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El perquè d'aque8t nÚlDero 

Q u E '''cr~:.~ ~!ïS~(I;~I~~,cr;:tI~~c~,;l l~~t~e'~s e~~;tft:d:I~::::lIra clà.~siCQ uaudu/ondcs{Q 
d(' III 1I1)51ra tara i recordaT aqueUs t'crsos ¡anlMOS de la darroa t'iana (It ' 11011 Jaume 
l,I C01lf!w'riclor; 

r j li .Llla p<"r b\V,-V05 p 0p;L",.l\t' - L <I t'li qne "J ~ h· ' , ¡¡;,t J" q"{' llI'h" t!O:I.,t ja ll""a 

pcf~ qll~;:~I;(~t;~;~ ::~':,'~;,.~ q~~;7:~ç:/~c~·~1:r;~i~f/;'~ t:!z. ~a¡fp:;:~~;;¡;, :~;.~ "tlr~;::s:;~:~:ah~:,~ 
iJue pd quc t'~ l'Cf~ cra bonda doso y j usticiero -- f'crqJ{~ no cm dOna III ganot. N()saUrc~ sortim 
,"'er lol¡¡aleix: perqllè ens dlÍna la gana, pcrql/~ l'alegria i el bon humor cns '''SM (Otll el xamp(JHya 
quan c~ la jut.:rg:n amb tloic~ alegres. i perquè h,'m a"'bat. amb el nlÍmtro 1>"'$(11t. fi aJcoPlf.ar un 
(my i diHd <;ttma,v~ de vida, que els lkgidoT<; i k~ llcgid(lrc ç ens la co"~of,i" bt-n llarga i bOl 
IrMlpada. Un anv,i di5,(t çctmanes represttua per nosaltre! utla l'la tntmorabu, lau numorabk 
ro,,, el nos d,· .lforg o \tadrid, el catorze diJ iul1'ol a Paris, o d vitll de Maig" BaTC/'wno, qlll 
ls qua" .'~ l'a ~'f<nJ~urar l' E%po~irló Univ"sal d('ll~Ht1. ~n~ .dllitJ que flO~al(I'I'S, POM" pcca40rs 
que Iem I. .. t 1 ~rl ES, en~ ~t,,.dia qfte It}arca,el tIIQtI!Lnl tk/tndm dd lell Jrl~/, rl Fursum tkl qU 

~:J ~;;~~O~:~I~:/:Ise:,:sJ~~d~r~I~:~'~ r:('~~~,::a~::~~~~1UI j/:::;:;Ssc;,:~l L~ ~a~~(JE~~5 Q~~b~r~ 
• ;'~~:i~ ~r::,:tap~:kJ:~/::;~;:~ :i::;~7:$::ac:"'~':';'~~""ot~~~:s~::::~r: ,!~;r~":ttl~: 

qUf' rlla ni qru at.:,rg,,¡ millor a la ~a paJ'~óquia, ])(on" fl'1,.pre • a tothom el '"tl/~ pes: i~ual 
cobra als (01Hpra'¡or~ dt'l Plo de la. Baqflcna que als de Sani A".frell de PalthtUfr .. lim ols d< 
,'icrr,;ta i Mollau<;a, QUI la ,et'a mercad.:ria la tlen~ui li Ché pel~ muti(-hdlls da Pllral'kl, o 
En Slvila. al fru Ilantani kiosk de la ~4mb~, o al w·ou. ~~ xamO'Jt"s, umpà!iq1Ús i IUfank<; 
.óombonlltrttt, et Ull p,e" é .. sem""'e, Hu'anabkmult, c(h&itnul1mtnl, /'erPttu,mttl/, el ""ntei,"( 
lla gt/ahina Oir, la qualitaJl Aqt~l is on ti.ndríem lloc pot ener a emfJlear elf tl'1",~'5 I1I(S ditiràm
bics per a l,a no~lra publicaCIÓ. NomUres no donem més ql" una quali~al .. la millor. Contra ,.o~
pUres no h~ podrà ni l'clu:ariment de les primcrn maUrin, ni la pU/,a dels SO//Ii, nj l',w~mcnt 
dt! Les cOIrtrihl/cions, l H lugzw cop no poguéssim soskni, l'qz"sta tradICió q/u lMi", dr botiguers 

Jwnrats, ck lo fIIl~ 1~/.I'l1t qlu f1nat:inar-çe pugui, abons que donar gènere adulk1tl1, Rb4n~ 
que en~onyar al públic, LA TUIES titldria ,m Ktsie ,,,lrgic i JWhk de fflatrCHUJ roman.a 

~ plegaria. E<; óuStaria 1m 't'ell, oIaria pu/.Car al seu 1ftard ,!ue ara es faua els 
dematim cuid.fÚ-1J l'hort - oh, hort tk LA TUIES, qUt los poeJa jMr po-

guer-Ie ea,"",I.---- le¡ tardes lent la siesla i eh Cllptl(Spr(~ ¡l'gant allllls al 
Canino Històric Federal, o u laria cupletisJa. Antes la mut"rte que la 

dt~~O;::, Z::'e~:"íe~ ~:::s~o:;:!~te:%~;;;;ji~!~P'Pcd~::j ~~~' 
dó";~~í~~ ~rqe~! ~~~ ~1:an!;:;:;!~p:~:/:ech.u~i:~_"" 

bol, alt i/erm COm un psló de carreJera, d' oquelltt 

qU~::tiZ~:~"P:!~;;; r':/:,'/i:i ~tt-
SQlut, de la reciprocitat de deure~ 

i dr~tç. la 1tpre~enJadb vi
venia de l'igualtat, lo 

••••••••••••••••••••••••••• llibertat i la IrQter- ••••••••••••••••••••••••••••• 

:J~ r. t::t::~~ 
~u vas a sota i io 
tlaig a sobre. I 
veu', aqul perquè 
avui sortim amb 
u,. número extra-

ordi,.ari ... 



I . - I.A TUIESI 

Dcl camel d'un poca .olla 

Prosa, VfZrs, ctJbrlolfZS
I posturfZS 

~l /e~://au:t:c:;:~~~'Z:~': ~CT:;:J:;u~ 
dànim de .Dem Hertntlando. ha honorat 
aquest mmu!'ro exlraordinari amb el pre
sent art,deque publiquem amb tatlJa mis 
satisfacció quan ens ha recordat els ~tlU 
primers ü,".ps de col'labor4ció i com
panyonia tn anti~ues revistes humorls
liques mlalancs. 

J A n'hi poden ploure de calamitats damunt de 
la nostra pi nloresca Barcelona, que per to
lletades que en deva11il1, l'humor nostre mai, 

però allò que se'n diu mai ,desapareixerà! Mentre 
s'escriguin sonets com et que a continuaci6 in
sertem i que de què obté premi extraordinari de 
la docta Acadèmia de la Llengua, l'humor es tro
ba més que garantit. Diu així: 

.Las AlmQS ya no rien como al nacer la A~; 
esCt\pase el F..spiritu por la alta emmenea 
de la man.o;i6n dichosa de la (e1iz aldea 
y la Sagrada Noche los cielos descolora ... 

Va todo duerme augu.sto en el Reino de Flora. 
La rana ronCa y grita y alegre silabea 
y en et amante clliz de muriente ninfea 
la simbòlica abeja. por sus panales llora ... 

lLas sictel Va es la hora del sagrado cocido: 
canh.ndo los obreros ya vuelven a su Dido, 
a la morada glauca donde su amor esta. 
Relamense de gusto lo mismo que los reyes ... 
y allento y apacible mugido de los bueyes 
responden en los montes las cabras ¡bé! lbé!IM1. .. t 

])csprês d'aquest prodigi de poesia, no podem 
més que trobar·nos de tan bon humor com quan 
llegirem, fa alguns mesos, en un dian local, aquella 
sorprenent «nota de buena sociedad., que deia 
ai:d i tal com pinta: 

fAytr pasttrem el d'a en cama, la btllo seRonta 
Eldemira Carrascoso y d distinguido sporlman 
dem Rtcaredo Tomillo~o d, Ba.rartu L-~ 

Encara dura la ;"trca que va esclatar. Amb un 
xic més, el diano de tran circulaci6n té que fer 
una tirada extraorwnà.rial , 

La bona fe, en els que escriuen no tE: aturador. 
Exemple al canto: la que tenim els qui escrivim 
en aquest docte i seriós setmanari, eneara no 
subvencionat pt'r la Comissi6 de Cultura, 

Voleu exemples de bona fe literària? Allà va, 
que trona. 

Model d'una ehega1lada en forma de gasetilla, 
que va aparèixer en un rotatiu barceloni: 

• Roy se ha inaugurado al público el abrevadero 
de la caUe de Mallorca .• 

Model d'abreviatura de nom, que va aparèixer 
en uu parte dels que faciliten als reporters de la 
premsa, en la Comandància Municipal. L'abrevia· 
tU:Fr:~~e segueix: I; 

Mostra de bon humor, La creiem deguda a l'e.-
giny del plorat difunt, Enric Dotres: 

cEn un urinado entré 
y vi alB tales letreros 
que me fui sobresaltada 
y sin conseguir mi objeto .• 

Model de reclam humodstic, Va aparèixer una 
noche consecutiva, en el tel6 d'un teatre de Madri i , 
F.ncara perdura l'ovaci6. 

.En el inmenso desastre 
de esta situaci6n sin nombre. 
que no hay nada que no arrastre 
s610 sc ha salvado un hombre: 
Tamns Tre\'ijano; un sastre .• 

Res tan expressiu en la poesia lírica del pafs 
J ja que parlem de versos que donen regoci;" 

{paraula que havem emmatl1evat a don Miguel 
de V'namuno, no estarà de més que recordem també 
aquell famós anunci d'una farina d'aplicació 
medicinal, que s'enganxava a l'estómac tant com 
en el seixanta nou, s'enganxen l'una amb l'altra. 
les dos xifres, que si mal no recordem, venien a 
dir aid: 

«Retordcndo la filastica 
un cordelero enferm6, 
pero al punto se curó. 
¿Cómo? Con HARJNA PLA.C;TICA .• 

., Deb b~~~ i~~~~ de" i~ ·R~~~i~~¡{; ·ci~· ~te·~b~~ 
- el fam6s 691 - COnservem en la memòria aqueU 
sabrós final de ODA parida a Matar6, que aid 
resava: 

-Me.trtt .. ,lroll.ClII.I •• ¡ .. n •• 'ba •• p.n ...... 111 .. 1 • 
.... peal .. 

-SI,Ja 'ell CIli' ,I company".'" Clllf.'ho Urenlot .r ... 
..taal 



"ISotnbrasl Venid a mi 
que aqui os espera 
J os~ de Cala8am; 
Tuñ1 y Ribera .• 

. De' 'l;i~~bll'~bl~' ·Aie~·¡~. 

I.A TUIES. - a 

dre Soter Rovirosa SÓn 
aqueUs versos que parodiant 
.al gloriÒ!l M~n Onto. es-

~igué en el àlbum d'uua I~~¡¡¡¡¡¡¡~~.r ~;~~~~m~ senyoreta: 
d~n Josep encostipat 
Cada punt estornudava; 
~a[ia deia: - lJesúsl 
1 el noi responia:- ¿Mana? 

T~~bê . ê; . ~~t.;~i· '~q~~ti 
~o de buena sociedad. que 
d~ue.n que va sortir en un 
d.ian de la nostra capital. 
;~er\t·l0, que prou que s'ho 

cAnoche sali6 para la Bo-

::~~a d:e~~~ofr~~c~~~ 
de Piqué .• 

A 10 que va afegir et plaga 
de l'Albert L1anas: 

tPuede que no haya Ue
g!l~o aún, porque hace el 
"1laJe en tranvia .• 

Ara, si això els hi va bé. 1oiI ___________ ~---------"!. 

~: l!":~~:::t=D~ ~~ =:: ~:~:.. ~=d:~.~.::~.::,:~~:.:11 em ,e(¡ .~"," •• t4!udtsbf un. I.,.,!.. 
~:~~a~ ::l,f~~~: filetes de OfO, vestia Ja con- La fortunll d e l eemore r 
desa de Camemberg: el traje es una creaCJ6n de 

:~ada;:bAre~~a l:::'~:d::~~~~~ ~~i~int 
~on sifón. 

