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-Senyoret,' o em delita estar quieta o cridO.N 
-Ja cridaràs després, dona .. . 



ANO SOSO LA RETAGUARDIA Núm.11IIRI 

Oiario t.e1'DlUto&J 8atnuItt- y lustrlldo. do avisos, aauncio. y e&qUelas mortuori .. 
IS¡-\LE. HOYI 

NQeltro prognma: Sen~adt economia, r*pidn ~n 101 encar¡rOl , • .-irir como te P~. 

Carta de arnorJ l ~~~= ~ ~ii~~:nelSU~e~~~ 
Nota de la Redacci6n.- ve. Que mi CQru6n de ver defendidos lua in. 

RufaslA, esta .emana, nos ticnc sobuda presi6n terCles, que lon los de un 
ha hecho higa. Hemo. y esta qutdsndo con hUC-¡ pucblo cruelmente puesta 
preguntado a la Revista (lis. • prueba por 1. guerra y 
Pathé, que lo aabe todo. lo Y ai ulted mi nelro mal al&:o Ilutinada por la paz, 
ve todo y, .dem". CI ¡m- con IU desdén hoy renueva que, a pesar de IU victo-
parcial. y no. han dicho nunca quedarA la prutba ria. le ha cOltado mis u-
que la. {¡llim.. notid.. conforme al ori,inal. ra que a 101 demb, pera 
que tenran de RuJut. ¡ Fuera, pues, temorel va· no obltante, nada nOI h~r' 
eran de que IC había ido [nOlI ;amb oIvidar Qlle comba· . 
.. Nortcamhica eon la Lo Que importa el ver li· timos juntos por el milmo I 
Ameriean Legion. En 1u- ( .. adas ideal: por la pn y la civi· 
,al' de IU er6nica habitual, cual dOI tamas, ell/uadn lizaci6n. - Fabra." 
que. de tan er6niea, y. pa· nuestr&! cony1.l¡alu ma· Bueno. (Y Qué tendra 
rece ineurable, publicamos [I1OS. Que ver el Duce eon todo 

~~~ eti¡~~~~~~~:: l:~~~ ~:[Bíe~~:t~i !~~:f:!~:ene i eato? 
sa ha escrito a una flavia ¡hiera d timptmo y ruue-
_eina .U1a.. que baila el [ne. Esta es de "Heuldo de 

~~~~I:~tro. Yd:!~:~: e~l~ ~~ lt~~;:'t:~:n::;it;6~~ot ( ~:;:~~~:nCiU de clt:t/ep' 

'tt~art!~:::aa:I¡nacil. ~~/~~:~~:n~~!~;sU~~'re:~ ~~1 en el Congreso psIqui-

~i~~~~ 'l:j~u~~~ :;:I:e1o
, :~:~~e e~::ed c~~ b~~~~n~ I ~j Mediuml ¿Siente us. 

cuaI ptu,ba de eneanto y {planta ted inva!'lirle una gran tur. 
[gracia. cspaci.ndo III impacieneia bnci6n ' .. IC "iente atrardo 

LOI ras,o!l de na he[r~~; :!U~~~~~~olra .entencia feorp:~~lc~~~ .. ~tr~:d::~ 
liente ellcalofriane sus 

en mi alma impresos Que· Juan Volanta miembros?". ¿Lo lien. 
Idaron te?.. ¿Lo siente? 

~::n=rr':;:d:j;;~:~raron J:1~ qU;~i;~:~o::i:::. I¡~~~~ 
Dado tenR"o prueb. ¡nmen- SALPICADURAS ¡¡:o un reuma al cerebr01 

[u 
de mi rui6n COnd(!n.~ad.¡ Un telegrama de "El (Lc Petit Parili~n.)" 
y ell". mujer adorada. Diluvio": Ustedes, naturalmente, 
me tiene metido en premIa. "Atgunos amerlcanos no le encuentran la ¡racia 
Tal vu lo dicho la hOlti- me han manifestado _ si· al chistecito, porque como 

r,ue, ¡¡:ui6 diciendo - que en el cerebro es una mall de 
mall el callar no soporto. IOl Estados Unido. Que. carne blanda y sin hUClO, 
rorqne dicea nu~ f"1 oue daron lorprendidos por la y el reuma CI el dolor de 

(es corto recepci6n Que Francia tri. Iu articnlaciones. no con· 
va II!Ibe uatd lo ~ue sigt>e. but6 a Lindberr. y a esto ciben Que esta enfermedad 
Por ello. esnl-'nili!'l" "er/" he de contestar que. ver- pue"'a att\ear al cerebro de 
compcll"O flstOl cart:o. in- dadenmente, li se nOI nin,una persona. aunque 

{diR"M cl'Ce indiferentel o de.pe. Iea medium y hast. colec-
de IIsted , ver li fi!oe dit:n1 ,ados. le lufre una Iamen. donillta de caplc6.aa. 
1ínu ~ lín"a "correrla t,ble equivocad6n sobre Lo que hay CI que en 
Tal vex haUe en au lectura n"elltro cad.cter y lenti. el original francés deda: 
siempre la mi!lma ,',,~iII. mientOI; Francla no es "rhume de cerveau", Que 
y I;enta. waJ T'nadiUa una nad6n canricho18, b equivalc en el habl. cer· 
el teJrto de mi ~crltura n~ci6n voluble (Jue 101 vantina. "relfriado de 
Pero. seRora. no :ttina. conservadores supediti:t. cabe:!!"", pero I es tan di-
mi ","or 11. encontra ... c"n· Iu quitrtn algun .. vece!' Iicil el francés pau todos 

[Iuelo ver en ella: por el contra· 101 periodistas que no 101'1 
y nenJl ruin me domina rio, Francia, por el ael'iot c1ientCl de c~!!'l la Mi· 
lPif'd&lI. criatura bella; Mus,...,lini. ha llelado ~ str tardlo,! 
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Barcelona, 20 de Octubre de 1927 

El dt'stricte cinquè i la seva literatura 

H~e~~g~~f:re~e~::u~!~::, ~~e=r~i:~~r~u~e~~:~ 
un vell periodista en el qual descarrega tota la 
seva bilis contra la literatura del districte cin
què, 

Com que el qui escriu aquesta secci6 no ha es
crit cap noveUa que passi al carrer d'en 
Trenta ni ha fet oap drama basat en Ja vida de 
cap xicota de les que treballen a cal Manco, es 
creu amb prou independència per a intentar fer 
-veure a aquest senyor que, aquesta vegada no ha 
estat encer1lat. 

