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lA l1JIE'S 

-I per qu'è no vol. beure mé.? 
-Perqu~ després de la tercera em poso massa alegre i me les empaNO tote .. 
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Barcelona, 26 de març de 1925 

"C/;'N LLIBRE 

.1 \.1\ TUIES va assistir, encara que d'incògnit, 
lo ~nquet inaugural de ca'n Llibre. Hi havia 
rtdtnes.~sC01lit de cada casa, de cada pis i de cada 
i r acclo. El !!opar fou també de lo més triadet 
ti ~finat que imaginar-se puga. Un veritable fes
C} eeadent on van servir només plats d'aquells 
Il~ vt!:nen a resultar a pesseta per cullerada. 

hu la, taula on !!cia LA TUIES hi bavia aquell 
t¡t?tor¡sta formidable, en certa manera pare pu
tt.l~.~~1 pT~!~e barrilaire setmanari, que es diu 

'<o Qua~,portaren el primer plat. que era un "con-

Po~rn:1 t~~a~~l~1 ~:1~ t~~~:~:it~, En P.j.ls es 

¡Senyors: ancm a abillar-nos de comensals. 
o d,avant la utupefacció dels companys, afegí: 

q ..... SI. senyors, perquè jo. quan vaig a un ban
~e.t. m'abillo de comensal, i quan vaig a la !pr

ria m'abIllo de parroquià." 

L'HISTRIO 

La escena al " Lunch Bar". a les dues de la. 
matinada. Hi han còmics, periodistes. dibuixant$: 
i altres diverses menes de mala gent. 
, Té la paraula un xicot ple de pretensions que 

s ha empenyat en ésser actor i 'lue per ara no 
ha conseguit més que fer el ridícol. 

-T cOllsti - acaba dient-o que Ja meva fa
mília està molt bé. Sense anar més lluny, fa un 
mes. el meu pare em va escriure i em va dir: 
"Si no vols ésser actor, et dono de seguida dos 
mil duros". 

Un que fa estona que l'escolta sense dir pa
raula, creu per fi arribat el moment de dir quel
com, i li pregunta: 

-005 mil duros per no ésser actor? I què et 
va." comprar amb ells? 

PER A EVITAR COMPROMISOS 

Es secretari particular d'un jove intrigant vin
gut a més. Molt aficionat al vi i a les femelles. 
passa sempre les nits fora de casa i té de tor
nar molts cops en auto, perquè les cames no 
obeeixen al cap. 

L'altre, ci pcr!lnn:¡t .... (" infh1it'nt. li reprotxa: 
- 1 si algun dia ilO a,.) trobar a casa teva, 

què pa!'lsarà? 
-Oh! Estigui tranquil. A la cartera, sempre 

duc una tarja de vostè ... 



- LA TIllES 

LA MINYONA FORANA 

La gentil M.re.D.t. S.r.s ens ha contat la his~ 
tòria, mentre es preparava per sortir a escena. 
La pTotagoni~ta és una raspa que l'aplaudida 
estrella va llogar no ra gaires dies i que estava 
a Barcelona reia solament quinze dies. 

Durant les primeres setmanes, la cupletista 
notava que la raspa no feia més que mirar curio
sament cada matí a la seva encisadora mestres
sa quan es banyava. Ella, al principi, no s'expli
cava la eaUM. Després, tingué una sospita. Seria 
alguna lesbiana contemplativa? Però, no, no po
dia ésser; amb prou feines, aquella noia vinguda 
de pagès, podia tenir una idea de l'amor pur i 
natural. Per fi. un mati es decidí a dir-li: 

-Escolta: per què em mires tant al matí, quan 
prenc el bany? 

-Oh, per res ... 
-Digues, dona ... 
-Es perquè no em puc explicar com s'ho 

arregla ~r no embrutar l'aigua ... 
A bon segur, la raspa no devia banyar-se més 

que per la festa major! 

LA GALANT COMPARACIO 

A la cuina d'una aristocràtica mansió del Pas
!;~ig ut' Gràcia, un ajuda de cambra molt atre
vit i que l'empre empaitava a les minyones, en
trà i, prenent a la senyora, que s'entretenia en 
mirar com estava la verdura, per una de les cui
nt're!l, li pessigà una cuixa. 

Quan el pobre home es donà compte de la 
fatal equivocació, mormolà, tot confús: 

-Senyora: si el seu cor és tan dur com les 
seves cuixes, estic perdut 1 

Davant la galanteria, la dama, la bondadosa 
dama, va somriure i ha perdonat. 

L'hortolà de Sant Boi 

-M'agrada aquest jugador perquè és ~ 
valent. P' 
-I que quan entra, quasi sempre ho fa de el 

. .................................. ; 
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CAPITOL SETE 

On el protagonista d'aquesta història comença a 
~enir un home extraordinari. 

Q IN' a l''' Ideal Concert" es sapigué que la 
Elen~ no tornaria a treballar i que els pin: 

h . tors Ja feien feina al pis que Don Joan h 
d:V1a POsat a la Granvia, hi hagué xafardeig per 
sa es setmanes. Al principi, els escèptics ho po
de ... ~n en dubte. Després, quan la pentinadora 
~ ra estrella confirmà. que Don Joan. a qui no 
::ta I havia vist més el pèl per aquell raier, bai
a ,:a c~da tarda de la fàbrica per anar a veure 
&t n?la al seu piset del Poble Sec, tothom, sen
d ¡saplguer perquè, li agafà odi. Un odi en el fons 
~ qUal no hi havia altra cosa més que ¡'enveja de 
n ,SOrt que amb ell pogués tenir la Elena. Les 
S:les ~e'n burlaven, els cambrers reien sorollo
~ ment quan es parlava d'ell i fins l'amo. que 
fI'l~~ns . deien males veus havia ~anyat els pri....... s. d.lners anant a reventar piSOS, exclamava: 
al)¡· I JO hagués pogut pensar-me que tenia un 

