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El (:OID, del què, de la (:08a 

e ADA diumenge a la nit, l'amo surt de 
casa i va al cine a arrambar, Això 
sembla una paròdia de "La balla~ 
dora", però és una realitat com un 
temple. Quan surt del cine, si no 

ha fet cap conquesta que l'obligui a llogar 
per una estoneta un cotxe d'aquells amb 
mig cavall de força, i un cotxera de la 
"quinta" d'en Castelar, baixa Rambla avall, 
a la recerca de l'honorable cos de redacció 
de LA TUIES, cosa indispensable per a3-
!egurar la bona marxa del periòdic, puix si 
l'Amo no cerqués el cos a LA TUIES _ 
i qui diu el cos diu una altra cosa-, aquesta 
s'esmortuiria "com la dàlia quan li trenca 
una branca una ventada" que va dir en Pi
ta1'1'a. 

I veu's aquí que no fa gaires diumenges, 
¡'Amo, qUe venia del "Cataluña" on havia 
explicat una pellí cula en tres parts a una 
nena amb barret i tot, trobà, a l'àngol del 
carrer Nou amb la Rambla de Caputxins, 
a la colla de caps de casa que escriuen el 
nostre popular setmanari. Hi havia, en pri
mer terme. com és natural, el senyor Ru
fasta, que cada dia es torna més home seri; 
en Marcel Terra, que penca un cop a l'any; 
el senyor Ripalda, que està retirat perquè 
uns senyors li han posat el "veto"; l'Afar
ta Pobres, que fins quan renega ho fa en 
vers; en fi, lo bo i millor de cada casa í lo 
bo i millor de la nostra. 

-Escolteu, nois - digué l'Amo-, ja de
veu saber que s'apropa la Pasqua Florida i 
que aquella setmana no tindreu tema, puix 
estan tancats els teatres, els concerts i de-
més llocs de "jolgorio"? , 

-Té raó! - va fer en Rufasta llençant 
un sospir com si fos una locomotora-. Vol 
creure que no hi havia atinat? 

-Vostè, rai, que sempre baixa de ¡'hort! 
-Ai, gràcies a Déu que podré descansar 

una setman<) I - va fer en Rufasta amb 
aquella innocència que el caracteritza. 
• "Buen~", fillets, si no es fa endarrer:t., 

I amo me I desencola d'una plantofada. Qui
na boleia me li va etzivar! 

-Doncs, si - continuà 
el que paga-o Sabeu què 
pOdríem fer 1 

-Oh!. .. 

-Ves!. .. 
-Sí!... 
·-Ai, senyor, que en va deixar el rei He

rodes. Doncs podríem fer ... un .úmero per 
les t1Iodistetesl 

-Carai I ... 
-Vaja ... vaja ... 
-Ai, vatua ... 
Ni Déu sabia de què anau. Per & en Ri-

pal da, amb aquella cara de set ciències que 
fa tant de respecte, digué en to escèptic: 

-No pot ser. 
-Per què no pot ser? - botzinà l'amo 

clavant-li una mirada de traidor que ens 
va deixar esglaiats. 

-Perquè el 6g ja el vàrel1l publicar! 
Per poc hi ha trencadissa. 
-Amb això, ja. ho sabeu; si ae'l feu ben 

fet. .. 
-Què 1 ... - vàrem fer tots, esperant que 

l'amo es desdineraria una vegada a la vida. 
-Aviat en farem un altrel 
El polo nord comparat amb nosaltres en 

aquell moment, era una espècie de sucursal 
de l'infern, de freds que ens vàrem quedar. 

l aquí tens, amable llegidor, simpàti~a 
llegidora, perquè, a tall de mona de Pa~ 
qua, et servim tot un plat de modis tetes. Un 
plat on totes són mones, siguin rosses, ca,... 
tanyes, negres. altes, baixes, primes o gra.,... 
sones, Ull plat Que és per fer tornar mico 
a qualsevol que hagi passat dels quinze 
anys i no arribi als setanta. Perquè la mo
disteta barcelonina és una cosa que sem-

~ pre té actualitat. una cosa que perdurarà 
pels segles dels segles - comprès el del 
senyor Conde - com ha perdurat la tradi
ció de què els moderns Adams ens mengem 
totes les pomes que generoses ens oferei
xen aquestes Eves de faldilla curta, cla
tells esquilats, petxuga a la fresca i cames 
tornejades que semblen fetes per anunci 
d'un llit de vuit pams. 

Després del dejuni de Dijous i Diven
dres Sant, després del be de Pasqua s'im
posa una cosa: la femella. r, quina femella 

més encisadora, mé! atrae
tiva, més agradable podem 
ofetÍr que una modis teta de 
les nostres? Ens sembla 
que quedaran ben servits I 

· · · · · 

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



1.lltK adoptat delibera· 
dam('ot a ¡'encap,;a 
lar aque»t article, el 

tcCnc OI curlO " I no he~. 

..-olgut empleat f"J mot "ca
rn:r. OI, que es ptrlita a de 
lNe. illtrrpretacioM. Per
què la modi~ta. .:om 1..1. 

n1f"l.!e- a, la den hita, la CI 

nrgian!! ¡ ]:0. ~11 4'a(\< 'l, hiln 
de seguir un;'!, llarga .t!-ri
tI'estudi;¡ tf.ct'lic. I pràctic" 
ah",n. d'arribar al doctorat 

CDmença el batxillerat 
oap .Is trctu o catoru 
&ay" Es Qua. l'alumna CII

cara plora quan ci penti 
ur·)a és ptt ella un Juplic\. 
Aquest és ci primer cur3 
!:ntn, tota clIporuguida. al 
.. ner, cn no hi romaD qU'l 
ai mai, i pallsa la mé~ gran 
part del dia anant amunt i 
.nU enerada, amb la cap" 
aa sota cI htaç. pujut ter 
cers i quarts pisot' i reco
Uiot alguna que Altra pro
pina. Ehs cèntims Ic'ls ga~ 
ta amb ci "Patufet", en 
mit2'cs peces dt xaco1at. i 

nodlslll 
amh arguments de j}(·~Ic ... · 

nordamerieanes, d'a
<lJelle ('¡ue temm 'ren_ 

epi!l<Jdis. dividits ea 
-:I. . :o:\t:, vuit 

oc de tren. catorze ¡". 
e'hlis i un J.le~o òe dos mil 

llCI'·es. 
Poc a poc, el bon exeJTI 

pk de les comp~lnyes ia 
que la xicoteta comenci 11 

.lnnar·se compte de què 
aquelles cametes tan rodo 
nes farien molt més bonic 
!oi la mitja no estés perpè 
tuament al garró i les all 
'iu es li quedarien molt m&4 
arrodonides si no porlés 1. 
faldilla a la gaqè. r, unA 
tarda, ('¡uasi a\'ergonyint
f>e'n, es decideix a comprar. 
estalviant·s'ho del cine, la 
primera capça de polvo~. 

Simultània~ent, un a~r;,

nenl de ca les "trama!S 
que ja porta calces lIar-
gue" li tira la. primera flo
reta. Es el "notable" d'a· 
quc1l primer eur~, ple d'en~ 
g(mie, i trif111flue!'l. 



