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• - LA TUIES 

-Sí, senyora, gràcies a Déu! Però miri que 
em \'a fer pa!sar un disgust terrible t 

-Ho crec, ho crec I 
-Al principi. vaig pensar que aquella bojda 

de noia em faria avergonyir i tornaria sense un 
clau i deshonraòa, però, no. Ha tornat amb el 
seu amic, que és un fabricant que ens dóna molts 
diners ... 

SESSlO DE T. S. F. 

A di.'} senyor F.rn.s hi ha audició de telefonia, 
a la qual ha estat invitat un amic seu. en M.nt.
n.r. Aquest té eh auriculars posats, i no se sent 
més que due~ vetis entrecreuades. 

-Qul'? pregunta el senyor F.rn.s.-. Es 
sent bé? 

-.No gaire. Em semhla que hi ha un creua
ment i que <"s rehen alhora Radio París i Ho
tel Colon. 

-A veure ... 
El senyor F.rn.s es posa els auriculars i escla

ta en rialle~ 
~o. home, no I Es que vostè no ha sapigut 

trohar 1'( nda! Lo què vostè sentia era la meva 
dona i b. raspa que es barallen a la cuina! 

L'hortolà de Sant Boi 

EL REFINAT VERITABLE 

L ES set del vespre. L ·"Exce1sior" està pte 
de gom a gom. Les xicotes, adorablement 
e!'oCotades. fan xerinola amb els corridos. 

En una taula del fons hi ha un individu de 
smocking que discuteix respecte a quina és la 
veritable elegància i el refinament més aristò
crata. 

està absorvit, en aquells moments, per la visió 
enlluernadora d'una xicoteta que li pessiga 1. 
cama ... 

-I a tu, qui et sembla que és l'home més re
finat) - pregunta per fi a la noia que tan palps
blement li demostra la seva simpatia. 

Per mi. el \'eritable refinat _ respon la tan
guista-, és aqueU que ~ap compendre que, qUat1 
una noia li pessiga la cama, és que li vol dema
nar deu duros i no gosa fer-ho ... 

B.Orrango 

Cadascú explica les seves opinions. En reali-
tat, el gentleman, malgrat el seu aparent apa5- Aquesta Laura Brunet escriu unes coses. 
.sionament, tant se li en dóna. El seu pensament que no sé pas on deu sucar la ploma I 



· ---
LA TUïES - 5 

-Creu-me, Rafel, amb arguments com els teus, convenceràs a totes les senyores. 

(Ressenya epigramitica) 

V UIT anys han transcorregut des del jorn 
en que. :\fme. Fn'xinet, féu :;on debut en 
el món de l'amor i, per a festejar la data 

d'aital aconteixement, ha convidat, avui, en son 
preciós xalet, les seves amistah. 

La primera a acudir és la Clotilde, deliciosa 
Cocot. Son gust és el fumar; i fuma de tota ma
nera, ... fin!! amb pipa! Com es deleita saborejant 
tes xucladetes' 

El liegon: L'opulent don GU5tau; senyor d'uns 
cilJquanta anys. En la SCY3 jo\'cnesa fou tan 13!!
ciu que, ara, estraR'3t. tot ço que fa, a pesar 
d'afirmar, ell, que encara té la virtualitat dels 
Vint anp. ho fa ..• ¡\(' llengua i et'imaginació. 

Tercera amistat: La senyora Laia, quaranta 
anys. Va fruir de marit. Abans de casada, la 
seva illusió eren els plàtans; l'estat matrimonial 
li féu perdre les ganes i, ara vídua, torna a es-

cometre sa llaminadura, fins que, un, qualsevol, 
n'hi faci perdre l'afici6 ... 

Darrera ú'aital sc~nrllra ('ntra Ja hc!Oica mada
me Renaud, mes.tra en llclIl.oiics vives, i diu obrint 
els braços: 

-"Bon jour, la hcl1e Frexinct 1" 
-"Bon jour, mon amie Renaud l'' 

Ai, Frexinet! vinf.' can'Sadi~-ima: Acabo de 
donar una lliçó de francès ... et penses que m'ha 
costat pOl' fer-li entendre' Estàl'em en allò de ... 
"L'amor daos la .hair e'est la ,"i e ... L'amour." 
l'amr,ur...'' i res! A la fi, dC'sprés d(' molt refre
gar·li l'idioma pels nusos, li van venir els mots I 

En aque-st moment de la conl'crsa, !'Ialuda, la 
Clareta. vistosa tanguista. Tingué amors amb 
un escrivent qui l'acostumà a la carn de ploma. 
Mes, aitals amors com eren frèvols, moriren; i, 
ara, per no perdre ci costum, la predilecció d'ella, 
.s6n les polles i els pardals. 