EC així, no li hauria mai donat ni el bon dia! 
'la I h?n terrassenc semblava que ara comença
la fa \"~ure. Es llevava de matinet, "formava': a 
la àbnca abans que ningú, feia tota la feina I a 
e tarda no el \"cien. Dinava precipitadament j, 
",t¡ el primer elèctric, corria cap a Barcelona a 
fhtur~ "la seva" Elena. "la seva" Elena, que ell 
x~tel.x no "abia encara c;i n'esta\"a enamorat. 
e Illes. es dona\·a compte de que al seu co~tat 
t:¡ Itntla tan bé ... En pujar les escales de ca la 
\ .. hta, Una estranya il.lu~ió - a dI que no ha
~a <.:onegut mai el tendre caliu d'un interior _ 

fllhla\"a donar més forces a les seves cames, 
Q Ibig anquilo!lade!'t per un reuma prematur. 
l'tan la s~nyora ~fadrona li deia : "Ai, Don 
~ h! ~f:¡i li arri harem a agrair prou el què vos

r; a fet per la noia l", ell somreia amb un som
ri

ltre 
qUe ja quasi no era d'aque~t món. un som

~~bre patriarcal (l'home, la única felicitat del qual 
. p?guer fer el ~ ... I ella també es sentia feliç. 
~a IHusió de la propera maternitat germina\"a 
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en el seu cervell, encara un xic infantivol, com 
si aquell vell li anés a comprar una joguina de 
carn, palpitant i somrient ... Ah! arribar a sen
tir, als seus divuit anys, un petit ser que la cri
dés: Mamà ! ... allargant els seus bracets rosats 
i grassons ... I quan veié que aquell home quasi 
no la desitjava, sentí unes ganes folles d'estimar
Ia i de petonejar-lo, però amb un cert respecte, 
com quan de petiteta petonejava a ¡'adroguer 
del barri si li oferia un confit... 

T vingué finalment el dia tan esperat per tots, 
aquell dia en que tot s6n angoixes i anar amunt 
i avall, i planys, i entrar les veïnes xafarderes a 
veure com va. Don Joan no volgué moure's de 
Barcelona, malgrat tenir d'estar l'endemà a la 
fàbrica per un assumpte urgent. Grosses gotes 
de suor li corrien pel front. 

La llevadora, una dona grossa, amb un bigoti 
de carrabiner, que semblava fet exprés per es
pantar les criatures que rebia en el seu primer 
viatge, movia el cap d'un co!'\tat a l'altre, quan 
l'interrogaven, com volent dir que allò no seria 
lo fàcil que semblava. Les hores passaven amb 
una lentitud desesperant. Per fi. a les quatre del 
matí, la llevadora sortí joiosa i anuncià que tots 
dos estaven salvat!¡. Un nen ro'! i grassó acaba
va de veure la llum. 

En la cambra on jeia la Elena. Ull plor ofegat 

-I no saps fer cap més plat? 
Prou, però són de cuina francesa. 
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anuncià la nova i la Vida vibrà en aquella casa, 
fins llavors desproveïda del caliu de la llar. Don 
Joan plorava d'emoció. Li portaren la criatura i 
la petonejà fervoro!>ament, amb un "fill meu!" 
tan sincer, que les veïnes es miraren tes unes a 
les altres com demanant·se si aquell home s'ha· 
via tornat boig ... 

En aquell moment, al rebedor, unes veus cone
gudes re!l~onaren. Eren els cambrers, la biosa, 
la florista, el guardarroba, el "¡impia", el porter 
de ¡"'Ideal Concert" que, eoterats de que la Ele
na acabava cl'é:<ser mare, havien volgut acudir a 
a~~abcntar-~e del !'ieu estat. I en veure a Don 
Joan tan content, tan feliç, tots semblaren stn
tir un penediment i, resoltament, obertament, 
avançaren cap a ell. 

Fou En Marian, el cambrer, el que prengué 
la paraula, en nom de tots: 

-Don Joan -- li digué-, tant se me'n dóna 
!li aque!!ts s'enfaden perquè ho dic. Tots, jo el 
primer, en", hem hurlat molt de vostè, perquè 
érem uns ximples, i dèiem que vostè era un "pri-

-Per Diu, senyoret, que no se n'enter! el seu 
papi¡ és mis gelós! ... 

---- - ---------

mo", un "cabrit", un de!;gnCÍat, però jo ara, e~ 
nom de tots, li demano perdó, i li dic: _ vos~ 
té un cor de sant i és més gran que tots e' 
fabricants de Terrassa i Sabadell reunits l , 

-Mercès, mercès - respongué el bon fabrt-
cant-, però no m'elogiin massa,.. . 

I després, no J:;apiguent ja què dir, va afeg"1r, 
ingènuament: 

-Només he fet que complir amb el meu 
deure... .' 

La Elena, molt pàlHda, vençuda per la cnsl , 

reposava sense forces per dir res ... Però sos ulls, 
sos ulls grans, oberts, contemplaven a Don Jo~r 
amb una expressió de tendresa infinita ... Et 
sense donar-se'n compte, acotà el cap darnUI1_ 
del coixí i posà. suaument, dolçament, delicad' 
ment, un petó damunt del seu front ... 

En Marian no pogué retenir-se davant d'a~Ue: 
lla escena. Es precipità a la capçalera del Iht'r~ 
enllaçant-los a tots dos amb els seus braços ne 
vuts, cridà, quafli amb llàgrimes als ulls: 
-¡ Vivan tO!; novios ! ... 

Marcel Terra 
(Seguirà). 

UNA HISTORIA COMPLICADA 

-Si, !'enyors - comença a explicar en BO~t. 
- Quan jo era jovenet. havia disfrutat molt. \t" 
primera que vaig tenir era ros:<a, prima,. ~en .. 
da, però cregueu que era ~cnzi1lament dehcl0~i. 

-Si que va!". fer un bon debut! - li conteS 

re~ExceHent. Però me'n vaig cansar aviat í o~ 
dia que m'havia fet tossir, la vaig arrecon~ 
sotstituint-Ia per una de morena. gran, ben (et' 
amb la que vaig passar estones inoblidables ... 

-Un clau treu un altre clau... . tió 
-Naturalment. Però, com que en la vaT1~ n' 

està el gust, vaig encapritxar-me una tarda du 
negTa que hi havia al carrer de Ferran ... 

-Com! D'una negra? i:5 
-Si. senyors, ~i. D'una negra. Una negra 

espaterrant... No ho han provat mai? 

