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RUFASTA CUENTA ELOCUENTE 
COMO, POR SU BUENA FE, 
A UNA CHICA LE ROBARON 
AL CINE TODO EL CALE 

En el juzcado de IU31. 
(dia 

compl.recl6 una menor 
que vende pelcado frelco 
cn el mercado del Clot, 
y con aire contri.tado 
al oficial deDuocl6 
babt:r .ido en el cinema 
robada por un ladr6n. 
-Ver.i--dijo la mueh:a· 

[eh •• 
ya veri c6mo ha oc:urrido. 
Al aalir yo de la plan 
" liato mi c:omctido, 
me march' al "Fr~loli" 

(UD rato 
• admirar a Valentino, 
cUlndo ae pos6 una mano 
.obn mi falda, con tino. 
Debajo de cUa ucv.ha 
la bolsa de 1 .. peseta .. 
que hab1a bcc:bo CD la 

[plau 
de nUIOI , nrdioetaa. 
La mano, .¡empre ,treva· 

[d" 
empu6 a b.tc:crrne cOlqui. 

(U .. , 
rccorriéndome la clpaJda 
dcbajo de 1 •• coatm.l. 
El duella de aqueUa mano 
cra un apuelto ,alin 
de aquellol que, con fre

{cucnda, 
Iu toman, ai ea que lai 

[dan. 
Y ya DO .¡ mil pelleula 
, en la dulce ohleuridad, 
101 dOI DOI entretu.imos 
con Cran (ammarldad.. 
Cuando, 101:01& 7 aleere, 
.1 acabar la maniobra, 
secutan a6n proyectaDdo 
una parte de la obra. 
Mal, cuando se hl.o la 

[hu 
y ... UÓ el "Ha terminado" 
obtervf; que ml l'eeïno, 
se lai habfa cuinado. 
Y entoacel I trilte IOrpre. 

[ .. , 
vi que me babfa qaitadl) 
todo cnanto 70 en la bol· 

I .. 
couenaha bino luarda· 

[do. 

L .. sefías del brib6n ue, 
lon: cabello ensortijado 
moreno, bien parecido, 
lleva un vestida rayado, 
un lombrero 8exible, 
un b .. t6n de calia ¡ruuo 
y IOl pies que le despiden 
un otordto de quelo. 
Si le echan mano me avi· 

[ .. n, 
que mil sems aquI deJ,J: 
para serviries, me Uamo 
C.yetana Bou y Espejo. 
Cuando ya bubo termina-

[do 
IU denuncia ori,inal, 
con tona ¡rave y sever\), 
pre,untola el oficial: 
-Y, dila la denunc:iante, 
lde qu6 le viene a que;ar 
li le dej6, lin proteltal 
tanto rato ma¡rear? 
-IPerdonel--dijo indico 

[nada
IEI blen derto que caU,", 
pero es porque yo creta 
que él iba de buena fel 

RUFASTA 
narrador de sucelOs. 

DE LA GENTE 
"FINOLIS" 

La escena le de .. rroUa 
en un ariltocr'tieo bar 
de la calle del Mediodb. 

Se encuentran dOI ba· 
rand ... 

-¡Hombrel - dice ur.o 
-¿Qué te ocurre? ¿Te 
encoles acalo? Me parece 
que te Vat; volviendo mb 
bajo ... 

-No ... No el nada de 
uo--c:ontelta el ottO _ . 
RI Que hoy me he lavado 
101 pies ... 

""" 
DOI teveDtadorel de pi_ 

101 elt'n (ouando!a 
puerta de una habitaci6n, 
UD domlneo por la tarde, 

aprovechando la ausencta 
de 101 duel'5ol. 

-I Qui injueto el este 
mundol - dice uno de 
ello. -. ¡ Lai inquilinos 
de elte piso, divirtiind')
le en el cine, y nOlotro, 
aquí traba;.ado como Ile· 
Iroll 
-I Oh I - relponde el 

otro - . I Y lo peor el 
que, cuando vuelvan y Ioe 
encuentren el piso vacio, 
aún no estad.n contentos I 

~'m~~ 

SEMBLANZAS Y 
COLMOS NUEVOS DE 

TRINCA 

lCu'l el el oficio que 
m.h predilpone a las vi. 
ruela" 

Para ml. el de impre. 
sor. IEntren en cualquier 
taller ¡r'fieo y ved.u 
siempre que elU Ileno de 
Irabadoll 

""" 

POCA SUELTAS 
INEDITAS 

AI sacar. en la eltaeió' 
de una villa de Ara¡6n, 
IU mundo Faeundo RIa, 
not6 con indi¡naci6n 
Que el mundo eltaba yt" 

[cio. 
AI jefe acudi6 FRcundo, 
como las leyes previene!S 
y le contest6 iracunda, 
que las cosas, en el mundo 
le tomar:¡ conforme vic-

(ne IL 

F. de SamllJ~I' 

TEA TRE r OMIC 
ContinoC.l ele 11'

;to.itl de 
- la sezona vt!rsió de ~ 

JOY-JOY 
El millor t!spt!ctacle d' 

Barct!lona 

¿En qu6 se pareeen ~ 
IOl ... I ..... bueno, aquello! 
hombrel que tienen nom· r.RAN T"!ATR.& 
~;,,~:p~:i:~ r..q~~.~:,~~ 11 S P ANYO' 
:fl~~:t~~~i a lai plantll Exit colosa' 

En que tienen el col6 LA REINA 
vert, I DEL MERCA1 

All, de primer antuvio 
pareu que tito no el \li' ,...,.. ., "...",. 

chilte, pero, li lo repiten 
eïneo ,olptl le,uidol., 
lue,o toman un vermut 
con olivital, lel hal" efec_ 
to al cabo de media hora. 

o o o 
lA que no nben I..udl et 

el animal mil caro? 
Bien mirada, ultedet 

dlrin: el lora, euando Ueo 
va traje de eupletilta. 
Puel. la pifian. El animal 
mil caro el el pato. Y 
II no, (fjenle' lnadle 
quiere pacarlo I 

o O O 
l En qu6 .e parece un 

partldo de boxeo a un.., 
c ... de jueJo? 

