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ANO ONCE LA RETAGUARDIA N," 4444 

DlAR I O D'I! AVI SOS, jANUNC·I08 Y 1l8QUBLAS M ORTUORJAS 

ISALE H OYI 

LA:LLAMA DE LOS SARMIENTOS a~:~~s~~in~l:;:e'iq~I~I~Ii~~ gr~~~¡:ry~~c:~:r:t: ~~~~J;i~~: 
O LA JUntA nEL BARCO III te cascs IU te cmbarques, [a suerl(' delos Jrn;és, sirJll-

_ _ _ cIc .. dc. prc ha sido tn'\¡:;jcn, y Si110, 

ClI¿l1t,) hcbre(), il"/(r.·~ y .sina. ~ ol,. t1>C ilo ca1J aqlJel pr;;'~(t~:fc,~~o ~iraïl~~T ~~II tra17.~1I~~I~S~~~3:~lf~n~~~~¡,¿~! 
'if4:~~O e~Mi::/:~~~~rO ;:st,~~;,~:::lt\~ 1~:;f:I~~,:l(;1 fr~l!II:~d~~ ~;~!l~¡~C aÚi~~lI~j{';~aOdoa ~ ~~ ~f6~lf;~s ~~lt~}a~l:_~C~,~I~~l~~~ 

amhigua. ns llIuy sencilJo. ¿El c011110 (h> un tocin('ro? 
He toca<lo pira1ll1ón dl'\miento, y ulla bailarina he- Coger ni g<lto de c~<;a, alar- No estar de llomillo. 

Londres. A mi, la buella y<,T- brea quC' sc ¡lcda E~lheT garle la ll1f\110 y ef>llrarle las A yer si Cl1sopl,l.';ais c\lal 
dati. los illglc~e1< sÍl'mp¡-e llll: ;"''"ndn yfllNU de que llllrabaorejns. El :1.lliJl1al se cnfn- es el rolmo de llll aficionndo 
hali hccho coraZÓl1 agrio. S<l_¡lII:1.1 dC'i ojr¡ dl'n'eho y l'i iz· ri~llIa, e01110 cs llil.tllral, ya la C'nltn.ra fi.~ien. Tr ell 

bfJ.(,;~~il':~:~I~oiT~~~t~: J~e~:~~o~o l~\~:~;í;:edesi~í~<;~~~~~~~ t:l~~I~"I~: ~~[\~~~ ~e ~~ ab~ih~e"~~;:~"n~~~~~ode 
~Ic:;, Los franceses, <.'11 ram· portClllo de bl'¡I('1'.[\, Claro aro.iía. Y como los trujl\~ r:sther? ¡C61l10 (]ilcríml (]Ue 

~~¿ ~fc~i~~~~dll~~I~C~~~~\l~t ~::;¿~s ~~~t1::;~' J~~~Ol~::I\i; i~~~<.'~~~fi~.~~r;~~I~;: ~l~n l~~~ ~~~n;~~Il~~~<; I~~O: f;t~~f[\~ 
-es ci homhre ma. .. grnl1de del clavo ¡fe lo qu(' yo qncria matéis, que nÚIl soy muy l'I coraz6n. L3, llc\'adora dijo 
mUlldo, dc:;pué~ dc XapO'I(tecir al llahlar de la judlajoven. que hauia l1I\l(']¡O trubajo Y 

~b6jl~;\t~ ~~nl~~it~ll~atl:~.I~~f~~ ~:~ ~:I~u~~c&uJIPX~i~a~I,l.1enlc ¿C~_~¡~~ T: l~~~a(l~I~¡¡t~~~ qlcll~~~l¿~:~a\~~ft°~l~ todas 
Sina qucyo elltiendo el frau- PUl'S biell: C01110 los her- p6sJto para rezar ('I Rosa- <.'stas lJ\('ditndol1('~, Joré re-
cés menos que la Chehto dI: mano:; Barll\kllto erall sol- rio? J~a IlOTa pro nobis. No dbi6 1111 tckglafOIl('l110 sill 
dcrecho con6111co, llIe aY('- leros, In nbi!lnball y no ctan sc I,! digais a Rossell6. CJ.ue cuerdns. que dcda: _Vl'11ga 
cinuaba en Paris y al poco leos, cOllciblCtOll ambos a lalse luere. ¿Cuúl es ~t melar en seguida a Madrid. N\'go-

~~~nÑr:~CT~~a,l~~;s~ra;~~ ~~rí~I1;!s~~l~~~\r:~~~ns~}J~ ~~~loD~~IX~:;ccÍi=~:.~;~.r~st ~{d<lq~t~~~e~~.fanfr~~sar~~ 
otro.~tauJntlatesporclestJlo. que las llanw.s de 1011 Rar- 1I0mbresl {l'';o han OJdo ml· 'lllelo.<;. Regnll1111.<¡&. 
Pera ya sabéis q~c yo os lell- mient08 ~on mlly v¡"as y que t¡'des deelr I1\U1Cn que los El n'muto cra urgente Y 
go un caril10 ahctlA.do (lUc no har que hnc('r brollla... d.sgl1"tOl'o ~on lo que 1lllÍ.~ era Cosa de mucha<> pcSl'tas. 
parece qlle hablo COli pro- Allara se me ha ocnrrido cllvcj('ce? --Pedro: pOllll1C ml parte 
tedad) y no os pUNIo o.ball- l:1I. qllé.~(' l'arcce lll1bilktedc I·o\hl Si sllp:escll u.~teI1('s :;obre el parlo y asi parta 

n~:~~~ a~l~w~~~ol~~~~la~~~I¡~ ~~t!'~~~~'a~'I~v~r,la~~~cl:~~; ~~ ~~~~~l~I~le!x°a~i~u~~t~~; ~~ rd0~~ ~:~.I~~~:~' (~IIl~lrn~ 
Alcintara con el club aZtll ~uc1al ¿Han yisto u<¡lc<1cf., dHTI1 q\lC dice T'ico, Yo 110 .gnna pl\rte, <1ljo José. Salgo 
gtana, ya os lo (1iré. algo que comH1cle mas q~e os lo qUi{'IO COllim' aúlI por- dcnlro de media hom 

Ahora, para qu(' veúis (]\\(. las pruias ell do.sis d(' mIl? qu(' asi, de p~im~r cntuvio. PcdroSarmiento, en el cn-

~~ftdl~:~r~d~a:o~~~}~: l~~s~: F:;~~~:! ~~~t~~I~ ~~I~~~ ~óm~UU~\'~~~,~::!~~~in5¿Sa~i~ ;i~~~;g~~g~S~t~~~l~~I~ec~: 
raguas para corri dos (por(] 1](' t lllia~ cell radiofonia. ¿En hocer la<.1r(1.1" a 1111 ltomtrcr en aql1('llo~ monlclltos dc1¡la 

