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La frase h¡stòrica 

La nit de Sant Joan, Montjuich estava que no 
'S'hi cabia. Berenadors, fonts, camins, dreceres, 
tot estava ple. I dels recons fàcils per a certes 
aventures, no en parlem. J':ra qüestió de fer qua. 

A la Font d'En COIma, hom remarcà unes xi
"Cotes que per una nit havien fugit de l'QJiritla. 
En mig de la festa popular havien deixat d'ésser 
hetàries de clausura i es divertien com quan 
'tncara eren noies de casa seva i tenien xicot 
tí mid i morigerat. 

- Hi ha molta gentl- vàrem observar. 
- Ja ho crec! 
- Més de vint mil persones! 
- Això no és res! - digué Ua \'ors una de les 

pensionistes. - Total, és la xifra de gent que 
pas..<;a pet meu llit en dos au}'s! 

Des d'aquell dia, a l'autora d'aquests mots la 
designeu amb un motiu que ha ben merescut la 
seva esperitual comparació. 

I.i diuen f.a NapolClíll. 

AI jutjàt de guàrd:a 

El ratau de J usticia l'S una fDnt inl"xaurible de 
literatura nandu1ande5cn. 

Deu fer dos anys es va l'rt:sentar al jutjat uua 
xicota denunciant que ha\;a sigut víctima d'uu 
estupre. Donava }lro\'es, pr!:senta\'a testimonis, 
no hi mancava r("s. ~l(:s d jut::;e, que és home 
que 110 bada, la mirava amb desconfiança. 

- Està bé, està bé . . 1 quina ednt té vostè? 
- Vint-i-sis any:". 
- Ah! Així, no lli ha estupre. Vootè és major 

d'edat; per consegüent, vO:itè ja sabia el què e:i 
feia ... 

La xicota, bastant malhumorada, se'n va anar. 
Mes, fa pocs dies, es presentà de nou davant del 
jutge, amb uua criatura de pocs mesos al braç. 

- Vinc a denunciar - féu la xicota - a un 
pocavergonya que em va prometre que es casaria 
amb Oli; jo vaig cedir als seus desitjos, be tingut 
aquest nen, i nra el seu pare no vol sapiguer-hi 
res ... 

El jutge. el bon jutge, entre altres moltes ~ 
ues condicions, és memori6s i és fisonomista. 

- Contra qui és la denuncia? - preguntà. 
- Contra Fu1ano de Tal i Qual, que viu a tal 

carrer ... 
- Però, vostè ja es va presentar fa dos anys, 

denunciant pel mateix fet aquest individu... Ja 
li vluem dir que no hi havia lloc ... 

- Es que llavors jo no tenia aquest nen ... 
Aquf, el jutge va perdre els estreps: 
- Però, escolti: és que vostè es creu que aquí 



-Vol que l'.companyl; unyortta? 
-No, 1111, no: mls val anar lola que mal acompany.da. 

no tenim altra cosa que fer que escoltar-la? Es 
a dir, que Yootè s'entrega a un home, el ye des
prés a denunciar, li diem que no hi ha res a fer, j 
després encara torna amb ell i es deL'l:a fer una 
criatura? 

- Ohl ja venrà - digué la n01a-: jo ... és clar 
que hi vai¡;!: tornar ... però, era per veure si el con
vencia de que s'havia de casar amb mi! 

El distintiu 

En una barriada de Barcelona, quin nom calla
rem per la natural discreció, hi ha installada, 
de fa poc, tina torreta en la que s'exerceix l'in
dústria de l'amor, però, amb una correcció i un 
tacte que honra a la seva regenta. 

La casa funciona només a la tarda, i no cal dir 
que al menjador no s'admeten ¡toreros. Les nenes, 
que són poques, però escollides, no malparlen, 
ni es permeten davant de ningú la més petita 
acció lúbrica. La senyora, que és americana, et 
rep. et fa pa."Isar al menjador i t'interroga en la 
forrun següent: 

- Ahl Jo:S adir, que vostè ha vingut aqtú a 
cercar xicota? Molt bé, molt bé ... Es clar, en 
aquests temps de calor tothom té ganes de ca
sar-se ... Vaig a presentar-li una senyoreta que 
senS dubte li plaurà en tots els aspectes ... 

No crida: - "farial ni: - Carme! ni: - Lluisa! 

\"a eUa mateixa
r 

i et presenta una noieta, d'as
pecte tfmid, els ulls baixos~i que somriu sen~e 
massa descaro: 

- Què, li agrada? Doncs, miri, jo no els vull 
mole!'itar. Els promesos, perquè jo els con!'iidero 
promesos des d'ara, quan més sols, millor. Ya-
gin-se'n cap al jardi... C. ! fQ 
.No negaran vostès que aquest establiment 
sembla inspirat per les sanitoses doctrines de la 
Lliga del Bon Mot i que la Brígida, si tomés. 
reconeixeria que el negoci ha progressat enorme-
ment des de llavors. I 

Veu's aquí que no fa faires dics, el que escriu 
aquestes ratlles va estar-hi. Què hi volen fer? 
un dia és un dia. Vaig topar una xicota que em 
va semblar em distreuria, i, seguint el llenguatge 
de la casa, me la vaig endur cap a firnIar els 
capitals matrimonials. 

Un cop a l'habitació, i quan ella encara no s'ha
via dC!'ipul1nt, vaig remarcar que, agafada amb 
un imperdible. duia a damunt del pit una cinteta 
amb els colors francesos. 

I aral-li vaig preguntar. - Què és això? 
- Es lm distintiu. l/hem copiat dels urbanos. 

Aban!>, venia un francès a Barcelona i volia de
manar una direcció a un guàrdia .... Primer havia 
de preguntar: VQflS parl~'z ¡rançais? Ara, no cal. 
Amb aquell botonet que duen, ja se sap. Doncs, 
amb nosaltres és lo mateix. Tens certes aficions? 
Veus si la noia que t'agrada duu alguna cinta ... i 
pels cotors t'cnteres les concessions que pot fer .. . 

