré a despertar-la. 
En Jordi entrà de puntetes a la cambra de la seva 

padrina. S'apropà quietament al llit i la contemplà 
llarga estona. 

—Qu'hermosa, qu'hermosa qu'es! I are ho és més 
que mati Amb la caballera estesa, amb els brasos 
nús, amb la gorja lliure d'artificis.... 

Eu Jordi, tremol d'emoció alçà la gira del llensol 
i el pit ubérrim, magnífic ric la padrineta quedà al 
descobert. Una atracció irresistible, portà els seus lla-
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vis a les puntes rosades d'aquells pits blanquíssims 
i els besà una, dugués, tres voltes. 

La padrineta no es despertà i en Jordi alsà llensol 
i edredó fins a deixar-la descuberta fins a mig cos. 

En Jordi senti com les cames li flaquejaven devant 
del subjugador espectacle, i com una petita fera cai
gué damunt d'aquelles carns Manquí simes que se li 
oferien orfes de tot vel pudorós. 

I besà com un lleonet, sense mirament, disposat a 
tot lo que podés venir. 

Evelina, mig desperta, mig dormida, obrií els ulls 
i com si retornés d'un somni veié estirat al costat d'ella 
al seu fillol. 

—lüiet! Què fas aquí ? 
—Ja bo saps,. T'estimo. T'estimo com estimeu els 

homes, Et vúi en els meus brassos. Et vui petonejar. 
Aquests ulls son meus. Aquesta llavis també. Tél Té! 

Perfl, això no està be, Jordi. Jo no puc eonsen-
tir que 

—Si es igual. Si el leu consentiment no'] deman'ho. 
. . sents? Ets meva! No hi ha poder al mon 

capàs d'arrencar-te dels. meus brassos. Tél Té! 
—Jordi, Jordi! ( Hi'em fas mal, home! 
- J o ? 
— Si, s¡. amb aquests botons—. I amb els seus. dits 

propis els hi descordaba, mentres buscaba la posició 
adequada i estrenyent fort amb els seus brassos a 
n'en Jordi li tornava c'ls petons a cent per un. 

Jlan passat deu anys. Evelina, sentada en un sillò, 
broda. 

Està sola. En Jordi fa molt temps que ni es recorda, 
d'ella. 

Alsa la vista i s'esguarda cu cl mirall que en la pa
ret del devant la reflecta. 

—Soc vella, molt vella! Aquest cabells platejats. 
Aquestes arrugues del front.... 

Es clar, vint anys més, son molts anys! 
I dugués llàgrimes, rodones, pesantes, iregalimen 

cara avall d'Evelina, que resignada seguix brodant. 

C. RIVIESE. 

ipari'U ili: I'I 

rsïa 
A cal barber 

En Ouiniel, barber del poble de Sant Just, 
aquell mati tenia una son que no s'hi veia. La 
nit anterior havia anat a ballar a Santa Eulària 
i ere* les cinq quant es ficava al llit. 

Acabava En Quima! de llevar-se quan entrà 
cl Tòful, un pagès molt tranquil a qui acompa
nyava el seu fill, xicot d'uns dotze o tretze anys, 
ja format i sapat. 

—Afaita'm. Quimet! — digué el ¡Tòful assen
tant-se i posant-se a llegir cl diari. 

El Quimet, mig endormiscat encara, es posà a 
remullar-lo. però bo feu amb tant poca cura que 
el sabó anava regalimant eoll avall d ' "" ful. De sob
te, el xicot s'adonà amb sobressalt de ui •• .. a 
trassa, cu cl mateix moment en que el Tòful, refe
rint-se al seu fill, deia; 

— "Mira. Quimet : un eop jo estigui llest, m'afai
taràs el nano perquè ja me l'has posat en remull. 

T I T - H O L A 



Vida i miracles del Nandú i la Tuies 

—Sí, senyor, una gran agencia 
ntada amb tota ¡a ciencia. 

Farem calés a desdir. 
—Vols di;*? 

