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—Vostè és l'afinador? Gràcies a Déu!.. Miri, amb aquest piano, ens passa una 
cosa especialíssima; quan només el toco, afina que és un gust; però quan toco i 
canto... ah! allò és un desastre! 
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L E S C O S E S 5 ' E X P L I Q U E N 
,$LS metges no paren de fer descobertes. Pe rmès que diguin, nosaltres 

som devots dels metges; moltes vegades, encara que semblin cruels, 
inhumans, estiracordetes, això és només que aparent; us tenen sempre el 
remei a punt, les infermeres preparades. Els metges d'avui no són com 
els metges d'abans, que eren uns sabatasses. Avui, ni Moliere, que 
tant se'ls passeja en les seves comèdies, no es burlaria d'ells. Els faria 
gran honor i reverència. 

Els descobriments de la medicina no paren de comptar. En efecte, 
suara uns savis nordamericans acaben de constatar un fet transcendentalissim, i és que el 
cervell consta de dues parts: la una intel'lectiva, l'altra afectiva. Ço és assaber, la inteHecti-
va, que té al seu càrrec la ciència, l'especulació, les idees; l'afectiva, que té al seu càrrec els 
sentiments. 

Aquests savis nordamericans havien observat que hi ha individus que gallegen d'in
tel·ligència i de cultura, però, quant és a sentiments, són uns males pècores, mentiders, 
estafes, traïdors. 

La seva observació fou singularment aguditzada davant el cas de Mr. Mac Craywell, el 
qual, tot i ocupar una alta jerarquia política, cometia un seguit de baixeses indignes d'una 
persona de mitjana condició moral. Aleshores aquells savis es decidiren a establir en el cer
vell les dues parts al·ludides, i de tal manera que les seves funcions poden ésser indepen
dents; pot donar-se un home que tingui una intel·ligència ben passadora, i que tingui, en 
canvi, un sentit moral atrotinat. 

Per saber en quin estat es troba aquesta part del cervell encarregada dels sentiments, els 
savis nordamericans fan unes proves enginyoses. Per exemple: diuen al subjecte sotsmès a 
provatura unes quantes paraules; a cadascuna d'aquestes paraules, el subjecte ha de respon
dre amb una altra; segons sigui la resposta, dedueixen què tal són els seus sentiments. 
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Així, suposem la següent gràfica: 

Proposició: 

i . Ganivet 

2. Incendi 

3. Tresor . 

Resposta: 

( Calaix 
l Mort 
J Bombers 
t Fugir 
( Treballar 
( Robar 

Això vol dir que als conceptes de ganivet, incendi, tresor, l 'individu objecte de la 
provatura pot respondre amb les afirmacions de: 1) agafar el ganivet i posar-lo al calaix, 
2) avisar els bombers que vagin a apagar el foc; 3) treballar per fer-se el seu tresor. O bé pot 
respondre amb les afirmacions de: 1) matar algú amb el ganivet; s)Jugir de la crema, pen
sant que s'apanyin!; 3) robar el tresor. Es clar que si respon allò primer, hom considera que 
té la part sentimental del cervell bona; si respon allò altre, denota que la té dolenta, ava
riada, malalta, d igueu-ho com vulgueu. 

Ah! Vet aquí com s'expliquen aquests casos d'individus abjectes, i fins criminals: és que 
tenen tara al cervell! és com de dir que no poden fer-hi més: ja hi han nascut! 

De vegades, aquests mals sentiments es troben en individus, que tenen una certa capa
citat d'inteUigència. Però també moltes vegades en un mateix individu la carronya moral 
coincideix amb un cap de suro o carabassa. Aleshores, de tan tràgic, pot arribar a fer r iure. 

Com els melodrames de Muñoz Seca o les pel·lícules de la Menichelli. 
FLEURY. 

PER TOTSANTS... CASTANYES 
Ve la tardor, s'agombolen 
fulles seques en la vall, 
l'horitzó es cobreix de núvols, 
cau cada dia un ruixat, 
hi ha tempestes i ventades 
que remouen terra i mar, 
les hores de llum són curtes, 
la tarda es fa sepulcral 
com una estrofa de Bècquer 
0 d'En Urgell un fossar. 
La Natura sembla, trista, 
preparar-se a un somni llarg, 
l'hivern amb ses tramuntanes 
pel Nord amenaça ja 
i anuncien les campanes 
que s'acosta Nit de Sants. 
Mes amb quadre tan macàbric, 

melangiós, sentimental, 
romàntic, tètric i místic, 
un punt d'alegria hi ha 
que fa moure per les venes 
d'alegria nostra sang; 
i fins, ara, si goséssim 
diríem amb Maragall: 
"Anem-hi que vè el bon temps!" 
car és bo en realitat. 
Quin bon temps és que s'acosta? 
Es fàcil d'endevinar, 
car camí del Tibidabo 
molts cistells es veuen ja. 
Ve el temps de bolets i pinyes 
i el bosc ens està esperant! 

