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ANTIGUITATS - ART MODERN 
BRODATS : TAPISSOS : CAMAFEUS 
ALCATIFES PERSES : MOBLES D'ESTIL 

Exposicions constantment renovades d'obres d'art dels més afamats artistes moderns. 



El jaqué del senyor Sala no té cap d'aquests defectes. Estem segurs que ni el mateix Petroni, 
l'àrbitre de les elegàncies de l'antiga Roma Imperial, no hauria trobat inconvenient a posar-se'I. 

El jaqué del senyor Sala ens ha proporcionat una d'aquelles estones, rares en la vida de l'home, 
de plaer i de fruïment estètic. Si no que sabem que el jaqué del senyor Sala l'ha let un sastre, afir
maríem que és una meravella de la naturalesa; què us diré? com ara les muntanyes de Montserrat, o 
les coves d'Artà, o les Catarates del Niágara. 

Contemplant el jaqué del senyor Sala havem experimentat una sensació de fortalesa i d'opti
misme, davant aquella esquena ampla, aquelles espatlles segures, aquella cintura doble i massissa, 
que el jaqué posa de relleu, amb el seu tall impecable. 

El jaqué del senyor Sala, emperò, no s'acaba pas aquí: té les parts més interiors, diríem íntimes, 
que són igualment una perfecció, ens referim a les butxaques Va dir Lluís XIV, aquell astre-rei del 
poder i de la gentilesa, que per les butxaques coneixereu l'home. 1 té raó, afegim nosaltres: repareu 
un home deixat, duu les butxaques Hordes, fetes malbé; repareu un home com cal, duu les butxa
ques correctes, noblement engolidores. 

Les butxaques del jaqué del senyor Sala tenen la correcció exquisida, suprema: estan tan ben 
fetes que sembla que no n'hi hagi; podeu posar-hi un llonguet, la clau, bombons, una capça de 
llumins, els guants, no s'hi coneix; podeu posar-hi un discurs, tampoc no s'hi coneix. 

I anem per fi a contemplar la darrera perfecció del jaqué, ço és assaber el folro. El folro del 
jaqué del senyor Sala és finíssim, més fi que la pell més fina que hom arribar-se a imaginar pugui. 
No una, moltes vegades hem vist senyors que per gust hi passaven les mans. Nosaltres no ho havem 
fet perquè no hi tenim prou franquesa; però comprenem que ha d'ésser una cosa molt agradable. 

El folro del jaqué del senyor Sala és una obra mestra, un cap de brot de l'enginy humà; la casa 
que l'ha fet pot anar segura a l'Exposició d'Indústries Elèctriques, treurà medalla d'Or i Diploma 
d'Honor. Ja no es pot demanar més. 

FLUMELL. 

BfBUOTECfl PftRTlCUW 
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—Escolteu, mestre: el canari que us vaig 
comprar aquest altre dia no canta: què he de 

Jer? ; . . - . . 
— Vendre'l, de seguida: el mateix que jo 

vaig Jer. 

Per què el 11.° 13 
és el pnii( de les dones 

Uns amics nostres, que ens miraven de cua 
d'ull (per això són amics) ens digueren, abans de 
sortir el primer número de EL BORINOT: —Que 
no arribareu a 13! Que sí, que no... 

Que sí, doncs: ja som al número 13. Què ens 
passarà? Què ens ha de passar! 

Sabem que el número 13 és fatídic, que porta 
malastrugança, que és un mal número, que és 
una desgràcia, que és una calamitat... 

Però nosaltres som una colla de despreocupats i 
poca-peña: río creiem en el 13, que diguin el que 
vulguin. Creiem més en el 31, i qui diu el 31, diu 
fi de mes, que cau el sou. Tot el que no sigui això 
són històries. 

I com voleu que creguem en el número 13, en 
temps d'il·lustració, de cultura i de llibertat, com 
són els temps d'avui en dia? 

Fóra indigne. de nosaltres. Nosaltres no som 
supersticiosos, i entenem donar a cada cosa la se
va justa valor: al pa, pa; al vi, vi; a la carabassa, 
carabassa; a les garrofes, garrofes. 

