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LA TUIE 

'_ -!La mamJ7no vol que vaigi al Cine amb aqlustes faldilles tan cl,rJes. Diu que a les noies dcurd, 
US hi "an d'aGradar ben llargues. Jo t,aboque això s'ha de deixar per quan fma siga me' gran, no és cerO 
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Barcelona, 8 de gener de 11125 

L'home actual 

S'ha inaugurat, definitivament, el Tano. El 
Tau(), com ja varem dir en aquestes columnes, 
és aquell treu eléctric que pas.c:.a per sota tf'rra 
i que la gent vulgar eu diu el M ttro. 

Dimecres - dia de cap d'any, fi de mes i data 
de sortida de LA TUIES, dia, doncs, tres cops me
morable - trobarem un amic Ilostrf', d'aquells 
que sempre volen anar a la: moda, jogar a l'esport 
en boga i tenir la dona que en aqueU moment 
faci furor a Barcelona. 

- Ja heu pujat al Tano? -li varem preguutar. 
- Ja ho ('recl Vaja Ull, jo! 
- Voleu ésser l'home del dia? 
- Es clar. Figureu-vos que el dia que ha comen-

çat el ~rvei passa una catàstrofe i jo no hi sóc 
entre els ferits. Tots el~ meus amics haurien dit: 
Vés quin homeI Encara no devia haver pujat 
al TaM, que no està entre la llista de les víctimesl 

La moda futura 

Nosaltres - mal ens està el dir-ho - tenim una 

SURT' EU OIJOUI 

amigueta modista, que ~ap de bona tinta totes 
les darreres exccntricitats de la moda. 

Ara ens assegura molt &"ri()!':ament que les 
senrores tornaran a dur trajos tt1illeuri que totes 
les tendèncil's s'accentuen a imitar els vestits 
d'home. Així almenys diuen que (-omença fi fer-se 
a Paris on son moda, com tothom "~p, les dones 
primes i planes com bacallans, a l~s que no hi 
ha altre remei que abillar-te .. així. perquè .. i es 
posessin altra mena de rob:\, C'ls hi cauria com si 
l'havessin penjat. 

A prop6sit d'aquesta moda, rccordem, fa deu 
o dotze anys llavors no~altres no estav.:·m ja, 
per desgràcia, a la primera jov(:llt ut -, una con
versa força ~raciosa, SC'nlida a la d('saparescuda 
~aison Dorée •. 

Estaven a5"<'ntades davant d'una taula prenent 
el car è amb llet de la tarda - llavors no s'havia 
inventat encnra aquesta moda del tè de les cinc
dues xicotes altes, plenes, opulentes, i que sem
blaven d'aquelles que no tencn altra feina que 
estimar, o millor dit, que deixar-se estimar. 
-I què- preguntava una d'elles - t'agraden 

els trajos <;astre? 
- ~í... Ei, a condici6 de que el sastre estigui 

a dintre .. . 

Paraula d'honor 

L'escena f'S desenrotlla en un circoI aristòcrata. 
- Si, senyor sit - afirma un, molt seriosa-

::an~lctr~ ~e nJ~~ ~~:a~~o:FI ~~~~¡~~t:~ 
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hipott.'cada, i per sortir un xic endavant la ~va, 
dona ha tingut de pignorar uns valors que tenia 
al Banc ... 

-- T tu n'~t!~s segur dc què això és veritat? 
-~~rissiml 
-- T'hi ju~es trenta duros que no? 
- Jo no em j \1J..to res, ptrò en canvi, et dic que 

tot això és cert, baix paraula d'honor. 
I I 

En Pascual ~'. .. 
" 

No és aquell xicot original dels el~tics blaus 
que la Pilar Alon."-O ens va descovrir. Es tracta 
d'uu altre Pa~qual, xicot de Illolts calers, però 
sense Carrera ni negoci, que es passa tot el dia 
dormint i tota la nit auant de parranda. 

Ara s'ha cmiat, mai dirien amb qui? Amb una 
xicota que té tres anys més que ell i que ha 
donat més escàndols que polvos s'ha de p<l6ar 
a la cara per a fer un xic de r.oig. Però ell, que sem· 
bla tancar els ull!) davant la realitat, encara s'en 
mostra content del seu nou estat. 

- Aquest xicot - digué l'altra dia un conegut 
seu -, és un be ... 

-Si - contestà En l.v.r, el banquer -. F.s 
el be pasqual, que esborra els pecats del m6n. 

L'HORTOLA DE SAN'!' BOI 

L'.tent Jlu, .. dor 

QUAN En Badoret - nosaltres, millor que pel 
seu pompós i aristocràtic cognom ens esti
mavem més anomenar-lo aixf - va llegir 

que havia estat prohibit el joc en tota la naci6, 
no va. pensar més que una COSa: morir. La vida. 
per a ell. no tenia, en efecte, altre atractiu que 
Ja Iuleta. el trenta i quaranta i el bacarrat. Tot 
10 altre, familia, amics, negocis, idees, era secun
dari. 

I, en efecte, En Badoret, dos mesos després del 
tancament dels kursaals, va entregar l'ànima a 
Déu, penedint-se, primer, de tots els seus errors 
pa:;sats. La seva mort fou la. d'un sant, tant 
q~ sense fel al purgatori més que una estada 

-Cn'guim que jo la lar4! leUs. . 
-Què vol que 11 digui? Em sembla molt curt de 

geni vosU, per omplenar el buit del meu cor. 
T4! ra6: Ilns al cor no hi arribo. 

de quinzt: dies, pogué penetrar dintre la Glòria, 
baix la. benèvola ins¡A!cdó de Sant Pere, que ara 
no s!hi enten. des de que al cel han pOf'.at panys 
a.mcricam a totes les porte~. 

- :¡'::Scolh~\I, bon Pere Pescador - digué als 
pocs dil.'5 d'~tar al cel En Badoret, adressant-se al 
Zamora del Paradís -, que no hi hauria paS per 
Casualitat en aqul"$t poble cap taula de joc? 

- Joc?·. preguntà el bon guardameta, obrint 
uns ulls com unes taronjes -. Vos debeu voler 
dir allò que es posen diners i un els guanya i un 
altre els perd? 

- Això mateix 
- A n'aqui nO n'bi ha. Com que ja sabeu qu~ 

nO existeix el sistema fiduciari ... 
-Fidu ... què? 
- Fiduciari. Que aqui no hi han quartos. Tot 

és de franc i tot està a la disposició de tothom ... 
- SI qu~ amigo!.. 
- De totes maneres, si voleu veure una taula 

d'aquestes, agafeu l'ascensor i baixeu al pis n6-
mero cinc mil. Allà és a l'infern. Vos donaré una 
¡alida per a que pegueu tornar aqui quan ho 
haureu vist .. 

En Badoret a~afà el paperet i se n'anà cap 
a baix. 

No trigà en deSCobrir, quan arribà al pis nó
mero cinc mil, una magn{fica sala que llufa en 
bombetes eléctrique-s ci titol de tAverno Club., 
perquè la tolerància del joc nO s'exerceix al regne 
d'En Banyeta més que quan es tracta de clubs o 
cassinos legalment constituits, que porti n un cnt 
número d'anys d'exisUncia i paguin una crescuda. 
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ELL. - Ja ho veus: em vares demanar un automovll I te n'he comprat dos 
ELLA. - Sl, perb amb un iOI,drer. 

contribució que administra ci tComjté bcnéfic de 
dimonis indigents •. 

