


ANO IOIOi LA RETAGUARDIA N,' liti 

01".10 ge""~t·.J~,,,"""~Te Y~LU'TR"O) el! .. VI" IS. ""U~CIOS Y .'QUI!! ..... o.mORIA. 

ISOLE HQYI 

POI fin Rufa.ta ha )ogrado N~~X'i~VE~~~~I~i'S 
un cargo bien de!lcdn.ado u. OBRA MAESTRA 

Y con gran celo y ardor Aquel hombre, que fung,-

hdce de procurador :::: t= ~r:tl!a:~)'; 
Si, hljito., .51 como aue- llit dui" I~n n;¡,ho diario na: no h,,!)er JlQdido conae. 

JI~ L. vida el dura .. que I t-:.Q a.lfl arn:gos, y n,) luir :nb que Wla Vet Ini fa-
d,jo Platón Pai" d .. ba· V\)i(ltroJ, q~ aun nie de-- vare. de la Ana Cr.mira, 
4dl~se. Ya estab" ladiUe.- I>';¡, Ique! <:ip;"ló¡¡ (Iue me ulla bailarina del ~ J.J(Jn" 
do de que V()~tro. no me teu Iai. q~ ~agar cU;l!Ido "ue, !~gún i!I, era de lo mAI 
kidulia ~o y no me l'!,.lvl de 1~ .. Confcrt"f1d~ Je fino que corria. El hombre. 
m'ndaraia l''lfi... lha con (ufU""bra. SOli uno~ '."alM cad.! "e;o: que mrontrw ili 

L11 pantalona lUda&" )' la- I,~os, ya OI lo dlri!. Tito l.a1a, .u amig" intimo, 
otra I.rde Que lui a rotDtr II·.~ qllé Ie parece Adb·,. UI -nia su pesar. 
a UllÀ nus1ól por poco nie d·KnID a un aboi:'do "UC .-¡Es una mujer dtolicio-
.~ 101 colotlrJ.s. Cali,:urb I.: va mal un plello l Eh sal. te decia. I Que Ihtiml 
1a no l'CI;¡ lli que DM! pG- que n.o Jlm:d. e ddm,k:r I.aa I on poderl" VO.lver a conte-
.in-¡ Iu U1tiparru 4.. n>$tat. Mandadselo al 7,· guir I PeTO, St'IÚIl ella CUeT!-
j.l ... nillaeh, ntua un eje de ~,b ¡f~m!. q\lC ~r' una U. no quiere entrqane d"l 
CUTo. De ldioral, .ale mb .. formación tenUClOftJ.1. A v~el a un m;mJQ homhrt 
no bablar, porque pila ml, ... r SI acertill UIl:' chlCil d~ Dice que de eta manera, el 
Ibm alta~. VOIOtrn, diréil Iu. d .. ho~ en dia ql'~ ,.t· pLat~r que e%ptrimmla .. , 
qu .. tuando mb altas m... mtJanu II"ne ~tln un bls- maylJr.)' quo ad('fT1ih, uI, 
Jnr. I Si ... I W¡Wl, baco· Iee de 101 que .Irven tn la' Ima !loche de amor con 
ne. I ,S"béi. en QuE ... pe- fonda, h:tratu. è No? Pues tUa l'S ulla nhra mat~lra. 
rect \lo «all:o<,1O • \lli barco YO umpoco. N:,da moU s~ .J Pero .. Q~ ohra mac,lra I 
que ha rCCO(idl! 101 niu· que el ot1O dl. me a)m! ¡ Qui! mujer m;'c¡ eu",ntado-
fragol de un aa:i.mte ma- ulla 1 Imlol muc~ pabta., ra I I Y como ube querer I 
r[timo? l!'lql f .. que, .-1- ,,,ro filetI'. Recadlws a Za- ¡Con ru6n califi~a Int ca-
'u.do por aqu~ .al ... do por ~<lra, 'IU'· es romo Iu me- riCial de obra mllest,. I 
.tIol. Si proteftÍ,ia, pliqo, d,u .,rtudes, qlJ(l preau' ¡ t'r .. " usted que no la)' na . 
que por lo Que me diiI. no me. MUC"ho y I.empr(' tl't da illUlI en .. I mundo I 
PlTtatdtréi. q~ OI mRGde lr.aom 110111 ---~C~mo7 lU~ltd ha ItO· 
articulos de Uoyd~. Abara .me pua \UI •. de zado lambiÚl, de ese in,tan-

1'1.11'1, 11. Por r,n he .... ('rt'!ip:l. F, .. urio. QI!" he Id" le d .. licio50 de polet'rl:¡, de 
ado de "POtr~ Un &,.i«o a cubfar los alqtlllertt d .. 1 e~ obra maestrl? 

:~~roq\; :ala~~i:::nod¡~r e: ~~~~() ~~~:~t(iIa~~~<l~a ~!: .a~Un poco, ¿ijo Tito La· 
ia muj .. r drl pil"IO, me .-i· CIIrrera por un uaM, ya OI -lCu:í.ndol ¿Hace mu. 
ilO a l'er el aIra dia)'.,.. lo dir';). Mt h."Ul diebo que cho tiempo? 
(iro t no IcI"IÍIn Qué porterS!: tri Y el ami,o, con una I(>n-

,-,S!iht usted qUI! Imn. la b-IQ. 1 que no mt podi..::m rila esc~ptica, exdam6 
ya no me teD¡O que ir II~- p;¡.¡ar. Yo, que tm¡o IM _DQ' .fto'. l.a nocbe d(' 
ea a tirar la pilota l C)HUÓft mis gr.nde que I... nm'Stru bodal ... portlui! al 

