
lA flJIE"S 

- Consti, senyora, que Illeguela per aqueat canti, no responc de lo qu~ passi. 
- De lo qu6 pUli, per on? 
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Barcelona. 12 de març de 11125 

L'HISTORIA D'UN XEC 

t .Un amic nostre, que ara està a París i es diver
\lell( de. valent, va tenir l'altra nit una aventura amb 

na gnsette a la qual tingué després de fer un re
&'aJet. 

Mes a ell li racava donar quartos. Va recordar 
~ue duia a la maleta el carnet de xecs del Banc de 

arcelona. J n1ti signà un de dos mil francs. 
tra Ara, c.,kulin la seva sorpresa quan rebé una lle
I" de la franceseta, una setmana després, donan
I mercès pel xec: que havia sigut religiosament 

Pagat. 
<I El nO!;tre amic s'havia oblidat que tenia al Banc 
t e Barcelona vint mil francs en el moment de la 
~pensió de pagaments, i que, com que el nou 
I nc liquidador abona de moment el vint per cent, 

e xec havia sigut íntegrament atès ... 

DEL CINE ESTANT 

. Quan estem cansat de cabarets, de dancings i de 
Visites a ci'n "Verdura" nosaltres, noctàmbuls em-

sur~T ELS DIJOLS 

pedernits, aO(111 al cine Les pdlículc!'I, amb bona fe, 
ens interc$S('n. u, concurrentes, amb :]0 tanta bona 
fe, tampoc ens 'ón indiferents. 

Un vespre d'aquests e5tàvem veient una pe1-tícu1a 
sentimental americana quan davant dels lostres Il.\a 
aparegué el següent títol; 

"i Angel mío! i ~fi corazún l'llando O}'l' tu voz se 
estremece de emoción y de amor!" 

~a en són d'avellcat.~, els amcrjcms! :\firin que 
temr un cor amb orelles I 

LA NOIA GF.NnROSA 

El senyor Rufasta, que- de tant en tant, j d'ama
gat de la ~enyora Lliberata, fa una escapadeta pet 
m6n de la b.'l.rrila, va an..'l.r una d'aquestes nits a 
l'Eden Concert. 

En un rec6 del foier, l'Odila, aquella noia, pelu~ 
da com un préssec, estava menjant-se un bifteck. 

Quan el ~eié, la xicota agafà la forquilla, picà 
una patata I posant-la a la boca del nostre direc
tor, digué: 

-Tingui. senyor RuCasta. !-lo vull que pugui dir 
que no li he donat mai el tubèrcul... 

LA LLETRA ANONIMA 

-Acabo de rebre una lletra que em preocu~ 
molt-<l.eia l'altre dia En Josep al seu amic Conrad. 

-Què dius, ara? 
-Sí, noi. Es una lletra anònima •.. 
-Una lletra anònima? 
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LA TUl~ 

-Sí, sí: sense firma. 
-Ja sé de qui ó' 
-De qui? 
-De la Clotilde que no sap escriure ... 

UNA DISFRESSA PERILLOSA 

Al menJartor de ('a la Ptopita estaven fent gan
xet cinc o "Li xicotes mentre uns quants fami
liars fumawn, be ... .¡t!n i s'aprofitaven tant Com 
podien. 

~ap~ què podríl!'m fcr? --digué una de les 
noies lIi ... fn'ssar-n(,s per la Mi Carême 

I de què e1\8 disfn'ssaricm? 
De xicott.·~ decents! 

- No m'enreuaràs pas! 'rota la tarda vi.ndrien 
a da.rrera t'ls xkots dient-nos indecències! 

L'HOltTOLA DE SANT Bol 

CARRER amunt, CarIer avall. Eu Tusqnelles 
es pa...;seja pres d'una gran excitaci6. Se'l 
veu neguitós, desesperat, com si n'hi passés 

una de molt grossa. 
En Ra!ccac¡, amic S('u de molts anys, el topa en 

una de tes seves anades i vingudes de tigre en
gabiat. 

-- Què tens que estàs tan excitat? - li pre
gunta. 

Què tinc? ~i t'esperes un xiquet bo veuràs qu~ 
tinc. Avui en aquest <'aner hi haurà un drama! 
~ ~rò què et passa? 

Lo més gros que li pot passar a un home casat: 
ta meva senyora me la fr~ix! 

-])e debò? I amb qui? 
- No ho endevinaries mai! Es inconcebible. in-

.uportable! S'enten amb el meu millor amic, amb 
En Regordosa, que viu aqui al davant. Ara SÓn 
dintre i espero que surtin per fer una 
carnisseria! 

En Rafecas, branda el cap t ot mirant-se mig 
rient a En Tusquelles. 

de Iii 
l això <:t fu ure. beneit'> fa aqc4st. fo!!t 

Naturalm.'nt! ((lm que és molt ~aci. 
},~~l~/l.- hi ~é veure la gràcia! 

i~r~O:~olt.\, 'rus4uc-l1es, t:sec't..l n'" fa ¡nb 
de trc" any .. que tu f'ent("llS amb la seva doua? 

All. i a t l f'l sembla qut" és lo matci:s:? No 
c'bi ha ")()(.'l de diferència! 

Ros QUIL!. ... 

Nova moneda 

Ex. ho d'Fn Ramon, anava atra~sat d'àpats 
amorosos i ('-'ICara que no tenia a la bllt:lCa~3 

barra ~~ ;~~t~l:s ~I~b ~n~~~n~;ci~~~ J~~~rs~ 
gènere, i sen~ el més pttit regatc;g la cosa ,'a
quedar arrcj;l:lada amb un durot 

Però a l 'hora ue pagar varen ésser les e~únics. 
Per fi, En Ramon, ut'~prés de molts rodejoS ..... :¡¡. 
('onfessar a la .lkssalina d'oc~i6 que no tenlll 
un cèntim. 

ni:t~al:r:u:~:e~~,~~I~~~l:~ ~i~~I~;;=r;;cl 
barri. 

La noia volia cobrar, fos com fos. i jurava i per· 
jurava que ompliria dl' boletades la cara d'eu 

~~:nest ~:;a e~:g~:a. !rtscokç, preguntà a! 
guarda: 

Ro;colti: vrn;tè sap quina multa fan pag~ 
a la ddegaci6 peT .. lesiones leves y escandalot. 

SI. scnyor: vint-i-cinc pe!'.!;ctcs. . 
- Doncs, apa, noia: pega tant com vulgUIS 

iJe6sn~~:!~~ duro. Ja vellS que encara te n'esta!' 

SEGARR8T6. 
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CAPITOL QUINT 

ON, A8 ........ DONANT l'ER UN MOMIlNT EL FIL D'AQUESTA 

N'4.R1U,CIÓ, QUE ts L'ÚLTIM' QUE ENS QUEDA, ES 

CoNTA LA HISTÒRIA DE LA ELENA, AUB TOTS ELS 
Pus I SENYALS. 

