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- Trobo que aq~est és el que em va
millar de tOt5 els que m'he emprovat,
_Peritosí és el que potaveu posat! ,
CD~b1l1ll

30 CENTIMS

Demanem perdó als
nostres lectors per no
haver-Ios dít fins ara
que aquest períodíc
suri cada díssabie•.•
... 1 que el díumenge
ja no n'hí ha per quí
en vol!

de J. Pdsurell
I

•

Badavem!

~

R la "."". :&t
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-Pe!' qué plores, ne,,?
-Perqué el papa s'ha fet de) Club deis Soltersl .. ,

dO' Gua.p)

(DlbotI de Soka)
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- Seny«! hi ha aquel) ,orredor de
calderes elédriques.
.. .
-Diga-Ji que no ens in.f~e ss en ;
que miri si les «encoloma " at purgatorio
CDlbu h: d .. i .. l dh~

JJ)~/
I

-Ja I'bas sentit: diu que no vinguem mai més a veure'l sense
canviar-no5 la camisa.
-Deu volguer que tu et posis la meva i ;0 la teva.
(Dlb.1s de Rodlo)

"

« USTED HA SIDO FILMADO "
-Qué en feu de la pel'lícula que no us vénen a bus ~ar?

.
-Ah, tota s'aprofita ... O'aquí en surt la "produccló nacIOnal ,'

-Per qué obre?' Que vol?
-Hi ha els senyors?
-Sí: passi.
-No; ia tornaré quan no bi siguin,

( Oibui..

d .. "Ioh,<')

._"Dlbuls dp Peul)

...

-Protesto! Aquí tri ha

tra~pa!

Algú s'ha empas.s.at les espases!!
(Dlbolx de Grao.sala)

-Ho fa mOll bé, senyoreta, moJt bé! V03H
.

. es una gran 'a rtista de '«la pantalla

tDlboh d·",na .. ¡ \ lda',
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(Ofbub dp TI... er)

-Caram! Quines pe lis que
A mi ja me'ls venen pelats!

porte~

a I'abrid

(Oibuh do'
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ES I
explicar als selts pares que el catedratic encara recepta calott¡.ela7JS.
Després, ja més embaZa!, segueix
dúnt que durant la darrera estada iJ
París dels estudiants de medicina de
Barcelona, el Dr. Martinez Vargas conversan! amb el dega de la Sorbona, al
qual anomenava Mr. le Decane, li explicava que la nostra temperatura ér
tan ideal, que permet usar en Ple hivem une americaine tres fraiche.
-'-Comment?- conten que ti va respondre el profes1or franees- ut¡.e americaine ... , avez vous ditt

ELS SENSE-FEINA
primavera passado" en plena floL arida
de les caravanes turístiques,
un gru.p nombrós d'anglesos visitava
la Casa de la Ciu/at. Com era costum,
els passadissos eren plens de ciutadans
i funeionaris que obstruien el paso
Quan la caravana dels forasters 1as.lava del Saló de Cent al de les CrOniques; un dels uus components, que
anava rerassagat, consultant unes notes, pregunta a un urba:
-Estos ciudadanas, estar sin trabaja?
I el guardia, que no entengué la

-Ouí, ouí.
-Me parece que es veston,

pregunta, féu una afirmació amb el
eap, allwra que deia:

-Sí, pa que te

embo~

-Cállate, hombre! Lo que pasa -

_.-

Així, almenys, ko conta en Puigdomeneck.

N ANY DESPRES
El noslre c01ppany Pa.ss,ar. l é

--insi-

nua, no gaire conven;ut, un estudiant
castella
va dir amb molt aplom el Dr. Martines Vargas- es que estos tíos, de tanto estudiar griego, han olvidado el

francés.
fin

l'
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EN TOT CAS, HERODES TE UN
MAL REPRESENTANT

que s esvera az~ que rep una
lletra. L'obre amb les mans tremoloses,
com si ,'ota la vido, el correu només li
kagués portal, males notícies. "-Perque bs passa aixo?" li preg1mta un
amic. I Passarell digué que el fet que
iJl sobti v&ure una lletra amb l'emelop a nom seu, és degut a que ell no
cultiva la eorrespfFndelscia. Tant és així --afegí- que 11na sola vegada ka
escrit una lletra, i no li serví de res.
Tenia un amic a America, que insistentment ti pregava que U contestés
les lletres que li adrefava. Costant-li
un gran esforf, un dia es decidí atendre'l. I l'endema mateix que kavia deixat la lletra a la bústia de l'es~ne,
rebia a casa .leva la visita de l'amic,
ia repatriat. " - V aíg fer tard d'un
any", assegura Passarell.
11IJC

A mb

&vident exagera.ció, els estudiants de la Facultat de Medicina, anomenen Herodes al professor de
Pediatría o Infancia, Dr. Martinez
Vargas.
GRACIA - RAMBLAS, decidit eom sempre a posar les coses al seu lloe, ka de
protestar contra aquesta falsedat. H erodes, el Dr. A-fartinez Vargas ... ? Es
veu que els que aixO propalen, ignoren que l'esmentat .cated1'p,tie, té utD
fiU: el senyor 1I1artinez Pesado!
Per cer!, que temps utrera, el senyor JI1artinez Pesado va cttrsar al AIi-

- ----
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UHISTORIADOR I ELS
SANDWICHS
Rovira i Virgili dirigía
Q uan
N au, no disposava de totes

La

les
Iwres :per anar i tornar de la seva torre d'Horta. Un deis molts dies que no
pogué anar a sopar, ana a un bar de
la Laietana per adquirir un sandwich
que li permetés aguantar utl parell
d'hores.
-DOtleU-me 1m sandwich de morttldelia.
- N o tine - panets, - respongué el
barman.
-Dones poseu-me'l de pernil_
-No tine panet~.
-Es igual. Doneu-me'l de foie-gra~.
-No tinc panets --repetí el del taulell.
-DO/IU doneu-me 1m pat¡.et, -ex.. clama, conformat, Rovira i Virgili.

nisten de lustícia, l'oportuna instancia per tal que pogués usar els dos
cognotns del seu illustre progenitor, cu.la que ti fou concedida.
D'en;a d'aleshores, el i01Je Martinez
fa anomenar-se Martinez-Vargas Pesado.
I té raó.

L'ESCOLA DEL SENYOR PICH
'A jlmtament di: Barceltma té una re-

L

VICEVEB~Á

be; MtrI&S. ile 14 Cambra ile 14 Pr..
pietat, i Bosch-Lalwús, del Foment
del 7'reball N acUmal, estigueren a la
Conselleria de G01lernació i a la Generalitat per tal de protesklr contra
els do,rrers atracaments i a la vegada
oferir-se (n.
En sortir de la Presidencia, un deis
comissiunats va apropar-se al funeWtza,.
ri que llavía pres nota del num dels
visitants i va dir-li:
-A la l/ista, posi-ki el senyor Boscn,..
Labrús el Primer de Wts.
H om deia que l'autor d'aquesta atinada obut7Jació era el propi stmyor
Boseh-Labrús.

serva de regidors suplen/s dels
quais ningú no parla. Per tal de suplir l'injust oblid del poble que eis
dona el sufragi, volem contar una anecdota d'un d'ells, el senyor Etluard Batalla, ex-nadonalista republica, diverses vegades regidor lerrou,xista i acCOMUNISME MEDICOtualment enxufat a la Trasatlantica.
MUNICIPAL
Una d'aquel~s vegades que fou ,.eejdor, tefÚll, lis
., ú ¡'AltallÚ El doc.tor T11SSÓ és tm metge si fa 1W
la Jfm,tiJ 1/8
ti'Atrauió
fa com eLs aUres. Tanies n'endeviForas
T
día que esma ' na, tantes n'equivoca ... En alZO que
reunít amb UIIS amícs, tot de cop s'al;G s'ka equivocat lamentablement, és en
i els digué:
les .leves funcions eom a president de
-Bé, 110is, ja em dispe1Jsareu, oi' ... l'Associació d'Obrers i Empleats MuA les cinc tínc junta a l'extraccw de nicipals. H avía pr0tn8s als seus com- .
forasters ...
palSJs una emaneipació que s'acostava
molt a la total, i ka resultat d'una modestia tan limitada, que voreja el noL'ORDRE DELS FACTORS ...
res. Cal reconeixer que el desene's del
.4LTERA EL SENYOR
doctor Tussó és gairebé de la magni- '
BOSCH - LABRÚS
tud del disgust deIs seus eonsocis, fins ,
V imecres al migdia, els represen- al punt que corre el rumor que vol re·
tants de les forces vives de Bar- tirar-se a la vida privada.
celona (i compte amb l'ordre que els
M és ben dit, ais seus malalts, clienenumerem!), senyors Escalas, de la tela nombrosa, composta de buna gent,
Cambra de Comerf; Oliva, de la Cam- pero que, en general, no paga, com perbra Oficial de la Indústria; Ríba, de toca als parroquians d'un metge que
l'Instit1tt A gricola CatalJ de Sant Isi- té el eor d'angel i l'anima comunista.

-- -
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Els xarlalans de jMercats
Cb-------

~~

. Reportatge de JAUME PASSARELL

Tots aquells que van peIs mercats de
la ciutat i Mhuc peIs de fora, coneixen,
a ben segur, una mena. de farandula que
eIs corre tots, venent. les coses més útils
i les més estrafolaries.
Els que venen coses útUs, no ens interesseD¡ Volero parlar només deIs que venen coses de l'ordre estrafolari, per la
senzilla raó de que tot i ésser-ho les venen, la qual cosa vol dir que posseeixen
unes dots de convenciment poc comunes.
Ens limitarem. dones, a parlar d'aquest

temps, davant de Llotja, i molts matins
al mercat de Sant Antoni,
Hi iba, també, en Valentín i el seu germa., els quals solen treballar normalment
al Parallel, davant del teatre Espanyol.
Són, podriem dir, l'aristocracia del gremi.
Solen anar ben abillats i llueixen anells
i cadenes de reliotge. que si no són d'or
autentic hi fan vores.
'Donen la impressió que saben guanyarse la vida i que, sobretot, saben administrar-se. Es permeter., adhuc, el luxe de

hi colloca la maleta o la caixa, i coIilen~
a predicar. Escolteu-lo.
Comen~ dient que la manca de cabe1ls
és una de les desgracies més grosses que
poden esdevenir a l'home. Que la manca
de cabell pot ésser deguda a diverses
causes, les quals enumera detalladament.
Parla de la caspa j de les crostes, etc., i
fa passar pel davant de l'auditori el fantasme terrorific de la sífilis. Fa consideracions sobre la higiene del cap. 1, després, exalta les virtuts de la Petrolinfl

---

PARIS, /934
T ristan Bemard llegeix amb rma gran
atenció les do,rrcres notícies d'un
diari del vespre, comodament repapat
al seient del seu cotxc. Tot d'una, l'auto s'atura bruseament. L'autor de Petit Cafe, abstret a tot el que no .lía allo
que llegeix, ni se n'adona.
El xofer, tímidament, U crida l'ateneió:
-Em penso que passarem acf- utJ4
bona estona ... Hi ha un embotellament
i tots els velticles estan detinguts ...
Tristan lJernMd, distret, pregunta:
-Detinguts o ineulpats?

L 'interventor

EL FRANCES A TRAVES D'UN
i PROFESSOR DE PEDIATRIA
a se sap! Si per la .leva manca d'assistencia a classe o per Itaver fet
-un
' examen catastrofic, el Dr. Martines
Vargas suspen un estudiant d'aquelis
.que confonen el Cl!? Hg, (calomelans)
omb el Cl, Hg (sublima!), la primera &I1sa que fa l'esmentat estudian!, h

1)imarts a la tarda, el sefS'Jor A f4.
vedra va anar al J utiat . JIunic~
pal de Gracia, per tal d'inscriure tIl
Registre Civü un fiU .seu que a Jr.q,.n
d'ara ja compta amb una setmana d'edat.
-¿ Qué nombres le vamos a poner?

--pregunta el f~ enearregllt
del Registre.
-JI(UiJ, Jqan i J ose1 --respotlgW
el pare de l'infam.
--JIacia, ha dicho? ¿ Cómo es eso en
castellano? Porque aquí todo se hace
en español... ..

-Donc.s,

mt.N:

.,

Mac1a.

-¿ N o será MatÍas?

-No senyor: MaciJ.
si és bonic i senzill!

JI1~a.

Miri

-Bueno, como usted quiera. Con tal
que no signifique menosprecio para ei
recién nacido, no tengo otro remedio
que obedecer. Figúrese usted -va tÜr
encara-- impresionado un padre por
la campaña en favor del Estatuto, inscribió a una niña con el nombre de
Referéndum •..

-A rribat a aquests extrcms -digué
un periodista present-- jo proposaria
directament a aquest pare eumplar,
que a la proxi11la criatura ti posés
Quórum.

.

INDISCRECIONS
PERIOD1STIQUES

M entre

el senyor A lavedra contesta-va per mitia del tetefon que té
sobre la .leva taula, la pregu1lta d'UII
alt funcionari relativa a si eis dies 29
i 30 de l'actual serien festius, el redo,ctor de La Publicitat, senyor Xicota, lliurat de Ple al reportatge generalitari,
descobrí entre el paperam oficial un
llibre recentmene publicat i la dedicatOria del qua! comenfava així: "Al
Honorable . .. "
-Home! -digué el periodista "al
senyor A lavedra, sense parar esment
que aquest estav.a ocupat.- Trenta
anys de catalanisme i d'honrada administració, sembla que imposen el tJeure

d'escriure un catata més decorós!
-AixO és una indiscreci.ó -feu, rapid, el Secretar; del Preside"t.
- .. .Indiscreció? ti contestaren
des de l'altre extrem del lil te~fOnic
Senyor Alavedra, ja em perdonara; pero, !raneament, no creia molesta,.-lo
amb aquesta pregunta.
Les exPlicacions durdlren ci11& minllts, més aviat llargs. -Ara -digué
el senyor A lavedra al periodista--, e~
menys que podem fer és no parlar a
tlitt-gú del que heu descobert com a
fruit de la vostra tafaneria.
-Paraula!
Pero eren tants els periudistes presents a l'ineident!

NO HI VEIEM EL
SENSACIONALISME ENLLOC

MALURES HEREDIT ARIES
general de fons de la
Gett-eralitat i professor d' A ritmetica i Algebra a l'Escola de Funeionaris, darreratnent ¡la dimitit l'esmentoda catedra. El motiu, ka esta! la publicació d'tm solt al diari comunista (i
al/tOra, organ encobert dels funciona-Tis) Adelante, que feía referencia a la
dualitat de canees.
-¡""o són les 150 ptes. mensuals deia a 1m seu amic-, ni que els dos
CarreCj siguin incompatibles, pel que
em sap greu l'luwer presentat la dimissíÓ ... És per la catedra. Havia estat
sempre exercida per persones illustres,
i io vaig succeir-lti a J. M.a Tallado, ...
Fou possiblp.ment recordant el financer lligaire, que aquell dia el senyor
Bosclt, que assistia a un sopar d'interventors eatalans, va dir, visiblJ¡!tment
preocupat, al cambrer:
-lo, sabeu, comenfMé per ostres de
JI1Mennes. Porteu-me'n un mUió.