RAU-RAU 
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INVENCIONS 
EXTRAORDINÀRIES 

F A un quant de temps que hom només sent a 
parlar que d'invencions cèlebres: la radio

telefonía per aquí, el gramòfon per allà, etc., et
cètera. Els homes pensem en tot: la prova és que 
algú, reconeixent la necessitat d'inventar quelcom 
de més pràctic i econòmic, ha construït una cosa 
meravellosa. 

Aquest "algú", que és, sens dubte, un admira
dor del sexe dèbil (?), acaba de fer un invent, a 
favor d'elles, admirable, digne d'elogi. 

Aquest invent consisteix en una insignificant 
olla (no tan olla, però, com les que hi ha avui en 
dia)... la qual, proveïda, convenientment, d'un ba
ròmetre indicador de la temperatura interior, i 
d'una vàlvula especial, permet de saber, a molta 
distància, quan la vianda col·locada dins de l'olla 
està ja cuita. L'avís és fet per la vàlvula, que pita 
semblant a la d'un tren. Oi, que és extraordinari? 

Tractant-se, com es tracta, d'una cosa encara 
nova, no vull entrar en més detalls; en primer 
lloc, per no incórrer en possibles contradiccions; 
i en segon lloc, perquè els ignoro; emperò, prome
to a les nostres estimades lectores de posar-les al 
corrent de les noves que em trametin de tan útil 
trasto, per si vulguessin adoptar-lo. 

Ara, que la invenció estaria molt més bé si po
gués ésser aplicable a d'altres objectes, per exem
ple: una cassola, tupí, etc. N'estem tan plens, d'o
lles...! que aquesta, tot i ésser nova, gairebé no 
cabrà al mercat. 

Encara que aquesta olla rai!... tindria l'extra-
avantatge d'ésser més "senyora" que les altres... 
i fóra molt ben atesa. Però, això sí! hauríem de 
llençar a les escombraries totes les altres que exis
teixen avui en dia, filles de l'antic sistema (encara 
que algú digui que no), que tan fastigoses i atroti
nades solen ésser a l'endemà d'usar-les... per' 
primera vegada. 

Encara que es tracti d'una invenció—deia un— 
vaja, que tanmateix ja és massa, això: puix, d'un 
quant de temps ençà, tot són olles. 

JORDI DEL VAL 

Del balconet estant 

Temps a venir, en la història dels grans esde
veniments de la Humanitat hi haurà dos capítols, 
o potser tres, concernents als anys 1923-1924, o 
sigui: les nenes desaparegudes, la brutícia de Bar
celona, i l'emmetzinament dels cigrons de Gràcia. 

Quant és a això darrer, per ara sembla que en 
el líquid de netejar metalls, amb els quals els cè
lebres cigrons pogueren estar en contacte, hom 
ha descobert que hi havia bioxalat potàsic, àcid 
oxàlic, mirainomtrobis, oxalats, tururut, i altres 
coses que poden ésser un principi de metzines. 

La humanitat de l'esdevenidor es meravellarà 
que poguessin passar, alhora, esdeveniments tan 
grans. Perquè, ben mirat, al costat d'això, totes 
les altres coses són insignificàncies, oi? 

—Un bell bast! 
—/ venut. 
—A En Plandiura, potser? 
—No: a una modista. 
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La minyona novella:—Com vol que avisi el senyoret: dient 
taula", o bé "el dinar ja està servit". 

—Si és com ahir, digui: "el dinar està fet una porqueria!" 

'el dinar ja és a 

LLETRA A L'AMIC ESTEVOT 

VOLGUT amic: M'és grat d'assabentar-te 
del meu viatge. No pots imaginar-te la 

impressionant sorpresa que m'han causat les sos
pites que tens respecte del noi dels diaris, creient-
lo autor del teu historial. 

Sembla mentida que no coneguis la meva sin
taxi! Quan tu em contaves la rancúnia que li 
tens, per la ironia d'aquella prosa, em vingueren 
unes ganes de riure!... 

Mai no hauria cregut, però, que fossis tan cal
çasses de creure el xicot repartidor de periòdics 
capaç de produir un paràgraf d'una correcció pro
saica tan ben encertada. Creu-me: no vulguis do
nar-li més importància que la que realment té; 
i pensa que de brams d'ase, no en puja cap al cel. 
Tenint-ne tu l'exclusiva, ja faràs per manera que 
no hi arribin per ara. 

