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.... per ... de I .. din.rdi .. 
• un C: ••• C:ODlO IID ca ..... 

que )'a .. Wi. que len¡u 11ft 
nuo por Iu ma;crcs, me 
acerco , ~ «bo c:uatro pl
ropoJ de mi CIDIedla. ¡No se 
lo atIeU 1 SI teftoru, ... 10 
le bedIO caatro en lDeDOI 
que cuta lla &oro. cual .. 
quier- lI60ta q*IC ali bien , 
que lo meruca. 

Renattado que _ ace~ 

.. cll~ q1lll empeAalOl • la" 
biar, qw _ dijo C[I» era 
nua de PobIeIeekoff en
trando a aaao ...... ., 
qae ~ abmri4a '1 bus· 
......... lo diotnjen, Lo 
pr'eIUIlti II 10 le biela .... 

~ =-~ :=-u:O:: 
da de ojo. como RiW aaan
do ati dclante cie un pez 
pelo , dijo .. A, ... ,l'' • 
,.,. qae llimi IDÚ ...... 
......... q.., .. dilasrlO 
de C.llar!. T~ .. 
...... .,.dijo .. lo ... 
.. It ........... "u.. _ .. _--
r~~":.."!: 
.. ra ftI' 11 te lBOIia a1¡6n 
annpatriota. 

Uqamns por fio. una 
caesti6a lIlU1 pe1iapda. An· 
tes de que no se me ol"ide 
¿7I. ..wu ea que te pare
cm Iol cina • b orrdotl 
Pues III» de Iol daa A
len lIIDChoI amord1Io. T de 
Iol cerddrI, muclJu mom
nu. mia, qae Je d que en 
mD1 ahierta de ... caricter. 
_ dfjo -.V para IUI IU
b pardcIdarn. ~to neu
lItari atted, el dla que te 
dedda • aan:hane de L.t. 
RftAGUAaDIA 1 ,.mirae con
aiao .. ~ anmdo? Vot 
daro, al proato no IM atre
.,.1 a pedir 1 le coatettf: 
-co.o 1IIted me ha dicho 
~5e ..... InCbo"'pe-
ras, ... .... Ie mandari 
UIlClllODeapdeel1u,1e 
poodrf ... por cada bi"* 
de a.. daroI que aectIi .. 

:!.oal., -= :::.:.::. cç: 
r=::~~'! 

l'ar a hecho, ptl"o me dijo enfermo. Ilara inspirane 
que tenia los JÏIúohs .. el mb. tiene que eacribir de
entrcsudo... de IU cau.,. rtcho . 

:.~n:r:u!.u~adolesund~~ •••• • •• • ••••••••• 
bre nli de pu... 'NOTICJAS DE TODO 

En cuanto llepi: a la re- .ARREO 
dacci6n, li .. al lDOrIIO ., Ie NOI ha visilado Don Ju-
di dol ~1dU. -Vl:a, coca- lio Ealrecho, Kr'Kitado CI)

pra do. dooeau de peru r merciante de ~IUIU de la 
lIivala •• ella di~cci60. Ie caBe de Perito el l.adrúa, 
drje. Ctml0 vante duro •• 1 para qDe hicihalDOl COGItar 
_ para ir tiraaclo de la ~ue no es cierto qIIe la 1DeI'

ritit&. Ta ... ...... lua que coaió el otro dll 
Vo ya bada la..... de el lObriDo 4e1 primo del tio 

eüculOI. Va verb. II1II" del .Pft!IIdia: qltO va. Uopr 
ba,ladelpcdidaq ..... '" bearretaael,~de 
rin utoI morros de .... OO '.u ntableebaieato. IÏDO de :o ·~ra~ra:-L.~ \f! :-dj~!L. ~ml~ 
_I A la tarde y¡., _..,., LaI merhsau del Idor ~ 
tones 'T me tra;o una art&. trecho, no pueden hacer 
El coru6a me hiw tripotr.. nlJDCA dafto, porque IOD mur 
po. La _I, lremolando de rrescal. I Miren si lo son que 
mod6n ,. lei, con"""o, DO nnde nin¡una que no ha· 
úulipaci6a 'T deaeIpero: ,., estado • lo menGI ¡Jo. 

