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El bon doctor 

1+;n S.b.t., el famO.s facultatiu que s'ha. fd 
~na especialitat en el tractament de les malai· 
ties del cor, ~'ha comprat un magnífic automòhil 
que li costa. quatre mil duros, Hi ha que tenir ~n 
Compte que l'heroi d'aqllcsta xafarderia fa quatre 
anys que excrttix i ja po<;s.eeix uu respectable 
~Otnpte al Banc d'R<;panya, llO pis regia ment io"· 
8J:lat i una torre a ~ardan:rola. 

No és d'estranyar qu~ en tan poc temps hagi 
pogut agavellar una slIma tan respectable com ta 
que representa tot aquest patrimoni. En efecte: 

~~b \~. ge~!~e~adi:~l~~::C u~~ml~~~~a~'h~!~:!~'~~ 
la que, entre moltes altres, figura\Ta la 'òegiient 
partida' 
, cPer ·haver.me despertat a la nit i pensat en 

1 t::~ecte que li produiria la dosi de digital que li 
Valg prescriure, 20 pessetes .• 

A aquest pas, En S.b.t. arribar:\ a ésser rival 
del difunt Huc Stinnes! 

La tel.:8 

.\1 dir això no ens rdcrim lJtl.' al Hil,re que ha 
publkat no dels n~trt'<; prilll~("<; 'c()rnons·btE"u~ •• 
i del que tant han parlat t't" diaris. 

El senyor F.I¡;.r, veU !"oltE"ró clIle no pcn..;a 
més que en atipar.~e , .... iu <;01 amh una milwona 
i una cama de lIa .... est. L'ultra t:wh •. el "ènyor 
F.lg.r fl'ia mott mula cura, com o;:j n·hí lJassé'; al
guna de crespa. Ql1 è tindria l''wme-? 'Iati de 
cap per diner", no era. {licil; !li ~l1~to~ amb fa
mília, imp~~iblc, Jl('HIUè 11<) tn té; de 1¡I/crUes, 
ilO s(' n'hi coneixeu .. 

L'~ll.tna de llaves) cregué 5('1\"; dubte que el di· 
nar no li ha .... ia agradRt. i ,"o!l'nt·ho comprovar, 
es va adreçar 11 b minyona 

_ Què li ha ft't aqubt mil.;: dia per dinar, al 
senyoret, que veig t}ue fa tRn mala cam? 

L'i minyona girà f'1 cap i amb un aire un xic 
molt"Stat, re..;pongui:: 

Li he fet botifarra ... 

El plet guanyat 

Al Pnsseig d .... nràcia hi viu un advocat, bastant 
corrido, ,"otre parêntesi. quina especialitat és la 
d'empendre pleb difíci19. 

Quan alg(t té \III assumpte al Jutjat i no sap 
rom sortir· ne, ell és qui troba sempre el desllo· 
r¡garlor, . .o\ixò li ha proporcionat una reputaci6, i. 
a danmnt de la reputaci6, bastalltes peles, qne es 
gasta alegrctmnt per concerts i demés Uo~'S 
d'honrat e:ibnrjo. 
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No fa gaires dies, el nostre home tenia un 
assumpte molt delicat que estava a punt de fa.
llar-sc. F.l client, «t1C no tenia raó ni agafant-ho 
pels l'abells, però ell, CQrn que bi veia molts 
diners a guanyar, anava amunt i avall, <:en'ava 
reromanacioDS, feia visites." rt't fi, i no veient 
les cOt>es gaire dare~, es ctE'gué en el deure d'ad
vertir al scn dil'nt' 

- FJ seu assumpte es faUa divendres quf' vé. 
Ho sé cert. Com que la cosa és periUosa, lo millor 
que vostè podria fer, seria anar--se'n a ~tiuejar 
a Biarritz, m'enten? Una presó preventiva seria 
pos..<;iblc i cal no baria!. I no dehd res per aquí a 
nom seu, no fos cosa que es decretés l'embarg ... 

El dient va obeir les indicacions del seu lle
trat. Però aquest es donà tal manya a fer en
tendre al jutge que Jo que semblava blanc eta 
Dl'gre, qUí' acoll~cgl\í inclinar la balança a favor 
seu. 

Amb l'alegria que pot imaginar-se el Jlegi(lor, 
l'advocat va córrer a Telègrafs i va dipositar 
un teh:grama pel sen client. I-:I despntx era urg:ent 
i deia així: 

.La veritat ha trionúat .• 
L'endemà, el nostre advocat rebia un altre 

telegrama. 'Això va penc¡ar, deu l-5....er Ja felici
tació del meu clienh. \'0. obrir-lo, i amb la sor
presa que pot suposar el llegidor, va veure llue 
deia t'tnican::en t· 

.Apeli •. 

Les lliçons de nataci6 

Ln. simpàtica Emma, la jove muller d'un dels 
nostr~ més coneguts sportmans, està prent'nt lli
çons de natació. Aquestes les hi dóna un profes
sor, amb l'ajuda del seu marit. 

La xicota no sembla gaire apta per aprendre 
aquest (1ti1 art. FJ professor prou s'hi esforça, 
però no hi ha manera. 

- Veu? -li deia l'altre dia -. Es molt sen
zill. Llençar-se a l'aigua sense por, tancant la 
boca, com és natural ... 

_. 'tancant la boca? - interrogà el marit-. 
No s'esforci més. Això sí <Iue no ho aconseguirà 
pasl 

L'HOltTOr). DE SA."T BOr 

NOi., prr mú que rumio no em ve up xlslo a I. 
memÒria. 

- Fa un eslorç d"lmaglnaeló, home, que Ja tt vin
dran de se¡uldL 

Les IIPllrltncles 

E SC(¡I.TA- digué aq11ell mati de dilluns la st
nyora Rosa a la seva fiUa-, on vares anar 
ahir a la tllrda amb )' Albert? 