A Q~EI.LA xicota. que d'una manem tan decis
~Iva començava a intervenir en la vida de 

. Don Joan, havia de tenir i tenia una història 
mte~e~>ant. No era cap ex-raspa domesticada, ni cap 
~UPlla de la Cinta vinguda a més. Era una víctima 

el seu temperament xa.dorós com una mala cosa, 
tra una esclava dels seus sentits, que l'havien por
tat a aquella vida agitada i turbulenta, ella que, dos 
anys abans, vivia en un modest piset del carrer de 
:. Sagrera. hane. .. t i tecatat, amb els autors dels seus 

les .. Tots haurien pogut ésser completament feli
ÇOs SI, la Elena, que era obedient.a, dolça i carinyo
~, no hagu~ mostrat. des de petita, grans disposi
{'IOns Pf't milionària. A caMegi, sempre li havia agra
d~t més llegir llihres que nin¡;:-ú !>abia d'on el!; treia 
n~ qui el, hi donava, i que no eren predsament pro
PiS per a !lervir de premis de bona conducta, que 
~('~bar el trma o la laoor. Varrn intent.u fer-la apen

re de modi<;ta, però ella deia que la vista se li 
tan!bva i que rra UIl:t llàstima que per dotze pes-

b:i~'l (':m~(':~~~~I~~ 'h~~b¿saI1b, ~~e~~r n~n~i ~:n:'~ 
~a. r>rrqu\ la F.lena era bonica, esvelta, d'una carn 

!anC'> i 6na com }XtXl1¡:p. dt" gallineta, tenia un 
<:a~l i uns nll!! n~re, i brillants, IIna cara d'an· 
2el6 Ics .eve' forme, anaven cada dia nrrodo-
~t. prnvo"2tivcs, adCluirint més fermesa i més 
1trnPlació. 

Quan sa m:m~ \:3 convmc:é de què la Elena no 
Iltrib'lria en la Jt"Va vida. a fer altra cosa en el 
talh qUe tallar vestits :1 les eomp:m:yes dirnt si el 
tI.OfIio 11"3 duia o no al Pont del ~Jico o a darrera 
(. Palau de Justícia, intentà endur-se-la al safar~g 
on rentava cad.. mati enormes cubel!.s de roba per 
l recollir UIl5 rak:ts que els proporciones$in ta mi
·:¡estra, junt aml,l els poc' qur pOrtn\'a el seu marit, 
se~eno d'uOo'\. fàbrica del Clot i home per qui els 
.t:onflict~ (ami1i:lt5 no tenien mai cap transcendèn-

LA TUIES - ó 

cia. A ell, mentre el deixe5sin anar a fer ta manilla 
al cafè del carrer de la Muntanya, tot el què passés 
a casa seva el tenia sense cuidado. - Per això hi 
ha ta dona. deia. Ella és qui té de cuidar-se de ta 
educació de la nostra Elena. Si fos un xaval jo 
prou que l'hauria estirat per una orella i el 'tin
dria a ta fàbrica picant ferro o fent anar màqui
nes. Però vés què !lé jo si la noia ha nascut per 
modista, per sastressa o per planxadora. Jo, mentre 
donant a la :Madrona els sis durets setmanals trobi 
el menjar a taula i el /1trcurad01' a principis de mes 
no em digui que no ha cobrat el pi.'! ... 

Mes aquella situació no havia de continuar. A 
la Elena. com és natural, no li van provar tampoc, 
els cubells de roba. Deia que s'encostipava i que ai 
li feien fer aquell ofici es tornaria tí~ica. El seu 
pare, veie~t qu; aq.uel1a llar se n'anava a passeig, 
que no hI haVia diners i que roba, coberts i un 
rellotge seu anaven prenent el carni de la Caixa 
d'Estalvi.~, prengué la resolució d'anar-se'n a Amè
rica que pot dir-se fou l'única cosa bona que va fer 
en tota la seva vida aquell sant home. La senyora 
Madrona, ja resignada a la catàstrofe, a pcnCli plo-

11
1 ~ 
I 

-La nostra família fa cinc cents anys que 
posseeix el titoL 

- ·Donca el meu marit l'ha comprat nou de 
trinca. 



6-U TUms 

1"1. La Elena, indiferenta als problemes familiars, 
es tomava més indolent cada dia. Tenia set o vuit 
promesos a l'hora. Li agradava molt el cine i quan 
era al llit somniava que la raptaven en aeroplà. AI 
matí, com que havia passat la nit agitada, no hi ha
via força humana que li fes obrir els ulls. Les noies 
que al matí tenen gnn!f dificultats per obrir els ulls, 
tenen, en canvi, grans facilitats per obrir-!ie de ca
mes. I vingué 10 irreparable. Un diumenge al matí, 
un diumenge d'estiu tebi, serè, un diumenge en el 
que suraba en l'ambent una atmòsfera ~ensual, la 
Elena sucumbí i féu ofrena de la seva virginitat im
pacienta de sacrificar-se. Fou un fadrí carboner del 
carrer de Sant Joan de Malta et que gaudi les pri
mície$ d'aquel!.'!. criatura de trenes d'èban, que li en
tregà la seva innocència com si es volgués desfer 
d'una cosa que li feia nosa. En el fons de la ma
teixa botiga, fosca i baixa de sostre, damunt les 
sàrries de cok, a prevenció recobertes d'una Van
gU01'dia gC'ncera, tingué lloc la caiguda de la Ele
na, aquell pas decissiu en la vida de moltes dones 
i que molts cops resta redult a un epissodi vulgar 
i, molts cops. risible. 

Fora aquell matí d'emoció suprema per la ponce
lla devinguda des de llavors flor en ple esclat el car
boner no deixà altre record en la vida de la Elena. 
Do!! mC50S després d'aquell diumenge memorable, 
ell sc'n va anar a treballar a una carboneria de 
Gràcia i la Elena començà a apendre a fer de ma
nicura, ol1ci que li st'mblà adequat a les ~eves bones 
disposicions pel no fer res. Des de llavors, féu 
cone¡lo:cnça amb una pib. de gent que li perfeccionà 
molt els lleus condxCtn('nts. Una ballen na, d08 cu
pletistes, una tanguista de 1'''Excel~io'''', un xicot 
de vida i po!l.'\ts indefinibles i un professor de mú
!lica. La. planeta de la noia ja e~tava tirada. Les 
taules l'atreien cada dia més. Una lenta transforma
ció es feia ell ella. La criatura menuda, prematura
mcnt iniciada a l'amor anava adquirint cada dia un 
nou esclat. F.s feia més plena, més femella, més 
~ual, lilt'nse perdre, per això, aquella carona in~ 

Qul m:rh? 
Conttmplo tl panorama, prrqu¡' Ilns ara nom" em 

dtlxaves veure els mholl. 

gènua i aquella línia pura del seu cos. Con5en'8~ 
tot el s~u encis infantívol, la frescor de la sev<l na· 
lla i la dolçor exquisida de l'adolescenta, ja mestres· 
sa en amor. Era la doneta deliciosa que un no res 
separa encara de l'amant profes!;ional, aquell : 
res que fa més temptadore~, mé!! incitants, tTI 
ubriagadores que cap, les ~eve~ carícies de gat~ 
enjoga~sadl\ que tantes desgràcies fan en el cor I 

en la butxaca del!! homes. Estava desconeguda, ha· 
vent ja atrav~!lat aquell pali que separa a la E;VS 
innocenta de la Eva pe.:adora. • . 