=~~~'cs la vaig trobar millor que cap, ja ':~~ 
~~n~ti:~t ~:e~o!a ~:::: ~~smt:~d~e:1;r~~ne\~i~r~l' 
per lIna francesa... (3' 

-Bé - vàrem exclamar. - Llavors, quan :I, 

barb de contar-nos tantes històries de dones· ~ 
-De dones? - replicà en Bosch. - No!'=é p. 

qU~nhie;~e~~:.! e~i ~~!~hd~:~raes~stat de jove, 011 

entusiasta fumador de pipa. ,. 
Ark AbOt . 



fonies d 'una ínf}~nCJa 

qJaí:x ... 
QUI s' I/avia dc pO/lSor que la Dianeta, aqueU 

àngel de bondat tot candor, tot innocència, 

seva i:~::r/:,~,:pa~è~o:;es:ia d:a;i~~c::nP~ 
~»tjc¿a 1a~::~~~ feta' un balon i la faldilla curtejant~ 

Realment, ningl' podia pensar-s'ho; mes els fets 
~en. pr?" eloqüents per a demostrar que la Dianeta. 
avza tmgut el sel~ quart d'hora tonto i que d'aquell 

qlU;t se'n derivarien hores molt amargues. fIt'/ Papà i la tnamà es reuniren en cOluell dc fa
'¡pf la completament secret per a orientar-se i veure 
eí trobar UIJa solució a la «nutjosa situació en qltè 

sLho,vU: situat la SCVIZ inexperta filla. 
Pas a Dlaneta fou cridada al gran saló dels avant
'11 sats, on, en presència d'aquells sants i nobles 
g:roJ/.s, seria Sf1VCTamcnt jutjat el seu acte, casti
t4i~~~~o, si necessari fos, amb la clausura a perpe-

c~a Pobra criatura - selze Jm}'s bufa/IS i riallers 
'o I Un 1tUltt de primavera ---'ct:o/nparegué tola es-

;{zeYI.tda davallt dels seus progenitors, 

e/ fibr;:t%;¡~e;e:;r;d:;r:;, i;1:e::~~~/~;w,;:;,t~:~~:~ 
}zil --EXPlica, de la numera més brC1~ possible, com 

lstat això. 
gu ta Dianeta, canfosa, la visIa clavada cn el 1'01'

Éi tia digué un mot. 
_¡'ar~ úlSistí, ja CoJl to 11IC1IGSSQJIt: 

f/llda? e.1:1geixo qlte parlis. Com 'Va ser la teva cai-

1I1e~~ gran plor, 'I/n Plor de desconsol, de penedi
Di(me:;~dd però sincer, folt la úttÏca resposta de la 

i¡¡t;':vc~¡y:.omtcsa - 1I1are al fi! - cregué oportú 

h;tofse~ en fas t/n gra massa, Albm·t! Deüa'ns 
dor : Or a mi. - I ell to persl/ossiu do'ç, acarona-

oq;;Digues, Diallcta, digues, com te va passar 
esta. desgrdcia? 

;:¡.N? ho sé, mamà ... No em recordo de res. 
re~ :;;~r!t;~lOlIo, viscomte i vi.scomtesa, es mira-

::-g1t8 no d recordes de resr --- féu el pare. 
':"vom . és possible? --- afegí la ,nare. 

ble drmg perdre el m6n de 'llista, un Sl/st hom-
• ,tm VI] fer saltar el cor i cm vàrcig desmaiar. 

sine qllestes paraules, tietes de prejudicis, sC1tzilles, 

seltt~:;itz:lal~ ~~~~;ta, foren ulla revelació per als 

fo;-l.!avors - ¡,¡quirí el 'lIiscomte - vares ésser 
¿ada, brutalm'ent forçada? .. 

Pa.t/i:s~¡¡ell1/da respongué amb Ull arrOllçamellt d'cs-

-Oh, ai.rÒ és horrible, homble - sanglotà la 

baixet ... 
mamà, alçant-se trètnofa d'emoció per anar a abra.- ' 
far a la seva innoceflta fiUa. 

-Diatlcta! Dianela meva! Vina als meus bra.
ços ... Forçada! ... Forçada! ... 

El vi.scomte, entretant, es passejava a {JrMU 
gambades per l'estança, les mans darrera, la testa 
ensorrada e1l les espatlles, esperaflt que passés aquell 
natural. esclat de passió ma.terl/al. Fet el silenci, 
preguntà amb duresa: 

-Qui és ell? 
La Dioneta tlO COt¡tcstd. 
-Cal que em digitis el seu n(»n, perquè aquest 

lladre de la 1!Ostra hOllra pagui al preu degut el mal 
irreparable que ha comès! El seu 110m? 

-Lluís. 
-Què més? El cogllom, el cognOlIl1 ... 
-Noel sé, paPà ... 
-Ara ho veig tot clar! Un sàtir, un vell sàtir 

libidinós, et va forçar CII tm dels teus passejos per 
les afores, 'Veritat? 

-No ... papà ... 
-Ah, llavors va fsser U/I cràpula pervertit, que 

el va ficar d'ilI/a empenta e'l ulla escaleta fosca, i 
valenl-se dels se11S muscles ... 

-Tampoc va ésser així... papd. 
-Do1ICs, COfi' va ésser! On va ésser! Qui va ser' 

Explica'! d'Ulla vegada! 
-Va ser Ull estudiant dc catorze anys, en un 

ql/illt pis del carrer de lc.r Mosques. 
-En fili qUÚII pÜ.J ¡ què hi vares anar a fer tu 

a un quint pis? 
-Oh! EliS hi trobdvem cada tarda! 
-Però, i lo del dl'smai? .. i lo de perdre el món 

de visia? - 1II0rmoM la viscomtesa, ia en to de 
desconfiança i d(' rlara agressivitat. 

---i.Mamà, és que tu 110 et fos cdrree de què, a 
pesar dc/s seus cator::e anys, e1l Lluís, és 1m fe
nòmen, un vt:>ritable fenòmen, i la primera vegada 
de veure-me'l dm'mll ja competldràs que ... ! 