TamM compareix en Rafel, gun caçador de 
conills. A la caça d'ells s'ha gastat una fortuna, 
i s'ha ¡-astat ell també. 
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Pusen deu minuts i, la Roseta, la serventa, 
anunda l'arribada d'en Ferran. NingU sap de què 
viu, però, no li manquen pessetes. Es elegant i 
fornit, i amic molt. .. íntim de la Madam la qual, 
certa nit, sopant ambdós en un reservat, li féu 
entendre que el menjar un bon tall era sabor6s 
i alimenti ci. E!'! lo únic que se sap d'en Ferran. 

I quina entrada la del senyor Fustagueras I 
Tots el contemplen rialler!'!. Home de rostre 11, 
baixet. rodanxó i amb trasses afeminades. Pren 
el seient vorer al d'en Ferran, qui no tarda en 
parlar-li de dones: 

-Què, de les femelles ~enyor Fustagueras? 
Oi. que s6n ben agradables? 

--Què vol que li digui? .. això va a parers. 
-Caram, home; veig que vostè sempre estl 

d'ullera! 
-Psé, ja veurà ... així, aixi I 
Arrihrn altres amistats de les quals no farem 

menci6 per ésfier poc intere~sants. excepte un cò
mic suat, amb ínfules de poeta i alldonat als 
àpats, de gorra. 

Comença la festa. En l'àpat, que és suculent, 
es vessa xampany, es vessen riallades, i agude
ses, més o menys insubstancials i atrevides; el 
còmic 5uat engega una poe~ia amb el titol "Ba
canal romana". Després, es haUen tangos, shim
mys, foxtrots .•. i, quan més en el seu apogeo g0-
sava la mundanal concurrència, cert senyor, que 
no sabem qui és, en veure la serventa, la Rose
ta, li preguntà: 
-I, l'amo, no ve? 
-No; avui no vindrà. Quan sap que la Madam 

està... de festa, no ve: i, avui ho està ... de festa, 
i amb força ... concurrència. 

El sentit epigramàtic: de la Roseta el féu som
riure ... 

AI terminar la festa, aital senyor, es despedia 
de la Madam, dient-li: 

-Pensi, Mme. Frexinet, que, d'aquesta festa. 
mundanal, i d'aqueste.s le~ seves amistats, en par
larà." LA TUIES. "Au revoir t l'' 

Fra Anse.lm Tarot 

UNA XICOTA SENTIMEN
TAL 

O AVANT d'un cocktail dau
rat, un xicot jove i força 
elegant està enraonant amb 

una noic~a menuda i bufona. S6n 
quarts de vuit del vespre i els 
Tzigans de 1"'Excelsior" fan 
sentir el seu xivarri infernal. 

M'agrades perquè es veu 
que ets una noia refinada i dis
tingida - diu ell. 

·SL. En efecte. M'agrada molt 
el confort... 
-Si tu vols, et portaré a un 

"picadero" que tinc a Gràcia. 
La lluna entra de ple per la fi
nestra, damunt del llit... Em 
sembla que això t'agradarà. Per
què tu, em fa l'efecte de que 
tens d'ésser molt romàntica ... 

-·Veuràs, noi, romàntica. .. això 
depèn dels bitllets que em do-
nen ... 

XaT. Trons. 
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IfATI DB CAIIP 

E N Camps i la seva dona, la opulenta i xar
dorosa Matilde - quaranta cinc i trenta 
dos any8, respectivament - havien sortit, 

aqueU matí de diumenge, a fer una petita ex
cursió camperola. Com a Jloc d'esbarjo triaren 
la Rabuaada, Uoc: plàcid i tranquil on podien 
oxieenar·ae amb tranqui1itat. 

Qui sap si amb segones de canvi, la Matilde 
havia preparat un esmorzar picant, que portava 
dintre una fiambrcra. Hi havia pernil, pebrot, 
eacarxofes i UDa ampolleta de bon vi negre. El 

matrimoni n. ajeure's a damunt de nu~:rba i tots 
dos s'afartaren conteien.;udament ... 

Era la influència del pebrot, del pernil, del bon 
vi nc¡rrc, de la solitud o de que la dona, com 
una gateta enjogassada, es mirava al marit com 
demanant-li en concepte de postres, certa cosa 
que a tothom agnda? No ho sabríem dir. Lo 
cert és que en Camps, que a penes es recorda
va mai de les seves obHgacions matrimonials. e!l 
decidí a comumar el sacrifici. damunt de l'her
ba fresca ... 

