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Barcelona, ~9 gener de 1925 

L'hlt de dimecres 

R Vostès ja es deuen haver enterat de què En 

la U~~~~e:'~:: f~~n~it~~~e~~:~~r:~\;uj'~ d~l ~a~d~ 
amb uncs lligacamcs virolades i nnes mitges dc 
seda de color de pré!'.SCc, que són \1U atentnt a la 
ohservància estricta del sic;è, veritat? 

Doncs, totes aquestes millores, i uns estrenye
~ps d'honor regalats per la redacci6 a danya Lli· 

rata, s6n producte exclu!>SÏu de l'èxit esverador 
assolit pel nostre extraordinari. 

SI, senyors, l'èxit del número de la setmana 

&;:~~:~~ l~:a v~r:':' t:~r:e~acÜ~e!o E:':o~: 
kio.~ks feien cua els compradors, com si donessin 
calIquenyos penin.o;ulars o porres de trenta i el 
Paper s'esgotà en poques hor('s. 
. Els nostres llegidors, i, sobretot, les nostres lle

kldores, no hi han trobat a faltar res; solament 
llguns ens han escrit prcguntant·nos per quina 
causa el nostre extraordinari uo portava número. 

Ja els hi explicarem la causa, 
La setmana nvant·passada LA TUIES portava el 

t).Útnero seixanta vuit, El nostre extraordinari hau· 

ria hagut de dur, doncs, el seixanta vuit bis, )Jer 
respectar les bones costums de les qual!; nosaltres 
som tan ferms puntals. 

Però això no ellS va semblar bé, i a darrera 
hora. el consell de redacció, d'acord amb el mosso 
clue fa el correu i el cos d'aprenentes i encarrega· 
des del moviment, acordà sortir sense. Pi ;1I 

Lo qual no va impedir, naturalment, que ens 
el prengues~n, però no com als carretOns que 
manqucn a les Ordenances Municipals, sinó que 
ens el prenguessin de les ruans. La gent diu que 
el vàrem saber fer tan bé. Res, qüestió d'habitud, 
ilO en facin gaire cabal ... 

Altra volta En Plch 

Semblo. que don Joan Pich i Pon tornarll a. 
ésser Comissari de l'Exposki6 d'Indústries Etèc· 
triques. 

El senyor Pich, segallS ens han assegurat varis 
conpiicuos, que diu ell, s'ho ha treballat d'allò 
més bé i ja es pot considerar la cosa com un fet. 

Nosaltres, atrevits cultivadors de la xafarderia, 
creiem conèixer el motiu de què don Joan Pich 
torni ni seu antic lloc. 

Es aquella frase que va pronunciar en certa 
ocasi6 dient que sense ell, la Exposici6 moriria 
ptT gencracw esponJlln;a. 

No ls el mateh',., 

Aquella floristn de music·ha11 que és tota una 
instituci6, ens ho ho. contat com a verfdic. 

Un vell verd., assidu Concorrent de tots els lloc¡ 



d'esbarjo noctàmbul, pretenia una ballerina de 
divuit anyets, més salada que el «Bretzeb (consti 
que això no és cap reclam per En Riera), però 
la noia eu feia tant Cas com nosaltres de 10 què 
En Trotzky faci del aano~ Transversal. 

- Escolta, tonteta -li deia l'home -, no si~ 
guis esquerpa ... Tu no saps 10 què et convé ... 
Gallina vella fa bon caldo ... 

- Sí - respongué la noia -, però com que ara 
no es tracta de caldo, precisament .. 

El rellotge de conyac 

En cert establiment de begudes freqüentat per 
molts curdes, hi passa cada tarda dues o tres hores 
un conegut negociant de brodats, molt aficionat 
a la beguda. 

L'home té predilecció per nna marca de conyaC 
de poc ConsulU a la nostra terra. Com que cada 
dia n'absorbeix bastantes copes, l'amo va com~ 
prar-ne mitja dotzena d'ampolles per ell sol. 

L'altre dia, un individu que havia de veure al 
negociant de brodats anà. a trobar-lo al bar. 

- Que ha vingut Eu Futarra? - preguntà. 
L'amo mirà el nivell que marCava el conyac 

dintre l'ampolla, i amb uu aplom que desorientà 
a l'intrús, contestà tasatiu: 

- No, senyor: encara no ha vingut. 

L'HORTOLÀ DE SAN'!' BOI 

AUTOLOOIA DE PRASSES POPULARS 

Poset tranquil." I fes-
te retratar d'esquena' 

UNA matinada, quan el que escriu aquestes 
ratlles tenia més quartos i més joventut i 
més ganes de fer el ximple, estava al ~Bar 

del Centrel> prenent una cervesa quan se li acostà 
un bohemi, avui devingut gran escriptor, i li 
digué: 

- Escolta, vols que fem un setmanari? 
- Home, proul Qui el paga? 
- Això és el de menys. Per fer un setmanari, 

sempre es troba cavall blanc. Si es tractés de soc&. 
rrer a un. pobre, o dc pagar un deute, segurament 
110 Cn trobaríem, de diners, però per un setmanari, 

·ja ho crec] 
-I quin títotli posaries? 
- (jLa poca solta, setmanari popular barcelonÍ». 
- El trobo llarg. 
-- Però és expressiu. La poca solta és lo més 

popular de Barcelona. 
El setmanari no es va fer, però jo vaig recordar 

sempre aquella Conversa i els temps m'han de
mostrat dues coses: primer, que el xicot tenia 
talent, i segon, quc lo que va dir-me aquella ma
tinada era una veritat més gran que la bola del 
carrer de Pelai. 