La literatura del districte cinqu~, que injusta
ment di¡ué el aenyor Mainar, era una literatura 
que consistia en no saber escriure - aixi, en 
Samblancat. per exemple, es per a l'i1.lustre ex
director d'''El Liberal", una mena de cafetera 
russa - és una necessitr·,t, Així tal com sona. 
Si la literatura del districte cinquè arribés a és
ser el que és, a França, la literatura de Mont-

martre, altre f6ra h.1. sort del nostre popular bar
ri, que avui ::l'està morint de íàstic. Pensin, se
nyors detractor::l d'aquest gc:nere, que els ameri
cans, els angle.os, els italians que arriben a Bar
celona, no .aben que existeixi la Sagrada Fam[
lia ni la casa de la Bola, ni ds articles del ae
nyor Rodríguez Codoll; però saben que hi ha 
un barri xinès, encara que no hi h:lgi cap senyor 
amb cua com no sigui algun torero Que va de 
juerga, i saben que existeix el ParaU ~1. 

Un amic meu tornava de París d~!:oil.lusionat, 
'~ontmartre?- ens deia - Es molt pitjor que 
el nostre ParaUel! Què hi veieu, r.n aquells car
rerons bruts, empinats, en ao.uells bars amb co
pes velles i esberlades?" "Que què hi veiem? Hi 
veiem h seva literatura, Que ens hi fa anar com 
a ben" encara que sapig~em per endavant que 
hem de Quedar enganyats!" 

Sortosos, nosal~re8. el dia que la literatura del 
districte cinquè porti els estrangers cap als nos
tres harria baixos! Que a darrera de tot això, hi 
ha una colla de xicots joves, principiants. que 
escriuen una st'rie de disbarats? Deixeu-los fer! 
Més val això que no pas que es fiquin amb el 
clero! Jo, ai fos Govern, faria subvencionar la 
literatura del districte cinqu~ per l'Atrracci6 de 
Forastera. 

La raó de la majordona 

N0 fa gaire, en un important teatre d'una ciu
tat enca..ra més imnortant, es va estrenar un 

dramol. l'autor del qual era una signatura de tot 



4 -LA TUIES 

prestigi. La representació es va ac.abar, natural
ment, en mi¡: dels mé, sorollOSOI aplaudiments. 

Sols en una butaca de primera !ila. un aenyor 
xiulava amb l'entusiasme que hauria pogut posar 
una esperantista o un soci de la "Liga anti duc
lista", 

Els aplaudiments augmentaven i l'autor es va 
haver de presentar a l'escena. Féu un gcst per
qua tothom deixés de picar de mans, que fou 
ath amb unanimitat. Però, el senyor que xiula
va, va seguir com si no res. 

-Senyor _ féu l'autor dirigint-se llavors a 
l'espectador de la primera fila - No ho veu que 
està perdent el temps miserablement? L'únic que 
tstà d'acord amb el scu criteri, s6c jo. però ja 
veu que tota dos som molt poca cosa davant de 
tanta gent que ens fa la centra ... 

I es v,a rotirar sense afegir ni un mot. 

L'hortolà de Sant Boi 

"'-" 

-Es inútil que t'escarrassis, earmeta: a les. 
I pencu/es s'1Jj ensenya més del què nou/tres p0-

dem ensenyar, i ja no en fan cas. 

LA LLIÇO DE DOCTRINA 

E L bo del senyor rector de Rocapelada, topa 
en plena muntanya amb un rabadà que es
tà guardant bous i vaques. 

-Escolta Tonet - li diu afablement - Com 
és que els diumenges no vens a doctrina? 

-El diumenge es festa redell! Tinc pas temps 
d'anar a doctrinal 

-Escolta. escolta: ja saps quants déus hi ha ? 
-Déus? Me n'han parlat pas mai d'això. 
-Doncs bé, mira: no hi ha més que un sol 

Déu totpoder6s. 
--.Molt bé. Ara ja ho sabré que només n'hi un 

d'raixò que diu. Es com si diguenim que de cam
panar que només n'hi ha un en tot el poble. 

-Això mateix I Molt bé Tonet. Perb també 
has de saber que Déu encarna trea persones. 

-Trea de què ha dit? 
-Tres persones: el Pare. el Fill i l'Esperit 

Sant. 
-Ui, ui, ui! Això sí que no ho entenc. 

-Ja veuràs, ja t'ho explicaré: quantes vaques. 
hi tens al teu ramat? 

-Tres, senyor rector. 
-Doncs mira, és com si diguessim: tu ets un 

sol rabadà, però tu tens tres vaques i la negra Es 
el Pare, la rossa el Fill. i la clapada l'Esperit 
Sant. Te'n recordaràs, Tonet. 

-Ara sí redel1. que me 'n recordaré I 
-Doncs mira, si te'n recordes, l'any que ve 

et deix:aré fer la comunió. 
UllS auants dies després. el senyor rector tor-

na a trobar el rabadà. 
-Ja saps quants Déus hi ha? 
-Un senyor rector, un de sol! 
-Molt bé, noi. molt bé t l (mantes persones" 

quantes ... ? 
-Quatre! 
-I ara! No et vaig dir que eren tres. com leS' 

vaques? 
-Oh, si redeIl. però és que des de llavors, la 

rossa ha tingut un vedell. sap, senyor rector? t 
per això ara n'h i ha quatre ... 