Tot va anar bé, i no els hj puc dir si va ésser 
un nen o una nena, perquè no he sapigut navei 
d'ells des de llavors. Lo únic que puc 'dir és que 
quan ell s'alçava de terra, amb una vaga inquie
tud per ai l'havien vist i ella arreglava el desor
dre dels seus cabells, passà per allí un guarda 
particular qui endevinà 10 què havia ocorregut. 

-Que no se'n donen vergonya, tan grans? _ 
interrop amb Un fingit to de severitat, però, en 
realitat, amb una rialla que li pujava als llavis. 
- Bé, per aqeest cop, no els dic res, perquè jo 
en: faig cArrec de tot, però que no els lli tomi 
pas a pescar per aquí diumenp que ve ... 

-Oh! - féu la Matilde amb tota naturalitat. 
- No tingui pas por. Amb el temperament gla-
cial del meu marit, no ~s fàcil que hi tornem 
fins d'aquí dos mesos ... 

K. Pritftt 

LA BONA BXCUSA 

Q. ORTtEM del foier de t"'Edèn", on ha
~ víem e~tat fent un xic de grimègia quan, 
. a la porta, cns creuàrem amb en Miret, 

que baixava per la escala que condueix al "Ci"", 
col d'Actors", i méa amunt, a aquell altre círli:ol 
regentat per danya Emília i on a tots ela li:orri
dos ens guarden uns quants duros, 

En Miret no podia negar d'on venia, malgrat 
la seva reputació d'home seriós, reposat, i amant 
de la dona i de les criaturetI, 

-Hola, maco I - li diguérem tots--. Després 
vas per alli fent creure que tu ets una meoa de 
cast Josep? 

L'home, que estava disposat a no confessar 
el ~u pecat, adoptà una actitud tràgica ... 

-Si aapiguéuiu d'on vinc ... 
-.-Proul No cal que CDS bo diguisl 
-Si I D'aquesta casa de p'erdició I D'aquest 

antre de vici, d'aquest lupanar I I si sapicuéssiu 
què he anat a fer I 

-Oh' Ja enl ho imaginem, no cal que ena ho 
diguis I 

-Vinc res menYI que de veure a una desgra
ciada que és cosina de la dona' 

K. Priblot 
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-Diu que en Llui. et va donar una naco a la t6m.bol8 del diumenp. 
-Es molt poca-aolta. Jo li vaig posar una flor al trau, I ell. tot empipat. em va dir: O IM la 

treu v~ti. o me la tnc jo , 

.!:!..!2!. 

F ESTRJAVEN feia quinze dies. però ell, 
que no tenia rel de tltarat, havia fet ja 
més feioa que un a1tre en mig any. S'ha

via endut a la xicota al cine i li bavia fet veure 
ana peRicals que es projecta f. molts any., 
però que agrada a totes les noies de quinze 
any. per amunt; li .havia ensenyat unes postals 
4e un to méa que pujat i ja coneixia de memò
tia tote. lea adorablel curvea de la noia ... 

Arribà el diumenge i li proposà uaa excursió 
a Sant Cugat, lloc solitari í propici als esplais 
:1morosos. Però (':118. veient.el perill que s'acos
tava, periU que per altra part, no li desagrada
va, començà a fer..IJi opo.ició. encara que no 
gaire fenna",. 

-I ara I - dipé eU -. Per què DO 'Yols que 
hi anem? Que tens por de què jo (ad cap cria
turada? 

-Això, això, precisament ... 
Bit LlOIa 
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LA DECLARACIO 

~ I hi han al món mamà~ alegres i confia
U dt·,_ no tinguin cap dubte que entre elles 

al ,~oncedir un J10c preeminent a la senyo
r:1 MO:'¡,·a. ta mate de ta Glòria, que li deixa 
!lem¡'r!' rer lo què li dóna la real gana. 

Mirin Fi és confiada, que la noia la va convèn
cer l'altre dia de què se n'anés al cine a passar 
la tard:t perqut· el ~eu xicot, a qui la mare en
cara on eoncix. l'h:tvia d'anar a veure. 

-{"om que és molt timid, quan són al carrer 
mai trnba et moment de declarar-se i jo he ideat 
de rer-lo venir amb l'excusa de què em traduei 
xi un cuplet francès, i aquí, sols, s'haurà de deci
dir. Jo, li he dit que tu hi series, però quan ell 
arribi, li diré: "-N. Manelet, que ho sento! La 
mamà ha hagut de sortir per anar a veure a 
una amiga seva que està malalta". Ell em dirà: 
"Jo que \'el1ia prcei!lament per demanar-tel", i 
ja e,t:uà tot arreglat. Quan tu arribis, et pre
sento i oli en un llum. 