- Ai, ail - respongll~ la noia -. J a t'ho vaig 
dir. Al cinel A la Wnlki,ia! Proosament van fer 
unes J>el'lícules molt bolliqu($ ... 

- Vols dir? = {ta~~~ ~o m'enganyis. Vàreu anar al 
cine o a algun altre lloc? 

- Al C'ine, no li ho dic? 
- Doncs, mira, noia, aquest matí, quan t'he 

vist les CaldiJ1es, he pensat que havieu anat a cer
car cargol~ ... 

QUU[ ETR 



-De maner. que el meu marit m'enganya mlserablementl I amb qui? 
-Amb la meva doni. Perb, ella li ha fet saber que tu I jo tambi ens enteniem. 

~omplim.ent 

Er. senyor Xirin.'lchs, aqueU dia, arribà al 
despatx molt preocupat. 

. - Pepet-digué et meritori-, Miri que no 
esttgui despenjat l'auricular del telèfon, que així 
no sentiríem el timbre. Tinc por que d'un moment 
a l'a ltre em telefonin de casa ... 

_ Que hi té malalts? -li preguntà el senyor 
Roure. el caixer. 

; ~a1::Sia e~e~a S::~;o::~~~r:l. ~:!. e:~ rora de compte i tinc por de que a hores d'ara 
estigui ja amb e]g dolors de l'assumpte. 

El senyor Roure, que era una ànima sensible, 
va girar qua. Es va imaginar el dotor, es va imagi-
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J, 11 t'I, '¡',~ 

I no té pnr 1ft \"en:r lola f!{'T aquests lIou tan 
solitaris? 

Cal ~o hr¡;pr. ~emprf trobo algú que m'8tompanya 
• e/ur, 

nar l'¡!~SIlIJlPft< i ('~ ,,'n imaginar a la senyora del 
!<. '1 l,rillC'Ípal. (111(> era molt maca, i es posà. d~ 
lL,'''ii1l! ül.\ln;\.r a la rect'TC3 d'una ~uma que no h 
ql~dclnl\·a. . 

.\1 mp d'un moment, t:l senyor Xir:inachs, que 
va ~ntir trucar el telèfon, ja estava a l'~arel1. 
IlClIsallf..f;(! que eren de casa seva. No hi havia 
r~ d'això, no obstAnt. Es tractava d'una Tecla. 
mad6 qnc feia un recader de Masnou. Després, 
tornaren fi trucar altre cop. Aquesta vegada era 
el a~cllt d(' les contribucions, que reclamava uns 
d()(:ument!'l. I cada volta que sent ja el timbre del 
teJHon, el bon marit :o;e n'anava cap a la cabina ... 

A quarb d'onze ]i portaren lm recada de casa 
ceva. Pl'T fi! RI bon homc agafà el barret i se 
n'anà cap al despatx del caixer; 

--)Oriri, Roure, no se'n descuidi d'arreglar aquell 
~cc de Cri!'ti:uu3. j aquell!' marcs renta d'Ham
mrg, eh? Me'n vaig volant .. 

l el senyor Roure, qut" seguia preocupat pel ba
lanç. li respongué amb la major serietat del m6n: 

l::- Bueno. bllcno. ~Dyor Xi:ïn~cbs .. , l desitjarf.. 
que Jo de la !'oevn ~nyora no !'oll!lU res ... 

K.\R TRONS 

La lluna de mel 

TORNAvEN de Montserrat els nuvis, satisfets 
del nou estat i disposats a insta1"1ar-se a 
Barcelona. Ella es deia Carmeta i era m 0-

dista j ell, feia molt temps que feia de C?rredor 
en una important fàbrica de filats. 'l'erua una 
bona situació que li permetia viure sense engÍ1-
nies ni restriccions. 
:.:: A l'estació del Nord els esperava la mare de 
la Carmetn, ansiosa, com és uatl,lra1, ~e veure com 
li havia provat a la filla el matnmoru, I:'..s clar qu«; 
ja sabia que ell se l'estimava molt, 1 que mal 
havien de tenir cap di5gust, puix, de promesos, 
sempre s'havien portat tots dos d'allò més bé, 
però una mare, quan la seva filla té de passar 
tràngols scmblant!;, sempre està un xic inquieta. 

Abd que els veié baixar del vag6, la dona va 
pensar que es tornava boja d'alegria. Va córrer 
cap a l'anà!", els va. abraçar,.va agafar un pa~uet 
de roba que la Carmeta dUla sota el braç l, a 
penes va estar sola a.mb ella, li preguntà: 

- Què, filla meva, estàs contenta? 
La Carmeta posà els ulls en blanc, com rememo

rant la felicitat de la nit de nuvis, i mormolà: 
- Mira si ho estic que no em faria res tornar-me 

a ca3ar demà mateix ... 
MARC DE SANT ANDREU 

La poncella enlllDorada 

EN tot el caTIer de Fonollar no e!; f)3.T!a rné~ 
que dels amors de la Quimeta amb En Pel~t. 
l'aixerit rnt"cànic del carrer de Tantarantana. 

S'estimf'n com \ln:\ parcl1:J. de colomins. E~ 
veuen al m:ltí quan ella va a pinça j ell a tre· 
hallar, al migdia a l'hom de la 'ia1r.awia, a la 
tarda sortint del trcbo.l1, després de sopar ... F.stà 
vist que l'un no pot passar sen<;e l'altre ... 

Am estan molt lJr("ocupat~ rerc~nt pis, puix t'S 
volen casar ¡>("t S('ptemhrt'. La mare d(" la Quimeta. 
de tant en tant els acompa'l\.'a a ,"isitar procura
dors, agències i propit:tari... . 

- Ail- rleia l'altre dia la bona dona-o CreguI 
que ja tinc g~n("!'I de que t'stiguin cas~ts. Aquesta 
noia e<òtà boja pèr Eu Pepet, Cr("gru, per ell ~ 
quedaria ~wn5e camisa ... 