I:HoRTOLÀ DE SA."iT BOI 

La traducció literal 

UN anglès, viatjant de maquinària, va arribar 
fa pocs dies a Barcelona. 

L'home no coneixia gaire el català, i es 
volguê fer acompanyar per un intèrprete en les 
seves primeres visites. 

Passaven per la Gran Via, quan l'home es va 
donar compte d'un matrimoni de gossos que 
estaven complint amb et seu sagrat deure al 
rui~ de l'acera, <,om si allò fos una cambra del 
tNld d'Ort. 



-:.... J<:SColti digué a l'intèrprete -, com !'e'n 
diu d'això que fan aquests gossos? 

- Cobrir.se - respongué l'interpel" lat. 
- R~tà bé. està bé - va dir l'anglè~. que té 

una memòria. digna de l'Iuaudi.. . 
. V~11 passar tulS dies i, diumenge, el nostre 

vHltJant va anar a visitar a uns amics seus, ca. 
talans, que "iuen en una torre de Sant Ger
vasi. 

Arribà l'home suaut i bufant, pel rigor del 
temps, i fou rebut allí Olott amablement per la 
senyora, 

- Rntri, entri - li (1igt'é -. El IUC't\ ll'~d 

'.A TUIF.S-5 

ha sortit una estona, però estarà aquí abans de 
les quatre ... 

J. observant que l'home permaneixia amb el 
barret a la mà: 

- Però, què fa, home? Cobreixi's, Cobreixi'sl ... ................... 
La bona senyora - que no cal dir va restar 

força !>ati!':fcta de Ics carícies de l'anglès - no 
s'ha pogut explicar encara perquè aquest, al 
sentirMli dir cobreixi's, va perdre tota la seva 
serenitat i se li va llençar dAmunt com un boc ... 

R. E. 'r.\r.r .• ~T 
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L 'hostal de Sallent 

AQUELL dia tenia que anar a liquidar uns 
comptes a Berga i em vaig deturar a 
Sallent, per veure a un masover amb qui 

tenia en tractes un cavall. Discutint i regateijant, 
'vaig pE"rdre el temps, per lo que no em quedà 
altre remei que o.nar·me'n a la fonda a passar la 
nit, per agafar el primer tren l'endem?!. al matí. 

Era un hostal bastant ben muntadet, amb elec
tricitat, cel ras, cambres espaioses i un menjar, 
sinó luxós, net i abundant. Lo suficient per salvar 
aquelles hores. Vaig sopar i, un cop pres el cafè 
i fumat el cigar, me'n vaig anar cap a la meva 
habitació. 

Entro. dono volta a l'interruptor i, sí! sí! No 
bi havia llum. $i no hagués provat d'encendre'l, 
m'hauria denotat la manca de fluid elèctric la 
presència d'una grossa espelma, encara sense 
estrenar, que hi havia al damunt de la tauleta 
de nit. 

Allò em va di<;gustar. Jo volia llegir una es
tona al llit, i el no tenir electricitat em contra
ria\·a. 

- rot ésser nOn1d. fs ('n aque!:ita cambra que 

ELLA. - El mlrquit IIlu 'Jue Iquella nlmana el qut4a • la 
I.rr.p.rrepararltetner.lte. 

ELL. SI, I per e.,olar·me IfI mUdi 

nohi ha llum!---vaig pensar-o Encara ets a temps 
per preguntar-ho. 

Torno a sortir de la meva habitació i me'n vaig 
a l'amo. 

- Escolti: que és en tots els quartos que està 
espatllada l'electricitat? 

L'amo ~'m quedà mirant tot sorprès. 
- Perdoni - . em digué -. Es que hem badat~ 

Li hem donat la cambra que tenim guardada 
per les senyores. 

-- No comprenc. 
- ~í, senyor. Quan ve una senyora sola, li 

donem aquella cambra. A damunt de la tauleta 
de nit hi deixem sempre una espelma grossa." 

- AhJ-vajg fer jo-. Ara. l'entenc! 
- l 10 de tenir l'electricitat espatllada en 

aquella cambra, ho fent per despistar i perquè la 
senyora no cs elongui compte de que li deixem 
intencionadament 10 que tal volta li faci falta ... 

:M. A. SoVJt~ 

Les belles excursIonistes 

A QrEI.L matí havíem sortit d'excursió. Rrem 
tota la colla del despatx, set mascles i trea 
femelles, i pensàvem passar la festa de la 

manera més divertida possible. 
Caminant entre boscos i roqUÍcers, travessant 

rierades, trescant per corriols i dreceres, anàvem 
fent \'ia cap al lloc convingut per la dinada . 
ne tant tn tant. cantàvem a cbor tEl DictadOf) .. 
• La :Montcriat i fDoña Francisquita •. 

Amb nosaltres venia En Pepet, l'ajudant del 
tenedor ele llibre!'!, que no !'!emblava pas de gaire 
bon humor. Sens dubte, ell, que d'ordinari erB 
tan barrilaire, estava disgustat per alguna cosa. 

- l donc~ _.- li vaig preguntar jo, estranyat pel 
fet -, qU\! et pa!'\~a que fas tan mala cara? 

- Perquè no es pot anar amb xicotes, en aques
tes e:xcursions. De seguida es cansen. Encara no
havíem emprès el camí; la Lluïsa, i la Roseta ja 
han començat: fAi, descansem una mical Que és 
cansada, aquesta pujaela! Oh, jo no em puc 
aguantarl. 

- Bé,' però - vaig fer jo - i tu, que no et 
canses? 

- No pas com elles! 
l ja va estar entaulada Ja discussió. Que si 

aquella \'egada a Tagamanent, que si l'altra a 
Santes Creus, que si el jorn de Brugués, si els ho
mes i si les doncs, si en la cursa aquella ... 

En Pepet donava als seus mots un to irònic i 
burlesc i, a mida que la discussió creixia, accen
tuava el seu sardònic somrís, com preparant~ne 
una de definitiva. 