¿Vols seguir el consell d'un amic? Ves fent la 
teva via, i llueix amb tota majestat els guarni
ments que portes; no facis cas del teu embotiment, 
que encara t'augmenta la gràcia. Jo trobo que t'es
tan que ni pintats. (Es allò: cada disfressa vol el 
seu tipus). Cada dia, quan sortim a passeig fins a 
la "punta", estic tan orgullós de la teva companyia, 

com, el dia dels Elois, del meu matxo guarnit. 
Si un fa cas del dir de la gent, arriba a tor

nar-se mico, ¿no ho trobes? Creu-me, en tot allò 
que diguin fés el sonsu. Oh! si un n'hagués de fer 
cas!... En Pepis et diu "Pastera", en Piu diu que 
ets una grossa cafetera... I què?... tu pensa que 
en Pons ven garrofes. Que en Bosc diu que no 
treuran els garrins de la Boixa?... Tira't-ho a l'es
quena! 

Les joguines de moviment funcionen per res
sort; tu, que no ets cap nen, ja ho saps; doncs, 
bé: sempre que estiguis de mal humor, estires el 
ressort de la pianola de la dona simpàtica, i bola 
va! 

Creu l'amic que et vol, creu la dona que t'esti
ma, i deixa't de carreters. Quan ens veurem, ja em 
contaràs la impressió que t'han causat aquestes 
modestes ratlles. Sé que t'han nomenat de junta, 
i sé també, que el dia del teu debut, entrares al 
saló, de vellut, per fer el paper de mut: te'n feli
cito, a tu, i al teu president, senyor Menudències. 
¿Encara és tan republicà? 

Per avui prou; fes un petó al nen, i sobretot no 
t'oblidis d'aquest amic 

ROGER DEL PUIG 

Ciutat, XV-XXIV. 
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P a i s a t g e s t a rdo ra l s 

L A tardor em plau més que tota altra estació; 
més, molt més que la de França o Sarrià, 

indiscutibles motius d'ornamentació del passeig 
d'Isabel i plaça de Catalunya, respectivament. 

La tardor, no obstant, és una estació de prime
ra categoria. Digueu-me: on trobareu els aires au-
tumnals, els verds metàl·lics, els blaus opalins, o 
els grocs daurats que la tardor ofereix en la seva 
opulència de matrona circumspecta? 

El sol tardoral és indiscutiblement l'AS dels 
sols. Es diferent de tots, puix mateix caldeja el cos 
que empenta la sang, aclareix el cervell, l'agluti
na, l'estimula a tasques de tota llei. Oh, el sol de 
tardor!—és senyor com un home de seny que 
feineja a les hores degudes i es colga dejorn, per 
reposar-ne les reglamentàries. Treballa amb mè
tode i profit, sense extralimitar-se en res. Es just 
i equitatiu, donant a cadascú ço que li correspon. 

El sol de tardor diríem que té el cap gris, tal
ment aquell home que fa les coses sense precipi
tació. Les reflexiona abans, i, després, dóna fal-
conada. Es exemplar, tant, que els cients, això és, 
els cimals en economia, ciència i política, i també 
molts dels entremitjos, el prenen per espill re
tent-li gran respecte; car saben prou bé que el 
sol és un astre de gran magnitud—àdhuc l'anome
nen el REI dels astres. Si tingués quatre extremi
tats, hom podria assegurar que els naturalistes del 
gremi dels zoòlegs haurien destronat el lleó po
sant-li a ell amb melenes de foc roent i, tanmateix, 
faria molt més goig. 

El sol brilla, brilla molt, per bé que a voltes 
brilli per llur absència. Malgrat la brillantor cega
dora del sol, no manquen determinats tiquis-mi-
quis que li imputen taques, fent-ho córrer de parau
la i per escrit. No res; enveja i afany de despres
tigiar-lo. 

Els enemics del sol, que són com els enemics 
de l'home, no es cansen d'atacar-lo. Es debades, 
però, car el sol és massa alt per arribar-hi els 
insults dels poqueta-cosa d'ací baix, enyoradissos 
dels temps en què dominaven les tenebres i po
dien fressejar esquitllant l'autoritat, el dret i la 
justícia. 

El sol riu per sota el nas, amagant-se darrera les 
boires grasses que roden per l'espai, deixant-les 
que facin alternatives regades per esponjar la ter
ra, mare de tots, i, que fa temps que ens espera 
amorosa. 