Sabl Hondo 
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Capltol çinc¡uè 

E ~e~~a·ul~:ude e:,;:n!~~dlr encisat en escoltar 

-DijouI poti comptar amb mi. 
-Dc manera, que, a la fi t'has decidit? 
-Què hi rarem, noil Crec, com t6, que els homes, 

hem d'hler ho:ncs per damunt de tot. 
-1 és clar, home, és clar! Mira, a mi la filosofia. 

prou ho aaps tu, mai no m'ha tirat, pcrb la filosofia 
de la vida, la val&" .pendre amb te'l beceroles. Pobre 
del qui es pren el m6n mh seriosament del què cal 
Ier-hol Jo crec que quan ae'n va un filèsof a l'altre 
barri. ni al cel li deuen voler obrir les portes, de por 
que els amarlui l'existència eterna. Figura't tu el què 
deu bler una existència acnse limiti i amb un tros 
de civa a la boca per tot "retreia" I Què en treurb 
d'hacr fidel com un 101 • la teva admirable doneta, 
perquè la xicota s'ho val, si al cap i a la fi, ell:!. no 
sera. ni mh ni menYI feliç? La felicitat,., 

-Mira, Vicenl _ intervin&,u6 l'Ernest ennervlolit 
- No en parlem de la meva dona. Sàpi¡-ues ncr.n61 
que l'estimo per damunt de tot i que per ella seria Cll.
paç de fer quallevol bo¡eria, No en parlem; deium_ 
ho córrer. SI he acceptat la teva proposició, h per
qu~ desprb d'un llar¡ n:amel1 de consci~ncia ne arri
bat a la feliç concluli6 de qu~ collir la fn..:it.s que el 
troba pel cami, no solam:nt no mau la prbpia, lin6 
que potser fini contribueix Q. conlervar_ne ~ot el la
bor, tota la flaira Senl:iU.l i a¡redolça pf'r contracop 
de comparança, 

-Ui, ui, ui, quinel sent~nciClI Veuràs, veurh, no 
m'emboliquis amb les teves truculentes filosofies i ... 

-No, res de filosofies, Vicens: una. sen.¡:illa conse
qü~nda del viure eatúpid de la post (uerra, Vet-ho 
aqui. Perb a mi aquesta bo¡eria del "jan" que l'ha 
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endinsat en els recons m6s tntims de la fa:nma, no em 
mareja, que et consti. Sé escoltar-ne les notes estri
dents i barroerel, uperant que tard o d'hora, tor[13-
ran els diu tranquib i reposats de les harmonies me
lodiosel que parlen a l'uperit i no encenen els len
titl en escoltar-Iel, sin6 que cron~en l'ànima en el 
bressol de les mh dolces beatituds, .. 

-Prou .. ,1 Acabaries atabalant-mel Parlc.ll de lo nos
tre, A veure ai et va bé el plan: ci dijous, a les trel. 
ens trobarem Ilmb elles a la "Granja", Jo tindré ja 
reservades les dues millors habitacions del "Bouquet" 
i en autol separatl, perqu~ cada u CI vagi defen.ant 
pel camí, sortirem veu .. , el paradía, Delprés, a Ics 
.ia, lortiran elles en un deli autos i nosaltres en l'al_ 
tre per a evitar poniblel compromisos, i ... fins a la 
prb~imal Qu~ et sembla, 6:. plan o no és plan? 

-Macnffic I Colos .. 11 - aprovà l'Ernelt entulial
:nat, 

-Doncl, molt de compte, i un punt a la boca, que 
la "cosa" és de lea (lue s'han de moure sense fer ,ai
re 101'011.., 

La Merd estava el que sc'n diu, boja. No n'hi ba
via per menys, El bon "amic", el tenaç pertorbador de 
la pau de la leva llar, aecuia trametent-li anbnims. 

EUa. intranquil.a, perduda un ~ic la seva habitual 
serenitat. se,uia pas a pa. la vida del leu marit, Era 
intent seu no fer cas d'aqueUs escrita que eUa consi
derava calumniosol o producte d'una broma de mal 
¡ust. perb. en feia a delgrat seu. Sabia que creure ço 
que en aqueUs anònims es deia del aeu marit, era una 
veritable injúria, perb, .ense creure·ho, arribA a po
aar-ho en quarentena, Eltava nerviosa quan el tenia 
al COltat, i quan no l'hi tenia, telefonava continua
ment al delpatx, pre¡untant-li lea cosea mb inlulses 
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i puerils, amb la ao1a dbi. d'esbrinar si hi era ell, o 
ai, amb nebulolet in.¡nuaciona, aconscluia arrencar-li 
aliun indici que roricntb i Ja tragués del rClolfa-

ment de dubte. que clX11en,ava a aturdir-la i a no dei. 
:nr-Jj veure les COIts amb la Ben.7lillcBa i naturalitat 
que efa de duitjar. 

Ell. tran.quil, reposat, rupon;. cordialment a les BC
VCl prcf1Ultes, i lluny d'csc_irar la convena amb la 
~cv. espola, aemblava complaurel en allarl_r-Ia. en 

UN EXAMEN 

E L professor de dibuix té damunt del pupi. 
tre una magnifica Venus de Milo. Curosa

ment. i quasi amb devoci6, explica l'harmonia, 
la bellesa de línies, la immaterialitat dins de la 
cruesa del nu. Una vegada acabat el seu discurB, 
pr~gunta a un dels alumnes: 

-A veure, lIenyor Rocaneda: vol fer el favor 
de dir-me què és el que troba de més forrn6s en 
aquest conjunt de belleles? 