- Vaja - digué finalment -, no us atrevireu 
a desmentir els mcus mots: A qualsevol caminada. 
encara que només es tingui de pujar un turonet. 
no hi ha cap xicota que les cames no li facin figa, 
al'cap~d'amuntl 

Cmc KLETH 



Cf3ai:x ... bai:xe!' .. : 
eontes d 'una ;nf}ènua 

GUARDEU LES FORMES! 

P ETITA. j bonica com un btrgansl, podrit", 
dir d'ella que era un comprimit de cantd
T¡dts, o una estuja ambulant a disposició del 

CasJ:i:~~ qu~ :':a~:~~,:$~~:r~om ftna mala 
cosa, que sols de tard en tard i amb gran mètode 
donava sortida a ús seves nu/urals expansions, 
l'Addina havia d'apagar el Ioc de la seva passió 

~d~~~~ant::7p;:Ín d:s 7r~~~::~e~o~fn~a~~t~c~lï~~ 
cegadu o amb Its canyeries embussades. 

Les relliscades de la petita Addina es s«ceeien 
amb es!t,adora rapidis, fins que un dia, tant va 
anar el cantirel a la lont. que el pobre marit mso
pegli amb els testos de la t,mcadissa i s'enterà de 
ql/e la font de casa seva era una Ioni pdblica 
on tothom s' hi assadollava a pleret. 

Pnparà hàbilmtnt l'emboscada i sorprengui a 
l'adulterina en plena disbauxa carnal. 

Al pobre marit, dal,'am d'at¡.u:lla tragèdia, les 
sm.gs se U acumularen als Polsos, • cloent el puny 
rabú!" dontl sortida a la seva justa 'ndignació. 

-In/ames, hat'eu CQ1~S la més reprobable! ... 
EUa, sentada al llit, endurint fln xic ks seves 

Jaccions de bibelo&, aturà, oportuna, l'a"encada del 
PMrie: 

- Espero - digué tota digna - que no donards 
ttn espectacle davant d'aquest senyor loraster/ 

PRESENT DE NOCES 

f> LL tellia vint ""ys. Portava els llibres de la U casa t}.{artl·Bosch, S. A .• , i Jeia versos 'l'O

mdntics. L. era més p/ame la tasca volun
ldn'a de I" versos, que la lorçada de porlar 

l'equilibri econòmic del despatx. Hauria preferit, 
però, ni ler versos ni calcular interessos. Era un 
galant minyó. Fomit, atlètic. Tmja uns ulls de 
SC»Hnia·truites ~ue leien enternir la pedres. Nall#
rnlmen!, 11() tema fm dmi",. 
H El.la es deia AgnJs i cobria els quaranta cinc anys. 

aVaa tingut entre mans els insJrumenu de tnlS 
lama dels nostres arlisUs. Els col·leccionava. Li 
Plavia molt la mf4sica. Era immensament rie.l. 

EU i ella es conegueren en fma lesta a'l'i~tocràtica. 
Pensà ell: 

• t V ~'t aquf ,m gran pariU que, tnlre altres virtuts, 
tlndNa l'immediata de cobrir les utcessitats del 
loradet del damu1lt de la ba'l'ba.t 

Ella pmsd: 
tVe't .agut 'm .... (A què perdre temps? ella pens4 

lo tmUe,."C qlle ell, amb ,ma llellgera diferència topo
gràfica,) 

Tardaren un mes a casar·se, 
La nit de nuvis fOIf de marliri per eU,' de dellcia 

pn ella que ni pagant·los a pes d'or Podia ia t,obar 
instrummes pet' a la seva completfs&ima col·leccW. 

En Marcel, tl iove despo.çat, coneixedor de les 
aficions lk la seva muller, n'hi post! a les mans "" 
de quasi tlOU de trinca. 

- Té - li digui-o perquè siga ta peça que més 
estimis de quatUcs has adquirit. 

Ella volgué també fer·li un presem i lragué d'entre 
els seus pits enorme" de vaca suissa en vaga lor
çosa, una cla~ta diminuta. 

- Aqul la Iens - fiu tota fflelindrosa -,' is la 
claueta del rellotge del damunt de la cònsola. El meu 
pobre marit cada nit li donava corda. No va d"
cuidar-se'" ni un sol dia. 

En Marcel va fer fm esforç suprem; agald la 
clau, i ... donà corda al rellotge. 

L'endemà del dia de noces. En .l/arcel a,riM 
amb una cara de pasqües 91,e donava goig de mi
,"'. 

Ella el rebé amb tls braços oberts. Aq"ells braços 
carnosos i Ilonjos com un coixl acabat de fer. 

- Qul Porles aqut, rcieO 
- Un rellotge! Un rrllotge no" per al damunt 

de la cònsola! 
-1 ara! 
- St: té l'aventa/ge sobre l'al/re, que sols cal 

donar-li corda fma volta cada mes!. .. 

fES. ¿I:L[j§IONS 

F,L DESTf 

Si tu fossis bm rica, ben rica, qtd ci comPraries 
amb els diNer,,? 

I,.A RO:\I .... NTICA 

Un palau encantat amb un prlmcep rosI 

EL DESTí 

I tu, quA en fa,ies de Its Itt·cs riqueses? 

L'INGÈNUA 

ImPresno".ria una prl'llcllla! 

EL DESTÍ 

1 tll, f/f,A el compraries si lossis Prou rical 

LA CJ::RERkAL 

Un desca"egador del moll ... 

!;aura fJ3rrA'lel 



El dolç vtneno de N¡tot fs l'obstlll6 de les Mstru 
ninet" de plaer. AI començar, Ignorant els uus de
plora bifi rflullals, tenen l'jJ'lu,16 dels havans. Un 
Mn d,ar h .... , ben rroixut. ben tlaborat, fs el ml
llor p'flent que u'ls hi pot fer. 

L'origfnnl Hv~ntura 

LA vaig dl'scobrir caminant per la Plaça de 
c:atalunya. Anava amb un pas indolent, com 
SI es ~cntis fortament enervada, i això li 

donava un ain.· fondament voluptuós. 