AI segon any, el cuc j<l 
~ papallona, papallona, ai! 
que eJ d~ix3 en(~gar aml) 
massa fre<¡uencia pel, rai:" 
de sol. Ja es P<>s:L carmí ab 
Bavis, ja les : ne, mitges 
són impecables, el seu uC..Jt 
~I!I pronuncia cada cop mê, 
i cada diumenge al matí, 
~, renta el cos de dalt J. 

baix, Té nndo, f<:ilS llaci 
,~olitaris del Parc, els Lan.:~ 
de la Diagonal, els recons 
de Les Planes sún lloc fa 
yorit dels s('us esplais amh 
el xicot. I, quan van al ci, 
ne, comencen les mÇon~ 

teòriques que (O ton e n 
.aquell final de (uu.,. 

I ja som al tercer any, 
<¡uins estudis no difereixen 
.... ¡re del segon. Es limiten 
.a una ampliació de coneix'!-
1hents, fins un dia en què 
~I novia, després de pre
l'I.r-la molt, li dóna el '4 110_ 
bresaliente". Però quin "so
bresalíente", fillets! El qu~ 
~ després de l'examen. j .. 
cal que vagi de pressa per 
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t'vital" una "hecatombe" r 
Aquests tlU anys són el q~ 

podríem dir-ne, el batxiJJe.. 
rat, Llavors, tres camins se 
li ofereixen. Pot seguir el 
lleu prometatge tot fert 
d'oficiala i casar-se COM 

manen les lleis amb un noi 
entenimentat que es faci ci
trec de l'''activo y pasivo'· 
que els altres 11 han deixat, 
o arribar a "primera" si es 
deixa pessigar pel marit de 
la mestressa. I si no té m'I
nics i sa mare no és ~re 
del morro fort. amb eJ 
temps pot desbancar a una 
"querida" de les que es VC:l' 

teixen al taUer on ella tre
balla i tirar tranquilament 
d'auto, de brillants, i de to· 
rre a Sant Gervasi. La llàs
tim:1 és que, en aquest cb·· 
rter cu, té de tirar tamb! 
de vell verd, i aixh. quo 
s'és jove i bonica, resulta. 
més pesat que h".'t"r de ti· 
rar d'un (':trro. 

Pbil Hett 



L'hora bla-va dels nostres 
-M'bo dit .... .-• ..m.t. ~¡ 
-Si. però. miri'. ~ la c:apaa. pm¡uè l'altra __ 

• em qren lOI"Iir tots ft1ab. 
-Perdi c:uidado. que: 1& senirf ..• com correspoa 

a._ una aenyoreta dels seus mercixemeots. 
El to CODttIltrat. calent. aIl".b què va pronunciar 

leI darreres paraules, m'obtigl a alçar la vista i a 
ac-atar fina a quedar triomfadora. la mirada del 
jOft i força iatereuant dependent. 

Cornc:tament .estit de negre,. hannòok. de mane-

_v ......... ~ ........... ".,.. ...... , 

rut ordenat de rata. teDia un DO K què de .im
patia aqueU xicot. que ai DO fos que jo • quasi tots 
els hi trobo el "no H què", hauria dit que aquell era 
diferent deli altres. 

Ell, mirant-me d'una manera estranya, va pre-
,untar-me: 

_"EcJajr". "'¡tat¡ 
-SL -Per qu~ ... __ ..... 1 

-VoatiCftll ..... 
No nreic poder _. DIatretameal 

oatr<tinpda <li 1'_ d'aD obj ..... que 
hi baria • la YitriDa. DO m'haria donat 
compIe de qu~ .aIia da..,... .,.. el depea
... &ns que, un refrec del .. COI c:oatra 
................... deixà amb la poraula 
• la bocL 

iüpIdomeIIt. CCIII ai m ....... picot Ulla 
_ .......... p"" eucannt_ amb 
oqaeI1 -. Ell • ....-. afable, -
perdJe el III da la ........... contlnul: -Crepi. _ que a6a _ pla-

, ... _~ '0"""'" .. be proba
dea ¡ puc _-li dIx60 __ .etloooa. 

-De debò? - ...... pnpatar amb 
eorna davant de l'aplom d· ... aeIl m.iDy6. Si 
:woa~ 100 tan __ 

-Amb moli de gual. Voati... mereix aisIl ¡ 
molt més. 

Comenc;ava a molestar-me el deix excessivamelll: 
allargassat amb què el dependent acabava les f,... 
ses i per si s'atrevia a noves aventures. vàreig ~ 
posar-me a donar-li una Uiçó. • 

Com qui no dóna importància a la cosa. rireW 
inclinar el COI sobre la vitrina. i poes moments det" 
pra. un nou refreg lent i cadenciós del depcndeatr 
m'advertí de què comtDQava el segon acte de lIt 

cOlr.èdia. 
I quin segon acte, fillets I Es veu que bf 

tenia la mà trencada, el lladre a aquestt 
mena de representacions I 

Tranquila, més tranquila que ell, dreII 
deixar fer, i. en red~r-me per obsenl' 
els clixés que ell m'oferia. coHocat estrII'" 
tègicament al meu darrera, vaig quedar ... 
terialment embutida entre el jove depeIt" 
dent i la vitrina. 

Damunt la meva carn tremant. sentia .. 
sarmentosa com un ",íRRc, del correde: de
pendent, que. fent utl. nou esforç per • 
guardar t'aplom, em deia amb la major .. 
turalitat del món: 

-Aquí els té. Si algun defecte hi ~ 
no dubti que serà dqut a què s6c ... 
mal aiKionat. 

-AI contrari: a la Degua es 'feU ~ 
són obra refinada d'un mestre. TentJl aiDI 

detall. i estan nlolt ben contrastats. Aquest c:oatrr 
llum, AObretot. és henr.osissim. 

-No tant com ... 
-Com? 
-Com ... els que déu fer vosd:. 
Les prellioDl contra la meva fortalesa posterW 



~ en crmenL I..es pupiRes del mm .itiador 
• eDcenien i apagaven com follets. La seva YeU ,'ana· 
11 fent fonda, seca .... 

-De manera que vostè creu que jo? .. 
,,¡¡.Ha de fer clixés admirables. Estic segur que .•. 

Ua crit gutural, apagat. ofegat. flor de lIaYi. va 
~ en sec aquell idiHi que comcn9l'ft • ~ 
...-.= &Ires de plataforma tramTilria. 

Ua núvol entenebrí 1& vista del dependent. 
.- tambalejà com un colom mal ferit. 

-Què li passa? - vinig inquirir lla
'fOra jo, irr.mutablc, serena, sense perdre na 
l:kIIaent el meu to de naturalitat 

EU no contestà un sol mot. Apoiant..se 
ea la vitrina, coixejant i mouepnt-se et. 
IlaYis, ,'arraulí en un rero, recargolant-se 
::. un mal esperit. Pusats UDI minuta, 
a mi. ullerós, amb pas insegur. tornà cap 

L.:-Què li ha passa' 1 Que .. trobo ma
....... 1 

-No és res. senyoreta, dispensi. Ha e&

lit una punxada !emblo

I.A TUIBS-5 

plint una obligad6_ Li -. d ..... , oIn6 ...-. 
quan mc:nyl un xic de UUtima. senyoreta. 

El cor em ft fer un .lt. Realment aquell jO'ftl 
tenia raó: estava abusant de la men. superioritat. 
d'una manera. potser no rmua cIipa. I eU. bumI. 
YmÇbt, arraulit em demanava misericòrdia amb la 
.en mirada inde6nible. .. 

-Una punxada 1 I ara I I qui l'ha ........ , 
E.tic ~ra de qu~ ai les fr.!rades ~- r..e. ¡ __ • "'" ..... ~~ IIono • CIIIpn ... ,_. a_ AboIta, 

"-in, a hores d'ara JO no podna explicar 
lquesta aventura. Va ser tanta la ràbia. tal el dolor 
'Iae aquell jove va posar en Ja que em va clavar, 
CJae 6ns vlreig témer que D'havia fet un sic: ......... 