SeneïUamente: en qU3 
en el uno Janan lai pun_ 
tOl, y en el otro, pierden. 

.. E D E N-
Conde de l A"alto. l' 
LAS MIL Y UN.4 

NOCHES 
Dancin¡ 

De leil tarde a tr" 
madrulada 

Tarde 7 noche: 
El é~ito del dJa • 

Lo que nunea N .,¡J 
El manvi11oso espect,jcft 
lo de las ---

- 12 PRECI OSAS ..... 
- ING LESA S ..... 
7 las etoiIt!8 amt!rican" 
G A R S O N y 

DI E T RIC:tf 
A I .. doc:e noehe y .ma 1 
media d e la madf1l&ll6f 



Barcelona, 20 de Gener de 1927 

lA Recon. 

A QUESTA xafarderia en. l'ha enviat un viatjant 
,de tapI de suro de Palafrugell, que actualment 

:~ gaudint a la nostra dolça i porca ciutat d'un 
~os que té ben merescut. 

Pob~a:i7 ~:~:~r:~í~::ed~~r~rdg:ru~1 t~i¡;r ede ur:~ 
Ph:raCió de màquinel d'etcriure, on, a més, es feien 
'\ ~nos de neteja, venda de cintes, paper carbó, 
e cetera, perquè el ne¡oci no marxava, 

El taller estava instal-lat en un pis, al balcó d~l 
qual el propietari del fracassat negoci hi havia po
.&at Un rètol molt llampant, que li cOltava un gra
Pat de calers, 

~hltament. al mateix temps que això passava, 
dea¡ ~va a la població elm entada una dama, que 
~ tlava muntar un negoci d'aquells que donen ¿ de moviment a lel grani capitals, 

_ d:'p~::s \:~:I~ t:i~:p~ir:;o~n~efO~~q:::~~ 
:~~raIPaaaar el leu, junt amb el rètol. que deia 

"La reconstructora," 

L'endemà, el rètol va apareixèr partit pel mig, 
Les lletres "tructora" havien desaparegut; pero, 
en canvi, es veien unes xicot!s amb bata oberta 
que feien perdre el món de vista a la jovenalla. 

I. per aquest enginyós procediment, la dama pot 
tenir rètol li. casa ILva, j el seu e.tabliment ha que
dat batejat amb un títol sugge.tiu: "A ca la Re
cons". 

Que, ho suposem almenys, deuen éuer unl "c
conl molt agradosos de cercar. 

De viatge 

U N autor - i a l' t.nlems comerciant - que ha 
estrenat a Barcelona vàries obrel 8mb èxit. es.

tà preparant-se per un viatge molt llarg, en el que 
penI&. pendre apunts per una revista d'espectacle. 

L'altre dia va trobar un conegut per la Rambld. 
-Que no ho sap) - li va dir -. Me'n vaig 

cap a la India I 
I l'altre, que és un bromista de marca, li va re9-

pondre molt serióI: 
-Caram I Que hi té família) 

TOTHOM parla del matrimonial enllaç de la xa
mosa pecadora C,rm.t. V.II .. amb un jove ari~ 

tòcrata quins blauon .. és veritat, estan un :xic TO<

vellatl. 
Aquesta él una historia sentimental. digna d'un 

Folch i Torrel del districte quint. 
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La C.rm.t. era una meuca de preu. i per ella 1'0-
ri.Òcrata en qüestió es va quedar sense ni una pe~ 
la. Però ella l'estimava, l'estimava de debó, amb 
aqueat amor de meuca que, quan é. de debó, é. 
del. pitjor.. 1 la xieota, com que havia fet calera, 
va pen .. r que el millor era passar 1'esponja de l'o
blit per damunt del passat i casar-se amb el seu 
amiguet del cor. (Ja é • .abut que el. amigueta del 
cor IÓn el. que pa¡uc:n més car. els favon feme
ninL) 

D'aquellt vodevilesc matrimoni, la gent que mal
puJa n'ha tret un nom que està bastant bé: 

El. hi diuen la parella del "reintegre". 

No cal fiar-se'n ... 

S E~!~;e::l carrer d'Aribau. a una parella de rnu

-Tinc un xicot més guapo! Ea alt, elegant, di ... 
tingit! Sembla en Rodolf Valentina I 

-E.. català) 
-I cal Ianqui I 
-No te'n fiï. maaaa. A n'aquella terra, diu que 

tot ho fan amb màquina ... 
L'hortolà de Sant Bot 

DE LA TERRA DELS SAIONS 

Q
UAN el senyor Salom, el cèlebre argenter 

jueu. hagué eac.oltat a la Merceneta, l'ado
rable esposa del seu tenedor de llibre .. es

tigué a punt de tréure-la a empentes del seu del
pabt. 

Atrevir-&e a demanar augment de sou pel seu 
maritl Tenir l'atreviment de dir que amb cinquan
ta duros al mes no podien viurel 

La Merc::eneta esperava amb veritable neguit la 
respoata del senyor Salam. Recollida en el bu
tacó i amb el. ull. baixo., .emblava un ocellet a
conalat 

El &enyor Salam .aixecà darrera la &eva taul" 
mini.tre i començà a parlar amb ira mal contin
guda. 

--Senyora - dillué - he eac.oltat la seva de-

-Quin. cara la, aquest jove' 
-Amb la can no m'hi he Ii_ 

llit. stnyoreta. però clav. 
ptssics • Its anqutsl .. 

manda. i no aé ... no entenc com ... 
El &enyor Salom no acabà la frase. Ell aetll 

ull .. diminuta i inquieta com dos foca-folleta, .ha
vien quedat .o.pe.o. admirant el garrot de pan
torrilla que lIuia la Mercent.ta. 

Dues columne ... lomòniques recobertes amb 
mitget color xampany, a6n capace. de tatlar en aee 
el millor discurs del més eloqüent dds orador .. 