. i~' ieii~ p~~~j~ ~;ili6' ~~ ~.;~~. ~~;~ Tr'd~';¡il~: 
'l:)eauviUe y RiudeviUe, donde la tia del nOVlQ 

~~~ai:~~: :ef.~~~~;e:a d~S::::S ;: 
suceso mundano. Esa boda y la inauguraci6n del 
barrac6n de fieras d~ la P1aza Mayor ban consti-
1u.ldo los dos grandes acontecimientos de la tem
Porada.. fi. _-__. 

Enllestirem aquest recult de fets de la vida ciu
~:.ana amb la bella poesia que va a continua-

- Abi van las de Santa Fe. 
- No nos miran, Salomé. 
- Déjalas que no nos miren. 
- Es que se las tiran de .. . 
- Déjalas que se las tiren 

nON Ha;U(lU.ANDO 

A l'tA1cazar EspanyoIt - pobre Alenzar, que 
fa molt temps que li toca la negra! - hi 
havia un cambrer la mar de trempat al 

que tots concixfem per En l'Mol, degut al seu 
aspecte pagés. E:ra un xicot molt viu, amant de 
la barrila, de la bona vida i. sobre~ot, de les dones, 
amb qui gMtava un descaro formidable. 

Recollia moltes propines degut a l'afabilit~t del 
seu caràcter i a la r~al simpatia que s'hi baV1a sa
pigut conquerir. Quan ga.stAvem més de 10 que 
portàvem, ell sempre ens fiava, i enCara ens 
oferia-diners per si eM feien falta. 

Un vespre, la Murcianila., una balle.rina qu~ 
tragava més !landwitx08 que un regIment, li 
digué, 

- Com és que tens tants quartos? Que portes 
algun negoci, apart d'això? 

I eU, que eta un barra de 10 m& consumat, 
respongué sense immutar-se: 

-Es clar! 
-De debò? 
- Si. Tinc un remat de cabre!> prop del Ninot. 

K. PJtITXBT 
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POTINERIES 
Enriquim Ja llengua 

Nosaltres, que som atenei!'tes, hem escoltat religiosament 
la coDferènda d'En Pompe\l Fabra i ens hem sentit absolu
tament identificats amb el seu criteri de que cal enriquir 
la Ilen¡tUa. 1 és \If'r aixb que encapsalem aquesta secció, amb 
un mot nOli. l'.n cntalà no existia. fins ara, l'equivalent 
jU!;t i exa<.:tt~ 1 del «pOtim francès. I com que els .potinst versen 
quasi sempre l'obre potineries, ens !'embla que la nova. acep
ci6 que donem a aquest darrer terme, no és del tot dest'ncer
tada .. 

Tot un e.ricter 

Eh, terml que usa I:n k-s ~ves COllverses el senyor ~ .rs n!J 

::~~~l'n tot un cat"kcter. Vegin ., .. - .... "11 
Fa poc temps, En l\!p , C0111 

li dÏtwn familiarment l'lo¡ seus 
arniC'S. va ple¡:::ar Ull del s molts 
negOèis qut.' tenia. Això, no 
repu·s("l'tava . al cap j a la fi. 
altra osa que \Ina Jlrova més 
dI'! ~u b"'1'an se ntit comU. Per
què quan un negoci va mala· 
ment , el tanra! de cop reprc· 
senta un talent financicr molt 

és gran de lo q\ molta «tot 
f'5 fW'usa 

Algun~ dt:b que e11l ort avt'n 
li feren \toa propooici6: Conti· 
nuar·lo (-\ls pel seu oom¡,h-'. 
Of('rkn alKune!'o garanties 1 la 

f6rmula no sembla
va ni irreatibable, 
ni descabellada. , 
Pt:rò En Pep ro
mangué irreducti
ble. 

- No pot ~r. 
no pot ésser .,_ )l'he 
fet la determi naci6 
de liquidar, i liqui
daré ... 

- Tingui ¡lfe$Cnt 
- li féu ow-lVar 
algú - qt\C això re
presenta deixat la 
mar de gent al ca
rrer ... 

- Ho sento molt, 
, però~no puc teDir 

això en compte, l:home de negocis, si"no vol fra
Cassar, té de sapigUeT d\lr, qua¡t convé, iun morrió 
al cor ... 
, No e"tem del tot s<:gurs, perquè n<l5a1tres DO hi 
erem, si va dir preci!'o8lllent un morri6. No seria gell& 
estrany que hagués nomenat altre aparell, igualment 
cònic i igualment preservatiu, d'una gran utilitat ell 
certs ca~s.., 

Un que no bada 

L'escena al despatx particular d'un banquer de la 
Rambla.' Aquest està estudiant una memòria d'un nQ1l. 
panamd, quan entra un ordenança 

- Què pas..c;a? 
- Hi ha una senyoreta que demana per V05t~ 

Ha dat el nom? 
- No, senyor, 
- De part de qui ve? 



LA TUIES- 6 

a la baronesa de Vallvcrt, ~ Iè.ll . a i radiant dintre dd 
<;eu trajo de saU' 

- No puc més... - dIgué vol<'nt C1:rcar una exCUSa a 
la seva impudícia Aqu['ta noia té uns matond:i tan 
ubèrrims .. , 

- Bé, per això, crec que llO cal pas mirar a l'es(:enari 
respongué la baronC"a I !'il1ó, fixi 's! 

I portant la Sèva mà a l'àngol de l'escot. mo~trà l\ la 
llum de tes bombetes et globo rosat del seu pit dqu.·r, rom 
volent demostrar que entre Ics dames aristòcrates n'hi hau 
d(' tall agradades i dcspreocupades com cntre Ics dont-s 
dl teatre, 

Un mot elegant 

Al t:Luncb Bau es parla d'un noi de cas",- bona que feia. 
d'empresari de teatres i ara està. com es diu vulgarmtnt. 
a la sopa per culpa de tes donCs. t;f:J4 

Quiar1. ca1anutall co-

Iï"'--!!'!''''!òi;;ooe'''''''''''-''!''"''"'i ~~;;n~in~~ ~~l~ñl:;~~lia . Jl~~:I~ 
guanyar I 

- No ho ha dit. 
- Sap si la conec~ 
- Diu que vostè no la re· 

r"?r-,-,-lrf dra ~I ~:t~~~ ~~~~:t~~al:~: 
~r~r~!eu~~;j:~rò que ... 

- Sl, senyor. 
-Es maca? 
-Si. senyor. 
-Duu barret? 
- Sl, senyor. 
-Brillants? 
- Com. cigronsl 
-No em convt. Resultaria 

~. e:ara. Digue-li que no 

El prestigi de la raça 

~i sap;guéssiw et seu nom, ", __ ... IIS;;; __ 
110 t1nd riem cap inconvenient in publicar-lo, enCara que ens costés rebre una bo
ttada. Dones Com la protagonista del fet que anem a 

Contar mereixen una condecoració, un homenatge i fins 
una vetllada a qualsevol local aristÒC'rata. 
di En un teatre barcclonl es representava. no fa gaires 
~ es, Una. revista. '·na revista. tots vostès sabeu que 

lita~":u~~~n~jj~a~ ~:: ~lh: ~~t"~o~~;~~\~~~:= 
rets, moltes esC'('n<"! fa"ltuoses i ruoltt>-s senyores guapes 
~~U~~na. com més t1eugt:res de "oba i de c05tums. 

. nn un prosceni on es rewtil:n uns ari!'tòcrates. un 
JOv~ marqués contemplava. tal .... olta amb massa Con. 
~P1S{'ència, a la con¡""re, que escotada quasi fins a la 
(ntura ma:.tra .... a all$ es¡wctador~ tot un tresor de carn 
resca i temptadora. 

al S::~ ~tat~UC .... ostè s'aprofita' li digué una veu 

a marqués es girà i veié plantada davant d'ell, 

Ct\nt de re\.;stes .. o\mh aquc::.t 
home nO hi ha res a fcr. E.o; 
un juerguista. uu borratxo, un 
jugador .. , 

Sí _. respon l'alt re 
1 10 pitjor de tot, l':J que al 

~~~tà~tl~:l~~\'dl, hi té un 

- lo .... per no han'r·st' d'aju
L1...l.-L..I-4I pirI 



- Estic segura:que m'equivocaria, senyoret .. Nomis si contar fins a dnquanta·1 .' 



ltitrta ,'han ca.sada 
la lilla rk Mas Rubl; 
dl tan pdi/tta qUt tira, 
lins sttllblava UK baldu/'. 

{~o'::wn:~~~ ';:S:'~·ICIUS 
I lous u tI'tsOOrrOKtK 
dd mal qlU V.'lUtI t'lnir. 

p:b1kt¿u~/a.s 1k:r..:í."Jda 
ai qui'u crus qUJ AIJM,.ds d4 ler-." 
qlla" t,'n vaf:is 4 .do"",," 
Tv. lis tItlnuda , 10ga1l1r. 
co", un grand rk e .. ",' 
i el 1I1H Roc: is CO,,. Ulli rourl 
d4 us urrlS dl CadI! 
EI,JO ... "'':''', IÚ 1'lsbtan,i4_, 
no el unti,llí pa.s ''''''uiT, 
f'c"luJ a la jWime,a ,"'Pfntra, 
110 en qlltda,t1 7I¡ Ull boell 
V,u,às ,ovs tan pouaulS • 
bo. ,.f>osMtt al coixl," ,\!:..í. F t1 
qll' ,JOU ara tk p'PUCir-ll1, t 
a tok. 'HS la ut"m,,1 I 
L',ntktltà aqutlta ,intllra, ,;;~ 
qu, is talwunt ~ b.,.gll",i, 
umbla,1l un COSSI rk ver.lI'W, 
dds llU' fj glJStl1l p~, flr el l''' ;.. 
A I, petlleta i bulona l. r. 
pubilla d, Mas Rubl;.h' ro· 
qu. .n 1145 sn rk Iksf,acUlda 
~~dla IIIU llas ..!!a" tl 51/ .... "' __ • 

_Amigues, bonu amigues, 
eo", me Plau v,u,,-us lItJul, 
Per dir-oas q," aqSUUII .",.anill 
la fJOtku ~n cOllu"jr. Il· J 
~~nCl; 1;:': t t:::!e~~ p. ~ 

i qll. tl !Neu ,na,.,. t'U dobla 
sd cops d,ls uUs al xapi. -~ 
.1Iu ,.0. us espanteu. amigues, 

;:, $:{'~& ~~nl/:~:\,:::1;;~: : ~ V 
tambl tllte !e11y a desdl,..'.JJ. ~ • ~ 
N., el lIIel' sOl/unie, tS la,.;, t,ouo., ~ 
n¡ em ja pn, lo dol cOlxl, \:":tri ~" 
n~ haig de timt,. a Rou K; 11 ,.ou",,; 
ni cm sap ".eu d'¡'lJt,tf' d.¡r!d. l 
~I: ~'~'d,,~: :rtl:,;ES,~::~ dobJ., 
i ... '10 Vell'" PIU /", tants ;lriseus. 
ql/an di ",'ob,;a el (Mt,j/ ... 
A ne .. , doncs. b(,,,,s. a"., •• s, 
a",,/,pos-en a dorm'" t f 
I tI() «'/';11 de ma pena, • 
'H) p,'. d, J ItIelf tati,.!. .., 

ADRlA GOAL 



Ce:rCiSnt l'ondit 

Per això, toh vàrem quedar C5-

glaiats el dia qUl' vei~r('t1l :\rrihar per 
fa porta de l'impremta una mena de 
rodt't humà, amb tot nn' 
enrenou d~ can)~ i fils, 
per entre quin ernbroU 
apareixien el... doo cercles 
de les uller~, i sota d'eUe" 
la figura d4!'1 nostre Direc· 
tor. 

