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Barcelona, 30 octubre de 1924 

El nuvi ubriag 

Aqu<'Sta hi:-;tòria ('ns ¡-ha l'ontat ns menys que 
Un vÍC'ari. 1~l\ vil'ari patriarcul, amant del bon 
rapè, (kl bOll vi i dl'l~ hou'S pollastrets rostit" i 
daurat .. com un bronze d'art, ~i ('n lloc de S<'guir 
la Carrera cçlcsii\.<;,lka, hagués estat enginyer o 
advocat. ara t'I veurÍC'm cada tarda a Caçadors, 
~bor('jant d moka i Cn'lIlallt "oll1ptuosnll1l:nt un 
bavà dd. fins ... 

Però, ('oull'm l'hbtòria: 
Ell una ~Ihia de bartiacb.. quasi una capella, 

~ pr<."sclltà fa un' quants die"! una parella de 
nuvis, .sol'lidtant que (')S ('a..'it:ssin. 

Jlcrò _. obst-ryà (') c-apt'lIà, senyalant al nuvi. 
que a pents l'S podia tl'llir dret -, aqut--st home 
està borratxo. En aqu('!i;lcs ('ondicion5 jo no els 
puc casar. Vinguin un altre dia .. , 

-Oh! - va H_'S}Jondre la nú\"ia-. Es que quan 
~tà ser~, no vol venirl 

La concesló 

A Ja Rafeleta n'hi passa una de grossa, i tot per 
culpa de la seva mare, que no és una mare, és 

<illa mal r a <j • tot· o IU a d li oc: )rtl'1X 
'i fa gràda. 

1..a RafeJ4 + 1· niaxi< ot. \1 IIT n pi, tlOpassavcn 
'es $cvtS l'Xflln' ic":lS d'alg'lu 1" "t o a1s;-una fn ..... 
gadda de cuíx .. P rò, '"c't 'luf Qn..! l la mare 
de la noia li agafal':n un .. d"lors lI"' it torts que 
la van ohligar a (ltl('dar~c;e al .lit nt\d. pila de 
sctman0l ... l com quI' la dona é Ln bona I1mre. 
d prillll'r <lil1ll1tnge qu<' ella no ( . lOdia moure de 
casa, va dít ah prOlllÒ;os: 

- ..'\neu-vos--<:n, anE'u-vO' ~('Jl nI t'Ïne una. <'Sto
na." No vull qU(' vos till~t1('l1 de sacrificar per 
mi... Però, lla torm:u ml'S tard de 10.; set. 

]':1" primers <UUlllt.:Hgt'S. l'l\l'ara que la parelleta 
va fer les St'Vl'. entrtmaliadnr~, \'a tornar a cac;a 
a les sd i cinc minubl. 

1\0 ('S podia dt.:nlóU\ar m~s ¡!lUlttlalitat. 
Però, al cap ut! dos o tn.'S sctman~. aquella 

canallela ja l'S nI. . garria%'. l~l dia de la ~rercè 
arribaren <¡ut! 4:rcn més de les nou, ella vermella 
com Ull pebrot i ell Ile-ugl'ramcnt pà1"1id,. .. Aquell 
dia bavi('n l1C'rdul tots dos el cap i a l'hora de les 
capit ulacion.s no !j'ha,·kn recordat de 10 que calia 
fcr per evitar tràgiques conseqüències ... 

l a.ra que la Rafe1cta. i el SC'u promès s'hauran 
de casar a corre-cuita per arreglar el bunyol- de 
manem. que tot ha acabat bé i serà un nen o una 
nena -. la bolla s~ra (perquè, al món, no ha 
d'haver-hi, almenys, una bona sogra?) diu: 

- '[arc de Déu: Quina manera de fer-me aver
gonyirl Sinó perquè això va passar el dia de la 
Mercè, que era el sant de la meva cunyada... • I 

Lo qual vol dir que, amb bona voluntat, tot 
pecat s'excusa ... 



·- I.A TUIBS 

... Inle del bor6 

El baró. és el senyor Darius - nom roml
Iomeu, alcalde de Barcelona i autor de frases 
força agudes. 

Dimecres passat, els reporters que fan informa
ció a l' Aj untament esperaven impacientment ta 
seva aparici6. perquè hi havia noticia gf06SQ en 
~~iv;:J; ~!xrussjó d'En Nl1alart, d'En 

Quan ja tothom s'impacientava, sorti finalment 
el bar6, somrigué afablement l, a mots coberts. 
confirmà un cop més la nova, ja rumorejada de 
les dimi.~io~. 