Quina alegria hi hagué quan el veieren! Allà 
hi havia tota la seva colla del altre barri - Cn 
aquest cas el nostre - que l'invitaren a seure. 

-No puc - digué -: Vinc del cel i all(n~ 
tenen quartos. I Com que suposo que aqui 110 
admeten jogades de paraula ... 

-No ... Efectivament... 
En Badoret. tot trist, sort! de la sala ... No 

podia jugarl Però nO hi ha çerveU que arbitri re
cursos més depressa que el cervell del jugador. 
A! cap de pocs moments, En Bndorct tornava a 
entrar i tirava a damunt de la taula una moneda. 

-Tota? - preguntà el cyouPier. 
-Total 
Llavors, un dels seus antics companys li tocà 

la esquena. 
- D'on has tre\. aquests diners? 
I En Badoret, trionúant. 
- No ho diguis a ningú - respongué -. M'he 

venut la salidal 
BAC KARRAT 

L 'lImllnt de la Lola 

J A deuen sapigucr vo!>tè; qu(' la darrera extra
vagància de la moda, al !llcny!> a Pari!>, és 
tl;:nir un qfurido nt'grc. A Bar('elona,~ com 

totes Ics mates COSC!';, aquesta moda ha arrdat. 
Certes entretingudes de Sant Gcrva.<il., algunes ac~ 
trius de -bostin i tres o quatre cupletistes es moren 
aquests vespres, per l~ cadeies d'uu mascle en 
(orma de capsa de betÚm. 

Eutre aquestes darreres hi figura una celebè
rrima rossa que moltes nits SOpa sola en un p<>
pular restaurant molt proper al carrer del Arc del 
Teatre. 

Quasi, quasi, podria afirmar-se que és l'únic 
caprici que li restava per satisfer, puig la dona 
en qüesti6, h de tes que està per l'amor polifacètic, 
i no li vé d'un truco més. 

- Saps - deia l'altra dia la Susagnn a la seva 
amigueta la ).fado - per què aquest a noia ha 
buscat un querido negre? 

- Perquè éa moda. 
- Cll! Perquè no li surtin els colors a la cara·de 

les coses que li farà (er. .. Luts VII 
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La por jUltlnCllda 

LA L1ub ,.ot a, xam()$a criatU'ra df> di!'St:t anys, 
efa ca.."ada fcia dos mesos. Et seu marit 
et'a et senyor Barnet. un veU comerciant en 

pc1ls que tenia seixanta cinc anys, però que gas
tava compte corrent a tots els Bancs i posseia tres 
cases a 1'Aixaml'li. La Lluiseta va pensar que el 
seu marit no dura:in pas més de quatre o cinc 
aDYS i qUl'J llavor::;, vidu&. joveneta i amb diners, 
podria ca:-;o.r-c;c .. mb el xÏ<'ot que més li agradés 
oferint-li d st.;u amor i els seus quartos. 

Mes, al cap de quinze dies, a la Lluiscta li va 
semblar que el seu decrèpit marit trigava massa 
a morir-sc, i féu Ulla cosa que eucara que la gent 
mori~rada ho trobés malament. Cfa perfectament 
explicable: cerCar un amant. Fou l'agraciat En 
Joanet, un dependent de vetes-i-fils on dIa com
prava de tant en tant cintes i adornos. A les set, 

-SI no ho dius a ningú, t'ensenyar' una cosa. 
-SI no hu dic a ningú? Ja s' lo què serio 

me~tre ~I senyor Barnet e!'.tnva a Caçadors jugant 
a.1 b~l1ar I .espe-ra!lt que sortís el Noticiero per veure 
SI 1 In,t~nor pujava o ~i cedien ets Alacants, Ja 
Llu!seta rehia a la seva pròpia Casa a En Joanet... 

'tn vcl'\pre, no sabem si perquè era primavera 
o perquè els dOA amants h:l\;en begut un xic de 
xampanya. els assalt!> es repetien, i quan toca,,-en 
dos quarts de nou, a la Llui~ta li quedaven 
encara ganes de gresca. 
. - Però, i !oi el teu marit enba?- se li ocorregué 
preguntar a En Joanet. 

- Ell, <'l\trar? - conte~t1~. la noia -. No sé 
pas què hi veusl A !òCixa.nta cinc anys vols que 
entri? 

BAR BETA 

L'Incendi 

AQUI~STA anècdota és d'uu antic cap de bom
bers a qui li agradava tan el cumpti
ment dd seu deUIer com el bon ... ; de fora. 

t· n vespre, el bon funcionari es va entretenir 
més de lo regular <'n varies estacions que va trobar 
pel carni abans d'arribar al quarteret. Resultat, 
que va entrar de guàrdia en un estat d'alegria 
que el seus companys remarcaren desseguida. 

Al home, aquell vespre, li donà per malparlar 
del vi de ciutat. 

- Sembla mentida que ens deixem donar aqu~ 
tes porqueries! Aigua, un xic de esperit d'aqueU 
de matar rates, qualS('vol C()!;a que dOngui color 
i a:vall!.l el poble, paga i calla, com semprel 
QuU\ palS, aquest! 
Q~an estaba desfogant-se amb aquestes excla

maCIOns, se senti trucar el telèfon. 
- Al carrer de Sant Pau hi ha foc! - digué 

un dels bombers que estaven de servei. 
- On és? - preguntà el n~tre cap ... 
-- Al costat d'una taberna! 
- Aixl, no cat correr massa. L'aigua no deu 

estar gaire llunyl 
F. ORROLLA 

L.a culturzs 

EN una de les factories que l'Energia FJèctri
c~ té a la Vall d'Aràn, s'hi presentà, fa pocs 
<hes, un enginyier en viatje d'inspecció. 

- A veure - preguntà - on són els compro
bants del setmanal? 

- Aqui -li respongué el caixer. 
- l com és que molts no estan firmats? 
- Perquè quasi cap treballador en sab, de 

firmar. 
- Si que estan bé, per aquest poble! 
- Què vol fer- hi. Si aquesta terra està tan 

abandonadal Molts pobles no tenen mestre, i si 
n'hi ha en algun d'ells, no sab de lletral 

LLOIS VII 



(!on!r;u; d'una ;nElènua 

Cf3ai:x ... 
CONTE DE REIS 

f{ C-OSPIR DE LLU.\h. el iOVCllissilll U {1m/ador, alla.'a IJIOJt milà, (ami dc l'cs-
pemnça mai/robada, Clt ccrca dcl'amor 

mai assolit, 
sempre '1om7,iot, 
famm Irflït/ 

Et dlll/i,JUt llaut !>enia! lli btul<lvlera, era l'tmic 
cOmpan.\'Ó -le .Sospir dé fjum. tu Ics Set'CS cami
nates camps a (rai·i .. , bo~,()s endins. S(TTCS enlaire, 
1'ostos a¡'n/l, 

Gentil com IIn cabrrdct, li/ali i ri/lllie com U7¡ ;'m
titiol de t,imai'a{l, f'lnclarltç i traet/l'i ((Im el coll 
d'u" cif:"c enjogassat, por/tlt'II/es dolces queixes lic 
les seves troi'es di! C<H/ell ('U l'tlstcll i al Ilorir de les 
etmço,b', Ics castc!lallt'.t ¡ormo'us, sc ¡'l'1lt,CU empor
tades ,I)cr ensomnis d'amor ¡ s'ab.J((lI'('l tJdataadcs 
en el .. nits jil"slra!s per a correspondre al bml~ 
C41'allrr ql/e sabta tomar te<; Mme<; en belles esUoles 
per a olrcMr·ne la llaire a la dam"deJs ~e"s IImors, 
.l/b en "'el/re'l sense cuirara, sNlse ra,'all i seflse 
lJa",çn, les sOm",ious ca"dlan~ torlU/ven u tatlcar 
els linestr(U~ d'"na rel.'ollula bo i lIIormoleja»! toles 
tnu/jades: .Qu~ s'ha cre~ut aquest beneint 

1 et l'Obre trotJador, uf{l/ia mOt! enllà el seu éxooe 
dolorós en cerca de l'amor 

mai auoUi, 
sempre somwat, 
iamai fruit! 