':"'~U~~I=-de_~v:,r: lIImuu ea.la.~1 
IOJ' bulanIe rica para __ AaochI............ 
Ie~""'''''''''''''''''''''''",,,, 
rot eada -. Par. ol.W. ~ A~I~de 
~ f.;.: ¡:elt~l; "'ea. plato de chulcW 
'u,..... con tomatt' que se llanwa 

¡El pallÚ!l del IDOZO, creo .. Chtdetas Arquíme4es", qIII: 
,adulo hac:t-r mejor, habla .IQD de aqudlo alb buc!nu. 
comprado cerea! en IIIK&f Se Raman .. I, penque )'li 
de pen. I el abldo q,.. el principio 

Ya os dt., )'O que CQlUldo de Arquimedes, et 11ft bum 
1m hombre CIti de pa... priDcipio, ., lq.a me;or prin-

RUPASTA dpio se puede 'Pedir qDe Ull 
il6,.,.." • ,""giú I par de c:haJeta.? Rau" 

•• •••••••• ••••••• ...,. blntaa, de __ er-
NOTAS DE SOCJEDAD .r~~dan a 

A c:onacueada cid exeeeo - - • 
de trabajo ~ ~ Pua practicar .. opera-
hact tiempo peta tobrr ma-- ción deticada .. el ojo del 
tro dilttquido ""10 doo ,aeate del BeI6., en donde. 
Culo F.do, ~ __ con li DU'fia de e_tos diu, 
tor de .. arios roa.neeI cie 110 teme que te forme .... 
cieao. ete R ~ ~ eatanta, ha ulido para Ba
lado de una in8amad6a ea daJona el c::oaocido iqeaie
Iol pies que ha reqaerido la ro Ieftor S. g..dra . 
uineac:ia fatDltatiVL Puede que no u,.. 1,-," 

NO".M~- ::~!.je~ 
No .. ...,. ~. a.r, c.. CIOUlraelOt. .... 
....... ell) de .. Cu- ....... _ Ieniàoe, Je .. 

.. P8*t III .feniIIdD.. ~-..:-'.,.:r: 
:.c..s.:~ ........ ~,." 
a...ero CfOIlIIt:I. 1' __ ............ eJlIIOIOde 
qae ..,.. _ el na.tre s. o-dra. 

t 





-No et nc:orda na aquella Bor? 
-Prou. Lo matelE que • tu, pe«> ...,.. el -

deli HUI marita. an jove deportista a qui li feien 
DOsa dea daros a I. cartera, descobrí l'altre dia 
aaa estupenda planxadora .mb qui se n'anà. a 
les primeres de canvi, c.p .1 camp de batall., 
aaa camp cie batana .m.b bany i guitarra .uto-
m1tica. com ho s6n ell de totes les cases de 
broma i "~u." d'.vui en di. que 1:$ respecten 
I ?Olen estar a 1'.lçària deguda. 

FOI comèdia o fos de de1:l6, la noia. així que 
Ta atar en els brallos del seu aimador oeasio
.... començà a entuúasmar-se com si tingués un 
tapritxo. El feu deapuDar de pel a pel i comen
<l .. acaronar-lo i a petonejar-li els branol ner
vuta. et pit ample i 'Vellutat. el tors de muscle. 
herC1l1il-

Ell, UD xic brutal, en lloc d'agrair aquell. re-
6aamentl, votia .... r de sqaida per feina. 

-Perl>. home - li dieu' eU.-, no t'impa
cientisl Si nomf. fem que començar! 

-SL. ai ... bé .. però ... acaba de c~ 4'aaa 
vepdal 

r 

EX_ENI 

A la F.caltat de Medicina hi ha un cateddtie 
un xic aficionat a fer barrila. Sobretot, si se 11 
presenta alrun estadiaut d'aqueDs que s'ho Pre
nen en leri. que responen amb discureo. a les 
pregunte&, l'home el complau en deixar-ne anar 
alguna de lel teva. 

-Veíam - li diu l'altre mati, tot aeri6t. a 
un .Iumne-. Diguim la primera cosa que cat 
fer quan un metge el t1'oba davant d'una doaa 
amb Ilmptomel de pvt. .. 

L'alumne, que anava empoUat en la matàla, 
començà a xerrar com li 11 dongueasin cordL 
Rn acabar el seu discar., qUli, qaasi, ja el ~ 
.a.,a W per rebre una onci6. 

El profU8Ot' el mir., el remira, tense perdre 
la serietat. i, per &, 11 respon amb 1OrD&: 

-No, senyor ... Quan aD meqe es troba da
vant d'una dona amb Ilmptomel de put. lo pri
mer que tf de fer ~s assegarar-se si real1DeDt 
.d. embanaada_ 

UNA PROVA D'AlIOR 

Seatit dissabte. revetlla de Sut Pere, .. Gil 

baU mi, ariJtòc:rata: 
-1-' _Illa _ ... CarIeo ... -

d'..,..w ... 
-Si. Lluisa... Per qa~? I 
-Mai li dones cap prova d'estimar-lo ... 
-Cap prova? Vols més prova Que ballar amb 

ell tota una nit, amb Jo que t'arriba a trepitjar?
Ademés. quan te deixa és com si haguessi. pal'" 
... t el dia al "Xalet. If. Per baDar amb eU, &; 
qüestió "d'estimar-lo" quatre o cinc ve¡adea ca
da nit, creu-me. 