Doncs el mateix diem del 13. EI número 13 és 
un número com qualsevol altre. 

Oh—sento que dieu—sembla que... no sé... fa 
una cosa estranya; sembla que no acabi bé. 

FURI 

ES LA VIDA 
NOSALTRES MENGEM! 

A Barcelona hi ha una pila de cafès-bars i 
restaurants amb «peixera», o amb mi

radors que donen al carrer, que semblen pei
xeres. Darrera d'aquests miradors, a dintre 
d'aquestes peixeres solen exhibir-se una colla 
de senyors dignes d'ésser peixos. 

De vegades j u n t a aquests miradors i vidrie
res que donen al carrer, s'omplen les taules 
amb viandes i amb gent que se les cruspeix. 
Aleshores generalment fins els més lluços 
tenen aquella mena de vergonya social de 
tirar les cortinetes. I l 'home que passa pel 
carrer no veu res; tot el que més, sospita que 
darrera d'aquells vidres hi ha uns senyors,-i 
potser unes senyores, qué engreixen la mà
quina. 

Hi ha cops que, a l ' cont rar i , aquella gent 
entaulada no té el mirament de posar la cor-
tineta. Els agrada que els vegin, que van de 
restaurant, que mengen, que paguen; volen 
que consti! 

Per un regular aquests tipus així estan gras^ 
sos, plens, lluents; és a dir que un hom s'ima
gina que deuen ésser uns perfectes poca vergo
nyes (per què heu de saber que una de les ca
racterístiques més segures de la pocavergonya 
és la d'estar gras: el que és que hi ha moltes i 
honorables excepcions). Solen anar acompan
yats, aquests tipus, de qualque dona boteru-
da, i de pretensions; tantes pretensions com 
anells porta, i penjants, arrecadès, collarets, 
esclaves, etc. 

Fan l'efecte d'aquells peixos rodons que 
semblen boles, en les peixeres de cases bones. 
Es un espectacle bonic de veure. 

Sempre hi ha gent disposada, al món, a 
divertir-vos de franc. 

Un hom, agraït, els tiraria alguna molleta 
de pa, si no veiés ben clarament que s'atipen 
com a llops i que, anticipant-se als vostres 
pensaments, sembla que us diguin, movent 
les mandíbules carnoses, plenes de fartanera: 

—Nosaltres mengem, veieu? Oh, sí: nosal
tres mengem! 

BIS-CUIT. 

AQUEST NUMERO H A PASSAT PER 
LA CENSURA MILITAR 
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A ixò, deis autos .no és pas cosa d'avui. 
Molts d'anys enrera també.se'n feien, i 

força que én corrien, d'autos; el que passa és 
que hi ha autos i autos: Segons siguin els que 
hi intervenen, els autos tenen una significari-
ça diferent. Els curials, posem per cas, us 
parlaran avui tal com parlaven dos segles en
rera dels autos judicials que sense chassis ni 
neumàtics corrien, i feien córrer tant, i més,, 
que els Chevrolets o els Hispanos. 

Temps enrera, en vida de Calderón de la 
Barca, els còmics s'entretenien en unes repre
sentacions (de vegades al mig del carrer) d u 
rant la vuitada del Corpus, que anomenaven 
Autos Sacramentales; no consta que hagues
sin causat cap víctima pedestre ni que els 
urbans els tinguessin de penyorar. 

En literatura ha estat 
freqüent l'us de l'Auto. 
Tal autor, a tal de testa
ment, ha escrit la pròpia 
j4u/o-biografia amb aquell 
coneixement de causa del 
qual Sócrates servava el 
secret, i , alhora , amb 
aquella imparcialitat prò
pia d'aquell qui es presen
ta a si mateix a una noia 
guapa i rica en petició de 
la seva mà. Es natural, 
doncs, que en el terreny 
literari hom hagi fet có
rrer l'auto immoderada-
ment. Mireu els escriptors 
especialitzats en la critica, 
fent proeses d'auto-bombo 
i auío-rebentada, segons 
els casos i les persones de 
qui es tracti. 

