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LA TUIES 

--En LJuiset no t'un dutim. El senyor Riutort 'li mjlion.tl. Tots dos m'rstÏlDeIJ. No puc 
".. ÑHc tan do/f1nu d" fflc fia/.licit.t d" cap 4'.8 •. 



ANO sosa LA RETAGUARDIA 
N __ 

Diaria ...... a..-mo , Iaetddo, de .m-. unmcio. y aqaeIa ~ 
¡SALE HOY¡ 

Rufa!lta onu"" diligente 
nos c:uenta un cu.ento in.oc:ente 
- Esta tarde. !!erviA.or ha que le .ienten~ bi~"" 1111 
.. 1ido de IU CUa ml, [:Rulas, 
trempado que un ¡injol. el cap6n y 101 turro.nes 
7 ae ha ido a tornar café y qIu.e un dia DO le den 
al "Ateneo", donde el ca· cuatro o cinco COlcorro-
marero IUD comete la tor- [ncl. 
peu de fiarlc. Sueme que _¿Quieres jq.rtc. va-
tiene QnO. Leo "El Dilu- t(¡a nada mundo, que eate 
... io" y me encamino a la 
Rambb, cusndo IC me 
aeuclt. un badoque y me 
dice: 

_I Cararnba, acflor Ra
futal ¡Cu1nto aieato no 
baberle '1isto por ta no
cbebueaal 

Yo, 1& buena verdad, no 
le coaod .. , pero puelto 
que él .. bla mi nombre y 
70 tenco tantu ami..ta
dea '1 taatoa iacl"_. DO 
era cou de bater un pa
pel dcu.ira40. Yo que ha-.. ' 

-lY por qoU 
-Porque 10 bubiese da-

do la d'cima. Pero, en 
fin, mutes ea tarde cu&n-

.. do el coruón el joven. 
que dice PaIOI Y Pay". 
Tome _ta cartaliaa 1 la 
bv.ona vollJntad. 

Y el hombre me tendi6 
aD cromita que DO me 
acuerdo li representab. la 
8qT.d.a Familia a entra
da de OICUro o 1& Plau. 
de r..ata1u6a atltel de po
ner 1.. &pr.. ea el 
que eua escrita este 
poema: 

Puel que por fin han lle· 
[¡ada 

lai PasCual de N'lvidad. 
un servidor le deua 
eterna felicidad. 

16minas quiere arlFlila? 
- pensE-. Y yo, mb 
desprendido que un <:ha
leco ain botonel. recor
<bado que llevaha 1Ula 

pieza eleadueua france
.. de diu eéntimOa qbe 

me quedó de cuando vine 
de Parli el 6lHmo lolpe:, 
ae la entre¡u~ con aque· 
lla elepncia. 

-llucha. ¡racin. le· 
Ior Raf... - hizo H, 
pard'ndose1a-. ¡Caan. 
do pienao que no hace 
mucbol dol aun hada 
tronar y llover en el Li· 
ceol 

Y all! despldi6, dbdcr.ne 
la mano. 

-¿Quito aerU - pen· 
Ú 10-. ¿Al¡6n tenor que 
ha perdldo la voa? ¿Al· 
a:iin b.dtono arruinado? 
,AI¡ím bajo qu.e toc6 con 
aD eacoUo? (Perdonen el 
chilteeito, di¡no de Mu· 
ficz Seca). 

Y aeeu' Rambla abajo. 
En estaa me encontr6 con 
ua c6mico viejo a quien 
conti lo ocurrido. 

-¿Que era un tipa es
cañolido, con una na.riz 
¡rande, un bi¡ote I.cio 1 
UDoa morral de aquella? 

-I E:ncto! l Le conoce 
ultedl 

-¡Ya lo creo! ¡Era el 
traspunte del Lieeo en 
tiempol de la Boylú! 

- (Q~6 diee ustedl 
¡ RJoI!I ai DqUel borran¡o 
me dljo que haM. becho 
tronar y Uoverl 
-I Naturalmet)le q·u e 

li I I Como que era el tras
punte, y el traspunte ea 
el que hace IOl ruidoa, ya 
10 creo que haMa hecho 
tronar 1 llover I 

Yo, la buena verdad. me 
qued6 mia fdo ql1e li ba.
biele leldo 0:1 ar:tfcuJo de 
Rodrteuez Codol': me 
han encerada. Pacienci3. . 
Mil le lorteao a Pico. 

Rulut •. 
Inoc.ente de primera. 

~*f3 me 

ANIMALADAS 
lNEDITAS 

(CuU ea el pez que He· 
ne peloll 

El pu·cuuo. 
l Y el arma que puede 

escucbar? 
El fUliI d pist6n, por· 

Que tiene oldo. 
¿ Y cllil el el reina mAs 

.. Ivajel 
El reina·ceronte. 
l En quE .... parecen IOl 

.eSorito. de casa bl1ena • 
cierto. pelcadoll 

En que deuen rupal, 
Lai patriarcaa, l en qu6 

b:C::::e~a!t 6::::0 lque 

Ell q.e ambol aoa con 
barbal. 

¿ Cuil el el raD que 
pre6eren IOl ved:lOl de la 
Ban:eloaetal 

El ron-peol.l. 
¿ Y el ave mil lencillal 
El ave-l1ana. 
¿En qu6 IC plrecen un 

cerdo 1 un libra 1 
En que loa dOI tienen 

lo::no. 

ESPECTACLES 

GRAN TEATRE 
ESP A.."ITOL 

Companyia 
Sllntper~.:-Ber,6s 

Primera actriu: 
Asumpció eOlul. 

