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Barcelona, 24 de juliol de 1924 

I 
La malalta ImaginAria 

Ni amb:inicials ens atrevirem a estampar el seu 
noru i cognoms. S6n massa transparents. Ni direm 
cap on viu. Rns acontentarem amb dir que viu 
en una torre de les cnCores, que és molt rica, molt 
maca, i que, amb gran sentiment seu, s'ha quedat 
per vestir sant~. 

F.ts seus vint-i-nou anys reclameu. insistent
ment, àvidament, apassiolladament.loque manca 
precisament o. tota noia soltera que no quebran .. 
ta els manaments ..• 
"E11a prou "oldria caure, però no s'atreveix. r. 

per calmar un xic la !'òeva set, ha inventat un petit 
truc. Es pre:òenta cad;.\ tarda a casa de dos o tres 
tnetges, joves si pol ésser, i els comença a explicar 
que es troba tan malament. que sent un no sap 
què dintre el seu cos, que tem que això si~ui el 
preludi d'alguna malaltia ... Això li dóna lloc a 
d~spullar_se davant del galé, mostrant-li les se\'es 
fOrlll(~eS carn,. la turgència de la seva pitrera, 
l'arrodoniment absolut de les seves anques de 
femeUa assedes;r;ada, la perfecci6 de les ieves cuixes 

SURT EU DIJOllI 

rodones i fermes. 1 algun cop, d'això en surt uua. 
petita aventura. 

Fa pocs dies. l'incògnita heroi na d'aqu(>st flQtin 
va provar fortuna amb un facultatiu que no Conei
xia. Fos per la calor cXI..'Cssiva, fos perquè l'home 
és ca..<;at de poc i no vol mancar a la S('llYOtil, fos 
per .litres raons, el metge no es va commoure ni 
molt ni poc davant d'aqu('U hé de J .'êu de coses 
bowqucs que la temptadora dienta ""sava a 1'0.1-
canç de les seves mans. 

- Em trobo molt malament, dnctor - repetia 
com UJl n~ufrec quau dcmana l!.nu l'orda per a'lota
far-s'hi. 

(El slm.il és cxacte, perquè la dona volia aga-

fa~S¡~~i~. j~:e~~f~t~ ~!~~e~1l~f2~ el metge ... 
- ,"osté sent una gran xafagor a les sangs ...• ex
cessiva ~nsibilitat nerviosa, una laxitud impròpia 
de les st'ves energit's.,. quelcom així com si tin
gués !let i aqtlesta set no fos d'aigua ... 

-- Això mateix, això mateix - - repetia la dona. 
FJ metge rest~ silenciós. Anava a estendre una 

receptn, quan la malalta fingida, no poguent-se 
contenir més: 

- T, digui - li pr~untà -, no tindria entre ets 
seus clients cap malalt en les mateixes condicions 
en que em trobo jo? 

Carni dels banys 

Et tramvia és una cosa, segons afirmava En 
Peius, que s'havia {et per a que els pocasottes es 
poguessin dedicar a coUeccionar cap-i·q lles. Això 
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_Nandu! El Iquesta la que volitl? 
_ Tha, .on., tlnl Que no ho nus que aquesta fi 

maua "badeU_da? 

ho deia l'immortal autor de les celebèrrimes filo
sofits dtl xampany", però jo afirmo que el tramyi3. 
té: altres utilitats. 

Per exemple, formar, amb els cines i les escaletes 
fosqu~, el t r:ptic damunt d'on descansa tota la 
complicada ciència d'aquell acte t an important en 
la vtda que un fam6s corrida barcelon1 nomena 
l'taproximació dels sexes •. 

Que a què ve tota aquesta 1ústòria? Ara ho 
veuran, si tenen paciència i temps. 

Dies passats suava a la plataforma d'un tramvia 
de la 11nia de Sant Antem als Orientals, la més 
esplèndida muller que s'ha vist mai per aquells 
indrets. Devia tenir escassament vint·i-dos anys, 
perb era alta, plena, robusta, i se li veia lo sufi
cient despreocupada per admetre que el més atre
vit dels viatgers se li acostés i li digués, entre 
brometa i brometa, algun despropòsit. 

Aixi ho esperava jo, mes ho fou aixf. Aprofitant 
les empentes i els vllivens del vehkol, un xicot 
d'uns divuit anys que anavll amb pantaló blanc, 
Americana grisa i panamà, se li posà nI seu da
rrera, i sense dir un mot començà, amb un cinisme 
que ens deixà a. tots glaçats, a toperar-lat, però 
de quinll manera, senyors, de quina maneral Si 
en lloc d'hser a un tramvia ple i a les ame del 
mati hagu~s estat a les vuit del vespre a darrera 
el pont del Mico, jo crec que no hauria fet ni més 
ni menys. 

A eUa es veu que aquelles maniobres tampoc li 
anaven malament, puix quan el moviment del 
tramvia ho dissimulava un xic, es bellugava t ota 
neguitosa, però sense dir tampoc un mot. 

De prompte, els que ho observàrem noUrem 
que ell anava tornant -se pàllid, com si li passE:s 
alguna C05a, a l'ensems que el seu cos es cris
pava ... 
co~:-~re~~1:;:r1~t.eu moment la xicot a avis~ al 

l llavors, amb la sorpresa que poden calcular 
els nostres llegidor!;, sentirem la veu d'eU, un xic 
tremolosa, que suplicava: 

_ No ... podria ... fer el favor ... de baixa:r .. . nna 
cantonada més avall? 

Un deute d' honor 

Un antic especulador que durant la guerra va 
fer negocis fabulosos, i que després va veurl" gi
rar-se la tmita, com vulgarment es diu, s'ha de
clarat recentment en suspensió de pagaments, i. 
des de llavors cercn en les emocions del trenta i 
quaranta, no sabem si 1ma distracció a les seves 
penes, o un mitjà per refer la seva situació:eco
nÒmica. 

El cas és que fa vuit dies, l'individu en qüestió 
es va presentar inopinadament a casa d'un cone
gut seu de clrco1. 

_ Déuloguard-lidigné,ambtodemisteri-. 
Perdoni que el vinguj a molestar. No ens sent 
ningú? 