I com que ella in~i~tia, i el professor de musica 
també, i una de les seves millors clientes que se 
l'estimava molt i la petonejava com una boja quan 
estaven soles, li deia que era una llàstima, la Elett3 
féu perdre a la ~eva pobra mare la poca xaveta que 
la mi~èria i els di~gustos li havien deixat, i despr~ 
d'un mes d'acadèmia. debutava a l'''ldeal Concert 
amb cieu pes~etcs diàries, el vint per cent de. Ie!!
consumacions. bolos a Tarra~sa de tant en tant I al· 
guns bitlletets cie cinquanta que l'Artur O En Pepet 
- aqut'lIs corricln~ mu~ic-hallescs o~ullo.c;os i insig· 
n¡l1cant.; "- afluixaven de tant en tant pet gust de 
po~er dir: "Mira: aquest ~ el meu nano!" . 

Ja no vivia a la Sagrera. Havien traspassat el pIS 

i, en una caseta n"va del Poble Sec. la Elena i sa 
mare in~tallar('n el !'leu nou hostatge amb mosaic, 
electrkitlt i una portera no gaire morruda. L'Ar· 
tur ~I!I hi donà dos cents duros pels mobles: un ar· 
marí de meli~, un menjador de roure i un llit tot 
blanc per la noia. J la Elena. I1ns llavors gandula 
i abandonada. en trohar·se en aqudl niu nou, dat, 
ple de !;()t. sentí renBxer el seu esperit de noia de 
casa. Va posar en aqu~lI reconet del Poble sec 
un carinyo que mai havia sentit pel s~u pis de la 
Sagrera. fo~c i humit, i cada dia l'ornava amb un 
bibelot nou. Un Cupido, el retrat de l'amiguet de 
torn, la foto de la estrella amb tina dedicatòria ca· 
rinyosa ... 

Tornava a é~ser obedienta, respectava a sa mare 
i es sentia del tot feli<:a. A <:aMo seva entraven tot! 
els hitl1et~ de cent que feien falta. I Ja senyora Ma· 
drona. !mti~feta de poguer acabar el~ seus dies en 
un interior repo~at. !'Iense engúnies, sentia crèixer 
la seva admiració per la noia. Quan n'hi contav~ 
alguna, s'e.'Iforçava ella mateixa en que no devtB 
ésser tant ('om deien. i se l'imaginava sempre com a 
casa seVR, ordenada i senzil1eta "com si no hagués 
nascut per allò" i pensava que la Elena en decidir· 
'Ie a fer aquella vida ho havia fet per sacrifici, per. 
què no manqués res a casa, i cada matinada a leS 
tres, l'anava a esperar a la vaqueria del carrer NoU: 
on la seva I1l1a. d('2;prk d'haver-ne fet de verdes I 

de madures pels reservats, acudia a pendre el dar~ 
rer cafè amb llet per anar-se'n després. totes dues, 
ParaHel amunt, com una criatura a qui anessin ~ 
cercar, en ~rtir del collegi, perquè cap homenot 11 
fes una malifeta ... 

MARCEL TERRA 
(S{'~irà.) 



C:onles d 'una inflènua 

q]ai:x ... 
CONTE DE BRASER 

9 tu, Felfcia, com t'a ser la teva primera en· 
Çopegadar 

Oh, éç 1INa narr""ó molt inlereççani. 
gQt d'ai:Uia~ur(u.vo<; que en va teni" la culPa un 

1'1/- Un got d'aigua)-t:d.rem pregun/ar toUs a 
tan na, n~ a~~bQnt d'entcndrr com per una co~a 
h In~'gm/lcQt~ pot obrjr-'u~ de cames U1IQ mna 
"ones/a ql/( w~mprc Ics ha~i tingut apretade ç COm 

na garba d'enciams. 
rkZ:- Sl, d, per un got d'(":~lIa. f!tI' ésser una cosa 

JcJo~a. Figurell-vo.~ .• 
'lla En a<:alar la Fellcia tlfil de la sem ~xtrat'aganl 
l1ota,ió, tolts enç aPTdàrem rnturiOSldes al seu 

tani. i ella seguI tota (0111/0$(7: 

Otc - Jo tenia setze anyç. F$lll'cjàl'cm " Arbúcieç , 

ttv tQ1hbé hi hat'ia d flltU cosl, En Josep. omb.la 
t1Jt a fa1ll~lia. la sabtu qUil jo $empre he tvlat moli 
Itt 'fu,Jnollada, nlr~'io$IJ; qru dc~~ Mme::. sols ,"'ho 
d, di~~~~o~na co~a: tnlir-la~ a ",is de pam i mig 