Divendru: estrena d.e 

EL DRET DE 
LES DONES 

O 

SANT ANTONI 
GLORlOS 

TEATRECOMIC 
L·bit dels biti 

Totbom ha d·anar a 

EUREKA 
La millor revilta Que aba 

preaeutat a Barcelona 

Gran trionf de 

Ela formidables ballarina 

TEATRE NOU 
EXIT COLOSSAL 

Cada nit 

AllELUIA 

CHARlVARI 
Espltarrsnt e:.:it de C!1r
pcnti~r i Anna LudmtUa 



Barcel.na, 29 de Desembre de 1927 

'assl-ho bé, "nIlUln! 
LA TUIES, plega.. Ens hi havem pensat molt, 

però, a la li, havem fet com les minyones que 
van a ballar a la Beta, i ens havem dit: com que 
un dia o altre ha d'ésser, quan més aviat, millor. 

LA TUIES no es mor: es suïcida, però el séu 
suicidi no és de desesperaci6, és de fàstic. 

LA TUIES té un bon passament i, de més a 
més, té per marit un home honrat i treballador que 
e ls hi sap guanyar, i es podia permetre el luxe 
de sorti r cada dimecres a donar un volt per les 
nostres xiroies Rambles. Però ara s'ha adonat 
que la prenien per una meuca de les que corren 
per atH, i esverada, s'ha a l(jat el f.aldellí per por 
d'embrutar-se amb tant de fang, ha fet la darre
ra pirueta, que és aquest número, i s'ha dit: 

- Cap a Llofriu, que El Nandu t'hi .espera amb 
els braços oberts. 

Que se'ns digui "rnalscaps", "tras,noxadors" i 
que "anem de mal borràs", passi; però que sc'ns 
digui pornògrafs i que per tals se'ns tingui, no I 
No ens dona la gana! 

Els noi. de LA TUIES poden dir amb el cap 
ben alt que si es retiren emb quatre quartos, els 
han fet amb la ploma, res més que amb la ploma. 

No havem cobrat mai una pesseta mal gua
nyada. 

Mai no havem buscat ni l'ajuda ni els bons 
oficis de proced~ncies tenebroses. 

La nostra administraci6 ha estat el reflexe fi-

del de les nostres plomes i no el sabre desenvai
nat dels "sablistes" gandul. que no volen, no po
den ni saben treballar. 

Si algun dia tenim temps, farem enquadernar 
una coHecci6 de LA TUIES amb pell de 
pergamí, i el regalarem oficialment al nostre 
poble, perqu~ sàpiga, per ara i per sempre, que 
la no.tra revista no era pornogràfica. 

Se'ns diu que canviem d'orientaci6, au~ em
prenguem altre. camin •... Noi Això seria reco
neixens culpable. i insultar al. nostres llegidors. 
No, i mil voltes no I 

Els nois de LA TUIES, guardaràn amb orgull 
el record d'haver col-laborat en aquestes plane. 
desen volte. i picardioses tan ben fetes, al menys, 
com les millors revi.tes d'altres païssos més 
comprensius que el nostre. 

Fervents admiradors dels grans moralistes des 
de Epicur a Kropotkine, havem seguit pas a pas 
la seva obra humana, fruitosa, glorios.unent au
reolada de la llum de h vida. l aix6, no és ni pot 
hser immoral. 

Una advert~ncia: avui, en plegar- LA TUIES. 
cal fer constar que Es el setmanari de més tiratge 
de Catalunya. 

Per això, repetim i ho proclamem ben alt : LA 
TUIES no es mor : es suïcida I 

Laura Brunet, Eleuteri Rufasta, L'hor-

tolà de Sant Boi i L'Alarta Pobres. 
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Les faldilles curtes i la publicitat 

LAmés important de les empreses parisenques 
de publicitat ha enviat als clients una circu

lar recomanant l'anunci als graona de les es
cales. perquè. diu, encara que és el més car, és 
el Que més es llegeix. 

"Aquests .anuncis - diu la circular - són 
el. mé. cats, però son els que més és llegeixen. 
donada l'afici6 que tenen els senyors a contem
plar les pantorril1es de les senyores i senyore
tes de. de que aquestes es mostren pròdigues en 
la exhibició dels aeus encisos inferiors ..... 

Què espera la compayia explotadora dels anun
ci. de les escalcs del "Metro", aaui a Barcelona, 
per a enviar una circular com !aquesta? 

El Paradís dels autors 

A Viena. un editor més enginyós que aquells 
que amb tanta gràcia fustigava el mai prou 

plorat Daniel Ortiz ("Doys"), ha trobat un sis
ttrna per a no pagar els originals d~ls autors (No 
pagar originals. per un editor, és quelcom aida 
com per a nos31tres no don,ar els tres naps a una 
nena de ca la Mamà), 

Aquest sistema es el següent: Una revista pu
blica contes, novel.les articles, estudis, cròni
ques, etzétera, amb un avís pregant als llegidors 
que, si resten satisfets de la seva lectura, enviï 
als autora, quin retrat, biografia i adressa van 
al peu de cada treball, la suma que creguin con
venient en pa¡ament del mateix. 

Sembla que ela autors austriacs, d'aquesta ma
nera, arriben a cobrar sumes fabuloses, Si 
aqul ho provEs algú, pobres literats catalans I 

Els J11(Jderns noveJ.listes 

UN autor va anar a proposar a un editor l'edi
ci6 d'una navei-la seva d'aventures d'època, 

L'editor va dir que li deixés l'original, Que ja 
se'l Uegiri1. 

Al cap de pOCI dies, l'autor hi va tornar. 

-Què, ha llegit allò? 
-Ho estic fullejant. He arribat al moment en 

que les ¡aleres catalanes, s6n atacades per uns 
pirates d'Alger i, que, quan van ot rendir-se, re
ben inesperats socors d'un vaixell de guerra 
francès, Per cert que, m'estranya la coincidència 
de que aquest darrer passés per una ruta tan 
poc freqüentada ... 

-Oh l-feu r~utor-. El vaixell no hi passa 
pas per atzar pel lloc del combat! Hi va perqu~ 
l'han avisat de la nau almirall de la eSQuadra 
catalana de l'atac de que s6n objecte per part 
dels pirates ... 