Que n'és, de bo, el sol tardoral! Tantost natura 
comença a despullar-se de les seves gales, ell, de
licadament considerat, desvapora les calderes per

metent poder-lo resistir sense jipis ni aquelles 
ombrel·les d'un pam i mig de diàmetre. Ens pot 
tocar per tots quatre costats sense allò que es 
diu torrar-nos; ens permet tractar-lo prescindint 
de grans miraments, malgrat ésser personatge de 
tanta altura. Quina lliçó no dóna a tants de perso
natges terrals que esclaten superbiosos i van esti
rats pensant-se que, com el sol, han de durar sem
pre! 

Es per l'època tardoral que cau la fulla; la fulla 
i altres coses que no ho semblava que tinguessin 
de caure tan prompte. Així les peres i còdols dei
xen l'arbre mal que els pesi. Tot ço que era a dalt 
cau per ell mateix quan és hora de la plena madu
resa, excepte les nous que cal fer-les caure a 
garrotades. De sota terra surten els bolets i, dels 
castanyers s'apleguen les castanyes; saborosos 
fruits que els golafres de la temporada solen gus
tar. 

La tardor és més que una estació de primera ca
tegoria; és, per dir-ho així, la primera de les esta
cions, per bé que, ben mirat, per alguns resulta la 
darrera estació del triomfal viatge de la seva 
vida. 

FLENDI 

—/ quin dia va ésser el de la última represen
tació del teu sainet? 

—El dia de l'estrena. 
—Aleshores... un drama! 

InPrO DOÍ1! S O U N C I N P A S I S B A R C K I O N . » P l a f 
J U n t r n l i l l U RiTiHlS I «18U1ÏÏS D'irilUR ISSlGïïllDIS : GIIITMIRU : TOCiDOS * ' " . V 
* * » * * ^ i , , w w n : : : : : : Taller d'esmrlar tota mer.» d'eines (Casa fun 
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Sortosa la nissaga que té un baró perfet! 

Cada obra d'ell apar millor que totes. 

La llum divina el ruixa, metòdica, a raig fet, 

la llum que els altres copsaren a gotes. 

Mesura pel domèstic, estrenes i consells, 

després que la soldada regateja. 

Patern, arrecerava col·legues a parells 

amb un retòric parament d'enveja. 

Ell sa filiada, càustic i alhora idiüic, mena 

—a cada banda un rengle de perills.— 

/ encara als ulls li posa, assèptica, una bena, 

car res no té a aprendre de sos fills. 

Ell nuarà el Decàleg de son proïsme al coll 

com un collar de pues salvatgines. 

Els pescadors capbussa, irat, a l'aiguamoll 

per suca-mulla d'àvides beguines. 

Armada, si no d'ales, d'un rafegut bigoti 

la dida seca d'"alter ego" té. 

Massa amb els xics farien, ingràvids, poti-poti 

els àngels de la guarda, i no convé. 

L'estudi porta cua, la cama ensenya l'art, 
9 

i la política, Vorella. 

No hi ha com el no viure. L'home que es lleva tard 

no es pica el dit ni es cremarà la cella. 

No blasmaria el luxe: un diamant és sòlid 

fins entelat de pols. 

Els mobles són un límit. (Qui jugaria a bòlit 

dintre la casa que en té molts? 

La hisenda, amb sos escrúpols arrodoneix, invicte. 

Al seu molí totes les aigües duu. 

Fins endolceix, a estones, el to del veredicte, 

car la virtut és ser madur. 

Per l'ànima seguici, de clergues té un estol, 

i fins hi juga a cartes. 

I pel carrer tolera, ja que no hi va tot sol, 

que la muller porti un abric de martes. 

Si el Crist un dia truca, li allargarà una almoina 

per una escletxa del cancell. 

¡Vès què faria a casa, si el món ara va en doina, 

de massa bo que és Ell! 

Vindrà l'apoteosi de terra i cel estant? 

Segur que a Valtre món farà patxoca. 

(Ai! que la bugadera li passarà al davant 

i esbullarà, davant de tots, la troca!) 

JEPIC SUMÍS 



VOLENT FER PASSAR UN "SALDO" 
—Li ve com l'anell al dit! 
—Molt bé: però, a veure un altre que em vingui com el barret al cap. 

S E T S I V U I T S 
Decididament, el cine triomfa. Ara diu que fil

maran "La Iliada", d'Homer; i "Somni d'una nit 
d'istiu", de Shakespeare. 

Ara veieu per on la gente bien coneixerà Homer 
i Shakespeare... pel cine, per les cobertes, i en
cara: oidà! 

* « * 
Un madrileny, molt trempat, aquest dia ens 

deia, rient, i rient molt:—Que no ho heu llegit?... 
Un bromista diu que volen fer Madrid port de 
mar. 