El senyor Salom .ortí de darrera de la taulllo 
.auentà al costat de la Merceneta i continuà ell 
to fraternal: 

-No entenc, cregui, 1Ienyora. com "ho pot fef", 
amb cinquanta duros, per viure vo.tè i el .eu ma
rit i gastar vestiu com aquelt i mitges de aeda 
com ... com aqueste .... Són de aeda, veritat) 

-Sí .• enyor. sí; tóqui-lCfl i ae'n convencerà. 
El senyor Salom les va tocar i en va quedar 

convençut- No hi ha rea que convenci tant a un 
home com unea mitges de seda. Sobre tot si din' 
de lea mitgea hi ha unel pantorri1lt.8 tornejades j 

si un xic mé. amunt hi ha unes lIigacame. rabio
sament negrCl i ai una miqueta més amuntet ... j. 
no hi ha re. més que faci nosa ... 

Quan el .enyor Salam i la Merceneta entraren 
de ple en el terreny de le. confidències, aquest li 
digué: 

-Mira, nena, el negoci és ci negoci. Jo no puc 
donar més de cinquanta cinc duro. 1:\1 teu manL. 

--Compadeixi'. de nosaltre .. 8enyor Salam .. .! 
-Però, com que sóc un home de bon cor, et 

posaré a la meva lIitota de famí1ies nece8llitad~; 
cada diuabte pota venir a cercar un donatiu de 
cinc duro .... 

La Merceneta elColtava amb re.ignació 
El 8enyor Salom. veient la cara de pomes agret 

de la xicota, aclarí amb convicció; 
-Ja veu. que a qual.evol "casa" que anés. me'fl 

faria la meitat.. 
K. M. Sutro 
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-POller é. una casualitat, però el. pentinata a tob el. meu. amics el. hi agrada que me'ls tiri al darrera. 

MANERES DE PARLAR 

E L tenyor CucaU. acaba de morir d'un atac 
al cor en el de.patx mateix. 

de IegUit~s:v~!:rr~ :~;o;!.moço i li diu que vagi 

-Però, digueu-li de certa manera, sabeu} La 
Pobra senyora rebrà un disgult molt gral. No li di
lUeu de cop i volta i fredament que: el senyor l'hn 
tnort. 

-Perdi cuidada. Ja l'he entès, ja. 
I I, aenee perdre temp •. el moça se'n va cap al D

et on vivia el seu principal. 
ï ruca, demana a la senyora. i quan la té al da-

:~l~ofi::n:e al!e:e~;:~~ ~: :;:::~:::gratar-ae el 
-I donca. Manel. què hi ha de nou? 
-Sí. què vol que hi hagi. .enyora? Res. una 

::::::::." que ciseu marit acaba de fer l'ànec ara 

Guillem de PreMa 

DECEPCIO 

L A senyora marquesa de Mea.ndin •. explica 
a unca amigue. una decepció que ha tin

gut. 
-Em faig vella, creieu-me, em faig vella I -

exclama tota compungida -. Figureu-vo. que 
ahir vaig anar a les meves possessions del Papiol 
i en ésser-hi. vàreig .ortir sola a donar un passeig. 

Era cap al tard. Jo em paMejava sola i confiada 
quan en un cami .olitari em va lortir al pas un va
gabond jove, çapat, tot ple d'eltrips, per on ae li 
veia la carn morena i castigada pel sol. 

Podeu comptar el IU.t que vaig oC:enirl 
-I què va pasaar) - preguntà encuriosida la 

més joveneta de la reuni6. 
La marquesa de M(:1I8ndin., va sospirar fonda

ment i mormolà amb ¡,ran tristesa: 
-Res: em va demanar caritatl Em faig vella. 

creieu que em faig vella I 
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Això, cregui'n que a ben qüe&tió de temporada: a l'estiu, let noi~ cauen damunt de la platja 
i a l'bivem damWlt de la neu. La qüestió és caure damunt d'aJauna COlL .. 



(~ag¿.~ 
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, 
UN DRAMA CONJUGAL 

Vodevil psicològic, qua dedico als entremaliats 
de la colla Santpere-Bergés 

Acte primer 

E L ::;:!O~eRr:n;:r~~~~:n;;ab:r~~:~~;~t dt~~e;: 
cam.;,nt endauera i un lloc de cabells a 

banda i banda de la seva venerable testa, tirats 
còmicament endavant, a la manera de corns dels 
braus. 

Mira de l'cull, fa un geste imitant a en Sant
pere, j diu: 

-Ah! 
Ja compendreu que quan un home diu "Ah!" 

I fa un geste imitant a en Santpert!, és que en 
porta alguna de cap. El senyor Ramoneda en 
portava dues; sl, holtU'S, ja ho havem dit, una a 
~da banda de front. 

S'assenta, millor dit, es desploma en un si116, 
estira les cames, alça els uI/s cap al sostre i tor
aant a imitar a en Santpere, avança cap a un an
tIc de l'habitaci6 l diu, com si parMs dos de les 
"'candlJejes" : 

-La matarél Els matarM ... 
Ella, la pròpia, alta i ben feta, i fruitosa i des

envolta, diu, parodiant a la senyora d'en Sant
pere: 

-Oh! ... 
També ha fIreu entés que quan una dona diu 

"Ohl" i obre els braços i es tira sl coll del seu 
lJJarit, com la senyora d'en Santpere, és que cinc 
lJlinuts abans ha fet sortir a faltre cordant·se 
rhermilla i ~/tant els graons de fesca/a de qua· 
tre en quatre. 

El senyor Ramoneda fa una ganyota espelus
uant, llença un ronc i mira de través, imitant a 
1Alfonso, 

-Aixe) ~s horrible! No té remei! No té ... 
-86, gu~ et passa? - interromp amb catxas-

q la senyora, recordant raplom i la sennitat de 
la senyora PIli, que és una mena de Grècia del 
YodeviJ. 

-Que ho :16 totl Que m'ho han dit tot! Que
tGt és tot, I totorotl ... 

Respon el senyor Ramoneda, amb una mà en
laire, posat de puntetes I obrint uns ulls com 
Cópules de catedral, talment com en Bergés 
fIlan es Dent;a a un dels seus came-ls celebèrrims 
I inimitables. 