-1. per quin mèdi els han avisat ?-preguntà 
l'editor, 

-Per lo. raditelefonia... Giri unes quantes 
quartilles i veurà com ho explico .. , 

Els "aguinsldos" 

A QUEST any han am;! més flacs que el cos do 
la Sarah Bernardh, que al cel sigui. 

A Dropòsit d'això, no estarà de més contar 
aquesta anècdota que varem sentir de llavis d'un 
cambrer de restaran: 

-Això es posa oada dia més malament, L'altre 



dia, un senyor que vé tot l'any, em va donar per 
a pagar el séu sopar un bitllet de cinq du~os. 
Amb el canvi, li torno una peasa de plom de c¡nq 
pessetes, li dono les bonc. festes ... i em dona el 
duro falç de propina I 

Les innocentades de l'any que fineix 

L'estrena. de "La tia Ramona", re-super produc
ció nacional. (Mare de Deu. Mare de Deu I) 

Les aixecades d'empedrat per a la col-locació 
dels llibants de la Molt I1.1ustre. Molt Inútil, 
Molt Cara i Molt Insoportable Companyia Tele
fònica, que en .alguns llocs, han resultat verita
bles aixecades de camisa. 

La nova de què en Puig i. Ferreter anava a 
cultivar la novel-Ia per a dones, com qualsevol 
altre Folc. 

La puja dels tramvies. 
La baixa de les subsistències. 
AlgUhl reportatjea sensacionals de periodistes 

inquiets. 
Els viatjes de Don Lacandru a Barcelona. 
Les anades i vingudes de certs polítics. 
La suposici6 de què els autobusos serveixen, 

LA -UIES 

per alguna cosa més que per fer perdre el temps. 
El reviscolament de la "Lliga". 
El rumor ~nsacional de Què la Laura Bru

net es casava. 
La fundació del nou T»rtit liberal. 
Les sorpreses del campionat regional de fút

bol d'enguany, 
El de fer creurer Que ara. es posarien títols 

amb &entit comú a lei pel-lícules. 
Allò de què el "Gràcia" plegava el ram. 
I el rumor de què. en "Xenius", anava a col

labol"ar a LA TUIES. 

L'hortolà de Sant Boi. 

VISCA LA SERENITATI 

L 'ESCENA en un bar: Un parroquià, des
prh d'haver-se pres set cerveses l'una 

1arrera l'altra, crida el cambrer i li diu: 
-Que teniu l'Anuari de Barcelona? 
-Si, senyor. 
-Me'l voleu portar? 
-Amb molt de gUIt. 
El cambrer li porte el volum que l'home reme

na de. del començament fins a l'últim. 
-Que no troba el que busca? - pregunta el 

cambrer. 
-NoI Em vol ajudar a cercar? 
-Quina adreça vol aaber? - diu aleshores el 

mosso. 
I el client, que. conseqüència de la curda que 

ha agafat, gairebé ja no es pot mantenir en equi
libri damunt la cadira, contesta: 

-1 ara, Joanet, estigu.s quiet! Que- ~t Fns~J -La de casa meva I 
que som aJ cine? K. Kanet 
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LA CONTRAFIGURA 

QUAN, dcsprés de quinze 
anys de vida provin

ciana. mh que provinciana, llo
garenca, Mercé Garcés, rebé 
ragradabilis.ima nova de qucd 
sE-u marit, en Pasqual Ramircz, 
havia estat nomenat jutge de pri
mera instància del districte dcl 
Centre, cregué tornar-sc boja 
d'alegria. Però si gran fou la gau
bança de la Mercé, més ho fou la 
de la seva germaneta Agncta. 
Era naturnl que aixi ocorregués. 
Agncta. sense ésser precisament 
una beutat al-Jueinadora, poscïa 
un conjunt molt distinguit; una 
cara bonica, atractiva, uns ulls 
blaul encant,adou, una boca fres
ca. una figura enegan!... Era 
l1et;ta, inteligent. bona. feinera. 
molt dona de casa seva, però 
malgrat totca aquestes excelents 
i meritisimes qualitats. no ha
via trobat encara rhome que la 
portés a la vicaria. 

Ag:neta ho allevava al ego is· 
me sòrdid, al positivisme groller 
de la gent del poble. En el sEu 
caparr6 ingenu no podia c,a
~r-hi altra explicaci6 raonada 
per a justificar l'inexplicable 
acütut deIa homes. Agneta era 
pobre. Horfana des de molt jo
ve, no tenia més empar que 1,a 
seva gennana ni. més caudal que -Aquestes senyores de ciutat, es deuen creu-
la seva virtut, ni més bens que 'ls re que els pagesos no hi véiem". 
naturals de la seva agradable 
personeta. l tot i això, per el 
que 's veia, no era prou per a cap-
tivar .als xicots del poble, més jutge estava a la seva oficina, deure de felicitar-la. 
atents a la conveniència del dot es llenç.aren a donar un passeig -Res, noia. Es veu que has 
que als atraotius de la fonnosor per La Castellana. Amb infantil donat el cop I 
i de la gràcia. alegria al principi, amb ingènua L'escena es repetí: tots els 

Fou, doncs, per a Agneta la vanitat més tard, amb ml:! sor- dies que varen sortir juntes. Hi 
noticia del viatge .a la cort, una presa cada veg.ada i .amb verita- hagué, malgrat, en aquesta uoà
bona nova que li emplenà el cor ble esbalalment al final es tro- n¡me admiraciò contemplativa. 
de goig i l'imaginaci6 d'alegres ba Agneta amb que tots els ho- un detall que a les dues gennanea 
esperances. mes que passaven es fixaven va xocar molt: quasi tots els 

A Madrid, Ja familia s'instal-Ià amb ella, alguns amb tal insis- homes es quedaven mirant a 
en un menut piset del carrer de tència, .amb !tal delearo, que la l'Agnet,a; s'endevinava al mo
Campoamor per a estar a prop noia tenia que abaixar el. ulls ment, en les mi.rades. l'encant, 
de les Salesel. Les dues genna- avergonyida i ruborosa. el plaer que la visi6 el hi pro
nes varen fer-se fer varis trajos Aquella nit. durant el sopar, duia, però... tots passaven de 
per una bona modista i ben em- no es parlà d'altra cosa. El jut- llarg. No es donà el cas ni una 
polainades i compostes, un joliu ge, el séu cunyat, posat en an- lOla tarda de què cap home lel 
capvespre de tardor mentres el tecedents, es v.a creurer en el seguís. 