Despris. unsade. de les v!toles enntlladt$, que els estr .. ::::.~ :~~ven ¡a pipa I l'entrefuen .omnloses al seu platr emmandridor; 
m& luperflclal .. menYI tltotador, ptrqu~ tot U'n va en bOt' no .danya, ni atau a' pit, 

Devia tenir uns divuit anys. Era rossa, alta, 
i els seus pits e5 bellugaven amb una sensualitat 
majestuosa, Les seves formoses i rodones anques 
ereu sostingudes per unes cuixes magníficament 
tornejades i o.C'abades per uns peuets deliciosament 
menuts. 

La desconeguda va interessar-me d'una manera 
extraordinària, per 10 que vaig decidir seguir-la. 
Vaig veure-la pujar al tamvia de la Bonanova, al 
que jo seguidament m'hi vaig enfilar, El ve~cle 

anava pic a vessar, lo que féu que jo quedés 
enquibit, dret, al costat d'ella. 

Vàrem fer el viatge literalment l'un encastat 
contra l'altre. EUa, si bé no semblava participar 
del meu estat d'excitació, no va fer ni un sol mo
viment per a apartar-se de nú, Solament, quan 
fórem fi l'Avinguda de la República Argentina i 
veié que jo baixava a darrera d'eUa, mormolà, 
aUlb un to ferm: 

- F..s molt atrevit, jovel 

Perlt, a la fI, ,ton vençudes de que del \'eneno, quan 
mtnYI millor, s aeonhnlen amb d,artdJ; de paper 
que els hi serveixen de passatemps. 

l com que seguís encara' ·s se\'es passes, es va 
girar i f':m digué: 

- Vostè s'ha equi\'ocat! Jo sóc ca~ada! 
- Perdoni, senyora -- \"aig: interrompre _, però 

el fet que vostè em cita no crec que sigui obstacle 
perquè jo admiri la seva formasura. 

Quan jo acabava de dir aquests mots, la for-
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mosa desconeguda s'havia aturat davant la porta 
d'entrada d'un xalet de dos pisos. 

- Jo visc aqu1... - mormolà. 
- Però, DO pas a la porta, veritat? - vaig 

dir-li per a allargar la conversa. 
- Habito al segon pis. 
- l no em permetria que l'acompanyés fins 

aUàl 
El semblant de la gentil criatura, fins llavors 

quasi somrient, adoptà un posat extremadament 
seriós. 

- No, senyorl De cap manera! 
l, mirant-me fit a fit, afegí: 
- Què té? Sembla que està nerviósl 
- Vostè en té la culpa I 
- Jo? Em sembla que m'enganyal 
- Vot convèncer's de que li dic la veritat?-

vaig dir jo llavors, sentint ja la meitat de la par
tida guanyada. 

Ella baixà. els ulls com dient que si. Segtúrem 
escales amunt, i eUa, traient una claueta del seu 
monedero, obri ta porta del pis. Creuàrem el re
bedor i ens trobàrem aviat a l'interior d'un dormi
tori fastuós. 

Els meus braços, impacients, empresonaren son 
cos. Llavors, ella inicià una lleugera protesta: 

- No, aquí no! - digué. 
- Aquf no? Per què? 
- Em fa vergonya davant d'aquest retrat! 
Efectivament, a la capçalera de111it. un retrat 

de mig cos campejava, un retrat d'un home gros 
amb una cara de mat:lriIe o d'OTganitzador de 
rodes electorals. 

m!7d\:~~:~rc:?~=rgl~=!U~~. gYra: cf.~~~::~ 
el retrat. Oh sorpresa I Al cartr6 de darrera esta
ven escrits, en una lletra rodona, perfectament 
administrativa, els següents versos: 

:\!ortal que véns a cercar 
amor per aquests recons, 
no t'oblidis de pagar, 
que sin6 hi hauran raons. 
l a l'hora de la propina, 
no donguis escaducera 
('ap peseta filipina, 
ni menys cap peça estrangera. 

UN GAT VEU. 

les runes de: Palmira 

P AU!lRA era el nom d'una esplèndida ;amona 
de trenta cine anys ben comptats, però que 
es resistia. admirablement a passar a la pri

mera reserva. Era soltera, 10 qual no tenia res 
que veure per a que s'hagués divertit molt en 
aquesta vida i hagués donat a son cos de marbre 
tot 10 que li demanava. Posseïa una considerable 
fortuna i això li havia permès no privar-se mai 
de res. 

acudia amb més assiduïtat, tingué ocasi6 de co.
nèixer al doctor Parés, un xicot jove, robust j 
guapo, que havia començat a adquirir celebritat 
i per qtti es desfeien més de quatre dam.iselïes. 

No trigà eI doctor Parés en encendre una flama 
vivfssima de passió en el pit blanc i rodonet de 
Na Palmira. I, com que no podia resistir-se al 
desig imperiosament creixent de llençar-se en el! 
seus braços, l'ardenta iamona es presentà una 
tarda a casa del doctor, pretextant trobnr-se ma
lament. 

- l doncs, de què es queixa? - preguntà el 
galeno. 

- Aj, no me'n parlil- digué Na Pal.mirn-. 
Vegi vostè mateix. 

I, sense encomanar-sc a Déu ni al diable, c0-
mençà a descordar-se la roba i, mostrant un escot 
deliciosament provocatiu, digué: ..... Ir~ ~ 

- Miri vostè mateix: la meva salut està en 
runes I 

El doctor Parés, que era dels que no badava, 
obri els braços, i per tot comentari, digué: 

- No m'havia pensat mai que les runes de Pal
mira fossin tan agradoses ... 

KAR LUTS 

En una de les reunions a les que Na Pa1mira 0.0 Epl Per darma no 'Iai, di, UulHtI 
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Una. nota CODI un 801 

J ;;1~I~i'~!it~':tC~~a\~~n~!~:t ~~r!:~I~n~b I~·~tel ,!~ 
t'lIpteudent. P~tejaYa amb la Carmeta, In noia 

del senyor Pepet, el bete..-i-fil~ del eant6, i el seu 
f~t('i.~ era mé.~ innocent que una ègloga camperola. 