I ~ Si, is clor, no iradont- se d'un veritable 
enòmcn .•• 
~u- Això maleix. Cada Iarda {¡ortlem amb En Pe
z· a dc<;cobrir per mire l'herbei dels boscos d'al,.. 
qlncs ct'ntem:lries algtma lonleta de les mils i mils 
e~:U~~~t~, per aquells agradables llon de dtlície~ 
" Ja Poden ~upoçar que lo de les lonts era el de /"ys i que amb aqllc~ta CXCJ{~a ens lirem un tip 
il: t allò i riure, Hi fenfem una trassa jo a en~cnyar 
k e I a m;r(lr/ Se'n leia IIns tips, el lladre. de con--
~Plar panorames menLre jo pujpva davant ~eu 

~~~an)'a amlml o m'ajupia amb ql4al~evol pre-

I -.... Bi, sl; vols dir que En Pepel 110 urctwa cap 
~::f:te:"7.:·,a a la recerca d'IOl xaragall d'aigua de 

lJ - No s'eqltir:ocat'a dc camí, no, tl trapasser.! 
t'UI tarda, l/lla Iarda d'a~ost d'aquestes tan ca-
914~o'e~ qlte sembla ql/e le .. hagin lete .. expresui pert les noies ¡"Placentes diguem ql/e d a toles les 
/~baritals qlte en" propo .. i", per groç~es que si-

14ln ..• 
Com mé .. grosses millor, oi? 

d Calla, Ullt/ària amb 1II010ret.' Doncs sl, (0"1 /.¡ COs/11m, En PePd l' 10 nJrem sorti, a donar el 
t (} t. En e~st1lt a, mig del bosc, que era esPès i in
;11tCat COm els 'folta"t~ d'JUra mala eo~«. ens as
i Ittdrel1l prop d'una fott/da j, ara amb 11110 exw~a, 
e ara amb l/na altr«, el tecleig i k~ opretadeç etlS 

o,'unçaren a fer perdre et món de t,is!«. Tement jo 

Im dcsoIUaç 1II«S$« compUt«t, per osserrnur_m; 
vaig dcmmwr un trot d'aig"a al me" cosi, I aixtJ 
em l'a perdI 

Té. reina ¡¿li l'lI tot ser,'úiol . Eç més 
Irt'~1"Q que tina rnsa. 

SÓ1! Iret.que .. l,ç rMeç? 
- Sl,' Ire<;q!le~ i boniqurs com aqtltste~ gaf/o1leS 

nafarades. 
- E~ bonir ci nàcar? • 
- Bonic i dur (om oqlle~{s pit,t~ més enjogassats 

quc ttç ma/m!ets de PeJr"tbc~. 
- Ah! Es qlle són (njoga~ç(lt.. els mQtonets (I, 

Pcdralbt ... ~ 
- No tala com l'artt'1lt viu dels #fus ulls mag

nilics ql/e sembla q!~e ballIn COnstantment la dansa 
al·Zllfinar.t 4e les tcmptaci('II~.1 

Caram I lli ha Im(l ~a!$a que J&'n di" de k~ 
h·mploL·it1tJs? Com eomenrll.~ 

COmmfQ,,· comenfa, amb unes pa1&/.t>rlillCI 
com aquc~es, le'qc'x IImh ,'flet dm/ores de cfUn 
su Jugador,l com ~ ~ 9'u t', (.qn¡inIl4 amb 
"nf fospírs londos om els qllç ren/(I i «cow .• 
acaba .. _ t','urds .. , 

Ff ./Jrou 911e ell{¡ ho p,.nw:m c?m acabo,' c(lm 
el ,osa" de l'allror" dI f/lrcm totcs a la una 

EX<Jclc,· lo de' ro 'lrl is 'tIIQ comparacid j.(~_ 
tlnjm,¡. Ja t(i/u, dOlld. C(,nt. Imiti raó ,,1 dir-t'OS 
qlte lot t'a v!'I,;r ·l'un got d'ai(lIo. 

n" deM?". n'lIIl gol d'aigua.> Jfi,a qu~ tall 
Do,IC~, Ilnsl,ltr(~ 11() lli. i(m Ja .o,'lnta.1 

- No C1J lao·l ·as; t"j OI la ·ia jo en aquells 
mOments! 

/Jaura 'lJrun«l .................................... · . : u;r r·;Xi. l ' : 

: Laupa Bpunet : 
: P I no n'hI h avIa prou : 
• amb '1 nu chd d'oeUVrh • 

: El T ali.:rnc\n del A.uaor : 
• a'l -¡t', h. d"ptnJlt aqurt • 
: ta b -bll 'm tsCrip:(lr8.mb : 
• un· plec • 
: CUEN ros GALANIES : 
: ~[J~~1 !l~lctl~;tA\l$ d~·"~'¡~ : 
• (fUmP cU 1i frarça Xita" • 
• qu~ ~ón .411 no va mh. d~ la • : ~llt;::.IU·:1 du.enhdada ¡ era· : 

: ,~~I:;~t~~~;~:I~;~nIB~b~~b";·}lt: Pt :J¡· ,~~(~':o~~, : 
: ': pe •• eh: •• _ De v(ndo: k·o,k ¡ JUb-tritI : .................................... 



Lc\ TFIHS 

LECTURES 

Lts navetes curtes tenen una ventat ja: que 
per quedar satisfeta en necessites dos o tres, i 
te Ics empasses sentie ni adonar-te'n, la una dar
rera l'altre. 

Lli rC1dinmimíit 

D/ALPG .• DF QC 4TRE 
DOI tnalrÏmotlJJ ts trchen t1l la R ,'tt;bla parlen el 

IM"t T i 14 lIuUrr j' Ei marit TI i ú;. ¡/full" 1, 
Iols mi,"_ 

MARIT L 1 vo!.:(':( ,'n..:ala n,' tem'n la instal
l;:tc:,', posada" 

MULLER II. Ca I aquest no vol decidir-~e ... cOtI1 
qUe ell no hi està fet a anar per 
l~ teulades, li roda el cap i té pOr 

~~ =~"]¡. mira a sa nlNUer QfIfb 
ai,., de COffJ/'4SsW. ¡.. 

MAllIT I. Doncs jo, fins sento Nova York·
ba

• 
m&, això és mott còmode, molt 
rato i, sobretot, reté a l'home' 
casa tota la nit... SO 

;;/JO~~O:!: ~m;j:~rt"o;;a;:;:f;~' 
MARIT r. Continuant . .. .i això és el gran 1~; 

vent perquè els marits puguin terU 
més vigilades a les seves donet~ 
que a vegades, l'estar soles a les Il1 

f: f~::;la: 1e '::;'~mb to d, rdbÍI 
MULLO Il. ~~:~ 1;t~ixò no hi estic confor' 

me. A casa, si la poséssim, corn q~e 
eU no fa res durant el dia, po:dr: 
=~~en=~;;nj:~t~ti! ~~:a~idJ 
que als homes els convé sortir d.~ 
prés de sopar a pendre cafè. A~~ 
els tonifica, i els dóna més clan'" 
dència per compendre'ns a nosaltrtt 
en nostres penes i sofriments .. 
El marit II mira eweral a sa .-
Uer, t1Unfre la 1Huller l, mira tqltl 
riD1lera al marit 11 . . . . 

Al cap de tres dies tomen a trobar-se els dos fUJ
trimonis. El marit I i la muller 11 parlen en \ftIJ 

bai~tufi~! ~~: ~~' ~~ :~fr:i:~~r~. ai;t~l ~~~it ~e' 
va passar pensant on posar l'antena, sense veurt. 
pobre I que et millor lloc era el seu mateix front I .. · 

CLARA Dou 

Un bltl\~t· Ilro~ 

QUAN En Marcel, que era un xicot d'aqud15 

~~: :: J:~~~ ~'Oi!~.~7e:":::c~5l~n~:~ 
!~;unar!:~:;;~~e~~~;a~lI:ç;~~ 1~=Pt!~~~ 
~~!~ert:~~ ~ol~r~~n!:. l:r':r~~eIn~s q~e;:l 
escatimava els regals. Convenia, per consegüent. ne 
deixar-Ie pas e!Clpar. 

La Carmeta era cupletista. Treballava en un cOit' 
cert del Pl1raHel i cant:lva aqu('"lIes ceses tan pocs 
soltes que es fan per a que les noies tinguin uI! 
pretexte per bellugar el melic i mostrar lo què pU' 
guin a fi de tenir contenta a la parròquia. 

En Marcel estava c.'I.da nit al foicr i alli entre 
xampany. Aorista. Iimpiabotes, water i telèfon, que 
tot són pretextes per treure diners, deixa!"a Ull 



~ ---------

~~~~o~rrera l'altre, sen-;e que això semblés di5guS

Però u nit, el xicot es veu que va sentir que la 
ttn~ta R <n.ixia mrs de 10 regular i es decidí 
~ POsar sobre el taptt la qüestió de confiança: 

-:-Què? Avui estàs disposada a fer un viatge en 
taxi al ~font d'Or? 
ta ta Carmeta, aquella nit. tenia imperiosa nec~~i

t de fOtldos i va d«'idir acceptar, però condICIO
nant la seva conces.5i6; 

-Sí... bé ... Però em donaràs un bitllet gros? 
S,-Un bitllet gr~s? _ respongué En Marcel-. 