Com explicarien vostès altrament que aquesta. 
frase inexpressiva de .Posa't tranquil i fes-te 
retratar d'esquenab arribés a fer fortuna i a 

éS~~s~~~!:~~~ea s~O! ~:r~ders impertèrrits, hem 
procurat averiguar-ne l'origen i no sols ho hem 
aconseguit, sinó que hem descobert l'individu que 
la va llençar. 

Es aquest uu fotograf del Carrer de Pelai, espe
cialista eu retrats de promesos, primeres comunions 
i casaments. En l'època en que es va desenrotllar 
la pintoresca escena que anem a descriure era 
ajudant d'un altre fotograf, avui ja mort, que tenia. 
el laboratori al carrer de l'Hospital. 



El negoci havia debu
tat modestament. De pri
mer, eren només l'amo i 
l'autor de la frase que 
l 'ajudava. Però ,co~ que 
la COSa va anar enda
vant, el propietari va fer 
'Venir de Canet de Mar, 
d'on era fill, a un parent 
seu per a que aprengués 
l'ofici i l'ajudés a fer la 
feina. 

Al cap de tres o quatre 
mesos d'ésser al labora
tori, al xicot se li ocorre
gué uua idea. 

-Escolti, senyor Joan 
- digué a l'amo -, 
M'hauria de fer un favor, 

- Digues, Ramon. 
- La Cisqueta, sap? 

la ~eva promesa, m'ha 
escrIt. 

- Ah, si? I què diu? 
- Ohl Moltes coses. 

Que vall matar el porc, 
que la collita es presen
t a molt bé. que l'Anton 
de cà'n Fregatau1es es 
casa amb la Pepeta de 
l'Arraba1 .. . 

- Ah ... Està bé ... 

I,A TUIEs-I 

. -1 després emdiu que 

~~eqê: fe:~~rai:,-b q~~stl~ --: F a una hora que estic al bany perquè tlm II.sorprenguit el criat, t no 
hauria d'enviar un retrat se h acut entrar. 
a veure si estic guapo ... 

- ElI/mo, ara mateix te'l faré: 
- Es que no estic afaitat, sap? i em voldria 

posar el traio dc les festes .. 
- DOllCS, diumenge al matí, una estona que 

no tinguem gaire feina, te'l faré. 
- Moltes gràcies, senyor Joan. 
Vingué el diumenge i el xicot, un cop va estar 

afaitat de fresc, pentinat amb la clenxa a la 
~reta, pu1it i net com si sortís de la capsa, es va 
Situar davant l'aparell. 

Però en el moment psicològic de la pose, En 
Joan sortí de dessota cI d,rap que cobria la mà
quina i digué: 

- Però què redimontris et passa? Que duus 
quaranta duros en plata a la butxaca del pantaló? 

- Però, home, posa't tranquil! 
-Si ja m'hi poso! 
- Però així 110 et puc retratar! 
Ho i nten,taren dos o tres cops més, amb el ma

teix resultat. 
- Posa't tranquil! - cridà ja mig enfurismat 

el senyor Joau. 
L'ajudant, que contemplava la còmica escena 

sense dir una paraula, sortí llavors de son mutis
me j digué: 

- Si, si... Posa't tranquil... i fes-te retratar 
d'esquena, si tens desig d'enviar un retrat a la 
teva xicota! 

L'ARxIVER DE LLOFRIU 

El xicot s'excusà, tot vermell i confós. Només 
en pensar que aquell retrat era per la seva pro
lll.esa, la seva diguem-ne imaginació, prenia unes 
proporcions senzillament gegantines. 

n.ohlS~~I~e~~~n~~I:~rf~r~~~~~:r~i~e~~.bOny que Aqueat nÚD1ero ha passat 

ca~;~:~r~~ròl~~o e~io~~:guê ~~~~:r=~ ~~r~~~:n e= per la pre~ia. «:ensura D1ilitar 
provar, i el matC'ix. TIu Joan prou li repetia: 



- Què somniaves aquesta uit, Lola? 
- Que qu eia a un barranc I m'agalava al tronc d'un 

arbre. 

"8 Ir"gc!dl .. dal Pierrot 

JO, senyors, els hi tinc de confessar la meva 
tragèdia. Jo s6c un pobre redactor de LA 
TUIES que vinc a resultar així com una mena 

de Ventafocs de la casa. A mi m'encomanen totes 
les llaunes, totes les informacions que s'han de 
fer per força:i a canvi d'això, no m'envien a cap 
banquet, mai em deixen Ull passe, si em fan allar 
a una estrena és quan ningú hi vol anar, perquè 
saben tots que l'obra és més ensopida que la Ram· 
bla a les cinc del mati en aquest temps de t anca
ment de bars a dos quarts de quatre, i l'altre dia 
que vaig voler pessigar a una aprenenta, l'amo 
per poc cm treu al carrer. Però s6c casat i tinc 
sogra, cunyada i tres criatures i no hi ha més 
remei que aguantar. 