~I~r ~icl~~~f~.~~f~~~!~1,ue CI¿ ~~: ~ln,~~~~lrl~r::i 
de malicia. Quina llit (~nuvi!i passaria Eu Rafel! 
La boca sc lí {("ia ai!;~\Ia soh de ren,snr-hi. Alllb lo 

j;:P~~~.?:\el:~~1 =~:' ::~~~nl~:S~i~\atdee r.~~~;~lec~~av~~ 
tr("unn partit de la innocència de la Carruct.a la pri_ 
mera llit de noc~J Els nervis se li po,sQv("n tivants 
Com una corda de contrabaix a l'auar construint men-

~~:~:I~'l:li~\~~\aa &~;;~iA:luit que endevinin-n com 

flo~\l~~r;'~I~~:;-l~a!:id:~larcir-la aquella santa 

.• S'ha de guardar! S'ha de guard:1f tot per aquella 

d.!!~~~ç~~~:a C~\~~~l a~~~n ~1~'~~~1 e~~~~C¿~~~ 
slshbl('S 
d l:1~a f~ta. a la tarda, tarda gloriosa d'istiu. tarda 
l,e gmesta, de flors j papcrctJ:l, e81.aveu sols a dalt de 

t~r~!d;~~l~r:el~! :: ;:~r::~:'I:~~i~~ I~beo:t 
als chents auuc~ i oferint-l06-bl seient en els taulons 
JlOsats en forma de banc al llarg de l'acera, per '·eure 
pa.~ar la processó. 

Ella 8:aeabava d'eulpolainar. EU la contemplaYa, 
etnbl\Claht COlli Ull Cl1sa, anar annmt i avall del piset, 

f~l:~~t'/:t~~~all:II,~~fi de~~e:il~~~.'t~~~~~a \a:l~ 
fï~;llu;:~r.~apclloll('ta saltironejant atololJdrada de 

D'un ram del damunt de la ('alaixtra la Co.rmela 

LA TUIES.-ll 

n' aR'íÚà 1111.'; qUllnh elM'clls ellcero"! com el foc, 
- Qul' et flclllbla si me'ls posés? - preguntà tota 

avergonyida al l'CU promh, 
_ P~r qul' ilO? 
- TlIIc por dl' cridar l'nt('lIci6 = ~~~~it! ~"c~~~~~~I.O v('('\h.'l~upis . 
- Qlle:: bé q Jt- et cauf'nl 
l ràpida aJ.:'ñlà \Ulllllfllll i .'R11ressA davant d("1 balc6 

:rl~ru~~~nc tota la !l11111 ¡ contemplar-l'e reflectida 

En Rafel, l'>CIltat darrera d'('lla, a un xic de di.~tàn
cia, senti un cop de: It~\'is tau viole:nt, que per poc 
se li trenca la corda. :'.rare de J)éu quin espectacle! 

Posada la Carmcta a eontra·llwu,1i oferia en dolça 
transparfficia Ics 1ínirs pur~ del seu cos mawmic. 
Què hermasa que era, vista així la Carmetal En Rafel 
sentia que els ull~ li fugien de lrs òrbites, que les 

E~~~ ~<;~r~~~r(~r~:~!íl,q~ed~~ta~~~o~~~ ~fo~~ai 
es cOlllplavin en ci martiri del seu prOllll's. 

.S'hi haurà fixat que 110 porto calces" es pre
guntava interiorlllent. 

.Jo vull <¡nQ fI¡\pign que 110 tIÓC cap farcell; que la 

do~ ~N~ 1~~a~·W~{~~~ ~~i~~~l~;;i'~tI 
-Re!i. ])cixa'mfcr. \'inu 
l F.n Rafel, agafant forta1l\rnt per la cintura n la 

SCÈ~l~r~~~rC:tà~ 'líll~!tr¡~r~af~l~ ~~f:~~II~~~~;~~~t 
j tirant ell davant tols d~ preparatius per a Ull a"\Salt 
en totl\. r~la. 
i ~~~~:!cl~i:~~~~ (~B~'kt!}:f\r-5I! d'aquella furia, 

_ Vaja \lna lII:\n .. ra de matxucar-me, benciU 
En Raf("l lIIormolà l'uplicant: 
-Carmcta! 
_ Avui no pot !;er, Dl' cap de Ics manere"l. = ~~~Ur;l.~l;;Pàs !U'hall prom\.'S anar al teatre 

~~~;::ru: ~1~~I:'\~~¡~~~=~:t d11~:s~'agafa lIlla 

Aquella mat~·ixa tarda, En Rafe:l<.-t es despedia dels 
pares fie la catme1.a 

_ Però, què ha pa.~at? Què haveu tingut? Què 
li trobes ara, a la noia? ~ preguntà rabiós el senyor 
Pepet. 

No ha ¡>a.s.-;at res, però he de C'olÚessar que la 
trobo massa .eufavada •. 

DON JOAN 

------------------------------------------~~ 
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Jo taft1lbé 

Q
UA.~ perdrh aqlle$ta CQ6tUIIl de re-pondre sempre: 
Jo també) 

Aque;ta pregunta la f('ia la senyora Simoll3, 
la IlmllH delscllyor R3vL1.11at. a la seva filla, la rOiSa 
¡ m~'ltuda RalUoneta. 

l .... -rquè la Ramoneta, ja f,ill S('ntir 10 que fos, 
contestava iu\'ariabletnent: o talUbé! Fos com fos i 
el tractés d(' lo que es tract . Venia un i deia: tTinc 
uu malde cap que em morO!t, jateniauala Ramoneta 
que rcti[lOllia: .Jo tamhéh Son parc deia: tAra elU 

~~~~rli~J~n t::l~rta~~~ i!>,i:'a:¡:a;r~~0:~~t~e~;i11\! 
familia RavetlJat, ell ulla obsessió. 

La senyora Silllona, que s'havia ('asat. molt jovene. 
ta, e;;tava t;llrara de bou veure i 110 s'havia retirat 
encara, en qüest.ions amatòries, a la primera reserva. 
De modo i manera que a conseqüència d'haver cele
brat amb eJ seu marit, pot ésser amb Ull ::lI"ic UlMl!la 
d'ardència i d'entu.siasme, el vintè aniversari delll1.(l. 