_ No, senyor, no! Què passai 
_ Necessitava un favor de vostè? 
-Digui. 
_ CinC' centes pessetes. S6n per un compromis 

urgent. 
_ Un comprom1s urgent? Però, no està. en sua

pensi6 de pagaments? Per què necessita aquesta 
suma? 

_ F.s q.ue és deute de joc, sap? I com que Ull 

deute de JOC és un deute d'bonor ... 

L'HORTOLÀ. D'E: SANT BOI 

AQUEST NÚMERO HA PASSAT 

PER LA CENSURA MILITAR 
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_ AI, Ant6nlaJ Quan t. vell a tu, remembro ••• 
_ Qu' ha •• remembrar, liIu' ha .e remembr .... Inl.Ug ... 

La bo na terra 

PERQtrlt no s'bavin casat l'hereu de cà'IPruna? 
Això era. una C0'3a que ningú havia pogut 
esbrinar. Ell tenia quartats, puix el seu pare 

li bavia deixat algunes terres, i com que apart del 
-cafè del diuwenge:i de l'etern caliquenyo no tenia 

altres despt~, havia pogut millorar aquestes i fer 
unes reformes a la caseta que hi tenia. 

- I doncs. hereu -li preguntava tothom-. 
per qu~ no vos beu volgut casar? 

- Deixeu·vos estar de falòrnies - responia-o 
En aquest món, tot~ els plaers, al cap d'avall es 
converteixen en cendra ... millor dit, en terra. Veieu 
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aquella xicota que paqa? Doncs. allò és terra.Vel!!u 
:1 Ja pubilla de ca') Romi? Doncs, tot és terra. 
T'.S a J'altre món on hi ha que cercar els plaers, 
que són purs i f"terns ... 

- Caram! - li va dir un dia el secretari del 
pohle, que era un plaga que no deixava ni una 
femella pe't empaitar - P.s veu que ~6u molt de
vot, .... Ó'?-. 

d,¡;~~a:~:nall~~::~t ~t:7e ~SrnC~:ja:l~u!O~~~~s ~ 
f~:~;'ltd~'~II;~r ~'\:1~;;;;ac1:~j~~i7~d~~~~t:a~u: 
pugeu de Barcelona? 

El sccn'tari l't' l'c~C'olta\'a c;enc;c;dir mot. En 
aquec;tes, ~'en<iop('~à fi passar la Rosa. la filla CIe! 
guardabosc, qlle a mh lle molt bonica, eTa (l'allò 
mls ptcsumirla. 

- F.scolteu .... a f~r llavors - ,j la Rosa, tan 
maca i tan jO\'f', que ~mbla un pom de flors. 
també ¡'S tl'rra? 

- Terra i !t'e: mé .. rJl:e terr:1! 1e~pongué J'he-
reu. 

- l digueu cxdami't llavors el secretari-~ 
no \'os st>mbla que aquesta terra és molt apropò
sit per plant:lr-hi nap!" 

R f)STIT 

Un .. rrelll" dificil 

r fiNIA vint-i-dos n.nys, pt'rò jn havia fet, en 
aqtl~t món, lo qUI\ s'acostuma dir: la. seva 
carrera. Als disset anys havia fugit de casa 

SE'va amb el viatjant del taller de modista on 
treballava; als divuit, ja ,>ivia en un pis prC'lpi, 
qut' li h8\·ia muntat un ('rnupier, l'U aquells temps 
en quE' la guerra s'havia transformat, per la gent 
que ,-iu del vid, en un riu d'or. Després, havia. 
estat successivament l'amiga oficial d'un contra
band..iste, el capritxo d'un usurer,I'{'ntretingudR 
d'un banquer que havia quebrat... En un mot: 
ha,>ia ",corregut ja, ('('Im deia l'altre, tota l'escala 
sociat... 

qU~'::~~'I:~~:a f~: ;~;r!~:r_rs~c~~;~a~~b~~~ 
l'aconcel1a.va 

-Pf>rÒ. dona. ara que tens alguns quartets, per 
qut· n('l canvi~s de vida? Cerc;'l un hOllJe formal. que 
~igui per tu, i no ,>isquis avui amb un, demb. 
amb un altr<' ... No veus que abd ets disgustos 
t'acabaran la salut? 
Il'.- Ja tenc; ra6, jn, mama ... A mi també m'agra
daria .. 
~ - I lJer qu4: no en busques un? 
~ - Ohl Ja conec alg¡'1 que m'agradaria, ja .. Saps 
qui? L'Antonet. 

- Ali, sfl Aquell dels cuiros. 
It - Ec; un xicot honrat, sol11m~nt que no sé: si 
arribarem a fer rell. 

- Perquè? 
- Pcrq\lè ell tàDlbé- voldria una noia honrada .. _ 

s. r.ITKAC 

L ' ESCENA als banys de Sant Sebastib.. A la 
platja, du~ iamona~ revingudes, que per Jo 
piutades que van i 10 estremat dels seus 

vestits es comprén que no són cap model de virt.t 
es saluden. 
r - Què tal? Com es troba? Quina calor, eh? 
L - Ai. no me'n parli I I jo que ahir no em vaig 
moure en quasi tot el dia delmt ... 

- I doncs? Que f'S trobava malament? 
- No, no ... qüesti6 de feina .. 

FI BLADA.. 



L .. Iltf)tt de I .. Rectorl .. 

ALB' col portadors de noves de la Cid1:at els hi 
ha escapat UDa informació. La c1itSSica DaT
cetona nandulandesca ha perdut on del .. seus 

més preuats monument!!. Ja fa d'això bastants 
dies, alguns mesos, i, no obstant. la nova ens ha 
passat. 1.a Rectoria, la famosa Redoria del Pati 
d'En Llimona, ha desapa.resCt1t. Com? Perqut? 
No val la pena d'analitzar tes 
causes, ço que, per altra part, 
seria inoportú. i limitem-nos a 
pl:'tnyer profondament la mort 
d'aquell lloc històric quin nom 
pronunciàvem tots amb venera
ci6 i respecte. 