TERMINOLOGIA POL1TICA I .••
TERMINOLOGIA HUMANA

El "Valentfn" i el seu germa (el de les ulleres negres), trebollant a les Dressanes
darrer grup de venedors, que és el deIs fer sovint viatges comerciaIs per les plaxarlatans, per tractar-se d'un sector pinees més importants d'Espanya, sobretot
toresc i per al qual compta més, en el
en Valentin , que és el gran. A l'altre, com
moment d'acarar-&;' amb el públic, la prOque li ¡;.grada anar a veure sarsueles al
pia t.rac;a o picardia, que no pas la ban- Victoria. li costa més decidir-se sortir de
dat del producte que propaguen.
Barcelona.
Entre les personalitats més destacades
En Valentin ven un producte anomedel gremi, hi ha l'Antonet, conegut per
nat Petronila Vegetal, que evita, per coEl de les taques. ÉS un home molt tremmen.;:ar i radicalment, la caiguda del capat. Com gairebe tots els del seu ofici,
bell; si hom e.TI. té poc, té la virtut d'esporta els dits de les mans plens d'unes
peSSeir-lo i convertir la clepsa en una
virolles de colors grocs i blanes, que vo- verdissa. Sí hom és calb, Ji fa rebrotar
len semblar anells, i una ferramenta gro- de nou í d'una manera exhuberant. Aquest
ga, penjada a l'ermilla, que té la preproducte el ven a raó de seixanta centims
tensió d'ésser una cadena de renotge i
el tub i d'una pesseta el pare11. No és
d'or. ÉS un home alt, un xic corbat d'esres. Sobretot quan penseu que d'un propatlIes, amb una cara rebregada, terrosa ducte semblant, deIs que sol fabricar la
i mal afeitada. En. les seves calces, cur- casa Tal o Qual, per exemple, us n'acates del tUl"Inell, hi llueix unes genolleres
nen set pessetes, tot i no reunir les quaenormes. Ven una mena de sabó que treu litats del que ven en VaZentín, la qual
tota mena de taques de la roba, per recosa demostra ell, cada tarda. a la vobeques que siguin, comenc;ant per les que rera del davant d'EZ Tropezón.
fa el greix de carro. I el ven, més ben
El seu germa ven uns pblvors, descendit, el públic li ho compra perque davant . dents directes. per bé que més perf~cio
seu manipula el susdit greix, que és nenats, de la cIassica Piedra volcanica del
gre com tinta i espes com el greix autenVesubio, que va fruir d'una gran boga
tic, i fa una. demostració irrebatible. S'unanys enrera, i que curen el mal de queita, en efecte, el cuixot de les calces amb
xal.
aquell seu negre, agafa el. sabó 1 una toEn Valentin, en posar-se a treba11ar"
vallola, la mulla, i després hi frega el
estén aterra, davant seu, uns gra!ies j
sabó; amb la tova11ola torna a fregar
unes pintures, demostratives deIs incondues o tres vegades la taca i aquesta des- venlents que suposa no tenir cabe1ls o
apareix. Gairebé és un Iíl.I,r&cle.
tenir-ne pocs, i de les malalties derivaL'Antonet actúa totes les tardes, aquest des de la calvicie. lDamunt UDa. cad1ra

amb relació a tots eIs casos que poden
preeentar-se de manca de cabells, de calvicies. de creixen.;:a 1 de 11ur apJicacíó,
segons cada C9.S. 1 acaba la demostració
agafant una ~inta de ferro i estiragal1yant-se 110mb for<;a la cabellera, narga i
rlssada com la d'un faquir. com si volgués arrencar-Ia dE' soca-rel, i que sol
dur amagada discretament dins d'una
boina quan passa de xarlatan a ciutada
particular.
'
.
Col!'. ja hem dit. el seu gernu\ ven UDS
pólvors per a enfortir la dentadura. 1,
més que per a enfortir-la, per a convertir-la en nova. Aquesta és la propietat del
producte que ell també vol popularitzar,
per compte d'una determinada casa, i
per tal de no ésser menys que el seu
germa. I si aque11 s'estiragassa eIs cabells per tal de demostrar l'eficacia decisiva de la PetroZina. aquest agafa una
pesseta. se la posa a la boca 1 la doblega.
La demostració no és menys convincent.
Resultat d'aixo, que tots dos compten
3mb una parrOquia abundosa, composta
principalment de soldats, d'obrers i de
~ent desvagada, que cada dia acut a eseoItar-los, i bona pan de la qual els compra els productes.
En Valentín, de jove, fela de paleta..
El seu germa era litOgraf i aspirava a
ésser tenor cómic de sarsuela; Adhuc hauvía treballat al teatre, 1, probablement,
(Aro"" .. la

~

6)

Vimecres, Las Noticias publicavQ .z
dUBs columnes un solt que qualificava de sensacional, en el qua! do7laVa compte als seus lectors del p,-uiectat enlla; de loan Casan01les-JI1argarida Carbajal.
.
El periodista autor del solt de referencia, es justificava dient que abMU
de donar la informació a la linotype havia consultat per tetefun el senyor Casanoves, el qua! va confirmar-li la .leva informació.
-Doncs jo he parlat amb En Casanoves -deía un altre periodista-- i no
cree res d'aix';.
-Es clar que no -va fer un te1'cer-. Els augustos sacsons de la susdita actriu, donarien a en Casanoves
la f.'mpressió que. s'/t,a casat amb el senyor "Bimbendum", deis Michelín.

CINEMA I OASTRONOMIA
Eis organitzadors del Cóncurs de Cinetna Amateur del Foment de les
Arts Decoratives, kan passat aquestes
darreres setmanes veritables hores amargues per no poder aconseguif' que es
reunís el Jurat que luwia de dictaminar sobre els films presentats. No era
possible fer-los assistir tots a les sessitms, i els poes que hi anaVen no constituzen el quorum que calia per fallar.
Davant d'aixO, es decidí convocar les
reunions per a mitja tarda, amb la crm-dició que durarien fins a mitia nít, suspenent-les, pero, un temps prudetu:ial
per tal que els jurats podessin gaudir d'un sopar (Im/J el qua! serien 00sequiats peZs organitzadors del Concurs.
I oli en un llum. Els jurats fortl»ren amb una gran disci'jlina. A dlzuc
tlhi "agué olgun de temen; que, tc,unt
en compte que no és massa ben f/Íst 1/,116
una senyoreta sopi sola mtre vuit o
deu komes,
es féu tU~M 'Jet" 111
,
mama...
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D·EL

Conle de PERE MIALET
ADava per sortir i la seva filla el crida :
---Pare. us deixeu mo ...
~e? Ah, si! Dóna'm.;
Toma enrera i recoW de les mans de
la seva filla un biWet de cinquanta pes.
setes, el plega en quatre doblecs i se1
posa al butxaeó esquerre de l'armilla. Després sorti
No tenia a1U> que sen diu feina. Cap a
les sis havia' de fer una gestió relac1onada amb l'objecte que li havia ll1urat la
seva tilla. Mentrestant, com que el sol
era bo 1 la tarda amable, se n'ana Jdnoxano al Pare de la Ciutadella.
Era una afeccló irresistible que tenia,
sobre la qua! s'bavia dipositat la crosta
del costum. Sortia de casa i les cames
el menaven al Parc. De ~egades es passava hores senceres assegut en un d'aquells
esquel!etics ba.ncs blaus, sota l'ombra
.. amable dels t1J!ers; de vegades resseguia
tots els passe1gs i jardins; les més, pero,
s'aturava prop de la porta de sortida que
dóna
Passeig de la Duana i s'entretenia
contemplant la mainada poruga voltada
de coloms gGla!res.
Quan entra. al Pare per la banda del
Baló de Sant Joan, veié l'acostumat grup
de discutidors Que es situa prop del MUseu de Catalunya. Ha tenia ben observat: durant l'estiu el grup es formava
sota l'ombra deis arbres; en venir la tardor, anava corrent-se i abandanant la
placeta, i sota eIs raigs tebis del sol, d1scut1en ~ tot¡l meoo d'afers, bumana 1 di-

fos d'all1 dalt. Com que ara acaba a'arribar un tren... En fi, perdoneu.
Pero l'blterlocutor no abandona Andreu. El company que el seguía un xi·
quet endarrerit, més alt i esprimatxat, féu
una observació que el primer va trobar
molt atinada:
-Rome, no fa pas falta que sigui el
senyor rector precisament. de copo O'aquí
a pocs dies, quan tornem de Pran\)a, l'hem

els uns en tenen el posat i no en són,
en són i en tan la cara. Vós
sóu d'aquests.
-No em coneixeu paso Si em conegué&siu, potser no ho creurieu aixi.
-Només la manera de contestar ja em
demostra que sóu una. excellent persona..
Es situáren un a cada costat d'Andreu
i feren via.
Aleshores prengué cartes en el nou ~

-Si ho sabré jo, la persona que necessito?
Nova entrada de l'escardalenc a. la conversa:
-Hi ha coses, company, que poden ésser encarrega{ies a qualsevol persona, pero n'hi ha d'altres que a més de discreció necessiten bondat. Vull dir que per
certs assumptes, més aviat em fla.ria d'una persona com vós, que :no pas del di·

d'anar a veure. Ara, amb una pel'SOlla de
confia~a, encara que fos d'aquí. bastaria.
Pen) hauria d'ésser de molta confian\)a,
aixo si. - I després d'una curta pausa
afegi: -VÓS, mestre, em fa l'efecte que
sou molt bon home.
-Mal no se n'és prou de bo, en aquest
món.
-Bé, pero hi ha gent bona. i gent bona; no sé si em compreneu. Vull d1r que

leg el primer interlocutor que havia romas c3.11at durant tot el temps de fer
consideracions sobre la bondat d'Andreu :
-Precisament és un home com vós el
que necessltem.
-Com jo? Per que?
-Perque' la cosa s'ho val de debO i la
missió és d'una gran cOn1ian\)a i d'un
gran compromiso
-Aixf jo no serviria paso

rector d'un Banc. Perque aquesta gent
sempre trafiquen amb els dlners dels al·
tres, i aquest és (i 1i atan\)a els llavis a
l'orella tot parlant en veu baixa) un assumpte de molts dlners que pertanyen aIs
pobres, i no esta pas bé de trafiquejar-hi ...
Sense donar temps a Andreu de contestar res, l'altre va afegir :
-lts per aixo que en.s fiarfem més de

i els altres

v1ne.
A.cluell día hl havia formata dos grups.
al primer, més nombrós, i després de parar esment en la conversa, pogué escoltar un individu que perorava.,
situat al centre del grup, en llengua ' es·
panyola. VoHa portar la pau al món i
proporcionar la felieitat als homes amb
bombes i dinamita.
Els altnls escolta.ven silenciosos. An·
dreu - Que. a1xi s'anomena el bon home
al qual ens referim - deix8 el discursaire amb la paraula a la boca 1 s'apropa
al segon grup, fo~ més redult. Només
discutien l'extstencia de Déu.
Andreu ja havia escoltat sobre aquesta qüestió diverses polemiques i s'bavia
fet mantes creus deis disbarats que aquella
neo-acadeltlics havien sembrat al recés
amable deJs jardins del Pare, pero que
es perdíen sobre l'erm pedruscall del paso
aelg tol'turat de petjades. No va donar
ImportAncla a les discus&ions tan inútilment tranacendentals i preferí ressegu1.r ...1
passelg, enCisat en la contemplació de les
cosesintranscendents: llegidors de diaris
sobre els bancs de fusta. vagarosos dorm1nt de cap sobre el coixi del bfcep 1 el
br~ recolzat al respa.t1ler del banc, senyores mudades passejant infants, i més
el 'un ven <lecantant la corva sobre el suport d'un bastó 1 aprofitant el Sol tebl
de la tarda.
Les fulles seques clapejaven les catifes
d'herba prima 1 tendre. El passeig de tillers era aquell día un esquin\) de glOria.
Sl les fulles grogues es desprenien dels
• arbres, moltes d'altres, verdes encara, restaven a lee branques que no perdien la
seva frescor. A l'altra banda, el Jard1 geo.
métric oferia una sensació distinta d'ordre i d'armonia. Les palmeres, els arbustos espessos i retallats semblaven pinzelltv
des de verd ben distribuides i calculadas
per a produir un efecte artístic, com si
fossin el trasplantament d'un tros de
quadro rossinyolesc.
Al cap d'avaU del passeig, coloms, infants i mainaderes formavt"n grups en.
cisadors. El diputat Carrasco i Formigue·
ra s'entretenia a donar vesses als ani·
malets goluts que tenia enfilats sobre els
bra\)OS i les espatlles; un infant s'esgar.
rifava de l'atreviment d'un colom en sal·
tar-U aquest sobre les mans que tenia
arrambades al pit i agafant una paperina de moresc. Espantat, deixava anar la
paperina, 1 tot un ,,01 de coloms s'aboca.
ven tumultuosament sobre la menJa, en
una actitud de lluita desenfrenada per al
daurat .boti.
Ja les mares tornaven del Grup E8colar tot aoompanyant els infants, i Andreu sentia sota els tiHers del Parc una
mena d'enterniment agradable. En veure
les mares i els infants, els records de
trenta anys enrera desfllaven pel seu enteniment amb contorns reals í vigorosos.
Havien passat molts hiverns i molts estius des d'aleshores, i, gracies a 1Déu, ha.via aconseguit que els seus fills es fessin
bomes. Tota f:ls tenia collocats menys la
seva filla petita, que no s'bavia volgut casar. Ella devia saber per que. Andreu no havia volgut Imposar a cap deIs
seus fllls, la seva voluntat i cadascú, a
la mida del seu gust, si no era feli\), te.
nia mitjans per a ésser·ne.
An.dreu seguí, poc a poc, per la vorera
de l'estació de Fran\)a. Un cop sota les
amples marquesines del vestibul sem.blava
UD foraster justament arribat, i per tal
el van prendre dos sapastres situats en
aquell lndret a 1'aguait del primer incaute que es posés sota l'acció de llurs
propOstts Inconfessables.
Andreu era lln bon home 1 en tenia el
posat. Per mo aquells dos galifardeus
devien OODSklerar-lo cacera fAcll. Un d'eUs
se U va atan\)tU' i li va fer aquesta pregunta:
-Deveu ésser de Martorell, vós, 01?
-No - va fer l'Andreu - , s6c de Pineda; pero fa moIt.s anys que vise a Barcelona.
-Aixi, perdeneu. Em creia que venieu
de fora.
S'atan~

Pausa.
-Es que tenIa 1Ul eneiLrree molt Impartant per al senyor rector de Martorell 1
~ lm& perama de oonf1~ que

(Conte extret del setmanarl
«Un tros de Paper», del 1865)
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UN E·NTERRAMENT
L'escena té lloc en un carrer decent.
La part sedacera del vemat esta representada pel fideuer, el marxant de betes i
li1s, l'ataconador del portal de casa el
comte i la planxadora de les albes de la
parrs>quia.
Una porta mig tan cada diu el que tots
sabem prou, o sigui que s'ha IJl()rt un
veí.
A tres quarts de deu arriba el cotxe dels
morts, tirat per quatre cavalls.
Un moment després es presenta la CQoo
munitat, i aqu1 come1l\)a la gran tabola.
La vidua fa trenta mil esfo~s per
desfer-se d'aquells amics que la retenen, 1
conven\)uda que per un mal més DO veuriI. el seu espOs, posa el crtt. al eel.
Els amics íntims de la casa. es fan mútuament una senya i surten de 1& camba
sense acomiadar-se. Les vemes envaeixen
atropelladament l'estaD9a 1 tractant d'amagar que s'en{iuen el cos, són les primeres que ho donen a entendre.
Per ti él mort arriba al carrer i és collocat al cotxe.
-Quin bagu! tan llarg! - diu un dels
badocs.
-1 que no s'hi ha planyut - respon la
planxadora-. Vegin: fins una creu amb
tatxes daurades ...
-1 cotxe amb quatre cavalls 1
-Oh! Es que ell estava molt bé I El
que és la vfdua, ja 1i ha trobat bon recó I
-Es deura tornar a casar de seguida.
Em sembla que un cop passat l'any del
dol fort ...
~Vol dir?
-Jo no tinc cap antecedent; pero ja
sap que diu la dita: A muertos 11 a idOs ...
-1 les criatures?
-Les criatures? Jo bé suposo que e!
difunt haurá fet testamento
-Té raó. Com que a la. criada, que setze anys ha que els serví::., li ha deixat
nada menos que tres lliures per una sola vegada ...
-Molt ben fet; un servei bo, amb res
no és prou pagat.
-1 el difunt, que era un excellent subjecte, sense voler ofendre els presents...
-1 es diu de que ha mort?
-De que vol que sigui? - respon una
senyora molt atrafegada. que surt de la
casa del difunto - EIs metges... els metges que 1'hi han preclpitat ... Ell tenia vida per a cent anys, pero com que no 11
han entes la malaltia...
A tot mo, el cos ha estat entrat a resglésia i comencen els oficis divlns.
A la secció dels homes, un amic de la
casa diu al senyor del costat:
~bre home! Qu1 ho havla de dlr!
-No men parl1, que ho ve1g i em sembla Impossible ...Figuri's que no fa un
meS el vaig veure un día d'encant, tant
_ i guaRO com voste 1 Jo...