—Res, 

m w N - * ! ^ ( 

—Entri a n'aquí al despatxet 
que parlarem un ratet. 

—Are aixequi la camela. 
(Redell, i que està ben feta!) 

-Vostè tindrà un èxit gran! 
- È x i t jo? 

—I espatarrant! 

—jo li he dit al sortir 
que em vingués a buscar aquí. 

1 >ue sento? La seva veu? 
- I elïalidiu "xato meu'M 

< > Hi HA M E Í , L « L _ _ 
^ * 'i, (ARTISTA r T " ^ " -

\ MÏPT.JVX , •'Sa 

Nates, pinyes, grans xisclets, 
grinyols, cosses i bolets... 

després de lo qut b 

Penediment 
Criatura més desvergonyida i mal criada que 

el noi de cal Cinto no n'hi pot haver cap més al 

Res li feia basarda i tenia una barra enorme, 
tan gran que fins havia desesperat al pobre mos
sèn Lluís, el veli i bon rector del poble, que ni 

quan el confessava lograva que el noi es posés 
una mica a to. 

Cert dia que ja feia més d'un quart que el Cin-
tet s'estava confessant de les seves culpes i pe
cats, cl senyor rector veié que de sobte el noi 
començava B posar-se vermell i feia uns grans es
forços com si hagués de dir una cosa molt grossa 
i no s'atrevís a començar. 

Ei bo del sector cregué que al fi s'ha
via lograt el miracle de tornar pel bon camí a 
la criatura, per lo que afectuosament digué: 

—Gràcies a Déu, Cintet, per fi veig que comen
ces a sentir el pes de les teves faltes, ja que eï pe
nediment fa pujar la rojor a les teves galtes... 

Sense deixar-lo acabar digué el noi: 
—Perdoni, senyor rector, ja torno, que fa un 

rato que no puc aguantar-me les ganes d'anar a 
la comuna... 

El senyor rector va quedar com qui veu visions. 
MARRAMAU 
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obrir la finestreta amb les mans i al aparèixer 
S aquella mota de pel, en lloc tan delicat, tot el • 
! poble es va quedar boca badat, però la confu

sió va ser terrible quan el noi de la Pona, treient 
el seu bras enorme per la finestreta del gegant, 
exclama fent-lo anar amunt i avall: 

—Endavant, home, endavant. 
La professo va acabar com el rosari de l'au

rora. 

S E M P R E V E L L 

Nota de Societat 
En els salons de !a comtesa de Niudor, un 

jove diplomàtic flirtejava amb l'opulenta mar
que-;:! du Conample, provocant, amb aquesta es
tratagema els "celos" del seu veritable "flrt", 
la gentilíssima marqúese ta de l'icandins. 

Aquesta sapigué trovar una frase feliç per a 
derrotar a la seva efemiga i passant a tocar la 
parella aparentment encarametlada; digué am|) 
to suau a l'orella del seu amant : 

—Ves amb compte, Lluís, perquè la marquesa 
de Conample és capaç de dir-te que " s i " ! 

E Í N E S JlKl. 0.F1C(1 
—l perquè t'ha • mbrero tan petit? 
--.Fill:.. l a r" amb ; 

gun amic en c! reservat, m'he lTialvia d'estar treient i pcsai 

Els gegants 
En la xamosa vila de Vallmorta, aquell any 

era festa grossa, ja que en la professo estrenaven 
uns gegants magnífics, cusa que els vilatans no 
havien vist mai. 

deu comptar que de lots els pobles de la 
rodalia baixaren pagesos i pageses per a presen
ciar la primera sortida dels gegants de Vall
morta. 

Entre els minyons més fornits de la vila, es 
sortejà qui havia de carretejar els gegants, afa
vorint la sort al noi xic de la Pona i a l'hereu 
de ca'l Encenalls. 