L'bortaIl40 a...tBol 

m.~" . ~ •• -r.~ _ ...... ....:. I 



L'OBlIA ..,.. 

E" & PI. l'.,.,,. ¡O ... <afamat .. -ela iÑiIdItI do la ..... ,. ...... d' _ 
_ ta ........ apdoI, ..... ""do _ 

__ , l'e&poI\cI6 __ u .. 0"'-' 
co.. dola ell, GD podrieD _c\NoIü tuta do 
~ __ porel_ ..... • ...... H 

d'artIotaI,. u. "-'6 ::c...tunat .. Iiiit \10" 
... .,notar - la d'1Iaa ..... _ 
:,I~_ eD deia, a'IoI podIea beD '" _plaf 

I!ío l'Iot, 0\ 6U 6a1. 01.1 plator W!aI .'_,.. 
_p1aat la platura embodallt. De ".,..,. 
.. - - d'la!ut ,...oc ,...... .... 1huotI· --'tat ra .. I dlrllfI._ al IOU -. li di .... : 
4~1 Per ...... dia .. au obra -

~ hi .... __ .... l_JeIa del ... 
.. rat - _ ........ ot pt.to;, 

-Doaat ..... I al dir .. ~" ... OIrt 111_ - .. al hi falta el ..-yat .... _ fer.II 
leo _ .sm. • la _1'oItta ....... lo ,. 
wIc .... pel font del pIII)'_ 
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ba, deixà fer. En Joanet, amb xuclets deliciosos, 
amb petons apassionats, amb mocegadetes dol
ces, anava deixant, en tes cames robustes i ben 
formades de la pastoreta, unes senyals vermc· 
lles amb les que la noia podria justificar la seva 
~rmanència dintre ¡'aigua .• I quan en Joanet, 
amb les leves carícies arribà més amunt i més 
endins. la Roser no oposà cap resistència: abans 
al contrari, els seu, braços $o'enrotllaren al coll 
del aimat. en una estreta forta i apas!ilonada ... 

.. .1 a la tarda, quan la Roser arribà a casa 
seva i donà a sa mare les sangoneres. aque:<ta li 
pn'gulltà .ollícita! 

-Olie' t'han fet gaire mal, petita? 
-Molt, mama ... 
-A veure ... 

La dona començà, a examinar les senyals que 
cobrien, quasi en la foeva totalitat, les cames de 

la Roser, i, de prompte, un crit de sorpresa .'cs
capà de la l'eva gola. 

-Com I - li digué--.. Què t'has ficat a l'ai
gua fins al dateU? 

Per CIU(: ho diu",. mama? 
Com que: veig que portes tot el coll ple de 

picades ... 
En Joanet, en el l'ieu desmesurat desig de fer 

de fada protectora, havia anat un xic massa 
amunt.. 

Josep Maria Tort i P01TCS 

LA MENUDA 

A 1XJ li diuen a Caldetes, on estiueja amb 
els seus pares i un germà gran. Encara 
que ja té vint i dos anys, sembla que en 

tingui catorze per ¡'alçària. Ara. tot lo demés, 
demanin, i quedaràn ben servits. Una carona. 
rodoneta í cncil'iadora, unl'i davantl'i tan bonics 
com el! darreres, dos matonets punxaguts siste
ma ca la Serafina, i unes cuixes on nosaltres hi 
fariem la mar de coses molt a gust, si l'ocasi6 
e8 prel'ientés. 

-Quina llàstima, que ~igui tan petita - deia 
l'altre día un cronista de locietat amb titol no
biliari i tot, que ha e!'-tat passant uns quants 
dies en aquell balneari. 

·Petita f-li respongué un company de ho
tel- Tan petita com vostè vulgui, però cregui 
que i ella é!li petita, en canvi. fa ereixer a1<1 al
tres .. 

1 somrigué maliciosament en pronunciar el 
darrer mot. 

Von Bent 

LA EQUIVOCACIO FATAL 

• ~ ENU!'\CIEM a descriure la escena que es 
K produí el dia que el Ilenyor Roc va cnte

rar-~e de què la ,eva dona li fregia amb 
el mo!!'IO del carnicer de la cantonada. Per repto
duir els adjectiu:; 3mh què el senyor Roc qualifi
cà la conducta reprobablc de la seva culpable 
muner, tindríem de tornar a fer el Diccionari 
Espasa. 

Ella, m('ntre va durar l'exaltació del ofès ma
rit. es limità a adoptar la única tessitura possi
ble en aquests cassos: tirar-se a terra, abraçar-

u.._II~~ ..... '2~="~:: .. ~'---l ~!r:ó.~.el cames del marit, plorar i demanar 

La culpabl~ clposa creia que el !'leU marit aca
baria pcr calmar-sc, però, cà! Quants més mi
nuts pa!l!;3Ven, més s'exaltava. Li anava r~cor
dant, un a un, tots els capritxos que ell h ha .. 
via satisfet, tots els regals, tots els gustos que 
li havia donat. 