Nosaltres li diguérem:—No veiem que sigui cap 
cosa de broma, de riure: els primers accionistes 
6ón gent tan sapada com "La Manguardia i Cia.", 
"Salazones en conserva, S. A."... 

Això sentint, el madrileny va parar de riure. 
Nosaltres continuàrem dient:—L'objecte és de 

conservar en bon estat els pops recollits fins a la 
data. 

» * * 
Al número vinent publicarem "Don Santi està 

de mal humor". 
* * * 

Es veu que, empesos pel fred, uns llops deixa
ven els llocs salvatgins. Baixant de llurs cataus, 
trobaren un parell d'ases, els varen escometre, 
els varen matar, se'ls varen cruspir. 

Els ases bé que bramaven; però, ai las! que 
brams d'ase no pugen al cel! 

* * * 

D'Anatole France, els metges han extret el cer
vell, per guardar-lo en una urna. El cervell d'Ana-
tole France és voluminós, ben conformat, esplèn
did. Els metges diuen que és el més perfet que 
han vist: és únic! han dit. 

Ara potser els interessaria veure'n un, que fos 
tot el contrari; un que, com a estrafet i ridícul, fos 
també l'únic. 

Nosaltres, en això, potser podríem donar-los al
guns indicis. 

* * * 
A Quatretondeta (per no oblidar-vos del nom, 

recordeu allò de "labirondon dondeta" de tantes 
cançons populars), a Quatretondeta han nomenat 
una "alcaldesa": és la primera. Aquest fet pot as
senyalar un molió en la nova vida... anàvem a 
dir política (però no; uix, quin nom: ja es va 
acabar per sempre!) 

* * * 
A Quatretondeta són feliços, estaran d'allò més 

bé: imagineu-vos una bella dona (això de bella 
és un suposar, és un suposar gentil) presidint les 
sessions, bo i fent... punteta, a Quatretondeta. 

Labirondon dondeta labirondon. 
» * * 

Estats Units ("ditxosos" Estats Units!) ha co
mençat un deport novell, molt original i... "an'-
malístic": es tracta d'unes "carreres" de porcs. 

Aquest cop, emperò, creiem que a altres bandes 
els passen la mà per la cara. 

* * * 
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Se m'ha escapat el tren, hauré d'anar a peu!. 
I bé: millor; encara faré més via. 

T o t a n a n t a I g u a l a d a 

S I no fos pel deure de gratitud contret amb el petit 
i eixerit tren d'Igualada, no prendria pas, lector, 

la ploma per parlar amicalment amb tu una estona. 
Jo sempre he posseït la virtut de l'agraïment en grau 

heroic. Per això ara, en l'avinentesa que ens ofereix 
l'actualitat de les coses, he cregut del cas, prudent i 
convenient publicar per tots dos Pols, inclús l'Equador, 
la satisfacció que vaig tenir d'arribar indemne, incòlume 
i amb una insignificant invasió d'aquells insectes cor
porals que ens menen a gratar-nos si us plau per força, 
a la ciutat de l'aigua vermella en el meu últim, memo
rable i recent viatge. 

Deurà fer per allà un mes i mig, que marxàrem de 
Barcelona cap a Igualada un amic meu i jo. Sabent que 
havíem d'agafar l'èmul tan famós del tren d'Olot, ens 
venien intencions d'anar a casa el Notari ; però en pres
cindírem, perquè no teníem béns; cosa secundària, si vo
leu però a la fi imprescindible per testar. 

Ens instal·làrem en el carrilet tan còmodament com 
ens fou possible i entre arri i osque la màquina començà 
a apretar i a fer ballar tots els vagons. 

La sort ens depara una bona companyia pel camí. Una 
senyoreta simpàtica, elegantment abillada, que no sols 
no se'ns féu esquerpa, sinó que més d'una estona portà 
ella la iniciativa de la conversa. Poguérem comprovar 
que posseïa una instrucció sòlida i que no era una se
nyoreta qualsevol. 

Les estacions anaven passant amb aquella rapidesa 
tan vertiginosa que ja poden suposar, tractant-se del 
meravellós carrilet. 

Un viatge tan llarg, que ja quasi crèiem inacabable, 
es fa avorrit i pesat... encara que porteu una damisel·la 
que sigui bella, amable i encisera. 

Però llavors no sé d'on, va venir a nosaltres un pa
per doble com una cartrolina, i imprès. L'obrirem amb 
curiositat i... quina sorpresa I No ens hauria pas fet 
tanta sensació una explosió de gas, com aquell paper 
tan inesperat. Una Oda a Igualada! Febrosament, com 
un dolç mannà ens l'empassàrem tota d'una tirada, aque
lla Oda, que esdevindrà famosa, amb el temps. 