Convenientment ordenada la professo, feren 
sortida de la parroquia els dus importants perso
natges, però velaquí, que tot ballant, ballant, l'he
reu Encenalls que traginava la geganta, perdé 
un xic Tesina i es trova un moment que no sabia 
del cert si tirar endavant o endarrera per a se
gu i r el curs de la professi». 

Per a sortir de dubtes, s'apropà al noi de la 
Pona, que portaba el gegant i obrint amb les 
dues mans la finestreta de la geganta tregüé un 
xic la cara i preguntà baixet: 

—Noi. 
—Digues. 
—Que vaig endavant o endarrera? 
Com que l'hereu Encenalls portaba bigoti, al 
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Passaren una minuts. El més pregon dels si
lencis va coronar la torturadora exclamació de] 
senyor Mitjavila. Aquell "caratsus, caratsus!" vo
lia dir molt i no volia dir res. Era una 
mació qualitativa i quantitativa? Era una sim
p l í s ima inciació d'un criteri no ben determinat? 
Era la darrera gota que feia vessar cl got? Era. la 
primera que hi queia i percutía al xoc violent 
amb el crestall lluíssim? Soni psicòlegs, però no 
ho som tant per a definir exactament la vírtua-
litat d'aquella humanís ima exclamació. 

El senyor Santpere tampoc l'entengué del tot 
i per aquest motiu es va quedar bocabadat mi
rant d seu soci en espera'ji 'una més clara ma
nifestació. 

El senyor Mitjavila es tragué cl mocador de 
la butxaca alta de l'ajn*ri«ana; agafà cuidadosa-
ment els "lentes", fregà suaunieni els cristalls, 
s'acomodà en la butaca i donant uns lleugers co
peta amb les ulleres en el braï flonjo del rtilló, 
digué amb un to quasi dramàtic: 

-—Ves dient. 
L'Antonet Santpere acotà el cap amb resigna

ció i continuà: 
—La quinta vegada,,. En realitat no sé si 

aquesta l'li au riem de contar. Va ser una cosa 
tant natural, tant Ilógica!.... Però, en fi. serà un 
detall més per a determinar la culpabilitat o l'ig-
noscéneia de la Roseta. 

Era un bell de matí d'isliu. El dia de Sant 
Jaume. Feia un dia hermosíssim. Jo havia pas
sat una nit tranquila, reposada. Serien al volt 
de les nou quan en) vareig despertar. El sol en
traba a la mera cambra, franc, rialler. Era un 
magnífic sol de dia de festa. Jo, mandrós, sa
tisfet, em revolcaba per damunt del Hit amb ve
ritable delícia, amb el plaer inefable del home 
que ha pagat tots els venciments i sap que al 
Banc hi ha un remanent respectable. 

La Roseta ja s'havia llevat i segurament em 
devia està preparant Un suculent dinar de dia de 
festa. Jo em deia entre nií; "Tanmateix n'has 
fel. un grà massa de dubtar de la teva dona. Al 
cap i a la fi, tots els indicis cu que vols fundar 
la teva acusació, són una cosa beu Eeble! Lo del 
professor de ball, lo del tío i lo del metge, són 
coses que tu hi has volgut veure un fons que 

en realitat potser no tenen; són meres suposi
cions teves, son..." 

Quan més embadalit estava entregat a n'a-
quets raonaments, em va semblar sentir la veu de 
la Roseta. Vareig escoltar amb atenció. Efec
tivament era ella. Sostenia una conversa però 
per més que feia, jo no sentia més que la seva 
veu: "Quin bé de. Déu! Que bufona! Que gros
sa! Que peluda! Que,., magra... da". Es va sen
tir un petó. Després la dona que deia mitges pa
raules, com si tingués dificultats per enraonar. 
De sobte una veu d'home va ferir les meves ore
lles: "Vagi amb conque, senyora Rósela!" 

Vaig saltar del llit. Km vareig vestir en qua
tre esgarrapades, dirigint-me precipitadament al 
rebedor, d'ou venien les veus. 