Un jorn vingué, et, 'fui cI pobre cantaire caigué 
ts1t:mordll de cansanci , exletUllU per Ics brumÚow. 
tn mig d'un bosc d'alzina ctlúennries, . 

Una laria, la lada dei bon amor, çe li aparegué 
voltada de llum i fuívoh d'enctflsi li. demaflà: 

-Què et passa trot'4doret gentil? 
- Que I.:ui viure d'amor, qlte em corseco de ganes 

d'estimar i que l'amor sembla "aver IlIgit de la 
terral 

- Ai 1,11 meu, i qlfe en vas d'errat d'osquesl 
L'amoT no ha lugit, no, de Ja terra, El què passa 
és q"e s'Ira let burKès i no hi vol saPiguer res amb 
~a pobn'ssalla, Mira, 10 et deixaré 11'IIir de l'amor 
t. et donaré ml dò per a qu~ p"gl/i, anar esPigolant 
de llor tn llor el nèctar de lta tevtS il'/usions, Aquí 
ttns aqrtuta vareta màgica que, te trobis On tr trobis, 

baixet. .. 
t'obrirà les portes de tots els palalls i et llet'arà els 
POllt~ de lots Cl.s casttlls, Ptr la leNI sola t'olllntat 
4mb III t,jUll d'aquesta vareta quedaràs enqlfa/~et'o, 
lII(lmNÚ Irab111at com la més lormosa de les servenlul 
Lla¡lors, no has de ler mts que demanar per entrar 
al sen'el de Ics mfs altes dames ca~tellanes , tina 
t'olta al sell costat, t'espai'lles j quan menvs elle,~ 
s'Ilo pOlsi" .. , ia ni ci ¡,ombref{ar hi arribarà a 
temps, 

El trO'i:adoret va donar grJ,irs a la set'a prolec. 
lorll, i començà a obrir ca~tdl~ J castellanes a cor 
què vvls, (or què desitits, 

La Cosa anal'a (')fil llna seda, /ins el l'orli en què 
t'li en/rar al ser¡lci dt Na Eli~send,l de ][ir,4IM, 
lilla única dtl po1er6s comte de Pen\'abrm:a, Tant 
bel!a aa la lillll (lel co'lIle, q1le e( bun trovador, 
ml/epolil per aquella exquisidc~a, ,'t) ~oiornar en 
el nnülll11is ,Iies deis que la r1'lld~nci(l aconcellal'(1, 

I IIIcl/lres ell ana¡'17 IrI/ïni amb 1(1 ddiúo<;a cas
ietl/wd tfhrja~adore~ hores d'amor, d brall !' pode10s 
$0ltar de Pew}'abrm',¡ s'a¡¡aua enamorant /i'aquelJa 
strvenia tau traciosa qlld l'citar li lun'ia p,rlat a 
ca~a, 

I fina nit, qllan el trm'ad"r rerMs ell la Sel'O cam· 
bra aW1M 11 desputlar-se m cerca dtl descans repa
rador, el comte obrí la porJa d'una batzegada, se li 
tirà al damll1ú i es dispo~à, dt ~rat o per lorsa, 
a donar salislacció als :w/~ instin/s carnals, 

.Sospir de Llutn.Ul/ilà de~csp{rada1ntnt per lugi r 
dels brassos herCIIlt's de son amo i st:nvor, més 
aquest anava per leina i no hi lunia manera d~ 
dtseixir-se'", 

El trot:ador, t'eietJ.t·se pudtlt i endt'l!Ïnam-se pm
iat en q"am es descobris la semlfila, tS deixà caure 
a" Ilil de boca terrosa i tl COmle de Penvabrava 
a.pait'lI{:à ics Set'tt l"xúries en la po~iúó- que la 
servetúa li oltria, 

Pas~arcn dics ... no passarC1l anys, perqtl~ aixl 
que .Sosbir de Uumt sortf dtls domini, del senyor 
de Pt:1I}'abra1J4, seguí terres enllà, de caslell en ca~ 
tell, olerint els ~eus sen.leis a lts més alle~ dames, 
pero dn d'allat'Ors no perillà mis la sagrada lumes
tedoJ de les ca~tellanes,,, 

.sosp"r de LI¡"nt preleria que l'atr?'/Jtllrssin els 
nobles i brOllS senyo'rs dels castells enmarletals .. 

.t2at1ra 'lJrttn,f 
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El recurs IRutll 

QUAN la Adelaida 
110 savia com dis· 
treure's, i això li 

paS'38Va amb molta 
frcqüèw ;3, ja que als 
!>Cus dh'uit anys no 
tcnia altH' fdna que 
llegir pus!lejnr-se o 
anar a C8 la modista 
o a pendre l'i tè amb 
k'S atnj~lI~. enviava 
un recadet a l'AlftC'd, 
el S('11 cosí, l'c'rqllè, 
aprofitant l'absència 
del papà, Pl1g('S a en
trrh>nir-I:-t. ulla mica, 
ta'Sca pu dc·més agra
dn~a CluC' aquest exe
cutava a maravt'lla, 
puix l'U, un virtuós en 
("1 dilkil RTt <k fer 
({'¡¡ça a UllO dona. 

Cal confl'!Sar. per 
això, que ('1 I.luiSC't i 
l'.\delaida, ('rt'u molt 
bons minyon ... i proclI
raven evitar que les 
coses ane9.c;in ma<;SQ 

lluny 
A n'aquc:;t mou, tot 

es pot ((OT si es té cnte- ~ - _ En Lluiset diu que avui vlndr.l a demanar la meva ma 
:~~s~~~ ~e7~~ t~:, ~~~: creia que el casar-se era una altre cosal 
se per això perdre la . 
serenitat en el moment de les bofetadcs 1 els "8 discreta perladora 
sospirs. 

Per acabar de demostrar l'ordre i el tacte 
amb que les coses eren portades, caldrà solament 
que anotem el detall de què mentres ells dos 
anaven fent feina, hi havia qui estava al tanto 
per evitar sorpreses desagradables. 

Era la minyona, la Lluiseta, la que s'encarre
gava de fer de coufidenta. 

Un vespre, en el precis momeut en q\1~ l'Alfred 
sortia de ct'>mp1ir amb els seus deures de cosinet, 
la Adelaida, que s'acomiadava d'ell des d'el balc6, 
es donà compte de què el seu pare tornava a casa. 