SlS TELLE't 



q]aix ... baixet ... : 
ean/es d 'CIna ;noènCla 

JOCS D'INFANTS 

(]J UES nenes, ~en"des com dtles baldufcs, 
jflgucn a VISite<::, 

Escoltem a l'intlOcència? 

- 1 don/2~~e::7;~~ita. ia s' ha casat? 
Si; ara ja tres mesos. 

- l està contema del matrimoni? 
-Molt! 
- Quants /tms té, quants? 

_ Per ara, quatre. Oh, són més,.dolents que la 
pesta! Cregui gil' ('ni lan tornar bOIJa. 

- 1 tols els htJ criat vosU? 
- No, unvora; jo vaig criar el primC'f. però 

(om que no cm !,rot'lJva, ds altres els va eNa, el 
m,u SNJ)'"T •.• 

FLOR DEL SARRER 

(] 

V ttn!: recollides de moll interessants d'aHèt
. dQi,,'S de m,rer, però "na de ks que mai 
m'he' fugit de la memòria, is la que t!" 
\!li paSSlJT nroS. Ja uns quatre anys, en ltnsa 

entor:" i qlu_ tr.al la pen4 d'tslargjr a ks xiroies 
p14n<s de LA TUIES. 

Eren quarts de deu d'una vetlla d'istiu. St?rlia 
de l'Iris. 011. cuir, les 1Jellícules a la moda, els 
atrcvimcHis d'ml va de'CRdira, m'havia POSlÚ mts 
t¡vanta que l'arqud d'un con:tMbaix. 

Pujava pel carrer d'En Muntantr i a l'a"ibar 
prop del de Rosselúi, t'aig descobrir la siluct~ d'un 
home qw, "poiat de cara a un arbre, no calla pat 
PregulIttlT lo què hi feia. . 

Escaljeida com utava, 110 cal dJ1' q,,~ ,el mef~ 
euvelld va wmcnçar a donar voltes verllg.ttoses , 
q"e el motora de mis .avall de la dntura es va posar 
immedia/.anu:Ht en activita.t, en unes pulsacions ace· 
leradís~imt-$. 

Vaig eswftQr tl pa, per si lograva ptscar ,alg~n 
recreio ptr la toista, puó el bon home,ql,e fIO s haVia 
adonat 4e r.:s, seg"i/J tan frt-squd de ClIra l'arbrt, 
taraNt;am ,ma ca,JÇd, 11I~re rtbr.egava h4Troua· 
"Unt lo fUl tnt.ia agala' allth lena de les seves ma
naSSts. 

A l'a"ibar prop d'dI, que tncara 7&0 m'havia visi, 
vaig ler em pe/u xiscle d'es~lai, Jogrant l'objecle 
que en, profJosav<c: 9"e e$ giris de cara a m,i. Com 
és nat'lYal, t'oig liI'tir un gl'tm esverame"' l anava 
a posar-me a córrer carra d'En Muntaner aval" 
quan el bo tie l' home, en un io de persuassió que 
lm 1,'a desOt'untllf de mig /J mig. em digui: 

-- No tingui por, noia, no li,,!!,,;, "'or. Passi .~tlIU 
recança, qlte ¡III'agalo bm 1""1· 

NOTA .lfONDANA 

O N un recó de l'ai1a~-llolja que tenim .abo· 
nada al Liceu, parlen el me" cod s "tIJ 

amic seu. 
Jo, eslratigieamt1tl coflacada, m'cntt1'o 

de tot IQ qld diuen: 
1 doncs, Josep Moria, semblo que has ddxat 

córrer lo de la Sm;ctte? 
Q14è hi vols leri ... Coses de la vida ... 
Sempre m'ho va semblar qllr eren "ns amors 

dels quals no en moriries!... , . 
_ SL. electivament... gràe1ts " la per{na del 

doc/or Alomar, .• 

AUTO-BOMBO 

Q!ERDONIN si tú" la petita l'anjt~l de 
er~re' In finO noia de moU bon cor, No Ai 
pltC ler mis: al .::ostat meu,. no ~1I11 que 
Jlingli paldxi. Quan al tramvta v"g al~un 

jovenQ que em nlira amb aqudla mt:na de mirar 
que sols expressa una cosa, poc a poc prO( uro 
situar-me al dat'ant d'ell i aprofitant ,ls solran 
del vehick. deixo que es dongui un baw¡ucl ex[rr,. 
de curt/e. i protnantoris, fins que l'hcnncnet queda 
satisjet. Quan en alguna reftni6 els ,,1eu!\. marcheufs 
s'txJassien en lo cDn.ttmplaeió dr la tneM pantorriU., 
procura camplaure'ls aixamplant els horitzons jitu 
on ftttmelt:JI tls l!mits d'una noia educada a 14 
modt1M, i Iols sabem que aqucsts limits ~ s'atu~4Il 
pas a la lligacama, Ballant, no m'he queixo! ma~ a 
la ttuva parella de la prrssió dt la clau lle la botxQca 
del pa,ttaló. En una pnraula: tinc un cor com meti 

cat1~1:,u~e dia mateta:, la 1IIamà va castigar el 1.\116 
• quarlo losc i pa i aigua perquè havia let mal6d 
a mo.sstgades les pl41úes de l'e.lredó :iel m~u Uit. 
El pobre Lulú grinyolava llastimosament ~ancal m 
el seu calaboç. Jo, d'amagat de tothom, l'a" agal." 
Uts jros de 1l01Jgw:I, el vaig sucar en el pol de la 
Jld i de "utsleles, obrint el quartet amb molla eurll 
per MC ler soroll, cm vaig ajupir davant del gossd, 
Per cert en una pO$ici6 "IJ xic violnua, i c~ un 
Iwmetsd l'S va cruspir el saborós obsequi q"e 10 li 
.o/eria amagat entre ks cames pcrr¡ul no cm veieui1f. 