• ~O':n:~ :t~~=r:=~~ heq~=~ 
Sobretot ... quan parlo amb alguna persona que tin. 

Decidida a acabar amb aquella equíYOCa situació. 
vlreig tirar al dret: 

-Tan' cie mal U be fetl 
_Moll Estic desitjant arribar a cua per fa'" 

un exàJr.en .•. de conciència. 

CId un xic de mals instinb. 

-Si que em sabria greu havtr arribat m& 
enllà cie lo què em propo5a""- _ 

1IIIIII .... ~¡III._ .. _ ... _ ..... mcili~~~~~ti de què ha arribat molt, per6 

<li ~!i Que hi baa penooea que _ a",bu. 

-Devepclea. 
-Vol dirl 
-iU&.i'::! 
-Si no m'ho opUca, li ~:!."~ ... 
-=~ seria molt l1ar¡ d'exp~":at i ... t.:

ul
- un 

--an: puc oblidar que jo em tn. 'JO a aq CUllI-

-Pobet no tant com es proposava aJTi.. 
bar-hi voe.è. 

-Qui sapl 
-Miri, jove, jo ja estic curada d'espants. 

Si vostè s'hagué!. explicat, potser hauríem 
pogut sostenir una conversa ben agradable 
per tots dos. M'agraden aquesta episodis 
• R .. cie peU, ..... transcencIènda- El ~ 
m'empipa és que tal prea¡uia per tIDI. cu- . 
tonada, compñn 1 

-Jo em. creia que ~ era _ ''babl-
tuada", 

-Com? Encara ,'atrn'eix 1 EDc:ara iD
teata insultar·o::c 1 

-Dispensi, no be porlat OIl el _ qae 
YOIIè IUpoIL "HabmIada" ..,. dir ea el 
noe!re ....... _ cie la ....... «mpracIo-

_ que _al'''''"' _OIl c:en:acleloquèjo. 
_ .. iqae_haref ..... cleataDer& .... _ 

laila-
-Si no .'apUca._ 
-Fixi',: tot 1'_bUmeat .... OIl la penom\IIL 

Aqu .. " quietud, ~ rep60 cie _ • -. __ 
vida a la mitja becaina o a l'estimar. Cada eeccI6-
~ un niu cie somnis i de dolciuimea reaUta.ta. 



e - - LA TI'T!lS 

-Veu aqueUa joveneta que estl amb el florero a 
la mà? Doncs ni ella en.'1enya l'article. Di ell es mira 
b fto~. L'escot art:puJós de la dependenta. és molt 
_& interessant que tota la parada. 

Aqudla p.a~11a que ara agafa ¡'ascensor, no dubti 
que ho fa pt"rqu~ en ell pensen trobar·hi un mo
lDent propici de burlar les mirades dels qui vegetem 
ptt aquests corredors inacabables de taulells i estan· 
terits. 
~ j(Jmo1t" que vénen a aquesta hora a empro

nT.5e unes sabates, són "cansades" permoses que 
van en cerca de jovenetes inexpertes que es deixin 
aturdir p'-'T les seves propos.icioos gens recomana· 
bles i el jove que a tres quarts de ducs es recorda 
de què li fan falta uns borceguins. no és que ne· 
cessiti rrs, sin6 que li sobra alguna cosa i mira si 
troba .. qui li faci falta. 

E, l'hora que s'ho porta, senyoreta. Es aquest'\ 
hora blava dels nostres b3..53rs que encara no ha !\3-

pigut untar alp poeta ni han posat en els cuplets 
ds "'trAlurC!I de Ittà. Es l'hora que, després, en sor
tir, fa que Ics parelles ,'ajllntin cadencio~s i cl>rquin 
~coru IOlibri, per dír-se els $l:tlI amors a cau 
d'oreUa, 

r.J l'hom que. .. 
~"", jove. que em sembla que té bon xic d(' 

rao? Realn ent., hi traM certa poesia en aquesta 
quktud. 

<\h, li vostè l'encom::ma el mal de l'html, no 
sera tan inclement de venir armada d'agulles I 

""o "'~ estic tota neguito!l8. Em sabria un greu 
d1laver-1i fet ll\a.SS:l. mall Vol dir que he punxat 
tel fort C 

Si vostc fos tul ;¿mablc ... 
Quil tament, amb una fredor inconcebible per no 

cridar j'atendó, vàreig poder cerciorar-me de què el 
mal n" era tall gros com venia a suposar aquell jo\'e 
i que, a l'endemà. podria seguir tan tranquil amb una 
no\"a clienta l'explicació d'aquella dolça mentida tan 
ben troixlda de l'hora blava dtls lIos1rts basars ... 

LAURA BR.t1NE'T ...................................... 
Ull ",op3r d~ duro 

N o sé si enfadarà l'interessada, però ¡'anèc
,:lofL ~ intere,sant, i ... allà va: 

drina rJ~;;!:k d~edSlaq~·i11:d:~~~s~0~~~e:~t!~~ 
de itjant accedir a les peticions del seu promès, 
en Feliu, un noi la mar de quitllo i a qui mai 
mant. ven cinc duros a la butxaca. 

No ('rec que sigui necessari que jo descrigui 
gair~s tatll~s per a que vO!ltès es donguin comp
te de la naturalesa. de les preten~iong d'en Feliu. 
El què en Feliu demanava era una cosa molt na
tural, que no està renyida amb la moral i que 
convé tant a la dona com a l'home. Li demanava 
poguer sopar una nit tots dos junts en un re
servat. La combinaci6 era molt senzilla: ella sor-

tiria a les llet del taller, ~e n'anirien a ca'n Ma-
ntz, a les nou tornaria cap a casa i diria que 
l'havien (et vetllar i que com que a les set ha
vien berenat, no tenia gana i se n'aniría a dor
mir. Com vostès veuen, el "truco" no estava 
gens malament. 

Per fi. un capvespre d'abril que f~ia molta :xa
fagor - la x;"if;"igor és una cosa tràgica per les 
virtuts ~n perill -- la noia acabà dient que si • 
en Feliu. Pujaren cap a cà'n Moritz, triaren un 
"menú" qualse\'ol i, el cambrer, que estava "al 
tanta" i no Imdava. els anuncià que el primer 
plat trigaria almenys vint-i-cinc minuts. l, un 
cop aquell hagué guilh.t i la porta va estar tan
cada, ja poden suposar vostès que la Roser i eD 
Feliu no es van entretenir en parlar del Metro
polità TraD!lVersal, 5in6 que van entregar-se per 
t'omplert a certa gimn:htica respecte a quins de
talls no crec que a vostès ebl siguin indispensi
hJes grans explicacions. .. 

~litja hora de~prés. per recuperar forces. tots 
d', sop;"ivcn abllndo!lament. El ~egon plat era 
una botifarra amh mongetes del millor aspecte, 
"'Jerò que sens duhte no estava prou cuita. 