El deixeble es queda una estona mirant, es 
rasca el cap i amb els ulla ballant-li com dues 
l1umenetel: 

rer-Ia íntima, caricio.a, càlida de tendrors conjurala.. 
com ai en aquelles converscl per tclHon hi cndevlRés. 
tot l'amor, tota Ja frisança de la seva Mcrccncta, per 
estar en contacte amb di tot el temps poasiblc. l 
àdhuc, ara en .entia com una mena de ncccuitat im_ 
perioJa de tenir ben contenta, ben amoixada, la seva 
nena, &abent que, per primera ve .. ada, els braços d'ufi 
na altra dona havien de lli .. ar.se als seus, AqueUs bra
ÇOl eatranys, serien el. primers que l'enllaçarien, du. 
del dia que havia eomen!;at a compartir amb ella. 
unes mateixes en .. úniel i unea ale .. ries id~ntiquel, en 
el caliu saborós de la .eva llar, quieta i transparent 
com una bassa d'oli, 

-Elcolta, Ernest,- inliltia etla amb l'aparell a la 
mà - vindrls aviat a lopar? 

-Com .empre, bufona, Ja sapl que no m'entretinc 
pal "li re pel cami. 

-Es que aquesta nit voldria tortir, 
-Com dOI nuvil, veritat? Com quan an1vem al ci-

nema acompanyats de la teva mamà, oi? Te'n recor
des? Oh, era molt atrevit jo.,.1 Veritat que era molt 
atrevit i molt manefla ... l 

-Si, al: com Uavors, com llavon ... 1 Per eatimar
noa {or!;a, força ... 1 Mh que llavori encara ... 1 

-Molt bi, reineta, molt bi. No et posil necuitou. 
per ai,;l! I DOI minuti deaprél de tancar el despat.~ 
ja em tindrls al teu cOltatl Estll.s contenta? 

-Molt I Adeu nanet meul 
-Epl Elcoltal 
-Dipel ... 
-On v .. tan de pressa? Que no m'ha. de "dir" re .. 

mh? 
-Sf, IL. t~: un ... dOI ... miL. els .que vulaui •.. 1 Tanta 

com vulpi., L. on vulltUi .... ! 
l un tecletei¡ petoner i enjo¡alSat, percutia d'apa_ 

reU a aparell, fent esclatar de riure le. noies de la cen
tral, lliurades completament a la dolçura de l'elpio
nat .. e teldbnic, que is la mh dolça i mis aenlual 
de Iu tafanerie .... 

LAURA BRUNET 
(Se¡uirA) 

-Els pits! Té uns pits aid I - exclama fent 
un remoli amb et braç dret. 

-Indecent I No és ,a.izò el què li pregunto t 
Agafi la gorra i surti immediatament I 

Calmat l'aldarull promogut per en Rocalleda .. 
el professor hi torna: 

-Vostè, Boada, vol fer el favor de dir-me què 
admira més d'aquesta obra d'art? 

En Boada avança cap al pupitre del pro fe llor 
i es queda parat una estona davant de l'obra mes
tre. A la fi. exclama ponderatiu: 

-Quines anques! 
-Surti d'equí, mal educat I Agafi la gorra i 

desapareixi del meu davant. Això és insuporta
ble I Les obres d'art no s'han de mirar a traven 
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de la luxúria I A veure, vostè, Balcells. si és Ull 

xic mh discret. 
En Balcells ,'aixeca i s'adreça lentament vers 

el professor. Es queda plantat davant Ja formo
sa dona sen sc braços i fa dos o tres gestes admi
ratius, El profelSor se'l mira radiant de satisfac
ció en veure'] tan entusiasmat. 

-Digui, digui, Balcells.- insisteix l'home de
sitjós de sentir-Jo. 

El xicot es mira per darrera vegada les cui
xea de la Venus i adreçant-se cal professor diu 
molt seri6s: 

-Sap què he pensat? 
-Què? 
-Que vaig a buscar la gorra, vet-ho aqui I 
l sorti de la classe tan fresquet. 

FJoridor 

A CADA U EL SEU 

Dos marrecs del poble han trobat un gosset 
en mig del carrer, i es barallen perquè 
tots dos el volen per a ells. 

-Jo l'he viat primecl- diu un d'ells. 

t''' \. ,}: ., ...... , 
_Miri, SelJyor Rafe/, nosaltres som dues noies 

decentes .... 
-Dc quantes centes? 

~. TUlE.S - 7 

-Com el ~itules aquest cuadro? 
-La Verge de la So/etat .. 
-De sola si que ho estic. 

-Però jo l'he cridat 1- exclama l'altre. 
Com que no hi ha manera d'entendre's, 

d'ells proposa: 
-Mira, el que digui una mentida més grOlla, 

aquell es quedarà amb el gOl. 
-Va! 
-Vingal 
I Quan els dos marrecs estaven mEs entusias· 

mats êlavant.les pels descosits, els sorprèn el le. 
nyor rector. 
-1 ara - els diu. - No vos en doneu verg~ 

nya de mentir d'aquesta manera? 10 tinc cinquan
ta anys i encara no he dit mai ni una sola men· 
tida! 

El més grandet del. marrecs s'encara amb el 
més menut i li diu amb una gran serietat: 

-Japct: d6na el gos al senyor rector! 

Mi/eca III 



Ell. - Cuu-me, Riteu, que al costat meu no et f .. /urà res. 
Ella. - No cal pas que niho repeteixi's, Enric; precisament 

.hir n'estàvem parlant amb el meu cosi·" 

-El negoci cada dia està m~s malament; e m sembla que no ens quedarà .. ltre remei que 
ler-nos noies decents i casar-no·s. 

El truc del senyor Bassols nyora Venus Afrodita, que en la saleta a l'inglesa, ben ta
diuen que li van haver de tallar pada d'escletxes i finestres. 
els braç06 perqua no e. malme- Després, hi va cremar opi i al-

E LL, el senyor Bassols, a té! ella mateixa de tan enamo- tres drogues incitants. Va bui
dir la bona veritat, no ha- rada com e.tava deIa seus enci- dar amb el pulveritzador un 
via pogut ésser heroi de sos. flasc6 de perfum de tarongina i 

cap novela amorosa, llevat de la Pera el senyor B,assots havia un altre d'essancia de menta, i 
comadia començada a l'Ateneu trobat un truC. Un truc infali- va deixar ben preparada de coi
de Sant Gervasi amb la senyora ble, com eh dels jugadors de xins la chaise-Iongue que col.lo
Lleonard-a, la seva espos,¡ i que ruleta. I com que aquell mad la cà al centre de l'habitaci6. 
havia acabat tràgicament a la vi- vidueta havia telefonat que a les Enllestits els preparatius, ell 
cada, ea pot ben dir que de l'a- cinc aniria a veure la senyora mateix reconegué que la dona 
mor no en savia més que el Lleonarda, el .enyor Bassols es que entrés allà, havia de dema
"quant ne vols?" i el "tant te'n va decidir a posar-lo en pràc- nar immediatament relacions 
daré" que tots coneixem per ex- tica. formals o informals encara que 
periancia prapia. Primerament es va callar, fOI a un bastaix del moll. 