Passem de llarg, però 
amb tot respecte, els in
dustrials i comerciants 
que en anunciar-se, s'ul
trapassen a ells mateixos 
engegant una colla auto-
reclams que deixen esfe-
reïts 

L'auto ve a ésser com 
un microbi que imper
ceptiblement penetra a tot 
arreu, prescindint de fi
nestres tancades i parets 
de pedra. Veu's aquí com 
no existeix vedat ni priva
ció de cap mena ficantse 
en tot i movent gatzara. 
Políticament us parlen 
d'atí/o-nomia i auto-ritat 

amb una facilitat corprenedora, sense-me^ 
surar-ne les conseqüències. No són per con-, 
tar els estralls que s'han produït, i, fatal
ment es produiran a cavall d'aquest trasto 
que s'anomena auto-rhai ( i) . Els llegidors ho 
saben tan bé com nosaltres mateixos, com 
aquesta marca és la més complicada i més 
desacreditada per culpa del desconeixement 
dels xofers que menen el volant amb inepcia 
i sense preparació ni títol apropiat. 

Rieu-vos dels automòbils i de l'epidèmia 
que ens flaegUa, amb neumàtics, pudor de 
benzina, botzines estridents, i curses endia-
blades. Els atropells seran cada dia més fre
qüents mentre la ciència no s'encari amb la 
mecànica imposant una reacció profilàctica 

(1) Salvant, naturalment, tots els respectes a les legitimes autoritats! 

—Noia, aquesta nit s'ha calat foc a la jàbrica de paraigües 
d'En Sistacs. 

—Però l'han apagat els bombers? 
—No. Hi havia tants paraigües que l'aigua no podia caure al foc. 
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que mesuri primer i foragiti molts d'aquests 
autos que deambulen pels carrers. 

La mania de l'auto és, net i clar, la pitjor 
de les auto-manies, i consti que no parlem 
per auto-nomàsia (!). 

MANELFT. 

A M F O R A 

LES VIOLETES BLANQUES 

Cada any, i de moltes maneres, hom fa l'elogi 
de les violetes. Hom fa l'elogi de les violetes mo
rades. Ja no és tan vist, escasseja l'elogi de les 
violetes blanques. 

Ara ens agradaria molt de saber fer l'elogi, dig
ne i merescut, de les violetes blanques. Tenen, 
per a nosaltres, un especial encís. D'a on pervé, 
aquest encís? Potser no poguem expressar-ho, 
potser no ho sabem, potser no ho entenem ben bé. 
Diu Pascal que el cor té també les seves raons, que 
l'enteniment no pot comprendre... Les violetes 
blanques ens toquen de dret al cor. 

Si la tan coneguda imatge de les violetes color 
de viola és la humilitat i la fortalesa alhora, això 
mateix, i encara més, podem dir de les violetes 

color blanc; ens semblen més humils, i també 
més fortes. 

Al primer cop d'ull les violetes blanques les 
prendríeu per unes flors insignificants qualsevol, 
flors vulgars, que no valen la pena: n'hi ha tan
tes i de tantes maneres, de floretes blanques, per 
tot arreu!... Però posant-hi esment, descobriu la 
rara virtut que tenen; aleshores les estimeu més 
que les altres, les violetes blanques; així com po
seu una especial estimació als infants més modes
tos, a aquells infants a qui, tal vegada, manquen 
les carícies de la mare, o són postergáis per la 
pobresa. 

Potser és una consideració així la que ens in
clina el cor a les violetes blanques. Potser ho fa, 
també, que ens evoquen un record. Que ens re
corden, i ens fan viure la imatge d'alguna cosa 
per nosaltres molt volguda... les violetes blan
ques. 

Un record de pietat, un record de germanor, un 
record d'unes bones obres; una mena de record 
que els daltabaixos de la vida no poden esvair. Un 
record que ens empeny, encara, i que ens duu a 
seguir en la pietat, i en la germanor, i que ens me
na a continuar fent bones obres. 

F. I DEL. 

-De pressa, em convé ésser d'aquí a cinc minuts a l'estació.'... Què voleu? 
-Ai fillet! un altre cavall. 
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H O M E N A T G E 
AL S E N Y O R A L Ó S 

El senyor Alòs, és potser el regidor 
més eminent entre tots els eminents re
gidors de l'Ajuntament de Barcelona. 