-1 a mí que em d.ira? Calculi que quan
va comengar la guerra sortírem tots dos
amb la columna del general Llauder.. .
¿Com vol que no m'hagi deixat de pedra?
-Es a dir, Que ell havia serv1t?
-Li ho diré ... Nosaltres fórem dels movilitzats i ens feren córrer molt amb la
filosa a l'espatlla... Pretisament fou en
una d'aquestes expedicions que el difunt
conegué a la que després fou la seva esposa.
-Ah, sí?
--Si, senyor; en aquell temps tenia tau·
la de torrat a la fira de Riudevitlles ...
1 pe!' més sen,yes: alguns rnaldients suposaven Q tema e no que- veure- amb un
mestre que se n'anl a1hb 18 primera car

t ~~t' alxó, el

celebrarit diu, des de 1'al·

tar:

-Rec¡uiescat in pace ...

I continuen eIs assistents al funeral:
-Hiorne. .. Mal no ho hauria dit ...
-Sí, senyor; pero com que eUa tenia
algun quartot arreplegat, i ell - que lDéu
l"hagi pcrdonat!- era una mica tauja ...
Miri: va ésser una cosa molt criticada
per tot l'exercit.
Més endarrera es parla si l'enterrament
do vuit atxes és prou o massa per al difunt, i de si el rector s'hi deu ficar tant
o quant a la butxaca. A un altre lloc,
es discuteix sobre El terremoto de la Mar·
tinica entre dos habituals concurrents de
l'Odean. 1, per fi, \Ul vell avar apaga la
cerilla per anar a oterir i es retira del
funeral per tenir temps d'anar a fer el
matelx guany en. el d'un altre conegut.
I a tot aixo, per a l'animeta del difunt,
res!
En la secció de les dones no té gran cosa més a agrair. Un dillleg per a. mostra :
-Pero, digui'm, amiga: ¿no ha vist
entrar la filla de la ¡¡enyora Manela?
Quin ringo rango!
-Porta els drapets de núvia... M'ban
dit que l'bavien molt ben vestida.
-No ho cregui: mucha planta i poca
uva ... em compren? Gran vestit de seda
endomascada, i potser no arribln a sis
les camises que li donaren. No ho vaig
Cer pas aixf amb la meva nola... Fllla
meya, si voste veiés aquell bé de Déu de
robla blanca! Perque, mo si: jo sóc d'aquelles que creuen que de roba blanca i
plata lliSa, mai no se'n té prou.
-El mateix li dic: jo a penes si em
mudo el vestlt...; aci em té que he vingut feta un pelllngo ...
-Res d'mo I
- ... pero els meus dlntres poden Deparse. Filla l... Jo passar una setmana sense
mudar-me?
-No ho ra a.bd totbom; sense auar
més lluny. la vfdua del difunt... 81 vosU

hagués vist quins garrons portava a la
resta major de Sant Quirze ...
-Crec que és una malendre\)ada ...
-El seu home no ha mort de res més
que d'anar mal cuidat .. .
--Peró ell tenia un geni del votavant.
Jo mateixa ... vaja, la importancia que úl·
timament es donava ...
-Qtre vol que fos?.. Al capdavall, en
sos principis havia estat miquelet ...
I el celebrant, des de l'altar:
~Pater

noster ...

Un altre dilUeg entre dones, després
d'haver anat a oferir:
-Quin munt de gent! Li dic que la
casa pot ha.ver quedat contenta ...
.:....Ja. ho crec! Més de trenta persones
. han anat a besar l'estola de roossen
Guix ...

-Senyora: els aroics són' per a les ocasions. i quan una calcula q1,le amb la seva assist~cia pot treure una animeta
del Purgatori. .. Mira.: el que vulguis per
tu, vulla-h() per als altres ...
-1 quin luxe! No hi ha més que vestits de tafetá 1
-No me'n parli, que aixo esgarrifa.
Jo no puc entendre com s'ho fan. Aqu1
té la muller del senyor TOfol. Ell guanya catorze rals escrivint a un magatzem
de la Rlba, i ella gasta que és un primor...
vestits de seda, mantelleria amb puntes,
i les nits de les festes vagi a I'Olímpo~
que seropre els veura en llunetes ...
--Miracles, senyora, miracles! El meu
marit té una casa al carrer d'en Cuc, que
II dóna quatre pessetes diaries; a roés,
uns camps a La Bordeta, que estan molt
ben arrendats; és infermer de tres confraries; 1 amb tant de bé de Déllo que és
cas de gastar com la muller del senyor
Tófol! ...
Entre enraonaments d'aquest genere,
acaba l'ofici. Cap persona no s'ba rt'COrdat
de dir un mot de bé; pero han complert
amb la familia.
Alguns troben que el difunt fara molta falta en aquest món.
Ell era qui organitzava tots els montepíos.

Ell qui dirigía les enramades del seu
carrer i disposava les sortiges dels xicots
del barrio
Ell qui contribuí al restabllment de la
processó del Dijous Sant ...
Per fi, els capeUans es retiren resant
entre dents.
El roort és portat altra vegada al cotxe.
Formen la comitiva dues (mitges fortunes, on hi van els fntims del finat, parlant de poUtica 1 del preu del tocino frese.
Una hora després tot ha acabat, 1 als
tres díes n1ngú no es recorda de la brillant existencia del senyor Ventura.

L'HORFANETA DE MENARGUES

vós que d'un senyor, perque es tracta d'una deixa destinada als pobres i amb aquester. coses .no s'hi pot jugar. Vós podrfeu
guardar una quantitat.. .
-Jo? No ...
-Bé, deixeu-me acabar. Nosaltres, és
clar, voldriem una garantia. Aixi vós podrieu g}.Iardar una quantitat molt important que us confiariem, destinada a caritats.
-Pero, vosaltres em coneixeu ami?
-Personalment, no; pero en.s basta,
vaja, haver parlat amb vós aquesta estona. Em fa l'efecte que sóu digne de tota
confian\)a.
-~ que no em coneixeu, repeteixo. Pi:"
gureu-vos (i no sé de qUina quantitat es
tracta), pero figureu-vos que em vingués
la temptació de quedar-me eIs diners ...
De vegades un hom no pot respondre
d'ell mateix.
'.
~Voleu callar!
Després, tampoc us
lliura.r íem els diners aixi com aixi. Vós
bé hauríeu de donar una quantitat com
a garantia.
-Són coses massa delicades. aquestesva fer Andreu, desllrés de brandar el
cap. - Vegeu si hi ha persones honora.bles a Barcelona per afer-les dipositaries
d'una quantitat tan important. En canvl,
jo no sóc ningú.
-ÉS que vós no sabeu una cosa - afegelx l'interlocutor, misteriosament-.
Aquesta qüestió és molt secreta. Figureuvos que la cosa es comeJ:l.\)a a saber 1
alesbores sorgeixen les enveges i les malvolences. Si els familiars del difunt (es
tracta d'una (ieixa d'un senyor molt rie
que ha mort a la Xinr.), s'assabenten de
la deixa, poden co.ql~ru;ar a buscar brut
i a moure plets. ¿ Com queda la voluntat del mort, que ha destinat la fortuna
als pobres? Tot se'n pot anar per advocats i ' procuradors i els pobres no resarne ni cinc.
-Ja ha ve~, ja. Pero em . fa l'efeete
que bé podrieu triar una altra persona.
Jo no sóc capag de fer una mala passada a ningú, pero si tingués una hora.
tonta i la fes... No, no; no em fio pas
de mi mateix. Imagineu-vos que els diners són al meu poder i a mi em ve la
l.emptació de quedar-me'ls tots o bé una
part...
-¿ Que us penseu que no sabem amb
qui tractem?
-No ho sabeu, perque jo estic content
de la meya sort, pero, de "egades, mbe
aturat davant d 'un aparador de jOies i
m'he entretir;.gut a mirar·les. I no us penseu que no em vinguessin mals pensa-ments! De vegades he pensat : «Veus?,
amb un vidre de diamant podríes ratllar
el cristall de l'aparador. Ningú no es donarla compte del que fas. Agafes aquest
collar de perles, aquests anells, aqueStes
agulles, i marxes dissimuladament. El dineral que se'n deuria treure!»
-Ja. ja, ja!; no em feu riure.
-ÉS que no us enganyo paso Aquestes
coses les he per.sades.
-Pero no les heu fetes.
-És cIar!
-Aixo és el que interessa, que no les
hagiu fetes. Vinga, feu-nos aquest favor,
que no sabem on anar.
-Bé prou que en trobareu de persones
de confianga. 1, no en (iubteu paso més
dignes que no pas jo, m.olt més dignes.
Perqué, jo prou voldria ésser-ne, pero no
ero considero mereixedor d'una. confian9Q
tan gran i tan noble.
Tot dialogant arribaren al peu del monument a Colom. Les negatIves d'Andreu
eren tan rotUndes i les raons que esgri.
mia cO!ltenien una bona fe i una puresa
d'intencions tan manlfesta, que els das
estafadors, gairebé áesconcertats. arriba-ren a sentIr-se'n enternits. ÉS possible que
en llur. exercici de l'engany, mai no s'haguessin trobat davant d'un cas igual. Un
d'ells no pogué dissimular un generós impuls interior i digué amb la veu esquerdada par l'emoció, a Andreu:
-COropany, no sé qui SOllo pero sou el
roés bon home que he conegut. No cree
que en la meya vida hagi trobat un altre
horne de la vostra bondat, ni que mai
més el trobi. Em recordaré sempre de v6s,
i, si m'hn permeteu, us vull abr8.9ar.
Sense esperar el consentiment d'Andreu.
ti passa. el bra\) esquerra per sobre l'espatlia i l'apreta fortament.
Andreu, emocionat, estigué a punt {ie
llagrimejar de joia. 1 s'acomiadaren.
Ja es coroengava afer fosco Andreu s'encami..n3. Rambla amunt, cap R. la casa. del
senyor Albareda. Li feia companyia un
plAcid somriure interno Aquest beat somriure ja sabia d'on li venia: de la grata
visió d'aquells dos sants homes aIs quals
no s'hauria vist amb cor de manifestar
el seu refús, si no s'hagués tractat <i'una
cosa que de tan important i delicada, 1i
havia produ'it basarda.
Quan fou a casa del senyor Albared.a
i després de la salutació d'arribada, di:
gué:
-Li vinc a pagar el deute, senyor .Joan.
Furga en el butxacó esquerre de l'armllla i queda parat. lDesprés, nervíosament,
butxaqueja a tort i a dret. Per fi hIlgué
de manifestar al senyor Albareda:
-Perdoni; portava un bitllet de clnquanta pessetes aqu1; em sembla que era.
aquí que me l'he posat... I em deu haver caigut ...
Se n'entorna cap a casa seva tot remugant una preocupació insoluble.
-¿Com diantre havia pogut perdre el
bitilet de Banc?
De tant en tant, pero, com un are
de Sant Martf, aparegué sobre el seu esperit ennuvolat la idea d'baver rebut una
abr8.98da entemidora en prem1 a la seva
bondat.

Stock d'argentins en bon ús que GRAclA,RAMBLES ha adquírit per a cedír,los en bones condicions aIs Clubs de Futbol que necessitin refor~ar'se; a les empreses que vulguin seguir conreant
amb exit creixent el tango, i a les Orphees,films que vulguin enriquir la producció nacional amb nous «Boliches», «Melodías de los arrabales» i similars.
(Co~t by "Gricia-Rambles" ÍJS 1'34)

UN AFER SENSACIONAL

EL FILL DE DU'ES MARES
La vista (que Santa Llúcia ens la conservi!)
de la causa
. MDlta gent, molta, acudi ahir al mati al
Palau de Justicia per veure si podien ~eu
re la vista de la causa que se segue1x amb
motiu d'/JIl incident entre dues mares
-,- ,runa natural, l'altra artificial - que
es disputen gairebé a l'aranya-est1ra-cabells un nen, fill legitim de la mare natural. La majoria del públic que es .pre~t~ a l'audiencia era compost de lec-tOrs ' de Abandonada .•. en su noohe de
bodas, Madre ... camino de la iglesia 1 altres títoIs tan suggestius, i hi a.nA avid
d'emocions i de truculencies.
Quan l'ulxer senyor Martinez obrí les
partes de la Sala Segona del Cril;n1nal,
obeint la veu de «Audiencia pública 1»,
tOt9 eIs que s'esperaven entraren a la sala
en tumqlte. Cinc minuts després, no ' que4~va ni un sol lloc buid 1 el matelx ulxer
hagué de flxar a la porta el satlsfactori
cartellét: Quedan despachadas todas las
lOCalidades.

res, puix que quan el secretar! va dir-li
allo de: «¿Jura o promet que dir8. la veritat, tol;¡¡. la veritat, res més que la ver!tat?», va exclamar, sobressal~:
-Prometo!, que d1ables! Prometo 1
(OVació.)
La seva declaraci6 no afegi'gran cosa al
sumario Va dir, només, que el d1a que
la mare va portar el nen a la Casa de
Maternitat, ho feren, també, altres 325
mares, i, com a conseqtiencia, no es recordava ni podía precisar quina de )es dues
mares era la que havia deixat rinfant
interfecte.
La declaraci6 deis altres testimonis un revisor de tren. un «sereno», una veIna d'una de les litigants i el lnarit d'una
cosina de la portera de la casa on viu el
jutge - tampoc inte,J'ess& gens.
Encara fou cridat un altre testJ.moni
que no. COttlparegué perque en aquellB moments era a la Sala del costat, assegut al
banquet com a acusat d'haver assassinat
la seva cunyada. Aleshores el pres1dent
del tribunal suspengué la vista per a reprendre-la •avui a leS deu del mati.
El pÚblic 'sortí molt mal impressionat
de respectade, bo i lamentant que la manca de civisme de la gent que concorre a
aquesta mena d'actes faci possibles escenes tan desagradables com la que havien
presenciat 1 aplaudít.