Lo que vaig veurer, encara en aquest mo
ment no sé si té molt valor o si no en té cap. 
Dret al mig del rebedor, hi havia un xicot jove, 
amb brusa ratllada. Als seus peus. agenollada, 
la Roseta eslava fent-li no sé qué. Millor dit, si 
que ho sé. Quan la meva dona cm va veurer, 
s'aixecà pausadament, tranquilameut, ignoscen-
ment i digué al noí de l'adroguer. 

—Vaija, Kanionel. no podrà dir que no soc 
servicial. Consti que no es coneix absolutament 
gens. 

t JiüPSt 

\J¿ i 
U 1 
m ' 

dXi í%\>p! 

(t¡y<¿r~ 

Ala MIM pMMj agfcmciW*, la Rósela 

Aquell noi, que em sembla que era mig ton
to i que no sé perquè estava com esverat, con
testà : 

—Sí,., sí... ya... ya... 
—Un estrip tant gros, i ja veu, ni es coneix. 
—Però, gens ni mica! — digué l'adroguer 

amb un to ja més franc i respirant fort. 
—Ja ho veus, Tone t : aquest pobre noi, al pu

ja r l'escala, s'ha fet un set a la brusa i com que 
no hi havia la minyona, m'ha fet llàstima i li 
he cosit jo mateixa. 



- I «n cau bé aquest calçat? 
—Per la part ufe darrera, magníficament; arc, per la part de devant, ja bo veig més pelut. 

—I jo que n'hi estic ben agraït, senyora Roseta. 
El noi de l'adroguer se'n va anar, i com que 

jo tenia un petit dubte, per aclarir-lo i aixís com 
qui no hi toca, vareig preguntar a la Roseta; 

—Però, escolta: i aquella cosa tant grossa i 
tant peluda, que era? 

—Ah, es una gateta que m'ha regalat el noi 
de l'adroguer. Vina a la cuina que la veuràs... 

R I P A L D A 

Un analfabet 
El senyor Cirera, era un comerciant d'objec

tes d'art, bastant ric i bon xic ben conservat, no 
obstant tenir ja alguns anys. Era solter, i al re
vés de molts d'ells, tenia un caràcter amable Í 
sense aspretats. Però com tot home que arriba a 
aquesta edat, si no és casat legalment té una fu
lana, el senyor Cirera també tenia el seu enredo. 
Cada mati al tocar les set, l'home ja estava de 
peus a terra i a les vuit era a l'oficina, despat
xant pedidos, "fent" números, o repassant les 
existències. 

Però aquella nit la Florentina o la Tina, com 
volia que li diguessin, s'havia engrescat a l'hora 
de la nona i el senyor Cirera feu tard al despatx. 

Com que vivien a Badalona, el senyor Cirera 

agafà un automóvil per arribar lo més prompte 
possible al magatzem, puix eren les nou tocades. 

Feia rato que rodava el vehicol per la carretera 
tota polsosa i encara no havia pogut distreure's 
del festí de sensualitat, de la passada nit. 

A mig camí de Barcelona, el senyor Cirera 
tingué ganes de cambiar l'aigua de les olives i 
avisà al xofer que parés. Aquest frenà i al poc 

l'auto restà parat al mig del camí. Baixà 
el senyor Cirera i traient-se l'eina a propòsit co
mençà a regar la carretera. De pompte se l'hi 
acudí que d'aquella manera podia escriurer el 
nom de la seva flàvia, però solament havia posat 
" T i " que se li acabà i no pogué finir el nom. 
Veié que el xofer anava a fer la mateixa feina 
i es cregué salvat. 

—Voleu venir aquí? Feu el favor. Voleu posar 
" n a " al costat d'aquestes altres lletres? 

El xofer s'apropà al senyor Cirera i posant-li 
"l'estilogràfica" a la mà li digué: 

—Tindrà d'escriurer-ho vostè mateix, perquè 
servidor no sap de lletra. 