-Tot, maridet meu? ... 
Pregunta ~Ila, amb ~ls ulls baixos, amb l~s gal. 

tes enrojolades i amb una veu tota envellutada, 
recordant d posat de nena ingènua de la Casals. 

-Però això s'ha acabatl 
Tanca ell fermament, dlgnament, oJlmpica

ment, com hauria tancat una alirmacl6 el pobre 
Tormo. 

De sobte, ell es repensa,l diu, canviant el curs 
de la conv~rsaci6: 

-Avui me n'he enterat! El director del Banc 
em vol envlar dos dies d'insp~ccl6 a Manresa. I 
això no pot ésser. Jo tinc dona, tinc deures 8 

complir ... Tinc .. , 
-Recorda. que ad 'lI1Jés tens cinquanta anys/ 

_ observa ella, amb aquell posat de mosca morta 
que tan bé li escau a la Visita. 

-Això, això precisament és el motiu que he 
alegat, però no hi ha hagut manera de convèncer 
al directorI Avui marxo ... 

-Avui? 
-Aral 

Plors, "Oanto", "desesperaci6n" j "arrepenti
miento" (Espronceda, prlmera i segona part, 
per deu cèntims!) 

Acte .agon 

El senyor Ramoneda puja l'escala amb graD 
cura, s les dues de la nit, obra el pis sense fe' 
soroll i, ja dins del rebedor, treu el revòlver I 
es dirigel:r vers a l'/dcova. 

-Tothom quiet I - crida, encenent el Hum. 
Però no raguanta. En el llit, no hi ha ning6. 
Damunt del colxl fOS destaca una carta. 

El senyor Ramoneda, l'obra, tr~mol d'emoci6. 
Llegei:r: 

"Marit inlldel: No t'he cregut de res. Estic 
segura de què a Manresa hi has anat acompanyat 
d'slguna donota. Per això m'he d~cldit a aga/ar 
el darrer tun. Si per CIlS no és a Manresa on has 
anat, quan tornis, pots telefonar-me a rhotel Si. 
mon. Et detesta la teva esposa lid~1fssima, A
dala." 

Acte tercer 

-Quil et sembla, reiet, t!l meu truc? - pr~ 
gunta eI/a, revolcant-se com una serp ~r d .. 
munt del Dit do fhotel Simon, de Manresa. 
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-Que ets Ja dona m~s casti,. que ha passat 
~b meus braços! 

"Veinte horal después" 
-Em perdones. Adela meva? - suplica el S~ 

nyor Ramoneda, .genollat en mig del rebedor, 
vnb aquell posat de manso que adopta en Sant
~rt! qu.n n'h. let una de crespa. 

1 ell., 8mb una maleta .. ¡. mà i damunt encaT. 
el guardapols, que de ben poca cosa li ha servit 
~r aquell viatge: 

-Ets un marit digne de què I. dona t'eng •. 
117;1 ... 

Tel6 

Per l'argument, LA URA BRUNET 

Quin A hnanacT 

UN MAL AMAGATALL 

QUAN un amant eatà tranquilament al llit. al 
costat de la "querindan¡a" i lent que s'obre 
la porta del pi .. 10 primer que fa é. tor

D&J'-.e groc. i lo llegon, ficar-se sota el llit o dina 

d'un armari. per evitar-se enutjoses expl icaciona 
amb el marit· 

I en Portuaac., que no era una excepció a la re
gia. també ho va fer així. 

Jo podria dir-va. que en Portu.sac era guapo i 
ben plantat. per fér-vo .. el .impàtic. i que el marit 
era un hipopòtam amb duc. pote.. 

Doncs, no •• enyon; ai fa o no fa. eren tots do. 
igual. d·e.tatura i de complexió. Potser, potser, 
en PortulNlc calçava el 42 i el marit el 40. però una 
diferència així. qua.i no etI nota en una persona. 

PCT què renganyava. danya Maria. al .enyor 
Josep) 

Això. pregunteu-li a n'(:l1a, perquè el que é. jo. 
no hi trobo pa. explicació raonable. 

El cert é •• doncs. que aquell dia en PortulNlc 
.·amagà a .ota e l llit més de pressa que corrents 
i que ci senyor Josep e. de.pullà tranquilament i 
.hi polA al damunt amb tota calma. 

Per éller verídics. direm que entre el senyor jo
sep i en Portuaac, no hi havia .olament el llit; hi 
havia també la senyora Maria. 

--Com é •... que has vingut ... tan d·hora ... jo ... 
.e.·. pet) - li preguntà aque.ta. 

--Què... vol.... fer-hi. noia L. Això ... 
die .... i avui ... avui .. . m'ha vingut així ... 

El pobre Portuaac .uava d·engúnia. 
Però el ca. terrible é. que l'endemà el senyor 

jo.ep e. trobà molt refredat i va dir a la seva do-

--Què et .embla a tu, què hi deuen venir a fer aqu~le •• qui ? 
-No ho -' Doi, però si hi venen. pe$C8l', no deUt!n pas éuer balenes, no. 
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--()hI senyoreta, qui podés éu .... gos per acompanyar.).1 
-No ms per acompanyar.me? Vaija una gràc:ia t... 

na. que es quedaria a suar fini a mig dia. 
-Però si estàs bé, JOlepet-1i deia ella. carinyo. 

IB, per animar· lo. 
-Et dic que no em trobo bé. Fes·me una sope

ta amb un parell d'ous. 
la senyora Maria i en PortuMc tremolaven, pe

r~ encara van tremolar més quan a migdia el ma
nt va dir que passaria tot el dia al llit. 

la ca .. va durar dos dies i dues nits, amb els 
esplais matrimonials corresponents. 

En Portusac s'alimentava de llesques de pà que 
I~ senyora Maria li anava tirant dissimuladament. 

AI tercer dia, el senyor Josep ea llevà la mar de 
trempat i eixerit. i encara, a"lntat en una cadira. 
Va bU8C8.r lea pessigolles a la seva costella. 