Cregui'm, senyoreta. Ea.colti'm que soc una 
persona de pel. 

-Es que jo no tinc cap desig de morir escla
fad., encar •. 

-I tot això _ exdam.à finalment el senyor 
Roc-, perquè m'enganyis! l perquè m'enganyis 



amb el primer que pu¡;a! Amb el mosso del car
nicerl 

U na idea genial creuà llavors les meninges de 
la dona. Ja havia trobat. per fi. un medi de mitja 
justificació. 

-Perdona'm, perdona'm f - cridà-o Ea que 
jo ... saps? .. jo anava darrera del amo, però va 
tenir por de lel conseqüències!. .. 

Bit Lleq 

BEN AL REVES I 

E N CarIe! havia sigut invitat aquella nit a 
una festa mandana. Es tractava d'una vet
nada a casa de certa marquesa que vivia 

en una magnifica finca a la Bonanova, i els cos
tams de la qual eren I1iberals i de la mànega 
ampla. 

Era una dona refinada d'aquelles que es com
plauen en fer posar malament als concurrents. 
Durant tota la tarda, la dona, amb perversa cu
queteria va anar ePitudiant els més petits detalls 
de la seva "toilette" per alterar els ànims del. 
con.,.idats. Com que en Carlets havia e,tat in
vitat ptr primera vegada i és IIri a casa la mar-

LA TUiE-"; - 7 

quesa que els P~~$ cODvidats si¡uïn objecte de 
Iotes les pref~cie .. RI va fer lleure al seu cos
tat i durant tota la nit, mirada per aq,l, contac
te de brassos per anà, frepdeta de cuixes de tall 
en tan, el va posar al roi. viu. 

AI cap d'una hora, el xicot estava congatio
nat com si li anés a agafar una feridura. La 
pen'eq;a Marquesa, fent veure que queia del 
niu, se li acostà. 

-Que no es troba bé, Carleta? - li digué, ~ 
ta mimosa-. El veir nirviós ... 

I li reirerà tot el seu pit opulent i enervador 
pel braç dret, fent veure que li mirava la cara. 

-No, 6enyora, no ... No tinc res ... - va res
pondre en Carlets. 

-Sembla que tingui ganes de treure .. , - afe
gí la marquesa, 

-No, senyora, no - feu llavors en Carie&-. 
De treure, no. Si per ca., de ficar ... 

B .. ~ 

LA SENYORA CARINY08A 

C :lMPLINT fidelment i tal 
volta amb un xic d'atès 
les seves obligacions ma

trimonials, en Carlets i la Rite
ta en van fer una. de molt ba
na. Van trencar el Uit. Trencat 
en dos, així com 80na. I co. que 
no en tenien d'altre, fóra d'aquell 
sin6 el que havien destinat a la 
minyona, quan en tinguessin. 
puix de moment ae'n ,.. .. ven, 
no van tenir méa remei que el
tenrlre el matalàs a terra. dor
mir-hi ell i ena aprofitar et Uit 
de la rupa, menut com una bar
q ..... 

La pareUa. fon:;o .. ment se.,.· 
rada, s'adormi com pogué, pero 
al cap d'una estona. la dOD~,. por 
tada d'Ull sentiment de saMlalat, 
:l qui sap si guiada per altres in
tenciona menys paus, s'alçà del 
HU Dit i se n'aRil al costat d'en 
Carleta. 
--Qa~ telll1-1i digu~ aqaest. 

- Que no bas pogut dormir? 

aquest entreacte. Diu que em vol obrir el cor, I ... 
-Ja veu"a com YOH. dir UllI altra CO&l. 

......\Ai. no, rel meu I No podia 
deac:anaar, només de peaaar que 
;0 aDl ·ho trobava tot tu tou ¡ 
tu aquí t'ho deus trobat tan dar' 

p.OnoIIa 
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L'UTILITAT DEL "BOTONB8" 

E L banquet de nuvis havia acabat i, despra 
del tradicional viatwe • ei'n Napole6a a 
retratar-se, )'Antonet, tenedor de llibre. 

de ca'n Maynau, Salou i Palou, S. en c., i I. 
a.udioa, mecanògrafa de la mateixa cua que 
havien posat fi honradament al. seus tres anys 
de prometatge passant per la vicaria amb tots 
els ets i uts, es trobaren sols al seu niu d'amor, 
un piset que havien llogat 'al carrer dels Canvis 
Vells, mitjançant un gro. traspàs, sis mesos de 
dipòsit i un trimestre avençat de lloguer. 