Aquesta tarda l'amo m'ha cridat i m'ha engegat 
el següent discurs: 

-1t1iri: ja sap que jo estic mott content de 
vostè i per a demostrar-li que em mereix tota la 
confiança, vaig a encarregar-li una missi6 força 
difícil. Es tracta de fer la crítica dels balls de dis
fresses ... Com que j a sé que vostè és un home de 
compromís, he pensat una Cosa que encara que 
representa per a mi un gros sacrifici, li permetrà 
anar a tot atIeu sense tenir compromisos de cap 
mena. Vagi de part meva a ca'u Ma1atesta i li 
donaran un trajo de Pierrot que he llogat. Vostè 

se't posa i se'n va per aquests balls de Déu que 
Comencen a les dotze i acaben quan surt La Vall
gllaTdia, perquè El Sol ja sap que no surt a Bar
celona fins que arriba el correu de Madrid. Pot 
retirar-se. 

I me n'he anat a ca'l~ Ma1atesta, on m'han donat 
un trajo de percalina a quadres blanCS i negre. 
que sembla talment com si fos fet perquè a da
munt de la meva esquena. la gent jugués als es· 
caCs, un gorra blanc i unes sabates que em vénen 
dos punts petites. 

I abillat ai xi aniré dissabte, si Déu i l'amo 
no manell el contraTi, cap a l'«F.dém, on es celebra 
el primer ball de disfresses. Mentrestant, he re
collit en un carnet uneR quantes notes Carnava
lesques relatives als trajos que duran les nostrea 
més populars personalitats. Aquí tenen vostès te. 
disfresses que podrem admirar enguany: 

L'Emili JUI'OY, de ~Joventllt de Príncep •. 
En Rius, de (lBrummeh. 
En Gamper, de ~F1or cie un diao. 
En Lerroux, de ~Xic de les Barraquetes •. 
En Ribé, de tNapole6nt. 
En Pich, d'~Acadèmic de la Llengua •. 
L'Elena Jordi, d'~Ingènua., 

i~ ~::~~~~:' g: :i~r6~~~oo. 
En Basseda, de .Don Juan 1'enorio •. 
En Xenius, de tRompccabezaso. 
La Goyita, de tBebé •. 
En Cullaré, de .Sabata •. 
En Moraguetes, d'.home seri •. 
La mamà del UI, de tDueña •. 
Les nenes del 19, d'forfeonistesp. 
La doctora Quadres Bordes, de «galena •. 

.1:.~Camèlia, d'~aparell de radiotelefonia. (1). 

Er. PIERROT OCASIONAL 

L'estrella, encostlplldll 

LA Marieta de Gratallops, s'ho havia ben 
cregut que era una estrella. 

Naturalment: com que a la pissarra del 
music-halI on ella actuava ho deia, la xicota 
s'ho va arribar a creure. 

Un dia, la Marieta va arribar consternada al 
varietés. 

- Ai, senyor Cisquet! Quin conflicte! Avui no 
podré actuat". Estic afònica, estic encostipadal 
Com que 10 d'ahir va acabar a Ca'n Verdura, 
sap? .. Quan sortíem ... 

L'empresari, que no està per ra<?us a l'hora 
de l'espectacle, trobà una resposta Justa: 

- Estàs constipada, xiqueta? Bé, dona, no 
t'hi amaines: ja et posaré calefacci6 entre bastion 
per a quan .ensenyis!). 

I.,.a veu, era el de menys per al més viu i trem· 
pat dels empresaris de music-haU. 

FRESCAI,ES 
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- lonltl que m'ha enganyat: VO&n m'havia convidat a una excurlló. 
- A una tJ:cuul6 al voltl nt de ' a meu cambra. 

!:! clll.brl! cobla 

JA n'ha mogut, ja, d'aldarull Ja tcoblaf ,que 
va immortalitzar ci nostre ¡"cHu i Codina! 

N'ha mogut tant, que ara, fins les criatu· 
res de volquers la canten, des de que Ull alcalde 
poc hàbil es va proposar matar-la. 

Nosaltres també hi vàrem enviar la nostra al 
conCUrs de ('ontta-cobles, organitzat per aquell 
alCalde, però no ens n'han donat ni cit'c. 
. I per cert que era ben bonica. Fixin-s'hi, i 
Jutgin: 

«Si vas a Calatayud. 
no pidas l'or la Dolares. 
que loo Dios s'internrn 
de que andns fuerte d' humorn. 

tlsVhr~:~e;:edi~~ ~i~:crn premiar? DonCS, ja 

La modern .. damlael 'la 

QUAN lavaren batej ar, li posaren Pepeta, però 
ja fa molt temps que tots els seus amic!. 
nombrosos ('om Ics estrelles del cel, laconei

xen pel nom de In N;'neta. 
I ho és, una n;,nela, Una nineta que quan se li 

obre l'ull és capaça de trasbalsar Ja Cosa més 
seriosa del m6n, per exemple, la junta. d'una ger
mandat, que és de lo més tivat que hem conegut 
en tota la vida, U1\ burot de la Bordeta o una sogra 
de pronòstic. 

De petiteta, la xicota va fugir de casa amb un 
cosí seu, perquè sa mare, als tretze anys, li va 
clavar una pallissa de ca'l ample per no sé què 
els hi va veure fer al terrat de casa seva. Però Ja 
Pepeta volia, segalls una expressió avui ja eon
sagrada, viure la seva vida, que no era, precisa
ment, una vida exemptar per a noies de sa casa, 
sin6 de !Ocs cases, 

Ara la NitKla viu Cn una magnífica casa del 
carrer de València, té auto, briUants, criats i 
gasta un:luxc fascinadQr. No és ja l'entretinguda de 
cap personalitat. Ha fet fortuna i té un amant 



8 -LA TUIES 

del COI del que n'està boja i a qui li dóna molts 
quartos. 