Perquè la Rectoria, amb el seu 
soterrani, el M:U pou, la seva porta 
falsa i aquelles decoracions tan 
originals, era quelcom únic que 
mostrll.vcm orgullosos als foras
ters, com un tresor preua1. Ens en 
vautàvem com si fos nostre. 1 
tots, en la nostra història nandu
landesca, conservàvem al fons del 
nostre COt Wl record iOlborTable 
de les hores mortes cn l'apacible 
tranquilitat d'aquell rcc6 deliciós 
de la vella Barcelona. 
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eret, Teeó deliciós de la vella ciutat on s'havien 
~rit tantes pàgin~ de l'història galant contem
poràniL. 

Si mai nosaltres arribèssim a pintar quelcom en 
Ja vida pública - i no f!; fàcil que hi pintem més 
que mones - demanaríem resptttUQ!';amcnt la re
construcció de In Rectoria, talment com es vol 
fer amb la cosa de l'Art 11ajor de la Seda. PerCiu~ 
allò també era una l'asa d'art. D'art de totes me ... 

La Rectoria ho havia resistit 
tot: la Reforma, els sucttsSOS de 

juliol, la Solidaritat catt'al~:ana~a~il¡é~~~~&7'7I7T'~;::J 
els articles d'En Xeruu3 .. ~ 
va tina cosa sagrada quc 
devia respectar. No en va les nos
trcs primeres figures de la 1itera· 
tura, de l'art, del comerç i de 
l'aristocràcia bavieo estat hostes 
d'aquella casa, posada baix els 
patriarcals auspicis del 
Cintet, que lo mateix et 
recada, que tirava una 
una concurrenta, qt1e et 
gir una truita si tenies gana i no 
volies sortir a fer el ressopó. 

Fins els governadors civils, ~ 
aquella ~poca pintoresca en qtJe 
els Vells politics ens facturaven 
senyors que bevien xampanya i 
no. de..dcnyaven les emocions c.tel 
VUit vermeU i el quatone negrc., 
hi bavien passat mantes ~0ne6. 
Per la Rectoria no hi havien cltl6-
ses, estament.'l ni di~tats. Com 
a la !\ardana j com a la Lliga, lri 
cabia tothom, mentre fos animat 
de bones intencions. l aquestes 
boncs intendons eren beure, 
rime i, de tant en tant, 

~~-'~ 
EUa. - Que pfnu arrlhr cafre lluny amb Iu sens aud.h¡f~? 
Ell. - Nc galrf, sfnyOrtta: aqul al tombant hi ha un ~mtubti,. 

Convènçcr a alguna xicota {Jue s'hi arresgava 
a que volgués acompanyar-te a aqueU ql1art~ dis: 

nc~. l d'un art qur, !l'('~tolla en estona, bellugava 
bfl!';tilnt... :\IARCEr. TERRA 



L'AMOR ALS:QUlNZE ANYS 

L'AMOR ALS 

Q. [ al m6n ha existit algun cas de 
'U bona fe a prova de bomba. ha es· 

Margu~~~;:.ns t~U~~:reel d:
e l~a ¿:'Ze~ra~ aqueUa 

sabatera morena tan caia del carrer d'Ari1¡a~~ 
que temps enrera movia tanta de gatf. tl ·a 
per l'.lrist. Figurin-se que un cop que la J1~ 
semblava haver arreplegat un xicot fonna.1,. ,e 
deixava sols. sense maliciar, a dintre el pis,.~ 
n'anava a cercar oli, o a comprar mongetes c~ es' 
0, més senzillament, a x3Íardeixar amb les velO t~ 

Naturalment, a força de deixar a la car~e el 
al costat del foc, va caure a les brases. Upa Dl ~ 
seu promès, que encara que anava pel cantó ~é 
riós, no era, ni moltíssim menys, de fusta, tre
que Ja Carmeta semblava propicia a tots e~.9. ue 
viments, i va tirar endavant, fent l'estroplct q 
pot imaginar~se el llegidor. ell 

Quan tornà la senyora Marguerid.ll, amb ll4~r 
optunisme que la caracteritzava, no es va d;sser 
compte de res. Solament, quan el xicot ja va tota 
fora, li va !'lemblar que la Canneta estava 
trasbalsada. . re-

- Que no et trobes bé, Carmeta? _ li va P 
guntar la senyora Marguerida. 

VINT-I-CINC ANYS 

-SL. mama ... 
- l doncs, com és que fas aquesta 

mala cara? 
- Oh, res ... 

xicot? 
- Que t'ha passat quelcom amb el 

~ ~~yora Marguerida, que era una marassa 
en tota l'extensió del mot, l'abraçà. 
di 'bApa• dona, confessa-ho ... Què? T'ha dit algun 

sr l~r::::~:l:i:t ~~a~~~o~~~ 
- No, tUama. això si que no. Tot 10 contrari ... 

SlS TEt(,[,FT 

~11l.anva 

L'Amadeu i En Quim eren íntims amics. Ana~ If'!III_","" 
ven plegats a. tot arreu i no organitzaven 

C:Ol1SUlt~n~nar. excursió ni sortida. que:noes 

l!na tarda, l'Amadeu anava cap a casa d'En quun. a preguntar-li si diumenge li vindria bé 
d,anar ales curses decavaUs, quan veié que davant 
d e!l caminava una xicota del «Monte-CatlOt,'a 
qlU. coneixien tots dos feia molt temps. L'AMOR ALS TRENTA ANYS 



10 -LA nms 

- HI ha que confr".r que el miraU va inef·un'"',,..n 
Jovent... .. • 

- SJ, prr 1« noi" jove •.•. 

- On deu anar aquesta noia a aquestes hores? 
- es preguntà ¡'Amadeu -, Et vols jugar que 
En Quim i ella? .. , A veure... ~ 

En efecte, ]a xicota en qüestió es va ficar a 
dintre la torreta on vivia En Quim. Però, l'Ama
deu volia estar segur de Jo que sospitava, i al cap 
d'un quart d'haver-la vist entrar es presentà. ell 
itru~. 

El sarti a rebre la Marieta, la minyona. 
- Ai ... El enyoret està al llit ... No es troba 

gens bé i ara precisament fa un moment que ha 
començat a de!cansar ... No m'atreveixo a des
pertar-Jo ... 