Els males llengües que en un principi, 
per difamar-lo, l'anomenaven senyor Ta
lòs, han caigut ben bé en el ridícul. 

Tant és així que la ciutat, justament 
entusiasmada davant els darrers projec
tes de l'esmentat senyor Alòs, proposa 
de fer-li un homenatge. 

Els nostres llegidors ja saben quina 
és la idea del senyor Alòs per a netejar 
Barcelona: fer pujar la mar, o el riu 
Llobregat, dalt del Tibidabo, i un cop 
allí, anar aviant l'aigua. La idea no pot 
ésser més colossal. 

Ni més lluminosa. Per això l'homenat
ge consistirà en un fanal. Dintre d'aquest 
fanal serà posat el senyor Alòs, perquè 
tothom pugui veure ben bé el què fa. 

Q ü e s t i ó d e b a n y e s 
CONVERSA FILOLÓGICA. 

HEM trobat sovint entre els nos
tres prosadors una confusió 

en l'us de certes paraules, que s'adop
ten com si vinguessin de la mateixa 
rel inicial, diferenciant-se tan sols 
per l'addició dels sufixes. (Exemple: 
banya, bany, banyista, etc.) En 
aquest cas mateix, la diferenciació és 
evident: Banya, (llatí: cornu; anglès 
i alemany: horn; francès: come; 
italià: corno),—etimològicament no 
s'adiu en res amb l'etimologia de Bany 
(llatí balneus). Encara es veu més 
aquesta grandíssima diferència si 
mirem el sentit que tenen aquestes 
paraules, i els seus derivatius. Banya, per 
exemple, és la perllongació òssea que tenen 
alguns animals, com el bou, la cabra, etc. en 
la regió frontal. Alguns animals porten ban-
ves per a defensar-se: a d'altres, com els antí
lops, els són una grossa impedimenta que 
precisament els fa caure en mans dels caça
dors. Diu el gran naturalis'a Klinszer que 
existeix una relació precisa entre la magnitud 
de les banyes que porta un animal i el pes de 
l'ossada que té. Podríem adduir moltes altres 
significacions de l'abús que hom fa respecte 
d'aquesta frase (la de portar banyes) que ha 

—Dongui'm una mirada, una sola mirada, per Déu! 
— Vagi a trobar el metge, home! 

esdevingut abusiva per mor de respondre a 
una realitat molt extesa. Quedem doncs en 
què banya ve de cornu i no pas de balneus. 

Bany, banvera, banyista, etc., certament 
vénen del balneus llatí, que vol dir anar a 
l'aigua. La única cosa que, filològicament, 
pot haver motivat la confusió, entre subs
tantius d'origen tan divers com són banya i 
bany, no pot ésser altra que la significació 
que ha estat adoptada en el llenguatge corrent 
en el sentit que tots els que porten banyes van 
a l'aigua. 

P. NOFABRA. 
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li i(| li rosa ni cu I històric 
Ens tramet un amable subscriptor la següent 

nota, rigurosament històrica, que amb gust apro
fitem. 

Es tracta d'un himne a Sant Antoni (que ens 
guardi de prendre mal) que fa així: 

"Oh, candela radiante 
de celestial resplandor! 
Antonio de Padua, amante 
de la Fe, firme y constante 
con el divino Hacedor. 

"De Lisboa natural 
fuiste en virtudes brotando; 
te pusieron nombre tal 
que te llamaron Fernando 
etc.,..." 

Una bona dona, amb tota la bona intenció, i 
bona fe, fa anar aquest himne de la següent ma
nera: 

"Oh, candela rodillanta 
de celestial resplandor! 
Antonio d'espasa i manta 
de la Fe firma i custanta 
cuan el Divino Sedor. 

