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m s ac! un vestit i un capell que no cal dir de qui són, a despit de mancar-li la testa. Charles Chaplin. el popular "Charlot", el rei de l'alegria trista, un dels homes que més potser us hagi fet riure, és un cas,
en cert aspecte que cal no oblidar. L'artista triomfant, ric, el pallasso
que més crit ha tingut en el món, quan encara no s'havia revelat com un
geni de la pantalla, tenia ben poca fama en el circ, on no feia riure de
bon tros tant com a través del cel·luloide.
Si no podia dir-se d'ell un fracassat, tampoc no semblava que la glòria l'hagués escollit per afalagar-lo llargament. Però un dia algú l i descobrí mèrits per a reeixir en l'art mut; Charles Chaplin esdevingué tot
d'una l'artista de moda. Avui ha minvat en l'afccte del públic, però encara té seva una bona part del públic de cinema.
EI cas de Charlot vel dir que no hem de donar-nos mai per vençuts
en la vida... Hem triat, realment, la professió que corresponia a la nostra manera d'ésser? Moltes vegades, homes de talent, no fan res de bo,
perquè s'entossudeixen a fer un ofici pel qual no senten devoció i per
triomfar en el qual els manquen aptituds. Provem les nostres forces i
les nostres inclinacions, i a la fi és ben possible que trobem el camí definitiu de la nostra vida.

Fixeu-vos en la macabra col·lecció de cranis que mostra la fotografia
que sembla talment una carta que podríem anomenar el "set de closques",
i que és propietat del Dr. Alex, professor d'Antropologia. Totes aquestes calaveres són de mones, cosa que els dóna una valor més interessant,
car és més dificil d'aconseguir caps de mona que de mico.
M'explicaré: diuen els savis que les mones, en la selva, encara no
observen cap perill, fugen a l'interior amb llurs fillets, mentre que els
miquets, per protegir la muller i els fills, planten cara a l'enemic.
Si això és cert, convinguem que monees i moneques ofereixen un excel·lent exemple d'amor familiar, que no donarien pas molts homes, malgrat es vanin sovint de la seva superioritat...

.*.

Deixeu riure els infants. Sovint els menuts que, en plena sanitat, senten una viva necessitat de riure, riuen per no res i això indigna a
pares massa severs i a mares massa primmirades. Cert que, anant de v i sita, o en viatge, o a taula, riuen fins a ofendre, però no se n'ha d'estranyar ningú, ni ha de tenir-se molestat, perquè, en l'infant, la rialla és
tan pura que àdhuc quan té l'aire d'una impertinència, mereix el nostre
perdó més absolut.

AMICS JOU D l ANS:
A fi de fer-lcs més avinents peí a tots, les nostres oficines de redacció i administració resten des d'avui instal·lades a l carrer de l'etritxol, 2 , tocant a In l'Iaça del P i , on haureu d'adreçar-vos pei correspondència i encàrrecs de tota mena.
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( Continuació)

La caravana es dirigí vers cl llac Paité, el llac
sagrat dels tibetans i alli es banyaren tots. Jordi
i Nuri, en aquelles aigües fresques, es sentiren
lliures de llurs nafres, i ja endurit el cos, travessaren cl riu Brabmaputra.
Quina sorpresa cn enfilar el camí de Lhassa. davant les muntanyes i els camins plens de neu i
glaç! I més sorpresa per a Jordi i Nuri que. distrets, posaren el peu en una glacera i relliscaren
per un pedis que menava a una insotjable profunditat. Un crit d'angúnia ressonà en les immen
sitats. Era de Jordi i Nuri, abraçats i suspesos
damunt l'abís proper...
III
La situació era perillosa, i esglaià els dos minyons, que no sesvaniren, però. H i havia quelcom que no els permetia de seguir rodolant. En
t l primer esverament, no s'havien adonat que portaven lligades al braç les regnes dels cavallets t i betans, avesats a congestes i a glaceres. El lligam
havia salvat els dos minyons d'una desagradable
caiguda, que potser no hauria estat mortal, però
que hauria pogut portar desagradables conseqüències.
L'oncle Oliveri i Maiarabati cuitaren a treure
del perill els dos jovenets, els quals, refets del
surt. encara hi trobaren motiu per riure.
Caminaren uns quants dies més i tot de cop
se'ls presentà davant, la ciutat santa del Budisme,
com un joiell d'argent ajaçat damunt un tapis
verd. Les seves cases blanques, plenes de torratxes. els seus temples amb cúpules daurades, s'estenien per una planúria extensa i lluny, dominant
la ciutat, s'enlairava cl palau del Dalai-Lama, meravellós i imposant.
Maiarabati conduí l'oncle Oliveri i els seus
companys a casa d'un tibetà. aií, menat Gandi. que
posseïa una formosa casa a l'entrada de la ciutat.
Gandi havia estat a Calcuta i parlava força bé
Inglés i àdhuc coneixia el francès, llengua que
Jordi i Nuri entenien i parlaven discretament.
Els viatgers li llogaren vàries cambres per a la
caravana i quadres per als animals que portaven.
Les cascs tibetanes, bastides de pedres o de
maons, són grans, de forma quadrada i amb terrasses ; les emblanquinen cada any amb calç, la
qual cosa fa que tinguin un aire de netedat que
enamora. Marcs, portes, embigats. tot és pintat de
groc o de vermell, colors que hi donen un to pintoresc i agradable, ressaltant cn la blancor. Els
carrers són amples, afilcrats, i Ics places, grans.
En una paraula, l'aspecte exterior dc Lhassa és
formós i hom resta sorprès de trobar una ciutat
semblant en una dc les regions més apartades del
món!
Compteu l'admiració de Jordi i Nuri que. de

Mongòlia, a penes si en tenien una lleu coneixença geogràfica... i encara no per posar-la gaire a
prova! I no és d'estranyar. Quanta gent gran, i puc
és té per il·lustrada, no sap una paraula del país
búdic per excel·lència!
Reposaren llargament l'Oncle Oliveri. Jordi.
Nuri i Maiarabati. que ja bé ho pecessitaven. Jordi, però. estava queixós. Certament era bell tot el
que veia. però... no passaven aventures grosses, ni
topaven lleons, ni serpents, ni veia selves, la famosa jungla, llevat dels primers moments a Henares.
Ja refets, els quatre personatges passejaren sovint per la ciutat, per tal de conèixer-la bé. Pels
carrers trobaven tibetans, mongols, hindús i xinesos. Els tibetans eren fàcilment coneguts pel seu
color de cara, esgrogueït, els seus ulls petits i esbiaixats, les galtes sortides. Es . cobrien amb un
casquet blanc brodat amb un vellut negre, o bé