-,Y puesl hitt ,o. panch;t de L'lIed el d)'OI', d~ a¡guieute IC me eKlP6 
("OCI aquella «U,Uimld",d Iu he conaolldo )' he ohra· con el sereno del barrio. y 

!Ji: l ha bar.ajado ".ted ca. :aaci~ nddbr~r!s,i~:r~ ya no he vuelto a vtrla 

-¡Hamhtel ¡Uste..1 ba- tenio Qln! ttllSpasarle d Ro,.wll Plrt:: d,lo PtlMl1 
d:l.! Yo no a'Ir reliero a la importe de 101 alquileres. 
mujer dcl piloto sina a l Y c~mo le doJ' ,"O 10 que ••••••••••••••••• 
mi ('3.r«o de cocinero. H~' me han dado Iu inquilinat 
Iln .. d~do una ca~ ell la del techo m\R'rto 7 ¡':'Ioy EN EL JUZGADO 
1'1.1%3 de I.,. Mistol ,me prCOCtlpado, podEis lubir de 
.-'" a dedica.r una tempo- pies.,¡ El animal mal afido-

n*ot~l;i~~e d:!o ri!~. un ~o ha~ j~f;t~ ... E~~~~:i; 
tJombn mL desprmdid<) liti' N .. bot, el tto de la 
que un c:haJeco .in botonts, PLau ,fe Catalurla J' al 
me diio que me lIacia p~ -Gordito", .. 1 desbrand01' 
curador <!e ta casa 1 que de rptpal. 
por ¡rle a tmpaitar 101 ,e
ciQOl • principiOl de lJIet. RUFA~TA 

Lo llevau deteni<lo JKlr et
dndalo pública Se haMa 
peluda con IIn ttanvlario 
porq~ le haMa taladrado 
un catw-7;¡ 1 col~ 
-. C6mo ,e llama tlS!e") 

--dijo el jUl'r. 
-Mo,.(os .A".q .. ro d, C"IJ-

drol. 

-lDom¡o;ilio? 
---1'(01, cator.-e. 
~lQ~ te ha ocuHido I 

usted7 
-Verà, seòor jue.ll:, )' •. 

101 un hombre quC' llevo IIna 
conducta rl('a, sin salirrne 
de mi "<ldio de ac:cfón a P<'~ 
.. r de tener unapiern" ']IIt
hrorJa. A mi no rue ¡mta, 
porflue 110 es de l'tne,na 
cuerda, salirme por la lon.
iltlllt acudirndo a 101 d,.· 
N41/)J Y divirtiéndome <:00 
h~o"'altJ. Ciara Que Iu 
buena. t"VruaJ. lo, ,t'lO, )' 

101 (MID, (I) tirm mudltl, 
pero )'0 preñero paselrme 
por III DloIJO"ol, frme a tG
m.., una c:enu;¡ al Paro/t
/o o ett.rme le)'endo .. r.a 
Ed .. ra" 

-Perd!>!, ... lnttrrumtli6 el 
criminaliHa ,¡qu," p1Ofc,ión 
time usted, que me hablaol· 
vidado? 
-I Vaya una pregunta I 

interrumpi6 el ju<!% lToJa· 
via no se ha dado USltd 
roenta 7 
¡Proft'lOr de ~mñrlal 
-¡ Pasterada I Mi (Irofe-

• i6a. es la de FE, mi herma
na de leche. I So, blpcd", 
ClImo ella I 

PabIo Monos Drlgado 

1'OCASUE.L T AS 1NE· 
DITA S'-

I ... camig rept"tHDla la 
n¡¡]¡¡o que mucllu l'cee, ta
pa la luna. 

Ha)' mommtol <'l' que la 
muier parc« un billar COlI 
bola. 1 taco. 

La, mlljeres viuda, uben 
a ci¡arro apa¡;tdo J' .. ucl
lO a ell~der. 

La caati"ad de Ja don
cella. cuando llega a lo.t 
qllince anos, es como lo, 
rl"OS cn~ndo entran en capi
l!:t. DIHcilmente ha)' in
dulto 

HJy beso- tartal'lJudM: 
eo oben .abar la frase. 

(t) I Co"ol ¡Conol¡Conol 
¡Nada mas que CoDoI 
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7 TEMPS l' 
SORT QUE BARCELONA ES GRAN .•. 

Començo aquesta crònica amb una xafarde~ 
ria de veïnat. Ela ... 1quitino .... com diu la por~ 
tera, del segon pi •• catlo pauant-ne uoa de gros, 
$&. Figurint-se que la seva filla, la Merd" que 
és molt bufona i molt alegre, i li agrada molt 
anar a ballar a 1"'Iris", i passejar amb el xicot 
pel darrera el pont del Mico, ha (et Pasqua abans 
que Rams, i l'autor del fet s'ha donat a la fuga 
aense que hi hagi manera de trobar-lo. No sc 
sap si és al "Tereia", a pendre les aigües, o si 
ba emigrat a les Amèriques. 

-Quina vergonya I - ('r¡dan l'altre dia el pa
re, que II!:s "andador" d'una germandat. Amb tan
ta gent com ens coneix ... 

I Ja mare, més transigent: 
-SL. Però, sortosament, com que Barcelona 

és tan gran hi ha molta més gent que no ens 
coneix. .. 

ESTRANYA CIRCUMSTANCIA 

La senyora Emília, que de jove Ta portar una 
existència bastant poc recomanable, però gràcies 
a la qual avui té cinquanta mil duros i UDa torre 

a Sant Gervasi; es va quedar l'altre dja sense ml
Dyona j posA un anunci al diari • 

L'endemà al matí li compareixia ana xicota de 
divuit anys, oCerint·Jj els seus serveis. Però qui
na xicota I AUò era una veritable estatua de carn! 
Alta, rodona, ferma, ben plantada ... La senyora 
Emília no fcia més que mirar-sc-Ja. Tractaren le~ 
condicions, arriharen a Un acord, i la dona \'olgué 
que c.'\ quedéa de seguida a treballar, 

-Si la senyora cm permetés Ull moment, m'aro
ribaria a Cala meva, a dir al.'\ meu.~ pares que be 
trobat casa i que, per conseg"Üent, a\'ui ja nn 
hi aniré a dinar .. , 

-Com! - preguntà la senyora Emília-. Es 
dir que tena pareR, tu? 