-Es J'afinc;a de transports? 
-SJ. _nyora. 
-Vol ler el la"or d'eDV;arllM Ull home am6 

un carro 1M' tr.~a4ar Ull piano' 
-En aqueft momellf no tenim cap carro ... -

nyora. 

LA TIJIE5 - 7 

cat... Li "peteiKo... Perdoni ... 
perit Ú HMillament nombr6L .• 
S'hi auemb1a com una ¡ota d'ai
gua a una altrL_ 

DOM mitja volta i d ... ¡a
regu'. 

De. d'aqueU dia. l'Arpeta no 
pogu6 donar un pa • .ola HIlH 

sentir·se seguidament abordada 
per qualsevol individu que pro. 
movia l'inevitable confu.i6. 

-Ai, perdoni 1 )l'he equivo
cat. .. L·bavia conf6 .... 

Si, era induptable que la con
fonien. perit, amb quf? 

-Deu meu 1 - aomicava de-
'Mperada l'Agneta-Per quf «Do 
deuen pendrer? A quf em. dec 
assemblar jo? ... 

La aova deHaperaci6 arri .. a 
un tal limit quo reaolp no IOt'" 
tir de cau i. ferma en aqueeta 
deci.i6, eatilu6 do. mesos M
,uin senee sortir. Unicament 
el. diumen¡es. molt dem,atl, 
quui al fe ...... de dia,. ant .. a 
l'e .. lnia i tomava • cua eaca
poda. 

I heua.d que, preciauDeDt 
un d'aqueU. matin .. al tombar 11. 
cantonada del carrer d'Arc __ 
sola per anar a l'ngluia, do. 
bomes l'acalaren bru.cament 
del. braÇOl i. malcrat totea lea 
teva prot .. teI i crits _ l'em-
po ...... " .1 Jutjat cie ¡ulrdla I 
entdren amb eUa al cte.patz del 
Jut, •. Ilota .. d. ¡uinl1a el du 
cunyat, Palqual RuIdru. 

_A qui em porten .. del -
excleml aquest Yenmeftt .. tu
pef.cle. 

-Quina cou mú IItranyal _ oposada. al veure-la creal el -A .... PlIUJ. 
dei.t ¡ntrlpde la M.rc~ Ilo In- carrer i Ja cIetud: -C6m • Ja PiIl1II_ 
duptable que a¡radea all home.; -Remetal Quan t:empa HIlIe La PlIIII era l'amant i la c6m-
que't. acradn molt. No hi ha m_ veure't I Supoao que haurà ..... pUce d'UD .patz~ que acabPa 
que veure com et miren. Pm ai but la meva carta... J.'t de. de CODMtrer un crim. A leI du. 
ela hi a¡racJea. COllI ú que no et que'l dimarts no podria venir • hom ..... en el jutjat COJloo 
aepeixen jt I sopar amb tu... V1ndr6 aYUL. vieta y conf-. Les duea doaea. 

I d'lIQueat entpaa no ea. po- E.plrem... OIl veun'. jUDtea, davuat per da-
dlen. aortfr per mH que barri- Agneta, tota envermellida. avant, .. quedaren .com al .. fesln 
nnaIn.. penes encertl a mormolar: vial.,.. .. 

Ala POC' die •• un diumenp al -Senyor. VOlta •• deu equi- Enn ipla, exuament igualL 
matl,l'Apeta va aortir IOla pet- YOCar ... Jo no tinc el l'lat de co- Apta DO OI pop' contenir. 
qd Ja Hva rermana no OI tro- neixe't.. -Per Dñ. Pasqual t Flqueu-
ba .. bE. V. anar a mi ..... com- El oavaJJer ac la quedi ml .. 1&. la prea6. .. que no .urti. que 
pnr el. poltres, l, al tomar • tant. QO tomi. sortir mai IÚI t 
alia en el carrer del BarqulUo -Al caram 1 ... B. veritat. .. Per
Ull .... yor que anava per l'acen. doni, ... yoretL.. M'he equl'fO-
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L'ANELL 

U ~n ~;~: ::~ :~~~:~e\ un 
:zic per agraiment i un molt per~ 
innat temor, el cert era que la 
Pepeta Velàzquez, en els dos 
anys que port3.va de relaciona 
amb l'Anselm Marin, no l'havia 
enganyat ni una sola vegada, 
Raonable i pràctica, sabia ma.~ 
sa per experiència pròpia, que 
l"adquisició d'un home c.om rAn· 
aeJm era per a ella i per a qual. 
sevulla dona que \:;s trobés en 
la seva situació, una veritable 
fortuna, un c.op d 'a~zar tan im
previst com un premi de la lote
ria. Pepeta havia doblat ja la 
curvatura perillosa dels trenta 
cinc í a aquesta edat és difícil 
trobar per les cantonades ,amants 
generosos de mil cinqcen:es 
pessetes mensuals. La rep eta ho 
.. bia i com que ho sabia no estava 
disposada, per a .atiaic! un ca
pritxo. a tenir que canviar la dol· 
ça tranquilitat d'avui per la qui. 
mèrica aventura d'una substitu· 
ció potser irrealitzable. 

-Bah I - dirà 'llgun escèp
tic -, queati6 de temperament. 
Per a que una dona aigui r,aona
ble en miteries d'amor el primer 
que neces.ita és ésser freda. 