Quan ja eatava veltit i a punt d·anar·se'n, l'ho
me tragué un havà i es dispoaà a encendre'!. 

-Malvinatgel Ara no tinc mi,tosl - exclamà 
butxaquejant. 
nl'ta~l;nt el cobrellit. preguntà amb tota la natu-

-No en ten. pas un, PortulBc) 
El pobre conquiltador va caure desmaiat. 

Fandango I 

VEIENT VISIONS 

L A Merceneta, la inquieta i complascenta me
canògrafa, él, mél que un ser humà, un te
dat. Tot el dia i a tota hora, els dependents 

del despatx li tenen ell dita al damunt. I ella. tan 
fava. tant bona noia, es bdluga tota melindro .. 
i es limita a dir: 

-Faci el favor. no sigui tan atrevit, que ens 
poden veure I 

Aqueet. dia. la Merceneta caminava tota somno
lenta per l'ampla acera de la plaça de Catalunya. 
Durant la tarda, tots el. dependenta l'havien ar
rambada pela recons, i estava molt nerviosa. En 
tombar cap al Portal de l'Angel, una ventada que 
venia del Tibidabo l'empenyé violentament i li 
davà le. faldilles entre Iu came •. 

La pre .. ió la feia caminar mé, de pressa del que 
ella volia, j en sentir-se tan apretada i precisament 
en el. llaCI de més compromís. exclamà sense gi_ 
rar-se: 

-Faci el favor, no sigui tan atrevit, que en. po
den veure!... 

FandMlgo I 
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que e8 movia. 

-Avui. potser! - va pen
lar tola esperançada. 

PtTÒ encara no havia acabat 
d~ pensar això, que una veu 
d'home la va .0brealaJtar. 

-Totó, bufona, vina aquí. 
rat: tal - deia la veu. 

Mh remor de fullel. més tr.,.. 
pig, més moviment. 

La viudeta ja començava • 
pOlar-le neguitosa. Que li fe .... 
• in ¡'amor a n'ella, bé. però ,_ 
guantar la palica dels altres. 
això ja no li plavia tant. 

Momenta desprél, la veu del 
maleIc continuà: 

-Vina aquí, reineta. Auton. 
tat a la falda. No hi e.tàl bé) 
Donc., mira, ageu-te aquí da
munt d'aquest~s fullel. Així. 
Què formola eltàll úpera"t. 
Espera't, que et vull donar una 
lorpreea. Porto amagada una 
COla ... Mira-te-Ial Què et lem-
bla) Què groll8., oi) I què !I,u
gal Obre la boqueta, bufon,,
obre-Iai ... 

En arribar a aquell punt, la 
vídua no e. pogué aguantar 
mé •. i apartant branque. i fu
lleI, començà a cridar: 

-Indecental Desvergonyit., 
Que el creuen que els jardínJ 
públics lón ... 

En aquelt moment, la vídua 
e. va quedar mél freda que un 
mantecau. Havia arribat .1 lloc 

-ücolti, jo bUKQ una noia que a diu Carme, 
que é. de Gratallops i que f •••• 

• del luccè., i en apartar les 
branques. e. trobà davant d' un 
home de certa edat, que tenia 
al. peu. una gOlleta de Pome
JAnia i una aal.itja a ta mà, quo 
feia en.umar a r animaM. 

-Aqui, en aquest barri, totaa fem el rnaleiJL 
No tenim mania. 

CONFUSIO 

QUI té fam, somnia pà. I 
danya Lluïsa. la super
b. vídua inconsolable. 

tenia. una ram devoradora. Pe
rò no fam de pà. no. La seva 
fam era d'una altra COM. I 
&amni.va unes coaauell... 

A lel tarde •. per distreure', 
un xic, agafava un llibre. le 
n'anava cap al parc de Mont-

juic. cercava un lloc ombrívol. 
i e. posava a llegir. 

Fet i fet. per :J:ò, no era pas 
per llegir, que hi anava, al par.: 
Però una excusa o altra havia 
de tenir. la dona. No havia 
pa..s de penjar-se un rètol al 
davant i un altre al darrem 
que digué.: "Per 1I08'ar"l 

Una tarda molt calurosa. 
mentre llegia. va aentir darre
ra seu un remoreig de fullatge 

-Què li pall8. .• enyora" _ 
preguntà el bon home mirant
.e-Ia -. Que potser algun de .. 
vergonyit) ... 

-Això, això mateix I Sort 
dI: vOltè, per sò 1... 

I la vídua CI retirà més ver
mella que un bitxo. 

Ja h ben veritat, que qui 'Ii 
fam .omnia ... botifarres I 

K. Sa.dor 
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ALERTA, MINYONS! tot. .. beu I que Jo cm ruardar6 ben bE d'anomenar. 

En aquesta Secci6 hi publicarem tots cls CONTES Hi han cOlea que no es poden tocar, perqu~ do 
que U'nS' envIïn propis d'ésser contats B Ics velles .eluida .'enverinen, I la que em callo. b una d'.
•• croses de quinze .nys per amunt; que si,uin dig- 'luute •. 
ne. d'ésser conCluts pels bUTil.ires lectors de LA Quedem. donel, en qu~ la Carme era una mena 
TUIES. D'lIqucsu contes en premiarem un cada d'orqueatr. de l'envelat corporal del senyor Jaume, 
número, amb I. rcspecuble quantitat de "deu. pe- i quc en aquell envetat tot l'anyera relta major. 
Iu", cobubles cm ls nostra Administració o pu amb vals de patacada I xotis en,anu.di;. 
lir postld als que visquin for. de BaTec/onil. Aler. La Carme era una xicota d'unl trenta anYl, alta. 
ta, donc$, j apretu ripitl ben feta, abundou de pit, armbnica de proporcion .. 

ben provi.ta de palpillOl I amb unes curve. m6a 
movedille. Que un esquirol eD&J;'II'L..t. 