LAURA BRUNET. 

i·~~·;;·;~··;;·¡;·:~·;'·;·;i:·i 
: -Quan ja haurem enterrat l'antipàtica : 
• quaresma; • 
: --quan f10riràn amb tota ufana els rosers : 
: i emborratxaran l'ambient d'essències Iuxu- : 
• noses ¡ • 
: --quan lea cançonl IOrtiran Ioles deL lla- : 
: vis tremant. deli enamorats desbordant-te : 
: en deenea de petonl; • 
• IOrtirà el : 

: Número extraordinari de 14 TllIU : 
: dedicat per complert a : 

: LES NOSTRES MODISTETES: · . .................................... 
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8 - LA T1.nES 

- Diu que l'extraordinari que em dedicarà 
LA TUIES aerà una cosa tan grossa. A veure 
.i em deixarà aatisfeta! 

Avenlura d. dlsou. 

EN aquella època. ja llunyana desgraciad'
ment per mi, servidor tenia divuit anYs~ 
Això vol dir que tenia molta menys e"~ 

riència que ara, que el meu cap estava ple ,t 

pardalets i que a més, tenia un altre pardal ~e~ 
gros que no em deixava mai tranquil de tan In 

qU~itv!Ujo e:~a:~a dispesa del carrer de les Sit
ges. on per la mòdica quantitat de tretze duros 
al mes feien veure que em donaven esmorz.r, 
dinar i sopar i fins em planxaven la roba j e!l1 
deixaven dormir en un quartet petit com lI,lI 

caixó de panses. PerÒ jo vivia allí content i fe:~~ 
gastant els quartets que m'enviava la meva 
mllia i perdent un darrera l'altre tots els cursOs 
de Medecina, en qual ciència volia el meu part 
que jo arribés a sohressortir. 

10 no tenia, a dir veritat, marcada vocació p.~ 
cap ofici, per cap carrera ni per cap professI; 
De moment, a mi només m'interessava el se!, I 
mig del cafè de Gravina. les "botxes" de ca li 
Moritz i les escandaleres que anàvem a ar(11~~ 
cada vespre per tota mena de llocs de diverslo 

pública o particular. 
En aquells temps, aconsellar.me, encara qllt 

fos amb la millor intenció, hauria sigut una fel nJ 

tan inútil com intentar comunicar amb un abO'd I 
nat al servei telefònic urbà quan les neneS e 
centre no estan de "filis". Només m'impasa'" 
una mica danya Caterina, una massatgista, co~
panya de dispesa. que devia comptar prop de s 
trenta anys d'edat i la figura de la qual traspua'~ 
una majestat tan gran. que jo encara no m'ha VI' 

atrevit a fixar·me si aquella dona era bonica o 
lletja. 

Cada migdia. danya Caterina em deia el ttl'
teix' 

Ja l'he sentit, ja ... Dos quarts de cinc ere!1· 
quan vostè ha tornat aquest matí. 
~o em deia res méJ;, però aquella discreta re: 

.convenció quasi arribava a imp0J;3r·me. Si ¡¡,que., 
1Ie- ~ famo!les i desaparescudes otomanes de ~r 
la Tereseta del carrer de Tarascó no hague~SI~ 
.s igut tan .còmod~s, tal volta j~ hauria aca~e 
per corre~:pr-me I tornar a la dispesa abans . 

~aeIU~ea¡ir~;r:~'i:~e: :n C~;t~~~~~~ :~I: ;;';5n:~t~; 
penlre tots els cursos! 

Explicat tot això, calculin quina devia é~~e~ 
la me\':\ sorpresa quan En Lluis, un comp3~: 
meu de- harrila a qui jo havia dut feia vuit die) 

~'~I~l:~~l~~:~'I~n~O~oq~:s~~càd!a l:e~a~s~:;~~:.~C;j 
\'ai~ dir que perdria el temps. que rebria ~~ 
parell (Ie bufes i quc semblava mentida que tI~_ 
gués tan poc seny. Ell em va dir, per tota re~ 
p()~ta. que a~raia els meus cancells, però qLl( 



~'h~via proposat tirar endavant, i que costés el 
u~ ~ostés, ell provaria fortuna. 

alg veure que allò efa un cas perdut i, fer
mament convençut de que fracassaria sorollosa
~t~t, el vaig deixar fer. Al cap de vuit dies, En 

UIS va anunciar-me que allò era peix al cove i 
fI.ue aquelJa mateixa nit danya Caterina deixa-

:~blattt~r~ao~~~~~=/er a que ell pogués entrar 

d ~a mateixa sorpresa que em causà la victòria 
Ee meu amic despertà en mi un xic d'enveja. 

u tota la tarda 110 em vaig moure de la dis
pesa, tramant tm pla sinistre. Vaig agafar un 

1.\ ~TIF.e--9 

full de paper, i, imitant un caràcter de lletra 
femení, vaig escriure: 

"Inoblidable Lluiset: 
"Una circumstància de la que em dono vergo

nya parlar-te, però que tu ja endevinaràs, sapi
guent que totes les dones s'hi troben de tant en 
tant, fa que et pregui esperis quatre o cinc dies 
per a que poguem realitzar el nostre somni de 
felicitat. Perdona'm que no me n'hagi donat 
compte fins ara. Tingues un xic de paciència i 
consola't pensant que jo aquest vespre compta
va ésser molt ditxosa i estic al llit enfebrada i 
amb mal de cap. 



tO L\ 'fUTES 

"T'abraça follament, la teva 
"Caterina" 

'·aig deixar la lletra a damunt de la tauleta 
de nit d'En Lluí~ i plàcidament, vaig esperar els 

~ Innegablement, les peces dels homes ens en
caixen molt bé a les senyores. 

---- - ----- ---

Així que el vaig veure arribar, vaig espiar-lo. 
posant-me a fer un cigarret al costat de la se~a 
porta. A penes "'3 arribar. vaig sentir com abna 
la lI('tra i excJama\'a: . 

-Maleits !!¡guin el" pintors, i la brotxa, j qUI 
'-a inventar-los! 

Sopà precipitadament, sen!'ie adreçar la parau
la a ningú, i se n'anà cap al cafè. I jo, llavors. 
a penes Ja dispesa va estar fosca, em vaig esll3.
"is!'ar cap al quarto de la massatgista, on els scus 
hraços m'aco1liTen mentre em deia: "L1uiset d~ 
la meva ànima. ja em creia que no vindries. I 
em pdonejava follament. 