La Roser hi davà. les seves dentetes menudes 
i blanques, i exclamà' 

Ai! No m'agrada geMI E. molt rlura! 
I en Feliu. que en aquell moment clavava mos

segada, va respondre! 
-Sí Però fa un moment et passava ~l con

Iu,ri. Hf t'agradava f(lrc:a que fos dural 
El cambrer del rec6 





LA "t'lU; 

-Mira, ja la tens aquí. 
L'alegria pujava per l'ull de la escala inondant-t'ho tot ~ 

claror i desgranant-se en el cascabelleig d'una sardana; 
nCa.Jtul (auall, el riu, 14 p14nttl, tol trtballant lo dOM ctl"'G 
:anltn la UUM l tl sol; f canta al peud.l bressolI" 

-Què és, xamosa - mormolà l'àvia fent un esforç per 
alçar-se i anar-la a rebre. 

-¿ Veieu 7 Tant rondinar i després sou la primera ... 
-Es tan innocentona, pobreta I 
-Avial 
-Nuri I Vina, escolta; com és que has vingut tan tard? Que 

ao ho saps que l'àvia té molta engtínia quan trigues 7 
-Es que avui elotic més contenta I 
-De debò, maca? 
-Si, sí. Pcrò d'una mena d'alegria mQ estranya I Més di-

ferenta de les altres alegries I 
-Que tnan apujat la setmanada 7 
-Psé. I pcr això estaria tan contenta? Mira per on 1 
-Doncs, què és, què és 7 Explica-ho a l'àvia. 

...... A:R1l de Déu. ~tare d~ 
l ........ Déu. )J':ITC~ de Déu I 

Això no pot set. 
:Mercè; la :\úria té massa lli· 
bertat. va massa pu les seves I 
On l'és vist, plegar a les vuit 
i • tres qu:1.1't5 de nou enca
ra no mer a casa I 
-I b6. mare. deixeu-la fer. 

que bé és prou entenimentada 
la ..... 

-Sí. L.mM ho érets tu 
d'entenimentada i. si no hi 
arribo a temps, no sé pas com 
hauria acalmt lo d'aquell artistot que et venia al darrera quan 
treballaves a cl la Maria de Mataró. 

-Allò va ,er un núvol d'istiu. 
-Un núvol d'istiu que hauria acabat amb un xàfeg com el 

dtll..vto que tou ens hi hauríem ofegat de pena i de vergonya. 
--Qui sap .1 què hauria pas5at I 
-Ru de ho, 'fe't-ho aquí. Si quan "3. venir la moda de les 

mhegues &, pernil i les {aldiUes cenyides, ja em vàreig veur(' 
perduda.. [.t'i noie'! del nostre estament han d'kser modestes. 
fi volen pujar una ML5a i anar pd carni dret. 

-Sí que estA ~nnonejaire. avui, marc:. 
-No s6a .ermons. Són lentències que tes tenim arrttOnades 

i per això .~em taa bé I On s'ha vist portar un escrapul6 de fai· 
dilles per tnscnyaT bé lea cames, una mocosa de catorze anys? 
tf odbtia. modèstia ét lo què call Vés, quan jo era la primtra 
de la Cuss6, que m'haguessin parlat d'essències. sarotes de xa.rol 
i d'esquilar-me el clatell com una mona! Un jipó, mocador al 
cap. i la faldilla ben folgada per tapar fins les saba.tes. Clue molts 
eop' eren de ... edell amb, la puntera (I ... ~¡'Ilna. que duraven m': .. 
• ue les altres i l'~~;':' oels encants les donava més barates I 

-1 .~, UI'la, els terrps canvien. 

-No ho dirà a la man::a7 
-No, dona, .no. . 
-Es que ... SI ... veura ... 
-Digues. apa. digues, qUI 

em fas estar amb ànsia. 
-Doncs ... que fa dos • 

tres dies ... que em segueix. UD 

jove: més elegant I... 
La mare, la )'lcrcè, .'es-

cabu!leix corredor avaU, ai
xU;r.lnt-se una llàgrima. 

L'àvia es queda palplanta· 
da davant de la Núria sense 
saber què dir. 

Per fi, acaronant-la ten
drament, barboteja: 

-Un jove 7... Perà .. , III 
encara ets tan menuda I Si._ 

-Menuda? No sé pas què
hi veu! Vaig pels quinze 
anys i ja guanyo sis duros I ... 

Vfcrolt RIPALDA 
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Un ••• _re a una _ocIl ..... 

&.BGORIA EP1GRAMATICA 

BIIo tao4i.stdo, - fra"CO ¡ ai.urida, 
.. f/N' IGPS cosir; 

...., 11Mb tJIltfIJI sastre - car el .treuita 
,,,. nu.pn Nil desig. 

ModUla trMllorros - clars COM U" beU dia, 
wgru CCHJf 14 ..u, 

11 odi.rfa fÑmJ - qUI pass.s la tWa 
nJIIIOIII • to.rW, 

..... qw ('1"".0, - flifUJy que el Jt,tiJjo, 
n.o d COlí tJMb ",fI 

QfIGfIÜ NSlU "'n'eix .. - los vellut.'\t!l /lavit. 
dorJdI 'tll'WUsf, -

Iu "JI" del rOll,. •• - ta boca ,"e"14Ja, 
• riUlr. d, Illtí. 

T.,. frONt d'akJba.str" - rossa cab,Urro 

'OfJI '" lCda • brins I 
La ..... , NaltvtJ - Ioborafll tts grdcies 

CON t'O preSNMir / 
AiII. 14ft bONica. - Aixt. Um ornana 

d. grWs setl.f fi, 
• kJ Prirraav".a - d, lot,.! ses gales 

SMI Millor vestit I 
P" KO, ",odist,ta, - t'espera aq!u.fl 

CM' lé gra,. dnig 
tro/,.,,.. carletes - a NM fanta.,ia 

d, b,U,,,s ,"il/ ..• 

I oplSl bona peça - qUI lattl " d"'.füja 
""OM podrtl ",,,,plir; 

,tw ,fe Ii uno agulla - que sabrà enfilar-te 
ti hi POSIS el filll 

~ TWI.II-. 



La festa de les lDodistetes 

A
Od com Pari" té la seva festa de les Ca 
tl'nnetI!S, n.J$8.ltres hauríem de crear la 
festa de les nostres abe11etes de l'art 
del fil. 

No tenen b seva festa fins els xofers, 
que IÓn la gent menys espiritual i més inciv11? Per 
què, doncs, I!!'.s ml)distetes no han de tenir el seu 
Sa.nt Cristòfol? I no prcci:w..rnent un Sant Cristòfol 
nano. sinó a mida i , .. ust de cada una d'elles. que prou 
1e1 mereixen, pohretr'1! 

Per què. repetim, una vegada a l'any no bavml de 
cclcbrar la festa major de l'agulla i el didal? Per 
què? l'uque no hi ha hagut qui es cuidés d'on:ple
taar aquest buit. vc't-bo aquL Es a dir, d'això de les 
festa de les modistes. prou que hi ha qui se'n 
preocupa, però el qu~ pas
sa és que aquest buit n~ 
el pot omplir tothom qUI 
Tol. 

De festes els n'hi han 
fd masses. i van esvo
rades. ja vos ho direm. Es 
... ben de memòria aquell 
aforisme que diu que el 
gat escaldat amb aigua 
t~bia en té prou i no CI

tan per festcs que quasi 
sempre acaben amb aigua 
calenta. 

Nosaltres creiem fer~ 
maml"nt que cal fl"r algu~ 
na cosa a les noies del fil. 
Com? Què? De quina ma~ 
bera? Això ja ho veurem 
quan hi siguem- Lo essen
eial és assenvalar el dia i 
lbora, que ·10 demés ja 
vindrà pels seu! passos 
comptat!. No ho dubtin 
pes de què vindrà li elles 
.'ho proposen! 