Quan ella caminava pel despatz, tot cruizla, DO INEXPLICABLE, REALMENT 

pel pes: per l'empenta, per la virior d'aqueU COI de 

O
'JAN el .enyor Bad6 es va trobar deu(I'a- matrona. 
doa.ament IOrprh per la prel~ncia en la .eva El .eayor Jaume esta"a conveLçut de QU~ la 
alcova d'ua jovenet de diVUit anyl, que es- Carme era "pan comido", que deia ell Perb t.an, .1 

tava ezplicant rondalles a la .eva lenyora ben a- ho era com I1 no ho era, cada velada que havia lDoo 
macadets tots dOI .ota ell Uen.sola, l'hom'e u va ~Dtat Clalvar-hi mo .. e,ada, .'havia hacut de quo. 
quedar de pedra picada r amb es ,anti, 

Creuat ,de braçOl all 'peuI del llit, amb el. ull. Ella a'e.corrla com una .erp I cU e. queda .. mAI 
c1avata en la parella. que tremolava com una fuUa trl.t que una boti,a aeDle p.rrbquia. 

i;:~~~~' prelunt" amb una cara de jut,e que feia :::;'11':: .~~: :: ~ :~:ta:~~o:e!telint::~tari d' .. 

-Vol fer el favor de dir-me. dona imp6dica, de zl.t~ndea. 
dir.me... EUa contava .. el ¡ fardeUa. EU anotava el que 

-Ai. Badoret meu. no t'ho pr~il malament... ella 11 dei .. i a cada 8exi6 del COI de la xicota, el 
jo t'ezplicar6... lenyor Jlume lentla una n::ena de desclrre&. el~c-

EU, imperthrlt. continul interrOlant: trica que 11 tr .. bat .... totel lel fibrea. 
-Vol fer el flvor de dir-me com h pollible que A la fi, a força de contemplacionl excitadores, 

jo aque.ta nit ha,i perdut cinquanta dural al tre- l'home DO po,u6 mb, i d'una revolada .. tombar 
liUo i m'ha,in clavat Iii "codillo."'... • la Carme damunt d'uns .. el de cola. 

La mecanblrafa, prou l'uforça .. i crida". que 

.0 ES TOT OR 

A. BocII d'Or 110, perb el lenyor Jaume ja ha"ia tirat la capa a! 
"toro", I cap força no er. capaç de fer-lo taDlt 
endarrera. 

VullUU no wlcue., la Carme va lucumbir i dOli 

F EIA cillc any. que ta mecanbcraf .. l'capI'. Jaume entri vlctori61, com aqueU dlebro de I(a.. 

dida i bell provelda Carme., fela ballar el cap llorca. en el. terrelly. conquiltat •• 
a! lell10r Jaume, BI • dir el cap: DO b pro- Perb. all, ell elltrar.hi, Ull crit sortit de l'lnima 

clu.ment el cap. Que li feia ballar; 11 feia ballar tot: do la :alcota, et va delur esmaperdut. 
el cap, le. came., el. ullI, el ceneU I &Ub altre QII8 Aquell crit era una revelaci6. AqueU crit volia 

I 
!' 
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dir que la Carme era la primera ... epda qua l'op. Un Moment dClpr~l. CI limiti a Indicar: 
... & ela dolçol misteri, de l'amor. -Dieue. a la Conaila qua ,utl millor ... crm" 

El senyor Jaume CI V& &partar borroritn.t de la pel. llavi •. 
leva prbpia obrL SilveatrH 

Allò DO tuia pcrd6. Havia dCltro",t et perYiDdr. 
d'una noia innocent .. que ell creia .incerament que 
DO bo crL ESCENA D'HOTEL 

L'borne luava d'enc6nia. No sabl. qu~ fer ni quA _____ _ 

dir. UAN ¡ b ' M' e ta 11 1 fi J O VI&," er que I naqueU. dOI n6via el. 
-:- Ira, .rme - mormo a. --. o em hi havien donat la cambra del COltat d. 1& 

cr~Joq:~-c:rei •• jo em crei.1 No 11 deia jo que aol m~ .. , vlrei, teni~ ~~ I~O'!" ale~rlL. Ja 
Vostè Ea un barroer, Ull home inhibit, Ull atolon- VOl bo dlf.f.: jo I6c UO XIC I,banta CD ~i1eshona 
dr.t I amorOICI I em plau contemplar el. esplall do dOI 

-FiUa, perdona. Jo et prometo'M enamor.ta.. , 
-Dciai'm tranquila. beneit, dei.i'm tranquil&. A -~é - em valC d~r -. Ve't aqul que podria 

qui ac li acut tombar-me damunt deli .. ca de cotal e.tudlar un ca. DOU, f~lant p,el fo~at del pany. 
Que no ho veu, que lea paati1lea .6n plenea d'area- Perqu~ el cu er~ dlcne d Cltud~. EUa era alta I 
tea pUDUcudea i ea claven a la carn com ,anlvetl1 .erena .~om un far I cU era menut I eapaDtadiç com 

~oat~a e;:'::a~e c~'~:r:::::: ::.uP::~:n:ldaU:::!Z!e~ U~;:;~ =~ pare.Ual ~erl delici~ ~.~lar-Ioll 
.. c, de cola I val ~r:q:~taq:l;l~~¡i ::U::~:I~I r:!I .. ra;. a la m .. 

El .enyor Jaume va rupirar. 
FideUu.. Perl> el. meu. intenti no pocueren é .. er com.. 

plert •. No ,..i, trobar pany ni cscletu que dc. d'el 
meu comuniquél amb el quarto deli núvis. 