La senyora Mònita va trobar allò molt ben 

-Desenganya't, Lina, el teatre, l'omplo jo. Que 
no saba qut' a totes les senyores els hi agrada un 
bon tonto? 

p~n.¡at. Hnse sospitar que lo què ~rcava la Glò
tia era poguer pa'isar dues bones horetes amb el 
leu a,lurat , sen5e que ningú els molestés i amb 
llibertat complerta de poguer fer el què els hi 
donés la gana, com així fou, en efecte. 

A quarts de nou, la senyora Mònica va tornar 
a casa. 

-Què? S'ha dec:1arat? 
No encara, mamà - respongué la Glòria-. 

Ja s'anava a deeidir, ja, però com que és un xic 
tartamut..~ 

F. Orrolla 

f.A CONQUF.S1'A IMPOSSIBLE 

H E perdut 10 millor que pot perdre un home, 
en aquests temps en que els quartos, la 
salut i la vergonya no tenen cap impor

tància comparats amb lo què significa tenir un 
pi~ que no estigui Jituat a Sant Andreu o a la 
Bordeta i que no costi cinquanta duros al mes. 

Ja els hi explicaré eom va anar, això. 
Un vespre jo sortia del despatx, quan em vaig 

topar amb una morena, de cara rodona, ulls ne· 
gres. posat l'eriós i pitreram adorable. La vaig 
seguir, li vaig dir quatre ximpleries, i, resi Com 
si trl1qu~s per telèfon en dia d'aglomeració de 
servei. 

J(l. tossut. vaig tirar endavant la meva perse
cució. T.a vaig esperar t'enden:à, i l'altre, i l'altre, 
"'eme pog1.1er obtenir ni una mirada, ni un som
riure- Però, a força d'empaitar-la, vaig averiguar 
qUt vivia sola en un quint pis del carrer d'Ari
bau i qUe no sortia mai després de sopar. 

L'endemà, :t les nou dc:1 vespre, resolt a ficar
me a ca!'.:t seva amb el pretexte que fos, m'hi 
presento. 

En arribar davant la porta, un senyor, molt 
correcte, lIe m'acosta i em diu: 

--On va, vostè? 
-Aquí, a aquesta porta. 

Ja sap qui hi viu? 
_Prou. Una xicota a qui jo estimo i que 

m'ha citat per aquest veSpre. 
·Perfectament. Queda detingut. Faci el favor 

de seguir·me. 
A la Jeíatura m'explicaren el demés. AqueU 

llenyar eta un policia de la secreta i la bella des
coneguda ('ra un xicot belga que havia fugit de 
Hru'IeJ.lt:s vestit de dona per escapar-se d'un pro
cés. E'1l v:!.r('n IIcusar d'ultratges greus a la mo
ral i els rn('us veín5, al !;apiguer quines aficions 
jo gastava. V:tren drmanar al propietari que em 
de~hauciés .. 

Taquí tenrn perquè vaig buscant pis per 
aquests m6ns de Déu ... 

Kar Letha 
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feta p~r aquella troballa -. IXu ésser un xicot 
molt rli!'>titij;!it, oi? 

-Ja ho crt<:' Fins duu els calçotets de seda I 
Quim Hett 

EL QUE TENIA TOTES LES GRACIE S 

L " Carolina anava de part. Això no té res 
de particular si es té en compte que, en
cara quc . oltera, era una xicota que, com 

vul¡::!.rmcnt es diu. no es privava de res. EUa, 
en efecte. tenia. un a.m~"'Uet del cor, un protector 
vell. un viatjant amb qui feia grimègia cada cop 
que aquest arribava a Barcelona i, a més de tot 
això, cunc{'dia eh¡ ¡CUS favors a tots els xicots 
que li vt:ni ... n de gust o que es n:ostraven un xic 
pròdigs en obsequiar-la. 

El part tle la Carolina fou, en el barri, un 
aconteixemt'nt, puix la noia gaudia de les simpa
tic!> de tot el veïnat. Dc mallera que mentre van 
durar els dulors, qu~ va ésser qüestió d'unes tres 
hor('te!l, ~ntraven a cada moment a interessar-se 
pd ,('u estat. 

Per fi va néixer la criatura, que era un n~n 
ros, ~ra~ i la mar de trempat. 

