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no ~é com no es cansa de pendre ~em pre el mat~X', !W!nyont:. Al mati, te; a la tarda, 
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que a ml. CQ eIU de la ra
dia nadie me empeta la ba
u. Recadlk» • Aldaz, q .. 
haJta lIe peraúte el hajo cie 
.ufrir ac:d4lntel autoalO'!i
tlatiool J • la Etoolbtic:a. 
del -EdfD", que .oora coa 
Iu vacaciane, ponclri mú 

RUI'A.TA. 
R;¡,dio escuchll J ndio lila. ................. 

Próxlmammte te poaclri. 
• laftrltaunlibrodeJlDÚ 
alto .,.&or nterario. oriciuI 
del al1t., eteritor Iefaor Par
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creo .. la prelUstoria" J 
atl anlondo coa bdIre
ADteI dta, oricfulel cie • 
teftonI e.pol\a ne.. P .. _lo. ................. 
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~ TEMPS 7 

Quan aque'l modelt bortoll baixa & Barcelona 
• 1& recerca de xafarderiea. ,'atura, recularment, 
~ una torreta de.. Sant Gervasi. · molt diacreta, 
,*"ortable I amacada, on let pareUetee auede
Odes d'amor troben l'efup tranquil, comoditat, 
' •• mia, coa que DO deixa de teair la teva ¡m· 
Portlncia, aigua corrent & doijo. 

La mestreua, propietiria DO ta.D.t 1011 del De
COdi .inò iacltU de linmobl. OIl té ¡atallada la 
-. lucrativa indú.tria. a. com ja pot .upoar 
el Ueeidor, upa dona experimeatadluima i ca-
1*Ca de donar UiNou de conidolocia &a •• u'o 
:a.ueda i • D'en ColoretI. 

L'tltra tarda, nrem anar a viaitar-Ia i comen
,.,.. • partar de la IUbertat de COItalZll d'avui 
-dia. 

-No me'. parU, DO me'll ,...6. deia la boa • 
.. ,ora. que ~ ea.cara DO bo .. ben W. com _ BarcoI_1 

~.~~Ahm!~I~1 
-Mo Ib '" com jo. Miri, l'alin ella, _t 

lea habftadon., vai¡ Conltatar Un fet que em va 

fer eecnlixir. A cada babitad6, .. p? hi ha UD ~ 
tet de vueliaa. per li é. aeceuari recone a 
.'aIIò de la peaetnd6 J!OdlICo. Daaco, III. Crea
m 'fotti que, en au ma. de la cla.q habituïoa. 
n"hJ havia quatre on no se D'baTia rastat &ens oi 
mica? 
-Ja~. ua detall. 
-Oh I Donel, esperi'" A la cinquena habita. 

ció n'havien pltat un xic. Oloro el pot, i ret. 
més val no p4lrJar·ae. 

MURMURACIONII 

S'ha parlat molt, ala banyi, aqueats diet, del 
casament d una noia que feia furor pel Paueic 
de Gràcia Ja passada temporada i de pal altra 
coses amb el. xicot., que nOlaltres no expHquem 
perq~ ja .. ben vo.t~. que som gent aaltera I 
moriprada. 

El cert éJ. qae mal¡rat ell lea. detfa.orablea 
aatecedent., va enpaxar per 6 a. zicot qae. 11 
no tenia gaire fortana. va voler' curepr amb el 

=~ ~~ ::.~ ::.: r.:::.=: 
era _al eu.. _It ex¡ierImllllllda, _ to-
ta le prlctiq ... ~ I lea utilitzava 
quan no li &cabaveo de lOI'tIr 1M aq.IIes magis
trat. retindel ea ... qae ......... ureditat el. 
eàrdt.m ~ 

-St. deia comeataat el catament uaa banyi .. 
ta. vaja un partit. Sap' on han anat a passar la 
.llana de mel? A Martorell. Un viatge de linia 
eatreta. 
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-IU. reopo..,.t aoa altra __ J. Ili teaia 
dret el nuvi, .. trobat qaelcom eetret. danat el ...... 
L'AIIOR I L'lNT&RB8 

El darrer sorftlg' enl va rescrvar una agrada
ble sorpresa. Varem treure dotze duros a la rif •. 
Com quc nosaltres som gent entenimentada i in
capaça- de gastar-nOi et. diners en (oua inútib. 
varem acordar, pet' unanimitat. anar-los a reven
tar ea una casa de senyores de preu. cota que 
suposem que el llegidor, i fins la llegidora. !li ~. 
onrtL .. de ~ncle •• trobarà molt enrabonat. 

Varem, donel ..... f.r el tranvia, i. cap a Sant 
Gernai manca gent. 

AIIl. ell an pi.et capritx6e i elegantment de-
coral. la mestres.. ens pnsenU una euadeta 
que. de tan en taft ra ana fugida per guanyar-se 

all bitUet. 
Xerrant, xetT&nt. varem acabar per resultar 

mig conepts. 
_F.scolta. li diguerem. així tu deus conèixer a 

la Fulana? 
-Ja ho crec. Vaja una mal •. _ pel'!W)fIa. 
La noia no dlgu~ penona. Empleii un attre ter

me amb et que 1. gent-. del ferro desima certa 
figura del joc de cartes. 

-Es una quateevol. que va pe!' cap dine!' amb 
et primer que troba. .. 

-Caram' 
-Si .enyor, ,I. Tal com te dic. I a n'això no 

hi ha dret. Perquè ;0, que una dona 8e'n vagi 
amb un home perquè li dona deu duros, ho trobo 
molt bé. Ara, anar~.e'n de franc amb el primer 
que pa ••... 

L'hortoll de Sant Bai. 

_Qu6 
--R", pensava en què aquet ocell, ablu deoria 

haver .tat un honlI. perquè tots e mbuaquen lo 
mateia. 