B O R I N O T R O S 

Conte premiat del número passat: 

SANTA ¡iGNoscr-i.: 
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(TÒNT 
ALERTA, MINYONS 

En aquesta Secció hi publicarem tote ele "CONTES 
ln I que siguin dignes d'éBfler oone-
tc-rs de EL NANDÚ. D'aqueitB con-
la n.'imBnn nmh la respectable quan-

Ira Administració o 
Isquln Torada Barcelona. ¡Alerta, 

L'aprenenta 
BRUT8 
puts pels narruaires 
tes en premiarem un cada númi 
t l ta tde "deu peles" oobrables 
per giro postal els que 

— ' - . r l 'ápl t l dones . I a p r e t a r l'ápl 

El brassalet 
"Príncipe Alfonso" encara riuen. Ma

re de Déu, quin cas I En Ramon, i la Lluiseta seien a les ul
times files, entrant a mà dreta. 

Ella era una mosseta de divuit anys. de les que conviden, 
al aüropell. Eli en. tenia vint, però molt ben. aprofitats. 

Durant la sessió l·ii varen haver elis naturals jocs óe mans, 
però acabada aquesta i al efeposar-se a abandonar el local, 
ella tota csiglaiada s'adonà de que havia perdut una mag
nifica .pulsera. 

—Ai, Ramon, que he .perdtot el brassakt 1 
—De debò? 
—'Sí, s í ; i cp'era d'or 1 
En Ramon encengué mistos, apatrtà cadires i buscà i re-

tusca per tot arreu, però el brassalet no apareixia. 
E l públic va fer rotllo comentant la desgràcia dle la po

bra xicota i ajudant-los a 'buscar la joia perduda. 
Com fe' natural, va comparèixer un acomodador de la 

casa, home expert i que .porta dotze anys d'ofici, i preguntà 
lo que passaba^ 

,—Que la meva promesa ha perdut un brassalet d'or, — 
digué en Ramon tot cnignitnat. 

—Qu'és estranyi I no el troven? 
—Ho hem regirat tot I 
—I diu que és la teva promesa, la senyoreta? 
—Sí, senyor. Però això què te que veure amb el brassa

k t perdut? 
—Molt hi pot tentr que veure. Faci 'm el favor eVobrir-se 

»abric. 
En Raimon bo feu innocent ment i una rialla general de 

tots els. mirons va fer quedar de pedra al pobre xicot. 
El ibrassalet penjava, enganxat en n a dels botons de la 

¡"art cèntrica d d pantaló. 
., " o veu, home, com hi podia tenir que veure, — feu 
^acomodador amb sorna. 

F I G - PI ASA. 

La Teresina era l'aprenenta més xamosa del taller del 
senyor Pepet, un sastre d'arrabal qu'és guanyava molt bé 
la vida tant per te molta feina que tenia, com per io bé 
que s'ad ministra va. 

Una de les manies del senyor Pepet, era la de la recollida 
de retalls que feia separar cuktadosament en Wancs i de 
color. L'encarregada d'aquesta feina, era la Teresina, i eJ 
senyor _ Pepet sempre li estava al damunt: 

—.Mira que aquest és massa brut. Mira que aquest altre 
és p k de t e r r a ; fins que un dia la Teresina, tota empipada 
i encarant-se amb el seu amo, exclamà: 

—Mini, senyor Pepet, no ca'l que em dongui lliçons amb 
això dels retalls perquè jo sempre els cullo-ncts, els miro 
molt bé í els espolso amb la mà. 

BtfML 

La pipa 
Sortirem kte Manresa amb la tartana plena a vessair. Els 

.passatjers anàvem materialment l'un «obre l'adtre, però 
com que per Sallent no sortia cap més vehícol fins a l'en
demà, no hi haivia més remei que pendlre paciència Í sofrir 
les conseqüències de la falla de lloc. 

Jo anava assentat al pescante amb el cotxer i l'avi del 
Mas Oriol a la dreta i amb l'opulenta pubilteta de càj Sar
dà a l'esquerra. El seient era .per tres persones però e n hi 
havíem enquibit quatre premsant-nos materialment l'un 
contra l'altrc. 