~~~f~~e:n~~l~r~.~~~~ aac~~: ~~éc~br~d~~cdcc~li~~~if~~\OE~ !j~~~~~ ~~~~:ibl~!l~~~~l~l~ ~Df~!r d~~m~~~i~~~ J!~~~~~ 
t~e ~~ rle~~~ib:ll~ c~:~~~~ ~lu~1~fl~~~S~e~~dij~~11~~:~ ~~:hP:~I~~allll~:s S~~l?S~~O~¡, :i~~a;~d,a~~~~f6t:~~lf~~~aa 
Prima, ahora que Inhila del- tín, el reporter que lo sabe hauia tall drpriSfl c(rno Se· y vió que ya. habla llega~O 
g~~ae~~1~6~~!ed[l~cl~ srC:i~~ ~~~?t; ~~~:a~ê~~lI~eér~~~I~ ;~a~~~,,~atanero, el é:(ito CR ~i t:~¿f;~':yE~ra él. Abn6 
~a vcréls si eso es cauria pasel ~'ues, sL Un dla llegó lo }S':Ithct dado luz dos ge-
lina. • BUCllO, pues si ustcdes sc tragica nueva: E~.thcrestnha lIlelos. El UllO Illucrto .• 

Vcrin, ver~n, que la cosa piema~l qllela('~<;a aeab6en clI(')lIta. l,u dudn era terri- RUJlAS'l'A 
-es un chico complicada. Ha· tragerlla, se eqmvocQl1, por- ble COIUO en las pcliculas -
bla un seilor, que era navie- que los 11er111ul1.os Sarmicl!to americalln.~. ¿Ql1iél1 dc los COTrespondenela partl culat 

;;r~~~~i~~~~~~~l!~a~~:~n:~II~!b~i~:p~tl~~Oyt~~I:r:r~; R!~~:a~~~~ Ï~ de . La Retaguardl a. de 

~:í!~Dkh~ese~~~~~~Ir!I~~~ fl~ci:r~~,n!l f¡~~~i~I~~eq~~~~~~ ~¡;g,ci :~~f;~~se~~~t~~i~a~ un C~r~~~~~to E~s cI~!~~ .1: 
Avila, y no era don 'l'iberio. retirar ala Estiler Nudo, por otr~ hiClba~. Se convino p'lan~ de Ma obra de mtS 