Acabà~~ ~c l1~nçnr al'C;: 
rrer t'I DO~t~ l'úrlero pas. 
sat, ('I ls, i anÀ.y('1l1 a 00-

mençn
f 

la la di't).IO>O.4!'(ü del f~§~~r- ~ pre~nt. P(,{Ò don I.,"/lrrio 

~~~:ad~ratl!lul~ A ~t~lll\i tl'!~ 
i sempre fui~ dt' falli i de 
feina, ('orria p .. 't tl"rr"t pl¡"=. 
tant pal~, e Hro-il' , 
ail-enla!ll:\oC'ot de la.l\It 

Fius a \ei dlt.eo 0.(' h ma~ 
li nada t t va auar ~ 
Pl'rò al t~ ~ dt fati· 1....Jn.c~_ 
diqucI c&lDf;lIlnadl.'"S, t'\ nu
merQ Ja gs,lrtbé f(,.'t mi· 
f'a~'l~a nt - tub: ('Jl~ e-r-
lraaybctn de 110 ha\'~r lla· 
but t ut" d I u~lrè Ut .. 
[cdo[, l~ou, Il(cr. ÇQ que tu· 
viàrem a gn !.r1l~O, l'apre~ 
ueut , a que l'('ut\!té$ dl' Sl 
li hw. ... 1a !¡a.'l¡Fat 'llll'lcom 
d'anormal 

[ al b:\!xa.r, mig 50fo("lt 
i bo i rünt. dicué t.'l bou 
Miugo: 

Era a. (lall, ¡ .bu-'I.'ant l'onda, ha trobat a Itt 
portera: UllloI. h"./I{. dl' vol >ttl?"\tat lIue li ha 
fl,t obljdat ~A. l ~ •• ~ s fil s i l'S Vl'\1 qw' 
ta trÒéa '4 va, ',t1foi:d.1.t. i 

A<),\11. b41 Mingo l"!\ I¡> TA,. "\0 ¡':OSa\'a a ~ar f' • 

qav~.I~~'n '~S('~~'x~lk 'tioç::,. 

Oh. 
A~ 

"- ta V':Url'U; t'i qU\~ 
'tita, houll', tira! 

- ~o <'u ... e-spantar{'IU, DO: 

- Ja v('un:u ... 
-- Què.-. , (('(('IU tots a 1,a uua. 

kcl;. qUl' tn~'llt[{' corucuçàv(,lIl~nosalttes 
aquest uúme(o aqt\í baix, cU~ l'acabo.\"e1l de (tr 
a datt del tt'Tf:\i .. , 



-H .. .,.. que Ter! •••• 

I t8:nt si hi ha que veure, senyors, i tant! 
F1ns a no veure-lU de cap ullI 

No em n~aran que l'invent de la faldiUa 
~urta, ha e!;tat t'invent del segle. Almenys, t~ 
es les xavales que hi treballen. les bi porten. 

Jo no ~é qu~ dir-los-hi, però a l'inrevés ac 
1ll0~es noies, m'agraden curtes i estre 

l na faldilla curta i et;trl!ta. é!i l'e:;tolg m!.:r.· 
Vl'I16, de totaJ les gràciL"'; convergint a un so) 
punt. Ara, que d'aquest punt mb; vat no ptrlar-ul 
~ f~r-hi pnnt i ratlla. El punt li posarem nosaltret!i 
1 In tatUa que li poo.:;,in eUes. 

A mi. una faldilla C!itreta. cm fa l'efecte d'un 
dolç de no.tilla girat cap per avall. Fm ~Cllto 
goul'met, no hi T'UC fer més. 
,Ja t.é qlH.' no tothom ti- cI matl.:ix gu~t a 

n aqut'J.t mon. pcrò lo l'f~ncial, t'S !t-nir-nc un 
o altn>. 

Confemem, no ob!itont, amb la mà po;.;ada allà 
On millotel:01 hi sèmbli, que al veure 
pel Cant'r uua. d'aqueStes xava.ktcs 
runes de tn·ne., amh ds ma.toncts 
enlait('. les pantoTrilhtcs f~tf'S a 
torn i luub un didalet per faldit1l'S, 
Un hi fiwia et dit a aq~st iidal 

Me n'hau ft't feT de papers lidi
tols l~s faldilles curtesl 

Aquest dia, sense nnar més lluny, 
~ vaig dinGI' una per la R.cfonna. 
hllet:s ¡, quin bé de Jléu d·os(:i.l·la
ctou.'l ~a aquella faldilhta mal\"Q.l 
Allò no ("Ta una faldilla. Ha un 
rt'tallet de mO!itra posat entre genoll 
i Mrrtura, a manera de fulla de parra 
f¡('r ~vitar ~~ordrcs públiC1lI I 

Ja en tenia jo, ja, de fcina l'n 
aqut"lI moment, p<-rò com que ja és 
sabut que no hi ha·res que s'{'Speri 
tant com la feina, cordo els botons 

de l'abric, bcncordat~, 
descordo un~ altret ba
tons, ben descordats, 
fjco ruà n la bubaca, 
que per cert era fora· 
dada. i, darrera' la xa
"aleta s'ha dit. 

Jo no!<é ~i del canu 
més Baix al carrer mb 
.Alt hi han gaires ob!
tacle!', per la via pú
blica, però n'hi dtul'n 
bavt.'f moltl'>Sims 1,(:r-
què almenys, hi "ai~"l'll,"opc-~¡lr vmt vegades. 

Anibat, al caín'T 1I1~ Alt, la m(~nuda. d'un 
uJtirb de çardina. ("~ va ('nfilar A. l'autobús, 
lluint ulla [ique~a de p\utotrilln i liti ('(,meDça· 

;:~~r:;~j d:il~~j~i~e e~~l\~~~~s~I~~~~rlt~I~;:~¡i: li): 
a agafar-nf' un enfit 

Això no pot (llU' dat nqui!-vaig 
dir.mc-. i l"UIl bot em planto dalt 
dí'} Julnls, dl·ddit n anibar 10 més 
amunt pos<>i\.lle d'aquell inidament 
de glÒlia t.:oUlprimida ,tal:!. pressib 
d'una faldillda de I arn i mig. 

t'atric! entrat'! Rosto.~ amunt i 
lUalgt'S avall, la ua1ucma ciutadana 
at1.l.\'Q fent l'I '5eU eRmí 8mb petiU 
:vid ut detIt>ncadi c11so&osdt:ls 

!¡()bn-s natgera. 
Jo m'havUt 8.'SCn1a1 ~tratègifa

rn('nt (lava ut de la ,"IVa menuda, i 
lA lle~gua sc'm, f(,la aigua de pensar 
que ;>t'I nlún h1 ha t~"l bells requi· 
sits. 

tJM!u I"mtal uncs1JigaC&rud~.,mé$ 
hufones! tru df"ia. jo mattix. l me 
les imaginava damunt la mitja 
bronu'jada, fermt'S, tivantes, endo 
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r 
xicarrons i temptadors, jo 
en vull fruir ¡'espectacle 
con~lador! 

Si me'n va donar de vol~ 
tes el cervell! Si en vaig 
arribar a adoptar de pos
tur~ estratèf;jques! Però, 
cat 'l'ot era inútil. Les me-
VéS observacions no podien 
passar dé1s ~nollets, ro-
don __ i atractius com dos 
pré-i:se-cs de mol1à! 

Ella em mirava amb uns 
ullets tan incitants, que 
moltes voltes em vaig creu· 
re que en lloc del tubús, 
havia agafat una fragata de 
les que vau a te!> Aml!ri· 
que!. Mare de Déu. quin 
mareigl 

De mica en mica tots els 
passatgers es varen anar 
fixant amb tes meves tri· 
bulacioDs, i l'un amb l'altre 
es picaven l'ullet malicio
sos, aprofitant però!qu~ 
vol pretext per a clavar una 
miradeta d'esquitllentes a 
les magnifiques columnes 
que feien de pedestal a 
l'estatueta de lesTmeves 
i1·lusions. i..~ 

La "bestiota de llauna i 
betuna anava dragant el 
trajecte amb una velocitat 
estúpida, i jo veia fallits 
tots els meus projectes per 
manca material de temps 
per a portar-tos!a cap. 

Però una idea feliç, un 
raig de claror salvadora, em 
Va venir a treure d'engú· 
nies i vaig llençar un esbu
ftt de satisfacci6 més fondo 

V" t ~~~ e;:!e e~a!d':s~;~ra~el 
.Ib:~~=~~7.::::;=¡;::::~=;:~~~:=~======"'=~~ vaJ:u~ir ~ l:i f!~~ia;: 
galant aqudl li- de Déu de columnes impecables 
que f(·ien d ... pòrtic a Ull t{'mple completament 
.pecahlc •. 

.1 eli paotnlom:ts? Cont dl'uen S~[ els pantalo
nehh Oh la d'· lícia d'una tofa de neu damunt 
d'Ulla ma.rluixl·ta encesa com un rubll 

Ln temptaci6 \'a 5I .. r irr~istible. Ella, la menu
dtta. M'ia davant t}1t'1I, r{'("ob.ada contra el res
pat11c-r i I1lllb les <"Qmes indolentment !\eparades. 

.No te m'escapes!t-vaig jJ('n!'ar boig d'al~a. 
- dl'aqut'''ta lofa de IWH. d'aquests pantalOlwts 

segurament devia ésser ai:d, 
_ perqu~ els companys de viat· 

ge van posar una atenci6 especial al observar· me. 
Jo, triomfant, radiant d'emoci6, vaig deixar 

reposar el ba..<;touet al costat meu, bo i desfent-me 
l'abric 3mb tota prosopopeia i preparant l.'opera
ci6 que havia de treure'Dl del carrer6 sense sorti· 
da cn què m'bavia trobat. 

Trec la ¡x·taca, n'hi cargolo un dels primets L. 
mans a l'obra, que el temps és just i el marrec 
diu que és l'hora del bopatl 

Pt!rò 10 d'avui, no serà un bopat, serà nna orgia 
pantagruèlica que el deixarbo tip per una setmanal 



-
: .................................. . · . : La Ra.nona : · . : La Ramona iJ la noia mllr bella : 
: tk tottr les noüs que es tan tot garlam; • 
.. ~. la rOS4 que ia e~ des-ponctlla : 
: ' va Q la Bohtmia, la veta tiram. : 
: Ja t'a!>,eJa, moguda i arrUnia . e 
• al so ck l' tmjuestra que dall va tocant, : 
: o parlanJ-k del kmp¡, suau i lenta, : 
: amb traça i amb mida d va entreCllixanl. .. 
.. Para', de cop i aprdant-te l'Qttella, : 
: 'Ota l'aranya. ~nljnt-se femella, : 
: el< 1IOU va "nambant. .. 
.. La Rtlmona és la noia més bella : 
: que b,1Ua~ un thimm>: ~.Pof..~ 1!fU'...;. ... .!sti,naKl. : 
.. JOAN MATA GALLS : · - . .................................... 
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. ................................. . 
De la col'laboració dels eminents escriptors 

Adrià Goat, Santiago Cadernaa, Serafí Gui
tarra, 19naci Ermiter i Joal~ Mata Galls, 
thvem fer·ne remerciametU a la nostra gentil 
redactora unyoreta Laura Brtmd que amb 
el seu nf~ç t la seva im~gabk habilitat, ha 
¡ograt fer mOure ta ben trempada ploma de 
lan p,ula" escriptors. La dels no m~nys er· 
tunabks lituair Joaquim Jfonluo (a) Quimet, 
JoUP Amic (a) Amichatis i Llllis Capde1'ila 
(a) L'home de la Pipa, re l'han moguda ells 
ma/dx()S . . l.rcr(è~ a tot.s, i q"e la pat,()KQ de 
N(lI1dll:d lldla tir hi langlf en compte úml • 
~.',o~d ¡ . .................................. . 

"'I b rf: tol que et di.,... -cue I .. barril .. 1:. II»JDO .. 4JU .. t. DO dubtb i UD mo_emt. 
p tt .. t.· ... cA"l lIlene .can 



De t:om no es fa LA TUIES 
I Eu'S aqu.i que més 

• quatre llegi-
40rs es deuen ha

ver pteguotat mantes 
voltes: Com remmo&
tri deuen fer-s'ho per 
fabricar LA Tvas? 
Q.ina complicada ot· 
ganitzaci6 artm.inish"a
tiva i ~rectiva deuen 
haver t1luntat aquests 
I res cales ?Posi n-st tran
quils. que nO hi he. 
res de tot això. 

Molts es deuen ha
ver fet l'idea d'una 
sala de redacciò amb 

~':n~:~~~ r:b~i~;: 
les quartilles que des
prés llegdx tothom 
amb aquella avideça. 
Doncs, no, senyors. La 
redacci6, fora un pa
rell d'horetes a la tar
da, ('SUi més deserta 
que la Plaça MOnu
mental en ulla nit de 
gener. 

Ara, que 10 més re
marcable de tot, és 
l'administraci6 en din 
de pagament 
]~ bon matí eo

mt'nça a I\rribnt la 
~l:llt. I/administrador, 
que és un home (l'rés-
tel' j mal carat com 
tots els adminh·ha
anTS que m el I1rtmdo 
ha" c;idn, o s'amaga o 
{""eH'a un }ln·textt.' qual
~. Ji pt'r a nlJlaçar els 
nngQ.DI~nts, 

1\ ub l'únic aNglA, 
que l' )Ome vol !;Cm· 
mc ¡ueda.r bé. fa amb 
la no:;tra g\.·ntil co1"1o.
ooradora .senyor{'ta 
I.i.lura Brunet, que 
I)éu ens couscrvi molt~ 
anys l)('r galardóN y 
ptt: el<- la nO!itra avui 
virolada Tl..'JRs. I..es 
e~ coha l'admi
nistrador i la Laura 
rou aear.iUament ine
narrables. 

- Déu 10 guardI -
fa la veu cadenciosa i 
enganxadissa de la 
I.e.ura, que parla sem
pre amb una entona
ció semblanta a una 
ittritació al vals. l al 
dir cDbJ. 10 guard., 
un emborratxament 
d'essêncies, un devas
salli de" pells j unes 
pantorriUes formida
bles omplen tota l'ha
bitaci6. 
-- Déu la guarel!~

respon l'administra
dor, tremolant-li la 
veu i filant dis.."';'mu
ladament cap als bai~ 
XOI -, Sap que va 
molt maCa? 

- Gu:m! GtJau!
reepon un gocet blanc 
q~ -duu sempre la 
L'aura. 

- Hola, q .. i" .. 1 -
fa l'home --o Aquest 
a.ni mlllet !'li que està 
bé al m6n. Ja voldria 
j o ésser al seu lloel 

- But1W1 - diu la 
Laura -. I com es
tem de diners? 

- Miri, bi haurà de 
fer el favor de tornar 
a fi de mts. Ara acabo 
de pagar una lletra 
de deu mil pessetes 
de tinta i m'he que
dat en blanc, 

- Home, si ha pa
gat un compte de tin
ta, deu haver quedat 
negre. 

- Voc;tè sempre tan 
graciosa! 

- l vostè sempre 
tan pelatl 

- Miri, Laureta, no 
s'enfadi. Per a que 

En Rut.t., don.nl u.mpl. de l.borlOtIlIII bOll' t,l.nt •• 

L'AnI, Ell M.r«1 T.rra I t'A'1e1Ilu.r, fermi I dtcldlll conll
aulllan •• l'obr •• ·l::o RlII"IlIIa. 

vegi que jo no m'obll 
do mai de vosU .. 

A la Laura se li 
obre el cor a l'espe~ 
rança i prepara el 
bolso. 

- Té, maco! - fa 
el nostre cruxer cri~ 
dant al gos -. Aqui 
tens un tenosset de 
sucre que t'he guar~ 

dat del meu cafê .. 
l repeteix, amatent: 
- Veu com jo pen

so sempre en vost~, 
simpàtica col'labora
dora? Ja que no puc 
pagar-li a vostê, al
menys em recordo de 
la !;e\'a petita bestio
teta .. 

Lo més c1à55ic de la 
Caga és la redacci6 el 
dj~~abte a la tarda. 
data a la qual el set
manari hauria de que
dar tancat, ~gom' 1~ 
intenC'iort$ dJ.l regcnt 

Són les cinc i arriba 
En R"t1.fa~tfl:, m<'1lra 
amb les l1e~anws als 
ull$. S'asscnta <lavant 
L"1 ~va tau.\¡.l.t Sl:USC 
heurc's l'abric ni d 
barl<:t, i c()Jltinl\<l d 
~n, (e f*U"; dA.mull 
de la t:Lu1a. recoldaut 
els seus bons tl:ffi 
l:n què fda de ,,¡pn 
cho d~' las da1J¡a¡. 

Al cap de l: ne mi
nuts, entra el tC::Keut 

}<';pl Com anem 
d'orig:tnal? Enl manca.. 
La Rd4f!uarditc. tres 
contes. els h'atres, la 
Fruita del Temps i., 

- Bé, bé, DO m't'x
pliqui el quê manca. 
que ja ho sé prou. 
Q1.1antes columl1~s vo
len, t:n tot.l? 
I ~ No ho .. é. Ja bo 
lP~e~ntaré I ljn<>ti
Ipl~a. 



.. Ve el linotipi~ta, 
dlgne CDtUpany d'En 
Rufasta 

-- Quantea colwn
uts Ulauquen? 
JY - Ja veurà. Ara 
estem ja compontnt 
aquell llibre de medi
cina. sap? Després, fa
rem. un xic que manca 
d'uu catàleg de pastes 
per .. sapa, i després, 
comenÇarem LA TUI~~ 

- l què creu que 
toanCa? 

- Unes setze pla
nes. 

- F .. 'ità bé. Digui 
.. l'aprenent que eru 
POrti cafè. 

. - Qui el paga? _ 
diu el regent, que ja 
està escarmentat. 

__ o Mah';natgel _ 
exc:larna En Rufa. .. _ 
t~ -. L'admiubtra
Cl.6! A Vcure qui paga. 
en aquesta Ca.;;a! 

- Com a pagar. per 
ara ningli. 