Les meravelles del tren 

En parlàrem amb aquella senyoreta instruïda i ho co
mentàrem. Deia ella que l'Oda a Igualada era una per
fecta còpia de l'Oda a Barcelona de Mossèn Cinto Ver
daguer, còpia que potser superava l'original, pel seu 
verisme, per la coneixença perfecta de la poètica que 
contenen aquells in folios de So cèntims que duen per tí
tol Arte de hacer versos, per l'elegància del llenguatge, 
justesa d'expressió i forma de concepció. 

El meu company va dir que aquells versos els 
trobava inalàmbrics, aeris, impalpables, i... què sé 
j o ! 

Quan ja érem a la vora de Vallbona vam dir a la 
cada volta més simpàtica senyoreta:—Nosaltres baixa
rem del tren en arribar a l'estació, perquè ens convé de 
prendre l'aire. 

Baixàrem i, xano-xano, engegàrem les cames, al ma
teix temps que marxava el carrilet. Per tal d'impedir 
que se'ns assequés la gorja—conseqüència de la lectura 
de la immortal (ei, caixista: no us oblideu la í) Oda a 
Igualada—collírem raïms xarel·los i anàrem menjant, 
arribant, sense adonar-nos-en, a l'estació de Capellades 
uns moments abans que el tren. 

Arribats allí, trobàrem encara la nostra amable com-
panyona de viatge, galantment li ofrenàrem raïms dol
ços, llaminers i mellífics. Així entre mel i mel va passar 
el temps fins arribar a la meta, no sense abans haver de 
sentir un horrísson, eixordador i triomfal concert de la 
sirena de la màquina, durant tot el llarg del Passeig de 
Mossèn Cinto i Plaça de Catalunya. 

J a veieu, doncs, com allò de prendre mal i fer testa
ment abans de viatjar són consells que us donen nomét 
que quatre envejosos. 

La pacient Companyia serveix bé, té bon material, 
empleats ben educats, cotxes bastant higiènics—mai no 
han estat tres mesos sense escombrar—horaris bons pel 
públic i tot allò que un hom pugui desitjar. 

Aquest és el nostre testimoni, autoritzat pel d'aquella 
senyoreta i tots els que viatjàrem en aquell tren. 

SATYRICUS 
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L'aquàrium del Xipreret 

C ERTAMENT, que si meravella hi ha al món, 
és la meva: és el meu aquàrium. 

On trobaríeu peixos de radium-colors, peixos 
destres i ben criats, i fins peixos savis, com els 
que tinc? 

He dit peixos destres per assenyalar aquells 
que, a còpia de paciència, els he ensenyat a pas
sar la maroma, com el millor acròbata. 

He dit peixos ben criats, perquè ells saluden 
amb molta cerimò
nia i parsimònia als 
qui e l s honoren 
amb llur visita. 

I finalment, he 
dit p e i x o s savis, 
perquè molts d'ells, 
encara que no en
raonin, llegeixen 
com el primer noi 
de tercer curs. I si 
els veiéssiu, amb 
quin silenci i reli
giositat escolten els 
concerts radio-tele-
fònics de Berlín, 
Arcanses i Xangai 
sens Hilo-Hilo!... 
restaríeu astorats; 
i no dic res d'a
quell que escriu a 
màquina i d'aquell 
que compta amb 
Brunswinga, per
què la meva humi-
litat se'n ressenti
ria, i no vull que em I 
tractin de fatuós. 
Però, si el públic, i principalment el senyor Cava
ller Estovat, vol veure com dono lliçons als meus 
peixets, i com els crio amb bistecs, vi del Rin i 
cock-tails, pot venir, que gustós els ho ensenyaré, 
i ho veuran per llurs propis ulls; sense perjudici 
de—de les planes d'EL BORINOT estant—donar 
les conferències que siguin necessàries, per il·lus
trar l'opinió; de com es crien, nodreixen i ense
nyen els peixos i principalment els de color, que 
són els que més i més atencions necessiten. 

A disposició de tothom resta 

EL DEL XIPRERET 

BARALLES DE CARRER 

F EIA temps que ho vèiem a venir. 
Aquell noi tan "Maco" i tan "Curt" de 

gambals i amb gènit de "Matamatxos", portava la 
bola a dintre. Per això, en sortir de cal "Minguet 
del Pèrrica" i trobar-se enfront la seva ex-xicota, 
amb aquest posat de "Mis" que ella fa, se li obrí 
la "Grapa", disposat a estampar-li aquella cara 
de "Pepa", d'una manotada. 