- Lluisetal Per l'amor de Déul - digué la 
noia -. Si el papà et pregunta què ha vingut a 
fer aqui )'A1fred, no li diguis que ha vingut a 
veure'm a mi, que s'enfadaria moltl 

- Doncs, què li diré? 
- Digues-li que venia per tul 
- Ab, no pot é!.serl 
- Per ql1~? 
- Perquè euCara s'enfadaria mésl Si vostè sa-

pigués, senyoreta, lo gelós que arriba a éssserl 

Bm .. VA 

EN escriure això na anem a fe~ cap elogi del 
deliciós conte del nostre armc Cristòfol de 
Domèncch, aqueU senyor que ara treballa 

en un despatx de la Casa del hombre mOSco. Els 
contes d'En Domènech es porten ells sols l'elogi 
i es porten t'oli també. Ara volem referir-nos a 
una xamosa noia aristòcrata que juga al tennis, 
balla el shimmy i es deixa, discretament, ",adruca1' 
quan l'ocasió es presenta. 

No fa gaire temps hi havia un ximplet que t'em
paitava dia i nit, dient-li que estava enamorat, 
que es volia casar amb ella i que si no l'escoltava 
es tiraria de cap a mar o es faria atropellar pel 
Tano, vulga M dro. La noia en feia el mateix cas 
que nosaltres quan En Lerroux: diu que portarà 
la República. 

- Per 1'amor de Déul-li digué un dia el seu 
ardent perseguidor -. Estic boig per vostèl Sóc 
el seu esclaul 

- Aid - va respondre la noia - si vostè és 
el meu esclau, jo lo que vaig a fer és a retornar
li la llibertat ... 

s. TRIP 
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Lea bro.es 
d'E.R ... onct 

A la casa dI.! disp'" 
ses de la !'('nyora 
Filomena, dd ca 

tr(>t del Ho,",pi tal. per 
On havll'm desfilat 
qua~i tot:; d!4 ~t1t· 
diants (k la TnC'\'a ja 
llunyana époC"a d'am
pliació, s'hi estava Hn 
Ramant·t. ('ofTl'(\or de
gèneres dl' PUllt, '1\1(: 
t('nia ulla dns~is ell' 
bou humor únicament 
Comparable al ~~n'b: 
que ahundnva 1)('\ ~l'tl 
cos. 

Tenia vint - i cinc 
anys i pe$n\':l. vuitanta 
kilos. gort quc f a 
caua dia dos o tr~ 
cops la volta a Barce
lona ct,>rcant ('omall· 
des. que.> sinó, hauria 
arribat a pesar-ne <''ellt. 
Això st, dt, del seu 
greix, sempre l'e'U Tl'ia 
i assegurava que amb 
el temps encara el 
podrien exhibir en una 
barraca del ParaIcl. Al 
seu costat no estava 
mai trist ningú. 

A la dispesa hi havia 
de minyona la Cate
rina, una xicota de 
t'Empordà amb unes 
cuixes de pam. un 

r,A nrIF.S -,¡ 

~:~~~!~C~~e"c°J~lla~~ - Quin final de carta mes estr any; "que beso els seus peus" o 

un a1tre pamet a mar- qu e no cal r ebaixar-se tant! 
Trobo 

xes dobles, Tots, qui 
més, qui menys, hi feiem 10 que podíem, Al
gun pessic, alguna fregadeta d'anques, de tant 
en tant a1guna ~cena pujada de tò, i d'una altra 
COsa, al corredor,., 

Però un vespre va ésser el no va mas de lo .. no t'a 
MIlS". No era encara l'hora de sopar i En Claret, 
Un noi que feia tres anyslque estudiava filosofia, 
vingué corrents a la sala on espetavcm les tradi
cionals mongetes els dispesers i digué: 

- Acabo de veure una escena! En Ramonet i 
la Caterina que eren a la cambra d'ella L. L. 

- No pot ésser¡ 
- Tal Com vos dic! Ho be vist tot! 
Quan arribà. l'hora de sopar, tots esperavem 

la aparició de la raspa. El seu posat descompost 
el seu cap despentinat, denotaven a la llegua que 

fot lo CJl!l· En Clallot ell· havia ,'it era ve
ritat. 

Hi hagl1l'ren monnulls gener;,ol .. 
- Tú, díga·li al~unn C(ò"a! 

-- Noi. no m'atft:n~ixo! 
-I tú? 
--Tampoc! 
- Doncs jo l'empendré, d<."sprés. 
- Escolta, Caterina _. li vaig "reguutar jo un 

moment eu que quedarem "'015- quC' feies allà 
al teu quarto amb En RamOlwt) 

- Ah! - replicà la noia . Res. Fei.'m bromal 
- I no t'has donat COIU¡Jtc vaig in~isti( -

de què era una broma molt pesada? 

JspF.T 



10- l ,A nnr~ 

La, eparlencitl~ entranyen 

e "nA t r la al UQ ix II ,,).[axim'st ~11!011 ref'
taur llt de morta, una .i..1.ma d'uns trenta 
drc anY" tlU xic matxucada, ptrò que té 

l 'at ctiu 'a vetlt tl ¡tll$(mdic, que tant agrada 
ah; n¡etJ; 

j1ll~0I.{~.t '~~a i;~~n~ :~l ~~~~~~~.~i~e~l:!r~~~ 
admiren e !li e "("orrent~, é., la Sl .... a 01'u1et.ta pitre
ra. clu(' lJ.al,ti f una i da ta, lnal~at la ~dut.. 

":l de a· i~l: ('O" C(iIH nts del lm'al. conccbi 
UM vh' fl i,') per nqu ,lla rlOf1.(!. cud!'tHkrn F.s 
... a (. o: Hdllit-Ja i ¡,ixi },o mamf~t¡\ als 

)111':'11 ¡['av'rlll(, 

"u)l é. guit i la (,01l.Slj!:lliré, Ja ho ("l(.e! 
) l!' ( 1 lli l' , "'('1 dot, ntjlldl!' J ih. quc (ku('n 
ésser d~' b-OL2C 

J ~ ..J.1('n (lir' ! j 1; tbll n ni fi ~('u g:ab ntej ador 
es (I ix... 1i \ I 1m!Tar:t. F's cl,mpanys 
taml ~ ds v(j .. . 

- la uHgur(la" diu Gue això del fumar, es 
per Inar-.. 'hJ nC(E!t¡OIant. Acostumant a què? 

- Aquell. dos deuen estar convertit !' en un 
parell de eolo~llets que ec;: dom,n el bec, pensaven. 
J a tornaran, Ja! 

.En ("Í<:cte, al cap d~ pocs dies. ell, sortint del 
LIceu , entrà a pcndre un cO(·k-tail. 

Calculin la rebuda que li van fer. 
Apal Deu!' venir !'atisfet! Com ha anat la 

cOl1qu~ta? F.spJica't ! IJc~embutxa! 
El! resta\'a !'ilelld6s. 

Que no t'ha resultat lo que tu esperaves? 
J doncs, i aquells pits ,le bronze? 

Llavors, ell, amb une aire digne de tragedi a 
grega cs tragué els guants i dl'ixa nt-Io~ caure 
amb rahia damunt d<-' la taula per a que els colli s 
t'I botones (¡UC, 1'01kit, havia acudit a recolli r-li 
l 'abric', cxdamà: 

Xo er<:1\ dI.' bronze, eren de cotó! 