Conformes. Convinguem en 
que la Pepeta era una dona freda; 
convin¡uem en que, per ésser 

"i\ 
tJ·~ 

."",. 
-Sembla que estj$ avorrit, JlaM"l. 
-No me'n parlis: vuit dies que vaig al cine, 

i no faig m~s que veure pel.l/cules. 

!~~!a'i,e~i::n;r !::uae~~~a,I'~;~ s'havi~ deturat un instant da- t6 afectuós, amb una accentuada 
aquesta fOrMalitat estava &,aran~ ~ant 1 escaparata d'un argenter, pronunciació eatranjera que en
titnda amb una miqueta de ca- l, al passar, clavant la mirada cara el feia més y més amable: 
rinyo. Conformes amb tot això, ~nt aquella admirAble cons- -Cara per a voaté? Però si 
pen) aquest tot això no treu que telacl6. de pedres, els lleus ull. vOlté mereix emportar-ac: tota 
en dos ~nya seguits Pepeta Ve- ea posaren complaacuta damunt la tenda! 
l.bq~z no hagués com!s la més un aneU, una finfsaima flor de lia La Pepeta, conf03l:l', digué una 
insignificant infidelitat. feta amb un hrmant i tres ru- frase de &,ràciea i a1lavors el ca-

Com va poguer, dOCl, passar b~s, Era una preciositat, una ve· va1Jer insinuA: 
alie)? Com va ésser possible que nt~bl~ meravelJa. No va poguer -Em permet vostè que jo li 
lucceis en una !:aora el Que no reSI.tu la temtaci6 i entri. a la ofereixi aquelt anell que tant li 
havia pasaat en dos anys? Mis- tenda a preguntar el preu, Nou- ha agradat? 
teris de le. dones! - diria aqui. centes pessetes. Es va quedar Ella digué que no, però tan de
com a única explicaci6, un no- tan sorpresa, tan desconcertada, bilment, amb tan poca fermesa, 
vel·Uata dolent -. No hi va ha- que no va saber què respondre. que eU es cregué autoritzat per 
ver cap mi.teri. Fou, senzilla- l el séu au.balament va pujar de a insistir: insisti amb raons tan 
ment, un anelJ. punt quan un cavaller que's tro~ discretes, amb arguments tan de-

La tarda anterior, al creuar la bava davant del mostrador exa- Hcat.. q~ la Pepeta, per primera 
Carrera de Sant Jeroni, la Pcpeta minant unetl joies, li digué amb vegada en doa anya, senti que 



~t :....E/~ p/iteM d'Mir, .,.." tou. que feia ¡isticl 
-Bft:Ohl: vtnt' d.u Iu« caNt. veritati' 
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lu6. temps de pre¡untar qui era. 
entrà l'Anselm lIarïn. Entri. 
aomrient i decidit. La Pepeta. en 
veure'! ofell un crit i..a.ma¡l tu 
mani darrera l'uquen. al tempti 
que li oferia el. llavis D1imoa
ment. EU la va a,afar per la bar
ba i la petonejà. la boca. 
-Qu~ tal, reineta I 
La "reineta", mentres tant, 

amb lel mani darrera feia veri
tablel prodilis de destresa per 
a treure. l'anell. Li venia molt 
ju.ta i per mEs e.tirades que dG
nava no podia treure'se-la, acon.
Heuint. tan 101.. fer-se mal 
Tant. esforçol arribi a for. que 
ell, l'An.elm, acabl per adonar
.. 'n. 

-Qd m'ama,ue., aquí. rei
neta? 

La Pepeta, atabalada, confOla, 
no va .. piluer qu~ cont .. t8r. EU 
1<3. va acafar allavon del. braÇOl 
i 1'0bUp a ensenyar-li lea mana. 
Esltorn.llivid. 

-D'on ha tortit aquest aneU? 
Qui te l'ha donat? 

La pentinadora avençl en 
aqueU moment. _ 

-EI meva, lenyoret ... Me l'han 
donada per .a que la venlUÍ- Be 
d'una parroquiana que neceuita 
dinen... i ... com que ef que a la 
"yOrMa li .. raden lea joia.. 
No en voMn pal pire. periI la 
Hnyonta no l'atr.veia... Creu 

que malltat aixl> s6n molta di
nen per a V'OIt~." 

Anlelm es revolti of~ .. 
vaeil-lava. Era tan preci6s encara extasiada mirant-se Ie. -Quan ftH_ 
l'aueU I A mh, aqueU senyor era man.. -Cinq cent .. peeIebM. .. Qua-
un au de pn, un turilta aburrit -Bonic anelli ai rea. no val la pen .... 
que paau.va incidentalment per -Li agradal AIlHIm ea ,ili en"n ella. 
Madrid, t soll Deu .. bla quall -Esti ciati. a qui vol que no --De deIX. t'qrada l'~Ul 
hi tomaria a poau 1& pellja. Qui- a¡radU El .. nyoret An_1m .. b -Si, m· ..... da. pero... MIl 
na relpon .. bilitat ni quin periU fer b6 le, COHL cinq centn peaaete.I... Es mott 
podia haver-hi. en definitiva, en La Pepet:a no va voler contra- can. .• No la com.pri .. _ 
aquella topada pa ... tjera i fu- dirla ni deaen,ayar-1L.. Per Anselm tiri de cartera I va 
,aç? AcceptA l'anell qu.? treure UOl bitlletL 