- I ual De cap maneral-Tf'spongu~ l'Ama-
deu -, Deixi'l dormir, deixi'U 

I somrient, l!Ie'n va anaT carrer avall... 
L'endemà, eols dos amics es trobaven al Cassino. 
- J~ sé que ahir v~ eslat a casa _ digué 

En Quim -, però, nOI, no em podia aguantar. 
Tenia una migranya ... 
:- Ahl - respongué llavors l'Amadeu -. La 

v&JÇ' veure q~ anava cap a casa teva, però no 
sabia que es d.if,ués així... 

R. E. 'l'ALLET 

S i hagué" ~slll' III revés . .. 1 

L -... senyora Mercè, la modista de capeUs del 
carrer de València, va trobar per la Rambla 
a la Roser, aquella. aprenenteta que tenia la 

temporada p~ada que li va fugir amb un carn· 
breT de bar. 

La Roser m~trava un desenrotllo molt pro
nunciat de la seva <'intura. 

- l ara, R~r! - exclamà Ja senyora Mercè-. 
Ja efltem uixf. tan jove? 

- Ja ho veu, senyora Mercè ... 
- Però, com ha sil{ut? 
~f, miri... Jo ja tenia por, sap? Jo no volia, 

però cU em va dir que no, que no m'espantés, i 
vaig tirar endavant .. 
-. Doncs, mira - digué la senyora Merc~ _, 

Precisament lo que tenies que haver fet era tirar 
endarrera... BA BUTXA 

El dub'~ d'En Rafel 

EN Rafel, que ha'\--ía se~ujt Ja carrera diplomà. 
tica i havia corregut mig Europa, ens estava 
explicant aquella tarda, assentats a la te

nassa del círcol, una s~rie d'avent urcs. 
- Una de les més curioses que m'han ocorregut 

en tota la meva vida - digué -, fou a Constau. 
tinobJa. Figureu·vos que mitjançant una sèrie de 
trucs que em va proporcionar el meu enginy, vaig 
aconseguir una nit penetrar al serrall d'un dels 
més importants personatges turcs. Excusodir-vos 
que jo anava per la seva favorita i que vaig acon
seguir ~audir.la aquella mateixa nit ... 

- Això és un conte de fadas - interrompi un 
dels nostres companys. 

- F..spereu·vos, que això no acaba aqui. Quan 
jo em disposava a anar.me'n, al travessar un C().. 

nedor, se m'apare:ix un moro d'un metre setanta, 
alt, gros, enorme .. . Amics meus, 10 qne em va 
oc6rrerJlavors (ou horrible ... M'agafà pel seu comp
te i m'aplicà el mateix càstig que Don Jaume al 
rei moro de Mallorca .. . 

- Què dins, sant cristià? -li va preguntar Ull. 
-Es a dir, que tu ... ? 

- Si. noi, sl! Però, escolta, que ara ve lo pitjor. 
Acabat el càstig, em van deixar anaT. Però l'en
demà, a l'ensems que jo em dolia de l'ofensa re
buda, recordava a la formosa favorita, que tant 
m'agradava ... Res, que desafiant el perill de C8tire 
novament en mans d'aquella mena d'ogre, hi vaig 
tOTnar ... i, en efecte, t ot va anar exactament com 
la nit passada, amb la consegüent repetició del 
càstig pel moro desconegut ... 

- De manera que ... 
- Espereu·vos. L'endemà, jo tornava a pen-

sar en aqueUa estranya aventura, i, malgrat tot , 
vaig tornar a la nit al serrall. Ara, parlant entrI: 
nosaltre!J: aquell dia ja tenia un dubte ... 

-Quin? 
-Que DO t-abin per qui hi anav.a ... 

B. B UTX A 
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En aq ..... Sted 6 IU ,,,.Uunfll tou elt CONTES 
~ •• u 'n. tnvn. pro, 11 . 'ú.er untat. I 1ft .... 11" 
lurO't. llit. Cul.u anp ,er amunt I ... t . I,urn di, ... 
1II '&ur cflnel "U pel. barri taln. I.etorl III . LA TUIES. 
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Una dona que .'enfada 

DFS:at.;~ed!~:i c:~:sd~~i:~ f~~tQ~!:~~'enh: 
les !>('gonC!l tipIC!> del teatre on es passaYQ t~ 

t~ le1l nib, \'3 8(,ol1$eguir f('r·se amo de la fonno
Altra de la xntno"llVl :\fary N~a. \\I\a xicoteta que 
eanta\'a com un 8ncclld: i ballAva. com \Illa baldufa. 

Sal fer {'on .. ta, qUI! la noia no es VA. entregar sense 
resl!\lènda. ]~llIC'c rlrl fet fOil c:1 !leu rattl(rmo, durant 
la repres~tRciQ clt'l tf'rCf'r acte d'llna opereta en el 
qu~ ~lIa no hi pumia part. 

J.a ho crec qllC ~~ va rlcf~nçar, jl\l Era dc J~ que 
ltIal volia qu~ e¡¡ pogué" dir qu~ llavin consentit. Pot 
~:'Ser es va dctC'nçar fins una mica mn',~a Pttquè 

~~~~~~,q~g~~~~a ;~ \~~ro:çAI~~~t ,~an ~i~v~llStd! 
er J)<er domInat· la, no va quedar, p!"f'C1Sament, com 

un JUrcules. 
Quan hagu~en acabat ~I~ deliciO'>O .. momenta d' 

~~~!~~a~~bt;e e~:I~r~~:kvaci~~u~i~lt~c?aeso~:~ 
molar : ' 

L;. O:a~~~~!~ ~~a~:d~~ntt'51ar, limitant-sC' a 
cord ar nn bot6 que bav ia fugit de llOC". 

. - No .'t·nfadi ... VeuTà, jo ... tal volta he estat un 
1:1(' brutal ... PerÒ, de debò e:.tA ~fadada? 

t la~v:~:1 ::ailu~i~":n t~~ u\~~de 1::~Oa:u:~: 
no han llatisfet mb qlle a mitges la seva pas .. <J6, li 
responJl:ut\: 

ai~ ~i~~~ ~~:sJ~cl:~f:~~_a~sue es creu qut' pM' 
I l e~l dir a1:l:0 féll llU g~tt' amb la mà, m()f,t rant 
a meItat nomé! df"ll'lcU índex .. . 