La T. S. F.
RADIOTERAPIA AAA. KARAM

DISSABTE DE G:4QRIA. - A les 11:
«Gran xafarranxolt, homicidi monstre de
jueus per l'Orquestra Pau Casals. Plateret
solista: Pau Casals. Bombo solista: Francese Cambó. - A les 3: «Glories de la
terra.», per les artistes Gloria Libran, GlóriaGuzman. Glorie, in Excelsior's Deo,
etcétera. - A les 9: «Tres meses en !a
. Gloria, tuteándome con todo el mundolt,
'conferencia-reportatge per don Angel
SambIancat.
ESTACIO DE PRIMAVERA 1934

LES COSES, TAL COM SIGUIN
1

Allo de 1esperitisme, és veritat!
Una conversa científica - Proves contundents
Primera aparició - Segonaaparició ' i Apoteosi
El doctor Rumbert Torres ens va ensenyar una fotografía en la qual hi havia
un ectoplasma, un protoplasma i dues bicicletes, decorat el conjunt amb una tauleta de centre i unes !lors. La discussió
va arrencar d'ací.
-Aquestes fotografíes són trucc.des suggerirem nasaltres, que hem llegit El
Mundo Perdido.

DIUMENGE DE RAMa. - A les 3:
«Ram, raro, raIn, pataplam!J, fragment
de «EIs tres tamborslt, pel Oor de Cosacs
del Born i de la Boqueria. - A les 10:
Emissi6 organitzada per la casa eRamos &
COropanyia», fabrica de !lors artificials:
r. - «Duia un ram de roselles», fragtIlent
de «La. filla del marxantlt, pel trio argenti
!rusta, Fugazot i Demare. TI. - «La roona de Pasqualt, maqueta-lirica de rOrfe6
Catala, per 1'arquitecte en Ga1 Saber, senyor Domenec 1 Montaner, del G. A.l'. ~.
P. A. C. m. - «Oh, Monah 1», per l'orquestra Qua! d'Orsay et ses cadets.

: Tant la Defensa com el MlniSteri fiscal feren uns discursos d'allD més espesA. E. L O. U. J. 15
:los. que ningú no va entendre. S'empatollaren amb no sé que de la ttlaternitat
DILLUNS DE PASQUA. - A les 5:
r eIs seus drets i l'adopclo, i, també, els
«Les caramelles», per ia cupletista Pilar
corresponents drets. El públic S'ensopia
Alonso i el Consistori de los Jochs Floresde mala manera. Sort que un individu
coso - A les 10: «Tra, ia, la, Iaralt, Simfodeis primers rengles, que donava visibles
nia inacabada, per la eSagrada Fam11:ia»,
mostres de divina impaciencia, exclamA:
quartet de corda !luixa. - A les 11: Efe.; -Que surtí la mare, que la volem comerides históriques. eLes caramelles, s
neÍXer,
_tr..avés d~Is temps, deis estils 1 de les c1vi- l aleShores es produi un eselat de r1alitzacions», pel ;membret de 1'AdIan, senyor
lles, celebrant la frase, que des d'ara poJoaquim NUb10ia.
PESOMBRE
DEL
RAM
dem afirmar que es portara molt aquesRADIOSCUTX!A 115 C. N. T.
ta temporada. Pero la intervenci6 de l'imDE L'AIGUA
pacient va tenir conseqUencies imprevisDlMARTS. - A les 3: eL'RORA BEtes. De cop i volta sortiren del foro (dreNEFICA DEL RADlOSCUTXA 115 C. N.
ta i esquerra, les .de l'ac1¡or) les dues roaT.», emissi6 dedicada a recollir inscripr~, totes dues amb el propOsit que el
cions per a socórrer les families necessipúblic les conegués 1 pogués jutjar, per
tades de la setmana. - Llista de necestant, quina era l'auténtica i fer-se cllrsitats: Mateu deis Ferros, Roviralta de
rae de la cosa. Peró s'escaigué que les
l'Uralita, Sunyol del Sucre, Coromines 1
mares no feren el corresponent front únic
Radiadors, Mila de la Pedrera, etc., etc.t cada una tira pel seu cantó, aspirant al
A les 9: Audici6 de sardanas, per la Banfavor del público l, naturalment, la batada de Alabarderos, de Madrid. - A les
na fou inevitable. Comen\(aren estirant11: «Anda que te ondulen», polka, pel dise el monyo l' després passaren a. fer haputat-solista. senyor Pau Romeva.
xa. L'impacient que havia. promogut el
EXTRARADIO CLOT, SANS, SARRIA
conflicte, puja a restrada a arbitrar el
combato Pero el jutge senyor Campos va
DIMECRES. - A la 1: eYo quiero que
tocar la campaneta per fer prevaler els
me lleven a Rollywood», fantasía, pel diseus drets, ja que, coro a jutge, era -ell
vo Joaquim VentayoIs. - A les 3: Caneóqui havia de fer de refli. L'impacient no
melodía del film «El signo del zorro», pel
estava per roman\(OS i va ventar plantofachansonier Ale Lerroux.-A les 10: «Saint
da al jutge. l ja hi varem ésser! PlantoLoui's Blues», pel conjunt de veus de falrada ve, plantofada va, entre el jutge i
set deis Llu'ísos de Gracia; solista: E'1
l'aspirant a refli. Mentrestant, les senyolluís Vallesea. - A les 11: Magne recital
res combatents anaven canviant CTochets
de tangos amanits amb bacils de Kock, ini directes, celebrats pe1 público
fants abandonats, marits vilipendiats i pelOe seguida arriba un equip d'electricisbetas llicencioses, peIs «Cent homes d'en
tes de Radio Associac16' de Catalunya i
Fontbernab, acompanyament de guitarde Radio Barcelqna, eIs quals installaren
res peIs senyors del Consell d'Administrasengles micrófons a la sala i altaveus ¡}eIs
El dilluns passat Barcelona i les ci6 de la Chade.
carrers propers al palau. Tot seguit d'installats, els esmentats aparells es posaren autoritats estaven pendents del que
VATICANUM EMISSOREM
a radiar l'acte que s'estava celebrant (com
SANTIFICATUM
el
ram
de
l'
aigua,
que
passaria
amb
hem dít abaos, pel públic).
DIJOUS
SANT.
- A les 3: EmiBsió amb
l'ha
donada
per
dubtar
entre
fer
!fa cosa hauria deg~nerat en- trag~ si
no s'hagttés imposat el tan' P9nderat seny vaga-vaga:" vaga de brafP$ caiguts, sordina. - «As. PiY,.Ay !», fax dels con<!ataJa. -g'encarregáren e feT-h<nma sec- vaga Jie. br~QS plegats Q vaga de demnats pe1s eneui~'s jazzJ; cla.rinet soci6 de guardies d'assalt, 1ms tol$ ells de ora~os fluíros. El temps va asso- 115 a: Lucüer -sa~nM í Banyeta. - A les
9: «Disset anys entre les flames., confeMúrcia, repartint mants cops de porra.
Es restabli l'ordre i aleshores comenea ciar-se a la solemnitat del dia, l/en- rencia pel Cap de Bombers, senyor Gutiérfant damunt la dutat un autentic rezo - A les 11: «El miracle deis pans 1
l'interrogatori deIs testittlonis. El primer
deis peixos», pel redactor de uPentalfa»,
- o la primera - fou una monja de la
ram de l'aigua. .. que cau del celo senyor
Prolific 1 Conseqüent, premiat amb
(Copyright
by
"GrAcla-Rambles"
In
1!134)
Casa de Maternitat, més laIca que nosalla medalla deIs Pares de Familia Abundant 1 Variada. - A les 12: «MDrir devemus, ja 10 sabemus», pel balx-baixissim
xantre don Ignasi Agusti.

- l ca, home, i ca~ S6n perfectament
autentiques. El que passa -és que sou tan
obtús com la majoria de persones.
~Bé, vaja, prou! Estic segur que ni v6s
ni ningu ero demostrara la veritat de 1'esper1tisme.
-Que no? Us espero de:mA a tal i tal
lloc. i farem lQ. prova ...
El tal i tal lIoc (ara ja es pot dir) era
una
centrica. Acompanyats del doctor Rumbert Torres ens fícarem a nn deis
pisos, que era tan pIe. d'esperitistes que
mal no haur1emdit que n'hi haguessin
tants.
Per tal de preparar-nos, el doctor ens
va ensenyar una t>issarra plena de coses
per 1'estil d'aquestes: Jaime wntt inven-

casa

Primerament, un cop retomada 1'obscuretat, el medium va. captar uns quants
parasits i una estac1ó de r8.dio clandestina. Eliminats uns i altra, se sentiren tres
cops, com si eIs donessin amb un rellotge
de paret sobre una calxa d'ous. Sobtacta:ment es presenta. una forma humana,
embolicada ambun llencol, és ciar, i partant sobre el cap una llumeta, coro fa
en Pich i Pon. Entre el médium 1 l'esperit,
s'entauIa el se¡tient a1Aleg:
--Qul. sou?
--S6c el fantasma de Cántervine.
-Ah, caram; passeu, pas.seu...
--;No us en· refieu massa, que ara ja
torno a ter por ...
-Ah s~?, a. V'eure ...
-UUauu! ... Brrrrr ! ...
El medium s'espanta, es desmala eiléára més, r cau. Una vegada ences 'el num.
poguérem veure el fantasma de Canterville an'aulit a un rec6, tot avergonyit 1
disfressat de Robert el Diable. El doctor
Humbert el va .retlyar 1 reeoWnt una
quants centims entre tots els presents, e1a
lliura al fantasma, oonvidant-lo a marxar,
la qual cosa féu, ell, rot agraIt.
J

EL

Una
fotogra-

RE-VATICANUH :RE-EMI880BEM
RE-SANTIFICATUM
A les 10: En atenc1ó a la festivitat sacratlssima del dia, se suprimeixen les emis-

sions mundanes. - «Retransmissió del
Sant {tosari», des de l'Estadi de Montjtüc, profusament iYuminat amb candeletes; director espiritual: el Pare de la PI\tria, mossen Manuel Brunet.

fí'a

de
arte,
por

Mana,

ce.

•••
Nota. - En atenció als m.és dogmAtics
deis seus lectors, GRACIA-RAMBLES,
que, com de costum, no s'esta. de res, ha
fet el miracle d'alterar l'ordre cronolog!c
d'aquesta setmana. radiofónica -mig santa, mig laiear- 1 ha despIacat e1s díes
Sants a la setmana posterior a les Pa&qües. Disposats a no reparar en sacrificis, estem dispoSats a oferir -1 no és demagógiar- als nostres amies algun petit
miracle-obsequi cada vegada que les nostres poSSibilitats espirituals i economiques ens ho permetin. Per alguna cosa estem en estat de Gracia-Rambles (oi en estat d'aIarma).

MERCAT O' OCASIONS
COMPRA - VENDA -

(Copyright
•
by cGracio.Romblen
in 1934'
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ENCARA S'ESCAfEN PRESOS 'DE L''' URUGUAY"
El nostre fotograf ha sorpres una de les dites evasionS, cosa que,
com reconeirera el lector, no té cap ment, com no el tindna, per exempIe, fotografiar l' estatua del senyor Pitarra
(Copyright by "Gricia-Rambles"

tó la caldera; En Norteamérica ha1l treñes que corren 4 90 kms. por hora; Broakl1fll., pueRte colgante, étc.
-Veieu? AilíO ho va esm1ure l'esperit

d'un litogra! de Vallbona, der segle xm.
que feia cartipassos escolars.
[)esprés ens ensenya un retrat de Víctor
Rugo, amb uniforme de cadet d'artilleria,
i dedicat: Aux lecteurs de «Les llistes del
cens electorab, affectueusement.

Aquestes proves i d'altres no feien trontollar el nostre insensat excepticisme. Calgué arribar a l'experiment culminant. Ens
introduiren a una habitaci6 interior, sense finestres, iYuminada amb una bombeta groga de la Compagnie Internationa'le
des Wagons-Lits. Al mig de l'habitaci6
hi havien uns bancs escalonats !ormant
rotonda, plens de savis respectables i
d'altres que no ho eren tanto Al centre
da la rotonda, una taula rodona i una
cadira, en la qual seia un senyor vestit
exactament igual que l'interpret de la Generalitat, pero que en la gorra, en lloc de
18 inscripci6 Interpret ofiCial, deja Medium, i en el brae, substituint les banderetes, hi portava un taximetre de billar.
El doctor Humbert Torres va fer la presentació del médium, i tot seguit va comengar l'expe¡'iencia. Ens asseguérem als
bancs i hom apaga la bombeta groga, després d'ensenyar-nos un disc de ferro esmaltat que deia: Hospital. Silencio Res-

ÍJS
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IDesprés se n'endugueren el med1um a
pes de bracos. pero com que sense ell

l'experiment no podía continuar, va tornar enmig de grans aplaudiments; dona
dues voltes d'exhib1ci6 a la roronda i va
ocupar el seu 110c novament.
A la poca estona de tomar a estar a
les fosques, va aparélxer un llum vermell,
després un de vermell i groc, 1, finalment,
un de verd. Quan hi hagué el verd sol,
se sentí el soroll d'un motor i una claxon i aparegué un automobll, que vinga voltar per a111. Tots comprenguérem,
esgarrifats, que es tractava de l'automo.. .
bil fantasma. Pero ja era massa tard.
L'auto s'atura i en descendiren tres individus que, pistola en ma, ens obligaren a
posar-nos mans en l'aire de cara a la paret, i procediren a desposseir-nos de tots
eIs objectes de valor que portavem, després del qual s'enfilaren a lla.utomobll i
desaparegueren.
En resum, una vetllada mundana 1 divertida. Després de l'aote, fou servit un
eSpléndid lonx; el local era perfumat
amb violetes rnsses, i amenitza la vetllada
l'orquestra «Els Fatxendes», de Sabadell,
dirigida pel mestre Jaume Pahissa.

pecteu el repós deIs mala'lts.

L'habitaci6 va qUedar a les fosques, i si
hi hagués hagut la mosca s'haUria sen-

tit volar. Varen passar dues hores i mitja, i no va passar res més, llevat de les
dues hores i mitja, fins que un ronéar
distingit i persistent, que sortia del lloc
on hi havia d'haver el medium, ens va
delxondir, com diria Sakust1. La bombeta
torna a iYuminar 1'habitaci6 1 ens va permetre ~eure el medium, que s'havia adormit com un lir6.
-Mac... ! - digué ~ deis savis. - Ens
hem obUdat d'enxufar el med1um I
Rom procedf, dones, a 1'0perac16 d'enxutar el med1um, i aleshores les ooees ja
varen rntllar llatines.

OUUUD

r

-Ep ! Tanqueu la porta, diable 1, que no
fa pas tanta calor!
(DfbWz de Ch. Geutt/>
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GRANS lNTERVIUS

Hem descobert on
r u 1 Sr. Vachier

=================================-PlpaS

Notes cl.ntffI......
d. l'Acád6mla d. Ion. . Lletna
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LA GRIP
I LA SEVA PROFILAXI

PER -LA BELLESA
DE LA LLAR HUMIL

I

-El nom.