- Però - li deia l'altre dia la seva modista, 
que la coneix de molt menuda i amb la que té 
molta intimitat -, i si un dia vos canseu l'un de 
l'altre? 

La Nineta reflexionà. com davant d'Ull problema 
insospitat que se li plantegés, i, per fi, molt deci
dida. va respondre: 

- El dia que l'un es cansi de l'altre. ens Casa
rem! 

B. Ar.DUFSTA 

El .. espolslldors 

QUAN jo tenia tretze anys - ja veuen si 
faig història retrospectiva-els meus pa
res, que em volien fer del comerç, em 

varen col'Iocar en una botiga de robes, propietat 
d'Ull matrimoni ja entrat en la quarentena, però 
quina dona cncara es podia considerar mereixe
dOfa dels homenatges masculins. 

- Els retrats de nllg cos, no m'agradtn. Els hi trobo 
a mancar quelcom. 

Com que el negoci no donava bastant per a 
viure amb et relatiu confort que gastaven ~1s 
amos, el marit, de tant en tant, sortia a viatjar 
gèneres de punt, vetes-i-fils i quincalleria per una 
casa del ('arrer d' Ausies-Match. 

Un mati vaig arribar jo a la botiga a tes set, 
Com de costum, i, tm cop em vaig haver posat 
la bata vaig cercar els espolsadors _ uns espol
sadors que per cert tenien Ull mànec bastant 
gros - a fi de començar la neteja del1oca1. Però 
amb la sorpresa que tots vostès poden imaginar-~, 
per més que els vaig cercar, em va ésser impOSSI
ble trobar-los. 

Pensant que la minyona els hauria pres pe' 
netejar l'entressol, on VIvien els meus principals, 
hi vaig pujar. 

- Escolti, CarmCi.a - vaig dir a la raspa-, 
No té pas per aquí els espolsadors? 

- Els té la senyora i Ja sab que no es llevo. 
fius a les deu. 

- La senyora? - vaig i nterrogar tot sorprés. 
- Sí... 1,a senyora. Es una cosa que no la 

entenc - afegí la Carmeta, noia vinguda de fora 
feia poc i que enCata no estava pervertida per 
les iniciacions de ciutat -. Quan el senyor surt 
de viatge, la senyota dorm sempre amb els espol
sadors dintre et llit. ¿Veritat que és una cosa 
estranya? 

Jo, ilavors, era quasi innocent del tot i tampoC 
ho vaig compendre. Fins tres auys després que 
la Carmcta i jo fruirem per primer cop el dolç 
fruit de l'amor no vàrem sapiguer-nos explicar 
el perquè d'aquella costum de la senyora, q.ue 
fins llavors ens havia semblat una inofenSIVa 
mania ... 

B. ALDUFA .................................... . . 
i No el deIDanayen1 

Doncs dimecres, en el tren de la llet arri
barà a Barcelona 

Don Joan de Terrassa 
i comensara a fer de les seves per els 
nostres music-halis, cabarets, dancings f 
meublés. 

Es cuidarà d'explicar les seves aventures 
Donjoanesques, el nostre redactor 

Marcel Terra 
i estem segurs que els nostres ll egidors se' n 
lleparan els dits. 

fins dimecres, doncs, i", eni una palabra 
mas~. 

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



- A ml, Iu pecu trameus a distància, no m'acaben d'entrar. 
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S.ElOOIO VERS.A.TIL 

La nlluta mliglclI 

FAULA 

Dins d'una escaleta, 
d'u" barri apQ.1tat, 
t'oil{ t'cure uns promesos, 
moll atrafegats. 

Ella, Iota encesa, 
lenia a la mà 
una hcrmosa flauta 
que anava a tocar. 

}.fu, no sabem solla, 
ni regles de l'art, 
d tocar la flauta, 
te dificultats. ~.J ~ 

" No obstant, la xicota, 
ho vOlg/li probar, 
i obrint la OOql4eta. 
començà Q bular. 

La /fauta. de prompte, 
s' ,n'tt'cnxinà 
i amb grans estrebades, 
començtl a tocar. ~\ 

- oh, quina mU1ka! 
-la noia exclamà-, 
J tola contenta, 
tornà a començar. 

l 
]11 veieu, :ncotes, 
com amb voluntat 
podeu ser flautistes. 
sens regles de ,'art. 

lRIAIlTB 11 

Si per cada nit d'amor, 
tinguessis un pèl al front, 
et podríem fer una trena 
del Ninot fins a Colon. 

li'han dit que et vas a casar 
i creu que m'han deixat mortl 
Que no ho sap el teu promès 
que ja t'has Casat cent cops' 

- I si la mam.i se n'entera? 
-- Li di,e,,, que ha estat per e1tl,etetU'-f«)S 

Mt"¡,e l'esperavem. 

ena bitlla, bona bitlla; 
dos bitlles, res hi ha que dir, 
però en pas.c:,ant de tres bitlles, 
Aquest joc, no fa per mi. 

Rambla amunt i Rambla avall, 
he trobat una senyora, 
i en tombant el Carrer Nou,,, 
... ')e curan en una horat. 

GUl'rARRJn.i. 