_ Les vacants - preguntà un reporter - seran 
provcIdes per dones? 

_ Ja és una llàstima que a Madrid ens hagin 
pres la davantera - respongué cI baró -, perqu~ 
amb senyores un s'entén més de pressa. 

Amb quina manifestacib, com és natura1, varen 
estar d'acord tots els periodistes, sense distinció 
• matisos politics, ni d'edat ... 

L'HORTOLÀ. DE SANT Bol 

L'mInve e C:OIIIP'e 

MAIrHA - digM et senyor Bosch-: jo ja he 
enviat vuit recadOl a aquest DCot del dotze. 
Arriba-t'hi tu. a veure si tens un DC més 

_sort. 
F.1 senyor Bosch tenia un forn i cinquanta dos 

anys i la Marieta nom&. era"posseldora d'un COI 
a:plbdid i d'una carona molt bonica, unida a UJ18 
joventut impacima i ansiosa que el seu mati, 

:: ~; ~di:~it ~;~~:óa: ::t!ar::: :: 
..wia tot !Iol en una mena de llOStre mort .. , 

Cal dir que ta :Maritta. quan el vaguista torÇÓ! 
li expJiclf. la seva tragMia. es va entendrir t ant, 
"ue. no sols li va perdonar els diners de pa que 
6m,a, sinó ?tte comiderant allò de que DO tIA 
MIl de pa T1U l'home, !leg0D5 atirma Utt lI4agi ¡ 
e1 emyot Pous j Pa¡&, li .... eterir, C01Dpuli ..... 
_ zic .'amor. 

Vés d'una hora durà ¡'entrevista, al cap de ... 
41081. la Marida, més contenta que un gos .. ¡,. 
un os, baixà l('~ ('scmes del dient morós al tea,. 
que renexionavn l'impaciència amb que l'esperada 
el seu marit ... 

Sapiguent la st\':\. avarícia, tingut- una idea. 
Del M'U moned('r va treure l1IL'l moneda de d ... 

pessetes i ctemostrant quan arribà a la botiga u-. 
alegria que tenia un motiu molt diferent del .
ella aparenta\'a, dig'ué a J~n Bosch: 

- Mira.: ]i he pogut nrrencar ducs pessetes de&
prés de molta discu~i6. M'ha dit que torni de_ 
que cm donarÀ m(.~ clinf'rs .. , 

La Marieta, pel qlW es vell, ha>Ïa agafat afici4J 
a aquelles visit~, i {'~<;ta\"a disposada a sacrific'" 
vuit rakts IJl'r 11IU! ('!;tona de plaer, ni md .. 
menys qll<" qnalsl'vol ¡;arçonf'V. 

- ;.;'oia! qlle n'ct~ de llesta! - diRU(. En Bosck. 
-- Jo hf' (,twia.t ~et (J vuit cops al mO!'Soi no n' • • 
tret ni un ral! J):ig-tle~-mc quin procediment b" 
empleat, qne I1nir~ jo (kmà a provar-1o, pel g
cie Vettfl' si ('m surt bé! 

- Em retiro, UUhetL • • nA flu e . ... fi .... ' • ...., 
.... 011'-

- I .r.' AfI ............ I .. ,.,a ... Se. 





• - LA lTl1DlS 

Lli conservació del cutis 

D 1lS de primers de~DlH - va arribar en Ull 
vapor de la Trasa.t1kDtica - viu a un hotel 
de Bareelona 'orçac_gut , an jove argenti, 

vingut de les ma1eizea Pampa, que porta UII& 
exisUncia fantàstica. Gasta d'U!l8 mue:ra boja. 
tf WlmaguifiC a.uto, ja ha posat un pis a .... sicota 
i a l'hotel és una de.moda ...mnua de 'set-de ___ de peIeteri .. de moblista, d'argenters, 

lU~~d-~~'ligioumenten boBI seaI contra 
FiU d'un matrilllODi obrer cata1l que, de molt 

joves, caigueren a Buenos Aires ou a força de 

t .. boIIar r ... oIiren laD'! 
quantiosa fortuna que el 
amb r.neftocis de guerra 
sapigué decuplicar, ~ 
,;~x avui un considerable 
número d' tstancia$, una 
quinta al la lcapit al del 

~tl~ :ta~iaba;:~ 
deu-Capetown amb mr~ 

:r~~~ blat ~ carn c:¡ 
A l'hotel on s·~ 

aviat ha corregut la vd 
de ta seva fortuna i, na~ 
t uratment, tothom li va 
al darrera. lfiotI 

L'altre dia. el nul"" 
4'ltoIeJ, amb qui s'hanfd 
molt amics, li va ex.pre&
sar els seus desitjos di 
que _iotls al lO d ... ast 
que es donava a l 'Jusll. 