tre~~nse cafè, no 

-- Bé, bé, li faré 
POrtar el cafè, però 
~oDgui origi nal a la 
li lla, que ve molt just 
el temps. 

-- Primer hauran 
de corregir l'original. 
Ja sap que jo 110 m'hi 
entenc amb tot això 
de les normes. 

Així que el regent 
se'n Va . En Ru(asta 
es POSa a dormi r altre 
cop. 

Hnaqut1;tesarriba el 
nebot dd ~ andu. a 
qui En Rufa!.ta té en
Carregada la crònica 
teatral. 

-Bones tardes tot
born! - di u amb una 
veu de tro-. En Ru
fasta. despertat súbi
tament, s'jnwgna: 

- Que et penses 
qUe ets al teatre i cri
<les que matin als au
ÍQrs? No éa lloc de 
ctidar,aquest. Ves qui-
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n~ ganes de desper
tar a la gent hoo.radal 

- Di,pen.c;i, senyor 
Rurasta. rn altre dia 
em posaré gometes de 
dos rals a ~ sabates, 
per no despertar-lo! 

- Tu caUa i dóna 
l 'original a la li no, 
gandul. que vin~fi. 

~ali:~x~rà que aiXò 

.... L'original? 
~í. brètol! No 

voldra':> pa:; que ~t de
mani un di~urs l'Obre 
la. cria de la cadernera 

- 1Jigui qtl~ em 
porti u cerYE'.sa dc-I !>ar 
i CJ1.w bUSqUlll el r:~ e,., 
dt' ahir a la nit . 

Per què? 
l'('r f--:r t1s tea

tf\·s. 
- Que Jll) has auat 

en llOC' aque:-.ta sd· 
mana? 

~o he pogut 
- l bo far'l! ara tot 

de rt~:urs? 
F.s dall 
HS~pH! crida 

1':n Rufa ... ta ahancto 
Ilant la ;;(va olímpi~a 
indifl;'rèn ... ia ,Jo IJle
go, jo ilO segue.i xo ~ixí, 
jo això ho dêlxo I no 
m'hi a<.:osto més! Aquí 
110 hi ha ordre, ui con
cert, ni quartos ... Aquí 
ni ngli treballa! 

Senyor Rufasta, 
vinc a dir-li que ~vui 
no li he pogut escn ~re 
la crònica dels muslc
halls - fa una veu 
des de la porta. 

- Ho veus? - fa 
En Rufasta, q.ue DO 

perd mai ocasl6 per 
col 'locar un xisto -. 
Ja ho he dit jol No hi 
han concerts! 

- Li enviaré demk 
al mati, a primera 
hora I , 

- 511 A les vwt, 

~~u~rt:~í:rl Aillò 

- Senyor Rufasta 
- torna a dir el re-
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gent -. Estem sense 
original. 

- Quant li manca? 
- UDe3 dotze pla-

n<s. 
- Ja veurê si faig 

alguna COla. Estic re
ventatl Tot m'ho haig 
de fer i ol Porteu-me 
un cigal61 

En Rufasta vt'ient 
que aven~ l'bora, es 
decideix a tirar d'un 
calaix 

-I de dibuixos, com 
estem?-monologa -, 
No tenim portada, ni 
contraportada, ni pla
na central . Si almenys 
tjngu& .. im gravats per 
l 'interior., hròkque 
tampoc n'hi han! 

En Rl1fasta s'alça i 
~c'n va mandrosament 
cap a l'administraci6. 

Què? Que vol més 
dint'rs a compte? No 
pot ésserl I.i tenim 
a\'ençats tres I1ll'!;M." 

SI, ~n\'or, tres tll($os[ 
Onze . peSS(·lt:s amb 
qn;"tt ct!ntirnsl .. 

No em par\\'\\ d,· 
qualte ~11" haig de 
pagar t.l '-uitrt'. Es
<:'olt. \\' que' no ve pet 
:HluII'Arw1agl\er? 

l'tll<l1hn\\'C'1l1r 

(llIIb <.IU 11 nano qué 
li ('rHix{\c'lllod('1. 

J flnèvadir~ 
\ (·Illupt ... , 

I dihllixn'i? 
~n ;xar \tn~ 

( .1t 
el l r. a ca.'1 

l' .. dl,! ¡ ( 

Com Clt:" '\"(1 tè'no 
'\'<lllbres .. 

Amunt j çrih! 
Aix.b e~ '\"a ~ant bé 
I)('r a.nar Q ~anS. D'En 
Jiménf'7_ no s'ha !l'but 
res? 

- ~L Exprc~ion1" i 
una postal (ks dl' ~it
ges amb el plànol ge
n(:ral de Tenalllür 
-1 EnSeua? 
_ Bo, per ara, grà

cies. Diu que e:;tà nca· 

En Rlp.ldl, I",pltlnt · •• 

En Jlm~D", !rt"l',nl Im' II brelli 

En SerrI, .tudl.ni un. botfUontll 

bant els estudis per 
una patent de bidet 
amb saxofon. 

- De l'Ans, tampoc 
en sabeu res? 

- No. Està embo
teUat. 

- .A.1n ha ben aixa
fl\t la guitarra. Amb 
què farem LA Toms? 

L'administrador p0-
sa una Cara tota com
pungida, preveient 
l'acabament de les 
mongetes per tota una 
eternitat. 

- l si aprofitéssim 
uns gravats que hi han 
en aquell recó, de la 
Exposici6 del 88? Són 
molt bonics, cregui, 
don Eleuteri. 

-Aquf no és possi
ble parlar en seri -
diu En Rufasta, en
tornant-se'n cap a la 
redacció. 
S'a~nta. es treu 

l'abric, els guants, el 
barret, els penja curo
sament i diu, resolt: 

- Ara vaig a treba
llar. 

Desfà el paquet del 
sucre, posa els terres-
sos"a dintre la tassa i 
comença a pendre's el 
cafè a cu11eradetes, si
balÍticament, com si 
no ti .lgués res què fer. 

- Calla1 - crida 
tot esperançat -. Ara 
ve L' hortold d~ Sant 
Boi 

_ Que has fet la 
Fruita drl Tem?'? 
-Se m'ha atgualit. 

Tenia dos o tres xafar
deries anotades i he 
perdut la cartera, noi I 

-Què passa? 
- Res, que crido a 

l'aprenent per a que 
em vagi a cercar un 
!andwich de butifarr'8 
aqui al bar. 

- Veu? Això e5tll 
ben pensat! De pas 
em durà un cigarro. 

Torna a entrar el re· 
gent. 



_~ _~_ - _~ ~ ______ -= ~_~ I 

i'la~ t~ p_as ~gi_. 

- Per .,. ara, no. 
D'aqui'r un momê1rt. 
Que m7nca"'molt? 

- Unes vuit planes. 

-Estb. bé. Tu: ja 
que no m'bas fet la 
Fruita del Tetnp., vols 
preguntar si W ha el 
Cistell del Recadt;, 
aquesta setmana?!· 

Quiet ta? 
No ho sé Veig 

que va ",ortint. Es un 
misteri. 

- Aixi no cal amoi. 
nars'hi. Algun tmirl0 
blanco. de bona fe que 
deu baver caigut per 
aqul. 

- Quina bora~? 
-Les set. 

Està bé :Me'n 
vaiR a buscar la Ui
berata. JaV08 ho fareu 
- diu En Rufasta. 

Al corredor, es topa 
amb l'amo 

Com ha deixat 
l'original? 

- né-- fa l'home 
amb aqueU aplom 
J a no mnnC'n ql~i 

1 aque~ta {'~{'na es 
repctci:< el diunl(,ll~ê, 
el dilluns, d dimarts. 
Però quan Hn Rufasta 
"t'u que l'cnd(Omà ês 
dimecT('s i que 10 m& 
calent és a l'aiguera. 
pren tma dl·terminació 
enèrgica 

_ Demà. em llevo 
a l~s !SCt, me'n vaig a 
la redacci6 i faig el nú
mero. 

................................... : · 

~ . 

El pa.toret i la pA.toretA ¡ 
BAl.ADA 

En mig tk camp~ 14tan,s05 
i mnye5 enralmadt~ 
14n pauor i una pasSora 
van ritmant-se els çeus amors. 
El pauor, tori com Im roure, 
de mirada f«lgorota, 
la pastora moremta . 
i amb la tang batetU~h el ccr. 

·----ETp--;;St~t 
té un gaiattt, 
ta pastoreta 
te una llrulkta, 
i les cab1rles 
i els cabridet~ 
~alten i balun 
com angelets . 

Al tombar·1~ una drecera 
_ cap a baix del caml tondo 
el pastor t la pastoreta 
emm tukiun de "pou. 
En l'espai lot es siknci, 
l'ambient palumat s'escampa 
,: en lo bosquet l,i pastera 
i tl pastoret. Quin momnd' 

Sallt:" I ballen 
les cabridt'l(~, 
canltn i t.'olcll 
els Iln¡;eLtls 
i l'alk'lÚ"to 
~e hi !)(Is/ora 
joguinegI/cia 
amb el gmalrt. 

Ai seuror. ~,In(a i'lIIofincia.1 

Lo sol 11 tJ(mdr('~ comença 
I ni lo b(l'ifjlle[ ~'Oll un xüdc 
qlll: "ill¡;IÍ /,ot adarar. 

~:~ J;: t~%:J? w~: ~:ni~;;~ril 
unes remon ~osperhost5 
i el l'ador 'llU diu: Ja es/lJl 

La pas/oreta 
i el pastoret 
ja n'aTrepkgutn 
el remadet 
i les cabre/e'l; 
i els cabridcts 
bekn i btun 
amb bell. insuts, 

S"ItAFf GrITARRA 

i 
: · · : · 

................................... 

LA TUmS-16 
a 

Eleuteri - fa 1 
veu dolça de la senyora 
Lliberata -. Lleva't, 
que ~n les tres de la 
tarda. 

- VS tres de la tar 
da' crida la "'"Cu es~ 
verada d'En Rufasta. 
- Ai :Mare de D~u 
Santb .. ,ima! ] com no 
m'has cridat aban~? 

Com que ahir et 
vas empenyar en que 
l'ta d teu cumplt4ñOs 
i que s'havia de C"('le~ 

brar ... 
l LA '!'un:s? Ai, 

Déu mf'U, quin con~ 

f1idl.:l]o me'n vaigvo
lallt a la redacció! Som 
dimecres i Wl bi ha 
número! ]0 110 dino! 
Adéu I ro' amo em lIlat:! I 

r.s ve~t"'¡x <:n una. 

l' .. ~"aHavad3. !iurt al 
( .r t'r ('ne ara no ha 
arribat a k R( fo~a 

ll.t u,.n~ veJ.!ju . crida' 
I,.", Tl:IES! I.A 

TnEs (\' .wui, amb ::1' 

fO[lIl"ncion.... F-<:n.,;ar-·(~ 

n'lI. d("\ "enyor ,R '1' 

fa~tal 

El l1o~t ii1 'Mor 

'au d'e ¡tlClta 

munt di I accra. t n 
IllU!li~ll,a1 L pudI' t.l 
a t'o 'orT"c'l, 

Q,:f' bakt mal? 
\'01 qut' ,111gni a la 
¡arlllà! ja~ 

;:-\0. l'mL III cafè 
qua~tillts. \'ull co

menç;>. de segui da 
l'o;igil1al de 1 • .'1. T\.'¡es 
de la setmana que."\"d 
F .. <;co1ti; demani un 
c' ~aló també. 

EL QUJt P05.\ .&LS 
PUN"TS !>OBRE LES rs 
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Es Inútil que t'cHarra~sls, Rltda; que no ho veus que é,i de mi. bre? 



Es dar. r¡ne ('Il aque t 1 -' raonlinl -j 
calia una S!:losa de h modi, t,ta barcdoniu<I. 
"t(gre como un p.lHla.1. nvel1utada com un 

prêsgec i ycrnwllota ('(lm aflu·-lla l'0raa ('antosina 
que !(,~Ol\$ la tradició ((IIt 101 Cau.":l. d· l!lll" la llU
man.itat ('~ \JC"füés! l'elql1~ la modi .. J ta {·s, a Bar
celona. una in"tituc-ib, com 1'.\cdú Popular, la 
Lliga del Hon ~(ot () d l'oment c1c11'n'ball Ka
donat T~.;. i ¡:K:flmtcU-llI f}t\l' cOI,ii nI gran Tiap;(), 
l'n1f'gria qUl' Jla~a. 

~i RaTl'doua no tillgll~' Iu mnd.i't<ta, 110 tili 
dria l'Ai-s[lmplis I:AL'Cé\n1tl\i-" fo~'(' i (\e.;('rt ai:d 
que toquen h.'s !;('t dl' la tJ.Tda. 110 podria ('xi~tir 
sen~ lt~ gr'ntil:;; lloides qne !'ell\;rolc'l1 amb ks 
seves rol t's mu1ticolo1,', lli tt ('¡ne!;. S'0Jl11,ktl:l1ien, 
ni la ~fary l'iC-kford tindria t;'l.nt~ ndmiradors. La 
modistlta ha fet \'¡\jxat1lJ>Ji ,(',.C] d !renyar :r:~tew 
féu el bani de Ribera, d gitano d l'intoreSC' ex· 
pobl~ de ~all~ i el guat'Q amh espardl n)1:s i mo
cador al coll, ci Paral'llI, que amb tanta in~piració 
canta el Il<r.òtrc Am.ithatis. 

Té f;ctze 3011\" j ~ diu ("o.rllltta o Ernestina. 
Qua.~i stmp,Ic \'a a('ompauyada pN una amiga df>1 
taller, ja un xic 11\6. gtauada. La muó de les mo
distetes és una aliança of,'n ... h·a-dden.'"i.va que 
no tothom fap eom¡J('lldn·. Però el f~t és que ra
rament trobareu una modi~teta sola pel carrer, 
I é!; quc la dona, JX'r casta, 1)('r i.ngènua. l'er inno
centa que sigui, és 51:mpr(' molt més picardívola 
que l'home i calcula !'t'111pre, fredament, serena· 
ment, tots els seus act('''>. 

1-:1 l'Tim' r llO(' l'amigud COlli que [os més 
gran, li f'"~ellra, no "'nl" l1Ioltt"S labors que convé 
fer al tal1er, $inò qU" l'cu .. c:il\i~tra cn una pila de 
coses fi I\." l1:w("lfs per ('lla dt scon~g:l1de5, Li fa 
apendrc a no truir por ul~ h01111"5, ol evitar l'I pe. 
rill, i ¡..i C!ità a pUllt dI" cattft-hi. a vOH·jar.lo, La 
lUodi:-.tlta tl', doncs, en la call1l'unya, una ex.· 
l'd'!, =,tl\ llle..;tra que li n:pn.>:-. .. nta. a més, el pre· 
tt'xtc l)<"r arribnl a casa tard i aturar les protes
te (\l' la m/l.",tl. 

\""I!ril~, quan hem ,mtit del tn!l<:r, l'Ange
Itta ha \'olgu1 Ilul' l'{lcompanyés a l'amprar-se 
UtLC~ sabater, i l'om 1[11<.' h('lII anat a (,'('Icar-Ics a un 
map;ub:('m r¡\le hi ha tt)('an1 a Ics AH'IlCS ... 

La man:à /j\1t' ~ dl' honn f~ _. la mamà de la 
1110di:-.tl-ta l'S S('mpre I1ll'"S illgbm:1 ((\le 8a filla 1Ua-
h·ix:¡, 'ho crCll j catla. 

T el diul11l'I~(', com quC la dona té ,.euma, o ha 
de fngar t'll'i~, o no té humor per cami.nar. ja 
nO po"'a l'ap illCOIlVE'IUent p<-r a <IUl' la noia l'iurti 
amh l' .\llg~·I(·ta, perquè de81'rés IJue està tota la 
....t.tmana tancada a l'obrador, ilO se l'ha de privar 
pa" de tot, i com qui' ja SUlt acompanyada ... 

l e} diunl('n~c següP l1t. ja donat el primer pas 
l'cr la seva i ndq)(·ndènda. es ddxa portar al cine, 
on t:lltara s't'ntusi.a"ma amb les toiIcttes de la 
Con ... tança 'falmadge, Its ~'s de la Lya de 
Putti, 1('s conquNite5 d'En R('ginald i les ulleres 
d(: l'JIarold 1 .. 10vd. l'(·rò l'l'udemà, a l'obrador, 
l'altra. l'amigueta. que ja coneix: e1: dolços con· 
tnct( .... al-; tranl\;es, l('s intimitats dt' les preferèn-
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cies de t'Irist i 1<.-'8 esc(>n<'s de to pujat del ccJebè 
rrim pont del )orico, li diu 

\'us fixar·tc, ahir a la tarda, aquell ]OVI..'" 

que tenies al Co.<;tat al cine? 
- Ai, ",í! Em \'3 llir moltes ximplerie:;, però jo 

no ell vaig voler f('r ca~. 
l l'Aus::dda, amb ulla rialla un xic histèrica. 

exclama davant de tothom" 
- ~rira <¡ut! u'ds .-'Jè tonta! 

1\.-r a l'Allgd~,ta. la companyonia de la ~eva 
gentil i jovc alUi~a, encara que no ho sembli, té 
també Cl.:rts iuncgablc!'\ avelltatgcs El prilU('r de 
tots, aqul"Sta (""tranya i morbosa \"oluptuositat 
que rl~iddx l'n tota dona iniciada a l'amor en 
descobrir tots d'i Sl'U!\ f;eercts a la que n'és pro
fana. com ~i crcgu<:'S que tt revelar·la al plaer 
constitueix, no una perversió, sinó un acte de 
caritat Pl'rò UIUl C'on .... ideraci6 Ull xic men..ys ge
nerosa s'um'ix a, aquesta voluptuositat .. I és que 
la jO"\,'CJl('ta IlH'lluda. bufona, ingènua, \"irginal, ("5 
al CO!\tat d'ella, l'ham, l'esqué, el rcdam que farà 
qu la remarquin a ella, mentre que .'li anés sola, 
tal volta ni en farien cas .... I els xicots, que volteu 
a la 1ll000listcta sen~ és",er escoltats, l'amiga ex. 
perta i cak\lladQra els aprofita .... 