A.r., sempre que me'l poso a la lalda, o m'ajupo 
dat'ant d'eU, tl J .. ulít està una hora llirga qlu fU,.
gards amb tl seu "torrel, buscant no sé què pels 
l'l'plecs de la laldilla. Es deu rtrvrdar del tlongud 
4'4qud¡ Ji.r. ... 

!;aura 'lJrunel 



e 1·:S carles d'amor Imet' 1mes valors ben di/e
rcnles segons el mometJt de la vida C1I (}f.e qj" 
rebudes. Quines $Ón les de l'amor vtritabkJ 
Sembla que les primere" ... en elles es parta al 

C()f', s'evoqutn nits eurelu.ries, dolces cançons de prj,fUJ
nrtJ.- .. Canfons? ... Qui sap! De vegades, la-ca1lÇÓ Qn'jba 
a "aimada lan lerma, tan dreta al COT, lan encesa de 
passió, que mis que una cançó sembla talment una seT
peta, una vi{¡T(l, qUt es redreça. davalú d'ella en fins 
estiraments i recargolaments tnctlaçadors i decidida tJ. 
clavar ellibló així que ella es distregui tina mica. 

aGES. diguem·,,, segones carles d'amor sO""J) ~'1sades. més tranquiles, però mis pràctiques que les pr/muts. 
En ~/es es parla de lot, menys de é,,,,,or. ~S,Ja' ca de si lajactflr4 de la..nt~djsla és, carA, de si ja està, palat. 
el I"me"', dellloglltr, de si aviat Clrr¡hort! ~¡1 11 i.dcm4fUIJ u ?ark." En./~: I lItnQY S lla I~t .t~tdDr th llIbres 1 
corredor de borsa buscant mgoci en les 1""ai en fes lxuxades • eXlflnt un nOlt SIJC1'I/'O ta c~da '",VII ~

cessió. Dc vt'gades, com a postdata. es parla incide¡,,¡QJ"~ rie I amor en aques/el caTUls, l'cm les cxpreSSH)1I$ segue""n 
tU sfJ1'/int-u de l'arit",~fica: 'Demà a Ics sist. cSj n t'l.,."~:"' detflana el 6-!) A, !cU/()U del MSpa/X.. tA la tO"'8 tlS...o 
S. P .• I de vetaus, tot plegat a(lloa amo un 6~-6 co'" sal ... 

Una IIV~nturll de fren 

NAVA JO JX'r pnmcr cop en ma vida o. A 
'. ",riS. 

no conegllent del francès més que 
mots tlpn.~os en poC'S dies, que 

una pronunciació infernal. El meu 
n'ésser curt, perquè únicament havia 
la capital franl.'eSa al repr~sent 
jo estava empleat, nrreglar una 
tant d'un client i f'ntornar-me'n cap a 
Era. qi.i~tió df" vint-i-quatr~ o de qUo.raDt:l 
hore<;. ",eot 