1'~1:n-:~~! 
de compres aquella t ..... 
da. a.cceptà reconegut. 

. l'invitació. 
Prnentacions. té, ua 

fox amb Ulla damisel'.e. 
oxigeaada i docadent, i, 
Ulla estema després, Ja 
parena de l'argenti q'" 
el presenta a una taUJt. 
ple .. de ma",., on DIt 
t6 més remei que asser 
tar-se una estona. 

EnJ10c d'atendre'l COI8 
les més elementals neil 
de l'educació aconcenea. 
les bones senyorea eOD"' 
tinnen parlant com si .. 

:.~~:': ~OS:d.': que __ .... 
-Ail-__ 

d'eI1ea-, Jïoti._po
roda. Notroboeap ....... bema. Tat<o 00 ...... 

lI~·;r:er~ euti¡;;u.geatI, que tO P'*" 
clavar-les-hi ...... ül;6 - Jo, per aizb, ..,.... -
remei infa1ible. 

- Ai, qm-_11 IlIgui-... 11-ezd .... t. -_L 
-R .. mEs ..... iU. li""; sa¡6. = ~ I\f:.:~ l, per a' COJlV_' de quo el 

meu remei " bo, tlOIIIIh tf que fisar-ae en III 
portS. que se n'alimenten quasi esclusivameJl&:· 
Tenen una peU més rosada i més Iluental 

K. LA""""" 



tfJaix ... balxel ... 
Con/es d'una ínfJènua 

DEL TREBALL 

c5:1la .\fandra es decidís fm dia a ¡a·ne de 
!H:tú:> t a l'hora drls treballs sorils tot l'arw 
Xa.lf.() drl cau U,¡.Q petila "Jal1drosa, no h, 
hauria fflrs remei que posar-li per nom, RIl.

mOneIa, a llaor i g/1)y;a d,~ la criatura que ha t¡¡1fgll! 

a aquest món amb Ilttnys in~tjnts de laboriositat, 
Allò '10 cra tma tlOia. Era 1fn plom, Ull malrlàs. 

tHla masa, çcuse ('andilla. que ja se sap que és lo 
més difícil de I¡" nlol/re! 

Pcr mi, la Ramontta, '-'4 mHxer ¡aiml. de pa1~a 
enla/re i amb les camrs obertes i (1mb tol i els scus 
trenta all)'S, {'f!-l'1ra '10 s'ha mo!,fit d'aquesta ci>
mada posiciól 

N'ha panal rie treballs per no treballar! 
D,} nttllud¡I, a l'cscola. sempre era la d"rrem. 

~s pro!ess()1'(s jo l'havun deixada ptT Tmponibfc 
• ni es recordaven de qu~ al món los. P(1'Ò Im dIa 
la R(Jm()nela es t'a cafU,,, de SfT;;;r dc ics!ajr:rro 
dI.! la classe i 'Ja {a ""a dclido~a ¡"opositi6 al ~u 
cod, 
. - 'fira li it.gui ---, " em {as ris probkfru$ 
~ l'anàlisi, JO t'en~ ,$}'ari una esolc/a molt ¡osta dc 
t:iJ:u~t' casa e1lC'1ra qfU tm faets un petó. no 

El cotine/, d~s J'aqllf'll dia, li feia ds probÚ'mcs 
i l'andl;si, i tlla, estintou,da. c-'ntr4 la paret dc 
l'escaleta josra.. cama ac!, cama aUà-, deixara jet' 
tota tranquila litIS que el rori qurdam safisje~, No 
era pas qUe ~tjhi'amoinar·s'hi per quatre carint$qu.: 
el xicot pagat'a prOIl cares.' 

Quan mis grandda, li posareu per fasca d'exà
tltCIIS Im rs!.'fdi sobrc ris poetes llait'ns, la Ramoncta 
t robà mes ro mode dOll(" facilitats a En LltlÍs, el 
passant del Stu paJlà, que ter rl treball engl/tn'6s 
i emPiPador que li !tMje" selwalat. 

- Sap que ls molt atrevit, .t'ostè, Llui~? 
- ¡ol J ara! Paqu~ Ilo dI fi, sm)'oreta Ramona? 
- Com que umprc ql/~ pot, no ta mis que mirar-

Hlc les cames i tlspits i" 
Però, si io/.-. 