~~~~~ ~~ E'~~ 1. !~l~~~ j a~:a af~~ 
tota. resta de falS:JNdoc. Olt. els telIlÇ eSCabrosos 
que d~senr<)tllen W' note quan. la #ri_era atén 
WlIl ~Ienta de ~eu..I Oh, I~ c~ insofpitades que 
aptcn I~ noia elltJe un brQÀ.'\t i una preval Oh, le!> 
Vives 111ÇQIJ,9 de' (~ li donen les oficiales 
~teS )1(:ssaH~ amb estisores i di~1 Si e~ 
tallers de mPdi ta ti . n tratlSml~~rs de 
T S. F., adéu k-na per amílics! .... 

Quan la UlO(t¡"t ta arriba fi. tlu,uest punt, gene
ralment. I <1 la va companya. J a va bé sola 
al taller, ja a trobat un trt.)c per arribar a quarts 
de deu a Cala. pet surtiriJOla el diumenge, pèr a 
que al Vl'spre, la mamà l'acompailyi al cine. Ja té 
1IOt·io. ~hl n1Wio ('I~lant, de pcl'lícula, que té 
molts dl1v~r i que \¡ promet casar·s'hi a.viat. Un 
tI¡)¡.'io que la (,"01l\'{'nç de que fugi del c05tat de 
l'amiga que fa nosa, que li ensenra la placidesa 
~1..:; pn..~~jO". pd Carru ,l<.' la Diputació, a darre
ra I Tlliyt:fsitat, pN la (~ram;a Jliagonal, per la 

Poc a poc, la lIQia va perdent la seva timidesa 
Ja no ~ ruboritza tan fàcilment. Ja 110 se sent 
avergonyida dels mots picants que Sl'nt a la se\'a 
orella, quan agafada del braç de l'amiga, surt de Plaça de Tet\lau i )I.:ls contorns de la Ca!la del 
l'obrador. Ja no abaixa els ulls danlDt les compa· Poble ... I als pocs dies. millor dit, a les poques 
racions i els ",¡mils a voltes massa viu .. , que em· nits de fl'stejar, com la barrina de la mina quan 
pleen els corridos per expre!'\sar·li els sentiments llença la primE'ra espurna que té de volar la roca 



~heiptignable, destroçant.la, perforantt!.' donant pali a la vida, esclata en 
m. seva galteta rO!ladn, fina, delicada¡:t sen."ual, el primer, el més dolç, el 
li! suau, el més ardent del" petons ... 