De totes maneres, i sen
~ fer-ne pagar res, els 
hi exposaum el n01tr," 
projecte, que, sense que 
'YO~'Y\leu presumir de qu~ 
ligui una cosa molt gros
la, creiem .incerament 
que pot ddxar aatidet .1 
tcn:perament de m& exi
gències. 

Durant et dia de la fes

:iria, el què podria. o el que sabria. perquè aqueU 
fos el dia més feliç de l'any per la modi~eta. 

l a les let en punt. l'hora clàssica de la modista, 
acudirien tr.tes, per colles o tAllers. a manifestar-SC 
en plena Rambla. Quan ja hi fossin totes i tots. 
,'apagarien durant mitja hora els llums de totes 
menes i... entesos, veritat? 

Seria, no ho dubtin. la millor manera de celebrar 
.na festa per les modistes j, de pas, un gran estalvi 
de llum ~r la dutat. 

Ja v('ucn arr:b quina l;enzi1le~a i ecuanimitat ets 
hi havem ensenyat el projecte. Qui estigui confonn~ 
amh el matei:t, que faci com nosaltres: que aixeqw 
el dit, perquc elles fe n'entcrin i prenguin les mides 
pettin~nt~ a un act~ d'aital transcendència. 

ta. cad ú faria el què vol- De feou-. ell .. 'hI ha fet __ I ftII _ad •• jl .... bo 4;~ ... 
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-Sembla mentida que per una cosa tan' petita. n'hagin de passar de tan grosses. 





El darrer~ figuri 

PERDUA SENSIBLB 

5 fi", quarts de sis de la tarda. En una de 
les I!ll~s dels soterranis de casa "Fancy" 
quatre xicotes treballen activament. Hi 

han dos capella que s'han d'entregar ¡'endemi. 
11 ml"tj a primera hora ..• Però, com és natural. 
r e- m~~ que es trehalli, no C;t deixa d'enraonar. 

('om que re!> noies estan ben segures de que 
mgú les e.colta, van contant~se l'una a !'.ttr& 

C.!I !!eve, Intimitat. amb un impudor extraor~ 
:línan .•• 

I tu diu una com va ésser, com va 
('55cr) 

Al taller, un moment que em vaig quedar 
')1;, amb l'aprenent per acabar d'arreglar un 

t '1u ip de núvia que ell havia de dur a Ja estacil,. 
En~ vurem començar a engrescar i allí mateí...::, 

peu clret, com si prenguéssim una consumac ) 
en un bar, vàrem consumar el sacrifici ..• Com 
<IIle dI «,ta jovenet i primet - ja m'enteneu, eh? 

ql1a~j no em va fer gens de mal. Estic per dir. 
IU"', malgrat l'engúnia de que ens trobe.ssi.l. 

l'me omoditat. l'emoció de la primera vegada i la 
t plr por del patir, de que ~e'ns descobrís i de 

ons~qiiències. va ésser un dels dies que va;" 
rr completament feliça ... 

I tu, Maria preguntà llavors una de lea 
n e com el vas perdre? 

Jo? En un "David ..... 
QlIe saps el número? 
;-.[0 ... Per què? 
Perquè l'i upiguessis el número. et podries 

e I ... llar. entre els "objetos encontrada,", 

El baró de la parada 

MANIQUIS VIVENTS 

A la "cllsa Gt'rard" hi havia exposició de 
morlels, eollocats, com acostumen, damunt 
ut: maniquís vivent~, Presentaven les da· 

rcrelS cr ... acion!t rl' ... stiu per li soirées", que és cotll 
digué!!!im qu ... les noies anaven mig despu· 

lIades, 
Els models eren tots de tela finissima com uo 

tel r:lt' ceba o com aquell material que servej~ 
pe'- fabricar certs objectes elàstics que salveU 
moltes vides i, a mb, tots ets vestits eren .jut" 
t3díssims i donaven la sensació de què la caro 
lU'" empresonaven, dura i ardenta, feia un con5-" 

n' esforç per de!lempresonar·se d'aquella meol 
It"amises de força ... 

Què li lIembla, què li sembla? _ em prt-' 
""Unti un amic que m'acompanyava 

-Molt bé, molt bél 
)10 troba que aquests models, fa l'efecte qde 

S'htnjO~'~~~P:;ta~:I~n~~~~e:t?la contemplació 
el'una !'\uperba morena, vaig respondre: 

Ja ho crec! Ja ho crec! 
Un cronista de }JlQde-. 







E.n~ T 'm 
.. diu 

RO!I&. és ñna . 
...... idepnt 
i ocupa el ca
rrec: de primer 
....,;qul_ 
m un impor
tant i acreditat 
taller de ma
cliItetea d e I 
.: a r r e r del 
COdceU de 
Ceat. 

Ala R .... 
qui .. ft;". són _.P'" 
dria anorn~ 
aar.....e--1a. amb 
propietat, "la 
ftI'¡t: etlteni 
mcatada ", 
EUa. que ha 
llegit molt i 
que 'ba IOStm
pt molU' 
__ el--compao.,co¡ 

:-=~ _.-
re.et .... ' el _ i deIicióo 

pecat de 1',
IIP'. te \Ull. 
aperièDcia i 

_ ana prudència ............ 
ol bopéo coi- L-_~~--------"""~--~-------" ... Però COllI -.t'ei' fi bneu fet ... paUl .. b En Llull di ci 
P l'amor U SI; quan em varen dir que f. el tatuI amb aquella bala perduda de La 
....... i ebo Fioi.., ___ paJor \00 ouca ol cop ¡ ...... decldlda • ..-,.., per6 amb ... ='..:: =c=queernvadonara1Cine,delecuida em vareu bl:lur i ja torDeDl' 

C"-~ ... fer __ jardperill ..... 
• 1Ift',.6ItrL .ftt __ d·_pera ............ 

&11 __ -. i ootIk .... - ~ 
III ... ...- ibi ol _ ..... de \'abàD 

per6 .. _.hi .. e1 .............. ..... 
......... canvia_la_L.-_ 
• content i enpnyat. 

F. _ 1'01_ d'_ -. que ... 1IaI· 
,... ... ol buid ....... Ia que ho bqi de __ .... i 



AUCA DE LA BUENA .MODISTETA 

Cuando tru años contaba, Y cuando cumpli6 los diu Como se ve que es muy tista Por ser buena y aplicada Modosita y diligente 
ya te COllia Y 1avaba. teia hasta del revés. la colocan de modista. 'e aurnentan 1a 6emanada. encanta a toda ta gt'nte. 
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Xo cal que 
~n faci coman
da, Lluisa. En 
JuanÜ" dl té. 

Qui devi& 
ésser aquell 
Jwonitu q u e 
mereixia les 
preferències de 
MalM"" Ri .. 
&hard? En 
Busqueu el 
moà:5egà e l, 
lla vis i va des
f er el seu 
mo~trari d'a
plicacions. 
-Vaig. 

mostrar-li una 
nova sèrie de 
Val,nd,"
na on hi han 
una pila de 
creacions pari
stnQUe5. Miri: 
aquestes, per 
exemple ... 