................................... 
AVIS ALS CORRESPONSALS 

AdverHm als nostres corresponsals forans 
que Es Inútil segueixin en les seves demandes 
d'augment de paquet del nostre extraordi
nàrl, ja que han quedat esgotades totalment 
les dues edicions que del mateiJ: vàrem fer. 

Una altra vegada, lIevint-se mEs d'hora t 
no arribaran a misses dites! 

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



ALERTA , MI NYONSI 
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1.1 ....... de ~~, 

L Am~~c~:ed~6~ .~~~~~~~t:c!b~~ d~~i;a~~e ~:rc~ 
10nll, finit el seu viatge de nuvis 1 comencen 

a &;'frir el calvari dels casats de poc: les viRi tes de les 
amistats. 

Del mati al vespre, tenen d'atendre a totes les per-

~17e~ t~f~~:;:r~;cu~~u~~~~ 1~: ;;~~=~X:r~la~~, dd:!i 
estan més prims, més grassos, més grocs o més ver
mells. 

Ahir a la tarda, després de dinar, anà a veure'ls 
la Merccncta, unll amigueta de la Isabel, que se la 
estima molt. 

- Què? COul ha anat el viatge? On vàren anar? 
- Hem fet unll excursió en auto eucantadora.. 

Barcelona., Li6, Pads, Brusel.1es i retorn ... 
-I no han tingut cap averi a? 

~oi~ i;;Get'~~~ ~~a r:f:~~:e~i~~~e~~esn aaC!~~: 
vella la llengua de Molière. Sens dubte per això, 

aq~j;f~a~r~frv':if~ltJi~~~t~;fle~~i~1 i respongué: 

A. RAMs.uaE 
000 

~. teatre .... de .. n 

COI~~r;:i!l!~~!f~~t~~~aJ:r ca~f~~t;'r~eE':<;j~n~~ 
el masover de Monr6s, i la seva filla Marieta, 

una noia de setzc auys, educada en un col.1egi de 
monges de Manresa i per consegüent, recatada i 
timorata com pot ésser no se n'hauria pogut trobar 
d'altra per lot el Plo. de Bages. 

En Tonet, que portaVo., bell guardats o. la faixa, 

'-

sis cents dnro!! de la herència, tingué uua idea. El 
tren no sortia fins a les deu del vespre. 

- So.ps què podem fet, noia? Anar al luyatu. Fa 
divuit anys que no hi som estat. Mira, desde que em 
vaig casar amb ta mare. Per cert que vàrem anar a 
drv~~~~t~n&~le estic en deien el Ratlru, que ens vàrem 

= B~; ~~!:draaX~~quenes que hi ha música 1 tot . 
Estic que es dcia .La corta del Farall"' •. Estava molt 
bé, reira de beU 
ver-;o~yarapa - digué la noia -, jo me'n dono 

-De què? 
- D'anar al tYeyatU. Allà al convent, les madyes 

~:~=~d~í~~~~ .. <!D~s~rf::~~On:~i~od~é:o~~i~:r~.~~à:as 
- Tira, dona, tiral No sigws bayQta. J a tens setze 

anys, ja ets una dona. i qualsevol dia ja em sortiràs 
amb la cauç6 de què vols casar-te. Estic que el noi 
òe ca'l Ros ... 

- Ai, jo? 1 ara, papal QuineJ'l coses de dir!' .. Si 
mai ens enraonem ... 

- SL. MaL .. Peró bé vos vaig atrapar aquella tar
da, al cami de Sallent, quc annvcu plegats ... 

- Es que es fcia fosc, jo vaig trobar al noi Ros 

i ~llp~Òe eW~: dei~ ~~::~i ~:i~::cElte;;::::: A més, 
què té de particular, això? ... 

Mentre cutnolli\Vi\ aid, En TOllet s'havia parat 
davant d'uua valia 011 hi havia uus cartclls d'espec
tacles. 

- Mira que diu aqul, noial Jo em som descuidat 
les ulleres a la fonda ... 

1 senyalà uua tira llarga. quina part dreta estava 

ta~id~a~~lf~:~~~i:~~~~1 '\t~o~~~\~n ~~~~~es::: 
titulada.El anillo de hicrro., però el non cartell havia 
fe~Q~~1~è~~~oi!rimer mot. 

La Marieta mirà, es tornà vermella com un pe
brot i romangué silenciosa. 

- Què fan, dona? 
Llavors la xicota baixà els ulls i quasi parlant a 

l'orella de son pare li digué; 

A ~~~aeFt~uet senti lo que li deia la seva filla, 
enrogi d'indignaci6 i agafant a la xicota pel braç 
li digué: 

- Auem, lloinl TellS raó que a Barcelona no fan 
més que porqneritsl S, PESS 



.--------------------------------------------
UN INDISCReT 

ENrr~:f: ~~~l:~ :nl~!c~~d~\~:1 :ot!nv~~~ 
que d~~~~:tà~ re:'h!s a::o a{,:~: ~;: :~ lí~~~ 
bargi.r-se, ja són a donnir., . . 

de ~I~;ae~~~~~~ef: ~~~t·i~~o~:~~~v~:~nistc:l~;¡ 
davant d'ell una noia que sortia de 1'.E:1Ce~on .. 

Anava molt ricament abillada, però tema un tipu 

:;:!~a~~t1~:~{~\~!~e~:os~e~u:t~ct~~~~r\?ui~l,a:~ 
molt menys, a fer-la simpàtica. 