UN NBGOCI l'ABULOS 

E
N aD. àrc:ol ariatocrltic de la Rambla - ,. 
de la "peixera";. mé8 amunt - uns senyors. 
tot prenent caff", parlen de la repatriació 

de les accions dels tran,·ie8. 
-Deu ésser un negoci enorme!, dil1 un dels 

conterta1is. 
-Oh! respbn un altre. De més grossos en CO'" 

nec. Ja veureu, quan et Metro arribi fins al PIà. 
de la Boqueria ... 

-1 el trea de Sarrià? Allò si que ha d'éstet" 
un riu d'OT! 

.--:-Doncs. espereu~,·os. I le!! rompanyies d'elec
tricitat? Els beneficis que fan són colossals. 

-Tot això, comparat amb altres afers, diu na
Ton un tercer. és COfiS d'un tres i no res. Si ,a
p.igues.iu ~l~ guanyi del Bar Canaletes, queda-
rieu esrrunnt$. 

-Es que hi han negocia que, amb poc eapitat• 
donen rendiments enormes ... 

-No ho creieu. En tota empresa comercial. el 
factor diner té una importància definitiva. Jo no 
crec en aquesta negocis que es fan amb pOC ca" 
pital. .. 

-Que no? Doncs, mireu: jo tinc uaa xicota 
coneguda. que no m6t amb un llit, que 11 va cOI
tar qaaranta duros, ja n'ha guanyat m's de de" 
mil... Van .... 



NO VEL L.\ BI<' U 

A LlATA 'a hclla, .\gataa magnífica. en un 
del, angles del saló revellit. auster, seve
rament autonatic i rígid. triomfa com un 

:a_ tell de focs d'artirici. amb la policromia del 
'leu trajo detonant. amb el plomall btl1ugadíi de 
l'or en tòfones del seu cabell sedós, amb el. dos 
abims al>sorhent¡¡ de ¡ell ~eve~ oji\'cs. amb la. 
nota sagnant dc's 5C'U:i lIa\'b, partits a tall de ga
nivet. 

Vibra CI.IIl1 Ull cTit en la quietut 
J, peT damunt de tot, cum una pirueta. el seu 

Tiure picarolcsc. dc!;cnfadat. irreverentment pro
cà~, en aquell amhient hipòcrita de distinció en· 
matllc\'ada. 

-Ah, si no fo::>sin els sel1~ milions- - diu una 
dama afro~al1lent 

pintada de "crme· 
116 i emhadurnada 
de "crême". 

Agata en sap to
tes Il'S gracladan 
-de la moral de Ics 
velles pintades. i, 
airo~l\m~nt~ncaval 
Cada e-n (!Is seu 
milions, frueix la 
delícia de les irre-
verèndc e s tri 
dents. 

Un vals lent, ca· 
(jencios. inicià l'' 
fe~ta. 

Agata, lola. re· 
<'ollada en el seu 
~il1ó. xarrupa a. pe
tits glops el te olo
rós i encén dis¡>1i. 

~Kl~na~~$". diminut 

cames !il1pcrbc~, formant diadema al ritme de la 
IU:'"3 }itrcra desvergonyida, s'han anat agrupant 
els més \'ells i el~ més joves dels convidats. 

Ella, alegre, enjog'lssada, està per tots, i per 
ada ú troba la paraula esperançadora. 

Pero Agata no \'0.1 dançar. Parla, escolta, riu. 
p . sa (" temps en \lna intranscendencia dolç:a. 
inefable. 

Toti la CTeuen : ruifa dI,. Cl~mi. ~l1e~ ,-rap J'e1\", 
.. :1 les SCH!i llargues dpereS ner abastar-la, hi 
h:a púgut apagar la scd. 

Vn vell sàtir, ut'spitat, h.'thric llença la iJ i 
nuaci!) mortific:ant: 

).;() cal pa:; que vus hi amoineu \~at 
ina'lsequible per nosaltre:s pobres n1l nClII antl' 

Pica me - a1t.n;,;3 
alL. A mi m'han 
parlat de u 11 e s 
reials jornades ... 

I el vell sàtir, 
riu babejant, sà· 
dic. fruint en l'or
febreria de la seva 
injúria,. 

Agata. el cap 
apoiat en el raspat
ller, el pit enlairat, 
les cames creuades 
l'una al damunt de 
l'altra, mira de cua 
d'ull al seu inofen
siu i mal intencio
nat ofensor, i mor
mura lentament: 

-Te raó, te raó, 
senyor Canons .... 

-Agatal 
-Es veritat: se-

Lentament, al 
volt de les seves ... caigué als meua peua plorant,,, 

nyor Bremón, dis
pensi, S'ha d'estar 
molt amunt per 
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porIar amb ml SI l<> Il upllqúo aquelta lllatò
ria que -" m'ha _.1 

-Ea dia que ú molt intereuut I 
-Obi Molt, moltL .. _tiu: 
Eltiae;'n jo • DeauviDe. Cada dia, despra 

del boy, • l'bora demomaca i RDsu •• del cre
pude ........ l'auto i • tota marxa, la mà al 
volaat. cerca'" ea les auatanyes foranea un 
rec6 .oUtari OD frair l'inefable plaer de 1. so· 

" .. ol. 5o.,int, darrera 
el meu flRoDs", el 
disparava un 
uD.imler" amb 
reial anagrama a 
la porteUa. 

Erern molt in· 
Docent.. Jopvem 
• fet. 

U •• tareta. fa
rint bolc encliaa 
per de,plstar .1 
meu perseguidor. 
• lreig veure'DI 
IOrpresa per I. 
presència d'un ho
me jove. brut, cs
tripat. El, seul 
cabells negres, re
belds. ,'entortolli
gaven en mil ane-
lle., damunt la H- . 
va teata ucètica. Begut de carnI, sortit de pò
muls, li ballaven tel pupiHe. dins de les conques 
com dOI (oltds. En la caverna dels seus navi. 
exàngü~s, detonava l'esmalt d'unes dent. blan-
quíssimcs. . 