v.mh un capell roig ornat de franges. Damunt el
vestit, un ample cinyell roig, i les botes així mati:ix de drap i roges.
Les dones solen anar vestides igualment, però
l.orten la testa nua i els seus cabells reposen damunt Ics espatlles, partits en ducs trenes.
—Sembla que estiguem, per Carnestoltes, al Passeig dc Gràcia, de la nostra ciutat!—declarà, rient,
Jordi—. Totes les dones semblen disfresses.
—No són pas disfresses—digué Maiarabati—peIÒ s'emmascaren el rostre amb -.n producte especial.
—És una cosa força extravagant—observà Oliveri.
—Sí. però són rares les dones que gosen mostrar
el seu rostre al natural.
La indústria i el comerç tenen força importància
a Lhassa. i Ics botigues ben proveïdes hi són nombroses. S'hi fabriquen teixits de llana, objectes dc
terrissa molt artístics i . sobretot, escudelles, que
tets els tàrtars, els mongols i els tibetans porten
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Mnb ells «luranl llurs viatges. Algunes daquestcs es(iidelles es venen a preus exorbitants.
Un missioner francès que vistà Lhassa, contava
un dia la següent divertida anècdota:
"—Alguns dies després de la nostra arribada a
Lhassa. amb el desig de refer la nostra vaixella, ja
mig feta malbé, vàrem entrar en una botiga cn vei.ien escudelles. Una tibetana, amb la cara bellament
vernissada de negre, estava darrera el taulell i , en
veure'ns vestits d'una manera exòtica per a ella i
|.renent-nos per alts personatges, va obrir un calaix
i ens ensenyà dues capses artísticament decorades,
en cada una de les quals hi havia una escudelleta
embolicada dintre tres papers de seda. Després d'haxer demanat la mercaderia, preguntàrem el preu.
"—Tchik-la, gaisc-rc? (Què val cada

un?).

— "Excel·lència! Cinquanta unces d'argent! (O
íien cinc cents francs a la par).
"Quan estiguérem refets de la nostra sorpresa,
posàrem les dues escudelles en llurs capses i examinàrem curosament les nombroses col·leccions que
d'escudelles hi havia als aparadors de la botiga.
"Pagàrem el preu demanat i ens emportàrem les
nostres dues escudelles amb una alegria enorme,
car ens semblaven completament iguals a aquelles
que valien cinc cents francs.
"De retorn a l'allotjament, l'amo de la casa ens
(i gué que amb una unça d'argent podíem haver
Kmprat quatre escudelles com aquelles."
L'anècdota del missioner ens fa veure la gitancrió dels comerciants de Lhassa, que no és gaire diferent de la dels comerciants d'Kuropa.
Gandí, que cs mostrava m i l t amable amb els
Mtti hostes, els convidà a un dinar que cs feia cn
celebració d'una gran festa búdica.
—N'o oblideu pas el "khata"—digué Gandí als europeus.

KejçloH

Gal tenir cura He la persona, l ' n
home ben nrescnlal iroba les portai més obertW que él que és
deixat.

—El "khata"! I què és això del "khata"?—preguntà Oliverí.
És veritat... Ara no pensava que no coneixíeu els
costums del país... KI "khata" és una peça de la seda més fina. de color blavissenc i ornada de franges
als seus dos costats. Fa un gran paper a la vida
tibetana ¡ ningú, ni ric ní pobre, no se'n pot passar.
—Però per a què serveix aquest cap de seda ?—
preguntà Jordi.
—Té molts usos. Quan es fa una visita i cs demana un servei o vol donar-s, gràcies de quelcom,
es desplega de primer moment un "khata" i s'ofereix a la persona visitada. Dos amics es troben,
després de llarga absència, i lot seguit s'ofereixen
mútuament un "khata". Si es demana un favor amb
un "khata" a la mà, n? pot ésser refusat.
— A l i ! Molt bé—deciarà Jordi, rient i fent l'ullet
a Nuri—. Oncle, quan jo voldré u m cosa, et presentaré un "khata"!
—És una bona manera d'aconseguir estrenes!—
?fegi Nuri.
—Dissortadament—digué, ofegant una rialla, davant l'acudit dels meus nebots, l'cncle Oliverí—es
tracta d'una moneda que només té curs legal al T i bet.
—Els tibetans atorguen una importància gran a
aquest costum i per això jo us he prevíngut—digué
Gandí.
—Perfectament, porteu-ncs "khates"!
—Jo us en vendré, i les oferir-.-u a l'amo de la
Clia on dinareu.
Gandí els presentà immediatament una espècie de
i'inta ampla de seda blavosa. í de forma oblonga, í
cuan es presentaren CU el lloc del ciinar lliuraren cl
present a l'amo de la casa, cl qual correspongué
amb altres "khatci" semblants.
(CoH/ímiarií.)
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Cal avorrir l'aigua, refiar-sc de
si mateix, per sostenir-se «TI Ú
món.

Cal no fiar cn l'al/ar. Car Baperant la Mtrt, a voltes hom troba
la mori. Tot és qüestió d'ona
llttra.
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LA

SARGANTANA

El qiir diuen
Ies b e s t i o l e s
Hem oberl una enqiie.-la
entre els nostres anim i l l més |»i|iiilar9 i avui
comencem a i n f « r í t
le» respostes rebudes.

yares nàixer/ E n l'esberla d'una llicorella del Guil'escalf d'un solt roent i arborador.
fvares aprendre les beceroles? A l e s e ó l a de l'Esgléirrapada a alguna de les finestres... Els meus
jrolaires i les meves orelles subtils, copsaren les
l·l mestre.
Quan vares començar a jer la viu-viu pel teu compte?
E l dia que una mosca va pujar-me al nas i una formiga va
fer-me pam-i-pipa... Jo que s í . . . nyac! Mossegada, i al pap!
Les vaig trobar tan saboroses, que ara no comprenc com
els homes fan escarafalls de mosques i formigues!
Quins són els teus amics? L a gent del camp que m'estimen pels benifets que rep de mi.
Quins són els teus enemics? E l s gats i els nois que fan
campana, van al camp i m'apedreguen... Sóc tan delicada
de la cua!
Quina és la cosa que més t'agrada? Que em posin una
molleta de tabac a la boca i cm deixin de panxa al sol. Tot
seguit em poso a tocar la guitarra!
Quina és la cosa que més t'empipa? Que em cantin els
bordegassos allò de: —"Sargantana, treu cl cap, que ton
pare està penjat a les forques de Mallorca! Tira-li corda!"
Mentida, més que mentida! L a meva familia ha estat sempre una família de bé! Pregunteu a tots els zoòlegs pels
"Lacerta muralis"!
Quin és el teu desig més ardent? Créixer, créixer molt,
per fer por als que m'empaiten! Ah, si jo pogués tornarme cocodril! Encara que, després, de la meva pell en fessin tiretes!
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La cabreta i la vaca
i saltar, i fer bols, per l'aire lliure I

Uno cabreta roja
que teñid acudils de cabra boja,
cansada de tan botre per la prada,
pefquè s i , per jugar, una vegada,
al dai'ant d'una taca gansonera.
Va sentir-se de nou m é s juganera.