- Escolti, jove - li digué -. Li haig d'estirar les 
orelles1 

-Per què? 
- Perquè vostè és nn xerraire i no hi ha dret 

n ~ ~u%nf~~:?stè fai 
- Dit a tothom que el vol escoltat coses que hauria 

de callat-sel = JI~ ~111~~~i\r~eSs~è s'ha vantat d'haver dormit 
amb mil 

- Perdoni, senyoreta, però li han contat malament 
la xafarderia. Jo 110 me'n vantava: me'n lamentava, 
nomésl 

R. lAI.LER 

••• 
L'\ VIDA CAliA 

Nou set.manes, o ~igui dos me~s 1 repicó, li va 
costar a Ell Gildo consegwr que la xamosa 
Esperanceta el volgués acompanyar a uu hotel 

amb quarto de bany, timbre i q!lftarra automàtica. 
l'er n.rribur a obtenir Ulla tan palpable prova d'amor, 
En Gildo hagué de rec.órrer ~ tot el seu e~ens r~per
tori dc martillgaleS-¡ crcgulIlque en sabIa 1U1 lllU

a més de prometre-li que es casaria amb ella al cap 
de tres mesos. promesa que ell havia fet, amb el 
mateix resultat, uucs'dues centes vegades ell el trans
curs de la seva vida de corri do, que era llarga i gt"o
xuda COlli la de to1.s els que es dediquen a empaitar 
lloies. 

Com que Ell Gildo era un noi de bon gust, va dur 
a la noia a Ull dels refugis d'enamorats més luxosos 
de Barcelona, Una conquesta com aquella bé s'ho 
valiat Perq\lè cU estava convençut de que la Espe-

d~~~~¡~ft ~~ .::~~i~l~?~~rf: p:irr~I{{ 1:0 a~~s lt~i~urse:~~ 
ressonant!! de la seva vida. 

En Cildo, per a fer el gran, demanà uua de les 
l'ambre!> Inés cares i pagà per endavant. 

Quan t'ha costat? - li preguntà la Esperaneeta 
quan forell sols a la cambra. 

- Tres duxos! 
- Trcs duros? Sl que està cara la vida, a Barcelona! 

Quan jo vivia a Girolla estava en tlua casa que per 
\IU duro donaVet1 dalla i tot! 

La història 110 diu si En Gildo es trobà :unb forces, 
després <l'aquclla confessió, per tirar endavant la 
tru;ca qu~ h:n'ia emprès ... 

BIT I,l.ETA ... 
UNA BONA DECISIO 

Q'TAN la Paul eta va arribar a casa de la Vicenta, 
la trobà en un estat <l'impaciència extraordinari. 

- Què tellS? Què et passa? 

_ Una cosa horrible! Afortunadament, crec ha
ver-hi trobat solució. 

- Però què és? Digues? M'hastelefonatsense .... ?ler 
dir de què es t"actava i m'has fet estar engumosa 

to:..-ek:a;,cs mots t'ho diré. En Gustau coneix al 
meu amant! = ~~lè ~~:\~T~nts. 

- Però això és horripilant! Això és unacatàstrofel 
l dius que has trobat una solució? 

-SI ... 
-Quina? 
-Buscar-ncllll altre ... 

... 
LA MULLBR IDeAL 

B. QRRANGO 

TOTS els assidus concorrents a _La Codotniz Ri
sueña~ societat d-'esbarjo que hi havia anys 
enrera' al carrer d'Aribau, assistírem al casa

ment del nostre amic Ferran, amb Ull xic d'e1Uoció. 
Ens alegràvem tots sincerament òe quI;, per fi, ell 
q"ue era 1111 home tan exigent i difícil de contentar 
hagués trobat \lila dOlla al seu gust, però ens dolia 
perdre l'e.."'I::celellt conlpany que era sempre el que 
portava el mando ell totes les .... etllades barrilesques, 
en totes Ics sortides noctàmbules i entotes les nostres 
visites col.lectives a les grans fàbriques d'amor de 
Dama Briglda, Donya Pepita o I.a senyora Dolors. 

1.0. nostra fraternal camaradena datava de dell 
anys, dl\rant els qnals, fora quinze dies que va estar 

;~~~~ee;i~il-.ilil~~~all~n:~~r~a~r: ~~~ ~ =;n so~: 
nit. Figurin-se lo què deviem aprec¡ar-l~, Caòascu, 
arribant fins on podia la seva ~utxa.ca, h va fer un 
regal i COID que cntrenosaltres lli hn.vla prou franque_ 
sa e;1s posàrem tots d'acord, per comprar-li totes 
a<juelles coses q\le li pogucssin ésser útils, dc manera 
que ell, fora nlguns mobles, quasi 1:Ié no tingué de com-

pr::-~aflr.:_ deia En Pomés, lIn dels castissos de la 
penya _. Creieu r¡ue no tornarà, quun !Juut.à passat 

~~l~lt1~:s d~~;~~:bl!sh~s~~:e~'\íeOl~,~~1~~~ d~' c~fboi 
de griml'::gia, vindrà a veuren'sl. . 

Però passà \111 any, dos, tres, 1 En Perran no VClllU. 
Sols el véiem quan el to}?àvem pel car:-e:-. Ens con
tava que ja tenicn dos cTlntures, que vlvlen molt J:lé 
1 que estava content.issim d'haver trobat lIna nOla 
comIa seva. . 