)'Iireu-lo, que ~!I bufó! - deia la lI~vadora. 
-Te totes les gràcies I 
-No té res d~ particular que tingui tantes 

gràcies - respongué una veina-. :t\omê-s que 
n'ha¡;i h('redat ulla de cada ú dels seus pares ... 

Van Bolla 

EL REMEI MAL AP L ICAT 

E I. doctor CUpl1l1 era un home que sempre 
estava de bon humor i que no volia pen
dre's la vida en seri de cap de les ma

neres. 
en dia, a l'hora de la visita va entrar una se

nyora. b.'l~tant bonica per cert, qui s'assentà 
davant d(' la taula on el doctor esperava la expli
.l'acili de la seva malaltia, i li digué: 

- Jo venia ... veurà, doctor, jo venia, no per 
mi, nu, J;inó pel rr.~u marit. 

1 pt·. <¡Ul- no v~ amb vostè? 
·Perquè se'n dóna vergonya, sap? Es d'un 

lL'ltural tímid ... comprèn ... 
I.~, hé. digui'm. dOllcs. De què es queixa, 

el fieu marit? 
De què ja tenim cinc criatu.es. Es massa, 

compr':·n ~ I avui en dia la vida està tan cara ... 
-~Iare de Déu, i quants en va deixar de vius 

ci rei J Ict'O<les - respongué el doctor Cupull -. 
~I i. i. ~r e .. ·itlr tenir família, només cal que el 
~u marit es ¡lOI>i els calçotets al revés. Una pa
ret scn:pre. és una paret... 

Cobrà cmc peles de la consulta i l'acomiadà 
fin~ a la porta, dient: 

Ja hi ha gent be"n ximple, ja 1 
Quatre mesos desprélò, la senyora tornava a 

veure al mdge. 

- Aquell remei que vo!>tè va donar pel meu I 
marit no ha allat bé.... ! 

-Què diu, ara? 
-Si, .enyor, miri: estic de tres mesos ... 

. El doctor Cupull va estar a punt d'esclatar de 
rlUrt:. 

-Ja ho crec! PC'r cert que. no vulgui sapi-
-Ja va {er bé lo què jo li vaig dir? I 

guer lo qUt~ jo reia, al veure la {eina que tenia 
per cordar-se eh botons cap endin~ .... 

-Ah! Vostè no em va entendre - respoogu~ I 
llavors el doctor Cupull -. Jo no volia dir 10 
de dintre, enfora; jo volia dir, lo de davant, da-
rrera! Kap D. Throns ... 
LES LLONGANISSES 

E N Pere etilava detiesperat amb la. seva dona. 
No en podia sortir. Allò cra la tossuderia 
l)ersonificada. 

Per conseguir-li fer Ics coses com eH volia, 
s'havia de barallar vint-i-quatre cops. Una de 
les coses que més desesperat el tenien, era l'as
sumpte d~ les I\orlf{ani~ses. 

Perquè tenen de Impi)..'ller que la dona d'en 
Pere, llue es deia L1ui~ i tenia vinl-i-!>is anys, 
era de R~us, i com és natural. la seva familia 
li enviava lIongani'>SeS a cada moment. I, on di
rien vostl>S que la Lluisa s'empenyava en t::uar· 
dar-les ? A l'annari d~ la roba. 

Això li costava cada disgust a en Pere qt!..e 
durava una setmana. Fins que arribà la darrera 
remesa i, un matí en que ~l bon senyor c~reava 
uns ca!çotet .. i es trobà altre cop invadit l'ar
mari per les llol1¡.::anisses, les tragué i les llençà 
al n:ig: de l'hahitació. 

Entretemp!'>. la Lluisa s'havia huscat un ami· 
guet, per distreure'!l. Aquest amib'llet l'anava 
a vi~itar cada. vespre a Ics set, en sortir de la 
feina, i com que cn Pere no plegava fins a les 
vuit, els hi qm.'dava una horeta pe. fer grimègia. 
.:\1('" aqm'lI dia. ci marit de la L1ui~a sortí més 
aviat i sc n'anà dc !leguida cap a casa amb ¡'in
tenci6 de reconciliar-liC amb la ~eva dona da
munt del llit, quc és (,1 proc('(iimcnt millor que 
pot (·mpl(':\r-.. e entre ll1atrimoni~ . 