-Si, aenyor .... 
-1 essent tan maca i tan buf ODa com ets et 

deixen fer de noia honrada? ' 

EL NUMERO FATlDIC 

Hem assistit a un acte d'aquells que commouen 
profondament. Hem asistit a la tornada del 
"Nandu". el \'irtuós marit de la nostra rnestrt'!I
sa, que s'ha presentat impen.!ladamnet a la festa 
major de Gràcia, al carrer de Vich, tocant al nou 
edifici del "Forn de Sant Jaame" - aquell "Forn 

. de Sant Jaume" on ran aquelles coqaes i aquellli 
tortells que comprem cada Cesta i que ens agra. 
den tant. - La torn.da del "Nandu". au!'cnt dI' 
Rareelor" tfes de ra mE!> de dos anys, pel .!leu 
bon cap. ha. edat un aconteixement en tola Ja 
popular "arriada harcelnn;na, principalmf'nt en
tre !'elemrnt femení, Les noies se'l miraven anlh 
els ull~ que gWipircjavcn de dolça emoció, les 
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cuada el coatemplaYea embadalides i fent com
paraciona que no creiem oportú detaDar. i a les 
"jlmooe," aolteroa.es se" hi feia la boca aigua 
en YeIlJe el leu cap ft1'IIleD. air6s i eovert per 
la chita barretina. 

ffVolvcria I .. olcu,a golondriau", va dir en 
Beeqaer, I. com les aurenetel primaveral., ha 
tomat el "Naodu" en aquests temps de xafagar, 
de festel major., de baU, d'orquestra i d',rram
blDc:ia i entreeuixada generals. I hem arribat 
molt contenta a la nostra impremta. on el re
cent etil ha donat, a pnnt de tirar, lea proves 
d'aquelt aixerit i barrilaire setmanari. 

-Quin n6mero toca? - ens ha preguntat. 
-Home I Aixb VOl h.o sabeu miDor que nos-

altret. Qain era, el de la aetmana pusada? 
El rerent en. h, mirat, nn xic: confós, i al 

cap d'una ettona, ."ha decidit a dir: 
-El DOnnta noa I 
-Conxo I TamW hi han coinddèndes ben es-

tranyat 
I hem quedat confosos. Es a dir que, per cele

bra, el retorn del "N.odu" a Barcelona, la. seva 
.enyora ha de sortir senyalada amb aquest nú
mero tan poc: ellegant? No pot ~ser! Perb nos
altres tenim leCDprc! uaa fugida i hem contestat 
al regent: 

-Posi el número noranta nou bisi 
No hi havia altre remei. Perquè si ho feiem 

d'altra manera, pot ésser el 'fNandu" s'hauria 
enfurismat, i no hi ha res pitjor que aa "Nao
du" en aquestes condicions, .obre tot si e. troba 
en presència d'una .enyoR.. I, en trobar-se da
vant de LA TUIES, qui ,ap lo que li hauria fet, 
pobreta I Pot ésser l'hauria deixat en un estat 
lamentable i la setmana que ve no hauria pogut 
baixar a Barcelona. Perquè, vaja, que no hau
riem pogut consolar-nos de què, quan estem a 
punt de cele&rar el .egon aniversari de LA 
TUIES, aquesta se n'aDés a parar a n'aquell Uoc 
,ue .'indica amb dues inicials une d'elle. e.tran
au"', Es elar que per parar tot. el, lloe. són 
bona.. però tenint bon Uit, val la pena d'aproti
_ioL. 

L'bortoIl de ..... BaI 

-Aqu_ .. la quI ___ qae ... tiro al 
mar avui. No em ae¡arln que IOC UllI. noi. de 
rni.tta.c:lL 

UN FONDISTA QUE NO BADA 

L A escena en un restaurant molt popalar 
de la Rambla. Es dissabte a la nit. Entra 
un senyor, ja d'alguns anys, amb una do

na esplèndida, grassa, plena, abillada amb pali 
luxe ..• 

El cambrer l'hI apropa, cerimoni6L 
-Què pendran els senyon? Volen ostres, per 

començar? Tenim. també, Bago.ta, perdiu a la 
vinagreta. fai!lll... Voldran xampanya? 

-No - respon el senyor-o Porti dOi coa.
aommis i daes truites a la frlncesa. 

L'amo, que est1 contemplant la eacena, c:ricla 
.1 cambrer. 

-Veig que tens molt poca 'fpupita", Dot -
li dia. 
-Qa~ vol dir? 
-Que no hi "~1i .. es"1 Que eta UD paU6.1 
-i(o " per qu~ ho diu I 
-Perquè e. necessita tenir pa a J'uD per of~ 

rir aquelt men6 a n'aqUeni aenyon d'e la dreta. 
Que no ho veUI, qae són marit i matIer? 

Tlo Hon. 
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--senyoreta. " el .bater que Porta la fac tura. 
-Arribo. punt. PncI __ .. fe< =- .. bota ma poti .. quo l·aI .... Dip-U que puoi. 