R. E. T ALLET 

AQUEST NOMERO HA SIGUT PASSAT 

PER LA CENSURA MILITAR 

Lli ,"conciliació ImP08Slble 

LA Julieta i Rn Ramen, casats de nau, es ba
rallen a cada moment, Baralles d'enamo
rats, j a Sap 'tothom que Son renyines sense 

importància. Sobretot, entre marit i muller, Son 
tan ràpides i agradables les reçonciliacionsl 

Si vQ!>t ès 501\ casats, ja sabran, entre matrimonis 
joves, lo què s 'entén per reconciliacions: es a dir, 
celebrar, un cop més el gran festí de l'amor. 

Però veus aqui que l'altre dia, de bon mati, 
la Jn1iet a i En Ramon, ja en tingueren una per 
si l'aigua del tocador no estava prou calenta. Al 
mig dia, n'hi hagué una altra perquè a la sopa 
hi ha"; a massa sal, i al vespre, la dona trobà que 
En Ramon havia fet tard i hi havé la tercera 
baralla i la terCMa reconciliació! El xicot ja nO 
podia més .. . 

Encara no foren al llit , la Julleta ja es posà 
de mal humor perquè En Ramon li va dir que 
l'endemà s'havia de llevar de matí. 

- Noia - digué llavors el marit -, no facis 
mor,itos perquè després renyirem i haurem de 
tornar-nos a reconciliar. l avui, noia, estic ja 
impossible per a tornar a fer les paus! 

BIT LLETA 



ALE .. ,.", M'NUUI 

En 'llu." .... 16 hi ,. ......... t ... * MIIT., 
qu ... ·n ...... ,...".,. ........... ·.I .... .. 
......... '1 ~.Sf 'III' "'" ._nt I ........... . 
"is .... ...... h ,_li Wrtl.r. , .... Cc LA ,. UIJ:S. 
D'a' .......... ,.. ....... __ ......... 0 .... 

'a ,.-,.et., .. ____ I ....... ,...... • ........ -

la ...... A .......... ,.,.". .r.,... .. a .. .., ... .. 
4"" te,. di •• "eJ •••• Alerta, 'ulI,1 ." .... r l JiK I 

F"~~ t~: bm- e aq~l ("~~, q?\~ e!\ça;~:~p V~,~yc.lir 
havia torbat d '<:u (' Jat. 

A'1ud1a llit, quan tot~ clos fOfell al llit, la dona 
preguntà alacu l'''PÒ~: 

E~co1ta: i el regal qu~ m'havies promé' pels 
Rei,,? 

Vcurà~, vcurA". ja t'('spl¡(".8,(i, Jo ha.v;a pensat 
('n aquell Abric de pdl~ qne III ha a .1.0. Siberia. j 
que varellt reurc diulllell~t', !M;Irtillt dd úCurs...'Wh. 

- Al, si! sll - d1b'1lé la dona, plena d'u.kglia-. 
Quina bolla hka hn..'i tin¡zutl 

Si, ('Iuprò. vaig pn~gulltRr cI preu. Val mil tres
('cnlc'l. i tu snps que l'U Ilque~ls hi!;l6rics moments, 
JO ilO les tinc! 

• AilC6é:iccrt ... 

la ~sl~~;;~;~·~íUs:hlr;~~~~~\~~~~eê~;JO~:E~lr~~;~e~~ 
_ Sll :-'11 :\folt macol Ai 1 que estic contenta! 
_ E~penl't. Aque:;t vespre a Il's 5Ct he allat a 

eomprar·Io, ¡ l'havien venut! 
- Ets una calamitat! 
- Però JXlrto Ull re¡¡(al! ... 
- {'n regal? On? A sota ¡'aixella? 

EiPI\::~1:~~I~· c~~~fé;; els dos co.'lSOS impedirel!, 
com ~s de rip:or en aquests CaslIOII. al xafarder autor 
d'aquesta hi~t6ria. cnterar·:;e de quin era el regal ell 

a~e~ií;n~.o=;~n~i&:~i¡"~¡\~~ld~·alldoe~:~e~! 
mormolava 

a I;.~ :!.b~tet~?·J~1Iieh~!~:T~~~r.~~~r.me ... 
A. RrvlSTA 

La propieta t 

LArl~ ·~~?;~~ae~;~l'!rr;~.s \'~;l: ct(/\~'r~~~ ~~c::~~~ 
que l'S p\lijll¡ ;mll~¡lla., l'olll a 1JOl".a (\ama de 

F$/p'0fMioSIl q\W ('rl\. Estava. a.'mpre de junta. de da
IIl\'S, (te: eonlerèlld,~ i altr~ rOll1anços per l'istil. 

J:l t~ Taò In 11("11:'>'0:1 ta tlotJ~dt· de 1UOMrn'·8e" at,'Tai,ia 
amL la ProYid~nc-ial Figtl!lIIt4ot· ql1~, de ruod4IIta 
aprellenta (1\11: e-a, t"l;lIa1lant dOt7.c hores cada dia 
en tuta fàhrÍl'B de brodats, ha p, 1t a {t-nir torr", 
prOpHI ,d ... ~·a.'i('tc:;. al (.ls. I un J)()1i compte corrc; • 
al Banc d' f·:apanya, 
, E.~ clar qu,· tot ,~xò 110 ho tilldlia h. 1I(11yorttn 

C1ot¡J,1c l'lI al món 110 hi ha\'és petlOnl1' e:ll1tath"es 
qll''', qu ·1 ella "la lllla llJart('ca, li of,'riren el JKIl 

~run 1¡¡,lI\('. ja és 5.1.pil.'llt que és una <'{)!IQ. 

molt C,JIIVCII;ent ptr una noi" jn'(', I la lJ(liA s'ag:.f;\ 
a l'apoi com ,,'hau.ia agalat a. un cable de .. ah'ac:6 
cn dia dt, naufragi. 

Això .. I. elIa t:lI I1I<a;tra !K'mpre, com aLans hem dit, 
nlolt hOIi~'t;ta i rt'Cntada. 

Pocs t1i<.-s ha. lIlori un dt'l,¡ t'Cus innumerables pro
tectors. I.a scnyoreta Clotilde avl~\ de ~guida ni 
~'n a,lvocat, }X'[ a que l>'mfunllé~ si al testament hi 
havia a¡gullD c1àllsula qm' all ella es rttcris. l'~n aqucst 
mÓII 110 val n badar ... 

Pocs dies dC1<prés dl' rtLllt l'encàrrec, el lletrat l'S 
pre:;ell1à a cosa de la !«'llyO!cto. Clotilde. 

- Déu la JÇuarrl, SI:llyorcta - digué -'. Li porto 
ulla oolla noticia ... 

-Ah, sl? Dc debò? 
- De ddx'l .. . F.llò<.-n}'or Climent li deixa la mIa-pro-

pietat de la C8.!11l dtl caner de Condal ... 

la vi;l:O~:.~?rl~tt:(~I;l;IS:c_~~Il~~ I~~;f~~r-~:' 
que pensarien de mi els llogaters, l'i anava df'spullada 
a cobrar el!l.lIogu~rsl 

Jrrn Ft.KU 

000 

lUII vinT 
El dIa 22 de gener .erA una data me
merable que l'historia en parlarà més 

que de la revolta del any 69 



Le .... n .... d. 
.p .. ~ ... I_co_ 

E~c~n ~1':lIl~r :~~b':~~st!7lad~i~~:~e: ::: ~~~~~~ 
pasut'-ne l'altre mall una de Crt:;pa. . 