E.ncara no fcia cinc minuts que l'amic de la 
L1ui!>3. havia entmt a C3!>3. ¡-¡eva, arribava eo 
Pere. Aquell no tinr:ué més que el temps just 
de tancar-se a l'armari i hagué d~ sentir, mig , 
ofegant-fie allà dintr~, un poema. amorós que li ! 
va desagradar bastant. 

l, quan la ta!'.C3. va estar acabada, en Per~ 
allargà la mà cap a l'armari per agafar una to- • 
vanola, n:es, oh. sorpresa.! 10 què trobà fou una 1 
altra cosa hen diferenta ... 

-Mare de Déu I exclamà -. Altre cop 
has turnat a posar Ie:; llonganisses dintre 
l'arn:ari?. . Solly 

LA DECLAMACIO INT ERROMP UDA I 
0------_,---------------------------------------- _--o 



---Aiz6 DO fi UnII dona: 6, un dinar de festa 
major I Que W que hi aniria el meu braç de Ii-..... _, 
LA CONQVllllTA D'BN GU8TAU 

E N GUItau, per no deixar en mal Doc el nom 
amb que t'havien batejat, era un alavera. 
Un calavera que no respectava filles, ma

res, germanes ni dones dels amics més ¡otims. 
Quan al¡.:-ú ,, '('nteran ele qualsevol abils de con
fiança comè! per ell, tenia una gràcia tal per ex
:Usar-se, que sempre en !lortia bé. 

Darrerament, el nostre tenori es pensava ha
ter fet una d'a~uelles conquestes que s'han d'in. 
c::riure en les planes d'or del I1ib~ del corrldo. 
No ('fa cap modista fàcil, ni cap dona de teatre, 
ni ClI.p ra~pa vin~da a més. no. Er. res menys 
que una estudiaoteta del Con!lervatori que no te
nia més de divuit anys, que no feia més que re
petir = Tingues en compte que jo sóc una dona 
honrada ... 

Imag;ni's ara el nostre llegidor amb quin tae~ 
te delicat en Gustau va anar plantant les fites de 
la r.eva conquesta. Cada dia, mercès a la seva 
mai prou ponderada habilitat, conseguia nouI 
an'n("os. Fins que una tarda, un automòbil va 
portar a la acarametlada paretia ('ap a un di ... 
eret i nomenat hotet de les enfores. 

I quan foren davant del lI('omptoir'" i eDa, t~ 
ta vergonyosa, no COlava mirar a ningú, paasl 
an moslo l, encarant~se amb la parena, dfgd 
a la nola: 

-La .enyoreta voldri ta cambra blava. com 
sempre, oi? 

Des de Oavora, en Guitau ba renunciat a coa,-
queltar noies honrade.... lUc Kett 

LA TUIlIIi-18 

UN DESVERGONYIT 

E N Camps entri violentment en el cafè OD 
cada tarda feia ta maniDa tota la teva co 
lla i, dirigint~se rlpid a en Font" el aea ~ 

separable, li digué: 
-Eacolta, tu, desvergonyit: vols expliear-me 

quinel relacions haítingut tu amb la meva dona?' 
-Jo - féu en Font com aquell que baixa de

l'hort. 
-Sí, tu, tu! Que et penses que no ho sé? ~r 

al matí vas trobar a en Guasch i li vas dir q lllt 
tu havies dormit amb la meva dona? 

En Font va posar-se a riure. 
-Veuràs, Camps. veuràs, ja t'ho explicaré. & 

cert que jo vaig dir això a en Guasch, però no &. 
veritat. 

-Ab, no? 
-No ... Però, ja veuràs, en Guasch em deia tot 

presumit: li En Camps és un ca ... ra d'allò. Fula
no, ltfengano. aquest, jo. i l'altre havem dormit 
amb la seva dona '" ] jo. per no quedar en ridicol. 
vaig haver de dir que també hi havia dormiti 

K. Rac .................................... 

_ Jo no " com ,'ho arr.". en Llldl, ", ....... "
'Olul: ."I:ar 't'.It{ut. _ a. ,ro .... Ilo .fI Com ,ue .... ,..ea ... 
.to •••• '8...,...11 

:·"·· .. •• .... ••••••••••••••• .. •• .. 1 : Er t l '' el prodat1e mafDe :. 

: O"" . ..... -".011- 1 : l ~ .. ' MPOTEN-
!. CIA I .. NI!URASTENlA. ,., cñMú"... I rebell 
¡ ........ tot •• tre~. 

: ".,.,.. '.,...1 ".,.11: A.lt de Solli p.I' •• i 
I /JI , ,.,_loI_tt.DUTREM, 8fI_ . .. 