La nit fou deliciosa. Cap a les dues la vaig 
deixar per entornar-me'n a la meva cambra. FoU 
llavor!! que danya Caterina, que encara no s'ba
via donat compte de la sotstitució, em digué 
aque$t~ mots. que em deixaren glaçat = 

·Ah! I digues al Ricardet, el teu amic, que 
~i ara \'01 entrar un ratet. que vingui. que l'eS
pero .. 

Ricard Dada 
Llissó d'"rlfm~t1clI 

E ~ !'istachs, que era un xicot a qui mai n'hi man
cava una per dir, anava cada dissabte al vet"" 
pre a jugar una estona al billar al "Pensil Re

creativa", on es trobava sempre amb una colla d'a
mics barrilaires com ell. 

Un vespre arribà, bon xic més tard que de cot"" 
tum, i es va trobar amb que no hi havia billar fins 
a les dotze. A primera hora havien vingut uns 
quants socis d'aquells que quasi mai fan acte de 
presència en cap societat, però que si hi van unl
nit. l'aprofiten. , 

Què fer? S'assentaren tots, demanaren cerveses. I 
gaseoses i s'entretingueren una estona fent el donI!" 
n6. Però hi havien dos o tres dels penyistes que jU
gaven molt malament, j, al cap de mitja hora es
casa, van optar per deixar-ho c6rrer. Vingué, dopClI, 
l'inevitable estona de xistos, endevinalles i jocs d'en
trtteniment. 

En Sistachs, que els escoltava feia estona, no deia 
res. Per fi, es decidí a preguntar: 

-Escolti, senyor Balcells = vostè que és tenedor 
de I1ibres, pot ésser m'ho podrà dir. Quants fan 
dotze i dotze? 

-Home, vint-i-quatre. 
-Està equivocat. Dotze i dotze fan quaranta 

quatre. 
-Està ben de broma, vostè! 
-No s'ho vol cr('tlre? Doncs. és be.n senzill. )!i' 

ri, només cal sumar. Dos i dos quatre, en porto dos, 
Do~ i llOa tres i nn.""t quatre: quaranta quatre. 

-Com ha anat aixà? Dos i dos, quatre, i en pOr' 
ta dos? Ja m'ho explicarà, on els porta! 

-On els porto? Els porto amagats i no em dón:l 
la gana d'ensenyar-los! - respongué En Sistach! 
rient com un ximple ... 

INAuDr II 



• 
~Tli~s 

En l/IIItlla S,celO hi publicarem tolt ell CONTES que u'nl 
llIWtn prOPil d'611ft' contltl alu velle. Qcroau de quinze 

""'''' lUIIuntt qlll'lguln dlen" d'astI' eonerutlpellba
'tRalre, ledorl de LA TUIES. D'aquedi tontes en premIarem 
U Clda ndmtro amb ,. rt.pedallle quantitat J p 

tobr.bltt en I_oOlITa Admlnlllr&dO. o Per giro potfalall que 
"1II1IIn Ior. de Barcelona. Altrta, doau, I .,ritar l'iplU 

A c:à la Matilde, manicura de moda on hi acudeixen 
moltes tardes vàries xicotes de primera quota, es 
parlava d'En Muoné, un jove deportista carregat 

de mils duros i que compleix a meravella amb el seu 
deUre de gastar.se'ls. 

-No es pot negar _ digué la Lola - que és un 
noi que es mereix ésser atès per tota dona a qui ell 
faci l'arnot. Correcte, educat, atent i a més, molt ge
nerós. Totes les querides que ha tingut han estat sempre 
IlIUntades a la moderna ... 

-,A la moderna? _ preguntà la Carmina-. I com 
es fa, això? 

LLUís VII 

!!!!. SECRET BEN GUARDAT 

L A Caterineta, aprenenta de modista, malgrat 
no tenir més de setze anys, ha tingut ja 
vàries aventures amoroses. La darrera ha 

estat amb un corredor de brodats que va rrKllt 

~~n!~;t~':r~n;:~Tt~~aft:s p~é:ndrsc~~t~in~: 
donar lliure curs als seus esplais. 

Com totes, la Caterineta prega Sm1pre al seu 
arnant que guardi el secret més rigurós respecte 
a les seves concessions. 

-Si ho sapiguessin al taller - li diu - figu. 
ra't quina vergonya per mi! Ah! I sense comptar 
qUe de sapiguer-ho la mamà, era capaç de qual· 
Sevol disbatat. Del disgust, qui sap si es feriria .. . '-

-Ja ho comprenc, ja ... 
- Per això et dic que, sobretot, els nostres 

amors siguin secrets. 
-Ja, ja ... Quan ho conto als amics, ja els hi 

dic així... 
SALT PASSER 

BL MAL eXEMPle 

L A Cristina, la gentil muller d'En Pons, pot 
dir-se Que viu divorciada del seu marit. Els 
gustos de l'un s6n completament oposab 

als de l'altre. La Cristina és una dona de sa casa, 
i En POllS no s'hi estaria mai. Tot això, al prin
cipi, portava grans complicacions, però com que 
ella no s'altera fàcilment, acabà prenent una de
terminació i un amant. Aquest no era altre que 
el seu cosí Enest, amb qui es coneixien de pe
tits. Des de llavors, la felicitat torna a somriure 
a la muller d'En Pons. 

Però, des de fa uns quants dies, la Cristina 
torna a estar trista i preocupada. En Pons no va 
a dormir fins a les quatre o les cinc del matí i aixÒ 
la desespera. 

da0;e~~r~. ~iè! ~ ~nfr:~~~:v~ó~:~t~~, t::~ 
marIt! 

-Oh! Ko és per ell! Es pel mal exemple que 
dóna a l'Ernest, si es troben en algun !Ioc! 

BAck QUETA 

LA MINYONA SeRVICIAL 

L A justina s'havia quedat sense casa pe-;~è 
els seus senyors s'havien embarcat per 
Buenos Aires. Una amiga seva de "La Bo

hernia", li va indicar que al costat de la casa on 
servia, en uns baixos, vivia un matrimoni Que 
casualment, no tenia servei. Com que ella els co
neixia, va Quedar en parlar-ne i, al cap de dos 
dies, la Ju¡:;tina s'hi presentava. 