T. A . 

LA TUIES. - ~l 

La cura per auto.ulla_tló 

E~E~j~IÚI~:~~~~I'e~~h:~r d~eli:satel~~i~si~i~i 
ven t~:ld~~~i:tsq~~:I~n~:e:~!r ¡i~Uq~: :~~ 
prest:utar a ca.c;a del doctor Garrell. 

-1·'iguri'8. doctor-:- c::l'clamA I"AlIlonet fOTa d'di 
matCl.x -. <J,uc fa qUlllu d¡~ que no puc .•• que ~o 
~ervelxo ... N. aenyor, aiXÒ matei:.:, que quan esbc 
amb la IIIc ... a amilnlC'tl\. ~ com .i em toques!<in el 
.Wnyn wal.on o t'm lIegts. .. in una novd'la d'En Pi
Tandel·lo .•. 

El doctor Garrdl !lQmri8:uc amb aquell somriure fi 
que ~a..'\ten tolt'!! le.'l celebt'ltal, mèdiques. 

- Dahl No es prt'OCupi! Ail:Ò ~ un xic de Deu
ra..'.tènia, $ltrnlrlla{II ••• que ell diuen ara. Es clar: 
vOstè deu treballar molt, oi? Perfectament... l dor-

;'i~.\:. PI~ ~ea~ir~~Ob:~~t~~: ~ra:, .. ·d~I,:~~~j~~~~ 
ni' lndorct. Oil Butno .... ~firi, això no és més qlleqües
ti6 de r~imen i un xic d·t'.itimu\ants ... ).roltaearn, 

~:i:;~"':I~~,rf~a~í: ~;:lf~~~~i~~~~~r::::i'~j:~i~=~~ 
- Mc l~ donarà vo .. t~ mateix' 
- Tinc unA infermM"a per aixÒ .• 
L'Anlonet es tornà vermell 
- Oh! P~rÒ ... l'lla MlbrcP ... 
- Ab!cllutamenl r~· - va apresurar-se a dir el 

doctor -. Li entre~aré Jr-~ ampolletes i clin igno
rarà si sOll per cmar el mal d'e!\t6mac o el dolor de 

rO;;'~:d~l;lA va començar t'l tractament. L'imer
mMa era una I:i('ola deliciosa, rodonf"ta, blanca i 
amb 1111$ ulls qt~e valien tot('5 les peMetes. Ahl Si no 
pe-qllè la contmència era ne<:""~drla. l 'Antonet, 
amb rillC de quedar malam~t i fer un ridlcol , ja 
n'hacuia fet wla. ja! Perqu~, C()!;a e,;tranya que n0-
tava amb l'nlegria de que es poden fer CàtTec els 
nostres llegidor:!!. sentia en t'lluna força qlle reneixi a 
creixenta, ~ei::.:eJlta." 

Als vuit dies. ¡'Anto"et ea prC!..'\entà d avant del 
metgf'. 

- Doctor Garrell ci felicito coralment. El seu 
tractament és magnific, miraculós. Em sento curat... 

- Obl- interrompi el mMg.e-. No et faci il'lu
sionsl J a sap q ue ai:r6, al prinCipi de la CUra, sembla 

q~ifo,q~~n~¿T~a:o;rr~~i~:~~:'r;b~eah"¡~~nC:ja l'An_ 
tonet .... r .. que .. jn ho he comprovatJ 

qll~~c~~a\~d~~er~~~~~t:~ !aC~!1l=~dti~a~~t a~~:r~ 

• 

. _------------------~~---------------------~ 



11. - LA TUIES 

·-t~",-a-a1-, ... -g-'-U-n-b-it-"-,t-d.-",-;I-",,,-.-t-"'-al-d-OC-to-,-o -"-.ros-. -q-II~-V-a-"-,,-.,-It-,,.-'~::::=·:a j 
ai;; ~~t/¡1o 1iado:,n~'1!~~~~::~:r~t~~n~\i~~ ~a :~i'~~~~ ~~~e~~p;t~~~es~;K:I~\=~ 
po~~!!s q~~~a r:~~~~~lrl~~t~net. el doctor n:ls sh~nmr6 d'aUi na .. qué !'intimltt· PritUt'f ba
embntxad. Its mil pcles i somrigué, dient. ~:;:ià ~P;a.~e~:íl ~~~7~ÏesU;bi~ ~~:~~~i~~Ci 

_ t"n altre de curat per auto,>ugC5ti6. Dec:i- un "el, que qUiLI\ Wla noia i un xicot fan aquet>tes 
d.idfUl1e'nt, la meva infermera val totes les pc!B5.et~. C<>!IeS val m~ deixar-los fer i no d~torbar-los. 

!,¡ia b~~,é g:~puJi~~ ~~;a·:. les injeccions no hI ha- de l~il¡~N'~~~u~~MEI:eS~~a ~:~n~~bu~,p.d~~dnÜ 
P. PIt't 

La ouJtura n.lca 

N o ~ lli voetb s'han donat compte de la predilecció 
aue des de fa algun temps senten les noetres 

boxeig.a:n~·~~:'~li~m~If:ue:n ~ift~~:~~ 
~:uhaac:Br~ ~ tir e~i ~~ ?: ~::UaM c~ 
raist~nc¡a. (1:t".s:em~, Ics nenes alegres de la ~bla, 
de~ae~!s~ !ele;:-¡'~~estes darreres. Ella era una 
xlcot&decasaaeva, que com laseva respectable mamA 
havia heredat una renda bastant impntanta, ~ tenia 
altra preocupació que cultivar el tennis, estudIar m6· 
slca, anar a cA la modista i entrar una estoneta a xa
fardejar, a la tarda, amb les amjguet~, al bat del 

.s~~~c:: ~tla~~tld~~rer lloc que la. Roseta coneguI!: 
l'Eduart\. r:F..duard eta lo que ara es diu uu eleg~lt, 
.és a dir, Ull noi d'aquells que mai els hi falten vmt 

exigien romandre fora de casa, almenys dues bores 
méS. Perqu~, és clar, ella no anava a "aerificar-se 
privant-!!e de Pa.~eig de Gràcia, ni de xanamenta a 
cAla U10dbta ni de discrclo. conversa. ala perfumeria .. , 

;~úgl~~~:'I~:::~ta~~è~~¡'~I.~e~~~~o~::!:~~L~óC~~ 
trua flsical Oh! r~a cultura fbica! 