Mes la X'aca, un moment, per j é uim festa,
va pegar a la cabra un cop dc lesla
i la cabra, belant, cstdbornida,
to

E r a lluny el boi'cr,
o, s i era prop, ell v a deixar-les f e r ;
: ara saltant un marge pedregós,
ara bornant igual que en temps Tenlós,
ara pegant gambada
des d'un límit d l'allre de la prada,
quin goig els feia riure.

L ' A M I C
El gos és un bon amic de
infants. És dòcil, pacient...
que sap seguir el seu amo
ell, però quan té el menjar
vegades l'amistat.

restar a la prada, malferida.

Vol

dir ço que he contal, amics infanls,

que no heu de voler bromes amb els grans,
que van mdssa feixucs
per prendre bé la mida dels fcslucsl
C L O l'IS

D E

l'home i . sobretot, dels
Però és golafre. Cert
i passar misèria amb
davant, oblida moltes

Cal tenir-ho present. Quan el gos menja, és una
mesura d'alta prudència no atansar-se al seu plat,
car podria ben ésser que us mossegués, engelosit
del menjar.
En canvi, no fa gaire, i a Barcelona, una família llançà al carrer un gos llop, perquè el veié
vell i nafrat, esdevingut una miseriosa carcassa.
L'animal restà ajaçat al peu de la tanca de la
casa, quan per encert uns Uadregots, en saltar la
reixa, caigueren damunt l'animal. El gemec dolorós d'aquest i el seu plany, descobrí la presència
dels lladres, que es feren escàpols, però deixant el
fruit del seu robatori.
Dissortadament, amb prou feines l i pogjieren
agrair el servei. L'animal morí, esventrat pel pes
dels lladres, poques hores més tard.
Així i tot, però, quan menja, no feu bromes al
gos... ni a cap altre animal.

L ' H O M E

EIMER1C

—Res! L'emoció de les coses imprevistes! Jo no havia pensat mai que Aurea pogués casar-se un dia!...
—Ja és tota una dona... I jo estic enamorat d'ella com si tinKués vint-i-cinc anys!
I ella coneix el teu amor?
— N i una oarauia... He volgut parlar-te a tu. perquè tu fossis la que intercedissis en favor meu...
—Però has pensat en els teus anys?
—Si, però tu mateixa ho has dit... "Altres de més vells es
casen"! Em sento robust, ple de vida... Crec que mai no he estat millor que ara... Ultra això, Aurea m'encomanarà la seva joventut n'estic segurissim...
— 1 pensà que Aurea pensarà cem tu?
—Ah. si sabies com em turmenta aquest dubte! Per això no
li he dit res directament... Prefereixo que siguis tu la que l i faci
veure l'esdevenidor brillant que l'espera al meu costat! Sóc ric.
molt ric... Fins deixant l'herència dels meus pares a Ferran i a
Nuri, em sobra diner per assegurar la felicitat d[Aurea... T u
pots convèncer-la... Ets la seva mare i ella et creurà! Ho faràs.
Tccleta?
,
.
.
.
Tecleta, ferida en el seu cor. aclucà els ulls i . després d'una
curta vacil·lació, contestà amb la veu ofegada per les llàgrimes
que maldaven per escapar de la seva gola:
—Jo no violentaré el cor d'Aurea... No crec que el diner faci la felicitat. Si ella t'accepta, després de les meves reflexions de
mare que cm pertv-ca de fer-li i l i faré, no trobaràs en mi obstacle de cap mena... Si ella et refusa... Sóc la seva mare i estaré al seu costat...
—Però en les teves reflexions...
— L i faré observar assenyadament els avantatges i els incon\enients que presenten els matrimonis desiguals, perquè no actuï moguda per sentimentalismes ni per simple obediència. I ella
resoldrà en darrera instància i la seva sentència serà inapeHable—Tecleta, sigues el meu àngel bo. Fes-li veure la importància
dels meus béns, les comoditats que podrà fruir, els vestits, les
joies amb què podrà abillar-se...
— L i ho faré veure... I àdhuc l'amor que pugui treure dels
teus seixanta anys...
—Tecleta, no siguis cruel!
—Només seré mare!... H i hagué un moment en què podia
vacil·lar, però he tornat a la raó que em guiarà pel bon com!...
No t'amoïnis!
S'acomiadà Blai, ple d'angúnia i descoratjat... Què resoldria
aquell caparronet ple de vent d'Aurea? Passaria hores mortals,
esperant el resultat d'aquelles gestions... Tenia una confiani;a
cega en els seus diners, però... estan tan plenes de fum les dones
als divuit anys!
La Tecleta es limità a murmurar, pensant en ella mateixa,
en les il·lusions, violentament nascudes en un segon i violentament mortes en el mateix espai de temps:
—Resignació!

No ho hauria dit mai... Què bonic és rebre cl petó del sol de la
matinada I Tinc el cor farcit de cascavells!
—Gràcies a L)éu, Ferran! No saps quina alegria em dones!
Has matinejat molt? Que has anat a .Montjuïc?...
Ferran restà quelcom sobtat.
—No... Veuràs... M'he aixecat demati... A les nou... Saps?
Els teus bons exemples!
La Nuri, enriallada, s'hagué de tapar la boca, per tallar-se les
ganes de riure.
—Sí, no riguis, els teus exemples I Només que no demanaràs
que sense preparació, de cop i volta, m'aixecjui a les sis!
—Està bé... Tant se val l'hora. El propòsit paga per tot... 1
has anat a la muntanya?
—No, no... M'he arribat a Canaletes i he donat un tomb per
les Rambles...
A la Nuri lï havia entrat passió de riure.
—Fill, ets un trumfo, tu, matinejant!
—Doncs si veiessis amb quin goig. amb quina alegria, he fruït
de la frescor de les Rambles, fresques, oloro.^s, perfumades...
—Magnífic! Ja comences a estimar la Naturalesa! Molt bé!
Molt bé!
I la Nuri, realment contenta, orgullosa de saber que el seu cosí l'obeïa, donant per fet que era una prova d'amor, picà de mans
esbogerradament.
Ferran, esperonat per aquell entusiasme, estigué a punt de pronunciar el nom d'Aurea. tot l'aroma de joventut de la qual portava encara aferrat als narius, però una prudència instiniiva, u
respecte inesperat, l'obligà a callar.
Anà a mudar-se, mentre la N i y i , enraonant amb la Carme, anava dient:
—Ho veus? Veus com en realitat m'estima? Com a cosina DO
vaig aconseguir canviar les seves inclinacions, però, com a pronie
sa, ja l'estàs veient!... Respira amor!