La rebé la ¡;cnyora, que tenia uns trenta cinc 
anys i va semblar-li molt bona persona. Parlaren 
de sou, de feina, d'hores per sortir el diwnenge 
i, cosa estranya en aquests temps d'exigències 

rao:~s, 1a
e5 rio:~n d~~!,dta S~~:'a es cre-

gué en la nece.sitat de fer-li una observació res. 
pecte a la cuina. 

-Tincui en compte, Justina. que d. senyor té 
un temperament excessivament excitable ... 

Però la raspa, entenent aquella recomanació 
en un altre sentit, va contestar-li: 

-Oh I Si la senyora vol en algun moment que 
;0 mateixa l'ajudi ... 

BA. BETA 

eL LL~NOUATOI! DeL NOVeL'L1STA 

E N una penya del .. Continental" es reuneixen 
cada tarda una colla d'inteHectua1s de lo 
més ~lIidd de Barcelona. Entre ells hi 

ha un xicot jove que cultiva el teatre, la novel
la i el conte literari amb bastant èxit. Al mateix 
temps, cultiva l'amor i s'asseeura que en aquest 
ram és un vertader as. 

Diumenge explicava als companys la darrera 
aventura. 

-Sí, nois, sí I Una dona exquisida, voluptuo-
ta, sentimental. Hem viscut una deliciosa no
vella. 
-I n'heu tirat gaires exemplars? - preguntà 

un de la colla. 
B. AlUllL4IRJt 

DÉU eLS CRIA ... 

J A ha passat dels quaranta i encara no ha re
nunciat a l'amor. I no é! que se n'hagi fet 
un tip en aquest món, sinó que és tan apas

sionada, que li costa molt renuncÏ;lr. 
Ara està a punt d'amistançar-se amb un jovin-

:~nti~~~~c~'a~~~! f~ïdill!~~treveixen a tot, 

-Mare de Déu I - exclama..-a l'altre dia una 

::i~ s~nilii~ta::nttd~f{}naa~~~, si:~o~s~ 
pat .. 

-Sí... - respon~ una altra, encara menys 
pietosa-o Es un pal que ha trobat un cego. 

TIT HULA 

LA PRAse De LA PORTeRA 

LA senyora RafeJa, portera d'un luxós "meu· 
blée" del caTrer de la Diputació, té una filla 
de. divuit anys, la Roser, que és una verta· 