(Copyricht by "Grlcia·Rambles" in 1934)

-Diga'm més coses, Andreu.
-Encara més, dol~a aimia?
-Mira't als meus ulis.
-Per Déu
-Si et digués el que voldria ...
-Mans quietes, eh? Enteniment.
-Tu no m'estimes, Adela.
_.Veus aqueU barco de vela
inflada de cara al vent?
Doncs el teu amor. Andreu,
hi és en ell ben reflectit.
T ot l'amor que ara m' has dit
.és. perque ets al costat meu.
Dema, la vela caiguda,
cercara un altre horitzó.
1 el fruit d'aquesta iMusió
stra una dona perduda.
-Amor meu! La vida tota
.he de dar-te; t, amb ardencia,
la meva sang, gota a· gota,
in- servar-te la innocencia.
Ets pura com ho és el lliri;
.et veig com un net mirall;
ten.r l'dnima de cristall
s la grooetat del cirio
-Defalleiso, oh, amor meu!
~BlaffCa rosa . cristallina!
-No m'abandonis, Andreu!
-F'M a més veure, Adelina!

LA

REGLA

.Ies ampolles de tinta
Per aprofitar les llargues vetlles d'estiu,
i per aprofitar també aquesta meitat de
través de dit de tinta que sempre queda
al fons del8 tinters, fora de l'abast de la
ploma. suggerim un.a solució per a embellir el vostre menjador i dependencies anexes.
Sucant el dit index de la má dreta a la
susdita tinta. us podeu decorar l'esquena així com ara mostra el gravat adjunto
Aleshores, enfundant de cretona el8 tamborets de la vostra casa. i amb quatre petiteses més, tindreu una llar desconeguda.
de tan bonica. 1 é8 ben senzill. ja ho veieu.
(1) El8 menors d'edat 1 les I¡enyores que
no v;¡.gin acompanyades d'un cavaller hauran de llegir únicament la C... Per al8 estudiants de Medicina i els dentistes, carta
blanca.

Vertadera meraveUa moderna d'efectes segurs sen se perjudicar la salut. - De venda en
rarmltcles ¡centres d'espedfics. - Es tramet per correo, certificat. envlant el seu import
de. pite.• ',10, al concuionarl 8ASTARO, carrer de la Princeaa, n. -16. - BARCELONA

Naufragi del lIPiramid

El tragic moment del naufragi del

~aíxell "PvrarnuJ/' ..

-Cerqueu alguna cosa?
-La meya. aureola.
-Pregueu a Sant Antoni de PMo.
-8i Sant Antonl sóc jo I
~

ele Gallo)

.

{Copyright .by ",~'éia-R..mbles" 'Ül .:t9~)

El dimarts d'aquesta setmana ha OCQTregut un lamentable accident que ha posat més de relleu, encara, la necessitat de
81lprimir els passos a nivell i la ·d'instaZ-Zar a cada croma de la mar els senyals
llu.minosos, els resultata dels qu.als són
patenta peZ que fa a Barcelona. El vai:tilU
Pyramidr orgull de ~ navegació trances".
i de la matei:ca mar. s'ha entonsat a. les
costes de Levante Te Lazaro al norIÍ de
la MQ~ttnicá. Arriben els primers telegral" • "5nQtfcfa
'. • J '
mes que donen com.pt{! •
..

ªC

***
L'agencia Reuter comunica

Paris, 27. a Mazaki (Portugal) la noticia del nanfragi del vaixell Pinyolite a les costes de
Noruega.

París, 27. - Telegrames de l'agencia
Reuter adverteixen que el vaixell PinyoZite no és el que ha naufragat a les costeS
de Noruega, sinó que és el Pyramid, que,
;>er cert, no s'ha enfonsat, precisament. a .
les costes de Noruega. sinó a les de Levante Te LAzaro (Martlnlca).
París, 27 1 migo - El Pyramid havia sortit de Sant Celoni el dla 13 i es dirigia a
Puerto Llano amb sl5 passatgers i cmega general. - REUTER.

ramidha. comen~at
avall. - REUTER.

&¡ enf~-se¡.

_.v1a

París, 28. - Els psssatgers del vaixell .
no eren sis com es dela &hir. sinó si&cents. La cArrega, en canvi, era; 'oom a.ss&guraven les priIneres noticieS. ¡eneraL ·NQ
hi ha desgracies personala perque el8 ~ta
salva-vides funeioooren rApid~ent. El
capita sir Pet5Y 15radbury s'ha· portat
rglCim~nt.

Oef4 ,t>iooosat

he..

per

~ . ~ gH.n
creU d.e salvament de ~\lff~. :-:: .p~

I

Paris. 28. a les dotze de la nit. - 'Sem. bla que la gr~n CNU ~rª repaftlda entre
els diversos bots Salva.-videa~ ~ ~vAS. ·

Paris, 29. a les tres. - Ja que no hi han
hagut desgracies personal5. el batlle (le
Martinica. ha suspes l'enterrament que tema projectat. Tots el8 com~s han tornat a obrir les portes. - REtrrEa.
Saint Jean de .Luz. 29. - El senyor
Marhazube ha guanyat el campionat de
telll1ÍS. - REuTER.
Paris. 29. Urgentíssim. - L'anterior noticia no té res a veure amb el naufragl
del Pyramid. Desfeu l'error. - REt1TER.

Paris. 29. - lDarreres noticies dél naufragi del Pyramid. - Ara com ara. s'lgnoParis, 28. - Es coneixen alguns detalls . ra qui puguin ésser e1s autors del naufrági
de la catastrofe del Pyramid. Ha topat del Pyramid. La policia. amb 'tat. creu
amb un tren de mercaderies descendent, tenir una pista segura. Tota la premsa locap a la Martinica, tirant a l'esquerra. cal censura que el govem no suprimeixl.
al pas a nivell situat a la milla quatre encara. el8 trAgics passos 'a nivell. També
La sotragada ha estat molt violento De se- es parla. amb insistencla. del8 enll~
guida s'ha obert una via d'aigua i el Py_ · ferroviarís. - REUTER.

CONSULTORI
A petició d'un gran nombre de lectors,
obrim aquesta secc1ó, en la qual donarem
cabuda a totes les consultes que se'ns fa. cin de carActer general, amb la sola, única i exclusiva finaUtat de prestar un servei a la: humanitat ignorant o desvalguda. Les preguntes han d'ésser exposades
amb poques paraules. pero bones. Les
respostes les donaran. des del número vinent. els lectors illustrats que saben de
que va i en tenen una per dir.
Per a evitar confusions, posaretn. un
número daVant de cada pregunta, comen~ant per 1'1, perque per un o altre s'ha
de comencar.
La Direcció es reserva el dret de seleccionar les preguntes i les respostes i d'escamotejar aquelles que puguin ofendre la
moral, el8 bons costums i el8 del8 famillara
del8 nostres lectors.
Som-hi? Som-hi.

bestiesa. ¿ Voleu dir-me de que deriva? _
Un electricista.

.

7. - ¿Algú podria dír-me el temps- que
pot viure un home' sense ~gua? - A. Vi-

nai:ca,

1 ara... el que
hi digui.

• * •
mé~

en sapiga. que més

MISSES A L'ENGRÓS

Aquests dies es nota una gran actlvitat
entre les noies boniques de Barcelona. La
convocatoria per a l'elecció de Miss Catalu.nya ha prodult un daltabaix dintre un
gran nombre de llars bareelonines. en les
qual8 h1 ha un o diversos pamets de cara
que puguin anar i pares amantIssims d'aquelIs que no tenen un no quan es tracta
d'anar per aci per aUa pagant un altre.
amb l'afegitó de sortir retratats als diariso que és la manera méS rapida i econo.
l. - Estic enamorada d'un urba., pero
mica. d'aconseguir aquellaimmortaUtat
no m'agrada el color de l'uniforme que per la qua1 tants sacrificis fan el8 bomes.
porta. ¿ Voleu dlr-me com pOOria fer-ho
Per ara la cosa marxa. 1 el nostre benper fer-U canviar la indumentAria? volgut company en la premsa El Dfa araLaieta.
¡ieo té tema per a anar omplint planes
2. - Tinc vint anys, em die Julieta 1 de rotograyat, cosa per la qual el feUc1ens estimem amb el fill d'un fabricant temo' puix que la pau 1 la tranqúillitat
que es diu Romeu. Com podeu. veure. que regna al nostre pais, per greu que
el8 noros meu i d'eU. en juntar-se, es pres- sapiga al5 red.actors de La Veu., constlten a que totes les amistats hl facin bro- · tueix un formidable handicap per als
ma. I el nostre amor és molt serio. ¿Seo- diaris que vénen obligats a donar «Santa.
ran tan amables d'aconsellar-me un mit- al8 seus lectors.
Per ara es porten ja llegides i retratltdes
ja per canviar de nomo i que el8 respectius papas hi vinguin bé? - Una desgra- Miss Mendtzcibal (pel carrer de Mendlzabal); Miss Poble Nou (pel carrer major
ciada.
del Taulat); Misil Barceloneta (pel Dr.
Alomar); Mis Mitjci de Sant Pere (pe!
3. - Sóc un modest dependent de cacarter de id.); Miss Sant Maní (per la
me~ de 35 anys. que guanyo tres-centes
pessetes mensuals a la casa
Fa barriada del laboratori Sota Hermanoll.
deu anys que vaig casar-me i tinc onze Bombes i Liquids Infiamables. S. A.).
fills. Al pas que anem, amb deu anys
Miss Poblet i San tes Creus (per l'Of1c~
més en tlndré altres onze. ¿Sereu tan de Turisme); Miss Sarria. (per' 1& xocobenvolents d·indiea.r-me un proced1ment lata Foix); Mis Grcicfa A i Mis GrdcfG B
per a posar-hi coto- - Un pare atTibulat.
(per les linies d'autobusos d'aquelles limes); Miss Mercats (pel senyor Odó
4. - Estic bojament enamorada d'un
Hurtado); MisB Mecanegrafa número 1
jove ros, que no fa cas de mi, i aixo que, 1 Miss Meoooografa número 2 (per com.modestia a part. sóc honrada i bastant peténcies comerc1als); MÍ8B Teatre Cómic
vistosa. ¿ Que podria fer per cridar-U l'a- (per Joan Casanoves); MÍ8B carrer ele,.
tencló. honestament? - Amanda.
Tres.niÚ (pe! Grem.1 de Mobl!ste6); JI.
Mfrla (pela atracadora); MiB. Sal1XJdor
5. - ¿Voldrieu dlr-me com m'ho podz1a
Jlar« l
fer per anar a Roma sense que em oos- Seguí (pel8 sindlcallstes);
Julúl (par en Latorre>; Jllu Sa.nta. AAM
tés cap diner i no hag1 de fer el viatce
(per la casa Jorba); lem Metro (pela
a pet¡? - una devota.
sastres); MiBlI Peble Sec (pela obrera en
6. - SoVÚlt trobo escrita ala per1bdJcs
atur fOl'cÓ8) 1 Jlisa edil. (pela ealeala paraula pfqrdpontana atribufda a una darla).
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Com tothom sapo 1& ¡rip é8 una malaltia que ataca les persones que porten bu-

fanda de llana 1 tenen calefacció central
a casa seva. El microbl de la grip (la profilaxi. en argot eientific). per causes enEl aau misleri6s - Ltfs I1IIleS de Sanl Pere Mlrlir
cara no conegudes, actua amb preferencia a l'hivern. Com que encara hi som poc
A ca l'anliquari - La il"lusi6lruslrada del
o molt, bo serA que coneguin els nostres
jo.eníssim regidor
lectors les dues principals maneres d'atacar
la profilaxi.
tava
americana.
El
negre
desaparegué.
í
Les prtmeres clarors de la matinada
Primera : Cal c~ar. amb una mica de
un breu díAleg arribA perfectament fins
eIIS sorprengueren al peu mate1x de-sant
paciencia i a l'atza.r, alguns del8 molts mia la nostra inquietadora serenitat.
Pere MArtir. La muntanya tenia un to
crobis que circulen per l'atmosfera, els
-Qu1 és?
UVid.1 pe} mar es barallaven les filagarquals cal d.estriar amb l'ajut d'un teles-Ben documentat.
ses de la boira baixa.. La reIna. i 1& facopi. A un costat es posen el8 de la grip
-Quilos... ?
ri¡ola aJudaven, manyagues, a que l'ai a un altre costat el8 altres (tifus, difté-Pes mosca ...
lenada se'. de6empallegués de la forta
tia, xarampió. escarlatina, etc.). Quan
--Que passi.
emoció d'aquell moment IDoblldable. cas'han pogut obten1r vint-i-cinc profilaXls,
No volem trair la nostra sinceritat:
men!;iu"em l'ascensió. lenta, sol8. com UDS
se suspén la tria i, amb molt de compte.
fuglt1us malfactors. I el primer raig de tremolAvem.
se'l8 fa a cadascuna d'elles un nus a la
-Que desltja? ...
sol ensopeglrem contra les runes del c1m.
cua. amb una cinta blav/lo, Un cop cla.ss1~ momento saludar-lo. I Déu meu
en el moment precis de la nostra arribaquin esfo1'9 només per aquestes paraules I ficades se'n trien altres vint-l-c1nc. reada. Consultat un pUmol que previament
litzant-se les mateixes manipula.ctons, i
-Seguí... 1 diguí. Interviu. potser?
eDS havia estat facilitat. ens coHocarem
aixi succesivament.
estrat.egicament : sIs passes a la dreta.
-si
Llavors. per a matar-les, no s'há de fer
-Perfectament. Digui que aixo de que
la llosa que fela cinc al Sud 1 nosaltres
més que esperar amb un garrot a la mA ]a
mirant de GUB a la mar. Ens ajup1rem.
jo tinc mal carActer. no é8 veritat.
seva arribada. Si voleu matar moltes pro- ·
--No?
QuÍ\tre dita 1 dues passes més· a l'esquerfilaxis, el millor que podeu fer és omplir
-No.
El
tlnc
pitjor.
n ... i el botó amagat brona als nostres
de miralls el Uoc que tingueu destinat a
-Molt atento Voste em permet? ...
ulls. ]!:n apretar-lo. el nostre pensament
la ca~a. Les profilaxis,· com que són molt
~a sé el que va a dír. Aquesta camva acómiadar-se de GRACIA-RAMBLES
presumides, an1ran a contemp1ar-Se al mibra. oi?
i deJa tres fills que un amic nostre té a
rall i en veure's els ~s bIaus, restaran
-Si. la veritat ...
l'Hosplc1. La llosa de l'ex-monestir cedf
embadocades. Aquest é8 el precis mament
~ cambra semblava un recó d'antlquamagnificament 1 una vintelWo de graons
ventar-los garrotada.
•
ens convidaren a descendlr. Salvats .e.qlb ri. VAchier s·apressa. a satisfer la nostra deSegODa:
Un altre procediment molt
tra.nqulH1tat de faquir. l'ambra ens en- cqposit;at enfe~da.
-No el sorprengui. La meva faIria com efica~ és el de carregar un polveritzador
voltt. en pIe sotemm1, en tancar-se la
amb tinta vermella 1, així que se Sent el
a revolucionarl de la circulació... cEnte·llosa al nostre damunt.
soroll que fa la profllaxi en volar. s'aprenem-nos. revolucionari» - rectificA.
~ voleu? - féu una veu estentOrJa.
ta la goma del polveritzador i la tinta
-Us entenc perfectament...
1 1lna claror lndesx1frable envai l'esvermella
s'adhereix al8 microbis profi1Ac-Dones. com us deia. la ml!'(& fama
t&n9a misterioIsL Davant. Dostre un negre
ties. caro aquesta, es diferencien del8 ald'UDS cent trenta quilas ens esguardava s'ha escampat arreu del món, i el meu tres en que són molt enganxosos. Llavors
sistema ha etat ja adaptat a les prinflta.ment.
cipal8 capitals civilitzades... Tot aixD que amb una agulla de cosir se'l8 forada la
-El senyor Vacbier...
veu act. són regaIs. presents que m'am- . panxa ; cal tenir en compte que i'agulla
-Com sabea.. ?
ben. sadolls de feli"citació i d·entusiasme ... ha d'ésser previament .es.t eriUtzada i qtie
-8abem que el senyor VAch1er lID dorm
no pot éser més grossa del número ~. pui.'"
--,I per que us ho calleu. aixo?
JD&1. que é8 un cas únic de longevfdQd
que passant d'aquesta mida. el8 microbis
-No val la pena. Veleu? Aquesta ma- entren i surten pe! forát coin si fossin
lnsomne.... que el. seu treball no U perlaquita brillant i verdosa é8 remesa de a casa seva i hi ha. per tI~nt; el perill de
JDet...
-Jo el qutt vu11 saber é8 com haveu Shangai... Fixeu-vos bé. Biombos del Ja·
que retirin tardo i que el8 veÜlS en fo~
PÓ. porcellanes de Sevres. cornucOp1es' batrobat el C&U...
un mal concepte.
;.
Com ela boDa poUcem41&8 anglesos, mas- ques, ventalls xinesos, mantons de Mani·
trarem la solapa. El negre saludA. A la la. armadures de quan reinava el rel Pepet i les sargantanes portaven llanca.
iIOlapa no b1 portlvem res, només que la
-solapa. PerO. en cattv1, la solapa no por- Trajos de cota de malla. de l'epoca pagana. ilnellS. collarets i bracaIets pertanyents
a prehistorics faraons... Flors deraresa.. Teniu, mireu bé: Crlsantems de
ESTAMPA DE FI DE SEGLE
crlStall. orquIdles de vori. lotus de laca,
I
tulipes d'onix, helíotrops d'agata...
meravellós...
LA PARTIDA· -:&
-1 després la gent. La crítica ...
~o us voldria fer una pregunta de cab- ·
(sense partitura)
dal importancia.
-Vós direa
-¿Esteu satisfet del qUé la vida us ha
donat?
-Psé! Que us diré ...
Per la mirada del jove conseller pa.ssa
un nuvolet de decepció. d·enyoranQa. qui
sap si de fracAs ...
-¿ Quina ha estat la gran musi6 frustrada de la vostra vida?
VAchler sospirA imperceptiblement i ens
clava l'esguard amb una mirada de sincera confessió.
~o era estudiant de Medicina.
-No sabla...
-Un <lia, a la sala de di5secció. ens
portaren un cad8.ver per estudiar-hi anatomia. La lllcÓ de més import8.ncla radicava en la circulació de 1& sango La cambra,
tetricament iHuminada, posava damunt
del mort reflexos de verdet. com el8 de
les ca.nonades "bUgades pel cKaol». Jo'
vaig protestar energicament. Els alumnes.
astorats, es fixaren en el meu gest rebel.
El professor m'increpA:
~m es diu. vosté?
:Aprofltament deis C.. ,(1) (culs) de
-VAchier.