1... ............................... . 
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\arem anar, (<om uns homes, a vwre 
Kós,-.w. Com IQI \., que fa d noSlrt: 
amic !\mk. vul,arm~nt conegut f\('r 
Amj¡-MtU, la revi5ta is UI1OI. ('Oia for· 
nlirlah!e, (om ILO n'havírm vid des de 
'IM el Pal.u lQ. Jo:. P D.) va plegar 
el ram. 

Lo qlli\ ens estranya fs qlJe prelelltin 
çorn a cosa nova 111: l1es l', adl.'" d. 
llet. 

l'uix j." qwn era petit, 
en jlrut'nc,ava a Irapats 
i per &ÍJ!:o no cm ea]ia 

na d., "Cada caal a 8\1 manera" d .. ¡ 
.. ran truqui~t<1 unyor Pirandello, .ort! 
un xic d .. fraudada. E. veu 1¡\l1l" vIOli .. 
més. Un petit t'l'ílcg sanKuinl}lent. wm 
els moro! quan (orren la p",lvora, l''l:1u
ria acabat de satisfer. 

!.f'ha resultat el pracrama. 
m'explicava el !\enyor Pau, 
incompl .. rt. com quan als toros 
no agafa al torero un brau. 

adqu Tir kalililll. Despn~. de quatre anYI, .i. m .. .ol i 
o e o un dia dI! rdlre pallisa. .. 1 "R. e, D 

or~,j~u::r;;:r ~ I~~~:~~y;~ ~::r'avo: C~b ~a;~=;~ \Uja \-iclòria 

la vida rrimqial de Barcdona. AIII Si lenen la .urt de perdre 
'b1 havia I" millor de lo mi!l<"lt. Escrip· al próp"r c:¡mpiooat 
tou, periodistes, pintors, dibuix .. nls,!leo ¡ me'ls p;uJm al grup B, 
vado~s i meuqut' de potlln. Una coaa com tS rosa d'e~perar, 
que em va crj¡/,¡¡r l'alenció fou la .. Lli· is molt pfoha.hle que arribin, 
breda Espan)'Ola" qUI', Olm unt agulla d';lf¡U! do. cent. quaranla anys, 
en un paller, el Ift\yor l.bpet ha con~l" a ,,~~r quarts de finalisles 
SUi! fer-hi rc2andre en &q\Jt1l edifici. en el loneig regiolUtl. 

En Sala is un home aran, 
puix. mf. de donar to 
a la llo.lra Rambla clà.~lica 
refot1l1:mt aquell ta16, 
ha conselllit que rep;nli 
i &rrtlli, qUllsi tri .enyor, 
la .eva vI'lIa boli¡¡-~ 
l'>\nlon T.1Ipez,editor 

Divemlret, la s'tnl que Ulà a Nove· 
'lats f. i t· C'Ç" ~e presc ar la eslre-

La muller d'un pr[nccp turc, C<ln~a· 
da de viure en un harem amb dOI 
cl'llIe~ odalisques mí'S, ha fet L1 gran 
guillada i se n'ha an:,t a Hongria a viure 
en pau i tran<¡uiJitat. 

'5Cf{Onsdiuel diari 
on la nO\'a han descobert, 
<Ira va CI,onll jA.an1 masd.,. 
l'l'r arreglar·te un ru.rcm. 

L'altre dia, lm Jenyor q~ es. diu Be
nll(no va li~r no labem quantes peles 
a \tfIa 'Cfl)·~ Jll'1 pfClCt'diment de l'en
terramml. 

COi l'hom", no e diu Beligno 
no tf qll~ hauria passat. 
P' 5qur que J)ren l'Is quartot 
quui a mltj.:, hIn ~itat. 

o O O 

Per cOl1riucte aulontzat t1I»altret 
ho tabrm I"t de S"f'/I('I!S o sigui de 
IX)I}a tinta - p,-,dem avençar als nOI

tr('~ lI~gidon Q.uo: :~, l''' Ed~n" preparen 
un altre vorll'vll-revl~ta, ~eKOn, tenim 
enli·~. l'obra e~ desenrotlla en una fon
da lan popular l'11'r le~ raspe5 que hi 
van :unb d~ !e1I~ xicots. com pel ta
man)'· óe les xin'le! que hi han als som· 

;~;;:~ i~;,::~!t;:~ ~~ ~e: 1~:5~~ 
ties anlÍdiluvi:uet. 

Si i~ qUe 1':lUt(,r va inspirar-1Ie 
a~ mateix lloc rlel 'UCCts, 
tIndrà de c6rrer , c'-'mprar-se 
JlolvOl pe¡- als lnaso\'en, 

.. Plou I f. sol" d'en e reu:;;:! ha tin
gut, com era d'esperar, In èxit sc>r~ 
lIól ni Teatre Espanyo\. 