J a podeu suposar que jo procurava carregar mes cap a 
l'esqucrna, que cap a la drela, perquè, | fills meus! Ics cui
xes de la pufaiUeta cm tiraven de valent. Tant cm tiraven 
que de mica en mica i aprofitant cl va-i-ve de la tartana, 
vaig anar col-locant la meva cama dcvall de les formidables 
anques de la xicota fius a tcnir-la sentada damunt de la 
meva falda. 

Ella ea veu que no slii trovaba gens malament i deixava 
que jo m'anés guanyant la videta. 

L V P \ vot-;I-I¡IIi que al arribat a un t roç de c 
ili- n t l i <h <k -¡nivells, la tartana i 
Ktrac* Mi-m-i·iulcis i la pubilleta de ta 
uns ja i s ! ofegats, que cridaren l'ait 
Oriol. 

—Qu'et passa, mossa? 
—iRes, res, és que amb aquests sotracs m'espanto. 



Però, amb to baix i dirigia!-ae a m', em digué: 
—Ves, tu, minyó, que no sé què portes a la butxaca dels 

pantalon* ¡ cm fas molt mal a Ics anques. 
—'.Mi, sí; deu ésser Ja pipa, — vaig fer jo, per esquivar 

cl falto. 
j l'avi de! Mas Oriol, que 'havia .pescat el diàleg, di-

, ' " ' c i <!i:.i > in l 
—Si t'haguessis senrat al meu damunt, noia, això no 

(Tianria pa.ssat, penque jo ja fa més de vint anys que no 

SARHOD. 

AI " Principal" l·ii han tornat les giris i amb elles 
['alegria l·ia reflcrit en el pla de les Comedies, 

El Manda Baves lia combinat un programa la niar 
d'interessant, refonent les revistes "Cri-Cri" i "Zig-
Zag" i les hores s'hi escorren qu'es una delicia a 
n aquella santa casa. 

En Rusinoi, genuïna representació de la nostra 
Nandulandia alegre i xirinolesca, hi fa tot sovint acte 
de presència, ocupant un lloc d'honor en la llotja 
proseenica de la dreta. 

Nosaltres quedem del tot reconeguts .per els seguits 
homenatges tributats al nostre primdr ministre, i 
fem. ron per a que el més jove dels nostres con
frares tremoli la nostra santa bandera i la mantin
gui sempre lien alia i ben dreta! 

V'eu's aquí que al "Folies l ïergere" — aquell 
músic hall casolà que sembla fet per a famílies 
— han tingut la pensada de fer . jogar al fut
bol a una colla de nenes de la casa que ho pelen 
millor que En Piera i ('Alcántara. La xicota que 
ía de "porter" — ho dic així perquè si li deia. 
"por tera" tal volta es creuria que l'insulto — 
diuen els corridos que és una mena de Zamora 
perquè no hi ha qui li fiqui a dins. Qu? pugui 
dir-ho així per molts anys, perquè hi han ficades 
que tenen molt males sortides. 

Al "Royal Concert" el Matías hi té a la Pe-
peta Fons, més salada que un gruyere — ai, que 

que veig a la Fons m'en recordo del 
formatge! —- a la Lucelma, que encara és tan 
"ingenua" com quan estava al "Edén" a la 
¡•ruña i a la Niña de Utrera, castissa com un ba
randa de Saus. 

Si voleu veurer a la Bella Dorita, haveu d'anar 
"d 'hnri ta" al Xovelty perquè sino no podreu sett-
rer de tanta gent com hi va. Per si això no fos 
preo, el senyor -Serrano ha contractat a l'Anto-
nieta luientes, que en senyal de dolor perquè te 

guerra només remena el pit es
querra quan balla la nimba, pobreta! 1.a Rey-

la de quant feia il-lusio-
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nisme a Novetats. I això que des d'allavors n'h¡ 
han passat de molt grosses! 