~~:~~h~~d~:na~;,s~~e~e~ ~:l1;~~dt:Tos~, Cd?<;~a::~ ~rtU;d, ~~~n P~d~~ c:eri1!a e~ nCK:dIQ'. Men . Sl, seó:~ 
cuerdo de Ulla tia del duelio dda de Esibcr los lunl'S, ~adre, Eor1ue disponiendo él Hny una selllJ1ll!1za enlti~ 
~~~~ab;fa1:t~~0 l~OS !~~ ~~~d/e~'~~:, ~Upc~~ m~I~~,lC~q~el~~~a~ï:sY :: ~:, e\~~~~s ~n~e~aso~os 
menos 'José y Pedro Sar-los Jueves, s{¡bados y domin- hay m¡ig horas para bacer tienen rancho. 
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criades com aquell a qui tan cèlebre féu la popu
lar canç6. Es metge, solter, i no perd ocasi6 per 
donar a les fàmules que treballen a casa seva, 
1liçons pràctiques de fisiologia. 

- Però, doctor! -li va dir l'altre dia up amic-o 
Com és que fa tant el corrido? 

- Psel - va respondre el galé -. D'una ma
nera o d'una altra haig d'anar refent Ja" meva 
c1ientela ... 

L'HORTOLÀ. DE SANT BOI 

El mar;1 distret 

C ADA vespre, quan surt del despatx i agafa el 
tramvia per anar-se'n cap a casa, on l'es
peren les casolanes mongetes i la seva amable 

muller, el senyor G:luc;achs compra el CierQ, Per 
ell, el diari és una cosa tan indispensable com per 
a nosaltres estar de barrila. Els diumenges, des
prés de sopar, el seuyor Gausachs està com per 
deixar-lo: insuportable, nerviós, empipador. Es que 
li manca el diari i laolordetinta fresca, que a e11 
li fa l'efecte d'una mena de vermouth. 

Com és de suposat, a la seva dona, la senyora 
Camila, li senta molt malament aquella desmesu
rada afició a la lectura. Ena voldria que durant 
el sopar, el seu marit estés per ella, i veiés si té 
gana, o si menj a poc, o si no li han dut prou 
aigua mineral ... 

L'altre d.la, el senyor Gausachs estava, com de 
costum, llegint el diari mentre sopava. Però, aque
lla edició era molt interessant des del punt de 
vista d'informació internacional, i ell, que ja veu 
una guerra entre Egipte i la pèrfida Albió, devo-
rava literalment els telegrames. Acabà. de sopar, 
i, sense abandonar ni un moment el feix de paper 
imprès, s'assent à en una otomana. 

- Mare de Déu! - tingué per fi que exclamar 
~ari!nyora Camita -. Sempre et veig amb un 

El senyor Gausacbs alçà els t1l1s. 
- I doncs, amb qui em voldries veure? Amb 

una diària? 
VON BUNT 

Ln perfedn cal!lnda 

EN Nicolau, jove corrido que no té altra feina 
que gastar-se els quartos que li va deixa! 
son pare, que era fabricant de filats, es de

dica a empaitar totes les dones que li sembla que 
es posen a tret, siguin solteres sense <,ompront!S, 
promeses, <'asades o vídues. 

Darrerament, se li va ocórrer declarar-se a 
donya Magdalena, una jamona espaterrant, casa~a 
amb un corredor de comerç que sempre està enfeI
nat i que li va semblar que estaria un xic aban
donada per ell. 

Moltes voltes va haver de donar per poguer-s'hi 
acostar, però, després de la mar de combinacions, 
una tarda la va trohar berenant a la ClGranj a Ro
yah. 

La va. saludar molt cerimoniosament íUi demanà 
permís per assentar-se al co ... tat d'clla, l, després 
de molts rodejos, sc li va declarar ell rodó. 

Donya Magdalena. Cjlte és dona, d'c~perit, l'es
coltà molt atentament. 

- Està bé, està bé, senyor Nicolau ... Els seuS 
mots m'afalag.uen molt ... 

- Em sembla. que el meu vell, Ql veure (J(juesJ 
GMC, em d¡rd lo de sempre; que ho troba molt pelut. 



_ De debò? - preguntà, en el comble de l'en
tusiasme el nostre eorrido, que ja es creia que aI1ò 
era peix al cove. 
Si~~c1debò. Per altra part, vostè m'és molt 

_ Ohl Magdalena, vostè cm transporta al septè 
cell 

_ Jo c!>colto amb gran ~atisfacció 10 què vostè 
m'ha dit ... Quan cm quedi vidua, no deixaré de 
pensar en vostè ... 

En Nicolau va caure d'esquena. 
BIT Lr.ETA 

El cas d'en Romeu 

EN Romeu <,,,tà de~perat. 1.a cosa no és per 
meny!>. Figurin-se que ha descobert que la 

vUlgar~~t~t~l~ll~:'j~l~l~nlaats~~g¡~~ ~;~~:a~~: 
tnolt aquesta temporada. 

En quines circumstàncies En Romeu es va en
terar del seu iwortuni? F..scolteu-Ies, que són força 
Curioses. 

Complint els scus deures - En Romeu, si vostès 
no ho saben, és viatjant de taps de suro - va 
s~rtir cap al litoral dilluns passat. Tenia d'arribar 
fins a Girona i fer la mar de pobles i poblets. 

L'endemà, a quarts de deu del vespre, va arribar 
a Mataró. Per no sé quina circumsU.ncia, la fonda 
o~ parava sempre estava arxiplena i no restava 
111 un rec6 di~ponible. 

ro;aS~~~ tir~~e:l\t~~!:a -;d~o:s:,ta~'È:ose~b~: 
que no és de les que s'c!>panten de sentir padar 
~'homes. ~i ella s'avé a compartir etItit amb vostè, 
lo no m'hi oposo, 

El pobre viatjant estava cansat, reventat, des
troçat. Acontentar una senyora representava per 
ell, en l'estat quc es trobava, un esforç suprem. 
Però la perspeC"tiva del1lit tou i calent on després 
POdria descan.'Iar al seu gust, el recollfortk. EU 
que se'n va cap al quarto número trcs. Pitjà la 
Porta i veié que estava oberta, i els llums apagats. 
'r.... -- ComI - digup una veu mig endormiscada-, 
.l;'.tS tu? 

- E.'J clar _ digué En Romeu en ven ben bai
:lta -. Qui vols que sigui? 

- Jo ¡"JelL"a\'a que no vindries fins demà ... 
~i... Pt'rò he fel un esforç per estar avui al 

COstat tt.'u. T'l~timo tantl 
hoI dt'}.lm:'~ d'això es d<,~rottlà l'escena que tot

m pot ima~"'¡nnr-se ... 
L'cndl'm~ al mati, quan En Romeu i la í\eva 

ran'lla ('!;; dl'Sl'l'rturclt, sofriren tots dos la més 
erri bIt. de ks ~orprt·~l'S. 

1 I,·a dona amh qui En Romeu havia dormit era 
foa Sf~:'a pròpia mu!1<'r, que quan ell sortia de viatge 
e n anava cap a Matar6 a trobar tUl amunt sen, 