La nit de nuvi. tr.nscorregu~ relativament 
tranquils, puix com la parelleta, abans de consu
mar-se lIegitimament la seva unió. s'havia fet 
alguns avenços a compte. pot dir-se que les IOr
preses que tingueren, foren de poca impar
tinda. 

A la quinta diguem-ne carícia, la Oaudina co
mençl a donar-.e per vençuda. 

-Encara, reiet? - li preguntà-o Jo no puc 
més' 

-E, que tots els dependent. del despau 
m'han encarregat una estoneta de plaer a 1& se
va salut. r com que són el caixer, el mosso, els 
dos meritoris i el meu ajudant ... 

que és coqueteria, perb jo, fiDs pe< 
tirar-me al mar em po.a coloret. 

La xicota es re.igni a sofrir aqueU darrer as
salt, de.prés de lo qual va adonnir-se contenta 
i satisfeta. Però cap & la matinada, es va desper
tar i preguntà al .eu marit: 

-Quant. dependents m'has dit que sou, am 
abaix? 

-Mira: el caixer, el mOISO, els dos meritori. 
i el meu ajudant... 

La noia c10rué els ulls, com rememorant la 
felicitat dels inoblidables moments passats i, al 
cap d'una estona digué: 

-Ves per què una casa tan important com en 
Maynou, Salou i Palou, S. en c., no ha de tenir 
un "botoDu"l 

QWmBoIl 

E!o~ALVA!!.O.!!. 

V IVIA al final del carrer de Viladamat i es 
df'ia Carmeta. Cada vespre, quan tornava 
del taller on feia capetls de senyora _ ja 

veuen si he tingut de fer equilibris per no dir 
que estava en una casa de barrets - hu'¡' d'a
travessar un troç la mar de llarg, fosc i solitari, 
darrera de l'Hospital Oínic, que li feia molta por. 

Quan he dit solitari, he exagerat un xic. Tot
hom que l'hagi dedicat un xic a trebaltar modis~ 
tetes que visquin "extra-muros", sabrà que pe!' 

RQut'l1'1 indrets hi ha establertes vàries sucu~als 
del cete~rrim "Pont del Mico" en les que le. 
parellell, aixi que el f. fOlC, s'amanyaguen com 
la cardina de la famosa i popular sardana. 

Un dissabte. la nit, la Carmeta pujava cap 
a ca!!a sev,a.. La (oscar era extraordinària i una 
vaga sensaci6 de por li apretava la gola. De 
promptt', un trinxeraire brut, repulsiu, li sortl al 
pas, cridant: 

-Dóna'm tot el què portis i calla, o t'obro el 
capi ... 

Tremolosa, la Carmetn anava a abandonar la: 
cartereta de pell que li havia comprat feia poca 
dies el xicot, en la que hi guardava uns quanta 
cèntims per berenar i dugues mitges pessetes, 
que havia arreplegat aquell dia per posar-les a 
la !!<"va guardiola, quan sorgi de l'ombra un xi~ 
cot alt. ben ahi1lat. que es va llençar contra el 
Uadregot. La lluita fou breu. La noia Jlenti la 
respiració fadigosa dels dos homes que lIuita~ 
ven. Per fi, el salvador de la Carmeta;' com els 
nens bons <"n les noveRes blanques, pogué ven .. 
(:er al trinxeraire que s'allunyà, renegant com un 
condemnat. 

De quina manera la Carmeta podia regraciar 
al seu salvador, que, a més d'això era un noi go'" 
po, ellegant i distingit? Un taxi que est ..... ma .. 
re i que casualment pusava per alli prop condul 
la paretia a un hotel amoblat on la modi.teta de 
capells fou feli~a, completament fe1iça, entre eb 
braçal nervatca t!~! :iE:U aimaaor ... 
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ELS MOSQUITS 

U Xn:m~~ n;:~;:~ vQu~aS!~ï~~ 
fer-hi, és una desgràcia com 
una altra qualsevol. N'hi han 
que es trenquen una cama, que ~ 

bc'ls hi mor son pare, que aga-
fen allò que e.s cura amb un re-
meï numerat, que se'ls hi esca-
pa el caixer amb el quartos, etz. 
Tambt-. en aquest!> temps. de 
calamitats, hi ha d'haver qui es 
casi 

Com que el no~tre amic no 
és gaire ric, va anar a passar Ja 
lluna de mel a una masia del 
Pla de Bages on els mosquits, 
que, per lo vist, e, sentien ro
m.¡\ntics, es varen entretenir, Ja 
nit de nuvis, en fer de chor 
d'angelet, i no deixar-los ni un 
moment clavant-Jos-hi cada pi
cada que allò era un infern. 

Passats els primers moments 
d'angúnia. ci nostrf' amic ho 
contava al café, tot fent broma. 