~ d'aqueU dia, pot dir.~ que la 
thodlsteta Ja no l>S mestressa d'ella 
OI.ateixa. Viu única i cxclus,qvament 
per ell. AI taller, a casa, al carrer, les rves mirades, els seus pen'laments, 
de:" !lleves accions, tot giravolta en torn 

ho~ a~l:te~a;~re~~~I~~\ l~:r~~t~s~~~ 
llle, amb una precipitació que fa que 
rtl.oltes vegades se'n hi riguin. l al 
mateix telllp!ll, una radical trall;;for~ln
tió s'opera en ella. Vesteix mé!'\ sèria 
-les noies vesteixen més sèries quan 

:~~!'\:~a S~~b:" iC~~d:C~l~:I~~~r~:tli~ 
llavors mostrant a l'iUre l'escarola odo
tanta delc: 5('U:5 cabells curts i rissats, 
s'orna del p~mer capd1. 'r.-

. La tarda 'que, (:xp~ant.!'e n k{~c;er 
\1stos, a tcnir un l'ompromi~, a que sa 
tn:m: ho sàpiga i li ela'\.'¡ una ralti~~a, 
un taxi la porta amb cI sc. pro.IIP 

LA TUIBS- Dl 

al .. R1tz •• és tal volta el mo ut més feliç de la 
... t'Va vida. La tarda t'u que, confosa entre les nencs 
dr l'ari,,toc,àcia, absotbei el primet te i balla el 
¡-.imer ~himmy. li ddxe,. un record inesborrable, 
un record que perdurarà st"ruprc omplenant.la 
d'orgull; el record d'uua data més memorable que 
la de In ~Va ja pròxima iniciació completa; ab
soluta, al gran 'tt!istcri d<: l'amor . . .. 

En arrihar a aque~ta època, la seva vida entra 
ja en un caite que s'allunya Il('r complert del nos
tre tema i que no en.'i tOCA. a nosaltres analitzar. 
I.1avors deixa d'anar al taller, deixa d'~r mo
dh;ta. i la rosa ja {'<;uadt'ilada passa, o a ornar ci 
jardí de l'amor pur j sagrat 011 re~na cn mes
tt<.'ssa. o a dl'venir flor d'estufa que et~ poderosos 
es disputaran Q cops de bitll<:ts, La vicaria, o la 
toncta a Sant (~rvasi amb J.migu<:t propi i es
càndol dd veinat, són te d\lf'S pe'specth'es que 
.'obren°.da\,Qllt d'ella ... 

Per això, quan es tanquen les botigues, i la 
Rambla. &'omptena de jovenalla, i al t:Royab els 
tzigans comencen les notes d'un vals enervador, 
la modish-tn devinguda burgeM o entretinguda 
de luxe, tanca els ulls com en un èxtasi i, sense 
poguer· ho evitar, tota la seva vida passada, com 
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una cinta cinen1utOGràficQ. s'evoca en t:l seu ct!(' 

vellet ... I recorda, amo una melancolia romànti
Ca. que (ou a aqu ·ta bora quc, per primer cop. 
s'escapà amb l'Angckta a pas:;cjar, en sortir del 
taller, pc-f cOIllpte d'anar com cada dia a Casa; 
que a aquella ruattixa hora sent( per primer COI 
~nlaJ;eva vidal un.~ mot. que l'('SC'8nd.alitzaren.i u:,, 
Jorns dl..'Sprés. els primetslllols d'amor, m~ tard, 
el primer petó! I que fou també a 1~ 5t;:t <kl ve -
pre que dansà l'I 'primer shimruy a l'tIristi qm:. 
un~ Sltmane5 d.., pré!'l, incapaça de re~istit ah 
braços que la &uplkavt·u. es va entregar. radian
ta d'amor i de desig, trl'molo,;a de passió i de pOT 

a la vegada, il t'borne q~ estimava. l, per c> 
tranya as. .. ociad6 dïdu~s recorda també que, UIJ!, 

anys aballS, quan era melludeta, sa marc l'envia
va. també en aquella mateixa hora. a cercar la 
net 

MARCEL TERRA 

El rll .. 'e i • • a .... a co .... el. aire. de J:D.uo ... 
... 0.,.. •• De •••• eu .1. I .... b~cll. que ."u .. 

die ... per 1D.1Io .. ue. fuoerA .. le.' 

-Ah, senyoreta. ,l').'J mJi!'J1j 'il);nria"t()f'lo ·fl 
11m demanes. : • ~ 

.................................... · . · . : Rodant pel Born : · . : ~[/I<I s, ",~ dubte, "'Ifl dor()rqlle noés ,-
• J t ¡el Sol ni dt' la Lluna; uo tS de re- : 
: Ilcxe lli tan 10ls la claror de k1 tstr(}-- : 
• lks: és una ~Ma qU6 tenim per dintre • 

ql ¡I lorça de ,ur.Jtll logrem ler mrlir als : 
,{, IT~S;'" lIlaÜlla, prrò ma/hia inflamable; : 
é~ lJiegria, p,rò (S t'alegria _ull. pobre .. , ql#l • 
passa stnst a!U'II,..t¡ : 

Té llllm d .. glò~ia, té rejkxc'l d'esperança, : 
fé cnlll/('rnClmcnJ~ .dcal'l, però, ai!, als seixanta _ 
a''-''5, ~ol~ passa ràpidamnu en viafg. d'OTC-- : 
nda. Ci . 

Eç la l/d,lIia dc la viJfI/ Es potsa el darrer : 
I¡mal. que filiarà d'I nostres passos! : 

[que poc sovinl s'etlcén! • 
Es un 1(~lIal apagat amb el ble! mort i ~ense : 

ànima que penJa COm ,Itt lideu! • 
lo.. 011 trobaré "" lide14ai,t perquè me'" laci : 
un de fiem? .¡:j •• l : 

SANTIAGO; CA.DRllNElt.A : ................................... : 
A la footera 

, i!'!l ~'~,""n 

HAVfJUl fet un viatge plàcid i tranquil i t'es:
prés acabava d'arribar a la frontera fran
cesa. Els emrleats de la Duana de Port 

Bou començaven a revisar equipatgLS i despat xa
ven la documentació. 

En~re no:'altres ,hi havia un individu gros, ver
mell l ~omnent, d aquells que es veu que es riuen 
de tot 1 de tothom. Durant el viatge ia ens havia 
c(;mtat que era s<'villà, establert a Paris, i que ha
via estat unes sl:tmanes a r-.spanya, realitzant unes 
quantes compres. 

Quan li tocà el torn, t'home es dirig! molt se-
ri6s a l'empleat. 

- No llevo nada de pago-va dir. 
-,Nada? 
- No, .. Es decir, una jrusJerla para mi stIJora ..• 
- ¿Qué es? 

l el ICvillà, amb sorna. mormolà: 
- Una pieza de encaie ... 
L'empleat pas!U sense dir un mot, mocegaot-se 

e.ls llavis per no ri~re, Però quanja \'a ésser Uwty, 
h seot1rcm que dt'la: 

- Oh, les tsfJag"ok .. C'tst drdlt ... 
L'andahl~, mentrestant, per no donar noc a 

equivocadc'l i nterpn·tacions, ens mostrava, al 
fOllS dd seu maldi, una magnifica peça de punta, 
adquirida a Sòria segons factura que ens va fer 
ve~r.e 

- Emt ,;blaql#e es c'Jllsaria.l0IJe.'!J. ... i,,~·~,.i. '.~,r;o, 
_'.l'¡;·t_~'J 

t'N VL\TJANT DE LÍNIA AJ,I.PLA. 
1'-'" ~ H 
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De pm fe W"! !FJ!'!1I 
Q EJfB.LA qu\' Na ahir, i des.e l1aVGISbai.pa!Sat· 
U VUIt "n)"5. qt1f' aJ!¡ servidélr que ~a terna 

p6I moixí. rttira~Q a les quatre i escAvia 
veJ5f;l'>, t'S guany3Y3 honorablctnf:at la vida rent 
dr viatja.nt àt, Yia. I.",.h:<:t. en tma j. ~pere&
CQda erflPr~a dI' tcP"bons que hi havia a la PIe.~ 
~ :!.!t-dJnac(>li. Jo feia (") litoral, la línia & aer .... 
l, allJtm$ cops. m'atrcyia n una sorticleta fi1r.l a 
Va1~.cia. ¡:da \'t:nd('s ft-gttlars, cm dOll.ven una 
comi .. ~ó arrc~l;1dda i no tren gaire Ilttloinadors 
~n qtlan a ~es noks dl' dt'</¡rl:~S, 10 que vol dir. 
parlant {'n 1'1atn. què qUQll posava unes quantes 
partidt·s im~nàli{ '"'o l¡agawll i callaven. 

ru cop 1I1'l'nvL\yen a la pyO\incia de Girona, 
on. 1""1 ('trt, yaiq h'r ba~tnnt negoci. Allí, un client 
que em (.to~à \I~ {"()nl¡lndB: important, \'a pregun-

ta~:~;111i!:1 r~!ll~ t~~~:\2~~.I~ t"~i~~!¡'blldre-. 
El nb&tr(' n~gf)d fo"s ('xdu.'l'ivameïrt. de c.arb6 na
cio~. Tcnlèm UJllof!'lUlí" d\.-xpOItadó a Londres, 
rt:TÒ Ja f>stè. hhaurit i, donades ks restriccions, 
em sotmbla que e'-1 ;.¡IE"m ~ k'n~ tenir-ne. 

- T \"ostê. J>al..ticuWm~nt no me'n podria cer
{'ar? I.i donàJ{' Jll-1f'ti un'):mmissió. 

qut: ~:;:tll:n.~;l ;.~n,~::t't~I~~ !::.~~~~~ r:: 
PfOn1r·tO OUl e>ll.lJ;A{ i. de pas.."ada... què- li ès
crinrf p<.!. a <1 ·!f ll'"i .pJ.citS ~r les ateucions 
que m'ha di n It,li <lv~to 41Uè hagi aCOll!" guit. 

...... ,.-0 pensa Pd! ft1d em pugui tHVir aquest 
carbó? 

- Provar~ La Hullera I!tfJ"". Crec que és 
l'~c Uoc . .u. dels principals ~pleata fs 1d1 bon 
anu~ tn8'tt 1 cre~ que, encara quI! DO els hi repre-
sent¡ cap ne~OCI, proturarà complaure·m. 

- Està bé, eotà~, moltes gBcieol Aquesta 
alt ~ convido a s~. 

PiM la matinada, que;. havia d'agafar el tren 
pH en~ornar-me'n a Barc4ona, no m'abandonl. 
obseqtr1ant-me a cada motaent. 

9;uan arrtbà el momeet d'acomiadar-D06. jo 
v81g treure un Carnet per apuntar-me dues o tres 
comande</¡ més que tenia.. 

L'avors, l'home cregu~ bl!cessari fer-me una re-
con1anaci6: 

-:-- Sobretot - em digué" amb un to 10 més 
sent. del món -110 es descuidi pas d'apuntar
me I"Hull<:ta. 

A. MILS. 

El! Intere .... os eo.uas 
n ER davant dt· la telfa"-"a del Suis on està y rCunit lIn J.!:r~lpd:amics prenent caf~, passava 

lloa n~~C"a ,amona que anava ¡;,egon!; 
tote~ les apafl~nn{''¡, (.·ap a cA la Pepita. 

Yaj a. una clona! - exclamà un dels conter
tuli!>·. Així me IC$ rCl'f'pta a mi el metge! 

I1a\"p.llt d'nqu{·ll et",.;, Ull company s'alçà i se 
n'anà en la perS<'cucjó ~ la femella. 

Ql1ih1t· (Ues (l.e-t<p¡(·s, t'home arribava a la penya 
{'U Ull {' .. tat laDlf'lltaUf'. 

~í IJUC I Dl "Vas bc'n l:nre<lJtr! exclamA 
\ a!l dir qUf' el .. llI< t ge., d H.~t:ptawn dones COm 
a'Iu' lla! 

'~i. .. Pelò J Ieln' tan d'acord amb els apo
tlCayis. 

RAF.ru. SOSTRES 

L'anslo.!llc 

EN un tep.tre bare loni s'assaitjava una revista 
q~e f l\>n, ~r encàrrec, quatre o cinc perio
dl!'.tes ('ada. dia s'afegien escenes nove!'l, 

ac'n rdorntav('n d'a1tr<,s i es planejaven nOllS 
hucs. 

EDtl€" les 'lgurantcs hi havia la Lulú, una noia 
viciosa a qui un~ l'antalnm fMen girnoltar més 
que un moU de ""t'nt a la que ja havien donat 
tres o quatre p:ip<>rs. 

Què far~s. tu? - li preguntà un dia una 
companya 

- Jo? l'er ara, .La. Ll~i., tEl secret prof~~o-
nah i tEt juratUenh. 

_. Qui te15 ba triat. aqu ts papers? 
_. Jo mateixa. 
--- Ahl J a m'ho remava. 
--- Per què? 

Perquè ha~ "i~t que s6n tres coses que es 
violen frf'qücntrnent ... 

-VolI·l'hl J ... r 1III11,.'allonl.hl .orilt. um,r.r-Jt 1I1I'.rrcl? B. ORRANGO 



de dolor allarga'SSat i intermitent, anl a a~ 
(ar.se coixejant, al redòs de qui tan brutalment 
l'havia fet blanc de le8 se\."~ ires .. 