carabiner retirat ... 
DUF ANllA 

I.A TUIES-6 

--:. Si, e/s bona minyona i obedienta, serem molt 
amtes; , després ct ¡aré Im r(galet. 

- Després de qu~? 
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L'hllm 

A IXÒ em va"oc6rrer l'any-passat, auna platja 
del Nord, quin nom no citaré per a que no 
diguin que em dono pista. 

Els primers matins, havia jo remarcat - adora
ble dintre el maillot negre - una superba ba
nyista morena, plena, alta, que cada dia, un cop 
pres el bany, se n'anava cap a l'Hotel1nternacio
nal, d'on no se la veia sortir en tot el dia. 

da~~, cii~:Jj:~~a~of:r~~ e;~Pd!e~!~ ~::; 
d'excursionistes. D'allò se'n podia dir una banyista 
de clausura. 

De manera que, no trobant altre remei que par
lar-li a damunt de la sorra, m'hi vaig decidir un 
migdia quan la temporada estavaja bastant aven
çada. La xicota, amb la sorpresa que poden ima
ginar-se els nostres llegidors, es va mostrar ex· 
traordinàIiament accessible. 'l'ant, quevàtem que
dar que a la nit, jo entraria a l'Hotel i un botones 
complascentemconduiriafins a la seva cambra ... 

Aquella aventura, en la que j o em prometia 
una nit deliciosa, em va resultar més gris i més 
avorrida que una tarda de cine sense senyora 

L'encisadora criatura dels banys tenia unes carns 
flonges i deixades anar. El seu alè, que j o creia 
perfumat, era sospitós i tot et conjunt resultava 
més que deficient. 

Això si, em va fer la mar de comèdia: em féu 
passar per un corredor, no volgué encendre el 
llum, perqu~ va dir que se'n donava vergonya, 
i quan j o m'havia de desabilla.r, em va fer passar 
a una altra cambra ... 

L'endemà d'aqueUa desi1'lusi6, jo estava pre-

- T'avorreixes? 
- Figura'tI Fa un quart que estic sense feina. 

nent el vermouth a la platja, quan vaig sentir!a 
un cambrer dir al seu aj udant: '4 

- Aquell que ara has servit és la darrera vfc~ 
tima ... 

-Ah,s!? 
- SL. També és dels que estava enamorat de 

la cambrereta ... l com els altres, li va donar cita 
a l'hotel, on a les fosques el va rebre la !eva mes~ 
tressa ... Sembla que és una dona d'uno; quaranta 
i pico d'anys, que va quedar vidua de molt jove-
neta i que des de llavors no ha trobat eap més 
home que la pugui consolar. Ella no pren banys, 
per a no ésser coneguda a la platja, però hi fa 
anar la seva cambrera, que fa d'ham. Sembla que, 
a més del sou, li dóna dos duros per cada cop que 
dóna el cambiasso a un admirador seu ... 

L'endemà, vaig guillar de la platja ... 

KAR PANrA 

El telegrllma falal 

Qu:rn avorriment, Laureà - exclamà aquell 
vespre la xamosa Marguerida a l'arribat 
el seu amic a sopar -. La mamà es troba. 

altra volta indisposada ... 
- l tens de marxar? 
- Demà al matí, sense falta. 1-Iira el telegrawtt 

que m'ha enviat la tieta Conxita. 
-- També podria venir a viure a Barcelona la. 

teva mare - exclamà, malhumorat, En I,aurcà-· 
J a és una mania estar-sc sola a Tarrassa! 

- Què vols fer-hi? La mamà conserva tant de 
carinyo a aquella propietat... I-l'igura't que li va. 
deixar el primer antic que va tenir ... 

- Està bé, està bé. Així, soparàs i te n'anirM, 
no? 

- M'estimo més sortir en el darrer tren. No et 
vull deixar sol tota la nit, Laureà. 'l"estimo tant ... 

- No, no, si te'n vols anar en ben- sopat, 
ves_te'n! 

- Que t'has enfadat? 
-- No, dona, no. No m'he enfadat. Però ja corn~ 

pendràs que malgrat jo no em pot fer cap gràcia 
estar allunyat de tu dos o tres dies ... 

-- Com veig qUE' m'estimes, Laureàl Fes-me un 
petó ... Aquí, a darrera l'orella ... 

l meutre s'abandonava a les carícies d'En Laü -
reà, la pèrfida :Margllcrida pensava en l'altre, en 
el seu amic de cor, que l'esperava impadentment 
a l'estació de l'antiga Egara. Perquè, com vostèS 
han endevinatr l'autora de les agitades nits de la. 
querida d'En Laureà estava bona i sana. Aquclla 
comèdia feia dos anys que durava. Era. una atnigtte
ta d'infància de la Marguetida, còmplice en aqu~ll.o. 
enganyifa, la que expedia cls telegrames justtfl-
cadars de la seva marxa... , 

Quan li va semblar arribat el moment d'anar-
se'n cap a l'estació, la Marguerida se n'anà cap 
al tocador, es pintà, s'empolvà, arreglà Ct1ros~
ment els més petits detalls de la sevaiudumentàna 



cio "bla cIanIIa eloi .. · .. _eapa_ 
-Noi. !mL QuI_ lIIIOieIat 
~Ia_ .... _ ... am_~ 
IlilIAlomWor,"_cIo_'aquejotullpoC 
OItic bo .... Ja cal qao _ ~ a les IOt por 
a .-far el prl_ UtIL .. 

••• 



8 -LA 1'illES 

Les delides de /' es perlllsme 

ARA que torna a estar de moda l'esperitisme 
llO vindrà malament contar una petitaanèc~ 
dota que uu xafarder amant del llostre set

manari va enviar l'altre dia. 
Una senyora barcelonina, força coneguda, que 

ha restat soltera malgrat haver tingut molts pre. 
tendents, entreté els seus ocis entre. les sessions 
d:e?l)Critisme i la radiofonia, qne és una plaga 
pitjOr que la passa de l'any catorze. 

A l~s reunions o.n, sfi':gons afirmen els iniciats, 
acudelgen els e!,pents dels avant-passats, acudeix, 
sense altre objecte que fer la fOSCU a la bona 
senyora, que es mostra força accessible als seus 
adntiradors. 

Com que al nostre home l'esperitisme l'interessa 
t~n; com a nosaltres el fer co¡"!ccció de cairi-cues, 
a1X1 que apaguen els llums, tanca els ulls i, ben 
repapat dintre una poltrona s'adorm beatíficament 
fins que es fa la llum novament. 

Si algú li observa que fa cara de 50n, afirma, tot 
seriós: 

- No es pot vostè imaginar lo què a mi em 
mareja la foscor! Es ltntl. cosa tremenda! 