:-;ell.ge stlpigl\~'r com. (>!I ""tà. qUI! a l'obrador hi 
W'ln("aven <III .... ,Ie Ics més aill::!·rirl.cs b-:-od,'\llorcs, que 
,\rriben ni tlllk'r pkgad('!I ca<la !ll¡\li i no sc'n van 
l'una Se11SC l' , • .ltr:'l 111 qu.' leS m:a.tin. 

• un'afen al b.\tcó. al waler, n ['e8C'riptori, i rell. 

~~, f~~~P~:~':~r~e! ~d~;I~~~~~a.~r~~~ti ~tel~!tll ~~ 
n()H~ verttJ;"t!,., ('(In un pdllot, amh .J cnp halll:: i 
totes despc,ntma,Ju. 

Què h.l passat? - int("rrogà la m .. ~I'!I.'Ia. 
QUe! ~11It' ' parell de por'lU ~ ataven 0.1 flllo..rto 

di' 11"~,1· "ndT1 l!l elürrtl:n,nt amh Itua fll1l1L 
au 1l ' 1.1 'Va, ni la de .. ap 11 a )111 cal. 

M.J.tllle'~u ettlalol\ladvTli\' ,JojaiU'ho 
~ va qo rc" f, ~ ~.A Jd. p'en~ no lllI'n h' 

Cl"V nçut!: ql'(- ,h: llall fr)f, ,1, 
n O. RA."":CO 

Q' .\:-: 1I11 e" I\l'nça.a luti all.}'.: r< IIwtnora la Ae\" 
, 1..:l1tut, :ttl· di. all nt ocut ol !leU 

I)(-mJ.'I1'~lit 13 xLfrn. 1111 ;¡;IC {'rescudn, que reptc-

(.~~I:~i·: .\m<~\~~~~Itl;:C;~I¿~~ ~~~~!~~,~t:rotc;r::Va1~~~ 
-I m ... 1..:'t" in~parahk I:O'Up,Uly de m:milla dl'i cafè 
dd Com{'tç. 

A n'En Vall!! noli parleu de dones que costin din~s. 
ElIlKX!!té que l'amor él! \Illa ,'i('lIzil!a opernció d'intet
cI\l\Vi i com qu~ tant la dona CUlli l'home hi aporten 
cls Sl:US rl'SpectlUS e$forços, i la 5('VQ respectiva bonn 
voluntat, no hi hil, lloc fi. pUl(amcnt per un cOIItnt 

~~~~~lll ~:e~!o~~~o,me~I:;r,:eJ'~~cI~e~e:i:~ 
!li és neée.ari, copetes de %\:rés, etz., sigmn a càrteg 
del'bolne. 

En Valls sap q.ue la seva teoria podria trobar molt..? 
polemistes que 11 80StlTldlien - inclús amb tencs t 

f:~~~~ ~:f1~~i~ld~ S:~ 1:!ed~~:r~~nv~ 
~~~~d~n~ :¡,~en~o ~~i:td~:~:~i~~~~~eq!~~ 
per establir-se rl.inlre un parell d'anys. l el demés 
són trons. 

da";:'~u~ ~~~I~~rqh~~~~ial~(1 !r ~~:tu~ho d, las 
A Ja nostra tertúlia es comentayen l'altre dia les 

leones seves 
-No cal encaparrar-s'hil - exclamà En Camps, 

company també de penya. En aq\1e~t 1JlÓn l.?t1tom 
no pot ésser igual. Els uns se les tiren de riC, els 
nitres, de guapos, els nitres, d'elegants. En Valls, ja 
ho veieu, se leos tira de {'apritxo ... 

La bo ........... . 

"t'C'rduru. Cols, bt'oqllil~, t!K'lU"olell i ('¡;pàrr('g~ l\uarcn 
enlaire en menys t{'mps <1('1 que' ell Il(CCssltnvn pet 

eQu~~~;:n~o(\~I~o&:;t:a~:~Y<~;ll\ compte (le\ e~tr()-
pic! que li havia fet HIt Q1I"16, IIOrt! rCl\e~t {'O1ll 
un oondlmnat i d'una cmp<'l\ta d trngué al catrer. 

En Qudó, al Velll'e'S atr"f'<.'l1at d'n.q\1t'lIa manera 
com~nçà a cridar: 

un-; ~~~~~~r;,l, Q~I ;~h~I~~;;I~}¿i~;I~'! m~I¡~r~~~ 
M"I {',!uc:at! 

DrA tle dintre la botiga. lllla <10'1110 nlta, p,:lIa i ria-
11, ra ~'I ~ol\1l'lIlplava 

- QI.Ú 61, vostè, que talubé ca ru d" ~u; nte 
rr~ ,\ I~n Q\l(·¡6. 
~ It¡ dona de l'anlo. 

Lal,~~~~ n~~~~,1:;l ~11~élr!lrf~; fI~~~I~u~lt:ltu de 
conv ,'.::;6 abso'uta, li {'r .. - à: 

.\;, fillet ,te r éu! J pot anar, '00 l'U él 
l'n:<!"" DI' ~ N1Hf, 

La P.rsnut .. Ittlpoaelbla 

A ê~ ¿1~f!,f3;'c~~nncl~~:biór~1l~~te!~1:S~:~f:::~ 
- li. pro{ess;16 mé,,, agradable de totes, mentre 

no es dl'!'DO';tri el {'Ontrtu"i - estn.\·ClI recolzats dintre 
les rChpecti .... CII butaqucs, parlant d'art, de polltica 
l de senyores guapr-s, que eren Ics úniqllcs prKlCupa
eioos que eUlbar~nven les seves trallquiles imagina
cions, lliures en absolut d'engúnieAi tràfecs. 

- Timlria gallf;:A - va dir En Balascb - d'anar a 
passar wla estona a qnalse"ol menjador discret de 
Sant Gervasi ... Tinc set d'amor, malament hagi de 
beure en una copa on pugui desalterar-:¡e el ptimer 
vingut... 

- Aixi estem? _ respongué En Carbó -. No teTIS 
la teva amiga? 

- No me'n parlis, Es una tragèdia intima contra 
la que no hi ha poder que valgui. 

- En què consisteix? 
- La meva amiga & freda. horriblement freda ... 

AÍ%ó vol dir que nom& oficiem de tant en tant a l'al
tar de Venus .. _ I jo que SÓC d'una naturaleaa tant 
excitable .. , 

- Jo envejo la teva sort - va dir llavors En Car
bó-, La meva, en canvi, bo l'antitesi del teu cas .. , 
Mai en t~ proul La meva carn es fon, la meva medul'la 
es torna horxata i els meus pobres ronyons es deuen 
estar transformant, lentament, en doa paqueta de 
serradures .. , 

se!n gr~~t¡!t~t~ ~~eE~~~c~~~{!.¡~~~;~ I: 
qUÑ5evol proposició, ?t'r atrevida que fos. Ai::d, es 
decid.isen6e J?CDSar-s'bl gen.s ni mica: 

- 1 si f6.slm una permuta? 