- ---- - ----- --_. 
dem monada. Els xicots del veïnat li van tots a 
darrera tirant-li floretes i empaitant-la a cada 

~~~ els que la volten hi ha En Jaumet, fill 
de l'adroguer de la cantonada, que la ~nyora Ra
feia es mira amb molt bons ulls. Però la Roser, 
que és una noia entenimentada. ara fa uns quants 

di~~~~ n~u~i r~lm~~~eha ~t amb En Jau-
met? - exclama la mare de la Roser-. AbanS 
no vos deixaveu un moment, i ara ... 

--'Es que - respon la noia -, l'altre dia em 
va voler fer un pet6. 

va¡-¿~~~:X~t e~~tm~l~i~a~e~~.:u~~i i1! 
tresol està disponible ... 

KAJt. TltONETs 

NA.TURA.LMeNT 

E\~~:~e~: er~~c ;e=::~ :e I:,;::::r;; 
pOlles i va decidir transfonna.r·lo en Bar. ~ .. 

Es va gastar un pareU de mils duros i cal confe.at 
que el lIItu Bar era el miUorde la barri8dLPüaCabaÍ" 
d'arrodonir la cosa, el Mero va llogar el millor ba.rman 
de Barcelona i aviat fou tal I a renomenada del ~u 
establiment, que els parroquians bi queien com mo&
ques a la mel. 

Un divendres, al tornar el Mcro de fer provisions, 
va trobar solament a la botiga el "I¡quel, el ltarric 
de la cuina. 

- On és la dona~ - va preguntar. 
Pcr dalt. 

-! En John? 
- Em sembla que també. 
EIl\lero va arrufar ci nas i, procurant no fer saroU 

va pujar cap a l'entresol. 
En un rec6 del menjadol·, En John i la scva rues-

trcMa jugavf'n a aa11.ar i parar. 
- Vatuanel1l - va {er el ~rero, clavant I1n cop de 

puny damunt de la ta\lla que va deixar glaçats als 
clos 'colomiut't.'ll No vos en noneu vergonya de 
fer ailtò ell Ull dia com avui? Que 110 ho sabeu que 
demà i Ilenlh pa.tSat 1ÓI1 dies de tràngol i tlO sereu 
bon.'l per res? •. 

Anant de vIatge 

.--=---~-=,=---===---~--~-=---------------------_. 



~ mal pagador 

L'infeliC¡ Làsticb1aus estava ja cansat de fer 
viatges a casa d'E~ Recolons, que és un barra 
en qüesti6 de no pagar factures. 

Un dissabte en què el pobre sastre anava adele
rat darrera la pesseta per pagar el setmanal, va 
veure, indignat, com En Recalons, repapat ~, una 
POltrona del "Royal", abwrvia una copa de Tres 
tstrelies" i s'extasiava en la contemplacIó de les bla
Venques ~pirals d'un magnífic "Romeu i Julieta". 

L'home no es va poder aguantar i, encarant-se 
amb el seu client n"hi va dir a l'alçada d'un cam
panar: Que ai e~ un desvergonyit i un estafa i que 
més valdria que pa.gués lo què deu en lloc de gas
tar-se els diners en donar-se bona vida. 

Rn Recolons, seguia xuclant de l'havà, i se l'es
coltava com ai sentís ploure. 

L'indignaci6 del sastre anava en augment, da
vant d'aquella actitud insuportable. 

-Vostè és un cr'pula, un mal pa~dor i un de
generat. Perquè, demés de no .pagar-me ... a,ueat 
sàtir - va cridar el senyor USbcblaus, dingmt-se 
a la concurrència -, ha tingut l'audàcia de sobor
nar i entabanar a les pobres aprenentetes que li en
viava per cobrar les factures, abusant d'elles igno-
miniosament. 

En sentir això. En Recolons s'alçà furient de la 
cadira i. encarant-se amb el &astre i agafant-lo pel' 
la wlapa li digué a mitja veu: . 

-Per lo del no pagar, digui'm el què vulgUI, però 
en quant a lo de les aprenentes, faci el favor. de 
no insistir. perquè aquí hi han moltes senyores, 1 no 
estic per compromisos. Ja tinc massa demanadisaa.. 
comprèn? ... 

BATLLORI 

L'her~ncl" 

[~~~~~~~~~~~~~r:.~11~~1 A UAN En Sistachs va sortir de Bar-~~ V celona, no se n'anava gaire con-

-Crep. Vicentet, que la vida al camp &; una 
C08a delido ... Aquests panorames aixequen l'es-

pe~i, Ramoneta, si: raizequen i l'aixamplen. 

tent. Es veritat que el seu viat
ge a Amèrica li representava un sou 
bastant bonic i una participació de be
neficis com a gerent de les mines de 
guaiaba de San Paulo do Medio, pe
rò, en canvi, deixava sola en el seu 
pis del carrer de Concel1 de Cent a la 
Marguerida, la seva xamosa muller. 
a qui estimava amb follia. 

Era qüestió de sacrificar-se tres 
anys. En aquest temps, ell podria re
plegar uns quants mils duros, com
prar-se una finca i fer embarcar cap 
a Amèrica a la seva estimada muller. 
Eren joves, no tenien encara fills i es
taven a temps de preparar-se una ve
l1esa tranquila. 

AI cap de mig any d'estar En Sis
tacs a $ao Paulo do Medio, rebé una 
llarga lletra d'uns parents seus de 
Gelida. La seva sogra s'havia mort, 
deixant vuitanta mil duros per als 
seus néts. La Marguerida era filla úni
ca i, per consegüent, la herènci~, si 
dintre un any no es presentava ningú 
que demostrés tenir-hi dret, seria dis
lribuida als pobres. 

Calculin l'angoixa d'En Sis tacs. 
Què fer? Anava a embarcar-se cap a 
Barcelona quan rebé el segUent tele
grama de la seva adorada muller: 

"Per guanyar temps, he pres amb 
cosí Albert important deeissi6 per sal
var interessos. - Marguerida". 

En Sistacs, que de què es fereix. .. 
T. Rempat 



--------------------
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I ESC UDEL L A DE PA sts I 1 ningú ha tingut que dir 
"qui gemega, ja ha rebut". 
La Mancomunitat viu, 
i tot queda com abans, 
inclús el donar els dimecres 
a la premsa, bons havans. 

"};o hi ha res com Barcelona" de manera que els del "Poli" o o o 
es diu la nova revi!<ta crec que faran molts calers. En Moragas, que és un noi 
que En "Nandu" \'allejo al Nou o o o molt inquiet i bullanguer, 
ia, per alegrar la vista. Els senyor que hi han al "Ritz" va donar una conferència , 
Hi han unes noies molt maques preparen un campionat que era alió del "Hay que ver!' 
que estan de cuixam molt bé de dansa, baix els auspicis Va parodiar en el piano, 
i que fan mil moneries del professor Lluís de Val. Mozart, Wagner i Schubert, 
quan a l'argument convé. No creiem que aquest senyor i "rt fer d'una rapsòdia 
Allí es demostra ben clar sigui l'escriptor genial un vals de ball de carrer. 
que é:l molt bona Barcelona que a modistes i porteres Cada dia està més jove 
si com ciiu el vell rerrà tant havia emocionat i no passa el temps per ell, 
la huna al "corrido" sona. amb les famoses novcJ.les i això que ja era madur 
El mal és que aquesta borsa per entregues de "a real", al finir el segle darrer. 
jo la tinc hastant ramuda, on sortien lladres, màrtirs, O o O 
puix fa temps que me la deixen estafadors. criminals, Cada nit s'omplena 
un bon xic escorreguda, 1 !<ct o ,'uit fills de meuca el nou cabaret 

o o o amb "jolgorio general", de la "Buena Sambra" 
La Goya és a "Eldorado" o o o que ara porta En Pier. 
lluint el seu pamet En el "Folies Bergère" Diuen que la cuina 
i ient patir molts mascle!! treballa ja fa un mes, és CO!la exceJ.lent 
quan canta algun cuplet. una noia molt maca, i serveixen sempre 
Ro; cert que ja és "jamona", la Paquita .Marqués. al gust del client, 
però jo tinc de dir Es alegre i menuda, tant si és de Mallorca 
que està encara molt caia !lap molt d'enraonar com si és holandès, 
i es podria cruspir, i amb ella et pots fê un tip però que el seu "truco" 

O O o de riure i ... disfrutar. és el plat francès. 
Fan al "Pali" una comèdia o o o o o o 
molt caia: "~f:umí. es así"; Entre les dones de rango L'un viatja cap amunt, 

és una senyora alegre del luxós "Edén Concert" Vl"oll':u' dC7:rq·u:'.P,nnbvt·.lnl.," "m-neio" 
que sempre es vol di .... erti. hi ha Ja Clara de San marco, ""'" ... 
Ili fa un paper la Melià que és l'encís de tot vell vert. no anirem tots al .. . fregall? 
que en!l ha agradat d'allò més, Segons les noves que tinc, •••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••• per cap amor es commou, APOLO CONCERT 
E O E N C ON CE RT i si algú vol a la Clara, Marqués del Duero, n MTe l. 5326 A 

Music-ha li d. primer ordre ja sap que li costa un ou. 50 elell'antn a rtlstas 50 
llz¡t dc k.~ l'ltHlIlC'fo O O O 30 tanll'ulSfaa 30 
PEPITAO~~~-\\~ ~l~\';,JSTliER Finalment, ha estat firmat ~~:~ (~NI~, ò~~t~i~ ru:"g~S¡t'ES 
_.A~f !l t _s.eDsa':.!C?!t~u~el, ja fa~s Es~tut T~':";'nlr. .1 ...... , •• 1 ..... ~ • ., ......................................................................... 

Heu', :.qui Ull monument liter:u-i de propaganda (.inema
togrllica q()Ilit per !e, D05tre xafarderet mans en un cine 
de barriada: 

"Cine Prado. RI pre!erldo por Iu perlOnas de buen 
gusto. - Qlu"3 de Octubre, 2 de Noviembre de t924. _ 
Para estol diu, que blen pueden llamarte Fiestas de Fa· 
milia, hcD10l puesto especial cuidado en combinar dot pro-

grama~ en 101 que Mi preaentan problemas ))\1f1lIIIente fa
miliareJ. - ElIl» van dedic:ados a Iu madres, reina 1 
'ngel de toda hopr, - Aunque 1610 lea morncntineamen· 
te, dupu61 de ver las pellculu de est05 programas, 00 
ha, persona que DO rinda fervoro!lO acatamiento a la m1t
jer a quien debe la vida. Asi tambim no hay madre q\JC 
pu~ contener Iu ligrhnas ante lat tiernas eseenu de 
que estan repletal estas cintas, y que viéndolas les viene a 
la mente el recuerdo de aclos en los cua1es ella babri 
sido protaaonista. 

Anunci que hem Ileait a sota l'epigraf -Huéspedes-, 
~Caballero, con o .in, te desea". 
Ye't aqu( una dispetml que no ~ res d·CJtigent ... . . . 
D'una noveRa molt popular: 
"EnaWl~lIa lejana éQOCa, el alumbrado por (aJ, que to; 

davia no ui!lffa, lIada ma. obKuraa las nocha! de Parb. 
Heu', ¡qui un cas en que l'efecte és anterior a la cau,," 



CORREU ~ECRET 
~: Boquida...,. Falta isti l i correcci6 _ Bor Btlo. Seran 
k ¡,ca.ts. - A,.j¡ Abol. Aquest. cop 'no ,'ha encertat. -
~ nlxll. V. al número. _ F. Drrollo. Surt aquesta Jet
_L - Ka,. d'Ai,.t, Sc'n \"3 publicar no fa gaire un de 

molt Rmblant. - JlOII da Roll. Es innottnt i això que els 
de vQltè no ho IKD5tumcn a ~Sler pire. - Bor Btfa. Apro
fitem el xisto. - L'Mrew pgd!,",- V. al cove. _ Fra A,,· 
Itlm Torol Anir1 amb toU ell ets i uts. - A,.,,,,. Bolis,1). 
Pot .!;ucr al Pa/1I.ft/. - Pl(n1 Poc. Lo que plouritn, serien 
bufes. -

M ~~~~~R~~~~ ~~ H I Mp~,~nt d C~~~~~l~LU"~ ',;d e 
,,__ &I..w .. ,..".c:v- ....... 

GIlAN CONFORT _ SALETES DE BANY - TeI!!.n prl .. t 

fN OOf'fA$ HIOltWJCA' 

Es ut HUOR SUATJDA 

KATAl..t.lItl1ASu"va1ru.~Ct.a t
p~:~!AMy~~I~OC~~ 

CaJdletl. central. les dues cas .. , Habitacions a 5 pessetes l5AN RAMON. 1. 

---~~~;::::::::=.~~::~~:-~~::::::~~~~====~BA=R~C~EL~.~NA~~_ 
liOïà, Restaurant GASA JUAN E L e u P D o 

Penslón con desayuno 12 pesetas 
Gran confort 

Carrer de Sapl Peu, 110 
GOMeS HIGléNIQUfS 

Oa.teu UN RAL i n'cal.lvl.nu MIL ~bl. Sta. Mónlc8, 21-23 Telêr. 2372 A 