-N'hi ha prou amb Vachier.
-1 que vol?
-Jo,. per estudiar anatomia. no en vull
de morts. En un cadAver no es pot estudiar degudament la circulacló de la sango
1 jo vuU estudiar-la damunt d'un cos viu.
Vull un home viu. una cosa viva, per a lps
meves experiencies...
Féu un silenci brea
-Em dlgueren que era boig 1 m'expulsaren de la Facultat per manca de facultats ...
- I llavors ...
-No valg desmalar mal. Pero aquella
gran iHusió d'estudiar anatomia damunt
d'un ésser viu va frustar-se... a mttges...
-No us entenc.
-A mitges. si. Perque ara. Barcelona és
el cos viu que necessltava, i damunt d'ella faig el5 estudis de la cireulació. Les
artéries, que són e1s carrers i les avingudes de la capital. van carregades de
més o menys globuls. que són les persones
i el5 veh1cles. La sang no pot infectarse, puix vindria la congestló. Allavors
opero damunt el cos viu de Barcelona:
l'oblO en canal i distribue1xo la sang
(persones 1 veh1cles) per les arter1es de
la ciutat (carrers, plaees 1 avingudes) .
- & magnific. 1 no temeu equivocar
l'operació algun dia?
-Aixo maL Sl jo m·equivoqués. fóra senyal que Barcelona hauria deixat d'ex!stlr, que era cadlver. que no era un cos
viu ...
:......I sl un dia la mateu amb tantes oper&cions...
No podem precisar com va ésser la resposta de l'extraord1nar1 conseller. Quan
ens reférem. aquell am.1c a qui hem aHudit ja havia deixat un altre paren de
criatures a l'Hospici.

ELS TRAGICS P ASSOS A NIVELL

111_

C.-No. de cap manera! Aquests acitants em donen ventrellades... Escolteu.
«Volen xisclant les ocellades ... »
R.-Sap aqueU canari de que li vaig
parlar l'altre día? S'ha tornat calb.
C.-Deixeu-me liegir el poema! ...
R.-F,Stlc ~ voste,..
C.-c'9b1en x1sclant les ocelladps ....
entre el ce1 esteHat parpa.l1ejant ..•1
R.-Escolti. Sant Cristi8.. eIs ocells no
volen de nit ,
C.-A1xo éS una posta. de sol... j a més ....
en poesia s'admet tot.
R.--IDispensi, com que jo no hi entene.
Cambrer! S'ha descuidat la salsa Perrinks!

-Es perdre el temps discutir amb vós ... Mai no parleu seriosament ...

(Dibui:l: de Soymler)

Al Restaurant
RUTILANDIUS.-Ep! Senyor Carcundius!
On Vj!, tan deseperat buscant eIs recons?
Vingui. segUÍ aquí. Ihorne 1
CARCUNDIUs.-Ola! Aquí al costat de la
finestra us poseu? No us molesta aquesta
oorrent d ·aire?...
_
R.-Fugi. home. fU$i! .. . Seguí.
C.-Massa 11um, home. per a dinar! Voleu dir que no estaríem millor en aquella
ta.ula del fons? En aquell recer ...
R.-No tingui manies. home! Em !arA
companyia. Xerrarem una estona ...
C.--Cambrer! Un brou ...
R.-1 ara? Que demana? Que no es troba 'bé? Una mica d'arrOs a la Pere1lada.
hornel Tingul. PrOvi·L.
C.-No. que em fara mal I Em. costa
molt .d e digerir... QUe feu? No me'n poseu tant!
R.-Mengi, home. mengi... que aixo !lO
fa mal. r que ... que és de la. seva vida?
C.-La vidá. és la pus beyla complaen~ de l'Anima que al món sia.
R.-Que parla en llatl?
C.~i vós estéssiu assabentat de les gestes i dites deIs més grans filOsof&. ..
R.-No se'n po~ fer cas deIs filOsots a'VUi
dla... La millor filosofía és al par par 1 al
vi, vi ... i cregui'm: tocar de peus a tena.
sap, tocar de peus a _terra.
C.-No sempre convé tocar de peus a
terra... Cal elevar-se. com els antics estilistes, al damunt del piló.
R...,...Per estar al damunt del pUó ja m'hi
conformo de no tocar de peus aterra.
C.-No. home. no; no l1l'enteneu! La vida té un costat material i un altre de ...
R.-Si, home. sí; encara que em digui
més. Tingui. Begui.
C.-No em eonvé el vi ... per l'arterioesclorosi. ..
R.-Es negre del Priorat i ti aniril. molt
bé al aarrera la llagosta a la Cardinali
que ara porten ...

(Ve de la pagina 2)

hauria arribat a fer-hi forrolla. si no Ji
hagués fet falla el gargamelló.
En Valentín, un dia va prendre mal i
1i toca d'anar unes quantes setmanes amb
el br¡¡.c; envenat a prendre el sol pels
carrers i a escoltar el5 xarlatans. Sentintne un, que era frances. a la Pl~ d'Urquinaona. i que venia uns aparells per
a fer-se un mateix el nus de la corbata,
se li desvetllá la vocació. ID ajuda. baStant el fet d'haver-se adonat de la quantitat abundant de moneda que aquelI xarlatan recaptava.
Se n'ana a casa seva decidit a fabricar
aparells com aquells. Compra. filferro i
posa mans a l'obra. Li costa. molt, pero
en reeixi. L'endema va sortir de casa decidit a debutar. i es planta al carrer de
l'Hos.Qital, davant de la Plac;a de Sant
Agustí. posant-se a predicar. No sabia ben
bé el que deia. pero va tirar el dret. La
C{Üestió éstava en demostrar, bé o malaúIent, de la manera que pogués. que aquell
aparell que ell venia era millor que el
del fran~s que havia sentit el dia abans.
El fet és que va fer quinze pessetes i
que no va tomar Iílés a enfilar-se a les
bastides.
El seu germa va seguir l'exemple al
cap d'un cert temps. quan s'adona que
en el teatre potser no passaria de co-

ruta.
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Que en direm d'en Grau? QUe merelx
capitol especial i que. sentint-lo predicar.
cal treure's el barret. En Grau és el xarlatan més popular i un deIs més vells de
~ofici. ~, també. el més completo En
Grau, tot i haver-se especialitzat d'arrenCB-queixals, aixó és.... en fer. fins a cert
punto d'odontoleg. és capac; de fe~ la propaganda, i. Mhuc. de vendr~ho. de tot
el que es presenti, ' per dificil que sigui
de coHocar. Posseeix Una vérbola abundosa. pintoresca., picada 1, adhuc. aguda, davant la QUal Són pocs e1s que l'escolten

C.-Avui em fetiré.
R.-Escolti. Qui l'ha enredat amb aquesta corbateta de trenzilla?
C.-Oh! Molts inteHectuals la porten...
R.-Que també s'hi dedica. voste?
C.-Que no sabeu que sóc poeta?
R.-Ah, carat! Ara l'escolto!
C ....:...AqUÍ Porto '00 poema que el vaig comen~ ahir ...
R.-Veiam, llegeix!'l... Déu ésser molt dificil de fer 1
C.-Vós direu ... No tothom té inspiraci6.
R.-Ni talent!
C.-Espereu ... Beuré una miqueta.
R.-1 ara? Com agafa la copa. voste?
La copa s'ha d'agafar per la cama! Veu?
Així. Ara. remeni una mica el .vi. EnsuroL No sent quina. aroma? Miri-se'l a la
claror... No. home, no! [)'aquella 18.mpara eléctrica! Ara un glopet. Tomí a rem~
nar ... QUe li setnbla?
C.-Es molt fort, aquest vi! ...
R.-També necessita el seu talent beure
una. copa de vi...
C.-Dones. com us deia ...
R.--IDigUÍ. digui ...
C.-Es la primera estrofa. Es un cant
a la primavera.
R.-Cambrer! Porteu-me la mostassa
per aquest Ohateaulnia1ld. També en pendr3. una mica, voste, 01?

C.' -« ... entre el cel estelat parpallejant
damunt les copes deIs pins escabe[llades ...
sense saber on van ...JI
QUe 1i sembla?
.R.-Es bonic.... pero. ja veurA. com que
jo no he estudiat poesia ... El meu fort és
el positiu, compren? Miri, miri; quina senyorassa que entra!... Veiam si l'inspira
per a fer un vers ...
C.-Aquesta mena de dones provocatives
no m·agraden ... La dona moderna no inspira poesía. En canvi. us situeu davant d¿
la Venus de Milo i resteu extasiat! ...
R.-Es una estatua. oi?
C.-La Venus de Milo. sí; aquella que
no té br~.
R.-Tiri, horne. tirl! M'agraden més de
caro i ossos,"ja li ho diré .. :
C.-Sou un miserable cuc ...
R.-Qué diu. ara? Tingui. Fumi, que li
passara el mal bumor... Són d'en Clfuentes i Pego.
C.-Voleu dir que no em marejaré?
R.-No el burxi. home. amb l'escuradents 1 Miri. Veu? Primer s'encén a la ma.
Després es bufa. Bufi'l! Despres es punxa lleugerament, i .es pipa ... Veu?
C.-Que no treieu l'anella? No veieu que
fa pages?
R.-Aixo era abans, home! Avui. pr~
ocupar-se'n és fer el pages. On va. ara,
tan de pressa? Esperi·s. que pendrem una
capeta ...
C.-Haig de pe.n.dre comiat ...
R.-QW.nes cosote.'3 pren. voste! Sibarita!
C.-Es que m'esperen a l'Ateneu, a la penya deIs arqueOlegs.
R.-La qüestió és passar l'estona ...
C.-Bé. Tant de goig ...
R.-Passi-ho bé... Cambrer! La nota ...

rambla catalunya, 24
telefon 12603

fastuosa presenta ció
sortides de teatre
notables atraccions

L·EX-CAMBRER. AL CEL
-On diable he deixat l'aureola?
(Dibuix de Lechau.tre)

Treu una altra ampolla de la caixa,
que no li comprin el que ell es proposa
vendre. pel fet que sigui ell qui ho of~ tira una part del liquid a la gorra, i la
reix. Tant ti fa que es tracti d'un remel frega amb un raspaU. Damunt la gorra
pel mal de queixal. com d'un sabó per s'hi fa una. muntanya de bromera. L'eia treure taques, com d'un relIotge de ·l lau- xuga amb una tovallola, l'ensenya al púna que només camina quan ell el ma- blic. i diu. amb aire triomfal:
nipula; com d'unes herbes miraculoses;
~a esta!
De la gorra. en efecte, n'ha fugit aflu~
com d'un lot de culleres i forquilles... ÉS
el de menys. El públic li ho compra, per- lla taca afrosa. 1 la lliura al seu propieque en Grau el5 fa riure, perque diu acu- tari. el qual s'ha tret un. pes del coro Com
dits que. de vegades. fins i tot, són boru;, que .yen les ampolles al preu de pesseta
i perque mentre va descabdellant eIs seus el parell i a seixanta centims cada una.
discursos fantasmagories, fa filigranes la gent les hi compra de dues en dues.
amb un joc de cartes als dits i exerOOix. 1 també les ven totes.
Després fa jocs de mans; es fa sortir
damunt del público una suggestió personal
cartes i duros i pessetes. en fraternal barautentica.
Per altra part. és home de procedí- reja. deIs peUS. deIs genolls. del clatell.
ments expeditius. No s·entreté. ni tampoc de la punta del nas. de la butxaca deIs
té manies, en arribar el moment de la espectadors. Explica anecdotes. critica
demostraeió. No s'hi pensa gaire afer l'Ajuntament. i tota aquella fantasmagoles coses. Porta. pressa. Ven. per exemple. . ria. als ulls de l'espectador desvagat deIs
un suc per a les dents. oi? L·ensenya. mercats. constitueix un espectacle magn'exalta la propietat curativa. adrec;a una rJfic.
mirada circulant al púbtic que el rodeJo l'he visto a Badalona. predicar. duja i s·incauta. amb una grapada, de la rant el mati. a la platJa. i fer sessions de
boca de l'espectador que té més a prop. prestidigitació al Cinema Piearol, a la
-Pugeu aqui dalt! -li diu.
tarda i a la nit del mateix diumenge.
r l'altre hi puja i en Grau ti obre la
Anys enrera. era espl~ndid Amb el
boca. Casualment, conté una dentadura
temps. ha perdut facultats 1 ha hagut de
negra i corcada.
,
posar un ajudant. Tot anant pel nlÓn,
-¿ On aneu, home de Déu. a.m,b aquespero venent roses inversemblants 1 dient
ta porqueria? ¿ No veieu que aixo no és acudits. ha donat una carrera. al seu filI,
una boca. sinó un pou mort?
la d'odontoleg precisament. i ha arrecoL'hi bada. l"hi tira el suc, l'hi tanca, nat un capitalet.
l'hi sacceja el rostre i ti ordena que esEn Grau és un xarlatan de cap a peus;
cupi. Miracle! L'escollit llueix una den- és el més important de tots. Pero és,
,tadura blanca com un Oop de llet.
també. un estala com una casa de pages.
-1 tot per una pesseteta, senyors!
amb aquesta barreja ooracterístlca d'sNaturalment, ven totes les ampolles.
venturer i d'home casoIa, de la que som
Altres vegades. pren. d·una. revolada. la fets la majar part deIs catalana.
gorra d'tln deIs Qients i l'empastita de
greix. L'amo de la gorra s'esvera.
-No tingueu por - li diu en Gran,
Hi ha també. entre el5 popUlars. Queobrint una boca en la qual s'hi veu una vedo, que sol instaHar-se, totes les tardes
rutilant renglera de dents d'or, 1, somrient de l'estiu, al peu del monument de Ceamb malicia. &fegeix: -Us la tornaré 110m, dalt d'Una berlina, el seient de la
lnés nova del que no era abans.
.
qUal és atapeida de 1l1bres.