~ ~o~ e?u:e;~~ ~t~:, ~~: ~~~ mateix 

re.nsa~~~ e~;;: d:i~~";:::Ted~:a~e les seves re penes feta aquesta operació, un ahl i un obi 
ressonaten dintre la sala de Caçadors ... 

Els dos retrat.'! eren de 1110 mateixa donu, reprodulta 
del mateix dix 

~.,.... .......... ~ 
El Dol t"'ld 

KAR PANTA 



La s en :rora estA servida 

AQU11LT. vespre, el ~enyor Pau, que per alg01.. 1 
s'ha\o';'n de dir senyor Pau, va. pogucr com-!' 

qui n7-~.,:~;;r .~l~:S°~u':~l:\t~~;a:yVa~~ona, dem 
. Se n'havia po~ut connnC'Cf a la tarda, a les' 

Clnc, vicnt-la entrar en un hotel moblat amb un 
assidu yj"itant de la co,.<;a, i eren quarts de nou,"_ 
len!Se flue la dona arribés. 

I.A '1"OQa - li 

Per fi. a prop de les nou. l'adúltera muller es Copiem Iitt'ralmcnt la la¡:Z1l amb qut' e~ reb quoti(hana-
pr~entà a ca<;o.. !Dent a l'Ateneu el rotatiu de Vigo El Puebl" GalklO: 

Fsta .... a vermella, sofocada i s'eudevinava, per 
les ulleres, tot 10 que havia ocorregut. r. 

Al veure-ln arribar, el marit esclatà en injúries. 
. -: Noia-li digué -, éts de 10 més desvergonyit 
l abjecte que he conegut. Si em diguessin ara que 

tSeñor Don 
Atent'O Bcucdonés 

Calluda. número 6 
BARCELONA. 

t u vas ésser educada a Ca la Madamc Petit en llac En.'! o,h'fo.dnnll sapigu<."r què en pensa d' aquest trac~ 

~~n~e~,I~~u~s~: ~~::'~~~~~~nC~lt~~r~u~::~~ t~!!. q~I!.!!?!!.e.I~ un)'1W Atencu. 

un duro del primer que passa, és més digna que tul 
En aquest moment entr1\ la minyona anunciant: 
- La senyora està ~rvida! QUIMt;;T 

- Volen creure que encare no he entls perQul 
en diuen la mini na. " 

Bpigra.l d'Ull gravat de El ma G,-dfico relatiu a uu. 
partit de futbol celebrat diuruenge passat: 
_P·"~·. r ~""P" 11). .. · l.S¡ 

tMagtUfieo clJootj,lle X .. t: ::. 
l 

No. senyor. O sll, .... t. que é:J el terrueP·aog¡.ès. o ellut. 
que b tol terme que a'ha adoptat en espanyol. Perqu~, 
escriure malalllent els 1I0I115 estrangers per ni tan 1I01s 
adapt.a.r-loe a la nostra fonètica. no sabem que serveixi 
pe~._¡~ 

1 
1) una nove¡·kta madrilenya d'aqu(·~tes que serwixen 

per a fCI riure i lo alh«:· I l 

IDoña. Luiu, en el pleno de su nuturaltta reOOslWte ,. 
luchando con los dOI Illayoru ene~go.s que tiene la 
sen.suaJidad: d calor estivaJ, que cnclende la .!IlIl.lgre ,. 
excita los nervi08. y el aislamiento dc una casita de cam
po ... t • 

Sin6 perquè a¡.Ió es escrit d'un scllyor que en sap 
més que nosaltres, CI<:urf(;Ul que aquestes dos eltcum.
tàneies SÓn amigues, i no pllS enemigues, de la sensualitat .• 

......................................... 
i ¡De _la vida alegre 

Ot' ISSABT1l a la nit. com qUf a la %1oota li havien 

rt~:r.'~u~~ta~~o;~e::de:n ~~ ;~~ ~I~~~'R=' 
la Pastor, la Arnau, la Amj:>Dro, Ja Matwla, Ja Gitalta. la 
Mur, la MtJdril,." la Gil i la CritJdo, que es veu que la 
han crladO molt W. noa'entenien de feina abocant calb, 
dobles, oo6.a(''I. roms i aJttH medica.ments a1oob61ics 

t'na:!~~ll~:At~q~~~~tr~b;:;~~I:rto~~ t,:e~~!r~= 
avnbla que les hagIn anat a treure d'algun ,!¡Drem moro. 
Jo, si tingu~5 q.uart05 els a.w·guro que 110 les treuria d'en 
lloc, lo que fana aeris. ficar-lis, en poden estar segurs. 

Del gremi de tangujstl'"II, papt:l1ones, o allerJJistas. que 
és un mot nou que varem 1M:1ltir l'altre dia i que anota--



rem de segt:id¡, fn el "arne~. {l('rq\lè ens va fer ba¡;tanta 

~~àS~~;t~'%~~"a~ ~ia~:f~:~J::.~~~f1lr~.n~ k~7e~;~~ 
e, . -¡na, .1 ~ l .\rl'l~ó:1. q"r· s; C')Il\'~ et b .• Un unn jota 
,:ob e .H (]_~ 1(' ~UI):llb. a La Pa--e~a, que no té res 

qu· veu .... II.nú t:! t .. u:.¡'. :¡ la Cerdà, q.t· només fa que t~ 
lIurt",tt q~ noli 1 -egi.linj'u<!C'·nt a la XaVl'lrro, a la Muni, 
l~n bon,,;.¡ I tall 1''1I:re, a. la U jat, que, com vostès 
saben. é:i lIn b)11 1;l:l.'lyQ, .en ci que joa::l'it·lU SC'ntpre :&i 
c5té~ p .. tit1é,,; 3. ¡li (. ," ga, llOU1 ,Ie bo.i.I'l~Il. i p'.!rd,min; 
a la GOm·z ¡ a la r" 'n~nez_ ,,¡:ro Eelublt-n nom.~ de 
m.:rÚ· pal a la 0-' h, q!le té nom de m1.11otflluDI •• 

• .a. lmà!l, a J;, !o[a.~¡·o, a la :\l')f('no i a la J ilL .... que 

~~fa.ltaad~~~~·:lï~ {:ea1~1~~ag~~~~~~~~ ,i~~:r~: 
de lIon¡:uc 

¡)lés \'.I~·elll ana~ nI ,Polies Bcrgi!re. 011 trobarelll 
la m;\f de x!cotMl c,)ll~1,I11de~: la :'faria Vidal, la 1l01¡tra 
:o.I:ukta. rOSli.'l, l.ICmi~·a i alllb Ull posat de hotigul'ra 

~;I:~'~I:~:I~li}¡bo~~'~II~:~~~t~I;~r2:i(!t~~6n~~1~~'çr~~~n~d:il~ 
racló pd Ilof;tre cohtborarlor ~Ilyor Ripalda I que cada 
dia l'~tl\ més apt'titllsa 

D'allà O,.IIanm al tNO"cltyl on u'gna el ;(tlgQrio i el 
,~got;10. Figurint-!ic que hau tret la rifa de Nadal. Jaga
ven d número ,1101 .. 1-1 1 ele manrtn que s'han aproximat 

~a ::ro.;:i~l~l~ n6uf~~~g~: ~~~òF~'t~~x~~:f~-di;a ~~ 
mé!l gent. H1l1Cnyor Serrano, Ull dia d'aquests, crec que 
aix('carà Ull altre pi~ al local. 