No té, doncs, res d'estrany com un d'aUa, que la vídua Cas- Ell vestí una paiama molt vi
:¡ue, en enamorar-se de la vidua tanys havia telefonat anunciant rolada, j en tocar Jes cinc, el cor 
Castanys, ho fes com un ase, la seva visita. Després va acon- li va fer un salt. Havem dit el 
com vul¡:annent es diu. Pera seguir treure de casa la senyora cor, que consti. 
com que si eU era un ase amb Lleonarda amb l'excusa de que Havien trucat. Era eUa. El 
aixa de ]'enamora~nt, Ja vi- li anés a triar roba d'hivern a triomf era segur I 
dueta C.astanys no era cap so- cal sastre. Després ... després -Escolti , Ruperta; que s'es
mereta, el pobre senyor Bassols va començar el. preparatius per peri a la saleta anglesa. Ja vinc 
va fracassar sorol1osament en a posar en pràetica el seu truc, de seguida. 
intentar la seva conquista. que li havia uplicat en Corta- -Molt bé senyoret. 

I cre¡ueu que la vidueta s'ho da, un amic seu, pintor. El senyor Bassols, buidà, en-
valia: trenta dos anys, castiços Vii! agafar cantàrides j en \IIl cara, al seu damunt, un flasc6 
com un "cante jondo", i unes va fer una intens(ssima bullida. i de Coty, es donà els darrera -Jo prou faig exercissi anant al cinema cada dia, però no tro 
curves més sensuals que la se- deixà que la flaire ea regolfés cops de pinta, i fet: un braç de bo la manera d'aprlmar-me. • 
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mar s'adreçà a la saleta anglesa. 
En entrar~hi es va quedar 

blau: aentat a la chaise-longue, 
hi havia un home robust, ciela
pic, amb uns mostatxos de l'any 
vuitanta i una caca de menja
cdatures que aturdia. 
-Qu~ ... què vol... què desit

ja? - preguntà el senyor Bas-
80la acnse no laber el què es 
deia. 

-Em fa venir Ja seva senyora 
perquè em digui quina d'aques
tn dues mostres li agrada més 
per l'abric. 

El scnyor Bassols se'l quedà 
mirant una cstona amb Ics mos
tres a la mà. Aquell home, tenia 
uns ulls molt cstranys i no li 
treia la vista del damunt. 

-Digui.li que aquest - féu 
ell sense haver-ne mirada cap i 
allargant-ni una. 

-Sap que porta una paiama 
mo1t bonica? - li digué el mos
so del sastre fent-li l'ullet. 

El senyor Bassols es va que
dar verd. Una flaire intensíssi
ma li tapava els sentits. L'opi. 
les cantlrides i la menta, co
mençaven a fer el seu efecte. 

Un raig de llum l'il.luminà 
per a evitar la catàstrofe: va 
c6rrer al finestral i l'obrí de bat 
a bat. 

Momenta deaprb tot s'havia 
userenat i el senyor Bassols 

-..Aquesta modista ~s ~errible: dues hores es
perant els vestits i ella sense comparèixer! 

-Es deu pensar que avui és dia de visites i 
per això no deu anar de pressa a portar els ves-
tits... I 

havia triat a consciència la mos· ta nostra i estan allà fent bro- amb aquesta essència endiaatra-
tra de l'abric. ma amb els dependents, .. , da de la saleta ,anglesa, hauria 

-S'espera al magatzem, la El senyor Bassols acomiadà donat la ra6 al mosso del sastre, 
meva senyora? _ preguntà, el mosso, i bo i prenent seient :¡uan em parlava tan suaument 

-Sí, però no cal que s'hi en un ampli coid, exclamà, com de Ja meva paiama virolada ... 
amoïni. Ha vingut amb la senyo- si sortís d'un greu perill: 
ra Castanys, que també és clien- -Si em distrec un xiquet, 

AGUDESA DE PAGESA 

S ENTATS a la porta del cafè de la vila, els 
quatre ganduls honoraria i per dret pro
pi de la localitat, estan veient-les passar. 

Es aquesta una feina molt agradable i que no fa 
mal de cap ni cruix l'esquena. 

De sobte un d'ells veu venir una pagesa amb 
dOI porquets al braç que grinyolen endiastrats. 
-I doncs, mestressa, què féu que no els do· 

,$arll Trusta 

neu la grossa per fer-los callar a aquests ange
let,? 

I la pagesa, que és de les que arrenca els napa 
d'una sotragada, se'l queda mirant una bella es
tona i li diu amb Ja frescor i naturalitat que elles 
saben fer-ho: 

-Escolta, miny6, si vols que t'alimenti els 
teus fills, paga la dida I 

1 tira carrer .avall, deixant el presumit sense 
paraula. 

Xic del Ter 

~ , 

/ 



• 

!ALERTA, MI NYONSI .nano ¡uardeu com jo! M'ho jureu per la salvaci6 
de la vostra ànima, fill. meus? 

1fD RquuU SeccI6 hi publicarem tou el. CONTES -Sí, pare _ excIanllren a chor. 

que .e'n. enviin propis d'~S8er contats a les velles -Dones bé, filll meUI .. , Teniu de lapiguer que, 
.ucrose. de Quinze anys per amum: ¡ que .i6uin d16- amb raim, també el pot {er vi". 