I provarl ol .". la pot _. _"t \ 

LA BONA IIODIITA 

L A Caro1. 1:. na !loi& que no es pot quei~ 
xar de la seva IOrt.. Va tenir la primera 
caiguda als catorze anys justos, quan {eia 

de "capsera" en un taller de modistes del carrer 
Gran de Gràcia. Als di~set. va fugir de casa i 
Y& tenir el primer "aborto", i a.ra, que en té 
vint i cinc ja éa mestre ... d'un magnífic saló de 
model on et f. de tot: vutita. capells, roba blan
ca... Tot aixa diu ella que ho ha guanyat amb 
el 61, i nosaltres, que som escèptiea, pet tempe.
rament, no en. ho creiem, puix en •• embla que 
el fil. perqu~ una noia pugui fer carTera, mlb 
avait ~s una DoaL 

El comanditari de 1. Carola és el clàssic veU 
protector de noies maques: un vell calb. afaitat 
sempre de fresc. rialler i portant eternament uaa 
&or • la solapa. Compareix a ca la Carola a 
l'hora de IOp.r, ,'afarten i cap .1 teatre, el cine 
o el Turó. Cap a mitja nit, un taxi els condueix 
dilCretament al "Xalet",,, perqu~ I. Carola no 
vol esdndol. a talL 

-I quina 'Ort que ha tingut I. seva fiUa I _ 
deia l'altre dia una vein. a la mare de la xicota. 
- I en .... poc: tempsl 

-En erecte - re.pongué I. veUeta-. No ens 
podem pa. queixar ..• 

-Anem a dir - continuà I. veina-, que la 
Carola és molt trebanadora i molt Ucat&. Perqa~ 
ella r. capells i ve.tita, veritat? 

-Si, senyora, - feu la mare de Ja Carola _. 
I & mé. d'això, treballa en roba blanca i encara 
r. jocs de Wt. .. 

GRAN GUINYOL 

L "ANTONET i la Mariona. que s'havien 
promès feia un mes. van anar aquena tar
da, acompanyats de la mamà de la nena, 

...... teatre del Paratel, on Jli trebaUava una com
panyia de .... 11 pinyol. 

-Que é. estraay, dirin vo.~., que ant pr0-
mesos ae'n vagin a. veure obre. d'emoció I No 
podien anar al cine. on s'està miDor i l'especta
cle éJ més divertit i més fosd 

Ja ell hi uplicaré. La mamA de 1. Mariona 
no hi volia anar mai. al cine. Dei. que U feia. 
mal a la vista. I l'Antonet. que era Ull mam I 
no badav., havia tingut l'idea d'aur a veure 
guinyot perquè sabia que l'espectacle comença
va amb un drama en aD acte en el que I. eaeena 
sortia tota rOSCL .. 

t I. parelleta, mentre et públic: seguia arnia 
enorme interu les Indd~ncies de la representa
ció, va paguer fer de tes MYea I aprofita.r-ae de 
valent. 

Acabada la repreaentac:i6, lortiren tota al car
rer i la futura aogra, que tenia I. peU de .... _ 
Dina de contemplar tanta de quadrea bonipi
lantl, pregant! a la noi.: 
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• - LA TUIBS. 

-Qu~ t'ba semblat, això? 
-Ai, molt W, mami.... 
-El drama l'be trobat molt fort. .. - observà 

aquella. 
Llavo.... Ja Mariona. mouepnt-se els navis 

com ai e.~ ela minuts de plaer que havia 
puAt i poAnt e.1 aD. en blanc, exdaml, sense 
quui donar.. compte del què deia: 

-DoGa jo, be trot.t més forta la peça. •. 
E. Prltnt 

EL SOIlNI DE LA SOGRA 

puc veure ni en pintura. I no és que m1tagi fet 
rel, no, però tinc tanta por de qu~ tu siguia de .. 
&'f'&Ciada amb cU". 
-I per què, mamA? No .igui am I Que no .eu 

que é. tta bo i m'estima tant I 
-Sí, s!... Pern b molt poc re.pectuós. Con .. 

testa de .qualsevol manera. tan a tu com a ml. I 
ereu-me que això em fa un mal efecte... 

-Es el .eu .ea caràcter. mamà .. , Però creeaI 
que té molt bon fons ... 

-Què vols que et digui I Jo, cada nit .omaio 
coses desagradable. d'ell. Mira: ahir mateix vair 
somniar que jo havia .¡ngut aqut i l'havia trobat 
que es pauejava tot nu pel menjador i que, al ro
pendre'l jo, encara se'n burlava. .. 

La Sió rtftexionA un moment i, després, .. 
pre(Untar a la seva mare: 

-I, dipi, mam1: et va veure de cara? ... 

Flc:1r: ltha&Il L :A. .enyora Merd no veia amb gens de rult 
lel relacions de la Si6, la seva filla cran, 
amb en Pealt. Sinó perquè la noia n'eltava 

m~ encaterinada. li hauria dit que de cap ma
nera estava di.posada a consentir que aqae1t 
prometatge ané. endavant. Però ella, la pobre LA TASCA AGRADABLE 
leDyora. s'estimava molt a 1. seva fill. i no va-

H·A::~~';:o 1~S:d~: i::'~iiD~~a~'ió per dir-li el. EN un hotel fl!olt «ntric de la nOI~ ,dolça 
mals uU. amb què veia aqueU fetteig i t'I con- B.~celon. hi ha 11';1 cambrer: t.~ tacor· 
ct'pte pèssim que tenia d'en Paali. reK'!ble. que exerceIX tal fuaaaaó damuat 

-llir. -li \~ di!, ua dia-.j.o ja té que et .. p :: l~a:I.=..!ae • cada momat ..... 

¡rea que t'ho digui, però • n aquest "ol no el l ar Jdcot " tan discret com. pot I li arriba. ob
tenir una dta. s'emporta la seva conquista fora 
de l'hotel per no comprometre la casa. Pen) "al-

, tre dia. (ou tal la passió que va despertar en el 
cor volcànic d'una !lenyoreta aU!ltriaca que ocu .. 
paba la cambra número vint i tres que el v& eri .. 
dar a les nou del matí amb el pretexte de qH 11 
porté!l quelcom per umorgr i se' va erosplr, 
sen!le més dilacions, com si el cambrer fos aD 
panet de Viena. 