CAPITOL IV
Quin é s FtHgmyatT

El senyor Blai de Bonaire i el senyor Just del Canyissar, per
mal nom "senyor Baldragues", estaven satisfets del curs de llurs
plans.
—És un fctl És un fet!—raonava el senyor Blai, fregant-se
les mans—. Ferran i Nuri s'estimen 1 No en tinc cap dubte I Ferran ja no se'n va al llit com els "serenos"!
—Sí, ha abandonat la presidència honorària de la corporació
n cturna!—recalcà el senyor Baldragues.
—Matineja... molt, per ell; realitza excursions amb la Nuri...
1 aquesta s'aparia millor... Àdhuc ha consentit a anar alguna nit
17 —

a teatre... I fixa't! Ha resistit tres vcRadcs la "Lucia" en el L i ceu, a despit de l'odi que sent per aquestes operes de confiteria, i
creu que lot era perquè l'acompanyava cl xicot!...
—En una paraula, que veuràs realitzat el teu somni, sense dificultats...
— A h ! El meu somni!—i el senyor Blai sospirà—. El senyor
lialdragucs. nerviós, féu un bot en cl seu seient.
—Tu sospires!... Tu estàs enamorat! Tu t'has begut l'enteniment !
— I mostrà una sorpresa tan còmica, que cl senyor Blai. malgrat els seus sospirs, no pogué aguantar-se les ganes de riure.
—Valga'm Déu! No veig que sigui una cosa estranya que als
seixanta anys es casi un home!
I penses en casar-te I
—Ja ho crec. que s i l És per això que em convé casar aquests
dos minyons tan aviat com pugui!... Els lliuro l'herència i em reservo només una rendeta decorosa... I formaré la meva llar.
El senyor Baldragucs obri dc bat a bat els ulls i avançà, estupefacte, vers el senyor Blai.
—Però estàs tocat del bolet!... D'on t'ha vingut aquest rampell
de l'amor, sense ni tan sols consultar-m'ho? Impossible! Tu et rius
de m i !
—És que, per ventura, m'ha çonsultat a mi el cor? Sabia jo
que s'hi estigués formant aquesta floració tardana de Ics roses de
la joventut?...
—Però, en fi. qui és aquesta dona que t'ha tret de polleguera?
—Encara no és un fet...
—Vaja, tu et burles de mi... Llavors, amb qui penses casar-te?
— A u ! A veure la teva perspicàcia fins on arriba! Vejam si
ho endevines! Tu coneixes la meva enamorada i l'has vista en
aquesta casa!
—No parlis més... La Carme...
I sense reparar cn la ganyota fantàstica que feia cl senyor Blai,
anà dient el senyor Baldragues:
—No, no has escoHit malament... Els teus trenta anys, que
en una dona en representen quaranta, o més encara, d'un home.
va bé per a tu... I no, no és lletja... Una mica vulgar, potser...
Llops d'ona mateixa camada... I una cosidora... Necessitaràs gaslar un dineral en manicura, per allisar-li els dits recosits a força
dc punxades, llevat que t'agradi que els seus dits semblin paper de
vidre... Beneit de mi que no havia reparat que la seva guerra als
homes era una tracamanya per pescar-teI... Bé, bé! Molt b é ! EI
senyor Blai i la senyora Carme... Si voleu que ej dia de la boda us
illustri respecte el que significa la vida matrimonial!...
—Veritablement, el que està tocat ets tu!—observà, somrient,
el senyor Blai, quan pogué parlar—. Tu creus que jo pus estimar
aquesta llimona amb falidilles, que és capaç d'agrejar l'ànim més
dolç. No fill... És cosa millor...
—Casa millor! Donya Dolors?
—Kuig! Una senyora vídua dues vegades!... No la vull condenuiat a un tercer dol!

—Però, què saps tu si jo he estimat i si encara estimo?
—Realment, no ho sé... 1... beneita de m i ! És clar que estimes quan t'arrisques a pujar a aquest quart pis! Només que no
sé explicar-me què hi tinc a veure jo en tot això... Véns a demanar-me consell ?
—Més!—murmurà, donant a l'expressió una entonació misteriosa.
La Tecleta es ruboritzà. Alguna vegada havia pensat en el
vell. L'oncle Blai defensava bé el seu cos dels estralls de l'edai
i encara estava presentable. Qui sap mai les coses que poden passar?
—Parla!
—Seré breu, per a ésser clar... Vull casar-me.
—Ben pensat... Estàs sa, estàs fort encara; si trobes una dona que no et prengui per una joguina, pots ésser perfectament
feliç...
—Oh! No saps com t'estimo aquestes paraules, Tecleta meva 1 Si, sí, amb una doneta a semblança teva—jo sé que el teu
marit t'admirava per les teves virtuts—un home ha d'ésser feliç per força!
La Tecleta, afalagada en cl seu amor propi, judicant-se diana dels trets del seu parent, estava a punt desvanir-sc de satisfacció.
—Per què no la cerques?... És possible que creguis que trobar-la és una cosa dc 1 altre món. i així i tot la portis al teu
costat sense adonar-te'n!
— I tu creus que jo no faria un mal paper casant-me?
—Altres de més vells que tu es casen... Abans d'ahir, sense
anar gaire lluny, es va casar el senyor Eulogi, l'enginyer, que
ha complert seixanta dos anys.,. I això que la núvia no en té
més que ^ivuit... Ara està per casar-se En Prats, que està al
caire dels seixanta. a¡pb l'Emilia Pons, que acaba dc complir-ne
trenta cinc... Ja ho veus... I ningú no ho troba estrany, ni per
això s'han commogut les esferes... La vellesa és una cosa que
està en relació amb l'agilitat del cor...
—De manera que si jo et demanava...?
La Tecleta, més roja que un pebrot, senti que el cor anava a
saltar-li del pit.
—...Tecleta, bona Tecleta... Estic enamorat com un boig
d'Aureal
La Tecleta s'aixecà dc la cadira com empesa per una molla.
Volgué parlar, però no pogué, perquè un torrent de llàgrimes la
féu emmudir.
Blai esperava frisós, sense encertar a comprendre la causa
d'aquelles llàgrimes inesperades. Veient que els sanglots es perllongaven, Blai, acariciant la testa de la Tecla, preguntà:
—Però. Tecla, per què plores ? Quin mal t'han fet la meva
pregunta i la meva confessió?
La Tecleta s'eixugà les llàgrimes amarguíssimes amb què
acabava dc liquidar un somni i aconseguí, per mitjà d'un cop d'energia, el seu paper de marc.
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h^r intim la senyora Teclcta—aquell cuneo de Blai no podia liaver-se casat amb ella. posem per cas. enlloc de lliurar-se a les
excentricitats d'aquell vell mofeta que li feia companyia?—I altres de dolentes, perquè quelcom de Rrcu havia de moure Blai per
a ohlif;ar-lo a una visita fora de costum.
Li oferí seient, perquè l'oncle Blai, després de pujar cent catorze eraons. restava a punt de perdre l'alè.
—Tu per casa? Quina novetat tens? Seu. que em fas pena
amb el teu fatic!
—Tu et creies OtM no hi hauria d'arribar mai a aquest entressol de la Glòria? Perquè, a fe que hi esteu prop del cel!
— F i l l . . . E l l vint duros de la meva viduïtat i els vint-i-cinc
que ve a Ruanvar la i>oia, necessiten molta llum perquè els pucuem veure tot el valor... I on vols trobar mes llum que en
aquestes altures?
—Si haguéssiu volcut viure a casa...
—Cadascú a casa sera i Déu a la de tots... I bé, què et porta per aquests núvols on vivim?
—Ves quina pregunta! Com si fos una cosa molt fàcil, de
dir:
"Mira. Teclcta. m'han entrat focots; m'he enamorat com un
cadellet de la teva filla Aurea, i vinc a demanar-te-la, a canvi de
tot el que demanis." Ventat que això era fàcil de dir? Si. eh?
Doncs, de la p^la de Blai no sabia com sortir. Començava a
(•iravoltar-li pol pas de les sopijs i ara surto, ara no, Blai callava com un mort i la senyora Tecleta esperava que sortís a flor
de llavis aquella revelació que tan entossudida estava a no sortir.
—Déu ésser una cosa molt desagradable la que tens de dirme, que et costa tant de confessar-la!
—No, dona... Què ha_ d'ésser desagradable! El que hi_ ha és
que mentre venia cap aquí, em sortia el díscurset nv It rodó, i ara
tot m'acaba en punxa!
—Però és una cosa que comporta discurs i tot? Trenca d'una vegada, que no hi ha taquígrafs a casa perquè es riguin de
tu!
—És que...—Blai féu un esforç i acabà per dir: —És que
et vinc a comunicar que penso casar Ferran i X u r i . . .
—Ah, home! I això era el que et costava tant de dir? Doncs,
em sembla molt b é ! Si s'estimen fas molt santament... Ferran
és un bon xicot, sense altre defecte que el de poder disposar de
la butxaca del seu oncle i_ la N'uri és una noia encisadora... Potser massa seriosa per a Ferran, però, en fi. l'amor tot ho venç- Veritat? És a dir! Què el pregunto, si tu mai no has sabut una
paraula de les coses de l'amor!
Blai veié el cabell on agafar-se.
—Potser a tu t'ho sembla, perquè les dones teniu una opinió
detestable dels homes!
—No, no... Vídua sóc. i amb uns quants anys damunt... i si
no m'he tornat a casar, és perquè no m'ha sortit l'home que pogués convenir-tnc! Això et demostrarà que no els tinc mala voluntat.