-No cal, no 
:al-to rnl 

. calTe-
~ ____ ~~~~~ ______ ~ __________ ~ __ ~~~----~~'gMt.~de~-

A mi m'havien dit que vost~ estava entusiasmada amb el "tai1leur" conti-
"EI Siglo", l'ar-

Al principi, si; però aquesta temporada no m'ha encertat el gust amb cap 
peça.. Vostè ja tap que m'agrada que m'apretin del davant, doncs ell a11avia em· 

penyat en cenyir-rne-les pel darrera! 

ticle. 
_Tamb6 

porto un' 
'broches" 

rt'peti la senyora-o Ja en té en 

En "Juauitu" 

N
oli agraden aquests botons quadrats ver· 
melis? - deia. tot fent l'article en Bus
quets. corredor de novetats, a la fwÏ'Kera 
de ca la MadalKt Richard. Li asseguro 
que són de molt efecte i que el model és 

tU darrer de la temporada. . 
}fadaM' Richard intervingué: 

~o. no 
}sm"'t". 

FI llostre cMrC'oor dubta si pegar un cop de puny 
a L'\ dOlla I) agafar el harrct i les mostres i guillar. 
;\1és ('n aquell m<1n:cnt, trucaren a la porta. 

Sl'nyort'tn - va demanar la minyona des del 
dintf'a-. c..,.n.u:' vol la llet? 

~o! ;';0 cal que en porti - cridà en Busqueta 
amb tota la forc;a dcb ~cus pulmons--. Entorni-sew la. 
que ja en té en J«mli/u' 
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E L recordeu? Cutis com cap. abillat ucb una 
correcció un xic provincia.na. lluint sempre 
unes abates roues. una corbata virolada 

~!!:.:!:.;..~~~:::: 
....... bell buceloniDa, quan ella no era eocua 
__ de primera mopitud. 

El _ depend .... com la Uiga, té una ac:oIa. 
Per \o ..... Iar. és de lora. Viu en ... ~ 

de la '&quern. de l'Aixamp1is On hi ha. un xic de 
tat! eatudiants, c:omiuioniates. empleats de l'Eatat 
j xicota d'aspecte i costums indefinides. Guanya sei~ 
Data dutOl que distribueix regularment segons un 
__ Mhiunent dU_t: dUpeoa, ...... ciuc 
...... ; robo. ~ ; borrets. deu duros; despeoes 1"
_. ciuc ...... ; dcspeoa d·oqueIl .. que tothom 
IIp. deu dural. Aquelta orpnització 6naociera li 
permet divertiNe, Yatir bé. tenir xicotes. fer de tant 
ea taat aI¡una conquesta i armar xivarri un cop • 
la -. ea quaII<voI mask-holI del PanlIeI. 

Arribo .... xic: ullm\s • la botip perquè el ves
poa __ retira tard. Amb pretexte de que té d'o-
'""" 1IJII modelo, boi>a al quarto de lea ..,..,.. 
L .... la complicitat de l' ............ 'IU taDca mitja 
_ lla ... becaiaa. Aquell deocans sup-'; 
el .ml .. San del quarto de lea _. l<aIa de 
perfeccioaar el aus de la corbata que, al llevar« 
.'ha let de quaIanoI ........ i, • q ...... de deu, • 
_ da_ del taaIeIL 

iluan ..... diada de lea que '""'" la -. al 

-
IJEI.EKlJENT 

IJE 
IlUt4TO' 

nostre heroi li passa una cosa ettranJL Sembla que 
tingui les m&nI adormides. Tot li cau a terra. S'ba 
d'ajupir als peus de la femella tel o vuit copa. ~ 
rentmcnt per recollir la cinta mètrica, Ics estisorea, 
el carnet de vendeI, unes 1DOItreI. qaaltnol COlI qDI 
ha fet caure deb"beradament. a 6 i efecte de que, a 
l'ajupir-se a agafar-Iea, tingui oc:ui6 cie coatempIu' 
la perf ecci6 de la pantorriUa groixuda, esvelta i re-
coberta per aquella mitja tivanta que d6aa tanta .... 
sualitat a la cara ... 

S; ella .. p fie què va ; ..,1 trubor ___ 
a l'hora de amidar el cort" facilita l'eapectacle amb 
una overtura de carrJel que mareja al més eculniat,. 

Un cop ben leta l'lnspeccló dels baIxoo, dall la 
primera peça de roba i l'atm damunt del taulell 
amb tanta manya. que l'extrem cau tempre damaIIt 
de la 1.lda de la compradora. 

-DUpens;. seny ...... 1 - I. el ~. ¡_ 
trament recull la punta de la peça per tomar-la al 
seu lloc, moviment que li permet. ea primer lloc. d0-
nar-se compte exacte de l'eICOt. i. de pu. frqv .... 
simuladament els dita pel pitreram temptador de: 
la clienta, que oatura1meat. toll ta .. tapOIat que 
és molt bonM:a. 

Tenint en compte tot úxb. DO cal dir que les ...... 
des que _ oón sempre molt imporOuIto, porqui 
no hi ha dona que resiJteixi ala argumenti d'un 'ftDO" 
dor com aquell. Aquesta eecena es repeteix ~ 
cine, Ps copa al dU. Per fi. toca l'bon de guillar I 
el nostre heroi se'o va •• la recerca de la xicota, per-



~ ja a sabut que un dependent del "Ban!o" Itn~ 
lO '"""" .. un bilteck ..... poIatoo. El diumenge ocudeix. ... 1_ . una _ 

_ OQ pot, per .... pelet al _. arrambor i 
entrecuixar leI xicotes CODCUI'I'eIlteI jupr .. 1IiIW. 
i ...--hi la nit IÏDI • quarta d'_ que .. 1_ 
cic l'aIba del bua eorridO. 

Per di la _ que tnbolIa i DO jup deo cie 

1..\ Tl~-Il 
~ ........ 

que els que manen ftftft dir prou. DO ~ cap eec:nt. 
E. lo que ali més _ ... en qü_ de_ 
tau ..... d'aqueUs que ...... -. ,.,. ,-. 
lio.r. o à¡uin habitacions pdl que no lÓIl cic la fa. 
milia. prec:Uamen,. Ell .. lUIÚe del '""'_ que • tal 
hora, que no hi ha I·amo. d6na. per cIoo .....me. _ 
sumacions i doe peles de propina, ua reservat ... 
otomana confortable. Ell coneix a la xicota de IIXIIII> 
hali que el dimecres, que no té cOfllbülcl, KCepta aD 
<OI11JlOI1y dintn: del IOD IU. mitjançant .... .,;q¡. 
de seda. que ell compra al eorredor a baix prea _ 
aquest liquida mootrvis: dini estudia .. _ ela _ 
estratègics de la ciutat cm. de: tel a DOll, l'iIIamiDM:Ió 
púbtic:a .. deficienl I permet _ IÏDI • lo ... 
• .,...Imll, I .. m& ar<Ienteo _ cie ~ • 
l'aire: Uiure. 

FlI coneix tota els modoI, meDa i lDID!ftI de 
ela ddIiIs clamunt d'una xicota ..... que _ 

ta se'n pupí. aentir ofea. ni .,n.viat el seu eIUde 
pundnoor. 

-Quin ",pih m" bufó que pona. Iol_I 
-U o¡radal 
-Moll. Crqui que .. d· ....... _C-

tot lo de oMè per xo I 
Vostès ja hauran eompròs de IOglÜda que ~ 

dilIec no l'ha _ l'bmoeerll "'pih. Iinó _ 
Da ma¡nl&ca pilren labre la qoaI r<pOI& i que ol 
dependeo. ha ... 1 teclejaDl i compn>vallt-ae la .... 
.... amb rraa .... per pul d'dI i _ la .".".,.. 
c:ència --... per pul d'eIIa, que ja hi all feia 
a aquesta mena d'expanaionJ de la jOft!ltat. 