, La broma va durar ben be trea quarta. perquj 
la xicota era exigenta i re&nada i en .'ajupia de 
bon guat a totea Iu seves demandes. La qüesti6 
és que quan ell va tomar a baixar al "haU" aoa .. 
despentinat i elltava groc i uDer6a com si DO .... 

gu& dormit en tota la nit. 
El majordom, que feia mitja bora qoe el b ..... 

cava, el cridA: 
-Escolta, noi: D'on dimoni .artal Feia la 

mar d'estona que DO .. bia on ereal On t'havia 
amagat? 

I el cambrer tenori, voleot tapar la seva falta 
va pretextar: 
-Re~_ D.1t ... 
-1 qR bi feiel? 
-Abocava la net a la .enyoreta del 230 .. 

P.OaoUa 
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N08TALGIA 

J o DO Ié com hi han doncs Que el c:uea 
amb UD viatjant. sobretot, si són joves. 
els hi agrada {er ús del matrimoni i no 

teoen cap cosí Que ocupi el Uoe del marit. Per 
aixb planyo profondament a t'Ursula. la meva 
veïna del primer pis, Que fa dos any. és la Ue
gitima esposa d'en Maynou, viatjant de a-èneres 
de punt de la casa Cotó, Fluix i Cia.. dll 'o
ffWf'CÏo de III" ~ltua. 

En Maynou passa a Barcelona escassament 00. 
meto. de l'any i a voltes està deu i dotze set
manes sense venir a veure a la seva muller . 
. \queSla es fa molts tips de plorar quan ell és f .. 
ra, ~rquè sempre te por de què el tren dea
camli. de què serveixin mal menjar al seu ma~ 
rit i arribi malalt de l'eatÒtnec, o de què amb ci 
tr1fec que porta, es refredi ¡ agafi una pulmo-
nia ... 

La seva tia, la .enyora Fermina, que viu amb 
eUa, procura consolar-la com pot~ però la Ur.u
la bO troba res que mitiRui la seva pena. 

-Ai, tieta I - deia l'altre dia-o El meu sofri
ment és terrible t Quan l't.pallo els pantalou 
del meu marit i veig que a dintre no hi ha rtt. 
no pot ima¡ioar-ee lo que el trobo a {altar I 

B.~ 

LA AFICIO ALS CARGOLS 

ER.'\. una afició boja la Que tenia pels car
gola la filla de la senyora Tuia. una xa
mosa criatura de divuit anys, rossa com 

un &1 d'or, que es deia Riteta i estudiava per me.
tra. Com que 'riYien en Ulla petita propietat li
tuada a prop de Sabadell, Ja nena. &ixi que t. 
'ria acabat d'lIhIdiar les ,"es lliq)nI, ap{aq 
un citKIlet, es posaYl. una bata i se n'anava cap 

. al bosc a la recerca dels ja dits animalets, tu'
naat Quasi sempre amb una bona provisió que 
es feia coure de seguida i es menjava amb més 
delectaci6 Que si s'hagués tractat de pollastre, de 
perdiu o d'all{Un altre plat de luxe. 

En realitat, si la Riteta anava al bosc, no er. 
tan IOls pel, cargols, sinó per en Quil. el m0t
lO de la Muia de cin Puig. xicot alt. 'YHn1e11 
i ben plantat que sabia dir·li unes paraules d'amor 
que la feien molt feUc;a. .. 

Un diwnenlf' a la tarda, la senyora Tala .... 
tenir d'allunyar-se una hores de la masia Qer 
anr a 'ftUre una parenta ma.lta que rivia bas. 

:~~ r:ir¡t:: ~b~ta~:!': i~·: ~ 
que, com era natunl. feia fetsa ... 

u!'o ï: trie ~~!OJ~hl ~:me:nt..;! ~'t!a:r:: 
n.n fer molts peton, f que al cap d'una estona, 
la noia crida ... esporuguida. i deia a lI'en QueI 
que li feia mal. Però es 'ml que li .. JlUIU' 
de ee«Uida, perqu~ al cap d'uns minuts la «en
bl criatura ...,ira... dolc;ament i pouaq • 
ulls .. ble..... • 

Ja era fOlC Quan ..... tornar ta leftYOl"l. Tuia. 
Va trobar molt contenta a la Ieft filla. encara que felo _ .u.r.. que beuri .. _~ f~ _ 



~\.. 1&_ .... ,.... ........ _, 
"-G\. - ... _____ qao __ doIçl 

.-- per - ...... que DO ...... " .Íj¡Ut ~ 
~_&acla """ ella. V. prepa .... el 1Op01'. t 
.............. a· ... !i"/> ..... Ior ... 

~~!G!-= _.~_ ..... -..... 
te n'lla ~ aIpa del cioIoU I ha delat el UIt ree ... 0ííIr1 

1Ia~ 
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lO-LA TUIES 

ELLA (Ileclnt): "I ea veure'! • a'eU, el cor .. U obria com \IDa mapau".,. ';'0;];. Tam
W .. m'bauria obert • aú' 

cofoi, apf' el tren després dbaver enllestit, j 
..... _ .... dIt. • 

Triomfant i Cftieat Qae l'autor dels teUI di~ 
DO es recorda .. OD l'hatia deiut. el DOi li en-
..... el bo.tó. • 

-sap IXI era 1 A ci! -.¡ I Resulta qae és .1 
.. teix que el de la cua 011 tret.llu i DIt l'ha dat 
de....,.;.tal 

En lloc de mostrar-se satisfet i contmt. el pa
re poà UD& can de Pom~ agres que .... eJ~ru 
al xicot. 