Els hraços, com duc! aspes de moll, li pen
javen balders fin!! sota els genolls. 

I..t's ('am~ se li retorsaven com sarments afe
r 'ldt's l'una & l'altr •. 

En veurem sol. davant d'aqueU vagabond vi
I( i'{ lIt:nçar un crit d'angoixa. 

F..1 meu peraeguidor, el del ·'Daimlt:r". acu
dí amatenl a la meva veu. 

Doa homes es trobaren l'un eafront de l'altre. 
El vagabond llençà el foc de 1. seva mirada da
munt de I·intrú •. Un revblver diminut lIut en Ja 
destra de l'aristòcrata. 

Un crit de "no '''. va sortir de la meva COla. 
El vapbond. d'un bot salti sobre el seu ea .. 

mie i d'un mal li feu abandonar t'arma. Deaprú 
el deixA en un despreci supnm i mentre el meu 
enalDOn.t ptraeruidor fu~a aporupit.. aqueU 
home espeUifat, trèmol d'em0ci9. em mirà.,., em 
mirav .... 

V àreig treure'm del. dits i del con tea ..,ev.ea 
joie., i, 

-Teniu, ,ón vostrel - li vireic dir. 
Ell, enfredorit, pres d'un .. ccejament epn~p-

tic. creuà sobre el pit eJlIOI'I'I.t el. ~. com 
aspes de moll, acoti la tuta i caip~ ab meus 
peas plorant IOrdameat, plonat per dintre, !DOI
tepnt-Ie el, D..,is per no trair-se. 

-No! ... No 1. •• Per què tel joies? . 
I se'm quedi mirant embadalit, doloró., ea 

una súplica esborronadora. 
-Llavors? ... 
-Un petó I Un petó' I detpréa. .. l'eternit.t. 
-De gt'nol1s, com un natzaré Ilrrosaepnt la 

ereu d.munt les 
retorsade. e.pat
lles, se m'a prop' i 
besà amb fruició 
la meva roba. 

-Alceu-vos, boo 
home. 

-NoI... AlxIL 

~:e ~.:: lI.i 
Quina dolçor I ... 
Quin ben estar I .. 

I ela .eul llavi •• 
aulab. el clavarea 
en el meu tonoeD,. 
en les mevel cor
bes, en els meu. 
g.molls, ea una 
adorac:i6 de peton. 
fets carn viva. 

La seva testa ne
grlssima retallan', 

d.munt de la blancor de la meva carn amb d .. 
resa de retaule. 

I ell besava, àvid, assedegat ... xuclan i rexG-' 
clava com un faune. 

-Prou I Deixa'm I - vàrel&' cridar. 
-Perdó ... perdó I - .uplicl-. Mai -ha,.la &eo-

sat cap dona ... Mai I ... MaU ... Ara soc feliç 1. •• 
fe1içt... 

-No .. , no encara I Vin •. 
I en l, remor grotlxadiça del brancatge, elll 

vàreig entregar tota. ... tota._ tot .... 1 
000 

Dos die. de.pré., la premsa relatan. aa fet 
misteriós. 

"Ahir. en un bosc de les .fores de t • ..na ... 
va lJuiddar un indoc:amentat, disparant-M tID 
trrl sobre el cor. Et d6na el ea. inexplicable de 
què l'.rma amb què va donar fi a la seva "¡cla 
pertany a UM de tes primeres cues rei.t. d'Eu· 
ropL" 

000 

No he trobat mai ma nin" que .-esti." 
com aqueR .... pbond. 

Es una hÏlltòri. ben e.trau)'a, veritat, Iquella 
que m'haveu recordat d'une, reiall jomades? 

Lnr.BnmoL 



ELS POSTRES DE LA CONXITA 

L A l"onxita, una t~ixidol"a de Sans que no més 
t~, catorze anys i ja té xicot, se'n \'a, al t'ortir 
de la fàhrica, a tina hotigueta de queviures 

del ,arrer de Galileo i allà compra el ~opar ¡>l'f 

ella i !la mare. 
L'altra tarda e~tava proveint·se com cal i ja 

hayia (nmprat vàri(', CMe!'! quan, de prompte. 
dig-ué 

Ara, posi'm un xic de fruita per postres. 
Vol un plàtan? intt'rrogà, maliciós, el 

hotiguer, 
~o. avui no, cligl1é l'espavilada Conxi ta, que 

fkspré~ d(' r;llpar vindrà d meu xicot. 
K. BRITET 

A~TOr.OGJ A DE FRASSES POPULARS 

POSAR LES PERES A QUARTO 

E :\ aqul.lI$ temps feliços en què no hi ha
via impoSt d'inquilinat. ni aparells de ra
diotddonia, ni partits de futbol, ni cap de 

es calamitats modernes, vivia al desaparescut 
('arre'l' de la F('no~a una vella que es guanyava la 
vida ,,'entnt fruita al portnl dt casa ~eva. 

Malgrat ('ls pocs c~ntims que rtcollia, encara 
mantenia a una néta qu!' s'hayia quedat oda 
fda alguns :nesns i que era més bonica que un 
.sol. Tenia setu anys i es deia Laieta, però ~i 
per 10 xamosa i óesenrotllada que era semblava 
tenir-nt' \'int, ('1\ canvi qui només l'hagues sen~ 
tida, l'hauria pres, per lo innocenta que era, per 
una criatura que encara ya al coHegi óe primera 
ensenyança. 

Mes per aquell! inclr!':ts rodolaya l'esperit ma~ 
ligne, i ar¡ue!>t era en Jaumet, un aprenent de 
cà'n Cjnabreda que cra més entremaliat que fa
bricoat a mida. 