~ri~~tl8J~stT!~~nJ~{J~~~~n!:l~rd:e¡: ~~~I~~e:~~ 
tomava a 6o.ser Dlare ... 

-Quina alegria peT la noial- va pensar--. Què 
contenta ~tart\ quan li ~igtIiI 

I. desprh. pen.'Ià, somnent: 
- AraM que 110 JXKlrà dir: tJo tambél. 
A la nit, quan la Rawoneta tornà de casa la llU> 

dista, la seva mare va córrer a donar·!i la 1I0va: 
- No saps, Ramoneta? n'aqul sis mesos tindré una 

criatural 
La senyora SiUlona esperava que la seva filla es 

llençaria en els seus braços radiant d'alegria. Peró, 
en ~ntir la nova, la Ramoneta esclatà ell un amarg 
plor i respongwt: 

- J o taUt~, mama, jo també! 
R. ATm.t 

E STÀVl':)[ prenent c:aIè a una terras:;a de la Rambla. 

~:~~ r~~~/~l 11: d~~ ~fr~~ io~:~la:c~~!~~~ 
la nit. ·,1 

Jo --- l'xdomà Ull "iatjant de la nostra colla 
que tenia de lWrtir dintre pocs dics pel :s'ord - o.questa 
nit aniria wla I!:Stolla a veure les nenes de casa la 
}'epita,.. ~, 

- Jo, noi .- digué Ull dels nostres c:ompan:o;s de 
penya, quina edat rrisav~ ja en els cinquanta-, 
Ja no IIC m'aixeca .. l'in.~plraci6! . 

Què (liu ara' _ intefTumpi el S~l1yor Macan, 
~\lC era pMe dI;! dall xicots ja elltrat., en la trentena. -
lli adir, que v~tèja ilO .. , exetc:eix? 

-NO,IIe-IlY01'J 

que d~~:,;t\~ó r:llh~~~~(>~:~;!tu~~\·¿!~~l~~ I~t;~~!~t 
mai la.I~nin¡u? 

-:s'ol 
¡t'I \1110. CO$& espAterra.llt .• \.I1ó que es diu oli 

en Ull 11ul1l. '-firi, jo mateix ho \'aig comprovar fa 
pocs dies.. 

Ah, ,,l' Com \'0. és.~er això) ~ interrogàreu1 lla· 
vors ~oL'I ds companys-o Expliqui'n ... ho, que deu 
~rllltcres .. ;alltl 

El ¡¡enyor Ma(:ari va olllplir la pipA del <;(:11 bon 
tabac, iX'Ulll"l' i de.smenUSllnt, i cOlUetlçà a explicar: 

- Pigure:u.\"OS que es tractava d'una conquesta 1 
deliciosa! Una l11Qfeneln d·w1.~ divuit any.i, bufona 
com Wl bibelot i amb uns ulllbSOS cap3ÇOd de tra~ 
tornar a un beuetlid:l. La vaig seguir. vaig enterar-me ane t'ra modi:o¡ta, que treballava al carrer de Com'cU 

tr~ Cd?~ (1'~;I~~/~adi~~~~!~lr~m ir~~r ~lt~: ~~ 
la tarda del lliumenge, a una habitació del .Xalet.. 
Solaulo:nt que la noia, per evitar compromisos. va dir 
que preferia que jo 1'~peré9 ",lli mateix i que ella ja 
vindria, a fi de que ningú ens veiés plegats pel carrer .. 

-Bonica aventura! _ '-11 interrompre Ull de nos
altres. 