\'aig fer d viatge des de Cerhl're cornplet~ uen 
sol. Quan ja feia més de dues hon"S que e tarÍó, 
s'e~1(:linzava a . França, en una petita ~cOteta. 

~~~~n~.:t~:;~~ ~~:~~:~:,P~:I:~~ »'eUbtta 

de r.o1.1a i bonica co~ un cromo galant. dolça 
~I JO ha.gul's saplgut tirar flore:tes ell ,Ili \1lltre 

llengua ele Molière, aviat n'hi h:l.uria dIt ~ 
que no haurien esta.t quatre de fre;qu~, 
lo contrari. l>t:rò com que amh prou fCln 
demanar que em p<,rte~sin l'e~ _ 
haver de reprimir, tot i pens:\nt per qUin p¡¡11a 
dill1f-nt podria jo expressar-li a o.qt1ell~ !lo qúe 
meva admiració, a l'ensems que els desitJOS 
en mi despertava. t di-

Sortosament, al vagó que anava ctlJ;-a~S::l bfU 
Vi.\ut del nO'itrc, un r~tol que ('o;tava fIxa 

tnig de la l'0rta eru don:l l'idea dt!! mot just ()er 
on ca.tia I.'omençar: 

_. StlnyoT/1 sul:1? - vaig preguntar. 

bé.~~~ai~rn:!j'!r a::;b v¡~t~af,e1IU:a:~, ~~~c:::;r 
tnJ.raculosament, hi havia algun altre rètol que 
etn servis de manual de conVf'rsa. Oh, Proddèncill! 
Hi t:ra,J Vaig repetir-lo; 

_. Prohibit fumar? 
1 li vaig tendir 1\n egipci. 

1 I.a xicota acceptà i somrigué. Llavors". Oh' 
lavors vaig creure f1ue Cupido en persona havia 

st-mbrat el cotx..:! de rètol~ benefactors. Al (..'ostat 
nostre mateix bi !"Iavia un paper veoll, ja mig des
:~~7:at. q\tc lO ,-aig llej:!;ir amb la. '-'OI~i.ient 

-Rc:,;crvat? 
-Oh. noI 
~tans a l'ohra! ..... aig pensar. Com una rera. em 

Valg ahraonar damunt d'ella. '(:n xiscle se li es
capà de la. seva gola. 

- S<>nyal d'alarma? -li ..... aig dir, repetint lo 
que deia un nltre rètol. 

La gentil criatura somrigué, ('om per fer· me 
'-'Ottlpenc\re qUI!" no n'estava gens d'alarmada. Jo. 
en vista d'això, va.ig anar feut. Però quan vaig 
ésser al lloc més intere"sant, vaig haver de pro· 
nunci.o.r, desi1' lusionat, un mot que també fi~\1-
[ava. en un altre rètol. 

e ES ca~tes crepusculars, tt.llm 1m caient mis dO
mt~llc. EI/cara que consen'adores i escrites de 
c~ra. el mes rí~id patracol, .en elles es pdrla d. 
SJ les patates svn cares, de SI la t,ida és un" cosa 

tan dura, de si els negocis que cs tenen entr. mans 
donen O no douCII el degut rendimCII~, /le si les nits 
d'!livem són molt llargues, de si lla snn tan llargu" 
com lli gwt ve t'i suposar._. En fma paTaula: són car
tes d'amor domesticades que jall olor de cuina, de sabó 
d'oliva i d'estolat amb llorer i p/ltaLes i d'alguna que 
altra lla1lgo1lissa ell els dies u:és se1ly/llats .. 



10 -LA TUES 

----..,,-,., pera ment insuportable i no perdonava al xicot cap 
de!';cuit ni cap oblit. 

Ella. ~ Jo 16c una dou que m'agrada molt guardar 
lesformf5. 

Don(l, miri, ningú ho diria. 

- 'rancat! 
El sen índex em mo"tril. a sota, un altre ('artell: 

l'a obrir, tirar. Així vaig ft'r, i la seva robeta 
cedi... 

\litja ho:a després, a~afada de kl. fi?!., jo Ja r.or
tava. n un quartet, a damunt del qual es llegia: 
7 ()ilelt~. Cn nItre cartdl m'indicava lo qu~ calia 
en aquell moment: Ai!;;1/4 .... 11.'lIla ... Pt:!rò pn el 
moment en !Jut: la <ll'ixa\'8 abandonada a les seves 
ablucions, \'ai~ de~cobrir d darrer rHol, que afor
tunadanwnt 110 h:l.\'ia llegit abans, ni f¡lIta que 
em feia' 

.Pro}¡ibit muntar durant la marxn del tlcn._ 
F. AVALI. II. .. ~~A 

Un home de c"rllerer 

L A t,nrena Antouieta-Rafc1 no s'avenien gaire. 
Xo é! fIt!!: a ell li falte:-:sin quartos, ni es 
fiqU\!s en si 1:\ s~va amiga li fda el salt amb 

masc;a frf>(Jiiènda. P{'rò 1'.'\nt0l1ieta tenia un tem-

- Amb tu DO es pot viure! - exclamava a cada 
mott1ent-~. Semble que tinguis la sang d'orxatal 
No poses mai rl:rn('i a res, no ("t preocupes de res, 
deixes qUE' tot vagi com I.:éu vol, o millor <.li t , roro 
Déu no vol... 

- ]lerò, què \'ols que fad? - rep1icavaEn Ra
fd -, Que vots que cm baralli amb tothom per 
qualsevol futilesa?. Si jo seguia les teves teories, 
al cap d'un any ja estaria renyit amb tothom! 

_. Calla, calla! Ets un abúlic i no et preocupes 
de 1'"t'5. Sf'mbla mentida! 

- Però, no ~iguis així, dona, i no fade; e'iC't'nes 
per coses !';cn<;t: importàn~ia ... 

- Vnjal - exclamà per fi l'AntoniC'ta -. Saps 
<Iuè et dic? Que et<; un home sense energies i sense 
cnràcterl 
~ - Jo, nn home sense caràcter? 

- SI! Sense caràcterl Perquè si en tinguessis, 
ja m'hamil" tret d'<ll]ut.'sta casa a punt:.:ldes de 
]len! 

R. E. T.o\LLET 

Elllramofon 

Al'A'ls sl·nyo.rs Roca, de Sant .Ccrv.asi, els 
diumenges fan reumons curSl~. Ht entren 
uns quants vclns que junt amb uns parents 

de EarceIona. organitZEn una tertúlia un "ic sua~ 
deta, 3mtnibnda per un ~n\lnofol1 d'aqu.ells que 
tenen un extem; reperton òe coses empipadores 
com I a Monlaia, El ptfjaro (1Z1Il i altres llaunes 
per 1'istil. 

Diumenge passat, al senyor Roca li vo caure a 
terra el manubri de dallar-li corda. 
~ Em sembla que no podrem tocar - di~l1é-. 

RI manubri ~'ha. trenca.t. 
- No, home, noI digué la. seva dona. 
- Ut dic que sil 
- .Et dic que noI 
C(\mC'uçà. In discu'isi6, que durà deu minuts. Per 

fi, la scnVOTn, votent mostrar que terna raó, agafà 
el manubri, donà corda al lloro mecàrnc, i, oh 
prodigil, ac¡uc'it començà a engegar el Fa/al 
Shimmy ... 

- Ho veus? rugl llavors la dona -. Sempre 
\'015 tenir raól 

- Jo em l'cnsa''a que s'havia trencat! - insis· 
tia el marit. 

.. Què s'havia. trencat, què s'havia. trencat? ... 
- exclamà 113o,'or5 la seva muller -. Com si tu 
haguessi'l si~lIt mai ~apaç de conèixer si una rOsa 
és tr¿>ncarla. o no' 

KAR PANTA 



ALERTA, MINYONSI 

!a aquHta Soed' hi ,ubllear.m totl ell CONTES 
.u. "'DI .nvllo ,ro,ll .'úter eontata a les nUu 
UN.les d. qul.u .uf' ,er amunt I ~uo &leufa 4Iene. 
.'&Ier e.noeutl ,.1. lIatrllalr .. I.dorl .. LA TUI!S. 
O'aquat. contu en premiarem IUl eada ndmero amit 
1. r .. pedalll. ~u.ntlllt Ge .deu ,tlel'. eoltr.lutl en 
I. a •• tra Allm.lnfatrad6,. per Ifro ,o.ta' al. que "bo. 
q"''' t.ra d. Barealou" Alert., .ona, I a,retar )'i,IU 

Lo fortuna en el Joc 

LA senyora Paquita s'havia ficat al llit de molt 

l~fl~~~~~' r~gi~~~~~l~lic 11~t~~CI:~idé 
vm.ir-li a. fer companyia, s'havia empenyat en anar 
a l',Arthtic. llU cop acabat e bopar, baix el pretexte 
de que t<:uia de tornar vint dnros a un amic. l això 
uno nit en que, ja fos pd temps o per l'estatdcl~SCl.ls 
nervis, la senyora. f'aquita sentia ulla Ilcccs'litnt im
periosa de compartir el seu jas amb l'Albert ... 

F,!! va adormir, amb Wla!!Oll fluixa i \111 xic Ilgitada. .• 
L'Albert. a bolt!ic~ur, 110 tornaria fins nlamatinllda. 
Ella ci coneixia prou. JlIgador cmpedernit, alB on 
veia una taula de ruleta, de bacarrat o de trenta i 
quaranta, ja hi cra ... 

..• Un 8Orollllcuger, com !li hagués estat produItin. 
voluutAriament,lndesperlà.Enpocs segons va com· 
]lttdre l 'orlRen ... 

uJ~:\~~~~~nad:i:ò~~~:~;~aj::a~ic~::aolb:i~u~ 
8tt:reter de la senyora Paquita, ptspnya dos o tres 
bitllrts, i s'entornava n provar la sort altra volta ... 

--: Que és tonto! ,. - va pensar la do!'a-. Busca.al 
CallUx de dalt i IHlp que scmpre els tinc al del mIg. 

I, COIn reptant-lo per la lleva distracció, cridà: 