—Sospito que DO t'hauràs pas enamorat dc l'Aurora Vallsercna...
—No; l'Aurora és molt bonica, però té el cap ple de pardalets!
Faríem un mal negoci.
— A h ! Ja hi caic... Mira que sóc estaquirot!,,, L'Eduvigis, la
més gran dels Farigola... Ña faríeu mala parella, perquè, encara
que és jove, té el cabell blanc i , naturalment, seria menys ridícula
la boda..:
—Perdràs el teu caràcter de "quisso d'honor"... Tens mal nas...
És cosa millor la que jo cobejo...
—Renata...
—Millor... I mes humil!... Jo no m'enfilo tan amunt!
Rl senyor Baldragues s'estremi. Un nom ha\ ia acudit al seu
pensament, però l'havia rebutjat amb irritació... Era un absurd
la seva sospita! Però volgué provar Contenint a penes l'emoció,
pronuncià, en veu baixa, com si tingués por de sentir-se ell mateix :
—Aurea ?
—La mateixa... Oi que és un encert? Senzilla, sense conèixer
a penes el món. plena d'alegria sana. quina ofrena se li pot fer a
la meva vellesa?
Tan enardit parlava cl senyor Blai que no s'havia adonat que
cl senyor Baldragues. pàl·lid com un mort. havia caigut en el
seient de davant seu,
—Podré emmotllar el seu esperit al meu gust; la convertiré
en una doneta admirable... Té tan l)ones condicions per a ésser
emmotllada! On has vist un caràcter més lleial, més bo, més resignat...? És una ovelleta incomparable!
El senyor Baldragues. refet de la primera impressió, saltà
com una fera:
—Això. una ovelleta... I tu, llop cruel, somies ja a degollarla... Tu. gran egoista, que ni tan sols saberes donar als seus parents un poc de l'or que a tu et sobrava, perquè ella no tingués
de treballar!
—Vaig tenir por de fer-la malbé, de tornar-la una noia lleugera i presumida, d'omplir-li de fum la testa, amb cintes i di\ersions.,,
—Llop i més que llop. perquè el llop devora la primera ovella
que cau sola les seves urpes, i tu, en canvi, has triat la teva víctima, l'has criada al teu gust perquè, en estar feta. el teu delit
fruís la delícia del menjar abellidor... Vell verd. home repugnant... Llop carnisser!
El senyor Blai estava avesat als blasmes del seu amic, que
solien fer-li molta gràcia, però aquell dia eren més dures les seves paraules, més agressives i hi descobria quelcom de salvatge
que no s'acabava, de totes maneres, d'explicar.
—Apa, Baldragues... N i que t'hagués pres la xicota!
Un nou accés d'ira dominà cl senyor Baldragues.
—Xicota, xicota meva aquesta mossa escarransida, malalta,
aniliilada per un treball esgotador?—contestà amb accent despectiu i irat a la vegada. —Xicota meva aquest espantall? Què
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hi has vist. diducs-mc. (iuc lli has visi que t'IiaRÍ pogut enijrcscar? Una ccxiueta sense ànima, que pensant en els teus milions
et deu haver fet unes quantes festes... Estúpid! I tu creus que
Aurea et vol per la teva cara bonica, que ets més desacradahle
que una mala nova?
—Verce Santa! I com estàs. Baldragues! Si jo no t'he dit
pas que ella m'estimi, ni li he parlat, ni hi ha res d'aquestes festes que tu suposes!
El senyor Baldranues es tranquil·litzà una mica, però no es
va donar:
—Però si et dic que és absurd que pensis en aquesta fluixa
de molles, que no pensa en altra cosa que en les bogeries pròpies de la joventut! Tu vols veure deshonráis els teus cabells
blancs I
—Baldragues... Fins aqui podien tolerar-se les teves bromes... però no he de consentir que ofenguis la meva neboda sense r a ó !
— A i x ò ! Treu-me de casa teva, per no ofendre aquesta neboda de la qual t'has recordat a darrera hora... Apa, treu-me!
No sóc el teu ROS? Cuita, crida els llacers que se m'emportin!...
—Mira, Baldragues. de rabiós si que n'estàs, i si jo fes cas
de les teves ximpleries, ja t'hauria d'haver posat de potes al
carrer I
—No, si jo ja no et faig cap servei... Si això és lògic... Vas
a casar-te... Per na fer-te servei, fins no crec que mai necessitis dida...
—De manera que aquesta boda en la qual jo havia somiat,
que jo havia acariciat amb tanta il·lusió, t'agreuja, la trobes absurda, ridicula i no sé quantes coses més?
El senyor Baldragues, dominat en part per la suavitat del
to emprat pel senyor Blai, féu un esforç per asserenar-se, fingint una riallada sorollosa.
—Ah. ah, ah! Quina mala beguda t'hc donat! Si, home, sí,
casa't amb Aurea! Ah. ah. ah! Quina por t'he fet passar, oi?
Què hi havia en l'accent d'En Haldragues, que amoinà el seu
amic Blai? I com si el cor l'inspirés, deixà anar una rialla eixordadora, i exclamà:
—Vel aqui l'home llest, l'home de talent que tot ho endevina
i no s'ha adonat que jo li estava prenent el pèl i que mai no he
pensat en Aurea més del que he pensat en el gat de la portera!
El senyor Baldragues contemplà recelosament el senyor Blai
i vacil·là. Els dos vells es guaitaren un instant, però ja amb experiència de la vida, tingueren prou habilitat per amagar les
passions i s'acomiadaren després de ducs o tres burles iitofensives, murmurant el senyor Blai per I ell mateix:
—Aurea, Aurea per damunt de tot!
I rondinant el senyor Baldragues. de llavis endins:
—Aurea, o serà per a mi, o no serà teva! Primer la cedeixo a Ferran i et fastiguejo!