No li valgueren les reflexions de "don Carlos" 
i de "don Antonio". Ell, tossut com una "Banya" 
de marrà, amb la seva! i amb la lleugeresa d'una 
"Oreneta" s'abalançà damunt la ingrata i, "Dali, 

Dali", plantofada 

—Jove: vostè m'ha posat el "deber' 
del "haber". 

—Es que sóc de l'esquerra. 

va i plantofada ve; 
i a no ésser pel 
"Mè Mè" d'un auto 
que venia, la cosa 
hauria passat a 
"Majores". 

¡"Botifoll", quin 
escàndol s'armà! 

El "Xarlot", que 
venia corrents de 
l'estació, de pren
dre els bitllets als 
passatgers, volgué 
"Separa" valent, i 
no el "Saparó" pel 
gènit de "Corderi-
to" que té. 

"Chè", digué un 
que tan "Truco i 
Truquet" l'havia 
esparverat. Es veu 
que el minyó no 
g a s t a "Vaselina" 
per fer entrar en 
raó, i sort que men
ja "Pa i ceba"; que 
si 1' "Angelet de 
Déu" a r r i b é s a 
menjar "Pollastre", 
amb la "Ganeta" 
que té, qualsevol li 
passa el "Respall" a 

— aquest "Sayó". 
Amb aquestes, 

sortí un home molt grassó, veu "Xangueta" i 
"Cuixes amples", i cau de nassos. 

El "Pueblo", com és de llei, esclafí a riure. Si 
hagués caigut un animal, hauria dit "pobra bès
tia!" i aquell home, foll com un gat "Masqué", 
començà a repartir cop de puny va i cop de puny 
ve, i els xiribecs es comptaren per dotzenes. 

Uns cridaven que el xicot estava en el seu dret; 
d'altres culpaven el mal gènit que tenia, perquè 
era un "Rana"; i d'altres afirmaven que com que 
amb la crisi que hi ha, els quartos "Passenalts", 
estava desesperat. % 

El "Xarlot", que és un "Pastadiscursos", si bé 
pel moment "Calló", després d'un predicot aren
gà la gent; i, una volta "Arengadeta" i "Sub" la 

en la fulla 
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El director:—No em va malament l'article... Sinó que la 
seva firma és tan poc coneguda... 

El col·laborador:—Això rai! posi-n'hi una altra que li vagi 
millor: Àngel Guimerà, Anotóle France, Mac Donald... Cambó; 
vostè mateix! 

condició que tothom faria via a llur casa, tirà un 
vel d'aquells que tot ho tapen, i els féu marxar 
de pressa i corrents, sense que primer el "Bisbe", 
que accidentalment passava per allí, donés la be
nedicció a tots. 

C. E. 

V U I T S I I V O U S 
Un tribunal anglès ha condemnat a "deu mi

nuts" de presó un individu que havia pispat una 
bufandeta. 

Sembla que aquest fet constitueix el "record" 
de la curtedat d'una pena. Però n'hi ha que han 
furtat bon xic més que una mísera bufandeta, i 
ja ho veieu... 

* * • 

Ja hi tornem a ésser; per tot arreu Don Juan 
Tenorio; cartells, prospectes, anuncis, llibrets, per 
les cantonades, pels quioscos, etc., etc. 

Encara no en tenim prou, de Tenorio? 

* * * 

Un bou en una barberia. A Ciutat de Mallorca, 
un bou en ésser desembarcat i menar-lo a l'es
corxador, es veu que s'equivocà de camí i en rà 

bica dels gossos. 
Però ara hom ha 

a una barberia. Veu's aquí les 
bèsties fent de persones: cosa 
que es va generalitzant. 

De tota manera, el bou no s'e
quivocà de gaire: perquè, tan
mateix, hi ha barberies que fan 
denteta als escorxadors. 

A la Rambla d'Egara (això és 
a Terrassa) una gitana ha ruixat 
i ha fet malbé amb oli de vitriol 
la cara d'un marit i muller. 

Noi, tenen males bromes: Déu 
ens en guard, dels gitanos de 
Terrassa! 

El Grrrran Metro ha començat 
a obrir les seves portetes, volem 
dir les embocadures per anar cap 
sota, a prendre el carril. 

Per les formigues ja està bé. 

L'Ajuntament havia acordat 
procedir a la vacunació antirrà-
Hom havia començat de fer-la. 
manat que fos suspesa. 

—Vaja: avui tot està fet una olla. 
—Què et passa? 
—Mira, acabo de fer arreglar el rellotge, i veus? 

assenyala les 24, i només són les 12/ 
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-Sí, sou un mentider! 
-Eeeeh? 
-Sí; perquè dieu que heu caçat tigres al Pire neu; i al Pireneu no n'hi ha, de tigres! 
-Per això: perquè jo els he caçat tots! 