..-

La pollcla DE LA GENERALlTAT ha detingut els atracadors de can Cambó, de can Sert, de la Cinae. I da ca
l'Andreu ••• I no s'hl val fer servels d'aquasta menal
AUxo equival a posar en rldícul ''lcrVeu el Vesp...",
ULa Veu de C
lunyall, aquell p8riodie de mo.et.s
que, com a apendlx, feren sorti... la setmana passQda,
¡ la Lliga Catalana_ En nom d_ I'ordre I de la tranquil-litat deis barcelonins, protestem d'aquesta nova
maniobra deis senyors Companys, Hurtado i Lluhi,
el laieisme deis quals no respeda ni la solemnltat
deis dles sants, que mentre són de repos per tot el
món cristia, ells han profanat fent anar amunt i avall
els cotxes de la polieia. I ara! Fins ací podíem arribarl

CAPSICUES
La corda que penja del trolley deL;;
tramvies és perque el5 elllpleats s'entrenin a engegar l'este!.
Els papers secants d'alguns escriptors
deuen morir emmetzinats.
Les mosques. quan troben alguna cosa
per a menjar. es freguen les mans i s'allisen el cabell, amb un gest que record a
el deIs prestigitadors.

CURIOSITATS
• A l'Asía hi ha un matrimoni que ha
tingut. en quatre anys. quatre fills: tres
mascles i una femella.
• Es freqüent entre els lladres d'algunes reglons del Brasil, prendre el café
sense suere. Contril.riament, són molts eIs
lloes de Cuba on el sucre és pres sense
eafe.
* La fabrica ció mecil.n.ica de calcat no
'Va eomenr;:ar fins molts anys despres
d'haver caigut en desús portar els peus
nus.
• En canvi. l'automObil no va ésser
usat firis després de la seva fabrica.ció.
• Es sabut que un metre té cent centímetres; peró fins ara no s'ha comprovat
que tanta longitud té del zero als cent
centimetres com deIs eent al zero centimetres.
• Es costum. entre els jueus. comptar
de dos en dos - i adhuc de tres en tresles quantitats que reben quan cobre.n. i
d'un a un quan paguen.
• Un investigador ha, publicat un JIarg
estudi a Le monde ."(1Ulrsellaise en el qual
demostrar amb textos grees, que eIs ases
són eIs cretins de la rac;a cavallar.
• Fou l'atenenc CliInllstenes qui primer
digué que no es pot dir blat que no sigui
al saco i, encara, ben lligat.
* Agafeu dos objectes qualssevol. poseu-los al costat de dos més i coHoqueune, després. un al damunt. i n'haureu reunit cinc. Es un euriós experiment per a
entretenir la familia durant les vetlles
d'hivern. tot escoltant eIs anuncis que donen per radio.
• Balzac escrivia les seves noveHes en
tinta negra daDlunt quartilles blanques.
* En canvi, Cervantes obligava la seva
mecanógrafa a emprar cinta vermella per
a la maquina i picar les lletres damunt
paper groc. D'aci derivaven eIs colors de
l'antiga bandera espanyola.

-Anava a eent-cinquanta per hora. 1...
pam!. topa amb una paret.
--1 es va Dlatar?
-No va tenir pas temps!
Wibuix de Oluselles)

Bitllets de correspondencia
Hem rebut una plla d'originals deIs senyors Kim, Fura. ,Cluselles. Codomíu,
P-Llis, Santacana. Pauet, Rigal i Muntaner. que acceptem. 1 altres deIs senyors
Miquel Prat. Tost, Xec, Masferrer. Alexandre Tesis, Angaron. Bifo. Titus, Sabatés, Joan Renom, Virolat, M. Teri, Larios,
Nabau i Pie-Pie que, sentint-ho molt, refusem.

Coñservin-se els bitllets __ _
de mil pessetes

-Mira. t'está bé: ja t'ho deia jo queno t'aboquessís tant a la finestreUa!

Els de l'oficl l'anomenen Quevedo perque llueix un bigoti i una perilla refllades. duu els cabells tallats a la romana i gasta ulleres. Té una certa semblan¡;a, sobretot, amb José M.a de Pereda.
Predica de dalt del cotxe estant, amb
un aire solemne que cohibeix el que l'eseolta. Porta levita. una ermiUa que él)
sempre de fantasia i sempre, també, és
la mateixa. i una cadena de rellotge molt
grossa.
Ven llibres. Parla amb accent SW'Iadmerica. Fa passes ampuloses parlant
de la cultura, de les aproximaciones i el

la menor quantitat de t.emps possible. pertal oe poder-n e esmerr;:ar la major part
al dolcissim esport del no fer res.
Per acabar. explicarem un parell d's-neoootes. La primera. és de l'Antonet de
les taques. Si no recordem malament. suc-ceí a Figueres.
ro v,a caure un dia de ]Ilercat. i es·
troba. amb que no tenia genere per a yendre. Se n'ana a una tenda i va comprar'
tres o quatre barres de sabó d'aigüera, l
després se n'ana a la fonda amb les bar- ·
res a l'espatlla. com si traginés taulons.
Les talla a trocets en forma de pastilles,
les embolica amb paper fi. i al cap d'un
parell d'hores ja les havia venudes totes,
cOl1vertides en el famós sabó que treu .
tota mena de taques. Adhuc les de greix
de carro ...
Aixo. després. ho féu molt sovint. r ello
per la seva banda. ho justifica dient que
li permet anar pel món sense maletas
destorbadores.
En Valentín explica que una vegada
que es trobava de tou.rnée a Portugal amb
una colla de xarlatans-quan van per fora viatgen a ramats -. d·un. d·ells. qut>
venia bisutería, les passava molt negres.
En aquell país. de la bisuteria no en
fan gens ni mica de cas per la senziDa
ra6 que les dones del poble. les quaIs solen anar descalces pel carrero llueixen
uns collarets i unes arrecades d'or macfs,
enormes.
El grup de xarlatans no coneix!en, car '
no hi havten estat mai, eIs costums del
país. Cada un d'ells venia un producte
determinat, i aquell al qual li toca. d
ram de la bisuteria, no en feia ni cinc de ealaix. Davant d·aixo. acordaren como
prar-li una levita i unes ulleres, i el cUs- ,
fressaren de doctor. 1 1'home, aleshoree.
anava peIs mercats venent productes medicinal5 i es guanya la vida. 1 jU'a posem .
punto sinó, potser. no acabaríem mal.

hermanamiento de las naciones hispanoamerican es, de la madre España, etc.
Als acabaments deixa anar un ¿ Cómo

no? que éso senziliament. inefable. Després deIs discursos, us ofereix, amb aire
desmenjat. un lot de cuentos latinos, un
exemplar del TenoriO, o el famós llibre
Juanita, la buená cocinera. ÉS a dir. que
uz ofere!x tots els saldos de llibreria que
1i vénen ama, i no ami> el propOsit que.
certament, seria forc;a lloable. per bé que
més limitat. d'arreplegar unes quantes
pessetes, sinó amb un altre. encara més
lloable. perque és més enlairat. i que és
el de contribuir a fomentar la cultura
del pueblo.
Hi ha, també, aquell altre xarlatan que

va sempre amb una bata de dril. que
ven oli de llargandaix, i que porta a la
pitrera una nombrosa familia de llargandaixos i serps. Pero, aquest, amt: proll
f eines si té histor.181 n'hi han, finalment, molts altres, eIs
quals tampo!. no en tenen. En conjunto
eom ja hem, dit abans. es tra.cta d'una fara.ndula pintoresca. i ara. afegirem barroca, composta d'una gent que no han
tingut altre desfici. durant la seva vida.
que el de sa.lvar-se d'anar a toe d'esquelIa.
Una gent que molt abans que hom pen:és aplicar el treball intensiu. ja se l'ha
vien aplicat pel seu compte, pJ"OCUl'8,Ilt
resoldre el problema <le les mongetes amb

(Dibuix de Oarrize1l)

JAUME P4.SSARELL-

¿ lo quieres? pués besa
ya tienes mi boca.
Me vuelves ya loca
tu amor me embeleSa.

Més endavant, el poeta ens descriu eIs
seus somnis:

Han arribat Douglas, pare, i Douglas,
fill. Manca el Douglas esperit Santo Avisaren.oportunament la seva vinguda 1 I'anlrem a interviuar. E1s dos primers ja ho
han estat peIs repOrters aptas per a ca~ar
les grans informacions. cal remarcar que
a. cada diari n'hi ha un. F1ns a Renovaci6n1

•••

Douglas pare i fill són molt xirois. El
mlllor exit assolit a Barcelona fou a l'entrada de I'Apol. Per poc que el pare es
veu obligat a fer un deis seus cIassics saltirons par a defugir les empentes de la
gent que el voltava.

•••
Un altre personatge america ha arribat a Barcelona: Arthur Loew. Es un
bome f~a jove per a ésser mIlionari.
Millons que ha heretat del seu pare, que
va comen~ar més pobre que en Girona
pobre.

•

••

Escribía en su bohardilla
un 'T1UJ.ldonado poeta
sentado 'en una oo7U1ueta
por no haber siquiera sillas
y al ver. que su inspiración
era burla de las mus/t$

mentre donin aquest film de cUniques, llevadores i noies embarassades.

•••
Estem esverats de pensar que ara VÍDgui una ratxa de films d'Esclaus de la
Terra, vistos peIs americans.
Quan s'abonen a un tema, fan pltjor
que amb eIs titoIs, que tots s'assemblen.

UROUINAONA
AVUI DISSABTE DE
GLORIA t SOLEMNE
PRESENTACIÓ
UIVA REVISTA ESPORTIVA
DE GRAN ESPECT ACLE

-

-y~4S--hor48~

pasaban sin compasfón.
Cruzando sus bra20S férreos
e inclinando su cabeza,
entreg6se, con gran deliCadeza
en brazos de Morfeo.
1 acaba el llibre amb el poema ¿ Cuál
es peor?, que, per la nostra banda, ens

veiem incapa~s de respondre. Les següents ratlles són un fragttlent d'aquest
exquisit treball:
Era mi novia tan guapa
que la dije cierto dia
j hay! nena, - te comerla
y ellCí' me dtó calabazas.

Francament: troPem que la noia 'que
dóna carabassa al jove que pot escriureli aquests versos, no sap el que fa!.

Loew és un bromista. Va fer anar tots

els periodistes del ram a les nou del ma.ti a I'estació per a no donar-los ni el
bon dia. Ni mitja ·paraula de salutacló...
Solament va obrir la boca per a dir eSa.lid-dalt, fent veure que llegia un retol
molt oportú per a. engegar a qualsevol a
dida, d'Una manera diguem-ne dissimuJada ..•

No respectar ni els Sants:..

•••

Anastasio Herrera. - .. Ella .....,
poesies. - Impremta Benages.

Wallace Beery

•••
A la una del migdia, Loew volia tenir
tota la premsa al despatx de la Metro,
per a reparar les grans atencions que havia tingut amb ella al mati.
A la una en ·punt tothom hi era, esperan~ant un evermutet» d'arrOs. O d'alTÓs
i vermut. Pero el senyor Loew ja hem dit
també que és un bromista. 1 va fer co.munica.r que no 11 venia bé de rebre'ls.

•••
El senyor Loew convidava el ola se-·güent tota la premsa - de cinema, s'entén - a l'Hotel Ritz. 1 la premsa. va brillar aquesta vegada per la seva absencla.
Excepte algú que no s'atreví a quedar
malament amb el personal cataIa de la

cMetrQ».

•••

ro senyor Anastasio Herrera ha publicat, ja fa anys, un llibre de poesies que
porta el suggestiu títol de Ella... El volum és presentat amb una tiPQgrafia es.plendida, en consonancia amo el contingut.
L'autor ha narrat rítmicament tots eIs
pensament que li ha suggerit Ella. La se-va lira vibra acompassadaIi1ent amb el
seu amor filial en el poema «El dia de
hoy»:
En día tan señalado
y ante tan gran concurrencia
no ha dejado la paciencia
mi cerebro descansado.

Aquest amor s'accentua , quan diu:
Yo que me habia pensado
ser del día discusión
j adiós toda mi ilusión!
mi gozo al pozo ha marchado.
L'autor acaba el poema atnb un gest
u'ingenua sinceritat:
Yo para mí me decia:
a que se referirá
pues para mi no será _
porqué peco de marrano.