r 110 els hi diem res més de music-haUs aquesta setmana, perquè no heUI pogut aJlar en lloc més. Els pocs 
calima quo! CIU quedaven eus els v~r,:,m gastar diumenge 
per auar a l tOhmpia.t a veure les S¡lhdes.. .. Com que això 
~s tUia cosa que, mal me està el dIr-ho, però tnai ho be 
ti ngut" 

Er. Nocr..umUL INDlSCRRT 

E \~!¡ap'~el~a~~~::el;!:!I 'í~~r~ ~~~ar~rl~~~fu~~~~ 
tadadcl'nlly. Rra IIlIa parodiapiralldellesca_cal 

éI.'cr oportunista en aqlll'st mOIl- 9ue l'home de les 
1nans inimitables va titolat La Mar¡'1ItQ kttlJ. pu· a ftt 
tlurer, ell ulla cosa que eilltà bé, i quasi qUnl'i els hi direm 
qUl' valdria la pella de que tossim el.., Innocents de tan 
en tlU1"P'"r tonar-Ia n "\ieuru. 

Ara \'au tltant de r:l p.au ~ la Krtsca, p!Ús on la gent 
de la ("'ate(1ral ..1('1 "o(knl hi han trobat uu fil6 y qu~ 
etoplott'll amb general. beneplàcit de tOt~lODl. Aquelles 
('SC("'IlCS 011 el fi hUll1ofl:.Il1C de l' A",~AltJiu es revela de 
una malltta tall palmaria tenen cada nit més aplaudi
Ul('UU, i ("'reguin qll~ f;Olt força JUcrescuts. 

A ,Roltl(>l\t ha actuat el cdeberrim actor fracés y tast 

~I~t~: ~f';:tWc lJ~.IIf: l~~~;t~~l~trru~:~~~~~ 
pn·ta \'ari(.'5 obtes que jA ("'(¡neixem ell català, eutre elles 
La da"., tkchu M4.l"u,.si -,"flita,," d'lIonfl~t4r. 

A cAn .Barcelon:\t han estrenat I B,u~ t4stedJ impe
natiu força agra'! o1ble d't!!lSet obeít quan no el pronuncia 
la fIOgta. ulla sufragista anglesa o 1\lIa dama dc la tLhga 
del Don "rob. No cal dit que en ella Ell ZorrilJa es tCYela 
l' actoràs d~ sempre, 

CIlIIe )lrNa. el po..ma dralniU:iC' dell'l geTlllan" Quin. 
tero, ha fet la ~\"a apa~i"¡6 en d escenari dd .PoEo
raDl,H i en ('lla la XalllQt¡a T.oI 'It'mJ)lÍ\·C:; ha assolit IIn 
triomf 1)(:30nal. 

.\1 ~\ïMorhu s'ha t'stH'nat ¡>Qrl •• \ladrjd, de l'A5C'ujo 
1 Tones del AlaUlo. música d('ls autors fIe l.a Btjarana 
Alon!lO : \"d.l. Es una C Ciu té m)1l JÇ Cia i està 

fl)f~: ~~~~~nt~':l~.I:~t(';~Tlt').~a cl\!IÇ'Onista, ha ,lt.h~tat al 
,Bar~lolI(-s,. al]udJ tl'nt-:(' fNebre l'l'r Its sc,· s fan 
sime! lIotjes i a d~ldoraUo. s'ha acomiadat. 1ft nostra 
l':I:u .:\IOllltO. tt'!ltant en ellk:1I Hoc la Custodia ROJl1.t.'ro, 
1111:1 erts! ,dia qm' nosaltn'S Jl'<"Mat.<:11 molt a gU!;t l'' 
Inda,f COlli si os la professó <1<. Corpus. Perquè ("'r('guin 
qllt' é~ \lila ili. l' nqu('lIes ql:~ fall auat la prnfl~ per 
dIntre ... 

EL XFDOT TAFANER 

CORREU 5ECRET 

COIIard. HI dibuix é~ defectu6s. El JL:i~to, ci varem 
llegIr fa ulla lICllllnll:l. ('11 ullyeri6dic de ¡to vi/Ja dtl. Ma_ 
dro/jo. -. Un de .\fa1arv. SI el pubhqu<:s.:;iOl anlriem 
a l'e~taro. Rtcords als nalldulandescs mataroniJlS. _ 
Sig Halut. HI sc~ 1>!lelld6nim és moro. El conte &"gura-
1Il('nt ens costarln tres meao.1 de presó. Es '·eu que als 
colaboradors els hi ha do~at aCJu~ta sctmana per des
calçar-sc. - 1'11 Hola. Vagi env¡ant._ K. Breta, S'apro
fitarà. - BifI Handa. N' hi triem algun. Els al.tres me
reill:en l 'honot del con. - Costa. Els dibulll:os pot 

lfo~d~ISa~~~e~~ :.! 3. ~n8e:~St!b!:r a t~I~~agd~~I~ 
sici6. - Raltltt. Amb molt de gust. - U6slICs. De més 
verdes se'n Illallurell. 

P08eU.Y08 tranquiIs2 ••• 
que LA TUIES en prepar a una 
de les seves, i ja és sapJgut que 
quan ella es mou hi ha una tren-

cadissa que fa fredaU 

L'Inauguració del metro, les 
obres de la Reforma, els matons 
de la Serafina i les modtstetes de 
UlrluJ comparades amb el nú
mero de LA TUIES que sortirà 
d'aqul a dos setmanes, resultaran 
una cafetera moscovita que ni val
dri la pena de parJar-ne 

Amb això, per aquell dia, po
seUV05 el vestit de les festes, 

••• i feU"Y08 retratar2 
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Caldaet" untral li les dues cases HabltMfo_. 5 .....-. 

11m .. 10_ .... 

LA. COf?ONA 
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ctJlli Kl 
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MERlA 
" ............... 1.' .. .u .......... Met , .. . 

PlaF 
UTR ...... -...aJUat_ ..... 

....... . " ce.... 81U. "ALTO, 11 1."-) 

SA RIU. (RONB) 
Es cura en deu minuts amb el 

SULFURETO CABALLERO 
Comte de l'AI.alt, 86 I centres 
d'especfnts. BARCELONA 

................. 11.11 ..... 

11_ ..... ,_" Ilo 

- I l'' • • "'_". 

PURGACIONES 
:¡:!'IE~~=Mt"~ 
=-_t:.';;~ .. -:...-:: ," ... , 
..... U 1181n ....... 
~r .. IIltMeIM ......... prt· __ IOIIK .. 

... 1Ittll .... tuntrte.l .......... 

Ca, •• ollulta .. oHl •• hlt ta ... , •• ,..._ ... la r ... lftOItIIhna er .. d' de 'a aotalM. u ... ,.,. 

LAURA BRUNET 
la III ,uart l..ad. ..~. ..0 ,"..ta... "'aebtralment el ...... UII tema 

LA NOCHE SAGRADA 

",jMN¡¡¡¡; _=e:ó 



_. Em sembla que amb aquestes proves que et presento, no lIodris negllr-me que m'enganyavul 
--,FiJ(meu,¡jo'l. no(creia enganyar-te;fem pensava, que ja ho sabfes'..J 3 
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