-Jo. encara ho hauria pogut 
J>Oportar ... Però, ñKUra't, la me
va dona, picada de mosquit per 
aquí, picada de cigala per allà, 
va quedar feta un Sant Llàt-

• _______ ......... _~.~JI_._' ... _ .. ' •. _,_... ZC:_De cigala? pregur:.tà estra

nyat un de la colla. 
Com so'n diu d'aquest pal? 

-El del Ilargandaix. 
- Ah, ja sé perquè I 

antiga que ni quan la ¡;ctmana de juliol varem 
notar cap alteració. -\ra. que jo sé, per altres, 
que el nt'goci va cada dia més malament. I es 
compren: entre Ics ('aaades que manquen al ma-' 
rit. les v\dul"' que no podt'n soporlar el seu tri!!t 
estat, les modistes, dt'pendt'ntes, mecanògrafes, 
maniçures i sabaterl'S que van a Les Planes amb 
el xicot. Ics camarere!Ò de cafè conçert, les cu
pleti!ltes i 1('8 dones de caharet, ens ho prenen 
tot. Creguí'm: jo crt'c que s'l¡auria d'acabar amb 
tantes fingides "amateurs" i declarar-les obliga
tòriament profes!ionals. 

Com vostè. veU('D, la ).famà no [o'ha escapat 
de l'inRuència del futhol. Això, en el fons, no té 
res de particular. puix és hen .. ahut qu~ el !<eu 
negoci té ha~tanta analogia a91b les pilotes ... 

El Florero Auda~ 

-Sí, home; és que després de dinar anavem 
1 fer Ja mig diada a sota els pins. 

K. Britet. 

ECONOMIA 

L A Marieta és una casada de poc que viu al 
carrer de "'1untaner, tocant a la Diago
nal. El seu marit porta els llibres d'un 

Sindicat Agrícola i es guanya bastant bé la 
vida. 

Cada tarda, cap allà a les !<i!l, la Marieta bai
xa a comprar pel barri 10 necessari per {er el 
sopar i s'entreté una estoneta en xafardejar amb 
le!l veïnes. 

L'altra tarda estava a ca ¡'adroguer i després 
d'haver demanat mon~tes, 110nganiça i sucre, 
digué que li dl")n~ue,sjn cafè. 

-Que no vol llet? ·interrop maliciosament 
l'adroguer. 

-No - respongué la xicota-o Com que a 
n ell li resulta molt barata, la llet me la porta 
el meu marit. 

Kar Trons 

l 





·,----------------------------------------------1 :::' :em!: :eU! =~~:. ~ dl=!:tn:·I~aJ:cvi:d:j:¡:t ';:SO ~ 
:f:ti. : :!:~ ro.,.!i !-: ~ ~i~ ~~. fora, jo vaig comen· 
cosa que no w11 mencionar petq.x els llegidors çar a pensar lObre aquell cas miJteriós. 
Jeriea caPllçoa de dir-me qualsevol cosa UetiL Certament. ni jo tenia, ni podia tenir eI més 

«Es clar, com que la mare té tanta feina i se'n petit dubte respecte a la conducta del meu amic, 
n & dormir molt tard, i ells, de feina, encara en amb qui ens coneix.iem de molt petits. Però el 
b:nen més, quan la parelleta es separa, els vigi- donava una coincidència curiosa. En Bosch. la 
Jan~a prepareu el ressopó... nit anterior. no havia vingut al "Tívoli" ... 

mamà r:ii·:s:!~r~~t~:i~ 'R~i.1ai 2sU~u~ pe~:ur:;'e!:~ ~=:u l~ilin!J? Y.ermut 
el pobret, m'cstima tant, que no vol anar-se'n Sena poeucr treure'm del cap aquella preocuPI'" 
6ns a les tres tocades... ció, vaig passar la tarde i, quan varem tancar. 

'Fi Blada. ... 
UNA JUSTIFICAOIO 

E STAVv\ jo al des~tx, fmt veure que tre
baUava, a fi de Justificar els trenta dnq 
daftb que em dona.en en la Uanyana 

època de què ~rlo, quan vingué en Joeep, orde
;~: j cobraOO1' al msemps de la casa, i cm 

-Hi ha un s~nyor que desitja parlar-li. 
-Com es diu? 
-M'ha dit q~ li anunciés al lenyor Do5Ch. .. 

vo¡;'~:!aq~~ta~~ senyor Bosch ... Què deu 

La meva aorpres& per la visita d'en Bosch era 
justificada. En BoIch era el dependent pri~1 
d'un calmado d~1 carrer de València i no sortia 
fins a les dues, per anar a dinar. Tornava a la 
botiga una estona i cap a les sis.. te n'anava al 
"TivoU" on en. reuni~ sempre una coUa a jo
gar a carambolts fins a l'hora de sopar. 