FALSA ALARMA -Si enlloc del de la dreta ela bi hacue .. in d~ 
nat el de l"eaquerral - vai, exclamar rabi6L 

Per6, no vai, perdre el tempa del tot. Una dol-

T OTS coneixeu en Oick Youn¡, e~ jove i e.ce· ço. aoapin d'ella, cm donaren a compeadre quo la 
lent boxador, ullen¡er al campionat del pel funci6 havia començat. 
ploma. Dc mica en mica, ell IOlpin varen anar mim_ 

El un xicot ben musc~lat, de proporcions armllni· 'Q,Dt. fina a e.tin,lr-le del tot i pa ... t aa moment. 
quel, de mirar intenl I torbador i que conta lel .lreil .entir que eUa deia compla.cena: 
cOl\Q.ui.te. per dotzcnca. -Molt bé, maco I Ara, a¡.ecat I fel.me aD petÓI 

Perll en Piulet, el .eu mana¡er, ta an home qal Cre¡ueu que .lrei, lentir vivament que enUoc 
cvida eh leu. "poulainl" com una lloca, i per e.l. del de la dreta no f61 el de l"eaquerra, el quarto 
tar Il en Dick ell perills de les doncs UCill, ell hi del. nti.is, amb el qual comunica .. la porta ... 
proporciona "aficionadea" i admiradorea boneltea, cretal 
Pflrqu~ pu&,uÍl::r. complir amb aqueUI deurel que la • .q1J GirolJ' 
naturale .. en. impoll. aiII que havem p .... t deia 
quinze anys. 

Aquelt dil, d pobre Oid; va tenir UIlIU.t com ~ 
una ca,.. El aicot, la nit abana havia aoltillpt UDII. 

ami rabie i molt íntima conver .. amb una leva admi. 
radora, una caudeta frelca com una poma I eutre
maliada com un catet de tru me,ol. 

Com 6a COltum entre ell boudora, ea fer di c-
aercicis de cultura fllica, el Va delpullar tJtalment 
j començl a fer ulta i contracciollL 

Pcrll en el bó de la tasca. el xicot començà a 
cridar desesperadament: 

-Pauletl P.ulet! Entral 
El manarer entri tot elverat & la uJa de CimDb. 
-Qu~ et p .... , Oickl 
_Estic perdutl Perdré el campionat I Fixa't, fi. 

D'tl 
I el pobre noi mo.trava unel taquel .ermeU .. 

que li havien lortir • lea cames. 
En Paulet, home prlctic, no perdé la calma. A· 

,afl una tovallola, n'humitejl una punta i (rep 
fort la part "danyada". 

EPI",. DEMA DUOUS SURT 

L'Ahnanac 

de LA TUIES 

UNA PELA, BEN GASTADA 

FLOR D'INGENUITAT 

• 



MAL SENSE REMEI 

U NA ,myora el queixava amargament de llO 

tenir fill •. 
-Ah, .enyora _ exclama r amic amb qui està 

parlant - jo li asaeguro que ai vo8tè volgués ... 
I ella. endevinant lïdea: 
-Fugi. home. fugi: vOltè faria com tots ela aJ

trul ... 
Band. Rhota 

OPERACIO SENZILLA 

L
A Riteta després de trel any. d'eatada a 
Barce1o~a, torna al poble per passar l'eatiu 

.. 1 costat de la mare. 
El primer dia d'éaaer a la masia, en despullar-se. 

la mare veié que la Riteta portava camisa y calces 

de &ed •. 
-Mare de Déu. noia, i que val bonica! Com 

t'ho ha. fet. plT tenir aque.tea calces i aqueltes 
camises tant boniques) 

-Molt senzillament: treient-me les que em va
reu donar en .ortir del poble 1 

Raf 

LA TIJIE.S - 13 

LA CONQUISTA 

D ESPRES de molts regal. i moltes prom~ 
un v~1I Iibid~nó .. amb .més aadi.me que e-. 
ner¡pea, haVia conaegult de la seva miny". 

na I. conceaai6 .uprema. El. hi adverteixo qu~. 
cou. ez.tranya. la llÏcota en qÜClltió era una autèn
tica verse. 

Calculin amb quina nervio.itat l'home CII va 
llençar a l'atac I La va agafar entre ell ICU' bra .. 
ç.o. i va començar a de.pullar.la. Però, inquiet ¡ 
emocionat com Citava, no feia mé. que e.trip&!, 
roba interior, cintu, lO.tenido~ punte •... 

Quan la noia va e.tar completament nua, con
templà toü el. dela.tre. feta pel ICU ICductor. i 
monnolà: 

-Ja n·ha. e.ripat. de COlel, iai Però, potlet 
que el que et falta estripar et ea.tarà molt més 
eaforç ... 

El cabrit audaç 

Aquzst número h'l e~tilt 
passat per la c(>n-ura 

............................................ 1 ................................ .. 

GLOBEOL 
DA FUEBZA. 

Neoetario para bicn vivir.· - Agotamimto. 

Lfenncdadet nerviosas. - Neurastenia. -
AnenUL 

Un mca de cnfermcd.ad quita un año de vida. 

EL CLOBEOL quita la enfennedad aumen
tando I .. fuenu de re.iltencia. 

-Vaija, ara ai que me n'he convençut plena
ment. La Ritela tenia raó. No hi ha com l,uErotyl" 
per • què un home úgu.i veritablcmf"nt un home •. _ 

E t I 
&.I •• od"" .. _ ro '!IV ..... comba ..... t;. 

J caçment I. IMPO
Tf.NC!A i I. NEURASIT.NIA. per cr.\Di
que. i rebel. que tigan a tot altre tractameat 

V.oda • J'eftlT~. I detaD: Alt d. Sam P.r., JI. 
I.rm.ci. d.1 Doctor W. DUTIt. •• , Sarc.lo .. 
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S'APROPEN les feltu de Carna
val i ta cOla de preparar.le. 

El cos de redaccu,) de LA TUIES 
corre amunt i avall desempen11nt 
peces lIarguel - per anar a cert. 
baU. de disfresse., ja ta .. but que 
la peça llar,a ta Quelcom indilpen
aable. perquè l in6. les aenyore •• 'en
fadarien - i ha ret una visita col. 
lectiva al senyor de "La Mundial", 
a fi de proveir_se de lalvavides :).,r 
evitar-Ie un naufragi damunt da 
qualsevol Uit de can Verdura. 

A ~:~~~~ee!a:::l~~\!a ~:~::Y;~ S'hT~n;:!~euba::!j:r,Planeta 
revh perquè d'aquesta manera sem- i sigui "Venus, Mercurio 

Servidor. com un gran home. 
a "Novetats" .nirl, 
• veure les nenel maques, 
Que hi portarl la Mami. 

bla un títol d'altracl - ha estrenat y Marte", cap al final. 