COIIl era UllA dona raonable i ~ue per molta anyL Pepeta Ie li lleDçA damunt. 
freda, no va sentir el IDÚ petit -Ea vida seva. -No aieu" toMO. Anselm. 10 
remordiment per la infidelitat. Començl a pentinar-la I ja no em puc b6 paaar IeMe ell I Veu-. 
Al contrari, es trobava molt u- ea parli m6s d'aqueU afer. jo ja no te la volia enaenyar ... 
tideta per haver .conseeuit, amb Me. beus ad que. Ja arreela- .Ell la torM a Blalar per la 
tan poc !treball un anell tan for- da la Pepeta, la pentinadora e. barba I per .¡ona, veeada la pe
m6a. Va dormir amb l'anell po- dilposava a marxar. Sonl vibrant tonejA en la boa. 
ut i. quan. al mati aeeuent arri- el timbre de la porta i abanl La pentinadora deupare,u6 
bl. la pentinadora. la va trobar que eUa. bon zic sorpresa tin- del quarto, creul el pa .. di. \ 
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obri 1& porta del carrer, pera al 
anar • IOrtlr. com. .¡ de momeat 
fi recorda de quelcom, ea tom
bl i .. dir a 1& minyona: 

-Dlcul • la MDJ0reu. quan 
.. 'n ft(l el HIl)'Oret, que Uli
rem a mitjll , 

Pere M.r •. 

COSTUMS MODBRNS 

E L senyor Ricard t6 ela uUa 
que li &altea. de Itt 6rbitea. 

La uva .. nyora •• tE baixos i 
ombrejat. pet el. parprel quaal 
bE clolOL No m'ban em&? 
•• .. p1icarf : 

--No te'Q. d'one. .. r¡on)'.? -
crida el MDyor, entrant. l'.lco
q. i veieat que damunt d.1 JUt 
hi ha un lndJvidu que no ú eD. 
- Surti d·",!u/. _~ •• 1 no vol 
que U treDqUl I .. _toD .. 1 AI
.. d.. BIcrlpi: "'He rebut a. 
don,. LI ..... Ria ..... la qDlDtI
tat de cat peuet", per ela meUl 
I er .. ell patlculan prettata 
aqoHta .. m.aa." Firmi • IOta. n_ 

E ... n)'Or 'Ricard el mira el 

1·-' .. --.-- .. ' 

-l totH J.. lIJOdel ... b.1! 
ptMar drnm d. rard •• , 

-AI.6 .,.12 del quadr. que VIllpl! I.r. 

lIo1t b6. Ara pUli. ,i IlO TOl . Jfi':", 
rebut I .. , poll. • la carten. aftr,onylt i jo podd dir orp- .Ja fa ben veritat, ja. que ea. 
molt .. Udat. l16a ala meua uatca: Veieu aqa.. aquell m6n cada dia .'n veuen 

-Que t iDpIa tul "¡lpJo". ln6til, aquesta d.d,na d. la ~ de DOfta i que 110 .. pa, Ja pe
coafonDe. Pertt que JIl'.~ cletat? Don" .. Do ... tall pet' na d'eDCaparrv-a'hL 
ao. Ara aqueat miIly6. qUaD me lHIi6 per entretenir. 1 .. HDyo"'IL baud d'abUsar .te un. ret. t Sar. TrulL 

UNA RAO DB PBS 

LA .... 70 ... IOrpña • la minyona 80rtiDt de 
.ml' l'amorar al leDyoret. que encara 
60 al llit. quui b6 _ ..... quo .1 

..... ta1.t ""Dt COllI. un pàIpoL 
--Q'" 60 ala61- crido iod!pada - No M'O 

doaa .. pnya de ""ir alleDyoret quui b6 d .... 
paIIadol 

La llÚD.yoaa. que .. p que a, 1116, mtItreIa que 
la _,..... lO la m1r.a d. dalt a beis ., nopk 
deopocti_: 
-A "uR 11 per .uit dul'Ol que em dona al 

..... ftlc1rl que lIIl poal Vtltit de aeda per ser

..u 1'_ .... 1 

F. i lC.II./a 

D ONYA Cume oorpno a la criado I al DOI 
CI'UI .. una utuac16 un me compJ'OlDlll. 
d .... do la caJna. 

--Qu. 60 ald. marcolfa 1 - crido la 
..nyo~ Qu. DO bo ft1I que el HDJOnt U .. li 
peoaI .... tla coma! 

-1 qu' 901 que hi fui, jo, .... yonta? 
--Qu ... I que hi facll Criclll __ I 
-Oh, b6. " que ai crido, .'elpaDta i .. 'n. ni 

No veu qu. 60 tan tlmicl, pobrill6l 

Vaacla .Rbota. 
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-R~1I, mi.efl. ns. No IU hi gS r~lJWi. Eu 
qu~UJ fofe. duel sol ..... 

LA BONA VIDA 

L 'ESCENA " desenrotlla al cementiri 
Nou. en. aortir una coUa d'amicI d'un en· 
terrament. 

-De'qul f.o ""ueI1 pant.6? 
_D'en Bord.1 No t'hi has fi:ut? 
-No, no m'hi be fi .. t. El qui: m'he fisat ,. 

que el pante6 & molt macò I 
-Ja bo crecl 
-Deu cGltar un lrapat de mil. dura I 
-IIolt.1 Perit, no t~ rea de particular, perqul 

ela Borrà l6a lent at. qual el. q:rada vian. 
_lt1M .. o •• ~1 

Ro. QuitOa 

LES INNOCENTES DOENGUANY 

L ES n.bodo. de la 00_"0 
Le. pene. que l1ereixeft "La verdadera 

noveta de Rodo1fo Valentina". 
Le. que van al cine a veure ela bieeps d'en 

Georre O'Brien. 
Le, rupes que, de re.ulte. d'anar a baDar • 

"La Bobb-lia" amb un viatjant, ea troben delpr'
en una , ituaci6 emban.çada. 

Ll';: I.,., "'. 

-Si em;ara loaln moda el~ c:abeD1I D-6_, ta
d. 'Vepd. que 'Val, .J ci,. em OOftari. UlM .. r 
oi6 d. poatiaador.o 



Ln que fan puntet al colzI, treballa de c.3IDe
maç i bordado& al realce. 

Lea que fan cODceuioM definitives al xicot 
pen¡ua ú una penona molt .erio-. i de bona fa
.. lla. 