- Ramonct: que no t'Ili has fixat que estem tot 
sols? 

- Ai, sí; i tinc. una por de que ens en passi una 
de grossa! 

- Beneit! Doncs, per què havem vingl/O 

I somriu bonatxonament, ensenyant les seves 
dents ennegrides pel tabac . 
. L'altra ~t, E'lI, que j a es creia, per uua conversa 

tmguda la Jornada anterior amb la mestressa en 
cantÍ de poguer dir allò de ~Granota, fica't al 
COVerQ, s'adormi com de costum, i com que en 
aquest món està provat que qui té gana somnia 
pa, va somniar que la projectada aventura s'aca
bava amb complerta satisfacció dels seus ardents 
desitjos. 

Aquell vespre, precisament, es feia la presentació 
d'una medimn nova, i la més gran emoció regnava 
entre els assistents. 
~a llum es va fer quan el senyor de marres es 

creta en el moment culminant ... 
- Què li ha semblat, aquesta senyora? -li pre

guntà un esperitista acèrrim. 
I l'home, que enCara no s'havia acabat de des

pertar: 
- Que ... està molt bé - va rc:;pondre. 

. D~ d'aquell dia, la concurrència no fa més que 
dir-li que allò va ésser un cas de mediumnita.t, 
i que el bon senyor }Jarlava per l'esperit de l'espòs 
de la nova iniciada, malt ja fa bastants anys. 

SABA 

El ml ... r da cadascú 

L 'ENGRACIETA, ex capsera i actualment luxosa 
entretinguda amb torre pròpia a la BOnn-

es l1e;Z~ ;~~~~:t l~~tel:U~~aa ~~ l~h::y~~: 
Madrona, que pesa uus setanta nou kilos i con- -
sum més rom que un burot de Sant Mart!.. 

- Vaja, no et pots pas queixar - li deia sa 
mare -. Has fet fortuna rà.pida. No et puc llegar 
quetu hi has contribuït molt amb la teva voluntat, 
aconseguint que Don Pepe es deixi portar per tu, 
però has tingut sort. 

- En efecte, no ens falta res ... 
~ Molt ho deus als bons cancells i a les adver

tències meves, filla! Et recordes quan volies que 
marxéssim a Amèrica? Jo et deia sempre: No ens 
moguem d'aqui! A mi em din el cor que el bon 
Jesús m'escoltarà! 

- Malgrat això, jo no sóc feliça - mormolà 
llavors ¡'Engracieta. 

- QL1è et manca? 
- Lo més essencial, que és la ditxa d'arnar de 

debò ... Jo voldria poguer estimar un amiguet de 
cor. Jovenet, 5i era possible ... desamparat, tímid, 
però que m'estimaria com ningun altre sabria 
f(';r- ho ... Un noi per estimar-lo, a l'ensems com a 
dona, com a germaua gran i quasi, quasi, corn 
a mare ... 

- 'rens raór - digl1é la senyora Madrona -. 
Ens vindria molt. bé per pujar i baixar reclldos Je 
Barcelona! 

F. AVALL HARÓ¡\' 



-{gl/I'sla pastilla ('111 rC'Cordaqwln En Lluis ('/11 l'a dir: «Apaga la bombeta i 
fica-fc-li, a 1,J b()Ca~ 
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- Que segueix? 
- Em sembla que si, perquè 1!cig un bttlto ... 

Per culp" dol tel l!fon 

L 'ALTR.E dia, servidor de vostè, es va. recordar 
que terna que donar nu recada a un amic 
meu. Eren te!'! set menys cinc minuts i al 

despatx tanquen a les set. Jo gue despenjo l'apa
reU i dk, amb la naturalitat mes gran del món: 

- Senyoreta I Senyoral Posi'm amb el... 
En aquestes em va interrompre un soroll col!1 

si l'aparell estés fent g-urgarines. 
- Senyoreta! Faci el favorl - vaig insistir. 
- Digui! - cm COnte;;tà per fi una veu prima. 

i llunyana, com si arribés des de Pekin per radio
te1cmauia. 

- 85 A! - vaig reSjlondlc. , 
- Ah, sí! Don~, sigui a dos quarts de VUl~ 

a davant de les Arenes ... Bona nit i bou bora. 1 

fit~od~~r~~~~'vos la sorpresa j l'alegria d'aqueUa. 
conquesta telefònica, única sens dubte i model de 
la rapi.desa amb que s'ha de viure degut a ~es 
exigències modcT1lt's. Em vaig oblidar de l'atP!C, 
del recado, vaig plegar i cap a agafar el tramVla. 
que manca gent. 

Bueno. De tot 10 altre, no cal que vos digui res 
més. Vaig arribar cap a1là, em vaig trobar atJlb 
una noieta d'al1ò més bonica, amb el seu capeU 
i les Sf'ves mitges de seda, agafàrem el tramvia 
altre cop i em va dlir cap a un hotel amoblat ~n 
vaig passar nna estonda ctdiciosa, i, al matet': 
temps, van passar cinc duros de la meva cartera 
al seu moneder. . 

- Cada dia surts de 'l'dèfons a les set? _ li 
vaig preguntar -. On estàs? a la subcelltral de 
Hostafrauchs? 

- Jo? - em va respondre la genti1íssima cria
tura rient -. Què vols que estigui a Telèfons. 
sant rristià? 

Jo em vaig quedar veient visions. 
- Doncs, qui és que m'ha respost quan jo tele-

fonava aquesta tarda? 
-Jol 
-I on eres? 
- Aquí... Acabava de deixar un altre amigl1et. 

tu vas telefonar i vas dir ... 
- Ah, sí I 85 A. Vaj a unes coses que passen a111b 

els enC'teuamE'nts de línies telefòniquesl 

EL NOI DE SANS 

I!I casamenl de l'escriptor 

EN Ros, un escriptor vidu, amb un fill de 
5 anys, En Cisó, viu com una centella, con" 
tragué matrimoni amb una joveneta de 

disset febrers. 
Uns dies abans del casament, En Cis6 veié corn 

el seu pare escrivia una comèdia. 
- Per què poses et tinter de cantó, papà? 
- Home, per sucar més bé la ploma ... ... .. ...... ............ 
Passaren unes nits. Una d'elles, no sabem ÇC! que 

deurien fer e¡s rescents casats, que :&:0 Cis6 inte
rrompi trucant a la porta: 

- Mamà! posa't de cant611! 
A. Mn ... 



li 
ALERTA, MINYONSI 

E •• qu .. " S.cd' hi ,uNurem tots .r. CONTES 
... I,'nl ftlytln pro",. d" .. " ('nlall • In nnn 
uerotel't qulntt Inyl ptt' amunt I qut IIJpn dlpn 
.. ...., conteut, pell krrUalrn ledou h LA TUIE,. 
O',.untl eont .. tn premiat .. 110 e." dta .. ... 
la '''pedali •• , .... tll.t di "eu ,tlt.., co ........ ea 
I ... Itr, Abllllllltr.d!6,. ,li' "ro ,. .... al .... ,I • 
.... for. 't B., •• lon .. Alert .. C.an, I ."etar l'I"" 