CIRIS T R E N C A T S 
—Hola, fuster, vas molt carregat; ¿què portes? 
—Portes. 
—Senyor confiter, voldria tastar aquests dolços. 

Que puc destapar el pot? 

—Pot. 
—Noia, que n'has fet gaire, d'aquesta mitja? 
—Mitja. 
—No sabia, Peret, que haguessis vingut a fira, 

¿què vens? 
—Bens. 
—¿Què cerques tan desatinat, Ventura? 
—Ventura. 
—Què hi deu haver, que es sent música, aquí 

al cap de vall? 

—Ball. 
—¿Quants porrons en portes, de vi? que te

nim molta set. 
—Set. 

—¿Quantes vegades t'has afaitat el cap? 
—Cap. 
—Digui'm, escultor, ¿són cares o barates, 

aquestes cares? 
—Cares. 

BIT. 

E P I T A F I 
Mentre un ric, ai, es moria 
li pregunta el seu hereu: 
—¿Què tal, oncle, com esteu? 
I l'oncle li responia: 
—Ai! estic com tots voleu. 
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Les noies 
enamoradles 

Les noies enamorades són una gràcia barcelo

nina. Que les noies enamorades són una gràcia 

barcelonina, ho ha demostrat ben graciosament 

l'Avelí Artís, en dos actes, al Romea. Naturalment, 

el Romea s'ha vist curull de gent, i la gent va a 

Romea per veure les gràcies de la ciutat amada, 

que, per damunt dels esventraments, dels esqui

rols, i de tantes sutzures que li tiren a sobre, en

cara somriu, i festeja, i espera. 

Bé pel Romea. Bé per l'Artís. I bé pels artis... 

tes. 

Cablegrama de Vilafranca 
—Ha aparegut a la nostra vila una bestia molt 

semblant a un pop que té tres caps. 
Regna general admiració, expectació i es prenen 

precaucions. 
El mestre Joan Vinyals, de Vilafranca, ha estre

nat suara una sardana que duu per nom "L'an
tiga cançó". Ha tingut molt d'èxit. 

Tira peixet quina sardana! 

Comptabilitat suburenca 
DÈBIT CRÈDIT 

Petroni Consumer 300c 
Pernil Ser rano . . 1300 
B. Julià . . . . 2500 
V. Festamajor. . aoo 

6700 

Tomás del maletí. 6700 

6700 

v . B. 
R. del Barco y 

del Puente 

D a r r e r a h o r a 
A l'Ajuntament hi ha una gran harmonia. Tothom 

està compenetrat en un mateix ideal de treballar 
per al bé de Barcelona. Ara dóna gust. 

Ja era hora! 

Diuen de Talladell que ha estat designada per 
ocupar l'alcaldia una dona. Així és, doncs, que la 
de Quatretondeta ja no és sola, d'alcaldessa. L'e
xemple es va extenent. 

Ara, la primera cosa que caldrà fer és de can
viar el nom del poble: n'hauran de dir Talladella; 
veritat? 

j R E S I » 0 : i V E A \ . 
Elips: gràcies, un altre dia serà. Podeu fer coses bo

niques. 

Puig Sell: gràcies: però no hi ha manera. 

La tia de Barcelona: per avui no ens acaba de fer 

el pes; agraïts. 

Margets: en aquest moment no recordo haver rebut 

res ; potser restà entretingut entre l'original sobrant 



R A M O N S U N Y E R 
J O I E R 

Corts Catalanes, Ò41 — BARCELONA Telèf. 81^5-S. P. 

1 A S E U D'URQELL, N Ú M . 124 

TELÈFON A BARCELONA, N Ú M . aoiS-A 
' A S I T G E S , N Ú M . 1383 

Fàbrica de Llonganisses, la millor 
de la nostra terra. 

Demaneu a tot arreu la marca 

" E L S P I R I N E U S " 
Quíngles i Escaler 

Castellciutat (Seu d'Urgell) 

En el límit d9 or 
Poesies de 

Lluís Bertran i Pijoan 

Raó en aquesta administració 
Àngels, 22 i 24 

Establiments MARAGALL 

Passeig de Gràcia, g5 — BARCELONA 

Proveu el cafè amb llet "El Pagès" 

Per celebrar el cap d'any 

de la naixença de 

EL BORINOT 
Una yetllada teatral al ROMEA 



SEMPRE, DE LES COSES, EN TENEN LA CULPA ELS ALTRES 
La muller: Mira: ara el sofà coixeja d'aquest cantó. Ja ho hauràs romput tu... 
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