~~~~,C~t~:~~.elA7~g, J~I~~O,~U~o v~ te~ d~~ter. 
peFlat. l.a lcuyora 1'aquita senti, en efecte, com 
obria el calaix e¡;meutat .. , 

lleró, en el cos febril de la femella que es revokava 
damunt del llit rel1cixia el desig amorós ... 

_ BI/nlo - digué -~ • .Ara ja tens els bitllet..c¡ , Vina 
i fes-me uu petó, dolent' 

ve~~~~1::~~tdl~6~~·~:a~~se~~~ d~~~~'~ 
senyora Paqmtn completament satisfeta .. , Semblava 

LA TUIES.-l1. 

~ue la contrarietat per la pèrdua del~ diners al joc 
11 donés un vigori \tlla:,u\Vicsa fill .. '! llavors inconeguts .. , 

CoI~l si fos al l'tpi!) ('ei, la senyora Paquita va en
dOfll1lr-~e, IInti"fcta COIll una criatura després que li 

~;~ ~~°:3:~I1~:l~~~t~ (~:~~~~ 1~~!~ ::fta{:=~~t~ 
a ~r~~:r~d;gurf al veure l'Albert que entrava, 
abillat de I>Ulocking. al dormitori -, Has tornal a 

so~ticr~~~:!~\r~'f~·: 1~1¡~6~~t estranyat. 
- Quan ha,., per.lut, elttre la. prilDtra i la segona 

\'cga,la~ 

I/Albert ~ lregà ('I~ ulls. 