Avui comprant-li do~ quartos de raïm i de~ 
m;i mitja lliura dr préssecs. el xicot hi va co
rnt:nçar :\ agafar confiança i, com qUlt: la ('n· 
t ra(!a de la e!;("a!eta era hastant fosca, fiempre 
'lli!' hi trobava oportunitat. allargaya els dits 
II1(oS d(' 10 qu(' les lleis de l'honestitat aconcc
l1('n i. quan la noia no s'h i oposava mUM, li 
t nsc'nyava ("('t'teS pràctiques recíproques que. per 
lo \'i~t, li devien interes~ar molt. 

rn H'spre, t'àvia de la T .. 'lieta degué: notar 
fludcom ;lnnrm:ll, puix: ya cridar-la apart i li 
òi~uE,~ 

Escolta, filleta. mira que avui m'han dit una 
("o~;a de tu. qUt' m'ha disgustat molt ... 

-Ai. ni~ Qm·· li h:\n dit, iaia? 
Que diu que un jove que ve a comprar-te 

fruita ('stava aquest vespre al teU co!>tat... i que 
110 (tia gairf' hnnic lo què- e~taveu fent 

·Ai, :li, fi t<.,tal cm deia que les meves pe_ 
re~ eren molt bones." 

tA T¡;¡E.~ - 1 

-Ah, ~í? Que les ha tastades? 
·Si." iaia molts cops, 
I a quan els hi ras pagar? 

·A ral. 
Doncs fes-me el favor de dir-li que ai un al

tn' cop l'atrapo fent el qae feieu avui, baixaré i 
li pCl!l-are Ics p('res a quarto I 

L'arxiver de Llofriu 

EA podria saber perquè portes aquest mone
der tant gros, nena? 

Prou, maco: per ficar~hi tot el que vulguis. 
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LA ENJOGASSADA 

L A Riteta era una bona Doi •• en tota la ex
t-=nsi6 del mot. Però tenia tanta afició a 
les criatures que, de vegades. de musa ca

rlnyosa que era, feia ¡:.pers ridicols. 
!Aquesta afici6, fou la causa de què la tragues

sin Ae la casa on catava de minyona, i això que 
la noia treballa •• de fcrm, no tornava tard els 
diumenge •• ni xerrava massa amb les veïnes. 

El. senyoren eren casats feia ciac anys i te
nien un nen molt huf6 .que tot jutt en tcnia tna. 
La Ritet. li atlua tot el dia • etarrera. fe.t-Ii 
festes, donant-li bombons i acarottant-&o. 

Un matt, el senyoret es va quedar :li: cua per
què no es trobava caire bé. Quan es donà comp
te de què la Riteta nom~s cs preocupava 4e la 
cfÏat1ara. i • D'CU el deixava abandonat, v& enra
biar-se de 'ebó i tragu~ al carrer a 1. pobre 
noia. 

AI ~Ia IeaJoret& tOf1là de peneir. 
_\ , - pn:pnti al veure qu la r .... 

pa.. .... . 
-1; tret de cua - ... _CU~ el ...nt ~ --I aral Per .. , 
-PerqK s'lla passat tot el mati tocant-me 

el D&DO._ 
Bit Tola 

EL VESTIT VEaJlELL 

AQUELL ve.tit. "ermeU com la banetiu 
d'un pag~s. que deia eo Pitana. ja havJa 
estat causa d'un disgust. Quan la Cooxi· 

ta se'l va veure posat, no li va agradar i 00 el 
volia dur. Però la seva mare era una dona t'p~t'-" 
gica i després de unes quantes bufetades, la va 
deixar plenament convençuda de què aquell ves· 
tit era de lo més bonic i elegant que podieu ¡... 
ventar els millors modistos parisencs. 

Perb e~tava vist que aqueU vestit havia d'és
srr causa df" moltes de!lgràeies. Pa."saren u .. 
meso~ i, un jorn, la mare 4e la Conxita es donl 
compte de què aquesta ea marejava anlb ex~ 
s¡va freqüència, no tenia gana i la panxa se li 
inflava d'una manera gens sospitosa. 

Del5pr~ de molts rodejos, Ja Conxita acabà 
per confessar que les sospites de sa mare erea 
cerIe'. 

Aquesta, després de cridar, plorar i agaIar el. 
trwicional atac: de nirvis. va preguntar: 

-PetÓ com és poaaible que a tu et passfl, 
una cosa &ixl l' 

-Aquell maleit vestit en té la culpa I 
~ dia.. ara, uata cristiana? 
-SI. mama, st ... Fa tres mesos varem sortir 

a passejar pel camp amb en Ricardet En aque.
te!! veiem un toro. Eu Rieardet em va dir: 

- Treu·te aquest vestit vermell, que t'envc. 
tlràl 
-I q~ va .,...ar? 
-Que me' vair treure i el toro no va eII-

ftstir-me, DO ... 

-Ah, no? 
-El toro, no, pero en Ricardet, sí! 

K. Brtola 

LES APARIENCIB8 

Elf eqeeat m6n e.tà demostrat que no hi ba 
res escrit sobre gustos i cadaac6 s'arregla 
com vol. 

Una demostració incontrovertible d'aquest 
axioma és en Carlets, jove"corrido" quines d
cians a les xicotes per partida doble lés ben c0-
neguda. 

En Carleta .a partidari d'aquella teoria que 
afirma que en el món. millor que una dona sola 
hi ha una cusa: dues dones. i la posa en pràctica 
sempre que pot. Aixb si, diasimula el seu reliaa
ment perquè no mormurin. 

-Sí, Conrad, ai, deia l'altre dia un babituat del 
"Cuntinental" a UD company de cafè. En Carlets 
és molt viciós, però sap cobrir les aparièacies. 

-Le. aparièncie.r iDterroci t'altre. Qui lÓa' 
Aquclle. dues prmanea rosses que van amb en 
el!! matina pel Passeig de Gdcla. 



!!:..ENCIS DE LA DONA 

La escena es desenrotlla al "Lion d'Or" En 
Una taula del rcc6 parlen inteUectuals, periodis
tes comediants i altra gent per t'istil, tota, "':om 
és natural, molt aficionada al {ame Uam. 