Però això ol, el bon dependent JO) __ cic la 
.... inditc:utIble .. periori ... de tauIeD amb \et __ 

""-llu I ~ ....... ____ - dIatete:t. 
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Dcmar ........ dits i r~fto a la vista. no dG ... 
.... i lÓn lluca ionocents que DO poden portar cap 
cIosori cuoIl. 

Si ella DO lÓn molt de la minera ampla, el de
peadcat DO pua de Ja ratlla. CDCar& que molts c:ops 
arribi a vorejar·. i line alguoa vega~ a marcar UD 

paat damunt. d'aqael1a ''l'' captivadora que els hi fa 
.... la pupiIIes. Però és un punt que no fa senyal 

~N~ 

i que, corn el guix, passant..hi un drap s'esborra .. 

~~. si elles s1li empenyen, el depeadeDt ..... 
és Un bome i com que té tots els defectes i ~ 
les qualitats d'aquelts... natura1mellt que no teri 
tan enze que deixi perdre lo que un altre arreplcgUia 
tard o d'bora. 

Però aquest casos es donen an cop nuJ1Ido sll/l, 
que deia aquell i el bon dependent DO el 
veu gaire IOvint abocat a l'abim i amb • 
dos dtlfttJII per triar que diria l'ex M~ 
de la Bombilla. 

Alguns diuabtet a la nit, que la xicoI8 
ha tingut de vetllar, éI quan fa a1guna ... 
capatòria en tota re¡1a. El "Royal", e1"s,a. 
taoClan" o el "Folia" IÓD els HUI lIoc:I 
d'esbarjo preferiu. Naturalment que DO ta 
el cabrit ni molt menya i que, ai DO pot 
fugir del compromis, es limita a convldlt 
alguna pape1loaa a un modest refri~ 
El dependent del "Barato", en el fOlJl. ,. 
un noi de bona fe, quines aspiraciODl ... 

ximeJ IÓD arribar a viatjant o quefe di 
..,.¡ .. , c:uar... Ue¡ltiJr.ament I omb tolt 

:ï:rr!r ~re~ UD~ ~~::. 
radioIeIefoaia. Perquè ell, el boll depW 
den~ DO interpreta lo del "Barato" ma ... 
... elboIIoentitdel-.Ja ........ c¡ued!" 
<li qui eD IÓ ... eocoIa, I ~ DO .. li deleo __ • 

B. Aun..ud .......................................................................... 
Qatn "e~. E •• e .. 7 ~i~~~~~ ~~n~':::d~;i·d:.~~:~:~ament cD""" 

-I doncs, com és que t'ha. deixat caure per 

QUIN" sltuaci6 m~s cllguniosa en aqueUs mo- aqueus barria1 - ¡nterrorA la Mer~ quaD ya 
ment, 1. Elena! El taUer semblava ana veure arribar a la leVI. amiga. 
Babel, tothom feia el què li donava la -He vingut a consultar-te un cu horrible 

caua i en.. ni ac'o donava compte, degut a la que em pa." _ relponru4 la Elena. 
~apad6 que li havien causat lea paraules J, en poea mota, li conti la hi,tbria de I"."" 
d.el ac marit. oïm ... 

Figurin-se que la Elena, coneguda en el món -Bé, dona, no sigui, toDta .•• Dius al tea ~ 
dels negoci. del fU, de l'agulla. del tul i de la rit que amb això de l'ama.t eDgueJL •• Que IlO 

='-:;~~e '~~~~~ t~!;;, :~~D c:- :ia:e:t i~~::. ~I~u~~a~~a~¡: 
~r bastabt acabdalat que li havia muntat Ub unes 11igrimel a tempa i Uba qaaatea f..
taller amb tou els ets i ut •. J, ara que tot anava delpft:., i el deixaria contat i enganyat. .. 

~::,~1 ~:e~~otob:~ ~n~:t l~n~~~:v: cor -!O~tiUDbo~ ~eí:en~~ ~ 
aeu man~ dient.li que ella, abanl de cuar.. DO pot úaer . 
...., eD, ...... tin¡at .. ........ -Per què I 

Allò no po4ia durar un mQn1ent mis. La Ele- -Perquè el meu marit DO em vol enseD~ 
Da se'n va .nar • trobar a ta Mezü, antip COm· _ l'anònim, i, per consegüent, no .é de qUiD deli 
~l: .~a~~r~~u!I~;.la ':'WU~~e~ I~~": meu. amants e. tracta... A. ~ 



EL TALLER DEL PASSEIG DE GRACIA 

E
s l'gWfll·sola d,I gran món. S'hi tr,baUa ,I "'NJ)'S /,ouwlc i t'hi ootfNI el vi.rileiq 

dÑ ,,.ytWl de les ,linttes. E.tr, fidel' fixtú. ¡'s oft*lcntt's oficiale, espernt er 
prfttc,Jt qtu Its tregui d l'ofici. i els lli Ir"flqui el S4'W (nch. 

A aqwsts m¡'jtU.tall"s, cada IÍ va l'" olla on t'ol i es passa fflb It'''''s p,1s 
f'«0fU (I de CaN a lo .. po/t'rra" qtU fiO fent (6"" ragtJJa. 

S6ft ,ls ta04lrtJrU tlÍVNIIs d,,' "ghler," (orli_bit i .. olt. v,still d,sliMls a 14 cocottc 
41 poItin, «obnI /,o.rotfl-s,'u ,11 "S ¡ t¡Ut'dartl-SI Qfftb el pagano qtu' eu Jri obr, ,ls tdú fi lo 
.w.. l """' ja eb 'na,. ohtrls. tlO tOqNnt ",ai ",h l'aglÚl4 ,.¡ " rec.,dtta ja dll fil. qtW 

UN. III.".,,;ria· 
Aqed, loIIunIl lai madnIp • es 'lla gtftlffya.' 14 videta: la ""..,..,.." rJMb ,1 taiser. rqfi-

""'" .." "taiIlear ,. .. ..,¡-.• _" t'I d'/lnffÜlfl i fàt e.r veu fie.- .. ol ffWCosd dtl b'o__ Nog_""""""" 
.Appb taU", posrinIn. sm. 1r0000polim de r __ ~ f""" " ".,.,. salt tIIOrl4l. Si 

IncdItJ. lo' l1G bé, 1'"" si u f'1IIi.«. '" fols. sob "... .... o'MeU: (I IdNg..ula de saló 
" ., Uonu" tU, Paral-lel. 

Cili, ~OfICS • .lmw alb .DlI cie et_l"" Modislll,s d, "... ".,.. Si ¡"#to d, In- el co/l 
d, tal', ,,,.-10, ,,,.¡, .,.,.b """tReml, pe qMCJlt S'M .. oh"" ,'s (anus, Ja no es tM'tlnt a 
jtIMor" -' ",....,., tU gr_ pr,uió. S6u "difJcs" d' .... sol cw,k' i tU. CD' dol " dD 
di piI, fIO 's pOl '0'NfM' li dar MGÍ MIs i ja "0 hi ha _s ,.,..ti qw clor dtnkUfWd ,'''IfH, 



-En qut_l 
-Em recordo do lo follç quo _ CI""" feia 40 __ 
-Pd que et falta a1cuna COlI. per n.er com llavora, 
-Tu dIrU, be.OIt! 



EL TALLER DE SANT GERVASI 

II
"VRM dit "taller", FiUets. un nom (1 alt,.e li IIQvcm de dar! A més, a la porta 

+ 110 diu bCfl dar: "MOf)AS" i HoslIl¡rn no pode". éss" més mamistes que les 
mam:Ls ql4(' 'Van inventllr aqut'St Inic. 