- J total, P"qui? Amb aquesus laldi/lott,s tall 
llargues ql/~ em jan porlaTl No si pas què hi vel/.! 

- De cap ull, senyoreta, de cap «lli -liu 
En UI/Is, qlu no tnlia res tk lon~o, . 

- Em la una ràbi4 aq fjcst v'est,dol de eol'l.c~41al 
Amb "liS pall/a/mltls tan bulOtls qfj<: porto/ Si els 
tleiés.! 

Oh, per mi ... / 
- Aml;l filleS plinit/es, i U?IS llacets, i, 
- Ai la mare, qlt~ ho t'eig flecre.! 
- SI, senyor, sl, ja le raó: ?k'gres i ben tu:gres, 

1 dt- seda lina i no tar&<ats com els de coló que cm 
lau posar cada dia. Com que els d' avut" s61~ els de 
la mamà, que me'ls he posat d'amagat/ 

lH debò? 
- Q/u no s'ho er~l(? lflrJ-se'Zs/ 

.! 
Vtn'lat qru són bl/lotlÇ.~ 

Res: qf~ la cosa l'a ata hal' com drosar" dc l'au
rora i que En [.tIÚS t'a Itr l'estudi sobre e/s poetes 
llatins. dCt,prls "'/,a;ler tet altra mena d'cstudis sobre 
ris pallltllon.i Icmrni,1S de seda 1U~gra i les trans 
m'cnta/!?cs tir Its o/xrtuTts provt"dencials. 

La Ramont/a atià creixent i, natl/ralmenl. 1'(,,
mam/rimeut adq.,úri eu ella proporcions a/erradorcs, 

Orle de parcs t¡ls disset mIVS, trobà de seguida 
1lI1C1 senvora crossa i amb !tna piga, que es deixd 
Jir Illllmà ,: I/lle li bulCà fJn protector vell i XaTlIC 

que paga.'1l els gastos i ,~'t'1ureknia amb la nena. 
RUa no Iu' p-osll1·a res, absolutiment res en els cntr~ 
trnimalts, i, si h(J1'em. (¡'¿¡ser ,'strieus, conlesstU'trn 
qf4e el protector hi po,al,'a bw po a cosa, .\lolta 
fantaria, molla tloq~ncja j,., res mtl. 

Qltan la x;(ota, a 1000ça Je trobar-ne moltes, es 
trobà jfl en :ma brlU4/msició. 1,'a wmprar ,m negoci 
Res: qua/re Ui/s, UI1,'S qtllJnll s to al/oies i. una 
~~,unda en!cn¡mt1uada per administrar la 1Jroduc 

A;'ui, la !\amOflLla, ti trtnla anys i dos cents mil 
dllTos, l;uan:.mJ$ hOMadaml'nt en tl dolç oli! i kl 
no jer Tes, 

Com "e"ran e/s meus Uf Idors, Déu premia el 
treball i la 14/x1riositat dOllant !l'UI bona vellcsa a 
qui sap escol/ir aquest c(lmi ellnoblidor. 

U" petit detall: 1I/'ha,"la oblid(/! de eonsit¡nar que 
l'Aguda, la cumana de la Namoncta, a la mort 
dels SCI/S parts M etllrar d" bprdadora en un taJkr 
guanvan! ea!M;:e ral~ diaris - t'a morir t"berculosa 
als dos an)'s, 

eaura <J)runel 

RESPOSTES DRt:US 

., R. C¡ffl.ú_ r vol ft"~ ¡ 'aprenentatge amb mi> 
Home, 110 em ¡q-lIIh1a loé! 

e c. T. ,\fflll~, -- Ja eOJTl~ndT:\ que la rlistàneia 
és Halen f'('r portar a C'olllphmrnt I~ .l'ves i1'lusion!l_ 
Li <'n'IlO ('nlifwat lo qui: {'III fkmallB, No en Cari mal Ílsl 
,"ull dir ql\<' no el ddxi ohlldat ('n un ree6. !'IIIP' 

pl::ta ~r It~~,1:la~~1;; ~.:;;b:~. hl~~~~~ 6U~!~~~(}~s ~~::;t 
IOklCSSl1l1t, pero !.:III ~mbla que 110 tot 6i Ilatural! Hi 
hali ('Oit'A qu~' 110 poden ser, 

Utl!rld. --- :\q\1t'st t'Olltt .. jo !.:IICMa t'I ,é mé" fort. JI\ 
veu, dOlin, qut' lJunyd'e!-pantar_me, rom vostè tt'mia, lo 
quc ha fet ~ d~sil·lusionar.m<:, I.a corre~pond'"'lcja pol 
enviar·ln diredmll('nt a Casfl 11II-va: RlOs Rosn.s, :! I . 
Xalet, 





• - lA Ttl'IJiS 

:;::s_n~:t~~:OIa ~vi:rfi! 
qaiebra. 