- ('re\l·llIe! - cm digué ulla tarda que el valg tro
bar -. Es tlnR perlal = :?~;I~j~~~CXra que, per pescar-la, m'he tingut 
primer que fer 1111 tip d'obrir mllsclos! 

81s Tr::l,I,F.T 

EL BON CONSEll 

-----------------------------------------,~. 



-:-' Ptr entrAr al cint et pOIU fls cuants? 
(Olt~t~aturalment! VIs a saber Qui se t'anentarà al 

en annnci de 1_4 "a"cu4tdia: 

_Merltorlo 66 aflosl 

~ ~:~~Ir~t;~a ooII01.:CO maquina cscribir y iran_ 

F.o:o¡ aqrtUlaria veure'l. un meritori de GG anY8! 

iJ~~i~sta és d'un article sota el qual hem vist unafinua 

IE:n una ciudad de Montevideo .. ,. 

P.sperem la protesta del COllsul de l'Uruguay. 

LA 'rotlli - IS 

Pn xafarder amic nostre que corre 11101\, ells ha dut 
copiat en el !!Cu carncl dc llotes de viatje el següent 
anunci. vist CIl plena mwllanya, pas.'iJlnt amb l'exprés: 

.Fabrica de aguas merlicinalcSt 

-rïoy las detfcias adeI41fIalf." 

AIlIUlCi que hem vist CIl llil dels bon!! restaurants de 
Barcelona 

!XO hay música pera I\e cOllle muy bienl 

UI?~r~~~lt~ ~t~e 1~1 ;~~t;~II¿~~i!l,a ~cl9~~ ~~t:ft q~:~~it~~~ ~~ 
podria adjudicar el titol d; ~~lIat.Savarill conÍ<'lIlpor::lIIi 

Aquesta ~" d('ls o.nttnds d'('~JX·ctncles de El Diludo: 
.Grall éXlto del númcro .Los rnllC'llO!It. 

1l~'~1 t~,~tl:;~~ft~~li~~;~r.rò una n mal escrita pot dOMr 

.................................... 
De la vida alegre 

H"" volgut \"('llre, ell públic. 1.4 tt .~t ci, -. quin 

~~ifa ~:;:.~~~~~ni·Ob.l:,I,~~;y~I~~; ~~~és~ 
Les nenes de la revi!lta fan força MUIC. etipc-cialmt.:Dt 

~~~~::~\~I~~~~~~~¡ &~ie~II:C;~: e~\~~·:'~:t;r~D:~!11~~! 
tocar. 

També fall tropa -:- ulla tropa a la que ataC'ariem ~s
t08atnent -_. la SltIlttlló.n, la Cort(s, la Coello i la Villar, 

~u~~i::~;:Il:n~~~Og~ i!t';¿;~ I:dc l·!;~or;,~I*~sV)~~~:. 
que cregu.iu son uns Fcllll". cnpaçOl'l ¡\'l:ngre!ICa.f a qual
!òcyol cOIlE-,tènere f~·III<'ila. 

Prencn part iRtUllmcnt n Ja revl.~ta una 1I0iR que es 
(bn tValballerol i que ni igllalque el baT("o dcl mateix 
1I0Ul. eli peni per anà 011 fa o.ig\I('~; la AHln. que ara ('erea 
Ull Radnmé.q que 1'~'lItr('tillglll; la Gioroudll. una noia 
que per 10 vist ha ptés l'-r':d~lu per llU Louvre; la ~roro, 
a qui pel llom que porta li dechuUTkm la ~erra i la 
duríem presoll("ra al .Xn1('h; la P~aci~. a qui voldríem 
veure.lidrebrn;t; lo. Otllla, tan S\IIlpàltca i lial1cra; la 
lruñn. bona COlli el!l; paueL"I de VIella 1 <'islJitsde lama· 
tei:r.a terra; la CC\(:fite. la Ca.'1tL!1. la 1'orotea i la Gartilla. 
F.otre ~I!! qundru ml':s remarcable-! lli ha el de .La moda 
del pelita cortot, ~lIe és llna ("()f;a que es presta a con· 
fusions; .r.M IIlc<.lia.'1 de 5("('Iat; .I.as polveritas_, d'on 
fariem !IOmr II~JII po1'o'06 que 'lll,tatlan la caÒ#Zl~. com 
diuen els madnleny!l. 

La J!\a~1 dt" Ara¡¡:ón, 2sue j;¡ ga .. ,ta. retrats a1 ve!\tibul, 

~;~~~I:s~~ea ~~~u: nit~a~~~~uf~ía ~mbJ': !\!n~~~~ 
de preu, que oon,urnu!1t ml':s Dlen]1U' qut" una Fraterrutat 

R1~~I~~~:.i.n. Sambra •. la barrila va in etlSCtJldo i les 
nenes 1?'ocurt'1t di!!tr.::ure tan COlli poden a la conc01rèn
cia, brux la mirada patemal <lclsenyor Picr. que t;S l'eu 
s ha proposat enl101çar'1l0!l aquesta punyeflera vIda. 

EnCara que sembli estrany, el, r,i-F",. cada dia .amb 
més èxit s·o.guanta al e!ICcnall d~l .Ba-la-c1am 1 les 
xam0se5 :r.icotete~ de la ea.,a. hi exl!lheixen lo bo; millor 
de tot allò que bonn.ment podcn exhibir. Per cambia, 

~lt~:~ e}:n~~~rttt~e~~~~j:Olr:eÍea:~I~~~~~~~fe~~;cl~!: 
serte~l:a~::¡òl¡~.:: també tiren dc revisto.. Es diu 
Babel, però no bi ho. cap confusió de llengües. Quina 



U- LJ.'l'UIJIS 

lIà~tiloal Pcrqw ... mb l¡:)if'S tan ca;es com la ?Iar;eta 
Vidal i les gctnl;tnefes Pili i Dcodimll, DO hi ha ningú 
.que no cl!!litji tOtuar al~ l)<)n~ temps bibJics. 

AI .~l,mt~ C;ldm ha d.bulnt el Trio Flore~. També 
hi h:\ r4l1 .. al Pdlin. qlX! Rgon'l If'S r,wstres referendes, 
ja engtl!S:::iba cI<! joven<'t a don Emili J unoy. 

El ,Pompei .• t .. mbl~ llUll lòuçurssal de l'horla valen
ciana. Allí t(,tes Ics nolC5 ~h,l! •.• n .. t''"5!0 T'arlen a cada 
momcut de Ics traques i dds tml1lu!lt'ts. 1.'Jnesita Ripoll 
ma cntrell1àlia.la que quan era jove X'lIi ha un tip 
d'aquesta noia! 

l ni ,Scvi!J¡u ~~\\ei][tll ('1\ plan de 1lI1l11çani1la, <1·ol~.~ 
i de mantol\'Illc ~f¡¡nlla ... Lo que no m'he sap;gut expli
car és pcrqul- a la porta tl'Ill'U pllltnt \tu lloro dallllml 
d'ml!!. Jl:\T\d~da . 

Ef, NOCTAMnrr. U,'DtSCRE't 

J
A, J>f'r fi. S·ha. estrenat a .Novdatsl la famosa 
,evUl de 111 CI¡;nl(l que fa a Patis tanta {orrolla 
amb el titol de 1" p"ds la ooulel 
Hem de advertir <l.ue TIJ Perds la b""kl !!iglllfica T« 

perdJ ,I (IIPI. i CTcgUlIl que aq\test litol és justificat, 
pUIX h:s xicotes que hi f;urten no 1I01!! són capaces de fer 

rar\?¡d~ ('~u~a~o:!~~~('~ld~:fc~~ it~l~sf;òdi~:~J:n~a~~:~t ~~ 
joventut, 

En reSW11, que l':n Max Vltcrbo ha fet reviscolar en 
noslÚtres el record d'aq1lell d'Ia.<¡tie l~jJDl~. que tanta 