--Oh I La dona I esclalD& un poeta. La dona és 
el !>er més perfecte de la creació. La dona es la 
vida! La dona és una perla! 

-Sí, interromp un guetiller de teatre. Es una 
~r1a, que s'ha de pescar dintre de l'ostra. 

LA TUIBS -. 

A LES CURSES 

Diumenge, al Hipòdrom, un grup d'habituats 
i habituades contemplava les incidències d'un 
dels concursos i un benyar, d'uns quaranta cinq 
anys. feia gran~ e~ogi. del seu jockey. 

-Es admirable, digué. Munta d'una manera 
espatarrant i DO l'he vi~t mai escorre's un cop 
dalt de l'cuga. Ah I Si jo fos com ell, hi ha que 
veure el partit que jo tindria entre les senyores! 
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~VBROOIfYIDA 

~R 10 RaaolJla, leo _ .. a bo ba_, .1 ba
l''' n'et fiol a lea orene. 1 recalilDaDt-li la aaor 

• grosses gotes per la cara, en Fault---que 
DO tenia fes que veure amb el de la Mar¡ueri
da - es paueja .. ple de nlbia i d'eapnia. 

Realment, la que li havia passat. era ma ... 
l'OI" Ell teul. ana amigueta. la Mer~. xieota 
de profondes conviccions en lo que fit. referència 
• evitar l'esdndol. La noia DO volia anar amb eU 
ai • Les Planel, que vi • éSHl' com una mena 
el'Escol. de Bosc de l'amor aD .. eramcaut, ni a 
up hotel amoblat, per diaeret que fOl. Tenien 
duncs que utilitat' el despatx, on feien 'letmana 
~e ... En Faust demanava la claa al porter. 
dient que ,'havia descuidat un treban urgent, la 
Mercè hi pujava al cap d'una estona i, ... ampte 
aneclat. 
p~ aquella tarda, quan els dos .imants, eU en 

IDbep de camisa i eIta abillada de Eva - Itllte 
...... cSt plmpo1 - s'cstaven entregant a un exer
dei tant a¡:radable com coòegut, van trucar a I. 
porta. 

ea .... rof.! 
En F •• st, en un moment, Uençl tota I. roba 

de la Mercè dintre d'un arxivador de fitxes, ama
.. a la noia en ua armari americà. molt graa, 
... hi havi, i &orti a obrir. 

Era l'amo. 

-No tIapIl por, ........ _ IÒIII no "¡,,.. 

drl ni. 
~ ~ qui ,.'lXpIIeal Proa ho H Jo, qao 

-Ca~m I Qa~ la voaté per aqaí, Faaat? 
-Vearà. El copiador fa ana pila de diu que 

està per ,pauar i jo h.e via¡ut a posar-lo al di&
- V 8Jl, home, vAgI, fea paternalment el bar

gi-a. la el 'ad pauar el diDa ... pel meritori. I)a. 
canll, caram, o vagi-l'en cap al ciae. .. 

I en Fau.t no havia tiDg1lt mia remei que 
raillar, deixant a la seva Mercea.eta qae ea 
aquel~a històrica moments en. m& ~1"Íat aaa 
Meree bruta. tancada dintre l'anda. .. 
• D'aquell epillOdi feia qaatre borea. •. Qui .. ... 

na paa •• t? S' hauria mort per .. fixia? L .... aria 
trobat el !feu principal? Còm a'bo ha1aria ,., 
Aquelll moments d'angoixa eren terriblea. 

De prompte. un. nai ea poà familiarment a 
l'esquena d'en Fault. 

Era la Mercè I 
-Ai. Gràcies a ma I Respiro I Cora n'h .. II)I'tit 

d'aUl?, ¡nterro". anliól, en Faast 
-Mira: demanant auxili I • 

=t,::!o~lIa obert? t 

-1 t11& viat nAa? 
-Et clarl 
-Ets ana desvergonyida, cridà nnor. ea. PalI 

en el comble de la Indignaci6. Mira qae teDir " 
barra de presentar-te núa davant d'un home' 
M.i més voldré .. piper rea de tu . 

l, molt dirne, continuà Rambla avan. 
B. Orrap. 

HI HA !UB DIITINGIR , 

L A Carmeta fa la raspa m~!I aia de totet lo 
raspes que a l'''lris Park" van - mirilli 
què m". aortit. senae voler: ana imitad6 

d'en MaragaU de la mateixa manera qae motc:
cQps. i també sense voler, ena surt ta trencadu" 
davant d'una senyora maca-o Ea alta, bea: pwr
tada. boniea, i té an temperament d'aque1b er 
pa~s de rendir la mél formidable. fortalesa mW 
culina. 

Això si. pobre del que s'enreda amb ella. 1)1 
grime¡ia, en el sentit méa complert i abeolat ell: 
la paraula, ja .n'admet, ja, perb aa m&i ~ 
que un emplelat barocrata. Tothom que ~iIÚt 
el. seus favor .. s'h. d'enmottlar .. tota els seII' 
capricis, que lÓtl molta, i trobar bé tot el que 
f., siCUi com aigui. 

-St, noia, at - deia l'altre di, l'AqeJIDa. 
C'ompanya seva de notja, a una altra amip que 
sempre xafardeja-. Amb la Carrada ~ d'&td' 
abd. L'home que I. vulgui, l'ha de dour per 
la banda. 

I l'ami,. de l'Anrelin .. qae és m~a vlTa qa
ana centena i més mal iatendoaada que an Mia" 
ra, repongué al punt. 

-Per quina? Per Ja de davant o per la ete ~ 
rrera? 

s. __ 
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NO ERA AIXO ... 

F EIA tres mesos aproximadament que 
l'Albert, acreditat "carrido" de ¡'alta so
cietat. es dedicava a empaitar a la Su

.. agona, una 2"entil dependenta de perfumeria 
a la que ell comprava el "a\'6 d'afeitar-se i 
les fulles de recanvi. 