CAPÍTOL V
Resignació

La convicció intima que Ferran i Nuri anaven vorejant els
caminals de l'amor, havia animat cl senyor Blai a fer un pas:
el d'anar a veure la Tecleta Bonaire. una cosina seva, casada amh
Josep Cornelia, i mare d'aquella delicia de mesa que hem conegut amb el nom d'Aurea.
El parc ja no existia. Modest empleat municipal, no sabé fer
diner, ni tan sols avançar en l'escalafó i fins, per ésser inoportú
en tot, es mori abans que un quinqucnl vingués a augmentar la
paga que correspondria a la vidua.
La senyora Tecleta i la seva filla vivien, doncs, d'una viduïtat
molt limitada i del jornal de l'Aurea, força reduït també, perquè
el seu càrrec de primera fadrina d'una modista de tercer o quart
ordre, com que era sostingut tot l'any i no per tongades com en
altres tallers, no donava per gaire.
Sort que la filla tenia traça per a tot i la mare era neta, i així
amb un retall qualsevol la noia feia goig i la mare dissimulava
força decorosament la seva mancança de mitjans. Per altre cantó, a l'Aurea l i agradava poc el cinema i això significava a la llar
una estimable ecmomia els diumenges. I,a Tecla i l'Aurea es divertien a la seva manera; els diumenges a la tarda—el mati se
l'emportava la neteja general de la persona i el temple parroquial—preparaven un berenar humil, i les dues dones, posant a
prova llur resistència física, feien petites excursions, que deixaven en el rostre sedós d'Aurea l'encis de dues joies naturals:
l'or del sol i cl robi de la sang revisc )lada
Les relacions de l'oncle Blai amb els Cornellà eren una mica
superficials, no perquè Blai posés obstacles al tracte de les dues
famílies, sinó perquè la Tecleta, convençuda que ella no podia
alternar amb els seus parents, havia mantingut sempre un prudent
allunyament. Aurea anava de tant en tant a veure l'oncle Blai. i
el resultat de la visità solia ésser algun "corte" de roba per a la
mare o per a la filla, però aquesta mateixa galantería de l'oncle,
feia que la Tecleta espaies tant com podia les seves anades a casa el cosí.
A mesura que Aurea va anar fent-se dona. interessà més a
l'oncle i d'això nasqué aquell amor senil que començava a manifestar-se amb evident violència. Les paraules de blasme punyent
del senyor Baldragues, enlloc d'ofegar el foc de la passió naixent, empenyeren les flames, fins llavors c-ntingudes, i el senyor
Blai volgué assegurar el camí d'allò que anomenava la seva felicitat.
Quina misteriosa impressió produi la presència de l'oncle Blai
en el piset on vivia la senyora Tecleta! I.a bona dona. sorpresa,
començà tot seguit a pensar en coses estranyes. L'unes de bones i
agradables—per què no havia d'ésser possible que Ferran s'interessés una mica per Aurea que era tan maca? Haurien fet una
bona parella! O... per què—i això ja ho preguntava amb un ru— 21 —
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H I S T O R I E S DE NOIS I NOIES
Entre mare i fill:
—Nen. això és massa... T'has menjat ja la meitat de la capsa de bombons... Si tornes a demà •
nar-me'n, et faré anar al llit...
—Però, mareta! Oblides que ahir mateix em
deis que una de les virtuts dels homes és la "perseverança " ?

Un iriiet, durant un ball d'infants, s'atansa t i midamenl al taulell dels dolços i llança un esguard
d'enveja :i un platel ple de lioneses de crema. Vacil·la un instant. Es decideix a la fi, i s'atansa, s'atansa ben a la vora del plat, i estén la mà, però
llavors intervé un altre noiet, més agosarat que
cl primer, li para la mà i li diu amablement:
—Lioneses? U i x ! Tu en voldries menjar? No,
no ho facis pas! Creu-me a mi... Val més que
prciiRuis pastes seques... Les lioneses no et provarien... M i r a : acabo de menjar-nu-'n nou i encara
no n'he trobat cap de bona!

La Marineta és una lectora infatigable, que no
deixaria els llibres per res del món, però vénen
les vacances i ha d'anar a fora amb la seva mare. En el moment de sortir, se la veu escriure, dc
pressa, molt dc pressa...
—Què fas, Marineta?—li diu la seva tia.
I Marineta respon sense aixecar el cap, tota
atrafegada:
—Com que no he pogut acabar dc üegir aquest
.libre, vaig dc pressa a copiar-lo, per poder llegir
• < final a fora!