Un cop a pr~ncia del jutge, començl aquest 
tes pregtUltes reglamentàries sobre estat civil, edat, 
domicili, circumstàncies, etc., i després. digué: 

- Bé. Ara que j a tenim totes les dades, anem 
a la reconstitució dels fets. 

La sicota somrigué. 
- La reconstitució dels fets? AVU# aqoest no 

podrà pas ... TIndrà d'esperar-se a démA, senyor 
,ut ..... 

F. ADRI NET 

La compd4ncla 

LA Riteta és una prec10fa nena de dnc anys 
a qui tothom estima molt perquè és molt 
mona i molt prudenta. 

Va sempre a danera de la Carme, la seva ger~ 
mana, que ja té !letze anys i es deixa empaitar 
per ta jovenalla. 
li L'altra tarda eren al Parc, assentades totes dues 
en un banc quan s'acostà un jovenet molt elegant 
que sa1ndà afectuosament a Ja Carme posant-se 
de seguida. al seu costat. 

Era ja fosquet i la soledat del lloc convidava a 
lea confidències. El noi, a qui la Riteta feia nosa. 
" tragué deu cèntims de la butxaca i li digué: 

- Té, maca, pH a q.ue te'n vagis a buscar ca~ 

La Ritota ~ ela deu Wltims i tot fent _ 
rriItn es qaedl minat .1. pueUL 

- QU tens? - Va fer llavon la Carme. 
-Res ... 
- Digues, digues - insistf la noia. 
- Que els altres xicots que et vénen a veure 

em donen un ral ... 

F. OJtROLI.A 

On home delicat 

VAIG trobar a la Porta de la Pau a En Barnet. 
que estava desesperat pel seu infortuni con
jugal. Cosa estranya: encara que jo era un 

:~i~:!m d~~U:J:r~: :!~c::;. 1~en:e= :.~:. 
enterat. 

-- Jasaps taqu~em passa? -em va preguntar 
ai::d que m'hagué saludat i amb un acceut m& 
tràgic que un fi de mes en UDa botiga que va 
malament. 

- No pas tot. T'han apujat el noguer? 
-Pitjor! 
- Et treuen del pis? 
-Pitjor! 
- Tens gos i li has de comptar ta upa? 
- Encara pitjori MoJt pitjorI 

no sé a què et refereizes .. . 

, ••• ~;Iir;êpodriel arribar a imaginar mai encara rumiessis sis mesos seguits. I. no 
110 a eompkat. La meva _ 

m'enganyar 

ramels. T'esperem aqtú. 

. Em vaig q'Otdar de ped;rL Com era 
possible! La CamJ1a, una xicota de cua 
seva, senzilla. recatada, aparentment 
honesta... , . 

- Si, senyor, sfl- va continuar dient 
}in Barnet -. Ja feia un any que durava 
la cosa. .. Jo. ja deia: Com deu poguer 
ésser' 'l'u només ,uauyes vuitanta dmOl 
i ja en pagues eesxanta de pisI 

- Si que amigo ... 

gr;.;~.!.!d=':.;;~b .. JoU-: 
DttS que li donava el seu fu1ano encara. 
de tant en tant teni .. la barra de compru· 
me regalsl Que mitja dotzena de cami
ses, que dOI mames, que un balt6 
d'última modal 

- I tu (no li demanaves mai d'on e1J 
treia aquests diners? -li vaig ¡nguntat 
jo DavOl'l. 

En BarDet ~R'm va quedar mirant: 
amb una cara de sorpresa: 

ho~I:;¡ ~:c!~~Tu ~U!? l!:a:: 
bé qu.joli pregunta? 

G. AaRBTA 
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~ ---------------------------------
m'havia dit: cVida~, .Cac\lorrOt ui tReich. Tampoc 
m'havia dIt que -seda carinyosa., l jo, mentre esca
làvem, aquella tardlL d'hivern, l'entrada del ~Xaleh. 
anava més cofoi que ~i lu'hnguc~sill fet Ull hOlUcnatge 
a l'tAtcliE.-u •. 