-)lo cal dir·vos-contilluà dient el senyor :Mn
cari--que jo, curant-me eu salut, vaig vot,suer t.euir 

~~~I~~r~~~~cd~O :rticr~P(l~;~~~r~~~~~··d:a:f.~n~~~!¡ 
Ah! Amics mewl Quin resultat I Quin vigor! Quina 
pot~lIcial Semblava que tenia vint anys menys! 

- Ah, sl? l quants, quants? -li preguntàrem nos-
rut res. 

-Ab! Cap! 
-Com? 
- Cap, perquè la xi.!ota ell qüesti6 eUl va fer el 

salt i no va comrarèix~ ... 

S. U. RII'ASTA 

Un preanl a. •• vlrot .. t 

T l;N1A. diners en abuudància, i dit a!~ està dit 
que ~ podia permetre tots els capncls que pa.-;-I: c~~:re: de\~~:\d~~rr~~ ~i~:tCO~;Ç;!r6 :~:-f~ 

la seva habilitat administrativa, que als tre11ta dos 
p05.'\ela 111& de quaranta mil duros. ... '1 

En aquest moment de la presellt història, la ~{agda, 
noltl de la iUUlldana en qüesti6, estava ~ntretl1lgud~ 
per un riquls.",im acapnrador de fruites I verdures, 1 
vivia jWlt amb UUa nena de nou IIUyS, producte dels 
sell, amors amb Ull corredor de borsa, en \lua torre 
de Sant Gervasi. • . e 

ex!~p~~:ad~lial~~;a~~~~'C,n~lrri!v~a q~\i~~~~ti O\; 
d.ienta. Poc a poc, anà po~ant, no ob¡¡tall~, pIcardia, 
i uu jorn ell el seu cervct1ct es féu la llum I compren· 
guP com :'Ia mare pxlia viure tan. b6 setlse tre~a1lIlr.,. 

Una nit, mentre la ~[agda i la nena es vestIen per 

an~ E!:l\rl\~' ~1~~~~~r~~:1:~:~~:i~~~S~~11~~I\: :u 
- Si, fillrt.a. Per .què? . . 

lua-;f~i o?i~i q~~a~\l~o ;i1g\U gran e~ deixaràs fer el 

l la mare, amb la més gran sen.ctat respongué, 
arreglnnl."e un .bllcle. da .... ant òd Imrall: 

_ Si ets bona minyona, sl! 

e.ot. pr •• I .... , admiro , ... tt: 

Lo d.Uca.de_ 

&.------------------------~--~~----------.~ 



!:!!! cas de cornprornls 

MARIF.TA - digué la senyora Pona abraçant 
per darrera. volta a Ja seva filla -, pensa 
que aquesta nit és una nit de prova irque 

el teu marit serà el teu amo i senyorl " 
La Marida, que jugava distretament amb el seu 

Vel de núvia, esclatb. en una rialla. "01'1 

. - Mare de Déu i quines voltes que dónes per 
dir ~es coses! Si hagués esperat a que tu em reve
lessIs lo què és el matrimoni i 10 què és Ja nit 
de nuvis, hauria estat ben fresca! l 

- Aixi - respongué la senyora Pona amb!una 
veu que tremolava de sorpresa _ no tinc cap re
comanació que fer·te ... ni he d'e:xplicar~te res ... 
Però, vols dir-me qui t'ha entcrat tant bé? Ja 
deu haver estat aquella desvergonyida de Rita, jaI 

- No, no! - protestà la Marieta -. Res hi té 
9.ue veure la Rita. Va ésser l'Antanet, aquell viat
l~nt tan simpàtic que venia els diumenges a la 
lUt a baUar a la .Bohèmia.! ~ 

- Però ... com? - exclamà llavors la mare de 
la Marieta _. Es a dir, que tu ... i ell? 

- Això mateix. l m'hi hauria casat, sin6 que 
no té quartos. Sóc una noia pràctica, jo. Per això 
Ill'he decidit per En Raimund. 

- Mes, això és horriblcl- va dir la senyora 
Pana -. Enganyar aixl a aquest homeI 

- No se'n donarà comptel Només estic de dos 
Jllesos! 

Aquf,l'indignaci6 i l'esverament de la bona dona 
no conegué 1fmits, 
. - Es a dir, que fins aquí has arribat? Ets una 
Indecent a i una pocavergonya!... En fi , del mal 
el menys que tot haurà acabat bé ... Ai, Mare de 
~u i quina jovenalla que puja! lot ... 

Vingué la nit i En Raimund, impacient, espe· 
·ava el moment de poguer estrènyer en els seus 
braços a la Marieta. 

Quan arribà l'hora clàssica del .Pcr fi, sols!., 
el nuvi agafà a Ja Marieta, i fent-li el primer pet6 
a la boca, li digué: 

- Que feliços serem ara tots dosI 
- Tots dos - digué la Marieta -, o tots tres? 
- Què vols dir? 

tind'r:' ~~~~l No serE'm pas sols tota ta vida! Bé 

En .R~itnund va posar una cara de pomes agres 
com SI li haguessin presentat el compte del sastre. 
Cri;~!! vols que et digui... Maregen mot.!..les 

de; ~~;- insisti la Marieta -. Però, a ~ ~rr:'agra-
:-Es que ... - mormolà llavors en veu molt 

~tx:a En Raimund _ haig de fer-te una confessió. 
cap d'avall, ara ja som casats! ! ' t¡ 

-SU ... Qué? r 

LA TUIES.-18 

afi;~u:l~en~~;:e:a~~!e::i~::ts~~~I~;é~U: 
Illal pare de fanúlial RAR t'ERA 00- fUnll&, ,,. Im" fOm,I" qUt 11 me'l trenquet, n. en tint ca, m .... 



H.-LA TUIES 

E ~~~r;-;::td l~~~ ~~a~i~rl~d~~~~i e;::Ul~~:o~~e ~~edi:; 
prl"Cia d'intd'Jeo-tu<\¡, un~COf.a tal1l1l"C,essànll com 

Vi~~l'I~:I;l~I~~~e~ d~¡~t~t~~'~O:i~n~~n ed~J¡~~~e a 1"5-

trenar .Sd1t per.~('ma~CI'I en bu.~ca de d¡'.-orcill., uua mena 
de vodevil amb 11Illsica, traduit del frallc~ i que té 
bastantn ~ràciB. En 1rollcnyo fou l'heroi de la jornada. 
i les llenyoretc.~ P¡nil1~ y Snaxcdra !'njud<lrt'll po~allt,..hi 
tota la 8:\1 <1e qUI' clic", disposen, i això que eu tenen 
Ulé~ que no u'hi ha n Cardona . 

. \1 teatre .no,,·at 1Ie,.,'ltcix(·n f('ut allò de d,a dichosa 
hOnr9.(\c1;" qnc -é" ulla cosa que distreu bastant, i a 
.. Novetats. han r"priJlat ,El Po.vo reah, del senyor Mar
-quina. 

-- I t' b •• r.llr.1 d, motll.ta? 