Dues noictes, Pina, de vuit anys, i Pineta, de sis,
juguen a nines. Vesteixen la filleta estimada, el
t-esor dc la seva mareta, la passegen, la posen al
llit, la bressen. Després, com si estigués malalta
—potser d'haver menjat massa b mbons—fan venir el metge. El doctor, com podeu pensar, és una
altra noieta amiga. I comença el següent diàleg:

—Està malalta la seva filleta, senyora?
—Oh, sí!—declara Fina, llançant un gran sospir.
— I què és el que té?
—Ja veurà... Està "neuracènica"!
—Què estàs dient ?—pregunta, enriallada, la mare, en sentir el disbarat mèdic—. Ja saps el què
«üus?
—És clar que ho sé!... De "neuracènica", se
nestà quan una no té tot allò que voldria tenir!
A
Un vailet de cinc anys, rosset i candi, pregunta
I la seva mare:
—És cert que els infants neixen en els jardins?
—Si, fillet meu.
—Sota quina planta estava jo?
—Sota aquelles cols verdes que veus allà baix!
Uns quants dies més tard, el vailet llança uns
crits afrosos i pega al jardiner que es disposa a
tallar una col per a l'olla.
—Dolent!—li diu—. Més que dolent! Què anaves a tallar les cames al meu germanet!

—El diable és mort! El diable és mort!—declara joiós un noiet en arribar a l'escola.
—Qui és que t'ha fet creure això?—diu cl mestre, encuriosit.
—El pare m'ho ha dit... Érem al carrer tots dos,
quan ha passat un enterrament i el pare ha d i t :
—Era un pobre diable... i té... s'ha mort!

Una nena de cinc anys passeja amb la seva àvia
pel bosc.
— I si ara trobàvem el llop?—pregunta l'àvia.
— A i , quina por!—fa la nena. tota esgarrifada.
—Però, jo em posaria davant teu per defensar-te!
La nena, picant de mans:
—Justa! I mentre se't menjaria, jo tindria temps
de fugir!
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LA INFANTESA DELS NOSTRES ARTISTES CONTADA PER ELLS MATEIXOS
US

PARLA

EXR1C

Q

f i de vosaltres no ha sentit a parlar del (jran
actor de la nostra !crra, d creador de "Manclic", lartista de la veu vellutada. de la figura
escaient, el gloriós Enric Borràs? També lia estat infant i ha fet alguna entremaliadura, però
va saber creure força als seus pares i ésser força
hon minyó. Escolteu cl (¡ue ell diu:

BORRAS

"Jo era força aciençat. Fora de l'escola, ajudava els meus parcs en les feines del seu comerç,
i els lleures me'ls prenia el llegir, fins a l'extrem
que l'afecció em feia oblidar d'aquelles facècies
entremaliades pròpies dels noiets. Puc ben dir que
era un noi seriós i aplicat pel que toca a la lectura.
"No eren únicament els versos la meva temptació preferida: m'agradava així mateix la música,
que esdevingué per a mi una fal·lera, una passió, i
s; alguna dolenteria, alguna rebequeria meva puc
esmentar de la meva vida d'infant, està simplement en l'entusiasmc que posava en les ducs afeccions de la meva infantesa.
' U n a vegada, tinc present que hi havia un gran
concert anunciat en el qual hi prendrien part grans
.irtistes. Com em dalia jo per anar-lo a sentir!
Nfalauradament, çl feien de part de nit i m'haulia calgut sortir de casa després de s^.par... Dirho al pare... Prou. Però tenia el "no" segur.
"Dominà en mi més l'afecció que el respecte
que el parc em mereixia i , acabat de sopar, fent
com aquell que surt a donar una passada pel veïnat, dissimuladament vaig passar la llinda de casa i , en ésser al carrer, com un llamp, al concert.
Vaig entrar com vaig poder i , embadalit, ficat en
•-.n recó del local i escoltant la música, va anarme passant el temps. Jo no volia escoltar-lo tot,
però quan vaig preguntar l'hora a un home que tenia al costat, vaig assabentar-me que eren quarts
de dotze... Quin esglai i quina angúnia!
"Corrent com un foll. vaig tornar a casa. A l
portal m'esperava el pare que, per bé que una mica anguniós també, ja sospitava que jo havia anat
al concert. Em renyà tle ferm i jo vaig rebre el
reny amb el cap cot. Estava, realment, aclaparat.
Després, em donà una lleugera empenta i em digué:

"Han passat tants anys! Però jo gairebé podria
dir-vos que l'afecció a recitar, la portava ja dintre meu en venir al món. Els meus pares eren
graners a Badalona i , en portar-me a l'escola, tot
seguit se'm desvetllà l'afany de llegir i declamar
poesies, de manera que en començar a confegir
era el rapsoda cbligat del col·legi.

"—Au, al llit, i que no hi tornis mai m é s !
"Jo, obedient i submis, vaig pujar escala amunl,
els ulls plorosos, nerviós, fent-ho pagar a la gorra de col·legial que duia i que, a mossegades, restà
feta un sedàs. Fou tanta la impressió que em causà el reny del meu pare, que mai més no vaig donar un pas sense que ell ho sabés.
"Als 16 anys vaig debutar amb uns afeccionats

JOHDJ

al teatre Badalona. Vaig fer el paper dc Melcior
en "Les joies de la Roser", perquè havia caigut
malalt pocs dies abans d que hivia de representar aquell paper. Recercant en la memòria qui podria substituir el malalt, es recordaren de T'Enriquet Borràs", que tenia fama de recitar bé. Fou
lan gros el meu èxit, que em ir menaren director.

Al cap de poc temps em veié cl gran actor Antoni Tutau, que anava amb la Carlota de Mena. se
m'emportaren de primer actor... i fins ara.
"Ko us dic més perquè d'aci comença la meva
vida de gran que ja deveu tenir prou ben coneguda... Consti, només, que jo era bon minyó i creient,
i que així hauríeu d'ésser t o t s l "

Retrat
de
eoiniiníó

Senyora, li asseguro que .somni ui
grup magnífic, preciós, colossal.

l'er aqUMta m e n a de i r e l i u l l s nu h i lia
q u i e m pussi l:i m à | » T l a r « r ¡ i .

Alrnció: Kiirein una veritable obra
d'art... un bon record pera hi familia...

. . . i per a mi un record, lanmutrix.
inoblidable...

JORDI

BALADA PER A I N F A M A

EL

REI I L E S CA BRETES
Una vegada era un rei
que tres cabretes tenia;
una d'or, altra de plata
i un altra de pedres fines.
Amorós se les guardava
en una caixeta ambrina,
la qual obria només
si aconsellar-se vrlia:
—Digues-me, cabreta d'or,
pel meu poble què faria
que els allunyés la pobresa
i els fes joiosa la vida?
—Treu el diner de les arques,
fes rodolà escuts i lliures,
escampa arreu la riquesa
que estigui ben repartida...

ELS

VEGADA...