T~a va (,OI\Vèncer de lo necessitat de pendre lliçons 
de cultura fisica i va il\Yeular·se una hislòria. Un 

E~~~~~t~~r~,~t ~~~~ d~til~a ~~:~t~I~~rriIa :1~~ 
:~:t ~!t!;~~~~~;~a ~~eP~b~~~~t~na ~~ts~::t 
p~tukro que l'Eduard tenia irutal'lat al carter de 
Montcarla,., 

m:~~(i:: ~t:~I:I~~I!~;:J~~~; ~.~:c~~t~~:!: 
SOU!I. la. lIIare de la Roscta va tenir indicacions de lo 

~~:nf~:Vt~rrarc~lÍ~ ~~~;~~. de f~::n~ada~\~~ad':: 
cobri ab dos alllanb, desenrotllant-se l'escena que 
poden imaginar-se eh n05tres llegidors... . 

_ Deavergonyidallf~11l fillal Indecenta! - rugia la 
bona senrora-. l d'a.lXÒ ~ tenies la. poca .. ·ergo· 
uya de du: cultura flsica? 

_ RI, mamA _ respongtté la Roseta, designant a 
l'Eduard _. llira: ata mateix estava exercitant- me en 
el maneig de la barra fixa ... 

R. E. TAl.LE"l' 

Cada.c6 té el •• eu. delecte •.. • 

L \~~~~~oÉ~ ?tiï~~ ~l~M~i~t ~~è::a ~~~¡t~~~ 
en lo que a les femelles es refereix. Xicota que; 

lIe li poIava a tret. xicota que empaitava, i quasi 
sempre amb resultat positiu. en canvi, el noi era inte:.1igent, estudiós I treballador. 
~~ f=t:~~ e~n~~~~~nt lo nec:e:sari per a asse-

_ Sembla mentida qu<, Aquest lIOi bM;:i sortit aixil 
_ achuuava un dia la ~enrora Muuda, parlant amb 
vlrie5 amigues que estaven de visita-, VQ!ltè$ no 

~~ c!,~;~:L[~~ar~Sq~5f.elll!do~t i~:!e )¡'"'.:!~ 
~~a~!~~j!nb~~~~~r:: c~; ~a~"!fju~fa~~ 
un dia me'l tancAran a la prll!SÓ. !li va fent alleL, 
Ai, cregui que eoItem tots d~Íatllt.s1 . 

de!'d:rJ:~~q~~~,. ?~~~~:v: :::..!ï~~:: amiga 

u~e:e~ú~~n~~o~i~~aa~~ -;,l~:~-;~ ~~ 1~ 
?ec:tcs? Q:uin & el Jove a\'l.u en dia que si no es tlfll 
Rl vi es tira ni joc, I sinó es tira a les dones? 

SIS TF.Ll,1tt 

c ••• ,.. .. 1 .... " ...... , .... : 

Vn bltlletet ___________________________________________________ --e-



El b " pllam2 <k 1'"lr2 

UN amic xafarder, d'aqueUs que no en per
den una, ens envia un poti,. de Paris que 
va] la pena d'êsser relatat. 

Al tFolies Bergère. es representa actualment 
una revista en la que surten, durant una de le3 
escenes, vuit o deu xicotes penjades d'uns ca
bles, des del sostre, abillades de papallones. 

Però, no fa gaires dies, moments abans de co
mençat Ja representaci6. una de les figutantes 
caigué: malalta i haguê d'êsser reemplaçada per 
una figuranta que amb una por cerval es deixà 
lligar i suspendre a damunt del pati de butaques . 

. Resultat, que a penes començà el quadre, la 
:ncota, morta d'esverament, senti un fred que 
li pujava cames amunt l, sense donar-se compte 
del què feia, practicà lIn acte humit i natural, a 
damunt del públic. 

Al sentir-se muUat, l'espectador a qw li havia 
tocat en !\ort aquella pluja insospitada, armà 
lln xibarri de mil dimonis, i la representaci6 
s'hagué de sospendre. 

- Perdoni, senyor ... -)i digué un dels enca
rregats. - Ja sap vostè que el baptisme de l'aire 
sempre causa emoció ... 

- SI, senyor, ~I! - digué l'espectador -, però, 
és qUi' el que ha resultat bateijat he estat jc i no 
pas ella! S. BATA. 

~f EL CISTELL *~i,~ 
.. DEL ~'~ 
__ RECADER n 

'i' . '1-

A la l>laçadt'les Bass~de1'alll l'efe hi ha un valencià 
molt trempal que "CIl hor:rales i bunyols. La botiga 
porta el llom de .m tlo Nelo •. A més de tenir quartets, 

r~I~~:¡ ~~l~:?aac~O~\l~~r~i/da, gR!>ta molt bon humor, 
l)imtcrt!' amb motiu del SAnt de lasevA dona, ¡'home 

~'a decidir Mar-!le'n a fora a nU~lljor la CHl-'tsica {-adia. 

~V~~~\~tl~a;;~~;~,' ~I~i~~p()t;~~:~ti~~~~:~n~~ posar-bi 

tTat\cAt per la defunci6 de la tataragileJa del Tio Ne1o, 

~~I~!~ ::r! ie~: ~1~:~C:~I~~~~t efdi~~? È~~l ri.u;;: 
el Tlo N'ela, d~pllt'lI del Pb.ame, ~e¡t va de juerga y de 
~l1a. El dol ea despedix al Tibidabo.' 

V.eu's .quJ un que es mereixeria t5ser !lot..',eriptor bono-
ran de I.A fi'E'!! ••• 

De la Caut/l de Caralda: 

. o t l Incen4llo 41. El Vulcano' 

ti n~~ 5~j~r~::d~,1I:~1 ~:::I:-r~:a~t:! h~d~~.,e, con-
Los peritO!! ingen.iero. industriales foren~ta han entre-

LA TUIE5.-18 

_ Arri alli' Que no ho veu que no sóc cap nola dt 
qulnz:t .n)"? 