Sembla estrany, però, en aquests noranta 
dies, ¡'Albert no havia POllUt conseRuir que la 
SU!'IaRna contestés un 801 mot a les ardentes 
frases que a cada moment li adressava. 

_ -Però, diRui'm al¡runa cosa, al menys I. 
exclamava de~esperat l'Albert un vespre Que 
anava a darrera de la SusaJV1a pel carrer de 
la Diputaci6 a un a velocitat bastant superior 
a la dels tranvies de la Rambla. DiKui'm Que 
em desprecia. Que li 50C antipàtic, Que etn t~ 
odi, Que me'n vagi a passei~ .•. Qual~evol cosa, 
menys aquest muti~me que em desespera i que 
no aconscKucixo esbrinar-ne la causa .. 

Llavors, la Su~agna, Que era bona xil~ota i 
no l1e,lt"ia més que el "Patufet" va .l?irar-se i 
li dil{U~: 

.Perdoni Albert, jo ",cnto molt no oo~er 
escoltar leA seves paraules. Té de S3piRUer Que 
he donat el cor a un altre i, per conseg-üent ... 

L'Alhert no la va deixar acabar: 
-Ahl J per això? li va respondre. No és 

pas el cor, el Què jo vull consesruir de vostè. 
dona! Ho veu com Ta ~ent parlant s'enten? 

K. Breta. 

NEGOCI RODO 

L A &enyora. Filom('n&. q~ de la leva acddentada jo
ventut va sortir·ne amb cinquanta mil duros i 
una rrputaci6 no p.ire bona. entreté Iu hor~ de 

la ,eva vellesa en un xakt de Gràcia "n a la tarda 
et reuneixen a ;lIIar a fet. une! quantes xicotes i al
gunS c1icnu assidu!, molt discrets i reservats. 

Fa poques tarda hi "R anar Wla xiroia d'uQS vint-a
cinc anyl, alta. esplmdida, forl1lQ!a. I demanar feU1a._ 
-S .. t1W li dirué la M'nyora Fi¡"mena - vio.a aixf 

q\le vul¡uis. A<Jtl{ elt IeIlYO.' et donaran bone, propi
nes,~pll 

J. em fa 1.lta, ;1. senyQr,1 El mat marit. pobret. 
es tr(,ba ClI una situaci& molt ~Y._, El van tfetlre 
de la casa on treballlva i ara es t~ de deft'nsar fent de 
corre~O)r. però a pe-!eI guanya res ... Crecu· que, sinó. jo 
no Vindria pa~ aqui. 

_Pobra cr~tura I _ féu compassivament la senyora 
Filomma _.La casa, saN? és de: deu duro'. de mane
ra que en UI" quart ,uanyaràJ més que et teu marit en 
una ~tmana. :fo estarà poc centent. ell, quan ho si
piga!. .. 

Kar Pant'a 

EL POBRE GABRIEL 

E STA plenament demostrat que casar-se és 
el disbarat més gran que un home pugui 
fer en aquests temps que correm. Aril, 

que casar-se amb un viuda, és més disbarat en
c..ra quasi arriba. ja a la bogeria. 

I, malgrat això, en Joanet, e1 nostre amic Joa
net, s'havia callat amb una viuda, que, com to
tes 16 viudes, es passava matins, tardes i nits 
repetint: 

\i, si el pobre Gabriel veiés ai:tò! Ell si 
qUl nQ m'hauria neg:lt aquest regald: que ara 
d demano I 

O bé: 
-El pobre C>fihrie:1 sí que , ~o tenia això: no 

es movia mai de casa. I tu, cada nit te'n vas al 
teatre! 

El pobre Gabriel, com vostès han endevinat. 
era el seu difunt marit. 

Per si amb aquesta mania comparativa, sem-

~------------------------------------------. 



·------~----------~------------------------------_. ~fici de la teVa buba. I aqaSla nit mateixa I 
_ oh miracle! - pogué tornar a quedar com I 
un marit de noms • de fets. Com que aquella 
nit la smyora Lluita no li va pota! al cafè els 
polvan antiafrodilíaes que d'amagat barrejava , 
amb el suae des de feia aleun temps... . 

!:n~ .:: ~~b~ .=.a. l.~d'= 
acmpre. al mia petit aconteixcment, el nom del 
difunt. 

-Ai, i que li hauria agradat aquesta peHícu1a • 
• 1 pobre Gabtic:l! Pr«:ilaDlent el que més li agra
daven eren els episodis de aventurcs.., 

-En Joanet no deia res, per prudència. 
Arribava l'hora de 80par i la dona repetia ta 

QJl~ eterna: 
-Aquesta amanida si que li hauria agradat 

al ~r!:r~~e~~ ~~~etés ::c;:a~ea i: == 
i decidí donar lloa 'lliçó a la dona. 

Es ficaren al llit, compliren rigurosament els 
leUI deures matrimonials i, quan eUa, prcaa en-' 
cara del deliciós èxtasi que deixa l'espasme, con-

:nf:~~t a~~l~=rit amb els ulls mig aclucats. 

-Això sí que li hauria agradat. al pobre Ga
briel, oi? Perquè hi devia ésser molt aficionat, 
no? 

II.AtoII ... 
L

A aenyora Uwsa era una veritable esclava 
de la moda. Per no mancar a cap del, 
teUS dictats, era capa.ça fans de quedar-ae 

tense estimar ...• que era lo que en aquest món 
li qradava més despra, natura1meot. de presu. 
rnir i de xafardejar. 

I~ireu li n'era c::apac;. que te'n va estar, més 
de dol ...... per caaaepir que el seu marit 
es tragué:!! 1& barba. 