QtU1,U fórem Cll el m01Uent solemnial, Iu dOlla no 
volgué treure's la camisa, perquè, segons ('IU va dir, 
es dOllava vergonya. No Valg in;;islir. La seva camisa, 
una camisa de color malva, erascllzillumcnt. preciosa. 
~o vaig poguer per lU('ny~. mentre preparàvem la 

slt~~~, :t~~t~~r~ ~~~11t~1~ica. A bon segut que ltl. 
teva dona no en té pas {le tan maques. Pcn]uè 110 

n'hi com-rl"es les darreres que elli queden? Només 
en tinc Ulltja dotzena. Valen ~tallla ci11c pessdes ... 

l sense donar 1.empsadir-mc qUt' sj ni que 110, va 
saltar dc111it amb ulta o.~i1itat felina, escapant-se a 
les nle",,-~ ca.ície~, obrí la malda que du] a i en traguê 
un paquet junt amb un carnct de fncturcs al contat 
que va re(~actar i firmat amb una petita esblogràfica 
que hi dUia ... 

-Bé, dona, bé-li vaig dir jo, impacientat per 
l'interès excessiu que pru;ava a aquella. opcrari6 co
mercial tnn illoport\Utu .. - Dl"ixn-ho cstar això, ara 

de~\11~~1~~. r.r:~~~~~('~~;: e\~~~~J aC~~Il;~~~è vols 

~~~¡s~f f!;a ~~~:i;;a~~vb:i~~~.~~~~~e~~~a¡~; ~ 
comprar-me·la i, llavors, llavors, bueno ... Pcrò et 
previnc que la cami~a quc duc és ci modcl, i tn ja 
saps que un model val almenys quaranta duros ... 
Et semhla que ell posem vint·i-cinc? 

J a era bonica, i llesta, i habilidosa, la meva con
questa! ::\!enys Illal que, \llI cop pagades leH d05 centes 
lleies, ja no cm va uemallat reH més que algún petó 
en els moments suprems de la nostra estreta. J o, en 
canvi, n'hi vaig demanat vàries de coses, i la dona, 
... ens dubte per no descontentar un client de per major. 
no me'n va negar cap i va arribar al màxim de les 
concessions. Però no era una meuca, no. Ella no em 
v¡¡. demanat diners. Els hi vaig donar jo a canvi 
d'uns gi'neres de vcnda corrent. Va passar temps i no 
la vaig tornar a veure. Crec que ha guanyat una for-

;~;:~;e~~~C:;;~~ ~~~{t~~~r:;ili~~~l~n~~~~:a~:i~ 
de Venedores Modcrnes •. 

B. ORRANCO 

La petita clientela 

H Ase~!:~~!H.a E~S~fcb~ifja :d~tIc~~~:~a J:bFc~qE;: 
metge a 1111 poblet de la costa i ara ha volgut 

provar fortuna a la Ciutat Comptal. 
Al cafè, Oll va cnda tarda 11 passM l'estolla fins a 

l'hora de la consulta, tothom l'aprecia per la seva 
real bonhomia, 'per la simpatia (ll\(, respira, perquè 
és un home serVIcial a gui se li fa qllrusevo! pn:gulIta 
i re~pon de seguida, i després, perquè de tant ell tant, 
é:; ell el que paga ci gasto de tots 

Tothom disfruta amb ell sentint-li contM anèc
dotes de joventut, cphodis d'Ullh·er~itat, casos clínics 
grotesc:; ... 

. Com és po.'>sible-li \'a preguntar l'n.Jtra tarua 
lUl co.mpany d(,! taula·- quc e,~scl1t vost,è tUla persona 
tall {¡na, tan distinwda, tan t'orreda., I de tallts co
ncix('Dlents, abandonés cI pobkt Oll vivia? Perguè a 
vostè, allà, el devien respectar i considerar molt... 

Veurà, \"curl\ . respongué el llldge ns cert. 

Jo era tingut pet tothom en gran E?stima. A mi tothom 
m'apreciava i no tenia cap encnllC. 

-rdoncs? . 
- r uoncs? Ja li explicaré. Tcnia una petita ehen" 

tela, ptrò se'm va anar morint a poc a \~CXIP¡¡:J.T, 

Ela boDl. •• tnllrata 

E Nc:d: (m:~6 air!i~l~d~~ j C~tad~~~~, s6;~~l~J!~ 
únicament set o \'llit antigucs amigues de 

~~~~g~;n!~c~ J~e\o:~l:r~i~~~~:i~~ai ~!~~~~t~a F~~r~ 
que acaba u'arriba.r, té un blau llI';lguiflcant, com una 
pincellaua d'amatista, ell el seu front. 