IiIU d'b!:fI cone,uu ¡HI. barrilaius lle&idol's de LA 

TUIES. D'aquest. conre., en pumial'em un cada 

DÚInero, amb la uspectable quam;tat de "deu pe-

K. Pauó. 

le .... cobnble. eD la nostra Admin/stl'lci6 o per LA MINYONA DESINTERESSADA 

rh postu Ris que visquin lora de Bar~Jona. Alel'-

ta, donc., i apretar fi: ) 1 

TRACTA-LA BE 

E Lat~~i;~~~:, C:p!¡t:e~%;a a;:'~a~~:e q:: :é
a ;i~ 

vuit. 
-Escolta, maca! - li diu-. Si venl al meu quar

to, et donaré un carmetlo! 

U ~'a;::!c ta~:~r~lv~r::~v:~.::n~:i;~:ti:a;: te:,~~~~,esJ:::~:r~~I:IP:e~1 e~::~o~~ 16c tan in-

d.ilponibilltat que el va voler le(Uir, lense gaires 
pretencions, a un hotel a-:noblat del diltricte quint, 

Van demanar una cambra i una minyona vella, 
després de a,arar les claus, els hi va acompanyar. 

Van TreSca. 

AI moment que el nOltre amic el ficava la ml a UN APARELL COMPLICAT 
la butxaca per a donar-li quelcom de propina, la ---------
xicota le li acoltà i, amb veu bain, va dir-li: 

-Trlcta-Ia bl.! 
I, amb veu encara mh baixa, va afelir: 
-Es la meva nlare I 

Kit Xalla. 

A QI.~Ee~T.::n::t::, é~e~~lt:;. a~i:;::e: :~e q~! 
di¡ne d'en Mark Twain. 

Expliquem-lo, done., i deixem-nOI de comentari •. 
Un bromista va anar un dia a veure al Iran in

ventor Edison. 
-Necesaito - li va dir - que voatè em CODS· 

LA DARRERA RECOMANACI0 trueix:i un apareU molt co:nplieat. 
-Jo li farl. - va respondre l'Edilon-. La me-

cànica DO té cap lecret per a mi. 

E L vell taberner jueu ea moria. Els metjea ha- -Ja ho veurà. Ea tracta de {er un aparell que 
vien dit que amb ell, ja no hi bavia rét a fer. ha de rcalit:.l:&r lea le¡üent, operacionl: Jo, hi po

Ell leUI fiUI, entorn del llit, ploraven en silenci. san!: a dintre la mlquina una lletra acceptada. La 
-Fill. meu. - va dir l'a¡onitnnt-. en els da- mlquina l'ha de delcontar, amb ela diners que 

rren :noment de la meva vida, val vull revelar un produei1i, comprar primerea matèries, manufactu· 
lecret que he ¡uardat curo.ament i que val reco- rar-Iel, véndre-lea, cobrar-les, i, amb aquestl di-
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-. 
'neri, retirar la lletra al seu venciment i donar-me Feta una fú.ria, crida a la minyona. 
el. benefici •. Un cop palada la meva lletra, l'haurA -Altra velada? No li vare I, dir que ... 
d'estripar, naturalment. -Però senyoreta, si les pinces ja hi lónl 

L'Edison va reflel(.ionar un moment I al final, va -A on s6n? 
dir-li' -En el water, penjades amb un cl.uet! 

-No sé si podré complaure1 ... Rosa Linda. 
-Per quH Que no ea pot fer. tot això, amb una 

:nAquina? ESCRUPOLS 
--Gairebé tot. Tinc resolta la manera de deacon- - ___ _ 

tir. la leva acceptació, de comprar les primeres ma· E N Lleonart estava a punt de casar-ae, i tot. 
tèrlel, de manufacturar-In, de véndre-In, de co- ela StUS amica acordaren fer-li un bon pre
brat-Iea, de pl,lr la lletra ... Perb no trobo la ma- lent de boda, palat a prorrateir. Quan ana.ren a 
nera d'estripar-Ia desprhl veure en Costa, aquest don} unes quantes U:CUSel 

R. E. Tall.t. i a la fi es negil a contribuir a la lubscripd6. 
-Home, Costa, - li ablenaren els seus amics 

- sembla mentida que tu radi això amb en Lleo-
nart. Precisament ets el menYI indicat ... LA MARE PUDOROSA 

------ -Es inútil que insistiu. S6c massa amic seu per 

L Ad·::r:::I.Maria estl de reuni6 amb una coUa fe:~::u::~a7°~ira, tira, di lues amb quant hi 

-Gràcies a D~u que ja s'ha acabat la calor I - contribueixes i no racil bromes. 
exclama-. Creluin que els banys em tenien lofo- -Vos dic que no, Vos repeteixo que 16c massa 
cada. Les nenes em feien a¡afar cada disru.t I amic d'en Lleonart per fer-li aquesta befa. 

-Per quH -Noi, ai no t'expliques mh clar ... 
-Perquè lón unel deavergonyidell Figúrint_se -SenziUament: jo a en Lleonart me l'estimo 

voath que l'empenyaven en lortir a la platja rai. molt, i com que jo i la seva futura elU entenem, 
reb~ tan lleuleres de roba com .quan van al Liceu! no vull fer·li l'ofensa de encara contribuir al leu 

Kat ChIJs$ll.. prelent de noce •. 
K. K. Huet. 

LA RASPA ECONOMICA UN HOME SENSE ESCRUPOLS -------

L A muteu ... repa .. a et. compte. de la mi. L A Carlota i la Balbina el troben, duprés de 
nyona. mil any de no haver·ae. viat. Petons, abra,a-

-I aral El llu; a Iii pessetes? du, paraulu eapreasive. i tot allò que h propi i 
-Si, senyora; i encara no l'he comprat ,aire Ea natural entre duea bones ami¡uel. 

fruc .. , Tic Heli., -I què fas, què fas, ara, Balbina~ 
-Si, mira, com sempre: anar tirant. 
-Encara eatb a can Boix? 

LES PINCES -Encara. 