L_~ TUIBS - 9 

~' don~ I Ara que, per aquest preu, suposo que hi 
urà viatge d'anar i tornar... J 

BROIt HETA. 

~eb811 Intensiu 

Q 6N' quart!'! de vuit del vespre. La Rambla està 
\..J curulla de gent. A la cantonada del carrer 

. de Ferran es topen dues xicotes amb els ulls 
PIntats, la cara maquillada i abillades de manera 
~~~~o deuen cap dubte respecte al seu modo de 

-Antonieta! On vas, a aquestes hores? 
-No me'n parlis. Estic marejada. 
-SL" Se't coneix. Què t'has disgustat? 
-No ... 
-Doncs, què tens? 
--Què vols que tingui L. En tota la tarda no m'he 

t%logut del llit. 
-Que no et trobaves bé? 
-SL .. Però és que he tingut la mar de visites ... 

FAR BALA 

~. amigues 

l A ~usagna i l'Angelina AÓn dues bones ami· 
gue.<¡, en el bon sentit del mot. Totes dues 

, s6n casades i com que els seus respectius ma
~ts estan molt enfeinat1l durant la setmana amb 
~.s. It!U'i n!'f[ocjs. l'an plegades a tot atreu, procurant 

lVertir_se tant com potlen. Cines, teatres, tes ele
tants, C!Xpo$icion~, tòmholes benèfiques, tot ho re-
torren des de quart:!! de quatre que es troben. fins 
~ quarts de vuit que es drixen fl~prés de fer-se el 
raternal Pf't¡} en el que no hi ha la mé9 mínima 

ombra Jc mala ¡ntendó. SJn dues ~"rades que 
aprofit~ les tarde~ pn esplais h'mest~ 
z Un d';¡quC'3ts dies, l'¡\ngdina. a qui el seu marit 

t~ mig Qhlidad:\ amb 11"1 trMet' de les seves especula
<::lon$, <::onfessi un p&'at a la SU!llgna. Oh! no s'es
~~n, Un pecit pditet d'aquell'! que no tt'nen gaire 

~~h;~~lav~~~:r:;u~ ~~:J:I¡:~' :V:~¡ 
el seu tspòs no esti'3 a penes per ella, aquella li 
COtnençà a dir !Juc semblava mehtida, que. una &e

nYora tan ma~"'il, Un enci~dora, amb unes cuixes 
aixi i amb une anques nix.:\, acceptb de consumir 

LECTURES 

A mi m'agraden les nove1es llargues perqd 
l'argument et va entrant de mica en mica i s'hi 
troba m~ gust. 

la joventut:l' .Qu"lIl nnnera. ButnD, que la cosa 
acabà, 'lO < n punta, que en punta no podia acabar
hi. pe1'Ò ai amb 1.100 csc . ~ intima que no era pre
cisament de It:s n¡rs ~fic.:'!Jntf 

. -Oh, \ngl'iin l! l , -p )ngl:· la <:)usagna, quan 
la Itva amiga hagué acabat la lleva narració--. Això 
està molt mal'c \ixò és faltar al teu marit ... 

\'eureu. SU .... tgn:L, ~s que devegades, la ocasió, 
t'ls nervi", la solituJ, ··ot S!mllla conjuminar-se pel 
pecat. .. 



10 - I.A TUIES 

-Jo sóc: una dona de principis i aquesta rellis
cula teva és una cosa que la trobo injustificable. 
Mira: si a mi algun dia el meu marit m'oblidés, 
abans de fer lo què tu em dius, preferiria et meu 
«1st 

K..u. PANTA 

El pacte de sellurelat __ 

L A Encarnació, filla de la senyora Manela, ve
nedota d'ou! de la plaça de la Llibertat. 
er<tà trista i desconsolada pel comportament 

del seu marit, En Billó, manyà de màquines del Vul
cano. Ja tenia raó, ja! Figurin-se que el xicot, als 
tres mellos de casats, havia comen~at a sortir de 
nits, a anar-se'n amb els amic.':, a no recordar-se 
per res d'ella i, 10 que era pitjor que això, a es
cursar-li la setmanada. 

Prtt!l. plors. escàndols, res hi podia. Fins la se
nyora Manela l'havia esgarrap.'lt un diumenge al 
matí, a les llet, que tornava borratxo a casa seva. 
Allò era una desgràcia. 

Tenint en compte tots aquests antecedents, no té 
r~s de particular que la pobra Gó, que era bona 
noia i t~nia un bon parnet, s'entengués amb En 
Lluís, un veí seu. que tenia una parada als Encanti! 
i de soltera ja li h .. wia fet l'aleta. Un dia, consentí 
en d~ixar·'o ~ntrar a casa, un altre, ~n què li 

fiqués ~I dit a l'ull amb la excusa de qu' . tenia: -:: 
brosla, després, en anar plegats a Les nes, I rit 
fi, en fer una visita al .. Xalet ..... l com que el ma d 
de la Encarnació no tomava mai a casa abans ,; 

~~~~:5 a:~r:~~í, ~~::e a~t~ l~r t~~~::~ W:; ell 

el .. eu propi domicili, una modesta torre del carrer 
de I~s Monges'. 

Quan la senyora Man~la se n'enterà, va armar • 
la noia un escàndol de ca l'Ample. 

-Boja, més que boja I l si el teu marit ve U' 
dia i vos sorpren? 

-No tinguis por, mamà... _ digué la Encarna: 
ci6-. Jo, )a preveig Je!i coses. Precisament, pe~ s; 
el cas arribés, jo ja faig entrar sempre alL1uIse 
per darrera; per evitar tot perill. 

B. ORRANGO 

L'home dels proverbis 

A ¡xi com hi ha qui fa co"ecci6 de sagdls, j 
qui en fa d'exlibris o cap·i<ues, don Cast 