Lea Que fAh eol.1ecci6 de capique., retr.ats d's
~ de cine ¡ bio(rÚiet de arti.as de la pan-

Lea que creuen que la Laura Brunet é, verge. 
Lea que es fan tirar In cartes per a .p¡guer si 

el proma. lea faita. 
.En que IÓn "radi.on.cuch.u"_ 
Les que van als partits de futbol per a veure 

cuixa muculina. 
lAI que van .1 cine a veure peLUc:ules. 
I les que no Degeixen LA TUIES. Aqueltes. _I que lDnocentes, .6ft f.ve.. i ja arabem que 

una. fava. tractant-se de noies, éa el pitjor, ° el 
miUol', .. ,ona com ea miri. 

B.Orcango. 

6:LS INNOCENTS DE CADA ANY 

ELS necidora de "La Vanguardia". 
Ell que 'Mn uda tarda a l"'Edén Con

cert". 
Ell que creuen que l'''E.panyo.'' arribal'l amb 

el tem,. _ '-l' quelcom en el futbol nacional. 
Ell que cOllteaten a la enquetta de "Heraldo .s, Madrid", IObre el pervindre del liberal i .... 
Bis que, per a comoIar-se de no haver tret la 

..-,jucuen a la Rif. cie Cap d'Any, 
Els que creuen en la l'eaparici6 de "El Pro

pelO" com • pel'iltdic diari. 
Ble .creedon de "La Mundeta". 
Ble que.an ada dIa a l'Ateneu. creient-se que 

alz6 f • ...,¡. 
:BI_ que diuen que Bn Folch i Torres " el 

llOftLU.ta mH Degit de CataJun}"& e islas .,Jya_. 
Bis que l"han entu .. iumat amb la baixa del 

tabac ¡w,¡, que resultarl, com H natural, molt __ dolent que &ban .. 

BII que ea creuen ,_pos i les queridea ell 
fan fer ma .. pen ricUc:ola que cabeUI tf un 
.ntidor .1 cap. 

B1I cOIIIDQnents de la .. Aaociaci6n de POIee
dons de MarcGl". 

El. aue el pttlRft oue l'any nou serill mlDor 
que el aue call f,nt r .. nec. 

Bit aue van _ veure lea geniall producc:ionl del 
Hftyor Alvar Retua (a) La. Pecadora Arrepen
tl4&. 

EIt que ..sn obsequiats amb un I»nquet d'ho
menatje con motivo del 'Iz/~ de crftiu y "eDta 
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de su último 108"0 de caatro ¡MgilMs .. L. crIa 
de plireno. en Iu l6Ia PutaDa,IIl"', 

Els que envien all periltdica paeteLles aupli· 
cades i autobomb(stiquea. 

Ele que creuen Que ela periodil_ es poden 
Iuan,.... 1. vida bonradamem:. 

Els que van de lriaaa&ia • una eua de con
fiança Hnse puaar abans per "La Mundial". 

Ell que tenen per amigueta fidel • una cu
ptetilta. 

El. que van tU1b una meuca de la Rambla que 
ell .... pra que no fa a116ni a11lt altre . 

El. que creuen que la intel.1ectualitat conlis
tei .. en retir.r tard. aablejar .Js amica i dir que 
en Bluca Ibla •• " una pepa. 

I els que nepin que LA TUIES no é. el pri
mer peri6dic del mon. delpr6s de "El Sol de 
Tou .... 

F.OrroDa. 

-/0, al ba,.,4~ nueut bome, llauri. tiJlKllf eb 
meu.14N1 •. 
~. cI.,.: tot • • /~ bOlDeS en tenen. 



LA LLUFA 

L
A Lluilda és una noieta molt caia. a la que 

empaita tot el barri. 
Avui. amb motiu dels Innocentl. la j~ 

ven ella del llEu o:utcr ha inventat un truc digne 
del "Oordito", per a poguer fer amb ella una mi~ 
queta més de grinX¡ia de lo corrent. 

El truc conli_teix en acostar-se-li i dir-li: 
-Ai. Lluiseta I Que no se n'ha adonat? Li han 

penja:t Ja llufa I 
Naturalment. això no és cert. La llufa la du 

amagada a I. butue. el jove de torn, que li en
acnya • la xicota dClprfs d'un palpeig a 1. part 
baixa de la clquena. digne de d'fuer envejat 
per qualsevol. 

De primer, com vulgarment el diu. la Llui.e
ta 1110 va empassar, però a la quarta o quinta 

-El meu ,tomis rzlb. " •• 1. una polV«1f. I DO 

is po un' poJwr •• 1 que Jo ,.eutdt.v.1 

LA TUD-" 

, 
vols qu~ et r.g.1i ~I teu .. nt? Un ~/t., 

un. pu/,.r •• u •... , 
-Un. combin.cJ6 nova. 

vegada. convençuda de que la nufa que Ji mM
traven no la duia enaanx.da _ la ""nena. _ .. 
girar revoltada i exclami: 

-V .. ja. prou d'aquelt romançol Ja comença. 
f.er pudor. lbanta Uufat 

K . Porn,. 

Er~ .. _e1prod_ ...... 
... "'"' per • -oombatre .fi.. 7 _.Ia JMPO. 

1DICIA i la NEURASTENIA, ..... coòaI
_I roIMIo _ ...... lo. al .... _ • 

....... I I· ...... I detaD: Ah 4. SUI hH. ,. 
, ...... RI 0.010' "'. DUTU •• • .,.,... 

EL PAPBR D'AQUBSTA REVISTA. HA"U PAPELIIA DE aGAMA" 
___ tepneeatMt a Barc.; ... : --

ESTAT ESPIWIA~ l'ABIIICAT ~ ..-l1li ."ALTA - VaI •• da, 316 -
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dicable lLu.itador, estrena aquesta 
nit a "Novetats" una humorada. 
que porta per títol: "Llecint "Tar
zln de IOl Monos". 