-Jo tampOc, mau, JO tampoc. 

gado al juz:gado t!t' la Barceloneta el dictamen de va\a. 
raci6n de lO!! dnilO!i cRU:;AdOl> JXlr e\ incendio de los ta1le
res ,El \'u1CAlIO' t'I pa.~o,jo mes de mayo. 

l,OlI doñO/l ~e cak~an eu 2.21.,1'00 peset.as; en el dic· 
tamen!>e l'mite la opu,lilmde que d incendioÍl.é fH'VOC& 
do por un corto circ\Uto., 

r què rooimClnis tin(1rà que veure atul:. l'incendi del 
.VU1c1U10' el pobre seny~r ::najal? 

Aquesta és (1e l,as No/ieias, pt.'riòdic su' olot>, (ow,. :". 
sa bo", com l'aigua ... quall {s:de.Mollcoda: 

l".J.ns MEMORI AS DI'; ROHAl\llA son rugÍ1n tnnt~ 
illdl,~(rllfls, pero dke su A.utora ton dlS(retaJn4nte las. 

~i:::~n~~~l~6~ j!~~f~~~~~~~~:~lI!s ~~~::~a!~~ las 
De mancra que ~(1II1t/djSt:ntas, però dites l1lolt dj~,,· 

ttJlmt/O Escriurem al s<,nyor Barco, a Tuucl, a veure 
si ens bo explica. .................................. .. 
De la vida alegre 
T Ar.'MATIOX, tanmateix "a1dria 0.1.. aMr t'I t$tiue-

Ws C;:~~~btS~ ~t::d~~:, ~'OI~ n!:esalt 
les xicotes que durant rbívern t.'han ajudat a distreure:, 
no rl queda mb tem" que c:vn.~ultar els bf.Io, de leta testOl 
majors. que jWltam~u.t amb la calor ena pr~nen a totC8l~ 
c:oneguJt'!'I. 