I l'h:~~e~nt~~~~~m d~~:e~isia seva dè~ia. 
repetia a tothora els que li eren més plaents. AJllI~ 

~~~~Òrr~s ::~~~h¡st~catotqu~enitr~ia dde~~~:r f.~ 
mosos textes faraònics, xinesos i bíblics. 

Però un dematí, al seu despatx hagué de sU!o 
pendre el seu treball de recerca, per acudir al te-

lèfU~ veu, no del tot desconeguda, digué a l'apareU: 

D~;~ésC:S.! ~~i"sJ~ ~o;e;:c:"~~eí'!uricular al 
penjar·lo i el més absolut silenci. . 

-Vaja un beneitl -; ¡e:sà el nostre heroi. 

A l'endemà, i a la mateixa hora, nova trucad3 
al telèfon, i nou advertiment a don Cast. 

-Don Cast, cuidi's de la seva dona III 
I el mateix silenci sepulcral després . . . . 
Al tercer dia, i a igual hora, un nou truc esca' 

mà al pobre don Cast. 
Mig botzinant, acudí a l'aparell, i al sentir nO" 

vament: 

=~hè:fin' ~id:~I~à l~~se deixar acabar al 
comunicant-o Vagi a !a .~rra 1I 

L'endemà, amb tot, estava ja esperant el timh:' 
acostumat, i pensava entre si, l'epítet que dedicana 
a l'importú. Mes •• , aquell dia no picà. I l'home. per 
celebrar·ho. se n'anà més de jorn cap a casa seva. 

Ni mai que ho hagués fet! A l'entrar al pis, 
trobà la seva muller en braços d'En Ricard, un setJ. 
campam' d'estiueig. 

-Com! Vostè? 
-Bé, no s'amoïni, Don Cast. Un proverbi xinèf 

que vostè va etzibar-me trenta sis vegades l'estiu 
passat, diu aixi: "Avi!la les coses tres vegades; 3 
la quarta, fes-les tu", 

ANS 



ALVoLTANT .~~ 
D~L BRASER ,. 
~ . 

e\!il~e;~, e;! !~c ~~lr;~~:I~~ ~.l~~d:Sn; ~~3~'~tn':i':! 
~I:: d~r'~~~~,~l~ ~¡~~'I'~;~ ~I~:~~;~~~ d~a~51l;: 
!::;~; rl"r~~CI!K~r~~ '1.I~l~~~i:rri~l~l;:r;::~::<:~!~e~~~ 
¿èt!aL!n('~I~~.tl:l~~S ~~~~p~~:'~ d::U~\~ aC~~'IJ':~ 

r la ~(' In senyora, ('11'4 11e n'mt IIIl (ialtabai% 

~tt~(;l,~fc~~~::; ~:(.~;fr~e;;;:l~~~llt(~~~':'~~~ ~:r:~~ 
n~~.\~~r¡!·,llln:;.~r;~uru. nh \l1l1l raspeta, l'nmo l'amo-

rep~dtS;(I.~·'~~\~!:~rê(II~~ :~~t ¡:!~i~~~~i ;l~~~{ fcst~:n~lla 
In', Cregll!, don Ju¡,n, (JllI Jw ('stat S('I\-"" voler , No 

~lltil: ;~~tu~~;I~P~~I~\i('~~:t~~~~~'I~Ir!flt(~n~E7~tr:~;:,~ 
~t~~1~rl;(:n~:1I111~~1'11:1 !~r?~\'¡~~~('~~8cl~~~~~~ill~IJa. que 

~ASeNYAL 

Er. NOI Dln. VQf .... XT 1:1,013 

O o o 

p' dri(~u )Ittr()~'; ~n C:~C~¡!~nae7!' iU:1 J~lI1, f;~~èk 
e una XLcllta n qUI t'I ~aln agradés tant com ala 
~J;¡:r~~~t~~;~'!~~~~Pt'¿~~~t:;'\I~~~P~ a~~~t~~(>~ ~; 
t amo dt'l concat ou dtA de pp~llo!'la l'apIC'('ia molt, 

r nQ~~s:l:!pX~~f¡~i,íaq~~¡~~a ~(:;~~~'\~~ c;~rJ~~r lo 

~~~~~I~r~71~C~~~~::.~lé: i~~~è ~~chr~~t~! ~;~~ 
hr'la I JX,rtur~a p c~a, 011 acostuma. rloriIlir filis 
alta quaLre de In :nr.la. J,lp\"ors, pa.-enuajola mono i 

~~f ~i ~~i:~;~èlí~ ~~~~;,ill ;\~~a:li;l cnp a vcur!! qui 
_\ro fn tres <JiCJ 11\1" la IIcayora ;lfagdalena, la Il('\,a 

m.ore, elit" fHr>!t pr~'O('upf\lla_ Tot el t, mp,; que t'stà a 
l"a~a qu,' ]¡ va:\ darrer ... 

('atafLI1e!a: vol:; pcll,lr~ IllglUtl!. cos.1.~ 
AI. ai,lIfll P{'rqIlH 
1~11l sembl:ac:orn t= tin¡.;ul' liIal dI cup 
.:\0, 110 

qUI! L'ba~ :li~atf 
~ ~o, !Dama 

- Qu~ et pa~a, doncs? 
Per q\l~ m'lio pregtlntes~ Si no tinc rC1;! 
lh:rkbM 
De debò! 
Jo ("¡¡.t",p alllb à:lli:\ ¡ elll penaavtl que no et tro

baH hé. 
Ptt què? 

-Comqu\; r:ltr. Ilitsqueno\"énsborratxa. 
K. BALLOT 

000 

seRVIR De PARROQUIA 

EN~O~.~i! ~'~al\I:';I~ ~rs~~I("~'~I'lIra¿~o;L~~~etat que 
Jot'!let, twhndIN<--- J¡ va. <1¡r(Olleu amic-, 