Per a veure de què ea tracta 
ni s6u estreno anirem 
a veure si per lr.iripa 
alcun mico ens cmporte."11. 

A 1~::1:, ~t:::t:~t ~~~:;:~S::i: :: ~~~~~~~'. :~~~:~a ~:: ;r:ene!6ad:~~ A '~~:~~e:':av::I ~l:::;'~::b ,:s:~ 
IOla dur 101\ nom", orilinal de'n radors. En. du a tot arreu: a lea operaci6 de tot el perianal femen[ 
Famçoil Porch~, en el que ea clava mans, al plt, a lea orelles, al coll ..• de la cal., que h d'allò rnh CICO~ 
una palli;. acnac cap mena de com· Allà, ,embla una "ucu~Hl de can Va. llit. Ea va cantar, es va ballar i es 
paai6 ats propI,.ndistel del mal no- lentl o ~c can Malrlcra (la rccla.-n v. tocar, .fUstic.ment. que de r.l
menat tercer sexe: h ¡ratulta), tra mancra no cnl hi hem de ficar. 

Recomanem a l'autor 
de "Las local de postín" 
que .i elt1 avorrit un dia 
no vall pas a Paril. 

00 o 

Per a completa.r el proerama 
faltaria sol .. ment 
que es posél pedres al fetje 
i a u-:w altre Uoc que sabem, 

Va lortir la concorrència 
qUe es reuneiJt a l'''Edén'' 
mh contenta que unes Paaqüel 
de Nadal, naturalment. 

A ~:Ol~:~ ::tr:,:~a~aa ar~~E:,~; FINALMENT es va estrenar al 
DISSAPTE ,passat. a la tarda, es d'en Tito Siat_eh., ütolat "!lmanac "B.-ta-clan" la famou. revilta 

podia llellr ~ 1& porta ,del Tea- de l'Espanyol per a 1928", La co .. SUrana ,- que ens perdoni don Pa
tre Taha el .eluent anuncI: esll feta amb Irlcia i d6na lloc a co el :lu.to dol~nt que fem a 1& lC

tr;~C~I:r:ol::r::~I~~n recalo de què tOtl els artistes de la popular va eaqu;n& - tlto1ada "Amor y Plo-

I la .. cnt, naturalment, reia, co~p~t~ia d'en Santpere s'bi pu- ~~t~~' i\:bt:te~s~:c~bl:u~t:~~:~;.! 
1\l1n ulr, les noies d'aquella casa no pot 61Ser 

PUil, vermut amb tres laUI d'indi Si és que no han .nat a veure'l mh perfecta. 
fini .ra no s'ba nrvit 
en cap bar de Barcelona, 
de Lleida ni de Munic. 

a to:thom recomanem 
que hi va .. i abanl que s'acabi, 
perquè 6s bonic i és distret. 

AMB motui de la felta dels l:lIlo_ 

A~,::::i:s:::~e: :al~~~;:;:r:~ cents, el senyor Montero, l'in fa-

Estl pruentada amb lu:l(e 
j amb ell calerots que val, 
hauriem ell de LA TUIES 
paasat molt més b6 el Nadal. 

dril~ya "Las aviadorat", Vare~ FA

a 
uor:ri~~i;:::u:o~::rtto,:;:~ 

:~;~l~l~h!'e~~:n:n~ t:i: .. ;!=tfo~~ viU .... Hi fan, entre altrel coses _ 

ça, llUll I. lletra t6 Irlcia i que la ::r¡ 1::111:~~s~:~r:~::~r~0: 
mu.iqueta es.tl ben encertada. devil. fi .. urant.hi com a primer at

En n, ~ els de can Talia, 
ai no surt cap entrebanc, 
amb les tal. "Aviadora." 
-ea podrln anar enlairant. 

tor en Polo:Jio, a lluí no havíem vi.t 
del d'abanl d'acabar-se la .. uerra eu
ropea, 

Li diuen el "non piUI ultra" 
del vodevil, i amb ra6, 
pui&, et fa., ei val a veure'l 
de riure tot un pans6, 

L'alalta pobres, 



UNA VERITAT 

L
A Roser, la portcreta - o sigui la filla de 
la portera - del meu immoble. vull dir, de 
la casa on visc. és una xamosa criatura de 

setze anys, més bonica que un &ol i més alegre 
que sis copes de mançanilla.. 

Ella no té xicot oficial, però fa barrila amb 
tots els veïns joves. Pel que més preferències 
sembla demostrar, però, és per en Pasqual, un 
corrido que viu al quart pis i qu.e li sap dir co
ses molt caies a cau d'orella. 

Aquesta dies de Naóll, en Pas<!ual n'ha fet 
de disbarats I Des de divend.cs, pot dir-sC' que 
gairebé no .'ha fic,at al llit - al menys per a 

MC -

dormir-o Ha a¡:afat vàries borratxeres monu
menbals ¡ aquest mat! s'ha llevat fet un cataplas
ma. 

A les dotze s'ha. decidit a baixar l'esc.ala ~r 
a anar-sc'n a pendre un vermut que el rtconfor
tés un xic. La senyora Carme, la mare de la 
Roser, en veur-e'l sortir, li ha dit: 

-Tingui compte, senyor Pasqual, que avui 
s6n els Innocents i la Roser és cap-aça d'aixecar
li la camisal 

l en Pasqual . potscr confessant una veritat, ha 
respost: 

-Em sembla que ella fóra l'única, avui, que 
me la podria aixecar! 

Van Tresca. 

Prou angúnies!! 
UIBI 

Sífilis - P .urgacions 

MALAL TIES SECRETES 

Amb rapidesa i economia vos 
seran curades en el 

"Institut Mèdic Policlinic" 

Alt de Sant Pere, 59 - prat. 1: I 
~ li 2SH'AWB "JI5NIB'W " d §&SS .. mr' -' U UBJlWH-IiI5I' III ....... 
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