i p~cc9..;~~~~;:' :~~~~~epi~~a;à~: ~Ü~~ni~~t 
des. __ 

Llavors, la M'nyora Paquitll ho comprengué tot. 
El que aban~ ella llavi.a ~es per l' Albt-rt era un lladre .. 
~~~~:~~~t1'~i::";, Ca::is:~r~~~~~~~c~ 
estona quI,; lavia p:\..'lSat dCllpré~ amb ell W s'ho valia, 
estirà el cap damunt del coix! i lIIormolà: 

- SI. iiI. .. Ho compr<'!1c, ho comprenc, que hagis 
guanyat. 

I,r,. T!UJ.lR-r 

Un blUletet 

AQmu.U. nit, En Rafel llavia perdut aJ joc tot 

~~ :O~ab?:UN~;~ïi~a:iav~n c~~~~t:t::~ 
i un bitllet del tramvia de Sarrii, que no .'havia recor
dat de donar a la sortida 

1'~~i6Ufebr~~ñ:~~~ en aquell mOm¿nt 
L'f'Jltabiada agafada dav~t de; la tau1eta verda, 

li bavia donat unes ganes terribles de sacrificar a Ve-

~~ l:b~~~ ~!i~a:.~ ~~s:cu:? nervis. I, 
Restaven varia recur80S. Un d'ells, aplatar el Ga. 

blazo., Mes, ell no n'f';fa partidari. En canvi la seva 
imaginació fèrtil li donà un nuc, ' 
R::n":t~:t li adl:uF:fimern trotOOora que veié per la 

- Anem a passar una estona, noia? 
- Això éa qüestió de dineu - digué l'interpel'lo.da, 

D 

D ____________________________________________ ___ 
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• 
que era ma~ialísta fins al fons de la seva ànima ex
traviada -. Quant em do.ràJ~ 

-- Un bitlletet, si ets bona minyol~a .. 
Davant d'aquell P,!»IO que oferia CinC duros-- això 

ï:I~~~~~:U=-;'11l dfr" !~r;: lCJC~t\:::;a~~ed~~ 
acceptada la proposici6. 

La noia el portà a CMa $eva, ou pa'lSaren tots dos 
dues bones boretle!l tagOtant lel forces i el repertori. 

Arribà l'bora del pegament, i En Rafel es ficà la 
mA a la botuca i donA • la noia el bitllet del ferroca
rril. 
-I ara, noil Quefa.s broma? - diguêlaxasquejada 

,uoota 
-N.o. parlo euteri. No b ai~ toque t'he prombl 

T'he dit un bitllet? 
Stgurament, la cortisana havia estudiat dret i com. 

Kf:~ 1e":iadd~:::1 r:=~ ;::~¿ ~~e r~;:;: 
.ilenciosa qut: el telèfon quan truques al centre. 

K.u. Luus 

Lea peti.ea pervere •• 

L ~~: t~~~~·a.u~!~~~~~ed~n~~~a!~t~·s~r 
xanta minuts per plegar, i les xicotes, al sol 

pe~ament de que aviat podran CÓrrer a cen:ar els 

:ne: r:osr:~:~e:r::~~~I~:i~~:. S:~~~[u~ii 
altres enraonen ... 

La conversa rc<:au resp«te a 1I\lJ"~ petitlS, però in· 
teressants intimitats, 

-Jo-diu una-,vai~ caure ~r primera volta 
amb un aprenent del taller, Era ros i es deia Marcel. 

Va éseer a l'obrador nlsü·i1:; de holl mati, darrera unes 
capce!'; de cartr6, 

Jo· - afirmo. uua altra - ,va és.'ò('r a Les Planes, 

Er~ avle:V':::~~:r~:: Ci~Otlé.~orR una de les lreba. 
lIadofl"l--, en canvi. J~\a Maria ningú Cll pot dir r~. 

_ ER clar! contt.'Stà Ima o.1trn Com que dIU 

que ~;~f'I-_ e:~damll una rossa incitanta, que {jl\~ 
llovo,", no ha dit mot l que en deu és&er, de Vl

ciosa! 
PI BJ.AUA 

Un padr' 

E
~ Gonçal ~ ca.~o.va Això, no té r~ de particu. 

l:r~ad~em~:~:~~ niés,a~~es¿o~~~'t~~ ~~~ 
immensa aventat ja a damunt ':'e la majoria deI! ,qUt; 
abracen el nou estat. Tenia dlUers en abundància, I 

alzó ja és un mitjà. de considerable importància per 
a evitar disgustos. 

el ~~ilT:i,Íe~I~~o\~i~¿: li~!e;~~, ~:~; 
:i~, ~~:~= :~eq:, \i ;;n~r~~:u~~~~~~rr~l: 
tat. Bta sol i no tenia parenta a Barcelona. Forçós era, 
doncs, recóuer a a1gun amic, 

Al vespre, qunn se'n va anar al Circol a pendre 
cafè i llegir el diari, es va acostar a En Bemard, el 
seu company de bridge, 

- Home. Vostè m'ha demostrat sempre, éss.et un 
bon amic. Tindria un favor que demanar·h .•. 

-Mani home mani-respongué En Bernard-. 
De què es' tract~? Dificultats econòmiques? Ja sap 
que a mi no em ve mai de Cfltt dwa. .. . 

- Res d'això. Es tracta d'un favor més gran ... 
Una cosa que !IOls ea pot dema.uar a un amic de con· 
fiança, com "o,stè ... 

- No sé a què es refereb:.,. 
N;-cs.~~~ ~~: :~tif!::i"d~~a~ttPet dir-li d'un cop 

-1 dOlles, COID ba anat, això? 
- Res, coses de la vida ... 
- Però, vostè creu que realment és inevit able! ... 1 
- Home!, naturalment! 
- Permeti'm, no obatant! A vegades. les COSM 

s'agafen malament, s'extremen, hi han males ;n
terpretacions. .. 

- Tot lo que vulgui, però jo utic dc<:idit... = ~ q~~¡t~?¡\~ i!f:o:,al~~:::? En Gonçal e.-
datant a riure _. Que s ~va que em desa· fiava? 

- Home, és clarl 
- No home, noI Em caso! 
-Si que ho sento-li replicà lI.vorsEn Bernard, 

No et puc complaure ... = ~:-q~~è:.o m'agrado. fer de padrí quan els dos 
adversaris s'han de reconciliar damunt del terreny 
seMe que ningú bo vegi ... 

BIT LL"R'U, 

c. •• " .. la .......... ,aent: 

Una .... " .... 6. raonable 

• 

.,-------------------------------=----------------_. 



Un indu.~trial d·aqu~ll.'l que 1\0 bada - 0, millOT dit 
qu~ ea creu no hadar _ ha llençat al mercat uns csrtmds 

:e\~er·~r:I:.}d;~~~~~R ~~~:~t: qC:fl,fcl~~ ~~ía\!ra~ 
d.a Xilla t'Jue al recibir 

11("1 dnrrlo el mortal o.¡.:uij6n. 
¡ilO OitllSl' ya en d(1:i· 
d of)jdo df' !IU Amori 

l ue.~pré" diran que ya no lli han pocttsl 

Del'a\i 1Jrllsi: 

t T,a Alcaldia lla iwpueslo una nlUlta de 10(1 pesetas 
por reincidencio en lo infracCl61l del Banco de la Alcaldia 
r¿erente a Ict1t'l\('ia de Q.VC"l' de rorral, V :'111 Illultf\.'l de 
:lS peseta.." cada una, por olra .. tantas infraccioJlcs del 
Ba1tCo de T(·r<,rencia .• 

En WI diari americà llegim que un dels seus redactors 
no publica el scu , article habitual 'por hallarse grave-

me;àe :u~e~m~.!~ ~,~~c7u~;'í:~~!au~:"b=~·cr bronquitis 
al fetge o als ronyons . ................................... 
De la vida alegre 
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- No tl. hi _(l'da aquut vano? L'he fet .mb el. 
treeutrdol dernou de totl t1. meu. l'Tornesos. 

Ios-hi qut: no en. .. I"ha t'l1."t:llyat eneara tot. Que hi {art:ml 
Paciència! 

Al tRoyalt tt'llt:1l dt: 1l0U a la Roseta A1onso i tam~ 
hi ha debulat la Florentina Irufia, amb lo qut: l'euNCo 

:!: ~'~::;dt: f:~~~1;:~:\!:~~:1= ~1~;Çd!a~[t 
No es facin il"Iu...Jous, que 110 t~ re:o¡ que vt!Ute amb 
)'obr.".a. Té una earona que not!Weansarierudepetonei-

1:r~I~:~aiaqu¿.n~:M:f~il ~11l¡~~Ït~ ~= 
Un triumvirat com per a~afar-Io per passar l'estiu " 

El earrer df'1 Compte de J' Assalt comença a ~dre 
l·animaci6. Amb l't':Stiu, moltt':S noit':S se'n van a {er 
bolos. Boloe de dues C"laues. BoJos de ((':Sta major a Ta
nasa, a Annyl' o a l'I!anresA, i boio, amb els senyors que 
tenen la 8wyora d'estiueix i DO volen quedar-se sols ... 
~ allò: mentre els uns la tenen fora, les altres la tenen 
dutS... EL COSINItT SOTS'fITVT 
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L'útil precaució 

L A Sl1sagna contava a la St"va amiga d'infàn
cia, la Rosaura, la ~(:va darrera aventura, 

Creu-me que vaig llassar un sm;t! Fi
gura't qne estaven tots dos a la me\-a cambra, 
quan sento que trnquf'n, Era el meu marit! No 
vulguis imaginar-te lo què vaig h:\Ver de fer per 
amagar-lo ... Sort que hi havia una porta falsa, 
per on et vaig fer p:1,!;"nr al quarto de la mim'ona 
Allí es va tenir d'estar, t'I pobre xicot, fins 
l'Albert bi va trobar uns pal>ers que s'ha\'ia 
per anar a cà'l nnt~ri, 

- Ouina enc;únia devit's pas!'arr 
Figura'U La minyona no ('n ~abia re", 

era a ca l'adroguer. Calcula, <;i arriba a tornar 
troba En Cenis al seu quarto! 

-_. I lJt.'r què no el tnnc.:aves al t~l1 armari? 
- Al meu armari? No sé pas 

_~o, veus qut" hi tenia totC'jJ les O1("\'t'::> 

RI;it~l"~i~ i~xl'~\1u~e~,~~~~1~f~~1~\:t~~ ~:I~lC~:~l(~.~x~ 
é9 ni lIIC!i bona., ni 1I1t1~ 111~(>~a. lli nlé.'l origit:.al que 

le!l que l'han pr~e,lIt l'li l'Is ,hn~sos cscenaris barce10 
niIlci, pttò dóna lloc. a n'UfC trucs amb llum i dOlles 

!~a~U~;t i I~ ¡;~~:~irl~ll~r~l~~7:~I~:~n, l~~nnf~~c~!:rttf&~ 
10rça difícil tt;criure tel'! c1(' 1l0U de4¡pP(s de 10 que en .. 
va dOll(\]' aconNl[t"f alIPdlldpal1' alllCt!t fOt pobre l~errall 
nRV~. Nie Ric, done .. , é~ 111\a fe\'isla més., amb algunes 
idees JlOVl'S l'Jut' 1\0 ~tan1l1r¡.Jallll·nt ¡ que creiem portarà 
bastantn gent al ,l'úmi", i bac;tallts quartos a ¡'empresa. 

LA. compnnyill. :\lha-Bounfé ha c¡.;trcnat, a .Xo,·etal<u. 
ú, clab>~, d'Hn ~rUllo% S~a i Phez Fcrllàndez. E~ \l1Ia 
<:osa anclalu~n que fil. t'iure Illolt i qninll. Ilota ci,nuca 
recll!Tt'1;a amb nqudla J.:ràda que Dl'u li ho. donat, el 
gfllll Donaré, En lfalld C'entmo hi l'anta unes s(UtN 
molt bnniques i tot (':1 conjunt de l'obra queda bastant 