qu nqll i no t 'avorrl rà.o;,. Si ol vesprt< 110 tt·n!! IfiB."~o 
'lOn, un cop hAAis sopnt I fnl!l3t ci darrer cigar, pUJa 
a lo cambra I¡.e lro ru-~pll., q\l(' ("¡\l'ara qUl!ltgui de poble 
e~t¡\força hé t cont"ix (Ol *,u òcure l1l¡l1()rquecD~noia 

~~~~u{,:~ ~ ~~I\h J:i ~~\~it~~':~nn~:!;':a~;;j~aall1;és~ 
..... - Gràcies, tlo:l.1V~de!!1 .- rt·"p<l!I~ué Fn J o:lnet 

_Nxò .6n compall~'s I no lo quI." aVili corre 
T equdla lll(Tt~;xQ. mt" t·l h'm caçador, 'qiw. com 

ve\len \"OI't~. to M:ltclx coçava amb escnp~tll. que 
pmb fura,pujà cap nI qu:·rto d(' la ra<¡po, que, eOlO és; 
natural, vr 1mb", ohert, i III ~"nn es de.-nrotl1à 
d,- ("oufMutitat amb el l'wgJ:aulD quI." abans hpvia 
traçat J'hostat¡..,"Cr. 

Copalesdll<ldd mati, Bo Jooot't d«=i,~j dOOHJ'en 
tr~'\"¡sla per :trllbadn .. S'alçà per .mar-se ~ lA BCva 
canlhra, J. tre¡cnt un "Lutllet dI.! vint duros que lo'havia 
dehrrf exprf'Qament a Jn 1mlx ... a di lo C¡¡.muu, de 
dl"'J;1Ylir, dlJ:uf a là ras.JX'fa: 

T~, mflta, )X'rc!ut (Ot cOlnprlll un anrU 
J .... xicotaso1nrigu':, ¡::unrdA1."¡bitll~t din!relo mitja 

1, ¡fefipres amb ('I~ ulls inJK'tt>ts dl" delllg: 
Sap que tt,)Lo? - di~uo.l aJlurgan1.-li ("l~ Lra-

ÇO!_ QUf' ja qUI' ll;l¡;:a tan 1~, é.<t ulla ,'t"rta<iera 
I!lhtilll& r¡llC! k 11 V~l t III nviat 



·---------------------------------------------------. CONSI!QOi!NCIE!S D'UN ARQOS 

F El." més d'una setmana que En Calabuig 
feia molt mala carota. El quefe de n~o
ciat prou li deia: Ca1abuig, c!-lidi's, que 

vostè no està bé l, però ell no en fera cap cas. 
Per fi. un mati no li va quedar més remei que 
enviar un recada dient que es quedava al llit i 
que ja envidria d certificat del metge. 

Aquest, avisat pel~. pares del, xicot, no va 
trigar en anar-lo a VISitar. El mIrà, el palpà, el 
tornà a mirar i acabà diagnosticant una malaltia 
d'aquelles que es curen amb una medicina nu
merada. 

-Vol dir, que és això? - interrogà, tot elI
tranyat, En Calabuig-. Miri que jo, apart d'una 
petita aventura que vaig tenir darrerament, no 
puc sospitar de res ... 

-Expliqui-rne-la, aquesta aventura - li va dir 
el metge. 

-Re!, una cosa insi~ificant. Al ~es~b: ha
víem tingut una meanografa un XJC lliure de 
costums, sap? La noia se'n va anar, sense que 
es sapigués perquè. Un vespre Ja vaig trobar, em 
va dir que feia de cupletista, però que estava 
~ense feina ... La vaig convidar a sopar, i ... res. 
Menjarem un arrosset a la valenciana, a ci'n 
Joan, btguérem un xic de xampany i ve't aquí... 

--Doncs estigui segur que aquell arròs té la 
culpa de tot el què li passa. 

-No pot ésser. Si era tan bo I 
-Xo en faci cas. Quan es va a sopar amb do-

nes, no és l'arròs lo què es té de mirar. Són les 
pet:J.ines, les petxines ... 1 

K. PARRÓ 

UN PARTIT QUS PALLA 

U NS amic.! nostres, que posseeixen uns ter
renys prop de la Sagrada Família, on pen
¡¡en edificar-hi dintre de poc uns magat

zems, hi han instaHat un petit camp de futbol. 
:\Iguns diumenges, al matI, pugen, juguen una 
mica i després esmorzen. Com vostès veuen, es 
tracta d'una diversió pacífica i absolutament 
moral. 

Diumenge passat, un dels propietaris del ter
reny Que havia tingut d'anar a posar un telera-
nt'1llll, trobt 'lO amic seu a la Plaça de Cata
lunya. --~ :r que tenim un camp de futbol? 

Allà dalt. tl carrer de Mallorca. No et vaig 
dir qt: h :l.ví ro nmprat uns terrenys? 

-Ah, sil 
non~ ,Iti tenim un camp de futbol amb 

portes. trtbunes pels amics, en un mot, tot lo 

'n:fis~~~~~: &'rl~~ :n~~!~~n':t~I~~netrtir-se. 
\I :ra,cra deu Per-hi la colla. \l'lIs pujar a 

l'ture'ls? El tramvb :lúmero seixant¡ ens hi dei. 
urà. I dues p.'l.!l5f'$. 

~1~rea:~·P!lèctric i, deu minuts més tard I 
eren a la Sagrada Família. 

Però quina no va ésser la seva sorpresa ell 
trobar als altres companys que ja estaven ~ 
rnorzant 

~e::.,o r~~~~~? tot malhumorat. un dels 
que menjaven. 

=raerVt~~t~ ~~èhaha~~t~egons mba dit d 
barraquer, la .seva filla, la Roseta, que ara és • 
plaÇl i té les claus, ahir no sé quin acudit 'fi 
tenir, que va agafar les nostres pilotes i se les 
va ficar a dins. 

K. BRIOLA 

~NTIU~ CANALLA 

ON é!, la Marguerideta? Em jugo un peiJ; 
que ja està amb En Joanetl 

. Això passa cada matí a la torre on viu 
el matrimoni Sampol, i es comprén. La seva ne
na, la Marguerideta, té sis anys, i el Joanet l'he
reu dels propietaris de la finca del davant, en té 
set. Com que tenen professors particulars tant 
l'un com l'altra i no hi van fins ~ les onze, les 
dues criatures, així que es lleven, corren ~ 
darrera de l'altre. 

-Marguerideta - li diu sempre la seva ma
mà-, no vagis a jugar amb el Joanet, que les 
nenC!! no hi han de jugar amb els nens. 

-Joanet [ - diu l'autora dels dies del veinet 
de la Marguerida-. No et dones vergonya, de 
voler jugnr amb les nenes, tan gran? 

Tot això és com si els hi cante.<¡sin "La bejar.l~ 
na" o el.'i hi llegis.'iin discursos d'En Romanone!l. 
l.n Marguerideta i En Joanet corren sempre l'un I 
a darrera de l'altre. 

- Mnrguerideta I - cridà l'altre dia, ja de mal 
humor, la senyora Sampol_. Com és que et tro
bo altra vegada jugant amb el Joanet? 

Es que m'ensenyava la baldufa que li ha 
compra! el seu tiet I I 

~ ·Desobedienta I - cridà la mare-. Les ro
ties nenes, no han de. jugar-hi amb la baldufa 
dels n"'m! 

T, RItKPAT 

a1 '''''sl kl ":uk"cn ,~ut 

El bon 80B et 



" , EL (' I) TEL l <i"~ 
4i1.> . DEL '1 ~ 

• RECADER ~t 



H- LA rtJII!S 

ESC UD E LLA DE PA Gt S 

En el "Edén Concert" està ••• 
[d'estrella AI "Barcelona" s'estrena 

la Parreño. xamosa i encisera "La muerte del ruiseHor", 
que alegra amb els seus cants que és l'història d'En Gayarre 

[aquella casa descrita amb un gran primor. 
n:61ant com xamosa cadernera. Un d'alJuests dics, si ens vaga, 
Quan els seus Jocs Florals Caci una paròdia en faren 

[LA TUIES que es dirà, si no canvia 
regina de la festa la farem nostre fecond pensament, 
i si ens vol escoltar ja pot ben "La mort del pardal sens glbia", 

[creure que és 11l.istòria punt per punt 
de lo què serem nosaltre9 

Ja funciona l'ascensor 
del monument a Colomb; 
un dia que tinguem temps 
pensem de donar·hj un tom. 
La vista que allí es disfruta 
deu ser un espectacle nou 
i encara més, si es pot veure 
del genovès, aquell ou. ... 
En llarcelí Domingo, 
sòcies d'En Rufasta, 
sembla que amb el teatre 
va camí de fer pasta. 
No li hem vist "El pan nuestro" 
i per això ignorem 
si aquest ja és pa de figa, 
o és pa blanc ~ ~r!ent. 

Ja és aquí la Nita }o 
i a "Eldorado" cada nit 
la v~ureu, cap a quarts d'una, 
lluint son art exquisit. 
Es veu que els dita no passen 
per aquesta "oil, gentil, 
encara que estic segur 
n'hi han passat més de deu mil. 

dels seixanta anys ptr amunt. ... 
A l'''Olympia'' un amic nostre 

volgué portar la promesa, 
que és xicota de principis. 
i per res es sent ofesa. 
-Si vols veure el "Rigoletto", 
li va dir, t'hi portaré:. 
I la xicota, vermella, 
molt seria li respongué: 
-Si em parles d'aquestes coseI 
mai més sortirem plegats, 
que això no has de nomenar-ho 
fins que ja siguem casau. . . . , 

El "Tam Tam", que és la revista 
més al~gre que ha estrenat 
nostre amic senyor S~rrano 
des de que té el "Ba·ta.dan", 
s'aguanta fenna al cartell 
i encara s'aguantarà, 
puix hi ha un floret de xicotes 
com a l'harem d'un soldà. 
Tenen d'estretIa a la Zoe, 
que en les rumbes no té igual; 
després l'Antonieta Fuentes, 
rnorenassa esculptural 

en quines fuentes voldria 
ma set jo poguer calmar. 
Hi ha demés la C1avel, 
un claveU que és molt fullat. 
vull dir, que té moltes fulles ; 
no vagin a pensar mal. 
En fi, que en aqueU concer1. 
la estona no la perd mai 
qui té ganes de fer broma 
i divertir·se com cal. 

La Garz6n, que és una noia 
que té molts portaments, 
vol canviar·se el nom que porta, 

1u~ ~:~: =~~e!~c~~e:~i ~ ~ 
["Foli" 

tots dominen el francès 
i si algú crida _ Garz6n I 
es pensen que va per ells. 

En Pepet, que era sereno, 
sostenia relacions 
amb la Manela, la filla 
del taberner Farrerons. 
Un dia que un uniforme 
d'hivern En Pep estrenava, 
li anà a ensenyar a la Maneta 
~r veure si li agradava. 
Els botons de la guerrera 
li cridaren l'atenció 
i començà a jugar amb ells 
sense trobar oposici6. 
}o no sé què va passar, 
mes lo cert és que han renyit 
i que ara va la Manela 
carregada amb un petit. 
Noies que el vostre promès 
porti uniforme vistós, 
no li toquen els botons 
que tindreu un disgust gro,. 

L'AFAltTA POBKU 

!.!.!.!... •. ! .!. -! •••. ~ -~~._ •••••• .!..!.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 

Tot no es pol .. megar 

S J >~~ l~~n~t.~ ~' x;~~~lbl\'L~ t~~~~~~tlB¡~!it~ 
{jll' hi IM "n tot lIarct'!una. d·Ho<;p,t.alet a.Su'lt 

Adrià. 1m no hi ho. ¡ ... que no sUlti. qm· no bt'gul, qlle 
no cridi i qut' no ocahi cap aliA a quo.'ts (1(' quatre del 
matí en algun lloc d·e-sbarJ~o.porta tancada amb nene8 
am,ables de dOi. dlltos 1C$$l6. 

l'ot això 110 tindria ra 1.1(' particular si En 11(1d6 no 

fO'l t~:),t. - c""'.lties te fa m~l;;.s QnVll a,:nb una dO;. 

m<1~E~~~~~ ~:~ll~;I~i~a ft'r, tot ~iX6. Ja tt'va don~7 
li p re ... U!1t-\rclU l'o.rtle .lia al cafè on acostuma veOlr 

a p:¡,~ .. :¡,r la ~onl1. 
- VC'lfell-.n~ va le"~l,lre:-. Jo, moltes CO!'iCS nO li 