La presència d'en Bosch dintre ~I meu despab 
em tragué de les meves reflexions. Estava groc, 
ansiós, i li corrien pel front grosses gotes de 
suor: 

=i: .. tc:' ::~:es~ ~bP~~ta;~e el trahia. 
Venia a demanar-te un favor molt gro'. 

-Tu diràs ... 
-Podria ésser que et cridessin a declarar en 

;;=~ .tir,~' ~!Ilà ~~es~~'í:t ~e:; 
asxò va oc6rrer cap am a quarts de vuit, un xic 
abans de tancar. Com «¡ue jo a aquella hora no 
estava a Ja botiga. conVindria que, si arribava el 
moment, pogu~ jo justificar que vaig estar jo
cant amb tu al biJIar. fins a Jes nou. 

-Estigues tranquil. que ho faré, si arriba el 
cas ... 

--Grkies, amic meu ... 
.En Bosch .'eixup la suor i, després: 
-Supoao, alegi, que no tens pas cap dubte de 

qU~j1~e I Per l'amor de Déu! Això no es diu I 

seguint la meva costum, me'n vaig anar a la re
cerca de les meves caramboles habituals. Alli 
m'esperava en Bosch, un xic més tranquil . 

-Noi I em digué. No saps com t'agraeixo la 
prova d'amistat que m'has donat aquest matí... 

;:r:la!~~ lr:u:~j~té ~-=e:-: !:ri: 
ble compromia ... 

Altre cop el cervell em va començar a donar 
TOltes. Per qtX: dimoni necessitava en BOICb urs 

!:~m:~ir:a:.~J~ [:t :Q::~ ~uèsal6:=' 
al propietari del colmado on treballava en BoIdl. 
Era ell. no hi havia cap dubte. jo el coneixia de 

f~j~lh~ pescat, Bosch I esc1amà tot content. 
Lo que jo deia: era en Manell 

-Sempre m'ho havia pensat I ttSpongué eh 
Bosch. en to aentenciós. 

-Amic: Bosch, continuà dient l'amo del col
mado, me'o Y&ic de aegajda. f&o volgut YCIItr-1o 
a avi .. r perqall estés tranquil. L'he vist tan 
amainat. aquett mati I 

-Naturalment I Ja compendrà lo violenta que 
era la meva situació". 

-Violenta? Per què? Vostè eTa ¡'únic que esta
va per damunt de tota sospita I No sigui aixi. 
Bosch, no sigui així. que ja sap vostè la con
fiança amb que el tenim 1 

Qtwt el principal d'en Bosch va estar fora, 
jo vaig creure prudent interrogar-lo. 

-Escolta: no t~int tu res que veure en aquest 

~~~~:r '::~sa~ ~¡:~ =7 J:' ~ 
estaves aquí? 

En Bosch somrigué, com qui diu: "Aquest és 
el IICCrct l''' i. amb el to més natural del món, va 
respondre: 

-Perquè. a aqueUa bora. la dona del meu 
f:.~~pal i jo, estàvem m una cambra del "Xa~ 

Fick Kadlw.. 

EL CASAMENT DE LA SABATERETA 

.----.--------------------------------------~ ...... --.. --... ~ t . 





A • Romea" et va celebrar el bene-
6ci del nostre amic - an1vem • dir 
del cor, però pot élMr "Blfadaria -
Ave11 Galcem. creador del NMd. i, 
per cOlUf:lÜent co,r per dret propi 
d'aquetts pohres petadors que confec
ciMem LA Tl.'11:II que vàrem assi.tir
hi, naturalment, en c:orporu:ió. 

Ja up l'Avdí que a cua te l'esti
ma i te l'apra fini al quart espai. 
interf.Qsttl, banda esquerri. 

TAll IOb va faltar LA TtJlU 
que no .urt mai a la nit 
ter por • trobar aCuA tINJfW 
i faltar alieu _tit. 

000 

a!. ~ ~~ =:,i::u ~ 
~ III Lucncia" i que. a dir la 
""tat, DO .ff(irà cap rrà de lOII'a 
al lJXlIlU8Imt que toU d. amica .. la 

~~~ ~::.al(a) ':::'N~ ::i. =a ~:~rl:"':',qWa 
:Wal¡r.( .iJ;à .i.,.em J ... 

~!~~ obret -.atrel 
eeuibint-ae do. al .... 

000 

lLa darrera producci6 del senyor 
Beaavente, que, COllI aabem tob, b el 
1'epretmtant ofiaial &:1. vaquers de 

:::eI~~I~ Irita ~ ~ .. ~!d~ = 
lo que quiere o ~Iarin 1 tnt,bajadw·, 

:~Am1:: éc,-aana ~:O:da":: 
ali d'aUò cM. lli i que C1lS va fer 
passar una bona utona la nit de l'es
trena al Tatr'e de Barceloaa, i qwna 
~ua:~:'s. fou la UIDOSI Pt1JÑ 

EtpIft¡dida i edIen 
e.tan 11 bella actriu; 
taat que dkllu de Iu butaqueJ, 
la IUIÏt&YelI amb l'ull .iu. 