La Coll1Ïta Canen, la gt'J1til nina rOMa, és l'única , 

!lM~nt: ¿:I~~Jk~r~~:d:~c~~~:¡! :U:bKd:~: 
~~~~tia l:eritò~ac::~n;~ ~fft:S:nÚ:er~ ~iaG:c~: 
Bueno. L'una canta i l'altra ball a, i totes duen holatt. 
tan bé com ~en. 

Al tFolies Berghe. l'Ofèlia de Aragón amb rb aeu&. 
uNtos ,.etio1laúl, fa t.naJ: a tota ela ~ili&cl del dia,.. 



H - LA Tl'IES. 

'triclf' quint. {IUf' fI~ '~o1tel enlb.ò.ailt ... • .o\h! So 
ho IIahen I J.:ntre 1ft j{rnt ue la • a; a laa!t obert una IIO~' 
~ripc:ó A fll"or (l'Eu J.IIl'r..-~a_ l'er què&f'rà? 
:->1":1 prt~uè J .. t~.,. ~ d rne'1!e te;¡, ~ateo;' 

JA ltlf'Ole dl' la ca a. COlli que Ya:t tot.',;, ab ban,·~. 

~~U~I1~~;I:~;'~~ ~là~.~~r~etm~·,~l~~_ :;'~3~r!I~~rt~~ 
ca~b .ha mü bufOlla. rn ,ha la lapt'lenl '-11 a.-ropl:\ 

dft:h~~?~r I!~!)f ~ '1¡¡~~:1~1~~~)~~;._ f~~~ u~é b:7t~ 
Glórla E!lpaña, ub lt:n..t., qtt,· '\3 d'a"'" nu~ he' i que 

6Il~\~tXa~ltl~}.~~~ "d~~.~;:~~~~~ai 1~1~~; ;:l: ~;6\t 
~lu~ v ¡di I -:1 U:nil "prop nOl¡otre quan e.~t,·lll avo_ 
rtiu. 

M \lc. t~~t~a f.!"~~<):l i~~a'l;l"C&r;:1 '-°h Ca ,. ':~: 
l, ,. ~t\'ltf."l",,·r II oLI/o. I .,.<,tl'-, e,(, l:olll 

h.·m Vto;t 'i la IIeny\Ha ('(\fa P at'a :It'ballant 

1'.,llIÓ .. ~I~. ,~~" ~':;rl~ ~~:r;t~~;~,~e:~;d~i ?;è ~·~t~.:rr:~~ 
~~/:~ "~:!~~~ntll~~rcn d~~~lh~ll::~·~Ii~ ~~~~~ 
•. \ t'onf!.ne dt la ("arn! , 1\1 

:\ 'l.¡Yllnt t1~'Rt'¡,.i's .:-';(¡,"",tat", In COll\p¡lnyL, 
.-\lhtloBollafé cont:nua t'lrplOU\Ilt r.,~ ,haroJ, dd bl'nyor 
UmlQ1. !""ca En ':e'l1afv hi fa un puper f!t\ ,,1 que t. lIIé:ò 

lC .. àda '1'1(' Fn Pldl quan rl·acUT!'..:!!,;::¡ 
N'. H h" il"v,ilt. com jn vArelll.Hr. \111 èxit IO\ç3 (U' 

("efltahk T.e. Il('nts '111(' 111 f,urten fan l'espf'Cladc hIL .... 
tmi. ,Ii:;t,~, t 11, j¡UII al~II.~ !ru("~ que rc .. ultcn força. 

H\':;~ï(II;;r~i~:IIII\a(~ïl~~;7tl~tllll/~~u~;c-t:~~~1:~1.)Ol~~~~Ie. 
lla xicnl<,ta 1I1('lIudn <lue té t '11\t:1 gràcia i VIU tant. t.ol 
lo que ('¡\lita. Qui t'ha vist. l qui (,t n·u. ~l'feslta' Tc'u 
fl'<"otcll,:\ de quan ell~ (,l1M'ny,l\"(,~ ulla III1~a('all1a IX-hi 
ba,ti.lOfs del ,Ro)'ul Concerto? 

BL NEBOT 1'Af"A!';F.R"'J 

~::::::::::::::::::::::::::: 

CORRE U SECRET 

P . .( 'IU. Fill. IlO farem res. E:< m6 dol~t que' la 
n·,'ola l1~a, .l/~.ç K", D4att. SI ho publiq\l~ilU 
rimln .... n n.~, - P. A$kllet. No. això, si acàs, e!lvii.ho 
al P<I/_leI,. . KJU.I.f TJumy. Pot é-"..er ben tocat i retocat 
ho l'tll]UlblIcnl. - PIli" li Hadda. I/article és natgi 110 6 
gair~ aPl:'0piu.t pel no .. ;.tr~ !'ot:tlIl.:lnari. - I-'a" &1/.,. La 

=~~í~~~~~e~j:'l~a .~i':~~~~~~m.~:~l'l>~~I\~:;:~a l'~~! 
~n(,l'ttat. ~Qqulla. Boka. Es poc !lanJulandt:SC, La 
~::~~ ;~~ r~.~:~~ !i:'~';:~:al~r:~I~.:'.<f~II'::'~~~t;Ii:0~'~lV;~~ 
\,{~I~:~J)~~;~~II~1;l~~~rC::¡:~ ~~t ~~~I~:r~!'~~~I~~arJ~ 
lletres. - PuIIlJJ. Fill. com no fad nll!!or lletra 110 fa
r~m res. Miri de po.'Iar la ploUIa b~n ti(.'!;.,u. qllt! ~altt-la 
tleuo, acostuma IIOrti r clara. - Svrreta , Ni que ens can-
tés tT.a Montcriao. _., j o,' .41/o1JS<J, Xo ¡¡dmdem sOt.:;o,:rip- - Agual1ta la ben dreta, Ramonl 
.:iOll'i. -~ l.'ap.J(<,can ~t, E:; m6 Vell que el _Brusit. - Noi., sl ja no li puc teRlr més. 



LA TUIBS. -li 

MAlSON MEUBlÉE I Mont d'Or Maublh Non tall I, fa l1IiIII_ 

,vellDU1l.Al (VlIK.DU1U) LA CORONA 
Clln'W fe aar",,, 17 P'aUI di 5aet. "'r.o, • C'" COMTI DEL MA.LTO ..Ci 

"_n_ O ... at l' Banc .'&1,10" _.- -_ .... 
GRAN CONfORT SALETES DE BANY· Td.rOD prr ... , ... " .. .....-........... 

...... O'~f'U11. ~ft 

Habliaclont a 5 ptlseta 
r.k A WO MI.VPUO.t. •• t, 'I ..... 

'f .... dt ... I .... _1 

Posada SAN ANToNlo C¡MIE DEL PERFUMERIA ISIlID, 69 
1l4.IUT ... OOd a.uUI'All'" .lO~011ltl. 1 lI8l' ... lQlllt' ASTRI Veni··cruel,alltr"'a, •• 
." •• " ••• IAIIV . t'llU IOIt11 •• " ae ... v"olSl DU 0111 

Un tr" etntl per ctnt l'ue-
nomll. E1ptclallUlt l'' mitJa. 

I A 'f,WIIYU ¡ •• dl,·13, COMTE DEL ASALTO, 73 
-

I 

I E~d~~4i~,O I No val a badart ••• ~IFILl5 CURA 

li QU~~:~~!~-:::::I RADICAL 
¡u.rdu11 roh. 

..Slll' ••••• ,11. aIUall •••• , 

!!!!!!J ::~:~~~'~~~:r 
fi COlll1lraran'flI9"! + del ~r InOlnlr .. 

POSADA DE LA VEGA I !I,a't.r, I 
loa •. ~ ... dllcur.eló DlssabttS, II,ICCII.s ~. 
:::·l.~~~i~~~:::Oc.-

IIImDU :~~'I d':;~~:rO(~ ~~t:~: ~"""",.""",...I;O li' I .14 •• puutl •• 
- de dUIUPOlel. - S&nt OIC.iarl, 17 - S"ftCe.LON" -_. -

LA MA~COTA I SUlFURETO CA8HlERO PURGA ClONES 
Primefa ~ .. wed.ora d'1m· - ~ 

lI.el.nt.'lod.·e.u~denQI.,.del .. 
~e.blel ~ NANnU. 

I 
fi. Illén\lo-utl."'.IA, .. ldtol holDbre 

Sou Irrompible&. 
~ ~ __ UIX. ~nI, e"lQode I. mllltll",.eeur •• p.on,o, 

bieneolll •• tllleonoc.d .. , 
TamW tenhn poI.woe per matal ...................... _I .. UU ... IQ 

Graleas Rasas Ro.lsolft .queDa .nlUlltl.let. que .'.~~n _ .... O""'CIMfe. -... ... ~ 

~Q8.~~'l::~tfll L· 00." O. L'''S4L'o. ... . ."aCK.8"A ~: t~~~.~'d .. te 00110.1 .. prl-

1. Sant Ibmon, I·S ... ftC.e.LONI"I I~.""",. tua llull Il.':. Iu nWII, l'-Imalm 

M inyons 
No 

de la p ilotaT 
b a deuT 

Ja s'ha posat a la venda la 
gran obra de tècnica de futbol 

EL LIBRU DEL FUTBOLISTA 
Original d'aquell cronista tant •• abiondo. que es diu 

"al 11 paleta I. Corbinos Grava ta a dojo 




	tuies_a1924m07d24n43_0001.pdf
	tuies_a1924m07d24n43_0002.pdf
	tuies_a1924m07d24n43_0003.pdf
	tuies_a1924m07d24n43_0004.pdf
	tuies_a1924m07d24n43_0005.pdf
	tuies_a1924m07d24n43_0006.pdf
	tuies_a1924m07d24n43_0007.pdf
	tuies_a1924m07d24n43_0008.pdf
	tuies_a1924m07d24n43_0009.pdf
	tuies_a1924m07d24n43_0010.pdf
	tuies_a1924m07d24n43_0011.pdf
	tuies_a1924m07d24n43_0012.pdf
	tuies_a1924m07d24n43_0013.pdf
	tuies_a1924m07d24n43_0014.pdf
	tuies_a1924m07d24n43_0015.pdf