A L'As hi trevalla la Linda Rosa, aquella que 
ja treballava al Edén Concert abans de la pèr
dua de les colònies. Sort que hi ha un pet de 
xicotes maques: l 'Aviadora que diuen que fa en
lairar els... monoplans; la Rosita del Valle, que 
li diuen el "valle de lágrimas" perquè té un 
amant platònic que plora per ella quant li fa el 
salt com un vedell jove; a la Ibarra, que no té 
res que veure amb els vapors del mateix nom i 
els únics vapors que l'interessen són els vapors 
del xampanya i a la Pepita Golbes, que és de 
la terra de'n Muiño Alippi. "Ché!, senyor En
ric, hasemos farsa, no? 

Al Montecarlo hi trevallen les germanetes Re-
chi, aquelles que fan esgrima. Anirem a que ens 
ensenyin de parar. Si, senyors, de parar sabla-
ços. Ah! Que s'havien pensat? 

E L S E C R E T A R I D E L N A N D U 
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HISTORIETA SENSE PARAULES 
de! temps en que les pastores portaven berret : 
garriabeu com les ovelles dels nostres dis. 
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G R I M E G I A E S T R A N G E R A 

- I què. p c n s m íu r - l i i al l ï l i n : " 

—Sap que és -molí atrevit de donar-me a peta amb >•! peu 

—Qui vefl que fi (d ' l i , trovo que fo rmsea : 

comuem per (km*r-to»*i «nb m E , i l r a cosa, 

(De L'Amman*). 

. SPORT, 

L A T E M P T A C I Ó 

ELLA (regent el bitllet). — Per Déu, senyor Dubois, no 
íii'oiiít'ii'yi ;i«|!:!•••;•,- ertes ¡íerqlK ja l'lli he <!lk que ;•* era 
una dlòna de cent. 

(De tf»y JSJÍW). 

CORREU SECRET 
Bifar: Árfegfladets, aniran tot», penquí estan Poria bé. — 

Borinot R<w: Ai. íill i r e i , ii q m'eix coneix por! Nosaltres 
fer Iraetr.s amb aquella senyoreta. -Xr>, líame, no! El coneí-
-\rm. Mas», Quasi 

. el pobre Granada, 
ui l';,",..', etc., etc., i si li interessa, Fins el seu propi germà 
n'iii pot r|i V maii-eira, que • 'i 
fer. c o n no sigui tomar-Si B partir !• 
\iirr,-:>: A'ecqilat. Tit-Hft'.a i l'ii) - l·latil: Son '• 

• •••;..-: En-wïï qüeoKis, Ela ófcuíxos són imperfec
t e s . ' — TVan'm; J« "•;> que .1 n'aquesta arria '."rívaria. 

i- 11:11 un lloc •] ii-ri llit. L'altre d£a vàrem 
• 

• 

i també ;i vàrem montar. Ha après n'.r,':i \¿¡ 1 ¡M •••.: Are 
paí hi el [ranees iL'anyorém 1» li » vostè, l ' v rw quatre 

mort? Apa-, dona, 
bellugui»!... - • R. C.: Vajo, que no W ha d 

- ' Digui il seu icio 
de la direcció l< '"Ui Ma .-..'u" (ai ¡i. : ¡. 

•:i Pes, — RtMOÍta : \ 

que bas'jri dé í ïwrt! SS sapiguíssim la 
tildem" li :: : • . ' . ' . . , :atlnria /,„).u manera de fer-

h'nf";l,-l: [•'_] cine, !! :>m< ; el 1 • íiii- lio 
Co : L'havem perduda de visi» i 

no sabem on para. La nostra . va ésser 
a Can Verdura isortint del "'baile Rosa". No Usem via rai* 

isMiovii, 15, Bi re cl a 11* 



-Em sembla, noia, qu' el comandant et despatxarà, perqué la senyora diu que jo li faig nies be la [limpia? 
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