-Bé I S'.IreYi. elit·H. Que DO .... "- ea¡> 
propina per bawer-li retomat? -J .... CftCI - cridi el ......... La __ 
que em .. doaar "avi un cop que U q portar 
11ft altre but6 ea les mateixea C!Ondic:lont ... 

I li arriba • badar, el • ...,.,. Ramon .. U bo· 
da el cap d'una garrotada ... 

P. OrroUa 

EL LLIUREPENSADOR 

E 'N Rad6 era dels de 1& -flamarada. Era aod 
de " La hu: del Porvenir", hnia ti&ut 
dels "j6venes bJ,rbaros" i assistia cada 

ur pd dijous sant als tradicionals ~ de 
J.:b~ció que es ce~ a 1& l'f del 

Jutjïn dona quin va ésser el sEu disgust quan 
an any, per la festa major del poble, anà a vi
sitar-lo ana comissió pregant-U que pamll el 
balcó de casa seva, puiR'. l'endemà. hi tenia de 
passar la professó. Allò li representava un greu 
compromis, puig entre els que haYien anat a fer
n aqllella lol-licitut hi 6guraven varies penones :m:.:e en Badó devia f&Ton de molta impor-

L'aldemà amb rran lIO!'pteSI. deli leUS com"".üt de penya de call, ea Badó tenia la cua 

~ !:1dean=':r:t~~om;if~: i:: 
~ ~~ja I - li dipé ua ~y quaD el veié 
arribar. Sembla mentida I Un. hoIIIe com tú, lliu-

repensador de tota la vida, ajupir-te a q'aqusteI 
COIesl Em fu fisticl -

-No té pal que hi veusl - r'-Poacui ea 

~. :;:a= ::eni.° :-ea::.: :::: 
que ctlebravem a Ban:e1oDa, en temps d'en fit. 
andro", 

-No t'entenc! 
-Home: ben senzilli A mi em van dir que 

avui passava la professó per davadt de CUl. me
YI. l jo, quina me'n penso? P ..... ràa Jet beatea 
per aquí clavaat? Donc:a ara .. a treure al bal
có lea ..... "",juelfeal 

v ....... 

JOCS MALABARS 

E N Quim ts molt aficivl'l<l.! a. anar de bafi. 
lla. Cada dissabte a la nit, l'Juan ha (,001''' 
la letmanada, sopa, s'aÏlna, se'n ra • 

petTrlre cafè, es fuma un ?UI o) i cap • ftCOITe 
t'stacions, que diu eJJ. 

FJ coneixen a 'tots els temples de l'amot, i 
COllI que hi fa bastant ga~u, hi té un repIar 
artell. Les mestresses qupt fa molta ~Ïft, que 
no hi ha anat. li pregunten amb RIM in~ li 
ha estat malalt o Ai li ha puaat alguna cosa: Jet 
DelIes el reben amb mil mimos j carlcies i &na ell 
familiars del menjador. el saluden com ai fOl 
una persona de pis. -

L'altra nit, el xicot estava a el la aenyora 
Pepita, que Déu ens conservi molt aDyI. i espií
cava una visita que havia fd a UN. cua d'beJa.. 
ni esbarjo recentment inaugurada. 

-Hi .. una xicota que fa una COlI. molt 0ri
ginal, deia. Te'n vas am beUa, li dones un aap, 

:r:',í !filin! :'eCUi i una pesseta de pro. 
-HomeI No'" sll- _poIIgIIi un deia " .... 

rero .... 
-Doncl, mireu: és molt curiós. Amb una ... 

apf. el duro, i amb l'altra, la pelai 

lIardJ' N_ 
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F A mig any que en Pons s'està, amb Ja. Mer
eeneta i. cou. extranya, encara no s'han ba
rallat. Es cert que en guanya bastant! di-

~e~ J:~:- ~tis~erta!:t¡¡ f: e~s!ltC~~x: 
altre. sap justificar-bo tan di5Cretament que el 
seu amant no té dret a enfadar-se. 
A~: que en treuria. d'enfadar-te? Ret. 

EU Es filòsof i tan Ie n1ú en dona de tot el que 
paui. ·La Mercenca. li agrada. la té ICmpre que 
yol. a anYÍ d'uns diner., i proa. 

L'altra nit varen anar .. topar al Tibidabo i 
tomaren en automÒYiI. La ostTel, la llaKQsta. 
el xampanya, la ubriaRUe5a de la Dit a manta
nya. van poaar ua xic romlntica a la parella. 
Am'barm a cala i l'estiman:n com feia dies que 
no s'havim ntimat. Despn!s. com que ataYell 
desvetllat, el poIU'en a earaoaar. 

-Qua. ....... di¡¡ué ell Pou. que un dio O 
altre em moriré I et deixaré ... 

I la Merceneta, que ja no el Hntia tan romb
tica. va interrompre al iratant: 

-Molts dinen? 
Bur IAta 

LA DONA DESC~ 

L A senyora Rosa - trenta dos anys, però 
eocara palpable - seria la esposa mn fe
li( del món, si el seu marit no fOI un noc

timbul incorregt1>Le. Ell té de tornar a c:asa a 
l'hora que canten els pU., sinó, é. home a 
l'aigua. Dorm malament, tus, renega i a l'ende
mà. diu que 00- es troba hi ... 