-Net!. .. NeU ..• 
I la veu de la Negra, devallant (resca i es~ 

jauada des del Coll d'En~. percuti en la iasaa 
gran com si hi haguessin anat a Caure totes les 
aigües de la riera, saltant des del cim més alt 
de les Roques Roges. 

- Ne!!... Venta un cop de (ona a aquella 
cabrota! Tot lo dia m'està (cnt pcrtenir. 

- RuixI... xiulo .. abra!.., 
La Negra. tota malfardada. cuhutes amb quatre 

pellingos les 5e\'E'§ carru¡ renegrides, les grenyes 
pt.'njant, i brand.'\ltt d'ad d'allà els ~eus pits de 
vaca lletera. hav;a ia arribat prop del vailet, i 
d'una empentn cI (éu rodolar per terra, bo i 
cridant.li bn1adn:ra: 

Te pens<.-s que la faràs n'nir amb paraules 
a la cabra? J Jonc'm la fOl1.'\; voràs si es recull 
de ]J((.·s,c;a. :Xo .sembla sinó que t'hagin fet a ciu· 
tat, amb tantes magarrufes al ~tiaT. Té, goita ..• 

l gira .... oltant dl.~tr(·m(.'llt la fona, etzibà lla. 

còdol amb tan bell encert, Que agafant de ple 
la cabra esgarriada. li féu donar dt·u o dotU' 
capglrells, ro~tos avall, fillS a reunir-sc amb el 
gros del reruat de la !\egra. 

-- Ho veu!;, ballau? 
T'hi cm'aparris puo; amb a4U\'5t, ~egra, que 

tira més pt:r rector qUl' per guardador d'ovelles-
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que!', ~guia la lluita es
nutant àvidament les con
to!"~ion$ dels d~ xavals, 
que poc a poc s'anavenenar-

~ii~~~:1~8~~!~~!~~@N¡r dint i ~s retOTIi3.,'e D en violències ~elvatgines. en 
l'afany d'ella de i dei::UT 
\'ençut a n'elNelieueldesig 

féu l'Aixut, e~tir~il~saut-se. eIU.U1andtit. davant 
de la mQS.'Ia i. c1a"'~nt els seus ulls diminuts en 
dlcarnós garrot de pantorrilles que fins a genoll 
portava ella dt!ico1x:tt('~. 

El vailet, rialler, fru.nçot, arronçà les espatlles 
j es quedà embadalit contemplant a la NegTa, 
Itue, plantada davant d'ell, rfoia de les paraules 
tle l'Aixut. 

- Va per siuy6 fi ara, el Ne1. Vos--t'hi jugar 
que suara, mentre t'esptràvem, s'ha rentat la 
cara quatre o cinc vegades? I el diumenge? Si 
l'habessis vist, Negral Fins va engiponar-se ulla 
pinta amb tma etzevara i es va clenxinar els 
tabeis! 

- De bo, de bo, Nt"I? 
El Nel no contestà. Els seus ullassos, estàtics, 

.!I06peSOS en la contemplació de la mOSSa, assen
tiren, inno<:el\ts, mentre ella esclatava en una 
riaDada. sorollosa, que S'anà trametent de dm 
a cim j de fondalada en fondalada, fins a perdre's 
en les darreres crestes pirinenques. 

L'Ai xut, begut de galtes, amb els pòmuls m&. 
enfora que mai i gu~pirejaJlt-1i ev les ninet~ 
una llnic;,<;or e!itranya, cOntinuà: ~, 

~i és un nyicris! Sóc ben segw que tenes 
.Iés força tu que ell. ~i no pot ni amb el Ra1JQXol! 

Perqul! no vull! 
Perqul! no podes! Tu, Negra, venta-li una 

empenta i no el vorà,; parar fins baix de la font! 
Prova-gol 

l.a Negra, enjoga.!6ada. corregué vers al vailet, 
mes aquest es redreçà amatent i aguantà a peu 
dret l'embranzida, endogalant en el nervi dels 
~us braços, et cos ubl!rnm, desbordant de çarn'> 
d.e la ~arrida mO"<'a i entaulà amb ella un cos a 
ces, quid, pausat, entre bromes j rialle:!. 

L'Aixut, babtjant, fu~nt-1i els ulls de les Con-

d'ell de fet' mé5 durable 
' aquella lluita. tU Ja que 
no sabiaper què, hi trobavaa 
Ull benestar que li cremav 
les sangs i li donava noves 
forces a cada embranzjda. 

L'Ai xut, de tant en tant, 
els encenia amb els sens 
critq, <:('~ i guturals: 

, ~ Tu podes més. Nel, 
tu 'podes més! Ara tu, Ne
gra! aprda fortl 

Im;ensiblement, ~ do
n.'l.r-~·n compte, l'Ai:zut 
anà redre~ant-se. i apro-

parant -!'(· nls t1uit~'4m. com atret per una força 
irf(·"jstibl~ i etc; ~eus mots d'enarroment "rtit'n 



cada voha amb més duresa de la seva gola 
resseca. 

- No temes, NeU Es més forta ella, però tu 
porràs, tu ponàsl Agafa·la, per aqul! Ara! 
Apretal Ja és teval Ja és teva! Apreta aid, 
així! l .~. ;~·.t 

el ~ N;r.a¡ ~~u1u:bn:~u::: :: ~~:en ~: 
dolor, escorrent-se dels braços del vailet i desplo
mant-se sense forces. 

El Nel se la quedll. mirant temor6s, seme saber 
qu~ li passava, però segur de no haver fet res 
que podés haver produït tant de mal a la Negra. 

L'Aixut, desorbitat, trèmol de luxúria, corvat 
el pit endins, tenia clavats els ulls en la Negra, 
que tota espitregada, es retorsava per terra plo
rant rabiosa i aguantant-re el pit sagnant . 

. El Net, de cop, semblà. que un raig de llum 
l'II'luminava, i es tirà. rabiós damunt de l'Aixut, 
mes aquest esperà fredament l'escomesa i d'un 
cop sec del seu gaiato en els polsos, el féu rodar 
SCnse sentits. 

Després, com un llop famolenc, s'abraonà. a la 
Negra. entaulant amb ella una lluita sorda, fins 
a tenir-la venÇuda entre els seus braços enfebrits 
pel desig. 

L'endemà, els pastors d'aquells encontorns 
trobaren estimbats al Nel i a la Negra, i esclafats 
sota el pes d'una llamborda enorme que els hi 
havia caigut damunt. 

L' Mxut, es limitll. a mormolar arronçant les 
espatlles: 

- Hi habessin pas anat a cavalcar la llamborda 
abocada a l'abiml Sempre els hi deia jo: un dia 
vos estimbareu! Hi habe&sin pas anat!... Hi 
habes.sin pas anatl.. 

VíCTOR RrpALDA 

Le. bones referen eles 

EL senyor Bartomeu era propietari d'una Ca
seta a Gràcia. Tenia un vetnat molt escollit, 
que li conservava molt bé l'immoble i li pa

gava molt religiosament. 
Però un dia, el segon pis restà desllogat, i aques

ta circu.mstàncla, que a un altre propietari l'hau
tia omplenat d'alegria, puix podia impunement 

fo~ ~e~;a~~. ~~e~~t~~e~laf~~u~il~~:: 
tan tranquila uns mals vetns i li feien malbé les 
portes, li trencaven algun vidre i després no li 
pagaven el lloguer? Només de pensar en el tràn
gol del deshaud, del jutjat, dels advocats, pro-

curadors, paper segellat, ('ompares~ncies j altres 
gresques, l'home ja sentia mareig i li sentava ma
lament l'escudella. 

Per fi, li comparegueren unes aspirantes a llo
gateres que l'impressionaren bé. Eren una mare 
i una filla que semblaven gent honesta, recatada 
i treballadora. Li donaren?una llista de persones. 
que responien per elles i l'home prometé infor
mar-se i respondre'ls-hi l'endemà mateix. 

A la tarda., despré-s de pendre a Novetats el 
cafet6 habitual, el ~nyor Bartomeu se n'anà capo 
al domicili de les presuntes llogateres i cridà a la. 
portera. 

- Aquesta mare i filla del quart pis, què me'n 
pot dir ?-intcrrogà. 

- Ai, fillet - respongué la dona. -, jo no tinc 
costum de fica.r·me en res. Després tot són com
promisos i romanÇ'OS .. , 

- Pensi qne jo sóc una persona. molt seriosa. 
i reservada i que per res tinc de di.vulgar en lloc 
10 que vost~ em digui... 

- Veurà, ja que parla aixf, jo també li respon
dré amb franquesa. De bona gent, ho són. No> 
treballen, però cr<'C Ilue tenen un bon pa~sar 
D'homes no n'he vist pujar mai cap. L'altre dia 
va sortir un bateig, però ja li be dit que jo no em 
fico en resI 

K Bll.E'l'A. 

... _ ... _-._ ... -... _ .. _ .... -_._-_ .... . . 
: Els segons fred. : . Quin Ired qfld la! : 

La neu tota es corseca _ 

A~r:IU~/~~nir. ¡ 
que entra"¡",,~ ànima endinJre _ 

i;, I~!~ta¿!:":ir! : 

- de neus que altres 1k!1IS I01k!tc - : 
pels rosto,> van baixant, : 
i una cançd, : 
- d'1m cant ql4e sembla ,m- himne - • 
Natura va enümant! : 

~:;e1;;·eq~:t~'lIbriagues ::: 
,"noia l'Mme/Uer. 

qc,;~~ ;::d'~¿e ara em ,elreda, : 

• '¡f¡:;r¡~~is~~,!rt:d darrer! : 

:. abans la Primavera - : 
• i tot Iw inuMaràl _ 
• Prd ja veuràs, • 
:. pels vols d'alJ4 al selembrt: : 
• quin marrec sortiràl • 

: IGNACI ERVITAS : · . .. -... _._ .. _ .. __ .-.......... _._-... .. 
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Un .. mor .. Utat ben entesa 

EN aqul-;t d(c"~aciat l'ab de l'escudella de 
pag(.'1 j le .. faves a la catalana, patim, 
d'uns qua~ any'!i cnç1\., una plaga de mo

ra1itat. 
Aquesta plaga de moralitat fa nUfc, però també 

fa fàstic. Fa fàstic perquè. sota l'aparent mo
ralitat hi endevineu la hipocresia mé5 terrible. 

La moralitat. aquí i a tot arreu, sempre ha 
fet pudor de bruticia. de suor, de caspa. rn 
poble Cl¡uc es banyi cada dia - Com és de llei 
que faCin totes Ics persones decents - I es mudi 
de camisa cada dia, j conegui l'ús de la dutxa 
i el bidet, i sàpiga menj ar en les taules dels hotels 
de primer ordre, serà un poble d'una moralitat 
total, absoluta. 

Barcelona no és aquest poble. Barcelona és WI 

poble que sembla civilitzat, però que no ho és. 
Perquè cal dir-ho - i dir-ho moltes vegades, 
com més millor, per a que la gent ho aprengui-: 
la moralitat no és altra cosa que la civilit zaci6. 

Nosaltres coneixem una senyora a la que li 
van regalar un bidet. No ~'hi ha rentat mai... 
però el la servir pet a guardar-hi les camises del 
seu marit. I consti que podem respondre de 
1 'autent!citat del (et. Com podem respondre dé 
qne dita senyora, si es banyava perdria en et pes. 

Es t~ de 1. moralitat un concepte fals, absurde. 
Ll immoralitat , per a certa mena de gent, és cui
dar el cos prolixament, rentar-to, embellir-lo, per
fumar-lo •• ur mitget i vestit¡ d,e seda. Però a.ixO 
4els veatits de seda mereIx un inds. Es critica 
4'aquest s vestits el , ue tingw n J. menor qualit1t4 
.ac vestits i permettn a les !l'e1lyores ensenyar Ie! 
~mes, els braços, el pit, l'espatUa. Això, pe!" 
~gons qui, és immoral. Parlem-ne. Discutim-ho! 
~n bomes aquests braços, aquestes cames, aque4 
pit , aquesta espatll a? Si? Doncs, és moral que I. 
9!va mestre¡:¡sa els ensenyi. Són 11etj os? Doncs, êI 
immoral. 

Sols ]0 lleig és immoral. Es immoral el monu
ment d'En Pitarra i tants altres monuments; SÓn 
immorals les comM;es del senyor Folch i Torre! 
(J. M .); és i1U1110ru11a boxa; és immoral el fflllsit> 

/Jall barceloni, perquè no és elegant i galan.t 
COUl hauria de ser, ¡:¡inó brut i ordinari. 