"De Lisboa natural, 
fustes betes esbrotandu, 
te pusieron nombre tal 
que te llamarun Fandango 
etc " 

DEL 

2 :' W.' 
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—Nois, no Jeu tan escàni 

L A C A M P A N Y A A N T I R R Á B I C A 

Consells útils, si més no 

HWIA ja quasi perdut el costum d'escriure 
al llit, quan la quasi feliç casualitat d'un 

diumenge festiu i abstinent me'n ha renovat l'oca
sió. Nosaltres, i si per un moment havem abando
nat el plural, demanem humilment perdó al lec
tor, tenim especial gust a llegir i a escriure al 
llit, a més a més de dormir-hi i mandrejar-hi. 

El llit és, tot i el seu embolum i el seu pes 
amen de les altres qualitats corpòries, el llit és, 
repetim, l'estri de treball més manejable; el cer
vell s'hi troba bé, la ploma s'hi mou amb lleuge
resa, i si no fos que hom no sap de què parlar, 
hom—i en dir hom volem dir nosaltres—parlaria 
de qualsevol cosa. No poguent, però, parlar d'a
questa qualsevol cosa per no ésser permès, i en 
comprovar que l'efecte produït per aquesta res

tricció és més aviat desagradable, procurarem 
rescabalar la petita decepció del lector dejú amb 
uns quants consells que, si bé són inofensius, l'a
lliberaran d'una pila d'incomoditats, si és que cir
cula pels carrers de la ciutat, al menys de tant 
en tant. 

Pel què puguin afectar al lector, en tant que 
vianant, en taní que transeünt o bé en tant que 
simplement badoc, volem posar-lo en guàrdia 
contra, si, contra havem dit, i contra repetim, con
tra les disposicions vexatòries de l'Ajuntament 
relatives a la repressió de la ràbia individual o 
col·lectiva. 

Si el transeünt se sent atacat per aquesta te
rrible malaltia, els símptomes de la qual comencen 
per una tristesa i descontent, profunds tan l'una 



tUie'ns Jumaran al carrer!. 

9 - " E L B O R I N O T » * 

I 

« E II » 1 IV A »• T 

S ILENCI, amics. ¿Que no ho veieu? La ter

ra va deixondint-se a poc a poc, a poc a 

poc. L'hivern apreta, però se'n va a les acaballes; 

i per això apreta més, com un tabalot, com un 

perdulari, que a les darreries de la seva vida pro-

va de fer alguns escarafalls, per donar de què dir. 

Que no ho veieu? Els ametllers ja verdegen, i 

els blats apunten. 

Les forces naturals, les forces de la terra fan 

el curs cap al destí gloriós. 

Les muntanyes s'omplen de neus, les valls es 

glacen, tomba la pluja, ronda la boira... Tot és 

per a bé. 

Si sempre les coses fossin iguals, els rosers en 

flor, i els arbres amb fruits, i els rossinyols can

tant, i sempre fes un sol lluent i dolç, no estima

ríem ni el sol, ni les roses, ni els ocells, ni les 

fruites. 

Quan fa temps inclement, preparem-nos per al 

bon temps que vindrà. 

La mare terra és eterna, i germina: quietament, 

quietament, però germina. 

E L TEU GERMÀ 

cosa com l'altra, procurarà abans que tot que no li 
ho coneguin, i per tal d'aconseguir-ho s'abstindrà de 
mossegar a tota persona que es trobi per una ca
sualitat o altra en disposició de tornar-s'hi. El 
millor, en aquests casos, és l'us del morrió, el 
qual, a més a més d'evitar tota temptació, dóna 
.un aire de ferocitat continguda i urbanitzada, de 
molt bon to. 

De totes maneres, porti o no porti morrió, el 
lector prudent fugirà dels llaços; si l'atrapen amb 
el llaç és probable que hagi de suportar les ema
nacions dels gasos asfixiants, sempre desagrada
bles, si més no. 

Una altra de les precaucions a adoptar és la de 
no deixar perdre inútilment el babeig que inde
fectiblement ha de produir-li aquesta tan terrible 
com corrent malaltia. 

Es procurarà, sempre que es pugui, i els mit
jans econòmics ho permetin, portar el collar ben 
visible, sense avergonyir-se de la cadena que el 

subjecta al llegítim propietari. La cadena és en 
certs casos, un blasó de noblesa. 