FI faller de Sant GCr''l'o.ti, ls un lloc de rt'lmió pn' Its xavales cap-verds. 
ql"~ vm''''' nhrcr con.rades. Allà. rrs dI' tt',ballor: jturtl, jeure l'te1'M,"l.''nl, q"t! 

(om mis t'hi ajrur.ls mh patacons et daran q r.a" n.tlbis fa jornada. 
m taller ls la tapadora dt'1 gran trdfcc li, l'alltM que la "casa" rC'aIif.ra. No b taller 

per IN' vestits. l.a Im,a !s sab" desfer-lo:J quontes ",fs vo1tn millOf'. 
A aqui no hi fJa "",;".tra"; co," qlll ~s tall" "comunista", tot '0 trits qt4e s'hi to

't'ra, ls que hi hagi llna ".ugl/tleJa", per portar ~'f timó dl'i /101'(0. 

!'u "nl'tlcs" SÓ" Hfo"iqufs eH l'e,.pèhlO I.rposkió ; afl'rt'ix",. nlt'(Jt'io a aqueU qui ,It 
""'(lIfi l'amprar. Tolrs Ito sobm fer tot, aI rev,:s de Its modUlts aut~nfiqun. que sols sa
btft fer fltslits. 

ONan rJ trtlngol no ,ls "aprtla", jugue" al ttlti tJrrastrat, t'S fan lirar la planeta o hi 
fan Im solitari per tmar malanl tl temps, 

Al rMS dels altrt'S talltrs. 1011'$ Its Irrballadores di""", qut SÓ" aprtfllmt,s, que tot 
j.ut Ilon co"u",al í que fia" a treballar d'amagat dt la famIlia. 

~!~ ":-"".'f"~s" d'afició i casos de compram!s n,," .... : .: ...• ,,,. a'e ""tHdrit>. ,l'ro qUI! 

'N els empasscm com si fossi" nous dI! trinca l'" tflDttllmir nl-Iu_"" J~ qu/o ls flrs'.' frt 
CI ",ida , nosallres ,slrtttem. 1 ls que ls r'lÍnim mantro ':e qd se'ns aürqui el (OT 
ns aquell Ird1llit suprlM d, "",drl la mida al l'ar.yo ... 





LA. 'l'UIBS. - '" 

............... .......... rollol do -to, .. ol ..... lIwq-. ... IIIL 





UNA "ENTENIMENTADA" 
- Per qu~"plores? 
- Perqu6 ñom~. t ema ... aquesta! JA 







MAlSON IEUBLH I ManI d'Or lubl" "LA MASCOTA" 
~ERDURA) (YERDt"'RA) 

Cartf:: d I! Ra'b.¡:', 27 Porta d·· ~ant. lhdrem •. 6 
......... e.1II ........ .,....a- ........ 

GRA. CONFORT· SALET!! DE BANY. T.llI.n privat 

ciJetiüi'uDtraJ • les dUel tali'" l H.'Itadlna a 5 pessetes 

Holll Restaurant GASA J UAM 
Pensl6n con deSlyuno 12 pesetu 

Gran confort 

Rambla Sta. M6nlca, 2t·23 Tel!1. 2372 A 

ELCUPIDO 
Carrer de Sant Pau, 110 
QOMes HIGleNIQueS 

Oll.tea UN RAL I n'ufalvlarcu MIL 

t~8Rf~1 
SI en teniu I 
voleu que Iu· 

.... c1n .verades 

~I~;,s;:~~!~n~! lall~n l •• 1I ~~ - rlll! ~ (..,9A';0IA-

S' RNf¡ (RONYA) 
, Clin e. "eu minuta I.' el 

~ULflRETO CABALLERO 

.. omte "e l'AII.It, 81 t centre. 

... poem... BARCELONA 

que I. trollarru ,er 
DOS PESSETES al 

Cllllr /1 ralli, I.' i. flr.iLI I 

PURGA ClONES U."""', ..... -t .... ,.. •• IM 
........ I~ .. I ... _ .. I _ ...... ,...," .. , ........ , ... __ ... ---.... 

Grajus RIllU Rov'!oll! 
._~ ............ ..--
Cm 111111, 11 •• 11 Iu r¡lns, l¿.allllllU 

CALLt SANTA ANA·lI·13 
TtlCfONO A-42J 

...................................................... : LA- SIFILIS CURADA : 
Nllm('r050S cf'rtificados médicos atcstiguan que los : 

e 'OMPRIMIDOS GIBERT ¡ 
~;:n~:~~~j:t~J~o~~ilis. !>in producir tra5torno alguno. Susti- : 

ent~~~ ~i~~t~~::~i~~ f!~~a/~~fr:t¿~~p~p~~::e ;~ j~ ~= : 
Farmacéutico especialista de l,· c1a..o;e de la Univusidad de París.. : 
-- CAJA DE 50 COMPRIMIDOS: PESETAS 7'50 : 

fumada Santas, Plau Sanfa Ana, 9.- . Fumada Tarr6s, Carmen, 84 : ...................................................... 



MAlSON MfIJ81Éf 
(VERDURA) 

C ....... er de B ... b.r:.. '21 
fA. c en.or) 

Monf d'Or Meublte 
(VERDURA) 

Po ..... ~ant. M~'ldro:n., fi 

al cos tat del Teatre 
C¡reo l Barce l on~s 

Gran confort 
Soletes de ban~ 
Telèt:'on privar 
CalefacciÓ central 
ft lea dues caseS 

Iiabitadon .. 

.. .5 pe .... ete .. 

................................... .................................... 
GRAN LICEU 

Rambla del Centre. 3 

(alè Reslauranl, Bar, (en'eserla 
Exce l'lent i eco ll ò llli c se l've i a la ca l'ta 

DesdpjLl nis de totes classes 

Sel've i especial a )es 
sortides dels! tC:Jtres ..:"

OBBRT TOTA LA NIT 

~:::: .. ~;~~ .... ~~;:~~ .. 
PI.¡. j. 1'1'1.1, I l. L.I.IIII, !I 

(alè Reslauraul, Bar, Biliars 
Serve i a la C8 1'ta i per cober ts, 

:

i:. des de 6 pesset:es 

Salons pe l' n Banquets, Lunehs, 
Casaments i Bateigs .................................... 

···································i 

Neullliltic'> especials per vehiculs d'una roda.
Qualitul refor~ada que no pela enca ra que es 
flqui en un carni ellrel. Clinica per la repa· 
raciÓ del:l COIxes que han relliscat Es renlen 
mOlors a due!l peles. No hi ha perill de que 
s'espatllin el1cara que hagi local bel1zina podrida 
P()I".o~ ei p PCIDI~ ptT lIIalar ca brf"ll de dot ze p oles 
ESPALTER, 6. BARCELONA . ................................ . 

I 

. .................................. : 
Lt MATA LADILLAS 
,¡.. "LA MASCOTA" 

PURO VEGETAL INOfENSIVO 
ES EL MAS EFl CAZ Y CONOCIDO, 

, OE TOD0 5 LOS MATA-LADILLAS 

UNA CAJA 50 CENTS. 

-J:¡ I.SAN RAMÓN.l 

li BARCELONA 

PriU1.era y únic::a 
c::asa en gODl.as 
higiénic::as. 

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



LA TUIE3 
NUM[RO EXTRAORDINARI 

!ID[@O(bt!TI' . ", IiíI@@JO~li'~ 

50 c:tndlllf 
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