~~~~, If~~é f~~~'I~~t;~raRc~~~;~c~~;:e~~:~ f~~ti:;::~ 3~ 
veure que gaudirà d'un boll e~pcctaclc. 

on~i~~ll~~I~~I~~!~¿;;11uee!;. ~~~tq!1 e~tàt:~I/de c;rs~:~¡ 
~:flr:· d~i:~1~~t~r:ftrlulrJ~I~1\6~::ag~~! ~~:b~f: a~g~~~: 
panyia d'En Salltpcre. cantava a l'autor la següent a 
canç6: 

AtMntí 
~I Mn¡;i 
V""j tSI'ÚMk: 1I""'t 
'iu, m't/sIa l'eMir ... 

referint-le, naturalment, als admirador~ de l'esmentada 
xicota que, amb la nova obra es veu que cada nit hi son. 

ha\?t~~!ta:r!~l~~~·~!t.~f~~=~!:t~?,~ ~:rt;~ 
!~~él!:r er~ ~: r,::~:. en lo agradable que de\;a resul· 

l al .Victoriat, a man('a d'obres noves, En Baget fa 
representar Ln cortt de Farl1<1". Ja fa bé, ja, de fer re
viscolar nquelle!l lIarçueles que tanta gent portaven al 
Paralel'lo qUAU En Lerroux ai:l:ecava els ànimos amb els 
leUS discutllOl i la e.tli/o, amb la seva t«lga, el$feia 
bai:l:at ... 

Er. NF.BOT T AP.unta 

AVIAT! 

LES NOSTRES MODlSTETES 

CORREU SECRET 

La colllJ drl lI'lIIto. néu los J;tlat(\. Tenim molt gwt 
ell !!aludar·los. El!! H'r.~d~ aniran despréll d'tlllS quants 

~l~J':t~~~lCdll! W;'~~;~r~1 r~b~e ~~t~a:alJ:~~~~~(fo~~~.u~ 
K. Entri, Serà publicat. - UM ma/llrrml. Com ja avisem 

~JàC~:;;~~~I~~:"l1r(;~¡I~~~~~i,Il~~~~alal;";'~~::::: fc~~! 
tirades, MnlJ(fat això, fiÍ al~n corre!iI)(m.~:\l forn en~ 
tornés exclI1l'lo.T!l, C)IIC .ho dubtt;m, li clIviafcm un,
PJ,~ Ttllet. 1'.1 malt·lx h dit;m, Bach Canal. Es nlolt 
complicat. - .~,A Rdll. \'1\ al número. 

- VIiII dir que en tlndr' prou amb dos me
tres? 

- Estic aelur de Que la IeP)'or. Quedar' 
satisfeta. 
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- Faci pu .. r a n'aquell Jove, I entara que lentl tritil ,emeu com .1 en. baralleulm, no en faci tU, per_ 
qut Itti que as .. Jem la nova comU¡a. 
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