~~n~~i;a~lee~:~i:h::,t~it~:t 1:!E~o~: tJ o o LA BI~nqueta Sulre% .• quella c~-
timo mono", en el que hi han cosel , pietista que és. contemporlnl. 

cO'~u:qd7:~a;0 tenia mucho apetito A lcan "~~xi~'s~ fan "La danza de ~enp~r~~~t:;c;;a I I~::::;a c~:: 
y me comí media docena de aren~ la e~: ~~::ll~s d'e :u~:. c;::a~~~i::I: :~;ba~I.~u~i~:n!~~~U~as~~~t Jnr.~ri~~ 
:::S~e~~I~U!~, ~~~~:l~b~~e~rl~::~~ ~~a~.n:~a.am~~ b;:~~: ~~~ u:l~r~r~~~~- cipa) Palace". 

~:~e(1~~~. ~~edi~eud:j~o~:;i~r~~~ ~~~ f:~~n~i~a~t~~fa, L~.ib~r¡a:igg~~ .~b l~nB~·:r~U!~~~i~S:::" 
ltdo. '.Qulln le Iba a figurar que el chestra" fa de les leves, especial_ que aquell Palace no Es el Palace 
::I~' Ib. a hacerlu mal a los pe- :ne~tiu~'home del violí. que en up del pobre N:nd; :aYéa. 

en!a::S~r~audr·:~Xei~t:nte.trena. fin~h~ñ~ ;:'St :~urm:n~elra':nll~a.ta;:i~ D ~u~c~~r!a e~n:~uq~;;!:~i~e~":~:~ 
fleu:t ~~:~o~uEI e~!~t~o~~rt~sta fa~e~~~ ~:g~:::I.amb bona re a dOJO :~g~~':I.tr:~::e un.e~:~~a I~e ~::At¡: 

Ja tenim, doncs. a la Rambla Gaudina .• Q,uel1a noia que tenia tant 
un nou lloc acreditat. • bit quan (cia de ~guardamet." en 

L'~=~~;~c! ~::::~p~~~ss~~ ~~~ :fr"~::;idao·~e~q~~:~!~~a ~n~u~e~~~~ao!clv;'lraOI~~~ ~~í~èV~~' ~ 
lles i rali,uel periodíltiquel d'un dir que la noia •• bía parar molt bl 
lervidor de vostèl. han estrenat a lel pilotes. i que no le'o deiuva fi_ 
M.drid una .. rçucla, amb m6.ica car cap, aid com aixf. 
dcl mestre Lambert, que el diu "Le- Tamb6 hi ha aquella ballarina qne 

YeS~;o~~u~~~~1 que hem rebut per ¡DeDlcir... ¡De:rnA r ••. ~~/~~·and:~ ~:~: t:~:i.n~:i::;·a:::~ 
~~ii:~ ~èn~~I~ai e~)::6 ·~~~I1~~mi¡ ~: es posa a la venda :~';?al~~~ ~::;:~t~im;::~~!n~' I:u:o~ 
fer··~o~:r~:ed':~~c •• miCI meus. el grandiós !~. Jt;.1~:ai.6~e~~tar per tornar a dir-

.que ho tenim de celebrar, Hi ha bantanta concurrència 

:íIO~':.t :~t~~1 d~fa~:~.em AL M A N A e : ~nOI:::v~~i:o~o~¡;::!: 
"" " 

U ~~it:~~P:a ~~en::~~:~ :1 C:s':is~:~~ 
del leu principal que, sl li feia un 
regal, li obtindria UDS diu de per~ 
01(1, El .. icot, que era de bona fe, va 
pensar: "Va per tu, el polla.trel" I 
!l'hi va donar dos, m6s cent cinquan_ 
ta peles. mta boniquel que la Camè
lia del dinou de l'Ho.pital 

N.turalment. el xicot no v. obte
nir el permrl, la ralpa v. luilIar. cl 
jlltjat hi estA ficat I j. veurem el 
tripijoc com .c.bL 

"Meno", I uben vOltèl com el 
nandulandesc reporter del "Ciero" 
..... titol.r aquesta noval 

"Entre Marte y Venus." 
Com veuen. 6s un ep(lraf enri. 

016. i que t6 bastanta ,rlocla. 

que. ml em tenen mil' xalat, 

LAT U I E S L AnaC~m~~ani~~p!~. ~;o~~~:itcayr~ 
e .. tenlO" (ja veuen que parlem amb 
terme. justos). cl re,lament de la 
no". tributaci6 contra el Que e. pro-

Quan el veureu P0S:.It"~~~6r:t~;Ciero". l'apartat b. de 
vosaltres, ca ureu l'~rtic1e 14 elti concebut en ela se

l'Utntl termes: 
d'esquena, però "Lo. qu.e 1610 percib.n rent ... 

lea cualQulera IU naturale%a 1 pro.. 
elles cauran de cedenda. culo total no nceda de 

4.000 pe.eta .... 
qualsevol manera, Em sembla que ell inlpectora 

ja poden .nar cercant 
siga com siga j paneretl quin preu .rribi 

a 1 I à o n I i g a,¡l. a un COit tan e~~~~;::.t, PobU!l ... 



IMPORTANT 
el COlossal, l'Immens, l'espa'arran' 
Almanac; de lA TIIIES 
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Sortirà el DIJOUS DIA 20 

• &W 

BA.R D E L ESTE 
Servici esmerat-Resopons 
barats _ Es tanca quan 

runf1J demana res 
Beguda : Totes i bona: 

Curer ce.te tlel laU. t 42 

dimecres 
cla.sico ____ BB&B~~~--~DBHH&m--~I----------~ El 

Demaneu cada 
cuen.to 

I 



CANÇONETA 

Quan pintaven l'amor ceco, 
no es mirava ,aire prim. 
per6 ara, aquell que estima 

bo mira tot, fil per fi1. 
S'han donat ja malles caSSOl 

de qu6 una noia decent 
resulta. 1. nit de nuvis 
que ha .¡cut de ... més de cent. 

ROSQUILLETA 
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