--- -] aerueix ellent tant bèstia com aempre aquell 

O °c~i!: aR~:a~ai~~o~:v~ ~ic;¡ua::::~:~:n!~sta. hO:~~da dia un xic més. Per cert: ja ho aaps que 

-Vostè ha t¡","ut un descuit imperdonable. la setmana que v~ em caso? 
-De debò, .enyoreta? _ fa la minyona, tota es. -Ah, si? I a..-nb qui et cuel? 

verada. --.Amb en Calta, l'encarrelat de can Boix. 
-Si, senyora; ha oblidat les pinces, i això h in. -Llàstima I Tu mereixies un home que et com· 

dirnant. prb joies i abri¡a de pell i... 
_Ai! Crelui, senyoreta, que ha utat sense va. -No hi ha ha¡ut més remei I Estic ... ja em pota 

ler I compendre ... 
--Que no lucceixi mb! On I~', vilt que els ae. -De debó? Sempre ho havia dit, jo, que aquell 

nyora, en sortint del water hai¡in de fer servir els Boix: era un barroer i un home lense escrúpola 
dita, eh mateill:os dita que ... Compren? a.mb Iu dependente.! - exclama la Carlota amb 

-Si, senyoret .. , li; no pusarl mb, no tin¡ui la major naturalitat del m6n. 
por! V,*,da Rhltssa. 

En la propera festa, donya Reparada, en arribar -::---:-------___ _ 
• la Init ja part, constata que la minyona tampoc Conte premiat en el n(¡mero passat: 
ha posat lea pin" elt el buffet. ACLARIMENT IMPOSSIBLE 



AMB EL CAP AL COIXI 

L
A Rosalia era una d'aquelles dones que un 

no sap pas com fer-s'ho perquè quedin 
contentes i satisfetes. Crec que se'n diuen 

insaciables d'aquesta mena de femelles. 

LA TUlES - 13 

carns arrodonides, d'ulls ne&res com el carb6, de 
llavis vermells com les cireres, de pits rodons i 
movedissos com les bufetes de llard bklnc, d'an
ques tivantl i ondulants com les onades en in
flar-se embravides. Una d'aquelles doncs que 
han trobat pocs els set pecats capit>als i n'han 
inventat un parell de dotzenes més ..... 

-Sí, una dona com ara totes - murmurà el 
marit. encara malhumorat. 

-No, t'equivoques, nen; no era com ara totes; 
era. si, com aro jo, que no és el mateix. 

-Ves dient. 
-Doncs, vet-aqui que el burot, que era un s6-

mines, semblava que ni se n'hagués adonat de 
què era l'amo i senyor d'aquella monjoia del 
plaer, i es palSava setmanes i mesos, dient "Bo
na nit" i res més Que "Bona nit". Això a ella la 
tenia molt empipada i va decidir acabar-ho. 
-I ho aconseguí? 
-Ja ho crec I Des de l'endemà, pel seu fielat 

\'I3n començar a passar-hi tots els matuters de 
la comarca ... 

L'esposa oallà. El marit rumià una bella esto
na, i ja no el va sentir cap més paraula. En Ja 
quietud de la nit, el cruixir del sommier era una 
canç6 plena de ritmes i harmonies. trencat de 
tard en tard per un sospir llarg i profund ... 

Bella Dontklt 

-Escolta. nen, - li deia aClueat dia al seu ma
rit retorcent-sc com una gat~ta en l'estoig dels 
UenaoI, _ que no yols dir-me res aquesta nit? -Per Déu, Dèi:nm estar .. ~ 

Però ell no estava per brocI. -Filla, avui he pres EROTYL ... 
-Mira, .avui tinc molta son, saps? Ja en par- ;;~~~if.>:!¡~'2li!I 

~a;[~:~:a::::~:~~::::~::~;:~:::::~::; ~I ~~~.:,!~~~~;:tE I 
son més de pressa, jo t'aniré contant rondalles Venda a I enirb, I detall: All de SI/U J-'-e. 50 

fi~5'l~; ';:~~~::ae7 :~;l~~~da, va començar: '.rmjcJ" del D_etol W. DUTREM. B.rc; .. loD. 

te:~'U:naa V:~~:rh:n:~;iag~~p~~t~n:e ::::::r q~: ~it~=~~~ 
~R~L~PA':cP=E=R~D:!!' A~Q=-=U~E:::S!::T A:--::R=&=V=I~ST:::A:"','::'::H-:-A';;-' ;""LA-;--;P;-;-;APELERA DE CEGAMA" 

___ representant a Barc.~:ona: --

ESTAT EsPL..!IALMENT FABRICAT PER- TOMAS RIBALTA - Valentia, 316 -
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Desprh ho varem sentir de va_ 
lent, 

Pui" segons les rcferlnciea 
que un amic ens va donar, 
la comldia ca rnh diatreta 
que un baU de lIocia amb ram. 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

pE)!~f~;~t v~~~r:: l:n::;~a~ f~.~~~o~:~ 
do", on representaven una com~dia 
que duia per títol "La cua de la 
bru;a". 

ES~6~ ~::c:tr:~·~~lt!~:.r~r;~~c:! ~~: ~~~ ~in ~o~d~ò~:rr:!~a ta:uefi~~ el S:o~ ~:tf.::~o~ ~~~ ::i!. c~~~r:~ 
infants, i tnmbE als jovi!'ccls. van re¡alar pel meu sant, vai¡ do· t!: IUC ni bruc i és una veritable Ub
Ai, caratsus! Vet·aqul que ara m"ha nar la .nova d'haver-se inaulurat al tima Q.ue la Roser tgle.iu, Q.ue h 
lortit en vers el .que havia d'ésser beU mig del .bosc de BoU.mia, de una xicota molt limpàtica, perdi el 
pro ... Això, fi producte de la emo- Parli, un dancmg al aire lliure, Iota temps i el faci perdre ala eapecta
ci6 Que m'ha produit la nova, puix l'experta direcci6 d'en Volterra, dors amb tonteriu d'aQueata mena. 