No és que el marit de la aenyora Rosa sÏ«UÏ 
juergui!ta ni moltíssim mcny!. Però li agrada .ra ~:'t=I:'~IIII=ie(~ri':'~~~ '7~ 
polltica. [ dia té la deo¡¡rici& d'ésaet \DÓI ,d0-
li que , ... d·eodrreg. 

ma~tArribl~:':' ~: ::..: ¿er~ .& 
j ..... __ I la ... ,.... ~ quui quui. te
Dia ja ell leUI motiu. per queixaNe. .• 

Ja el no queixat, ja t 1 de quina manera I 
Plors. crits. atacs de aim.. de tot hi bav~ per 
a qae la festa fOl complerta. 

-Que eta un pocavergonyal Qae DO m'esti
mes I Que te'n vas amb altret ~es I - excla
mava eUa. 

-Et juro que DO, dona, et juro que 110 I Si 
vinc: del eafèl 

---Oel cafè l - 1'tIpongu~ Ua'YOn Ja tenyora 
Rosa que acabava de tenir una idea -. Ara ma
teix bo veurem I Fica't al llit desscguida I 

ca~u~~oqd~!.fd:riibçu:e ::r~:' vbe:s=~ 
per ella el seu marit, i que .'havia cregut que ea 
malguta .. diopannt "ell all ocdla d. la Rom
bla. 

K. Briola 

000 

EL BON CUINER 

E L Rnyor RostoU, riqui .. im fabrbat de 

;:añt!:ld:, t: .:. ~ t:r~t e:r ~ 
any., quan la pluja d'or de la guerra gran queia 
aobre tothom que savia recollir-la, no ha conti
nuat, ccm molts, usent un borne vulgar. Ha 
.pres • conduir el sea magnífic Rolls Royce, .'ha 
comprat una esplèndida finca • la costa braft, 
t~ una remarcable coHecci6· de quadret i, • més 

~ ~.=e ~terdr ":nlCO: :; -:. = 
model que sap cerc:ar t»t1 seu menjar ell mél 
delia.t. refinaments. 

Fa al¡un temps, un amic nostre va ister In-

:~~t ttjr s~:~~YR~s~1t~r r~b~n~~ ~:a~e~i:bi: 
aristòcrata, li feu visitar la finca i, després, tot
hom el va posar a taula. 

El primer plat erea fa"lft a 1& catalaaa. .. Pen. 
CJuiuu faves, filieu de Déu I Finet. teodra. ,.. 
nudu, Que es fonien e 1& boca. •. 

-''';ue li semblal - diJCUi el senyor ROItaG al 
'"' N'"nyidat. que el mostra.,. eataIiumat. 

-M_Ifiq ... 1 

dal~ =~~b:b:r2., -;. ~er ell eDIto baCO¡!d¡: 

:::: l:: J:::~itlr.:. ~~~~u:e, er: 
minyona, que diu que hi disfrutea molt. .. 

PbD HoH 

c.e.,.. ............ ....... 

LA CONQUlaTA l'ALUDA 

• 

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



LA FORÇADA 

N o fa gaires di~s. una raspa va anar al Jut
jat a danundar que d féu .avio l'havia 
forçat. El criminalista que en assumptes 

de bragueta - tenne que gasten al Palau de 
Justída quan parlen de fets d'aquests _ hi es
tav:a molt venat, la feu seure i li demanà que 
puntualitzés el fet. 

-A veure, a veure, - preguntà. -Espli
qui'm en detall com va anar L'l cosa. 

Doncs, miri: ja li diré. Havíem anat a ballar 
a la ,. Bohi'mia". sap? Ell em va dir que tenia 
calor i Que podiml anar a Les Planes a pendre 
la fresca. Jo. pobreta de mi, no sospitant lo que 
em volia fer aquell lladre, li vaig dir que bucno. 
Varem baixar al peitJderu, sap? ens varem en
dinzar en el bosc. i. un cop allà. em va agafar. 
em va fer ajaçar damunt de l'herba ... 

-Perdoni - va interrompre el criminalista. 
- Vosté duia calces, en el moment d'ocòrrer 
aque~t fd? 

La raspa b .. li:tà tls ulls. 
-Si 1-cnyor, però.,. 
-Però. Què? 
-Però mt Its vailit treurt ... 
El jutje, el criminalista, l'o6cial, )'escribtnt, 

tots esclataren a riure. 
-Aixl, exclamA el jutje, què dimonis ve a 

denunciar, li vOltè mateixa es va treure les cal~ 
... 1 

La raspa tomà a baixar tls ulls i , llavors, 
mormolà: -

-Es que m'ho va demanar amb unes paraules 
tan dolces. qUt vostt-, scnyor jutge, hauria fet 
el tnatcix. que jo Iii s'hi troba ... 

Bur l.eft. 

LA BROSSA 

C ADA tarda, quan ha acabat de picar ferro 
als tallera de la "Marítima", e..'l Katd 
se'n va a cà la ¡(:va xicota, que vi:J Jo b 

Barceloneta, i no se'n mou fins a quarts de deu, 
que és l'hora que acostumen a sopar. El prome~ 
tatje va de debó, i sinó perquè no hi han pisos 
i tot està tan car, ja fora casat; al menys~ se
goa. assegura ell. 

Val a dir que, mentre no am'ha el dia de la 
cerimònia matrimonial, la Quimeta, que aquest « ét nom de la xicota d'en Rafel, li va fent en~ 
trCfUel a compte d'allò que una noia honesta 
ha de tenir beb guardat. Es clar que ella ho fa 
~e !Kma fè, l>C,FQuè: diu que amb això no es per_ 

::a~ n: =":~~~rocura, a mes, qu~ la seva 

Però, l'altra nit. li LI CIUftIa, es varen engres-
<:ar massa i la xicota deixi......nar, des del sofà 
del mtnjador on .costumen a paUlr ¡'estona ela 
dos enamorau, U11l aospin i uns remecs fon;a 

::i~:ti~~~~:" ~;a:a~:,ai ~:u~~ 
donA compte més que a mitjea. Però, en .quell 
lDOGlent, la bona dona tenia el sopar al foc: 1 no 

LA TUIIIS - 11 

era cosa d'esposar-se a qu~ se U cremés per aaar 
a veure qu~ pusa ... 