• •• __ fa. 

L A Serafina fei. tre. UJI que era cuada amb 
En Ramoa. l'apoderat ¡mera! de 1. cu. Moiz, 
&iz i Poiz. s: en e.o àdicada • l'~aIlt. 

¡ad_ria de fabricaci6 de peDs de puça ctirtides. t 
eDCC' DO havieu tiDl'11 ni ~1IDCeS de tenir fm •• 

:~~: ~;e:~nr~~ ~ 1d:. e:·=lJdJ~!r~ 
i de madures, petÓ la Serafina. que encara que un 
sic coqueta er. de lea de boDa fe. no acabava d'ell:. 
plicar-I'bo. 

l, com acostuma,..ar en tota ela matdttaonia ¡nfe
CXJDdII. tant ell com ella H deavivien per tenir filla. 
Havien couuItat la llevador., dosespeclali.'lh:s. havia 
anat a Nari. i bavien gastat una pila de dut'Oll tD. 

~n:~=!i,~~W: .. ~-:: ~ 
resulta"" tall InntU com ~ar un article de 'ou • 
la primera plana de z.. VONI_,lIio. 
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Poc a poc, el desig d'ésser mare fou, en la Serafina, 
una vertadera bojeria. Va fer prometences, assatjà 
remeis estranys que li digueren les amigues, obligà 
al seu marit a practicar uua sèrie de maniobres que 
tenien més d'acrobàtiques que d'amoroses ... r, per fi, 
per provar-ho tot, Y8 provar també una altra cosa: 
posar a En Ramon unes banyes de t.rnnany natural, 
a veure si efa que ell no tenia prou traça ... 

Va ésser un cos! d'eUa el que aconseguí saboTejar 
l'assahollat fruit de pecat que l'impacienta femella 
li oleria ... I, en efecte, al cap de pocs dies, va poguer 
- per fi! - anunciar a totes les sevc,> amistats la 
ditxosa nova. 

Est.ava embarassada! 
Quan ho comunicà, radianta d'alegrin, a la Consuclo, 

la seva amiga òe col'legi-una xicota que estava 
molt experimentada en coses de l'amor -, aquesta 
li preguntà, un xic maliciosa: 

- l què va dir el teu marit, 9uan li vas dir? 
- Estava molt cont.ent al prlllcipi, però després, 

com si tingués alguu dubte, va posar una cRra! 
- r - respongué llavor~ l'irreverenta Consuelo

qui era el que havia posat lo demés? 
S. AVt PASSER 

<> <> + 
lIocl.fa. anòubne 

E NTRE les moltes amigue~ que t.elúem nosaltres. 
els de la J,lenya del .Versallest, íigurava wla 
noia, a qUI fa temps no he vist i no sé si ha 

acabat triomfalment la seva carreta trobant un ric 
ex/rettlntt.", o si la seva caru ha mort, lamentablement, 
damunt d'un llit d'hospital. Era alta, morena, gràcil 
com ulla figura clàssica i tenia sempre el somriure 
a flor (le llavis, Havia nascut a Tarragona i es deia 
Carmeta, 

Quan van com~tlçar-se a apujar els pisos, la Car
meta, que fins llavors havia viscut en una cambra 
que tenia rellogada al carrer de la Riera Alta, sc'u 
va anar a viure res menys que a un maguific princi
pal d'una ca.'>3. acabada de fer i amb totes les comodi
tats del carrer de Muntaner. 

gu-;~a:i~~~~:~r3~~, has heretat? - li vàrcm pre-

-Sl, del meu oncle de l'Havana, Vaja unes bromes 
que gasteu vosaltres! = ~~: ~I~ ~~~~~llp~~is~e preu? 

- Es c1arl Avui, qui no és milionari no troba un 
lloc per viure ni amb candeletes! . . 

xa~ Jl~ v~:u~GliC:;;;~t~~~~1 p~~~~!t!~v~:í ~~~ 
immoble és un xicot que ha guanyat molts quartos 
amb la guerra. Venia carbons i exportava contraband, 
A ell no li ve d'aqui i li pago el pis en ... 

- Ell espècies - vaig completar jo. 
- Precisall'lent. A fi de mes, fem una petita juerga 

a Casa seva amb xampauya, dolços, flors, i l'endemà 
al mati, quall mc'n vaig, em regala cinc durets j el 
rebut del pis... .. ., 

- No et pots queixar de la comblllncló - h valg 
re"po\l(lre ---o Quan tu siguis rica i et facis tllla cusn, 
ja enl faràs cls mateixos tractes ... 

La Carmeta va e!\ctatnr en una rialla, i va demanat 
al cambrer dos OI1.S amb jert:, que pagàrcUlllosaltrcs, 
naturalment, .. 

Va passar \\11 any i la C'armeta, segolls ens nnava 
contant, va seguir pagant el pis amb aquell proccdi-

ment, tan còmode i tan agradable ~r ella. Peró, d~ 
prompte, la 1I0ia ens vn desapatèlxer. Cinc dies ~ 
cinc nits que no la vàrell1 veure. Què tindrà? Què 11 
passarà? Estarà lUalalta? Haurà trobat algl1n »oIo 
de senyor de preu? Ja començàvem a estar impacients, 
quan un migdia, mentre nosaltres estàvem prenent 
cafè, la Co.rmcta e!1f\ va comparèixer altra vegada.. 

Però, en quin estat, fillets de Déul 
Estava groga, tenia unes ulleres profondes com els 

túnels del Metropolità, s'havia .aprimat i tellia l.'as
pecte d'una dOlIa que fa cinc dies que no s'ha ficat 
al llit, o que ha estat cinc dics ficnnt-se i sortint del 
llit, per tot, menys per dormir. .. = S~~ ~':~~[d~~n~;On~~a~OlgucU sapiguer. La casa 

ha-.::.i~~tr:e~~~~~~1 r ara tens que treballat més per 
pogllcr pagar el pis! 

te~a 9~~~~ ~~~g a~~I;;~~allar? Mira: pago .ell la ma-

- Aid, de què et queixes? 

soc~a~! ~Ò~fl~l~~ ~iJ>~od~c~~~~I'~~::~¡! ~c~i~~ 
rustes! 

R. E. TAr,LET 

++ + 
Un boa. erre"lo 

ENb~~:!~ 11~~~~a;e~j~e u~~ctf~rf~t~n q~:\~i: 
ficlU1l~~e~a~e~'bjf:~aq:v:C~àb1~ac1i~~i~ !i~: 
fiar-li els seu.'! assumptes. 

Feia quinze dies a penes que jo havia rebut la se':"6 
tarja anunciant-me que jn estava matr~culat i teUla 
obert el despatx, quan un vespre el valg topar a la 
Rambla 

- Hola, Guaschl Com va la carrera? = L~::s ~fn;a~? assumpte! 
_ Hemfet un arreglo extrajudicial molt aventatjóI' 

pel demandat. Jasaps qll~ el millor advocat és aquel! 
que, en defensa dels interessos que els seus clients li 
confien, no recorrcix al jutjat més que quan s'ba 
pe~~t ~~~ae;:rrança de transacció, . 

- Res. Una fut.esa, Un fill de casa bolla que 11 
havia fet una criatura a la mainadera del seu ger: 
manet }?Ctit.., l com que la noia teuia setze .anys 1 