~~~ ~ò ~~u: t;~~~~. ~~!I:~ ~~t tfo~~~.~. ~la u~r~~~;) 
amaa:ar.f7 é, que cada Inal¡nada 8nlbo a cB9o.~pats:o. 

Er. B.-\k6 DE c(.Ald'!I 



IAISON MEUBlH I MlDt d'Or .ub~h 
(vERDt7R.\) (VERDURA) 

Carl~r d .. Barbar'. 27 Po.>rta de gantalM:adTOO8, 6 A___ ., ......... ~ca- ......... 

"LA MASCOTA"' 

OIUM CONFORT _ SALETES DE BANY - Ttlllon privat 

ta1tfaecl' central a les dues Cas",5 Habitacions a 5 pessetes -
liüill Restaurant CASA JUAN EL CUPIDO 

Pensión con desayuno 12 pesetas 
Gran confort 

~M6n¡ca, 21-23 Teli!. 2372 A 

Carrer de Sani Pau, 110 
GOMeS HIGlêNIQues 

Oasteu UN RAL i n'utalvlareu MIL -

li RN! (RONYA) 
E. Cttra en deu mlnut& amb ci 

SUlFURETO CABALLER~ 
C~rnte de l' Msalt, 86 I centrf.l 
• e'pedflCl. BARCELONA _. 
'-

t~~R(~1 
SI en teniu I 
voleu que fu

.... gin esverades 

~~~s::~~!~n~! lDII~n la'iI 
que la trobareu per 
DOS PESSETES .1 

Clrmdll'Ul16, 1.'1. hllàcll 

PURGA ClONES 
.utrI~, look due dc rtall- 4_ 1M 

.... """ ........... , "'" del Joc.bn: 
_4ell.lUjer, .. nno,...to , 
"'_"'Iaa~. 

Grajeas RUias Rovlsolt! 

=-~ .. aotu''''JWI-_ 
Cm Ugllt. 111.11111 rImi, 1(-BI1C1lm 

CALLe SANTA ANA·I1-B 
TturONO A-CU 

S'ha posat a la venda 
e! quint lasclcle de 

EL TALIS.A.H DEL AMOR 
Clp m" ob ... ha aSSOlit un hlt tan rran I expontlnl con 'a lorrnOf.I,,¡ma uudó de 'a Dotable tsmptou 

LAURA BR;UNET 
Ea ci quint tudele d'aquesta obra. ,'estudia macfslr.Jmtlll el sUlltlt/u t~m. 

FELlCIDAD CONYUGAL 
Una l'oUa conc,uda en Itrme, centra'. 'a mantrl de Jur.r I dominar el cor de I. persona amada 
('bdtlt 11, l'cnlr. Ja en el scgon lema en pJena matèria de l'utudl 11.lolòo:l(. de ,'amor pount en 
mant de tothom 1« urnH oren.lvt~ I defcnshel per vheu en el m" dolç del. combats, I en el ter
CCr, quart I quint u completa 'a m.~straJ concepció, olerlnl un n,uit d"ncmpl" ptr • In!dar· •• en 
ell camini de l'amof. Clp obra -~ absolutament tap -- contI! un cdudl ho meravellós de Its InteMtI 
emodons cordials com aqunt delldós llibre de 'a LAURA BRUNET, del qual ninlu podrA prescindir 

per triomfar en les lIuUn amoro.u. . -



-I VOllta Rafela, qU. D.'opina d'aque.u (D.cideD.11I d'En Planu? 
-10, qu~ vo) qUI 11 cIi¡ulI ... Ea> oembla quo tot ple,.t és una qüe.tl6 de pilo ..... 
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