Escandalo en Budapest és el darrer
'film de la Franziska Gaal, aquella xicota que ens va agradar tant en Verónica
La borut vida i la bona fama, no li pro"Ven a la Franziska. S'ha engreixat i ha
-perdut .un xic la linia.
El film és molt bó pero hi fan cantar
'8l jove-vell Paul Horbiger, que té una veu
-de regadora, que tot ho espatlla.
A Alemanya no saben que menjant es·caiola s'aprima i afina la veu. Per aixo
i!n donen aIs canaris. 1 n'hauñen d'haver
cionat a Paul Horbiguer.

comen~a

quan el film

s'acaba.
Molt humanitari, tot el que vulgueu, peTP la gent no esta per veure llits parats
j criaturas que ploren.
La gent ha fet creu i ratua al Femina

.
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La feblesa deJa. importadó
Hi ha un Club de futbol, per més se-

nyes el Barcelona, que des de fa basta.nt
temps sent una predisposició per a inCOrporar aIs seus rengles jugado(S de nacionalitats distintes. Així que, per mitja d'u- na ag~ncta telegrafica veu que a · Honolulú, Xanghai o a les Illes Hawai, hi ha
un planter-de·· jugadors aprofitables, de
seguida entaula negociacions per a fer-se
amb aquests fenomens de l'art de la bala. No regateja sacrificis ni morals ni
economics. i l'arribada del nouvingut va
revestida. sempre' de la maxima pompositato Ara· ha tocii.t el torn a un tal Victorino M.anuel Gontada, una veritable meravella segons diuen, procedent de I'Argen tina, i que ha jugat! ui, quina por! a
['Hura,c an. Ens fa l'efecte que aquesta vegada aquest Huracan sera. incompatible
amb eIs vents fluixos que es registren a
Barcelona, i que haura de seguir la mateixa ruta deIs [Jos Santos, Scarone i tants
aItres.

Lángara o Campanal?

•••
La Vida empieza

... és el comble· deis combles. Dones bé,
aquest fet inversemblant. no fa pas gaires dies que va ocórrer. Va esdevenir a la.
sala de l'Iris Parc, en I'hebdomadana reunió de dissabte passat, Itlentre es disputava el combat Molons-Sanpedro. Heus
ací, que la lluita es disputava amb un pla
d'igualtat ben pales que reflectla la ri~a.
litat existent entre els dos litigants, quan
Molons, a la setena represa, per tal d'es.vair l'enigma de qui deIs dos eL'tiria vencedor, va arreconar a un angle del ring a
Sanpedro per tal de colpir-lo amb eficacia, a la vegada que feia maniobrar la
seva mandíbula per a mossegar-lo descaradament. No cal dir que després d'aquest
desenllag, el pobre «Sanpedroll, haura.
quedat escarmentat, 1 que, com diu aqu~
lla dita que gat escaldat amb aigna tebla en té prou, d'aqu1 en davant, Sanpedro voldra demostrar que eIs Sants no
són insensibles, com algú suposa.

El señor "Anastasio"
en brazos de Morfeo

Són els dos noms que més sonen per a
ocupar el lIoc de davanter-centre de l'equip nacional. El t>rimer ha demostrat
ja, en els partits contra Portugal, que
gairebé resulta imprescindible deixar de
banda a ello Pero el segon, i sempre l'etern
pero, resulta que també és el recordman
. de la Segona Divisió, quant a obtenció de
gols. Per aquest motiu, el diumenge passat, al camp de Les Corts, en ocasió de
jugar-se el partít Barcelona-5evilla, tots
els espectadors tenien eIs ulls posat..'I sobre
ezte geniazo, com en dirien eIs sevillans,
de Campanal. 1 bé, el senyor Campanal
va defraudar. Va limitar-se a perseguIr
la bala com un altre jugador qualsevol, 1
algú va dir que aguelles proeses sois les
tenia reservades davant els seus paisans.
Nosaltres ens férem carrec, .i pensarem
que necessita a,lbirar la silueta de la Giralda o sentir eIs aires del Guadalquivir,
per a inspirar-se.

Sevillanes...

(1I·lustracl6 dtl poema Sueños de poeta)

La passió que Ella li inspira es tradueix en el vers que pOrta el titol de
«El beso»:
Molesta, cuando nuestros cuerpecitos
inmunes todavía de su conocimiento
son besados sin su consentimiento
queriendo protestar los pobrecitos.

En el poema Ca'rnaval, Anastasio Herrera satiritza els costums actuaIs:
i Oh! bullicio incoherente
de juergas y bacanales
no miras que por tus males
la humanidad se pervierte,
no ves que la admásfera
en tu seno irrespirable
hace siempre ina'Uguantable
el furor de tu ceguera?

1 en Cosas de Cüpido, pinta ra.Dior amb
les paraules més tendres:
¿Me quieres mi nena?

A propósit, ja que parlem del partit del
Sevilla. A la mitja part, als vestidors deIs
sevillans, tot eren rostres riallers perque
esperangaven mantenir el zero a zero que
assenyalava el marcador. Un company
nostre es dirigí a Eizaguirre, i li consulta
la seva opinió sobre el partit: Buen partido hazta ahora, pero ezta lluvia noz fatidia batante, y me paeze que va a ser 'T1UJ.l
augurio. lD'aquesta leta comprenem el

per -que Eizaguirre té fama d'endevinar
els fets, perque fer-li cinc goIs en vint-ldos minuts, és batre el record de la ra.pidesa.

SALA PARÉS
Fíns al 6 d'abril

EXPOSICIÓ

DE

PINTURES

CAMPS-RIBERA

Te quiero chiquillo!. ..
pués dame un besito
que quite mis penas

.....

_-----------

L'ESTRENA DE LA SETMANA
Tres actes del "Duca di Mantua"
Al Coliseu Pompeia s'hi reuní dlutnenge a la nit el no va más del que se'n
diu - el món de lá oocietat i de les lletres. No n'hi havia per menys. El Duca
di Mantua estrenava una obra en la llengua vernacula.. . deis castellans. ¿ Que
passa en aquesta obra? ¿ Quina és la seva
valua literaria? NosaItres no .tenim la
preparació suficient per a judicar-Ia. Es
per aquat,. qfQt~u que reproduÜll tona. de
les escenes més aplaudides la nit de l'estrena, per tal que el públic lector jutgi
de la qualitat de la comedia estrenada.:

Aquest acudit fou dit en plena pista
del Circ de la capital d'Aragó i obtingué
l'exit que éS de suposar tenint en compte
les simpatíes de que gaudim a la terra
del Royo Villanueva.
•
Potser fóra qüéstió que aquest vespre,
a l'Olympia, e1s Hermanos Diaz trobessin
la réplica at seu insult 1 eIs fos recordat
que eIs catalans potser no tenim cabeza,
pero tenim memoria... 1 un adagi moIt
adequat al cas, que assegura que hi ha
m.és «DÚIZ» ... que lla.ngonisses. ··Q ue equival a dir que a aquel1 qui sap esperar, li
arriba el torn.

ESCENA JV
ACTO SEGUNDO

Media ta,'Tde. Por la ventana derecha.
que tiene forma de caperuza. se filtra la
luz que se va, como si la ventana fuera
un colador de café,
El Marqués. - Yo le digo a ustet, hijito,

que en Cata~uña ya no hay nadie que
quiera el Estatuto, más que los cata- ·
lanes.
Pocholo. - Pentútame que me sonria. Ja.,
ja, ja.
El Marqués. - ¿!De qué te ríes, Pocholo?
Pocholo. - ¿Pero es que hay catalanes en
Cataluña? Pero si' hasta sus más Uustres
figuras les abandonan ... Ejemplo: Adolfo Marsillach, Pío lDavf, Bastón A.
Mantua, Eugenio de Oros... "
El Marqués. (Viendo que Ma'rUChi también se rie en silencio). - ¿ Y tú de que

te ríes, Maruchi?
Maruchi. <Contempl'andolos peces de la
pecera). - Me río yo de los peces de

colores.

-1 bé, que esperem a marxar?
-Que el cap d'estació trobi el ldulet.
I
(Dibuix de Picq)

Un criado. - ¿Se puede?
Marqués. - En adelante. ,
Un criado. Pablín, que desea. hablar

con Maruchi.
• Marqués. 1 - QÚe pase. Vámanos nosotros.
Maruchi. - Yo no me quedo a solas con

él. No le quiero. No me quiero casar.
Que se quede Lina conmigo.
Lina. - Que te crees tú eso. (Vase Lina).
Marqués. - He dicho que ~uequen todos.
¿Me entiendes, bacala.o?
'
Pepino - (Jugando ha rompil$o . lo: pecera
y se han tirado el agua por encima),~

íAy!
¿Qué es eso?
Pues que va calao.
Friega eso tu mismo, Maruchi. Es mala la humedad.
Maruchi. - U-me-da usted salida o ...
Marqués. - Aqui, sola y con Pablín.
Marqués. Maruchi. Marqués. -

(Todos hacen mutis menos M aruchi.
r.a luz es mortecina, vespertina .y fina.
Maruchi se toma una aspirina. Luego
camina. Llegan las notas de los chiquillos que juegan en la dalle.)
((A la calle más altll
hay una ventanita
pasa un señorito,
le tira una piedrecita.
vuelve a pasar,
se la torna a tirar ... »
Pablín (Entrando). - MaI1.lchi.
Maruchi. ' - Te desprecio.
Pablín. - No pUedo pasar sin ti.

Me

muero ...
MC'ruchi. - Toma yoduro de SOdio...
Pablín, - Estoy desfalleciendo ...
Maruchi. - Para eso, yoduro de calcio ...
PabUn. - Tanto si tomo yoduro de calcio

. como yoduro de sodio... yo duro ' poco.
Maruchi. - ¿Es de veras?
Pablín. - Lo juro.
Maruchi. - Por fin hallé un romántico.

Tómame: soy tuya.

•••
Al Victoria han plegat veles, Es co¡npren. Hom assegura que feia tres dies que
un sUbjecte misteriós restava encisat davant La Embajada en peligro. Era Quiñones de León.

•••

Els senyors Camps-Bosch-Ribera ..
.Roger. rep:artits entre la Sala Parés
i la Pinacoteca
El dissabte passat ens va afiar d'un ~1
que no parléssim de les eXposicions deIs
senyors Camps-Bosch-Ribera-Roger. Nos.~tres - o més ben dit, el nostre número
--=. sortí le~ ~is del mati, mentre que a
les sis de la tarda -:.-:; qüestió de dotze
hores, només - s'inauguraren les esmentades exposicions. Coffi que els e~rs
varen fer tard, en parlem, dones, avui.
Bosch-Roger presenta Unes teles que
fan d'allp més bonico
Camps-Ribe~a presenta unes teles que
fan d'allo més bonico
Bosch-Roger, amb aquesta exposició, supera tota la seva producció anterior.
·1 Camps-Ribera, ll.mb aquesta exposlCió,
supera tota la seva producció anterior.
Bosch-Roger 'ha pin~at, per no perdre
el Cóstufii, el port a vi~t~ ~. pa1aru, ;VW~
de través, vist de cantó, viflt per sota 1
vist pel damant. Cada un d'ac¡uests as.sumptes l'ha pintat trenta-sls vegades.
Totes les teles rePetides les ha deixades
al senyor Merli a veure si les encolanut
aIs seus suscriptors, i ell se n'ha quedat
una de · cada mena,_ que són les que hi
han penjades a ~a Pinacoteca.
Camps-Ribera ha estat tant o més fecund que Bosch-Roger. 376 és el nombre
de teles que hi han penjades per les pa.rets de can Maragall. ~s temes estan repartits de !a següent manera:

a

81 vistes del Port .. . ... ... ...
115 bodegons i otras hierbas . . .
180 senyores nueS

.

~_-

f

•••

t.

A I'Espanyol, en Santpere.
A I'Apol, en Clapera i la CasaIs, etc.,
etc. De tot us en farero els qullos que
en toldreu.

ISO
.
-----

Total ...
.. . 376
,
Bé, "aja, que els senyors Camps.-BoschRibera-Roger han trebaUat com UDS 'nagres que fessin un pla quinquennal. L'ennorabona i que per molts anys!

El dissabte, al Romea, repicaran fort.
Para la seva rentrée la paradisíaca obra
El Divino Recipiente.

Al Barcelona, Heredia.-Asquerino.
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••• í una ·míca de Círc t
Avui debuta a 1'00ympia una companyia
de circ, en la qual figuren, com una de
les millors atraccions, eIs clowns Herma-

. nos Díaz.

Aquests senyors són UDS veIls amtcs
nostres. En dir nóstres. volem dir deis
catalans.
Recordem d'eIls, sob.retot. una actuacló
a Saragossa, on obtingueren el primer
premi d'un concurs d'acudits obert a
aquella ciutat per tal de ridiculit:zar Ca.talunya.
.
L'acudit premlat fa ain:
-¿En qué se p-arecen los cataZanea a
una cajá de cerillas de a perrica?
-Pues, en lJJI.e son muy latgos, pero no
tienen cabeza.
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CROSBY l
~ l
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l
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HUIY CRU" l
ULYAII Tu.M i
UJn

. . _. . . _------.¿.

~ Avui estrena del film especial pels aficio. t

t

~

nats a la barrila. Es un film l'aramoun t.
~_
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RU.M.ORISTIC

GEORGES DElAW

--

Parlant d'aquest gran dibuixant, feliu Elias (Apa). ha escrit: .. Un deIs
principals artistes de la caricatura .pt!ra a franl;3 ~ Georges Dela.w.
Aquest delicat dibuiXant s'ha especlahlzat .en la cat'}catu,ra pe.r a In·
r. c;,...\
tants. en la caricatura amable de- les orople-5 evocaelO!1s mfantds. eH la
~~
caricatura deis infants ingenus. Veu el món compn mfant amb genl,
~ 1f
talment com Jules Renard. de qui seria el millor itlustrador, El ~ es~ '" ~ ~ queleom pueril 4'intenció, és d'una tral;a remarcable.

~

~

~1
\
\

·

•

'-

:

\

I.a 8('rpenl me-nJa ('1" ('areg.18 amb IOla 111 .. _,.flUal, gr.".M • l'aY<eoy&ce de cen~ la lIeo'
éD forma d" torqollla.

-Que puc despertar la nena, ¡aia?
-Per que?
- Es que tinc ganes de tocar la trompeta.

-No teníeu un gos de presa, marquesa?
. -Sí, peré') me') van prendre.

"., ......::::;;.
. '.
L'ESCOMBRA DEL
CASTEl-L
- "~~" .....~
,~
- -No sé a qu~
,~
¡e
treuen nas tots
aquestes-reeepcions ...
El que puc assegurar
és que un CoP passades, eJs cabeJ1s em
tan un mal terrible.

~

ESP~RANT

VEXECUCIO
El repé')rter. - ¿ Oi que no us

-Perdoni, senyora ... Em sembla que
m'he deixat oblidada ací la navaJla.

\ "oROVoA).

far~

-Vinga! EL cap dret! El colze a I'al~ada de I'espatlla! Una mica de patriotisme. qu~ diabJe!

res que, menkestant. escapci la punta del cigar?

ElECCIONS
- T6ta la sala vibra d'entuaiasme ..
A ka no t'emociona aquest bome?
-No s6c d'aquest barri.

El metge. - Us recomano, dones, que
prengueu banys de mitia hora de durada,
peté') amb pr-udencia Qu~ntes hores fa
que no heu meniat?
-Quaranta-cinc.

-Qué et passa? EsUs lOt tr,ashalsat...
- Tremolo pensant amb la po&.sibill- '

tal d'un accident ferroviari... T, mare
an Iba amb "exprés de les sis!

"""
; ~_~----

-¿ Quins greuges podeu adduir en
.planteiar la demanda?
- Molts. fins m'ha bufeteiat!
-Quan? Cal precisar-oo.
-El 14 de Gener de 1879.

.~&

"

. . .. , . . . .

~-----

- Hi ha SOl1 en la cacera?
- Ja ho crec! Acabo de rebre una escopetada... i la bala només m'" fCll'a'CIat el capell!

-Qu~

t'ha semblat la no~a comédia?
- Una • birria ".
-Quin fnd, no?
- Aixi j tot, tothom picava.. ,
-Sí: de denls,