El pecat és l)('cat quan és -- - com aquí a Bar. 
lona --- brut i pobre i ordinari. Però quan 

porta cami¡:¡a i mitges de seda i unes pells de 
tres mil pessetes i e~ perfuma amb Coty o amb 

tkill.'Ion, deixa de ser [>tcat per a convertir-~ 
en un joc g('nti! i amable per excel'lència. 

França és un gran poble potser el més civi-
litzat d('1 m6n - perquè ha !>abut fer de l'amor 
Wla CO!>a elegant, chic, ben olora;a. N~altres, en 
auvi. a l'amor li hem posat estrenyecaps i tapa" 

rabos. ~o són coses que l'embeUexin molt. ra 
veritat. 

Per tot to dit. creielll que la uo¡:¡tra és una mo
ralitat mat entesa. Renefuem de tot ]0 que no 

sigui sanament alegre, de lo que no sigui amable, 
no confonguem lo galant amb 10 brut. 

l anirem bé, més bé que ara. l serem més 
morals que ara. 

LLuts CAPDBVILA 

.................................... 
Do. ver.o. d'En l'fontero 

~ 
Bufa'! vent de garbí-la mestralada, 
nfa gropadas de temperi , vént del nord, 
la barqueta joguina de la onada 
ara va de través, ara~ de tort. 
"-Ah,reira de bet!. e,l patr6 crida, 
«sols Sant Ttlm glon6s ens pot salvàl. 
«Mala negada!. Maleld.a vida! tJ .,.:qr~ 
però, ja :;om al ball i hem de ballll . 
l 'ben bé que la ballenl Descoratja 
el despietat rigor del llamp ¡'I t rot 
A ben segur ho tornen a Ja pl atja 
ni'ls homes de la barca, ni'l pat ró. 
No hi han tornatl, la barca tOI1l.a sola 
però 'ls peixos, bon Dêu, hi SÓn a muQS 
i la gent a la platja s'agombola. 

~;:I1I,~~fa i vríds:a ~a~ts. 
ta mare pensa que sols D!u ho sapl 
Però demà a la fonda de Manna. 
hi haur~ sopa de rapi 

S'ou, ço qu~ a'ou 

Canta el tenor, fent un gall, 
canta el gall, fet Ull tenor, 
canta el gri ll del meu porter, 
als Pastorets, canto ;0, 
canta aquell que juga al tutti, 
canta el que espanta la ptI, 
canta la Pilar A1onso, 
també canta l'Orfeó. 
canta la dida a l'infant, 

quants ('ant~ van? 
dos, quatre, "i!'l, vuit i I\OU. 

Ahl n'hi ha proul 

J OAQUUI MONTERO 

AQUEST NÚ MERO HA SIGUT PASSAT 
PER LA CENS URA MILITAR 



- ~ncara no acab _ flUa, no hi tI es,ç Llulseta? ne tanta pridlca Jo , com el senyoret. 
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Mongetes T. 5. F. 

A IXò de la raruoma
nia va carni de 
transformar-se en 

una passa pitjor que el 
ti fuso laYgrippe i les fe
bres de Barcelona.! 

La radio ho i nvadeix 
"tot. Tenen 'galena fins 
les minyones de I st'rvei, 
-els co1"1ecciooistes ... de 
c~¡ri-cues i els vegeta
rians. 

Però l'altra tarda, 
en un icolmado llegírem 
un rètol; que ens ~ va 
fer creure que l'amo s'ha-
1I"ia tornat i boig amb 
això del ~ broadcnsting, 
de les bombetes i dels 
altaveus. Deia aixf' 

.~rongetes T. S. F .• 
No poguérem resistir a 

la'curiositat i entrru-em a 
la botiga. 

Dispensi - pregun
tluem a1 depev.dev.t-. 
Voldria fer el favor de 
di r- nos quina particula
rit at tenen aquestes 
mongetes que anuncia? 
i . - Si, &enyor. Que són 
mongetes T. S. F. = ~i.';n;~:. si; no 
se de .. què s'estranya. 
Que no n'ha menj at 
m ai? 

- NoI 
- Si que està euda-

nent l 
!"-II, .... yor .. d~uant •• Utol, ....... bf .. ~ •• 111'.'" , .. comptI CIu, li tOfTI t4í alIU' ...... 

ter, •• 1110., 'IlIY ••• 
- l què vol di r, això? -lA hoM cu .. 
- Mongetes t endres - 000 I aq •• t Iol, .. rtytr .................... 1 r.J 

-sense fit!. .. 
COIU e. boc ••• 

A gc~\:~~~: ~:r~c¡r:~~e:~ad~t~~~~va;~d:j~ 
la ~a~ I d~:lp.!1"ta lentament, pesadament, com 

un ruixat fi I Ientde plom I1quld la hlwiacnd,orm!da .. 
o 

ric!t.~~~~~f;:!~:n~:es'~';~~d;.v~= ~~:: 
en lalOhhad de la pl.nI1l1ra. hores felices d'amor. i una 

~~a~~~~rêJ~l~~~ s:!!~~qeu~e!e:~f!,.:C:~~r= 
I ... a la vida." 

Senyorcta_ t1igu~ uaa veu aprop d'eIla- diu 
col Ton al $e'u pot elltol"lla~. 

lI~~IlJ~ ~:ta~lOa1~~~!I~*t~~a a~M~ail~j: 
al senyor Notar]. 

:\Cana re, més la ~nyoretll~ 
Q;Donya Sl~ia no va respondre, .. Dintre E'I seu cervell 
bullia una ¡dta ..• 

Ela &eus ulb gt"OII8OS, somniadors, es finten alIA., 

lI~t r:ra.~ ~::rn!t~ÓT;h.., fi:ut que fa aqueU ~? 
- Ja ho crec, senyoreta! Pa m& de mitja bora que 

eJl~I:l~j~rl~o~:f~ ~\:r~~'ïa vidua. 

tiOlesP~~~~ ~rd6n~~r:iJ~::~~~e~~:¡t;:~~ 
~~~~~~ :o~a C~~td~C=, ~f ~~ir~~i~~~~t~:.I~ 

Ara, Donya ~fia. ja no sentia ni veia ... Tremolava, 
dubtant si devin Cliperar l"escom~a o provocat;la ... 
Pero allÒ no durà ni un mmut. En Quimet, que primer 
lI'havia tornat ¡ntensRnl!~nt pAI'lid. enragi com Ulla 
cirera i s'abraonà dAl11unt dcla ,iduacomuntigre, 

- r ara!, d¡gu~11l vidull-. Què fus? 
·Senyoretn - a replicè. ei minyó-,ja li be dit 

que !\qlli :lixÒ pa. ... ~nva d'aquesta manera. Si de bon 
principi la feml'\la no arna Ull bon parell de cocesl, .. 



De la vida alegre 
- Que ja té llesta LA Toms? 
- No pas tota, Fanalets. Aquest vespre eu-

eara haig de (er dos o tres coses. 
- Aixf. parlarà de La mwjer clric? .,_ 
- No sé si em quedarà temps... i veurà 

l' - ~I. home, si! Vingui aquesta tard..'\. 

a;sE~"Fanalcts, que ve a ésser dintre l'cEdén. 
COm una instituci6 venerable, em saludà afectu~ 
S~ent i se n'anà cap al carrer Nou, mentre JO 
PUjava al tramvia per traslladar-me als ~eus 
Patrios lares a la recerca de t'oUa i del bulht. 

Vostès ja saben que quan un ha dinat, ha pres 
Cafè i s'ha fumat un cigarret tol fe~t safaret~ ~ 
la penya i dient si a Fulauo la dona! enganya 1 SI 

Sutano té una qucrida oficial que, e~ 
una mena de cooperativa dels anuc~, • 
sent més inclinació a anar a Séufc.a 
l'cEdén. que 110 pas a treballar. "alg 
obtar, doncs, i crec que qua~vol de 
VOSaltres hauria fet et matClX, per 
anar-me'n cap al dotze del carrer ~ou 
-:- no maliciin, que- amb donya hmí
lla no hi tinc tractes, d'ençà que va 
Pujar la tarifa a onze pessetes -. on 
la gent de l'orquestra va començar a 
fer nyig~nyigo. 

l vaig presenciar l'assaig gt!neral ~e 
La tttlútr chic. Es una mena de rcVlS
teta a "base de cuplets enfilats per una 
trama lleugera que arrodoneix bastant 
el conjunt. I .... obra té l'aventatge.;. a 
¡'inrevés de les que reprCtiCntQvcn al 
<::ol'legi que jo anava quall era marrec, 
de que no hi pren part Cap mascle. 
Això, pet públic crec serà una qua.lit~t 
apreciable, puix Ics da:IUCS, pcrtallylU 
al gènere que pertanYin, són sempre 
molt més interes~ants que els homes. 

lli han Ull.>; numerets bQ!:itant ben 
ensopegats, sobretot aquell de ~La 
barrita, las crcmas y el ca.rbónt. Això 

~~e~a:¿~nt:urcià~~~~~l v:~~~~e ~: 

TA TUIES-Sl 

admiràrem a la nostra simpatiquissima Isabe1eta 
de Arag6n, que cada dia es posa més bé - parlo 
en el bon i honest sentit del mot, que en l'altre, 
no ho sé, i creguin que m'agradaria de debò sa
piguer-ho-i ascendeix un gra6 més per arribar 
a êsser estrella. També hi ha ... .¡en una colla més 
de xicotetes conegudes dels nostres bons temps, 
que ja han posat carns j enteniment, però que 
ens semblen tan apetitoses com llavors. I perqu~ 
la festa fos complerta, l'F..scolàstica. la clàssica 
florista de l' .. r--.d,én., ells va contar unes quantes 
xafarderies, d'aquelles que sap que ens delectem. 
en escoltar. I veu's aquí com, sense haver-la anat 
a veure, podem parlar de La mltjtr eh;" que n. 
és el mateix que La "mjcr c/¡ica ... 

Er. NocTAMBUI., INDISCRET. 

de la barri ta. particularment, ens va ~.' . 
a que ningú hi tingui res que dir, de 
Il1anera que s'hi pot port;ar perfecta
lllent a la senyora - ~l és de con-
fiança i no es deixa pessigar per cap ._ 
vel, naturalment _, però a l'en'>ems 
sÓn bastant vaporosos per a 9.ue es 
Pugui per tran.;parència. apreclar la 

~U~:ti!~:ai ~~uc~~tun~e fcmcUa que 

En resum; que dilluns a la tarda 
no ho vàrem pa.-.sar del tot malame~t 
Veient l'a~~aig de La mujtr. ch,~, .. , 
;SObretot si es té en compte que hI b;-Ea'Qllq.1JIe;'jJe":IUC.'!JLQt.-.6nl .. mh41~~:;: ..• .,.~.....:.~ 
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fMAïséN"'ñiüiïïii° 

(VE RDU RA ) 

Carre r d e Barbarci. , 27 
• (A. . c e naol" 

Hoo' d'Or Heublée 
(VERDU R A.) 

P o rt a S anta M adrOD. , () 
o l CO.'ol d e l Teoll'e 
Cll'ç o l 1J0 ... ;e lon~. 

Ora nt c onfort 
Sale tes d e bany 
T elèfon privat 
C a l e facció central 
a les dues c ases 

Habita~ions 

a 5 pessetes .................................... 

. ................................. . 

~(:lIuu\lks (· ... p .... dn[,., per ,",'hkll]., d'llu a roda.
Qunlitnd rdo,ça\,la que 110 ¡x·ta. tuc\ra que e., 
f¡q\,,¡ '-'1\ un caml l- ... tH·t. - l'HUle,1 ¡x-r la repa
rOl:16 dd~ lOtX .. ', {PW han rdh',(at _ Es renten 

~"~O~:i~i~ :~l~~~~a~l\~:'h ~~ t~nth~t:,~~~:~ ~lriat~~ 
Polvos ts ptclali per mAlar les u brts de d otn potes 

E SPALTER,6_BARC E LONA . .................................. . ................................... 
BA .... TA .... CLAN 
l':Iarqul:s del Due .... , 65 

COLl SEO DE LAS ORAND ES ATRALCION ES 

Tard e, a las 3 y medla- Noche, a las 9 y media 
( ;rllll cOllcil'rlO 'Il' YQ-kté" l'or el uwjo: dellco 

n .. ti~tko d(' lIal el·lolla 

(; IL\~ (~XITO ,k la g'lI!iJl ¡ma b,l!arillil. 

Teresita Nacional 

FRI-FRI 
190 BElLislMAS ART ISTAS. 901 

GRAN CUER PO DE BAlLE 
~!:~~ Misterio plastico: Po- :!: 

ses de es tudio. : Ftal-Lux y 
LA:; MOMIAS DE e GIPTO . .................................. . 
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