~~~i;,i~~i~à~e~t.~~~1t;n :~ti~a:~t i~d:J~rl~~girde 
cine mi1 pessetes. . . 

- Cinc mil pessetesl - vaig exclaruar JO -. C1llC 

~il revi:t1:a~~ f:t~;a pc;!:!d~a ~~nfe:l~~:r~t~~ 
grosses de vegades! r a això dius ullatrnnsacció avell" 
tatiosa pel demandat? 

..:-. Ho trobes car? Cinc util pesset.es? 
-Escla.rl 

ne;-a~~a e:u~rl~~dC~~ed~l~e~;':~~~P3~I~~~j:le~e~~ 
L'hagucssis vist! lT II vertader angelet de catn! Una 
mollada! Fer-lo a aquest preu, creu qne resultava 
una vertadera gangal 

LISARD 

Conte premiat del número pauat: 

Una dona IDO)t IDoderna 



\.p E L C I S T [ L L ~.i,~ 
<>it~.~ DEL ... ,.., 

., RECADER n 
l' ":;r, ' 

t'li :unmci ell' 1:1 n,lwvlo: 

• Tumba 

~~t~~IIII~~~f~~ll~:~li(~o~'t'nlp~~~~~~r ~1~:}·~i~II~~I;~~1.~~2()~ 
J Il anhelll qut- é:i això. _ . ' . 
llU crJrI'id<l quI.-' t'!'o n-tira l\ la "Ida pf1yo.da I (l'mil mort 

vol {·"tar aposl'utat acO,<jfOl.l.I. 

AI (,arter al' Sant .\ltxnlldn', (l!.' la bania,dn d'Horta, 
fou (!..tillJ.:lI,la nnq¡ ('()!1tillu;\dotn ddi'l llego<' 8 del famós 
Bnlkskro:t Ilolnt'u:ula H.nlllonn Alba. 

Hi hali ('~lIom~ fa\Ídksl 

niu el Cut(): 

• Im la \1:'1. I.n~·ctllna "1I'X',f~noddos rob,aroll varios 
ObjctM ~. \11111 cunti(\1l(1 en .lino!fo l ~ll1UCIUI Scliuckert .• 

h"o. ~'nvor (,'l\fTl1.<¡cn, etè cnp m:U1Hn. ~'" En Sicnlf'ns 
Rell\1c-k(.rt "no li VAn rohaJ' (('5, per la M:n:l.Il1a rllÓ de que 

!~::l~l:tc~i\":;rl~~~~:~~~~i:~I~~~I~~~~I~i~l~l~~ ~~b\~~~~ 
i Van robar Ohjl't'h'S ¡ direm. que és ba.'itant diferent 

1"l1a dl' lA N(/the, el {Jal1ll\l1t rotatiu gràfic, signada 
r~s IIIt~ qu\' pd nostre cunic Mnrü\¡;: 

• Pari!! e!l{'\Ic]¡nrn por 1011 buJ(-vo.tes el ",ive Cai11al1Xl. 
y el fl'n hM (o.iI1nll~1. ,. 

,&:nyor 11ernàndc:z. :,g¡.~i1o.r: pet l'an!orde Déul Ni vostè, 
n¡ el~ p;\riscncs, ni tIIugu senliran cridar a Po.tls fen bas 

~1~~~~I~~iIJ~~~~~~c~o.~J~~~~I:1 ~~~(ii~~al~~i~I:~'crid~~ 
Contrn aquest M'nyor, diran: tA ba.s Call1all.'~lt A ~n)'9 

~!:~ ~~~ e;:~:~pp~tn~~~tellïU~!I:~:f~~::afn RUSl noI 

................................... 
be la vida alegre 

qu~ canta totu aquell« coses de cabaret montmartrs 

::~o~, st:~~i 1;~I~~~~h~'~~::~ %~~:;!j,Ct~~ 1: 
~~!~a~::(l:;n~~l,~lu~ll~ ;.:Ui:a~:~~a n'!'~~'I~!':o~:r! 
~in6 per riure, I jo no allltla per riure, !;Jn6 per 10 aJtr~ 
¿ E,damtJI ~ '.. • • 

t'nR ~ltra xj('ota que ID('f('ix punt i,o.part, i fins puots 

~1~~~I~~'ad~~,,"aó16. el~ ~y:::;~~~eS~~, ~~a ~~~o~ 
~~!I:~anrc~d~~~~;~~~~,rtrq~(~~~;:;I::: ~~t;:<1!~n~:~: 
amic sellyor COtl':A.lla, (liu quI" é!Io 1..4 dl~,<a d.la tkKancia. 
Home, l'ili IK"lIlbla qlll' v\JI;tè apreta ma.'lfia! l'er més 
que, amb aqu{'stes doniS, 110 ~'apr{'\1l mai prou .. , 

es~~r~t; l~r:nq~~<¡~é ~~'1db!;:ll:5 ~~rl~~' q~~aj:~~l ~: 
a~~~I~\a~:rr:rl ~~!:~~a~II('~,~n/;7t~cd~till~'n,,~:ÜJ~~~:' lli! 
sembla que En ("f1ana, quan redacta la propaganda 
(\e\l l"~tnr 1II0lt ill~pil'1t,", • 

nijo\l~ t'5 YI\ tornar'a ohtir nltre ('op l'.A1cà7ar l;',..,pa· 
lI)'oh. D~it!,!XIll a la 11(j\'a Empresa 1116 50rt qUl" a lea 
n"aJlt·pll';'S~"l<'s, El ('Imt é!lll11n rl'Vlsta que ('8 diu]l,' N 
com molts AeC'r('\nri!! i 1>1111\(0,. a 1'.An11.'U'i Ril·ra., . • 

A e!l'1\ ,X(lvdty. hn dd,utat lo. f'q'lt'ta 1.1àC'~r, ulla \'n' 
l(,lI~iall(·ta 11:a116 més ('.;tia. a In 'llit' li (\(,n" p(·l~ cotI/O. 
f'egwnnus, 1',1 Rllyor S('Trano ha reforçat II()Vo.tlI(·llt ci 
Fr' Frt amh quatre J\Oll.~ quadr.,; .r.u nuaraeh3l\' que 
bo unA. e~ d~ lo. terra fi En (larIlJtlunt, el del J)jiul!lo • 
• nol!!os ;";lllOl1<'S*. que s6n \llit- l~t'S de &('''''ores d'a1l6 
mbo maquet, ('Olla que no h,lI.\'fl1l1 ,'ist llIai: perqul- les 
bosse:oI f(,IIWl\lIll'5, II(·r n n~:lHrc5, a6n ,ma I\t'H·tat 
.Triangle Chic' i .:\risUrlo Danz., ,lIlla c • a hUI" d~ 
',.1«0>$, que lliu t'!I1011he amic &"d,{o, 

r.a tmupe AI"",~ h" 11dmtnt a1 .Fulies Bef'gèret, Ri'1I 
uno. ~ent que .... ali 1Uolt hi per aquell púhlk ('Vi à i 



H-LATUIES 

fa.miliar. A més, hi tenen a la Pepeta Ibelty, una xicota 
'Ci'aquelles que no es trobeu pus a cada escenari, ¡ el BnI. 
<lomerito, el graciós BaldOluerito, pet qui nosaltres tenim 
'Una debilitat, en el bon sentit del1llOt. 