DOS FOETES

Malherbe discutia un dia amb cl seu confrare
Ivekcaux, sobre llurs respectius mèrits. El talent
de Malherbe era incontestable; però el d'Iveteaux
era molt inferior a les pretensions del poeta.
—Ah!—féu Iveteaux. desficiat per les critiques
del seu rival.—Creieu que és molt elegant i molt
poètic de posar en un vers aquestes tres síl·labes
seguides: ma la pla?
—Jo mai no he escrit això!—assegurà indignat
Malherbe.
—Què no? Ací teniu el vers!—afegí, triomfalment. Iveteaux:
E n fin cctlc bcaulé "m'a la place" ceder

— I tu, cabrela de plata,
ma dolça i gentil amiga:
si temn manca de feina
i no estan tranquils i criden,
que et sembla a tu que puc fer-los
per apaivagar ses ires?
—Fes sembrar els camps de blat.
dóna'ls el pa de 1 ^ vida;
fes que els rius arruixin bé
prats, quintanes i partides;
i seràs sempre estimat,
per ta almoina beneïda.

(A la fi, aquesta beutat m'ha cedit el lloc.)
—Oh, ch!—contestà Malherbe.—Doncs en les
vostres poesies hi ha sèries de síl·labes més curioses que les que acabeu d'esmentar!
—En les meves poesies? M a i !
—Us apostaríeu, per exemple, que mai ajuntàreu aquestes cinc siHabes: pa ra bla la f l a t
— I és clar que sí!
—Doncs, perdríeu! En un dels vostres poemes
hi ha el vers següent:
Com "pclrahlc à l a f l a ~ mHU

Comparable a la flama).
I Malharbe, molt satisfet de la humiliació infligida al seu rival, s'allunyà somrient.
FRASE I N I N T E L - L I G I B L E
EI cèlebre filòsof Manuel Kant, dictava una
classe de filosofia, i com que tenia excés de treball,
havia encarregat a un deixeble que ordenés ço que
ell escrivia.
Un dia l'estudiant anà a veure el mestre per
ensenyar-li una frase que no aconseguia de desxifrar.
Kant mirà una estona el paper i després digué:
—Amic meu: quan vaig escriure aquesta frase,
només Déu i jo érem capaços de desxifrar-la. Ara,
només Déu pot saber cl que ací diu.

— I tu, cabreta que vas
ornada de pedres fines,
per l'esperit dels vassalls
què puc fer, que útil els siga?
—Fnriqueix l'enteniment
de l'infant, que en llunyà dia,
t'ba d'ésser servent lleial
i empar de ta dinastia.
Content el rei obeí
els tres consells que rebia;
els vassalls l'han estimat,
la pobresa no és sentida,
els camps són sempre daurats,
l'inUHecte tot ho guia...
Senten goig, felicitat...
i avui pau, i demà festa!
Farem un pom de ginesta,
que el conte ja s'ha acabat!
M." E M I L I A

UNA

POLÍTIC FEI.I

FURKÓ

Es parlava d'un vell polític, poc honest, i digué un:
—Era un gat dels frares!
—Per la seva agilitat?
—No, no, per les ungles!

JOHÜl

FACÈCIES
UN

D'ACI

BÍLIÒ

Moltes vegades es parla de bilions, i poques vegades ningú s'haurà fet ben bé càrrec del que representa un bilió.
Per a millor comprensió, suposarem una persona que en un minut pugui comptar bonament
fins a cent... i ja cal que es doni pressa! Doncs,
aquesta persona en una hora comptaria, 60 per
100, 6.000.

I al dir, 6.000 per

24 hores:

144.000.

Si en un dia podem comptar 144.000, per comptar un bilió caldrien 6.944.444 dies. Aquests dies,
reduïts a anys, són 10.025 anys, 10 mesos i 19 dics.
Feu comptes!
LA

GLORIA

Maurici Donnay és un dels comediògrafs més
te neguts de França, i gairebé del món. Doncs heus
ad que, no fa molt temps, va sentir que el cridaven pel carrer.
— E i ! T u ! Maurici! Maurici!
Era un dels seus antics condeixebles de l'Escola
Central que cl cridava, car heu de saber que Donray havia seguit la carrera d'enginyer.
Els dos amics s'abraçaren, parlaren dels seus
temps, dels companys morts, de la joventut -perduda...
De sòbte, en mig de la conversa retrospectiva,
l'antic condeixeble pregunta al cèlebre escriptor:
—Bé, però tu, ara. digue'm... Què dimoni has
fet des que vas sortir de l'escola?

barril de malvasia (una mort dolça, c i ? ) ; Climent
JTJV morí enverinat per una síndria; l'almirall
Drake fou devorat per crancs; Esquií fou mort
j.er la caiguda d'una tortuga; Margarida de Borgonya escanyada pels seus cabells; l'abat Prevost
ibert viu per un cirurgià; Sófocles morí d'alegria; Ugolí, morí de fam...
I ja sabeu que hi hagué un r.se que morí de
1 ¡alies.
PARE I F I L L
— H i havia tres albercocs a la cistella de la
fruita. Com és que n'has pres dos?
—Perquè era fosc... i no he vist el tercer.
UN

"RECORD" ORIGINAL

Els estudiants de Cambridge són afeccionats als
concursos de velocitat. Fa dos o tres anys en feriu un de ben curiós. El de beure més ous en
menys temps.
El guanyà un estudiant anomenat Ansoll, que
es begué 36 ous en un quart; respirà deu minuts,
i es begué 26 ous més en 12 minuts.
El "recordman" fou portat en triomf pels seus
companys. De totes maneres, és molt més prudent de no batre aquests "records", que no solen
itsoldre cap problema important del progrés.

I,A

E L SECRET D E L A R I Q U E S A

I D ALLA

V F i I I I T A H I i I-'.

Llegit en un diari canadenc:
" U n comerciant en carbons, que aciba dé retiiar-se del negoci, escriu el que segueix:
"—Com he pogut reíirar-me dels negocis, tei.int 50.000 dòlars en el meu compte corrent, després d'haver estat trenta anys ficat en la meva
i.-irboneria? El secret està en què m'he lliurat
sempre sincerament al meu deure. He seguit les
icgles més rigoroses de l'economia. He estat sempre honrat. No he- despès mai un cèntim en fo1 ies, per tal d'atendre les meves recessitats fins al
ó r r e r punt.
"Però, heus ac! e! mot final de tan bella lliçó
mo'alitzadora:
"—Una altra raó és que, a la seva mort. el meu
« n d e cm llegà 49.999 dòlars 50."
EN E L

RESTAURANT

—Doneu-nos el peix més fresc que tingueu...
—Això rai! H i ha uns talls de lluç que fa
quinze dies que són a la nevera!
MORTS CURIOSES I RARES
L'Areti mori rient; Bajazcl morí en una gàbia
í^e ferro; Carles el Dolent fou cremat amb espelit dc v í ; el duc dc Clarence fou ofegat en un
Tip. Occitània
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terror dels graní, eslan l>en entrenats per a la. .

...sran

victòria