~~~===u==~==~====~ 

~~ C~8Rf~1 
SI en tenCu C II Ull Ulu ... ! 

~porU 
".lIiL~4' 
..... al bao,.1 
~"._pI. ... 1 ..... _ 
_ r.'-lLa 
...... per ..... 
,. .. I -.r. 
e... .. -.ci" 
,..u~_.,.... -- ... __ cabi • 

.. .,u.poe.. 

URN! (RONYA) 
!!....~. en deu minuts I.b ei 

SULFURETO CABALLERO 
COmte de l'Assalt, 86 I centrel 
lII'eapecfllCl . BARCELONA --

voleu que lu
.... gIn esverades 

~~;,'::~~~~nl'~ lotl~ n la all 
que la trobareu per 
DOS PESSETES al 

Clrrlrjll'Utl6, 1.- 1. rllllicl. 

PURGACIONES 
.,......,. loS.I due h "'JOI Ilo: I .. .... ""' .............. "-'-. 
_"'_~,""_ .... Io, 
w.. _,,"'-.1&1, 

GraJeas RtlilS Rovi8olH 
..,..r-at.dOI ... ot ... tu ..-... --CIU 11,,1i.11.~11111 rIms, l¡.aUUIIll ---------

" 

-fill! DE C..BA;DIA" 

CALle 5,ANTAAHA·U·B 
Ttlf,QNO "·CJ2 

8'h posat a la venda 
el quint fascicle de 

EL TALISMA.N DEL AII:OR 
C.p mM obu ha ."ollt un hlt tan gran I uponlan] con la lormo!lulma (rudó de la 1I0lable e.t'rl,lora 

LAURA BRUNET 
Ep el quint ludde . 'atjue.la o",a, .'HtU.'. m.rf.lralment el .Ullutfu tema 

FELlCIDAD CONYUGAL 
u.. \'otta COM' .... an term" leaenl. la maaeu .a JUIU I .om!a8t el tor .e la persona am". 

~-::~~ Iht:':~J ... J~:e:Jo~:~rv!tlr~e~:a:::a ,:.':¡~aee:'e~'~'/,:!~ ff:!r;6f!f. ~~~:d.~rl ~o:at~tt;~ 
"", tj ..... t J tjul.t IS eom"tt. I. lull.ira! toace,d6, ofart., .. n .. ,uit .'Ulmpln ,er • Jald.,.-se en 
eta esmltll .e J'amor. Cap o .... - .Mohdament tap - eOlltf .. a HtU.' taa ",,"'uellós ., le. lateun 
arnodoRl torlll .... eom aClu"t delld'- lU"'e .e la LAURA BRUKET, .tI !tuti Pln,d po ... 1 "nd"'r 

per trlomlar en Iu lIu1tn amorotu. 



------------------

En Jiméne.z se'ns ha tornat tarumba. Per mit jà del recader de Pala polls ens envia aquest di~ 
buix, i al peu ens hi po8a la segUent Ile&,enda: 

"Por entre unas matas, no diré corría, 
seguida de penos, volaba un conejo." 

-No trobeu que davant d'aquests simptomea. ItrA qUestió de penlar en la camisa de força? 
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