VOltà DO bo enle!!en, oi? Ja els bo esplicaré. 
El marit de la senyora Lluisa no es volia treu

re la barba de cap de Ics maneres. Ella insistia 
tan com' podia, però tot era en va. 

l, vetaqui que, bruacament, el bon senyor es 
sentí prematurament esgotat i incapaç de com
plir amb la leva muUer aquells compromisos tan 
agradables de omplenar. 

A la. dècima o dotzava vegada que el marit 
va. haYef de retornar la lletra amorosa que li gi
rava ta senyora Lluïsa, aquesta es cregué en el 
cu de protestar-la. 

-Però què et pua, noi? Tu m'enganyes I 
Tu tens una querida! 

-'Et juro - respongué el marit, qlle no & res 
de tot això, sinó que em passa una cosa que 
tnai m'havia ocorregut. Derñà aniré a consultar 
un metge. 

---'Saps de qu~ és. això - exclamà llaVOri, 
triomfaDta, Ja senyora Uuisa-. :De portar bu
bai Ea molt dolent per ... fer això, conservar et 
pet superflu I Ho vaig llegir l'altre dia a .. La 
Vanguardia"I 

Davant d'aquestes paraules, l'home feu el sa· 

Bacil: Kai.na 

UN HOME QUE ES JUSTIFICA 

M ANE.L - digué la senyora Rosa quan el 
seu gendre arribà aquell vespre a sopar-o 
I..a conducta de vostè és senzillament in

calificable i jo. en defensa de l'honor ultratjat de 
la meva pobre filla, tindré de pendre les més 
enèrgiques mides. 
• -!Si que li ha IOrtit bé, aquest dilj::url - l'CI
pongué en Manel amb un aire de perfecta indi
ferència--. Tot això que m'ha dit, ho ha. seotit 
per radiotelefonia o bé ho ha llegit en algun fo-
lletó? 

-Tot això, home sense dignitat ni VetltOOya, 
és molt menys del ~uè CI mereix el marit que 
abandona la seva propia muller. per anar a re
posar en els braços d'una altra dona. 

tin~B~::t r~u~~:~Eu At¡~ ~!e~osiè-POC:: 
d'aquí tres mesos podrà debutar a la companyia 
d'en Roja.s. 

-Manell - crid1 t1aVQH la sogra-o No m'ir
riti més responent-me en aquest to. Tots sabem 
les relacions iRicites que vostè sosté amb la Jú
lia, la nostra antiga cambrera, i ja compeodrà 
que això C;s intolerable ... 

En sentir aquestes paraules, en Manel es po
sà a riure com un boig. 

-Senyora - respongué--, vaig a justi6car 
la meva innocència. No he ~t absolutament 