Al .Concert Apolot ha debutat la troupe .Mundiah, que 
no té res que veure amb el senyor Mundial del carrer 

ff1P~;!;rh?~~l~: ~:~:r:e;;.~¿aj¿~~j~ :~:::;~,ïti~ ~~f~~ 
~or: ~~~e~l. K andu la recol1cguéfl i hi hagués Ull vodevil 

Pel cPompey;:u, la Miralles segueix ttencrull corli, i 

d~~u~~~t ~~:Sgc~~a~~~1 ê~t::y ~G:;a~,a~:~~~,Jl~~JI~~o~!~I~ 
gasten per la bombonera del Carrer Nou ... 

Er. NOCT.bmUL DmISCRET 

M l~:s:, ~~:~:¿;~di~a;;l~!tr:j.E~ C~ll~béó?~~l~: 
l'fllegr~~~:Ubt~i~ d~:~ts~~~l~~~~~te~~ t¡~~[t~~S~t~IJ~~: 
.culs per l'isti!. 

Ara han estrenat La lletera del quint pis o La totog~»ica. 
Es una cosa que fa riure tant, que a una carnissera del 
Ninot que va unar·hi ahir a la tarda, se li van trencar 
totes les barnilles de la cotilla. 

A dav:ant - ll~eix.i's cVictoda,- es representa amb 
gran è:ltlt La Ctu/Clón del Volça, d'En Puig i Ferreter i 
Eu ~a\'arro CostaLclla, musica del mestre Caparrós. 
L'obra és un veritable el\t'ert, i el quadre dels :'iirgadors 
-és d'lm gran efecte. Qne lx:r molts auys pue:uin anar 
lent tan uones obres. ~ 

A cA'u ~C611tiet hi ho. Ea Santaeo.na amb una primêrñ 
actriu que es diu Mercè ::-"Io~nl.etl. No és la de les nenes 
desaparegudes, eh? Fall El tdtota - vull dir que el re-

Ft;c~I~~~~a~1~;-hi6 ~:'/~~~~ ~~~ é:t:~~a~~ ~~f: r;!~ 
de pUllta els cu?elts d'Ull negre, que són els més dlfici1s 
de desentortolhgar. 

En Rojas, al tBarcclol1ést, fa teatr~lpl#Jbloq," sI4/1'e. 

t:~!~!di¿~,~17~a~:~~~d~1~ b~ i !q~!:le: eC;:s de 
Dissabte es va estrenar al c...."\¡01\. Ulla sarçuelo. en dos 

~~t¡:; ~~ia~taZc!~i1ee:ià ~é tdo~:ràC;cl:~~!~~ 6:'~ 
que es proposeu l'empresa i els autors. 

AI _Barcelona" on s'ho. acomiadat l'Inuudi, fan La 
pUf'a verdad, tasca estimable avui en dia que tothom 
diu mentides. 

Pel carrer Ponent fan La carrera. Això no és nou, 
diran vostès. Com que alll aptop hi ha cê, la Filo! Baden. 
Vull dir al .Goya_, on s'ha estrellat Ull drama. alemany 
que porta aquest titol. En Sassone ens va donar dituecres 
una eonferèi1cia sobre l'Antoni Machado, en la. que ens 
va convèncer Ull cop més que en sap la prima d'aquestes 
coses. 

Al tPolit, dijous hi va hav~ acontei:xement gros amb 
l'estrena de El alma d~ la aldea, amb assistència del 

seu autor, }'il'lustre escriptor anticlerical senyor I,inares 
RJVa5. El públic va aclamar-lo :>owllosament, COIU e!l 
mereix Ull home que ha escrit La garra. ,. 

Demà, si Déu vol, s'obre 1'.Olympiat, amb circ eques
tre. Veurem ~i les eCI~'Y~"es són maques. 

Er. NE:BOr~TAPAN1Clt 

................................... 
CORREU SECRET 

Saba. Veurem d'aprofitar-ho. -:- L'home de la Sama~a. 
Anirà, un :xic retocat. - El 1I0~ de Sans. No té gaIre 
argumellt. Per què 110 ens envin altres coses? - La 
lletera nova. Es lUés brut que Ull servidor de vostè .. -
La noia. t1er{!Q1JVosa. Anirà. Vol.fer el Iavor de dir-llOS 

11,1:~lIa~ti~e '%~d:~~~~/1~~I~~ l~~l~~ ;!r~~ò s~Ob!t~~!~ 
hi hauria bnfeii. - S. E. 13. Mercès pels seus record.s. 
El seu conte telefònic, que és un conte de te!croma 
sense fil, ayui tan e\l moda, anirà si no s'hi oposa la 
superioritat i el troba massa verd. - Gustau. Sen\ pu
blicat el vers. El conte anirà, canviant-li ci titol. Su~e¡n 
9,ue no li sabrà greu. - Un que tlO firma .• Bona let JUS
hfica el seu tltol..-Malt'da Passió. Serà aprofi~at.
Pallús. Els seus dIbuixos són massa. ingenus. Vagi f('lIt, 
que pot arribar a fer coses que estiguin bé. 

- T'adverteixo, Lili, que ja estic cansat de ser 
el pagano i de què m'enganyis amb altres! 

- Sempre seràs ridi! Que no ho vçus que és el 
meu marit? 





lJM .. M .... I 

- Creu, LI.I .. ta," 'u. etlla"prlmera 40aa ,U. 'Hpulle. 
- SI, to" .1 .. I. matll.I(III). 
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