- Què tens? -li pregunta. 
-Res ... 
_ Com que veig que tens aquest blau ... Qui te l'ha 

fet? En Salvador? 
En Salvador és el seu marit, un xicot afable, cal

mós. bOllatxó, que està emple~t com a. ca:p de pcr-

~Ó~e ell~ ~;~t~mfc'r._~~u~;ri~'unportacl~ I e~rta-
-Qui?-dJu la Flora-. El meu mant? OJalòfos 

ell el que lll'ha fet malt Si ja. no m'cstim8ï: !\orAR&: 

La .ucce •• 16 

ENt~;~1;;s~~~;¿~e;,"!~ ~~?:~ l\~~~~~~;nit l~~ 
pcranceta tendra I dei1cadn flor de dmou pn

mavetes, estan' a punt dc casar·sc, i com , malgrat la 
direrènciad'edat, s'cstimelllllolt, llofull- entretemps 

~~~~et~ f~Id~~~~~~~l~~ ~:l11~'1e;l~~:l~~~~~t1nr projectes 
I/altre mati van sortir tots dos a comprar vàries 

coses que els h i mancaven per al pis que ja tenen 
llogat, qUUll passaren per davallt d'uuu: Cllsa, 11 la 
potto. de la que hi havia un rètol que deIa: .Senyora 
:Mundeta, pitonisa. Primcr pis~. . 
pr~~àiJl\l~~~:~~. a fer-nos ll1l panx6 de nme?-

_ Pl1.ieml- va contestar l'Espctancela, que 11 0 el 
contradinlllru. 

La consulta. només va. costar ducs pes.setes. La donu, 

rt~¡j:~~~~l~r~~~~~~~~;~ ~~tS~~~~~~~~:c~~;it¿ 
dissecat i no sé què del mico quc va mocegar al dIfunt 
rej de Grècia però que era rodó j del talUally d'un 
aglà i estava Ítuardat ell alcohol dintre Ulla ~pol1a, 
els hi va dir Ulla sèrie de coses que 110 tCl~letl ~ap 
importància i Cll les que no es comprometI.a gn.l~e. 
Que viurien bé, ~rò que pass.ariel~ les t>enabt~ts 1Il-

:J!~a~~Se~e ~t e~i~~i~l~a~~c:rtJ~:::ili~~t.~p6e:lfi~ 
En Comas cregtlé fer Ulla prtp'"unta: 

- r tindrem fills ell ('I nostre matrimoni? 

~ J::t~o:::;~r~~}~~~~~c~~o:j~l~à Ull . La seva senyora 
Cll tindrà quatre .. 

1-'. OU.ANP 

C ••• ,.._I.IIII ... I1'.' ..... : 
L·aventura d -sn Ca.teUs 
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Al íoi~r helll retuarcat, enUe altres, a la Navarro, 
<¡ue és molt simpàtica i butona; a Ja Coppelau; a la Paris, rer qui amb molt de gust ells tornariem alemanys de 

t'c~~);aSS¡:::;~;it~.l~¡~I~~, s¿t~eur~g~j!~I!~ad~~i~I~~:b~a:; 
perquè es torlU rossa, i les R'ennancs Serra, que tellen 
més gràcia que el llostre dihuixant del matci~ llom. 

Al tEa-ia-clam, el senyot Serr:mo, que és mé;; actiu 
que r.n Pic\¡ <¡nan feia d'nkaldc popular, té Ull !!Of(,t 
de Xkotl'S (l'allò més bulOllc~. l SillÓ, apuntin, com 
apuntariem nosaltres si clics ens (kixu~jlJ ict. <¡ne 110 
':okn. La ('010,-",;11 ]lorita, que cxltibcix lUl P¡U)('ld q11e 
110 és Ull paneret. Allò 6; Ulla catedral. T.a ('(lll(ksita 

~¡(~~,; j(;~¡;(i;l{:~~:;~I~~~r~lel~~I~l~l~C ~~;tt~ ~J~l~l~~'~~l~fa~~~ 
(~~Id" diU ll1t(~ trempada; la EI~ Fr.:UH:,h, Pl'T qUI t~tliIll 
Ulla (lehilltut; k" g\,,·Itl~UlCS CC[¡lldts i la H~lln Chmitn. 