L'argUment està força bé i ala COrI

(Uml .. ". li va plaure molt allò d'a· 
qnell piset qUl' tothom creu que t:, un 
/,òc.>d.'m i Te'sulta un Iliu d~amor on un 
marit i muller, .tparat~ per les ximple
ries ,\t, la (amnia, fOS lrollen de tant 
C'n tant i fan aQL 'les oos('s pròpies dels 
mant, i mul!t-u, ",bretot, quan SÓn 
joves, 

Amb tot lo qual el rlf'mostra. 
si ilO anem ~uivocalS. 
qut ~~ mal quC' lla vol soroll 
el mal d"¡~ enlmoral" 

L'AFARTA POBRES •....................................................................... 
LA PLANETA 

A fer..- tirar les ("arns 
'\'11 <L!lar 1 'heIen òe d.'n Prat 
i li llintk la f.onnmhula 

l '1 ;¡ma dnurat, 
<lI 'nt· It qltt' en carni esta\'a 

d'una J::Tan prosperitat. 
1 110 l'cJ~nyà la dc,na, 
puix quan va. anar a dutat 
arrE'plf.'gà en una e.c;tona 
de cabres tot un remAt. 

•........................................................................ 
APOl.O CONCERT EDEN CONCEIH l.A BUFNA I;OMBRA 
Marqu~. del O'llc.ro.~7-Tel. 5326 A CDD~I A .. lf¡, I!· Drn lult·klll ·lll. snu CAbaret de primer ordre 

~O .'''lfl:lntu arIl tM 50 Vlernu 115 Mayo OInlol •• (Plaua Tufre) 
30 11Inllulsfas 30, estreno de un voudevllle del DlrtcdÓ ""tMbca: 1. COMPANY 

4hlto cle It\.'-I Innl't.'lcas nlmb ~13ll .. SALOO~b 80 tall,uist" 80 20 camb-trts 20 
,sIRIA : tOLA toHntTlEL I ROSALE!i tttulado Orquestra Am~¡lcan Jan·Band Oott", 

t,.,'e 'r .. 'lflrt. , .......... ., IDOICa, SAIIYORT MDNUSIPALI Rtstlurant rcon6 m~ c a la carta 
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ORAR CONfORT - SALETES DE BANY - Tel'''. "I •• t 

Veatn.fon .mla • les du. cas. H.MtacloDl. 5 ,.etII 

Hotel Re.I8uraol CASA iUAN 
.... I.n con dellyuM 12 ,eseiu 

aran confort 

EL CUPIDO 
CIIrrer de S •• t P.u, 110 
GOMeS HIGltNIQues 

Ram'l. S". M'ni •• , 21-23 Telll. 2372 A o .. t.. UN RAL I n' •• t.M.reu MIL 

l.nl''''U ... ! 

~
MUIIIIA .::r''':='l! •. . •• ou ...... '1 , ....,m .. ... 
. ' :.~,:,.:. ........... _ .. -..... -....... -..... --... ....u~ .......... ..:::-

SA R ~ 1 (RONYA) 
('iii " t'I 'eu minuts amit el 

~" I.I RETO CA8ALLERO 

l: Olnfl 'e l'AI.alt, 811 ('entr .. 
• .. , •• m... 8ARCELONA 

C~8R(~1 
SI en teniu I 
voleu que 'U • 

••• Iln esverad • 

~~.::~;:~n~ llb'llUII 
.ue la trollana pet 
DOS PESSETES 01 

Cu.- 111_ '.01 hlllÍlól 
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we.-..,.... . ,'" ..... .. 
... .......... ".. -' ..... -,,"1 _ ...... ,.. ... ,. .......... , 
~ ... _ .. ,-~. 

GraJfU Rula. Aovl'OI~ . .,. .................. .... _. 
CIUIIIIII ....... lltru," ... rtII ... 

Ca, mfl ollr. h .... 0111 un h Il tan pan I upontanl coa 'a 'orl'llMllllma c:read6 III. J. dota"', .ert" •• 
LAURA BRUIiET 

Ea li sl" r.ddt 1II'.","t. obra, ,'utudl. mar!.lralm,ttI el 'UIPltlu t.ma 

SOLEDADES 

Imp., 1l.e4ac, i Adm, R.ambla de lel: FJon. SO 



- -Quines peres més boniques! 
_LQuan em vegis els melons, t'agradaran! 
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