:::, Pi~a~~c~~~fa~!~r:t~n~~e:~laa~ l~e:~ P~~e~6 d~16~;~y~~~ ;:~:e~~. lenyor Puix la ROler b molt uia 

jo cm dedicava divuit anya enrera, Doncs be: ja tenim dancig al ai- ~e~t ~:b ~b~:: ~~:: :~~cet;;~~ 
::r~a~r:a~~~t ~~ r~!~::'el ta:uein:: í:a I~~~~~ ~i ~~n~~to:~~6:ell~::~il: quan un ha de plorar, riu. 
vaig fer una verada a l'abric al mitjançant invitaci6 que l'entre,a Jo: L CON 5 E J E R O O E L A.M.O,R 
arrambar-me a un lloc que estava ¡rltia en diversol establim~nts de 

"r~c~::t:,in~:~:~:. en la vida B~:ce~~:~ria una xicota ELra':tn~:: ~:~~¡d~r~í:r :I~O~:~~~; 

~~~~:~~ ~:~f.v~~·f.u, pol.. ~:~:p ~~:1o~~~¡~,{i~~:u~~.~· ;~;~::~~~~ifj;g~:·~:~\!t~~;~ 
EL CONSEJERO DEL AMOR EL CONSEJERO DEL AMOU rad:1 ~I~rt~ 6:c~:a~~:~ força 

DE ~ secci6 futbolística d'un tO- DI~~~'1l11b m~sel~?:ua~ue ha ui- !~b :!~~Il c}~~iii~~:~ta" es perden 

.. ~a:;:ci~~a~r!'~ia de ca..'n.iaeta." bO;dOa\ ~~tàri~n~~~~ i fins s'ha des_ E L e o N S E J E R o o E L A..M.O,R 

vi~o ;:~:~zn¡a «'fa
e 
;:a e~'~I~!n c~~= ~;;t d~I'u'::c~a~ e:e~fta L~t;~IES A a~':~~eea~~u::mP~:e~:m~!::;~:~~ 

.ienada en lIetrel de motllo. i no 6a pu fàcil que ens toqui servadOr! del teatre cataU., per la 
Però li ~a Qu'ell intereasa or d'aquest desbordament, estimable tasca que realitzen, elU. 
a n'cla reportera aquuta a punt d'estrenar una com~dia d'en 
jo eh assabento que avui EL CONSEJERO DEL AMOR Gast6n Mantua, titolada "Un mil-
m'he canviat de calçotetl. Iionari del Putxet o la vutidura no 

EL CONSF.JERO DEL AMO~ Dl!SrA~T'~I~lo;a~I:,~e ::r v~a e:!~: fa~~ ~~~r~~. aentir aQ.uelt dtol, ja 
panyia de la xamosa Roaer 1,1eaia .. hi han la mar de .enyora Retaulons 

SEl~~NI~S u~o~:~e~:::m~:a!e:r~,: ::: ~~~!d~~r d~:tOII~~l:r a::~~t~r(~~ ~~e d~~ e~~~:::te.~:~:~~e:e:r!~si~ 
protestat amb tota energia davant el espejo". retratatl. 
de l'Alt Comiasari franc6a de Bey- Naturalment que nosaltres, en Crec que en veure la comldia 
routh de la coltum antiClthica, an- previ,i6 d'un altre "Brandy, mucho tothom riurà de valent, 
tihigi!niu i deprelSiva del vel. brandy", no hi varem anar. puix en Mantua ha demo.trat 

E. veu que volen anar amb la ca- per aixb tenir talent. 
ra ben alta i destapada, 

Jo, per la meva part, no hi tinc EPI ... EP! ... No ho dubtell ni un ELCONSEJERODELA MO.R 
1"61 que dir. moment: Per bonn ,omea hirl~nl~ 

Encara que decideixin 
a mh de treure', el vel 
anar'le baixant l'escot 
fina que ea pueui veure ci cel. 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

D~~:~I~~:~N~e Bpa::l:l0::ri~:~~ 
ment). Fa una quanta meloa, jo ma
teix, a aqueltcl ~ateixea colum. 

ques. - Per bon, lavatges hi¡¡:ilnic., 
Per bona pòlvorl de matar cabre.: 
LA MUNDIAL. - ESPALTER, 6 

NOTA 

Se lerveblen co

m:mdes per cor

reli, amb tota 

dilcrecl6 

SE;~3N!ia~;, ~e1~~::~a q:~a~:n~~ 
morir un lenyor que pintava amb 
els peuI. 

Això, ben rrurat, no Hi rh d'ex-
traordinari, 

Puix a Barcelona. abUnden 
ela que amb ela peua escribint 
palSen per autora d'empenta 
i poden anar vivint. 

L'afarta pobres, 
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~ 
·IA MAStOTAI'1 MAJSON MEUBLE @¡adedi(ddasol,./avtndd (VERDURA) (VERDURA) 

de fJ1mes higlfflJqr:rer ddf511J1- Carrer de Barbarà, 27 Porta de Santa Madrona, 6 
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B.rcelon. 

~-_ ... 
í· UNA REVOLUCIÓN CIENTIFICA 

¿Q lÍere u ... ted ::¡lcanzar éxito en toda:; ... us ernpresas? 

I ompre la ma- El "alwa' metro 
y ell!l le !lirl! el In) ne"to op1rtuno en q'le p()dra ejercer Influencia 
lIobre 'lli 1c¡m 'i Hll,'11 'I Ili OCI\,lón II\A, propicia para dominar el 

bito ell !'IUS empreB8~. 'rcelol 5 pesetAI 
Pcd.lllOI a: J. Sanxo, editor. Dou de lan Pcdre. O 

BA.RCEL· NA I 
ravlllosa obra .. 

... ~ .. a~"B· .. as~D~~Mwe~~~~~*~R.TP*"G~HS~~~ammE~~~~ñF5ñ~_ 

Prou angúnies!! 
(8iB1 

Sífilis - F urgacions 

MALALTIES SECRETES 
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