AI cap d'una t!stona, la marc Ya entrar al men
jador en ocassió t!n què la Quimt!ta i en Rafel 
ja havien posat punt final als seus esplaiJ. 

-Què tenies. Quimeta, fa una estona, que 
t"he st!nlit gt=mrgar? - li preguntà. 

-Rt=s: que en Rah·l em treia una brossa de 
l'ull i em fcia un xic de mal. 

La mare de la Quimeta reflexionà un moment 
i. després d 'una t!stona de silenci va preguntar 
en to d'incredulitat: 

-Te la tr('ia o te Ja ficava? 

" 1 
nlIc7 

- EROTYL. 

R E. Tlllet 

- Quina lllatbna que el meu difunt DO n. 
pn conept. amb la cari« que em feia puaar l 
: ................................. e: 
I -.:'- t I 60., .'''ucI. ·-1 ¡ LI-O ..,. • pe< • -bo ....... 
• Y _'la IMPOTI!N. I CIA I la N!URASTI!NIA, pa< « . ni .... l , eJoòIj, 
. ......... tot allre tnelUteDt. I 
: "INI.. r .",,1Js I de/.II: A/I 4. S.., p.,., I 6', /tlrmUlil 4. 1 Doctor Vr. DtrrREM, lkIrc.lo"'; J 
••• .. ••••• •••••••••••••• M ......... . 



A la Prefadura de Polida cie Pa
rli., Da nuç n.dre que DO ha JIOIUl 
filer dncovert, ha robat UZUI pilro 
d"ob'edeI, 

Sepn. diuen el. diatit ft&ncftOl. 
aquat e. el tercer c." que roben aque
U. dependmcla oficial. 

0 - DO .'elYmn ni . ·nttanyin el. 
DOIt t. ami« cie la dolça França. ' 
Quan IObemavm els del antic rètim, 
a Barcelona lID. atracadors van robar 
cIfu mil pela. a 11 una del mi, dia, 
a Ja Fonda del Ferrocarril, quui da
YIftt de'" propi. nauot del Pooci que 
- rqia a •• .....na iPGCL 

la cal ..... ..; .'bo ,..equin .. .n. que el leriria 
,.a: afxb pu.. • Parit 
• XlDa i al Turques. 

raalta tIft bona "«11 
que yoJdriem . rrinar. 

o o o 
l no barrinin ,aire amb el XiClo mi 

:naire que cll hi acabem d'encolomar. 
perqllll: això de Iu minc. e. una cOla 
mh serio.a del que 'IO,I~I. pensen. 
Prepatin-t'ho, .in6, all a.turian. i 
lla billlam. que troben dificultat. per 
Yaldre el leU carbó i comcnc:en a aban-. 
donar l'aplotatió d'... jacimeDt. 
"pedinl aJ. obrerL 

I 1'lUUIIIIpte preocupe. 
~ f. força delia!; 
,... lo del carbó .. tan MITe. 
qae jo 110 bo .ea paa ..... du. 

ec. ftOII.ltrn - que 10m ItI'It que 
tIl ~ an niu - ,,"ciem, l'H
traaa cie "Corpaa" de l'A1fona Roca
re al .. BIrcdoaa" hi. estat un bit , ........... 
• "1:' :.~:u:n ~~~~,; 
.. .wftI CI6pia de "La c::aaa de la ........ 

ADa.. al .. \'Oia er--., _ t'iii 
tIIIIIliIJIIUTh t ftII Im 

"'- O- .... o DO pp! cbpla 
"Cor,.. I" estA moh rebf 
¡ .. b en. IUInya,.h I ... 
i, de pa" al¡ún calé. 

O' O 

A Sat Se:butiin.'ha eatl'lalt lIDI 
CWIHia d'en. U:artia BerDeao titolada 
"Cadmu rotu", 

Sopoeaa qDt DO li cap abi6 .1 
.aIot de "La Wnoria cie J.aIl z.""' .. 

Ptqno &eota cie fer brollin 
al poIwe ltIlJOI' CadeDet 
que .... que f. d'ftllpfelll.rI 
ad. JUNDt mollet peaea, 

L'APARTA POBRES 

.................... ! 

· · · 
• · : 

VOLEU COI/EIXER A LA : 

LAURA BRUNET? i . · • · • 
VOLEU SABER QUI I!s 
I FINS ON ARRIBA AMB 
LA SEVA MÀG¡CA PLO
MA AQUESTA ESCRIP. 
TORA AUDAÇ II!NJGM.( 
TIr. A QUE HA REVOLU. 
ClONAT LA U reRATURA 
:GALANT~ . . 
: COMPREU LA. SEVA. 

i mi,;', P¡~;~ 
i Of p,Uall UBROI 
: A • 
i~~~~ 
::T~D~~~;:: 

..H 

FORMEN LA COL·LI!C. 
c IO COMPLERTA. 8 QUA. 
DERNS DE lli PLANI!S 
AMB MAGNIFIQUES POR
TADI!S I FORMOSES IL' 
LUSTRAC10NS DI!' 

A. M E S T R E i 
Pn .... I ....... :.JO_ i 

..................... 1 
r·············· .. ·· .. ·· .... ········ .. ················ .. ···· ............ ~ S'HA PO S AT A LA v e NDA eL QUA.RT QUADeRN De I I A\'eNTURA& Ot\LANTES DE LA POMPADOUR. 
• O.ltol .... m ... t Iltpll .. dH p.' I. LA.URA BRUMBT I 
i Un quadern .JO c~nÜDu 1I ' lultracions de A. MESTRE: ........................................................................ 
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