000 

rFi uns quant! dies, el senyor Josep 
Maria Junoy, d de la prola compli
cada, va donar unl conferència al 
Ateneu Barceloni sobre el aericnt 
tem&: ~Or¡entP Occident?" 

En Rufasta no VI anar-hi 
perque l'home sempre diu, 
quan de tot això li parlen: 
-OrheDt? Occident? Uoftiu.! 

Secons diuen els diaris, • Sani Feliu 
., Guixal. es va cremar ma fàbrica 
de taps de suro, essent molt inrtortarrtl 
IH pèrdues. 

Ho sentim molt pd jOftllt 
qut, aixls, es nuri pri'" 
d'anar "'~Nl/ .. , d #WtI 
d,intre d'aquella ciutat 

000 

n .... &I1t del. diQurbi. ocorreaut.t da
rNI'~t a la Xi~ el JOvem por
~I que no bada, ha acordat en-
Yjt4 cap al lI.r Groc dG ... beU. cie 

1Ij!" ..... ~"" ....... Iu ~. _. 
!Sj arriba .. O terror dos marts" 
a n'llQuells llunyans indrets, 
el. :.:inesos, que 100 groc!, 
de la por, devindràn vtrtl. 

000 

DijO\lS a la nit el celebrA al "TI
Ya&i. la funció ext~rdlnhia I be-

rCoc1!6C:t~a ~r!:l>~ri~ :: 
Barcelona. En el proarama hi 61U
ra .. 10 aullor de lo minor que tofTe 
lITUi er!. dia: la .Mercmeta C&psir, 
l'Hipòlit Làzaro " Ñ tU COI'I1'IJ, tom 
va dir Nerón quan la crema dels 
<On""u. 

La mnmrrènci.a drI pl~ a vnlar, 

N'hi ha,t'iaa d'alts, de prtih. 
~ rict, de pobret, de tot 

i també cada femella 
de les que fan treure foc, 

000 

Finida Ja ~ de vodC'l'il al 
.. F..apuIyol", mai di'" vostés quin et
pectaele clou.. a puus populars, alo el 
tem. de la ban;1a planta? 

No bJ devinarica mai. Una troupe 
de bc»I;~jadore1 que es diu Ndl, Jea
neUe. 

Amb el canvi d'upectac1e 
fi públie no hi perdrà res 
puix tipdrl ocasi6 de Tedre 
cuixes, matons i cendnr~. 

Dimecres passat dtbutà a .. FJdora-

~~"~a~~~ni ~CM:~:' no~:rtr':' 
aqueUa dona qtte feia ensorrar, a for
ta d'aplaudimentt, el vell "Alcbar 
EJpal\ol ~ fa deu anys o dotze. 

'Ea clar que atà un xic més nlla 
però no cal fer-ne alPcrlt 
que,.i iJ vella ",allin&. 

dóna al caldo l'aliNeat. 
Ara no aneu a la Andr& 
• traduir-li aq .... u veratt 
puix .. p1lina o .ipi towU 
é. WI in.u1t en f~1-

.A 'Madrid ,'ha estrcnat. UDa obra 
del IGVe reali.lta t¡tolada: "La cu1pa 
fué del maridv" i que sembla no va 
fer pire ¡ràcia al públic. , 

Trobo que el públic - que é. el 
qoe JIIilI'I i té mil dret a opinar que 
eJlcrltics_tenI.tantara6comtll 
Plch quan f. 1m discurL 

(Puix no hi ha dret que les cu1pes 
le. carre¡uin al marit. 
després que es veu enganyat 
i amb més banyes que un cabrit. 

A València, i traduïda en ,'¡nmor
tal l1en¡uat¡e en que fou eterit el 
germà. petit del nOltre "Don Jaumo": 
.. El hi de la Visenteta" •• 'ba e.trenat 
.. La lepra", del ¡rin Tiaao Russinyol. 
La adaptaci6 al valencià l'ha feta ea 
I..óp(':r Chavlrri, escriptOr i ..... ic lot 
alhora. que IOrt! airosament de la KYa 
difkil talCa, fent lIDI. traducció ma
¡istral. 

Un ClOP més en Russinyol 
C1l el teatre ha triomfat. 
perqué és un home qllt escriu 
amb pUia i habilitat. 

L'AFARTA POBRES · ...................................................................... . 
"'POLO CONCP.IlT el>EN C ONCt!IH LA BUt:NA ~OMBIlA 
......... 1 0..'0, 17-Tel, UiM A C • ., •• t d. prlme, ord,. 
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-QuA __ ...... oq1I8II f~l' 

-El que .~t una chtracd6 1DIft. m' ha enfout pel darrera 
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