~~~~e~ la calor. nl~lIts teauí'l' van tancant llurs 
portes. Han BC'o.bat el .coyl1t, on la flauta d'En Bartol0 
ea veu qu(': no era b4.~tant per atrcur(': a In gent, i l'Es.-

~:r~enr ra!lc~~~ ~o~abl~~alr:o ;~~~' ~~~~?u,~= 
anar d'e.tlud'lt'. Hlls 1100 catm\ pe' roman.~. Qui ~ 
.8CQwpanyar.IOIII 

R'4...sc,nU'a qu(': aviat .'obrirà el .\ïctÒfia., i amb.aixó 
.animaran 1111 xic fOl l'aroleL JA. couvé, ¡>n'què nllò està 
més dCM'rtquc el Sah nul 

CORREU SECRET 

Kar Palli:.. Veurem d'cn<!uibir-ho, J-nu H~tt, E,. 
mé5 T'Ift'il1Ó8 (Iuc: anar de dallonses lieJ1Se d:ÜlollSe.<I,
-'fis Telu . . "ra per ara, IlO, ~i canviel1 els temP'!, ja en 
parlarcm, _ Xfj~ja&a. ::-Jo rs prou int('r~ant, _ BI/II 
/)oir_ Ai1'ó de la patata ja !4"hn tocnt molt Sis T,llet. 
li publicarem, -, T 4 toll" dT" Pet, 0u~ volcn que el!! 
hi diE.'U.Í) Es 1110.1180 i 110 tli!ltr("\\ria tt la concurrèucia, -
FinolIS" Si no tf altra. gT:\cia que at]uf'Sta, li RCOll<¡eUeln 
iue!l'S de!li. B, O1Ii, Xo ells volem (¡caT, perquè re
brfelll, - p_ p, Nal,u, El ool\te que ens cllvia es mb¡ 
vell que el Virp" del ,\far, - - K. KIlI, Xo ens ho. acabat 
de cOII\'èIlCcr, ~ - (;11)' d' Hmu·n/, :"¡ ci ronte que ens envia 
110 ells l'h6j.,"Ues.:¡j)\ cOlltat a col 'll1-'i, ditarin bé, Vegi de 
fer CO!II'S mét noves, qut' vOlltè escriu IIlOlt corrcctmllcnt 
i té lra'\AQla, RC('ords als companys nnndulnJ\de$CS d(': 
Dayonl\, ~ 1ït l/ell". No, sl'l1yor, l~imcr, moros, 
Viu li/et del TliY/'I, 1¡1 y,\n'm publkar ja fa temp .. , 
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