-- SI, nola, li: la n'.tava cintaU d, Irehlll( arab el I II. 

Se'lIs ha acomiadat En Narchdn, aquella monada 
d'~rtistll que tan bonica ca.mpanya ha realitzat al .Cò
mlCt. ~OI15 n.ferèn('ies que tenim, el popular i simpàtic 
artista arge!1ti pensa retornar aviat a !'ecena bar
celonina. Així "iguï. 

A c4'n F,.ro;panyol, .lfa.rieta. i .Campana de Gràcilu 
a toto drap. "UlLS diueu que l'Amichahs guanya tanta 
qunrtos que no sap què fer_ne i que aviat farà dentetelll 
a Ell Romanolles. 

(cIt':, ~~~io c~d;!rle:if::;;' ~ 1,!1~~~~~e:e:~:l~ 
pletant el programa la Marguerida Díaz - que balla 

=~t i ~s-~~211::~:C:~:iI¿,u~nd lf:!fks,c~~e ï:' ~7~!: 
més que un pot:lUIl d'En Sañudo .\utralt. 

De la vida alegre 

6 UI.:NO. Això de la ,"ida alegre és ml dir, }X'rquè el. 
Pnrnlcl està mé.-. tri~t quc un corrido quall s'ena
mora. d'uua cupletista. "Fa calor. :Ma.'I.'S8 calor. LI!-

t:1te:;:i!~:i,to¿~01~:;~1j ~~~~f:-~lel:ll~~Jali s~ 
Les P1nn(~. Cr<'C que lU'hi guanyaria la vida. 

, E~ clar que Ell Ne<tor I..opes, aqu<'1 portll¡"'l.ll!s que 
s elúlla per tot arreu, fa anar gent al .Pohes Bergère. i 
que un 110 !l'hi avorreix dcltot amb les nenes de lo. casa, 
mes si es té ell compte qUf' hi ha aquella Canncta ros..'ia 
tan bonica i tan amable, i aquella .\fañica tan enjuga...,,
!iada, i aquells ventiladors que. et fan gaudir un :xic de 
fresca, tau ll~",Ària en aquests temps, però ... què voltn 
9,uc el!l hi digu.i? <,:1 music- hall necessita fred, pttquè un 

tmxuà~:~~, ~all~~~IS=:O~~~~aer:~;I~~ b1r~~~~! 
presenLat una nova atracci6: t La .. figurita.~ d<': crist ah. 
El nOI11 no e¡tà lualllDlent, i la m,se en uA_ bastant 
boniql1eta. r,a l-'rancès, amb la calor, s'ha aprill1at una 
l1Iica. Angclcta, no en facis Im gra massa! 

l,o. Tereseta l\Iallzano treba1la al _Monte Cario., d'es
trelJa. F.!I WI l\ta\l:l:ano al que: ~ustos.amcllt li mossega
riem el fruit, suposant que es deixés, que creiem que no. 

Al .Concert Apolo., La Bella Dorita ba!!a incansable-

~Itj~;~ a~~~~:c¡~:~a ~~: :~~bif!c~lf:'t~~I~: ~~~t~ru~ 
So.uta Madrona. La Negrita cada dia més bonica. Un 
daia. la rnptar<':U1, paraulal ' 

Tamhé o.legrenl'existèl1cia dclsconcurtentes a aquest 
temple de la gri",Jgia, Ja Julita Rniz i la Pilar PalaciOll, 
dues estrelles amb IlUll1 pròpia i que a nosaltres, nOC' 
tàmbuls empedernits, ens farien pl\SSar tota la nit amb 
el. telescopi a la mà en una contell1placiói un embada
~:~~~oI~ ~Iciollats a les coses celestials. Vaja 

I a c4'I senyor Pepet. àlies .Royal Concert.., continuen 
la Marley, l'Ampanto Estber i la Pilar Berty, bonica 
com una credencial. Creiem que no es queixarà de la 
comparació .. _ ¡ 



LA TUIBS. -11 

MAlSON MEUBLÉE I Mont d'Or Maubléa Nm tul dI 10l1li lI&Ieal, .. 

(VBaD1JRA) (V1UlDUIlA) LA CORONA 
elfT. fe a""rl, n p, .... ,II. Sut. ".r"''' • C" COMTI! DEL ASA.LTO .1 C) 

A_nlor O ••• nteIBlllcdl!lplll" 
~.~- .t.,_ LA 

ORAN CONFORT· SALETES 06 BANY· Tol" •• prl •• t 
~.o" ... ,....w .. _ ..... _ .. d.....,. 
fili.. . 0.. .. 1'1, l''' .... c:oa.uu. TII 

HabJtaclenl a 5 ,enetn 
p ... a MO.AU1'Uoüll," ...... T_."tMl,.._, 

Posada SAN ANTONIO COMTE DEL PERFUMERIA A~IlTD, 69 
... rr.t..CIOKI QnJIIADu, .IO~QUU I ... ,uoaal ASTRA Vtnd"¡flnel,IUlrttlaPh 

,U"Uot .1 .AIIY. , ... Dlu"Da RUI'YAD .. DU DI 
·Un trU cents ptr cent 4'eco-
nomia. E,peclaJltat en mlt'I' 

• /l.II'8IIS'I'. •• " .... 73. COMTE DEL ASALTO, 73 

I 

IE:.~~~.OII No val a badar! ••• SIFILlS CURA 
QUlbld.ln.opelil. RADICAL 

la ~:::~~~~:~~~r.~ 

~ 
~:.~:~ ;:tn~·.~~t~:l ""'lita', '. ,rl. D.II a' i ••• a. 
I eompnr un IIJ,.,!- ~ 

&pllbr,' ~¡:7M.¡::'.:::.,: II POSADA DE LA VEGA Dlssallt,s, 1.,lcellns do 
lI.t-L.".lletper.:l:.. 

II!CElOII :~,~ •• d~~~:~r.,;~~~~.~: .pIMdIdaI~- ..... ,... ... .11 I !14 • • pISSlt .. • 
_ de dou:epolet. _ S","t Oleg.rl, 17 - S'''~CeLONI'I -

LA MASCOTA SULFURETO CA8ALLERO PURG A CIO NES 
Primer. .... -..,nedora d'lm.-

~ 
urelrlll.,to4S.~I .. edeflaJ"del .. 

~ee.blel pel NANnU. "1._lIenlto-urla"'t ..... 1 del bombr. 

Boa irrompible.. ~po.- ..... ~.~. CQmodel.muler.leeur.D pronto, 

T .. W tenim pot~ per matar ... ...,. .. '-...... 1 ....... 10 
blencoDI.,un coDodd .. 

aqoelll aniDlaleta que "~m ....... o.r...I •• _ ..... I.t.t .... Graleas Rasas ROylsal" 
wsn-a~~a ~,!~e. Ito lo.,. OI L'.u.u.to. ... • .....CIlUIU. cuyo.reultldM,enoUn,III,rl-

Ia..... ......... 
mer .. tomll, 

t, S.nt ",amon, I·St'lftc.eLOHI'I Ctnllatlt.11111IIUnOrll,I¿.almlm 

Minyons 
No 

de la pilotaT 
badeuT 

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

EL LIBRU DEL FUTBOLISTA 
Original d'aquell cronista tant '&8biondo. que es diu 

Val li raleta I. Corbinos Gravata a dojo 

I ..... Jr.d ••• II ..... 4iíI •. pcon. jj 



4 ~ .. 
~:".~ 

c:.. +:¡".,,~ /"*J""cz.v- •• 

- Es pot saber per què em mires d'aquesta manera? 
- Prou vos ho diria; vatuane!!; perà em clavarleu una planto'adal 
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