~~ t!UN~~;: =~a~fe::r¿ut:~: A~~íPOjr~ 
retrat de la meva querida que. com veurà. és 
una noia de lo més fi i ellcgant que corre. Ja 

~~~1:urlu~n~~nteld= ::: d~ do: 
amb la Julia ... 

I ara, després d'aquesta .claraci6. espuo nd-
rarà les paraules ofensives que m'ha dirigit eqai~ 
vocadament. 

Diuen les cràniques, que aquell dia la pisa el 
va encarir. , 

B. O ........ 

LA OPINIÓ DELS HOIIA 

.------------------------------------------------------. 
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BON SISTEMA 

A QtrELL ,·espre. en Carlet' va arribar tot 
c-ntenl a la se\'a tertulia de i'''Excelsior'~ 
i digué als company. que degustaven els 

fins corktails ~ol veient fer el boig a les parelles 
al sò dels t%igans. 

Ja e!lltà, nui!, ja està I 
.com? -- interrogà en David. el més guapo 

-te la colla-. Jajl 
Sí. noi! Ja .saps que la meva mà esquerra 

no reCOnl ix rival en aque!'t Barcelona. 
Ja, ja ... 
Emperò, no cm negaràl" que la meva sor

presa es justificada ... La Julieta és així com un 
menjar reSl:rnt als déus olímpics ... 

F.fectivament, noi.. . 
Però tamhé és una conquista que té els seus 

perill:s ... Si això té dC6prés alguna cOMeqiièneia ... 
. Tot està arreglat. Ja hem convingut que, a 

fi de no comprometre-la, cada vegada que vagi 
A. \'cure.la a casa dell\ !'leUS pares, entraré per la 
part de darrera. 

K. Pritxet 

Ja aprens força, maca en el taller? •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Si, &enyor. la mestressa. m'ensenya el tall. i 
el tallador a tocar les peces. 

UN PERI L L GROS 

E
;>; Frederic "is anys i mig - estava molt 
content. Sa mare, que no era cap virtuosa 
dama. "inó una papallona del "Maxim's". 

ha\.ia sortit per un recado i l'hayia deixat sol al 
pi,¡. Tenia doncs a la sna disposició una estona 
dl1r:\Ot la qual podria donar lliure curs a la t'eva 
febre d' entramaliadures. CUl'IQsament, a fi de què 
no ('s nntés res del que {eia, c.omençà a inspec~ 
cionar tots els reconl' ric la casa. En un dels ar~ 
mari~ descohrí una capsC'ta, lligada amb una cin
teta de rolor de ro~a, que deslligà ple d'emoció. 
Què devia contenir l Uombons? Carmet-Ios? Xa
colata? La V8 ohrir i, oh desHtusió! A. dintre la 
capsa hi havia únicament. mitja dotzena d'es
'xmgrtes quin us i aplicació eren completament 
lcsconeguts pel marrec. 

Però la criatura ya trobar-hi a\'iat utilitat. Una 
esponge ta d'aquelles, pOdia perfectament servir 
cle pilota de fútbol. i ja cm teniu al nano xutant 
com .. i fos un ~amiticr ~tit. 

En aquest moment entrà la mare del improvi
sat jogador. llençà un crit d'esglai al \'eure allò i 

digué: 
-On has troh:1t 3Que.<:.tes espongetes. dimo-

niet? Deixe.les ! Dcixe-Ies desseguida! Et po
(Iries fer mal. 

MaP, preguntà. l'innocenta criatura. 
--Ja ho crec! }¡o {a molt tempS, una d'igual 

· ... a ofegar a un germanet teu. K. ROs. 

Amb una senyora així i un ftasco de ERO~ 
TYL , don " Juan Tenorio" seria una cafetera ru
sa al costat meu. .................................... · . · . · E t I és el producte magne • : ro"" I per li combatre efi - : 
: J cll~tlaIMPOTEN. • 

: ~:~ .:g!: ~~!;~~~:~~:t.~~; .,b.'qu .. I,.bel. ! 
: "~ndQ Q r tngròs í d~tQII: Alt de Soni Pue, : 
: 5 0, farmàcia dd Doctor \\' . DUTRE!tl, Barce./ona : · : . .................................... . 
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...: r~cn ~~en I:!:. 

.... diYOl .. en bop .mal. 
_L 

Vaiaia amb compte anab el públic 
~ ani ... de preu 
que 00 elt envil a fer ... prprn 
per adarir .... hi la ma. ... 

El c.Iebè:rrúD doctor ~ caJIo. 
.al de C1II'&r ~Ol avero. toma 
al te.are i aU ~t, lrCODI .. 
...,. iafonDKioaa. .. rem ... qac 
..... 10 ...... ternat qDl ,"ha .... 'BI......,. _força 

:' .= dol '"'D.t Fe:;.; 
de .... boak • ...-. ... 

S'atrI1:Deb: ... .".-.,..- ... 
.... _ l'iDtmt de ........ les liDiIt ... -1'roIaI rw. boIIic:a 

~ .r:: =.:.,-Jr,.. ... 
......... troIaDt. ... 
~ .......... al "1IaraIoaa'", 

............... f0r9.Wi _ _ .. -.::e.o lalDedra al tftIDCO-. 

Aq1IeIItftoIeurec:or4a 

;:'t~ .di. 'i.:: • _tieta Im remat 
qar. "a.K) la hie~ al m.c:o., 
..... 'All al '""" .ma-, ......... ~ --

totI .. CXIDCeI1I de la Radio
llacIri4. No eDI po4ñD .... , 
que amb UD ~(Itl(wt ~ 
servidor, el. hauri obaequSat. ... 

El dilubte al "Eapanyol" .. 'la .. 
lellar el lMM6c:i del Irln Santpere. 
l'home de la IDUII poHfacètiquel i 
mirique., i que tantes i t&Dte •• impa
tiet te entre la Barcelona .Iere i 
confiada que vol fer-K un tip de da
llOs j de tiar •• 

No cal pal dir q_ tII Sanrpere 
~UQaaiteoBoeal, 
i q_ todaam n. IOnir 
de la ,.ed1ada. ellCaDtat. ... 

AJ· ..... • .... aiJDò de "caIor.W 
.... butuata ..... ¡,,~ 
cia no abuada ..... El qieId6 de 
JlUar la pajada del aa.. mcan all. 
complicada q.c la de pner . - .. 10.-

:i' .!' .:;.r..!:': =-
Di .... Di CU'IIDl .. , 
-=:.~=.~ 
::..t r::-..=. ~ 

I!D. -.¡..u ..,. calurotOt 
trobo Mria IDCer'lat 
......... f.tert6Ha 
al "TritoD" o al. "OrleDtaI,", 
&t&riea lDOlt ' ....... __ ha .. , de ..... nil 
i_I ....... ..... 
....... t-=--tab. 
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Carrer de Sant Pau, 11 O 
GOM ES HfGltNIQUES 

I Gasteu UN RAL I n'esta1vinreu MIL 
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~.~:., 
voleu que Iu-
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"~,,,, ,,,,,, .. , .... -. 4,- la Nocb. Sac ...... 
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I C,or¡> fi' deu minuts amil el _ kla .~u. " .......... , 7," Mit alll 'tl amor. 
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30 c6ntb ... 

"pednCl. BARCELONA - , Compreu-nt Ull. Ell altra Ja va. 
Cm IIUlt. h •• 1I111 rimi, U·lanlIUl eapavU"I&m1 dCll pta per olItcalr-loe. -- UN ALTRE TRIOMF DE LA 

LAURA BRUNET 

Demaneu cada d.ij OUl el follel 

Huenturos ~HIHntes ~e ~i~Hult -le~rún 
~t1 pl'rba relació de la vida atzarosa d 'aquest gran a.morÓS. 

TfTOLS PUBLICATS: t.o Dulce cauUvérlo. ~ 2.0 El buen ladrÓn. -·3.o La blonda Esthér 

Cada quadern és u u episMi complert . 

1I'lustracions de MESTRE Preu: 30 ot., Surt els dijous -- lmp., R.e4ae. 1 Adm. R.ambla de Iu FI01'J, SO 



INGENUITAT 
- I UI, .... : .cab DO ea fa al mia del carrer. 
- Prou que ho sé. pen} cada ..... que bo fai,. ~o un pronr& nou, i per ara ja en tiDC 

dot" que em. npln co.Ia. 


	tuies_a1925m06d25n91_0001.pdf
	tuies_a1925m06d25n91_0002.pdf
	tuies_a1925m06d25n91_0003.pdf
	tuies_a1925m06d25n91_0004.pdf
	tuies_a1925m06d25n91_0005.pdf
	tuies_a1925m06d25n91_0006.pdf
	tuies_a1925m06d25n91_0007.pdf
	tuies_a1925m06d25n91_0008.pdf
	tuies_a1925m06d25n91_0009.pdf
	tuies_a1925m06d25n91_0010.pdf
	tuies_a1925m06d25n91_0011.pdf
	tuies_a1925m06d25n91_0012.pdf
	tuies_a1925m06d25n91_0013.pdf
	tuies_a1925m06d25n91_0014.pdf
	tuies_a1925m06d25n91_0015.pdf
	tuies_a1925m06d25n91_0016.pdf