Vuja 1111 p<,'rsol1nU' 

Uit sl'l1l]¡la ql\(, també c.", J). .... ~n nua hona cstfma, 
<;egoli'\ ('I1~; han dit, é~ al «l'OIK'crt Ap<lo~. ~os(lltn's 

;~~.~f~~ul~~. ~ \ff:att ~I ¡:'r:v t'Il~~:;\ q(::~tl~~ 1 f~: ;~:I\lf¡~~' :,I~l'~I(;::tl~ 
};:;l'~~ :~¡:I~'l¡:;l'?~ll; ~':~\:~,Wn)~~:;~~'l ~::~a~;O:~~l'~~':;~V(l:¡~~~'\';~:~: 
la Nnv:\rn1(); In l'asM10Y<tS ¡ la Forl1é~. Ko ¡]n:m YO';t,,~ 
ql!l' t'1 pro'-¡:¡1ll:, 110 Ó (Im 'JW i l'ari"d", t'Olll Iol Ilo¡;ar 
y ¡,t .1J"da. 

.'- {'¡J.'II J'nmpt.'yn es ac!ells('!1 .ullb lo. Lol3 :lfirollc , 
j al ~Folks lkrg: '('~ $c¡:!;t:.iX<:1l tirant d'nt:acciom'. 

El. XOCTÀ'IIBt:r. I:\"DISCRE'l' 

AJtir o. la nit degué estrenar-se a 4Romea. un sainet 
del nostre gran Russiñol, titulat Tenoriadas. Com que 

~!:t~g~:;t~~~i6, ql~e s~~~~~~lq~~ \~e~~~~~~~e d~:~~:: 
obra. 

A .Novetats. ltan reprisat, amb l'èxit que l 'o~rn. es 
mereix, Lns C()IDlldril/as, que altt:tllen amb La Belara1lO 
i Semfln elPitlwrera, 

l'e~eà'n~Tin)li~exità.~deLa Bie7lAmada, DOlla .Ff""; 
eisqlllla (-11 injeccions intermitents i en perspecti, a, pe 
ndemà, l'estH:nndc Por llI/a IIil/fer, d'En l'asoi En1oro, 
amh lltÚsira d'En Lamhert. , '6 

l,a colla <l'nn Cor.l.!é es g\lunyu eada dia ulla O\',\Cl 
nI «T~'at:e Nom amb CafJ~len de Granada i per n nnn~ 
p;t.~S(llIt estan c~tudlallt LI a¡¡¡!lo de Ll!crCCta, orig~u~ 
del,~ nalldnlaudcscs plullúfcrs Ltopoldo Vo.r6 i J.],use 
Anglll(l. . t 

Se!~"]I~!,C :r~;:":l(t)~::¿, (~r~I¡';~: ¿~h;~1 l~::s~~~~/~u~lI~n~J(~\!~~ 
cxig('nt, 111](' ir~'b'1.1J6;, fllle 110 hagués fet l'a.srJ1w .nbnll~ 
de H[Ull~, hnr11l0!lltzar amb la. !-:opa, trobar l111 ¡l1S (ju~ 

~~"~~~~¡~~;):~;~i~~;~!~~~:~{\:~~~~ri2~t~ ~~f~~~~~ 
J ja tCll1J11 ll111tlt!t en tota lUSCYlt plL'lIitwl1a tell1porJÒ..1 

(kl,j :t't'lnris. '\1'1\ peT ara, ('Olll qllcnomé~ ell fan a 1'~"\P~' 
101, OIl l'l·;sp,.-r;uw('ia (htiz fit \lila dOl1ya -'~g-J1èslllt)lt :IP 
titosa, {'!; ddxl1 disputar t'lltr~, En Cervera i nn Gl;JSt!. 

~~¡:,t~ittl:~~:~\,:!l:~é~~'~'J~~,;~t~t~~;t;~t~~U~~~~,t~:'~I~~~:{'~:;¡~! 
l a l'ollck, qllr: ara Yol fer teatre a Ics golfes de ca.-:9 
seva . 

.................................... 
CORRE U SECRET 

Avís "U,s COI,ADORADORS ESPONl'~\NIS 
DJ~ LA TUIES 

Utla indispo~iei6 del 1l0st'·C' eliCnrreg-at de reslx)lulrc 
cI l'on'en llU fet c¡uc <lqu~st restés dormint a la sc':6 
butxaca. Di~si1nlllIl1, que ci plumífer ell (]üesti6 tcut,t\ 
lltul dc dO!ws. },.~o maliciin, eh? i'lhl de dones volem {llr 
lJtunrll'a, <]ue és Una llIalaltia ben femenina ... 
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- J. famb' slSc hI par .. ,l. lIui r •• ullyan,. hauria "lIes ... lliure. 
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