Una de les recomanacions que convé més d'ob
servar és, però, la de no portar la cua entre ca
mes, ja que aquest és un dels signes més carac
terístics, així com el d'acotar el cap massa prop 
de terra. Cal fixar-s'hi, perquè a més a més del 
mal efecte que produeix, pot ésser de fatals con
secuentes per aquell que tingui semblants cos
tums. En tot cas i si es té la desgràcia d'anar a 
parar al laboratori municipal, cal no deixar-se aba
tir per les circumstàncies i saber sacrificar el cer
vell per la ciència, ja que el lector comprendrà... 

—El lector? però si tots aquests consells van 
dirigits als gossos! 

—Als gossos? Ah! és veritat; però tant se val, 
un bon consell mai es perd. Aquest és, no més, 
el petit inconvenient d'escriure al llit. De vega
des, amb la son, es confonen les espècies. 

E L CAVALLER TÍMID 
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EN TEMPS DE CRISI 

—Fuma, noi: són uns tabacs excel·lents; 
has de saber i entendre que cada cigar d'aquests 
val 2.5 pessetes. 

—Gràcies, no Jumo. Pots donar-me les 25 de 
l'ala. 

A q u e l l j o l a n a s q u e l a 

p c m e l l s e n s a m l a i n a 

RÉPLICA 

A Míe Porfiri,—l'haveu ficada; 
*™ Mossèn Solanas—no és pas a Olot. 
sinó que es troba—a Barcelona, 
a Barcelona,—on res no pot. 

Com que el pobre home—aquí el coneixen, 
va per Girona —fent de santó: 
i escriu articles,—que són samfaines, 
que bé mereixen —la suspensió. 

Fa temps que el pobre—ha perdut l'esma, 
que sa carrera—seguir no pot; 
per'xò ara busca—que d'ell es parli, 
fent de polític,—mal borinot! 

Les antiqüeles —bé prou li agraden, 
bé prou li agraden—tira peixot! 
més li agraden—que la sotana, 
que tan sols porta—per fè el ninot. 

Soïanas savi,—Solanas savi, 
així el nomenen - sos companys tots; 
no és pas que ho sigui,—tan sols li diuen: 
és un pobre home,—un pallassot. 

Amic Porfiri,—l'haveu ficada: 
Mossèn Solanas —no és pas a Olot. 
Si us interessa—la seva història, 
jo us la diria,—la sé de cor. 

JAN. 

S E T S I V U I T S 
Que tingui molt en compte el culte i amable 

llegidor que aquest número ha passat per la cen
sura militar... 

Apa, tornem-hi! 
* * * 

El senyor Víctor Gabirondo ens fa assaber que 
les senyores d'Anglaterra es resisteixen molt a 
admetre com a minyones des artistes de teatre. 

El senyor Víctor Gabirondo diu: "que les por
tin a Espanya!" 

Home, senyor Gabirondo, vol dir que moltes de 
les minyones de per aquí no són prou "artistes"? 

* * * 
Diu un diari que els consellers municipals tre

ballen com a negres. Que vol dir que treballen 
molt. 

Així potser encara estaria millor de dir que tre
ballen com esquirols. 

* * * 
Les coses es posen de manera que quasi ja es

tem a punt de perdre el cap. Quan a còpia de dies 
i més dies començàvem a saber-nos de cor i a sa
ber pronunciar el nom d'Abd-el-Krim, ara ens 
surten uns altres noms, tan o més enrevessats que 
se'ns atravessen per tot arreu: Ku-klux-klan, als 
Estats Units; Tut-ank-Amen, a Egipte; Garrigano-
gués ai! Garrigokopoulis, a Grècia; Saladecarre-
gar, a  

N'hi ha per tornar-s'hi boig. 
* * * 

El Comte de Romanones ha anat a Palau. Con
versa animadament amb En Primo de Rivera... 
No se'n estranyin. 

Lo valiente, aunque quita Cortes, no quita cor
tés. 

I En Romanones, amb aquella gentilesa que el 
caracteritza, està tip de dir que "aquí no ha pa
sado nà". 

* * * 
Pel dijous que ve preparem un número especial 

que podria molt ben ésser que els llegidors s'hi 
haguessin de llepar els dits. Serà un número de 
Carnaval, probablement sense disfreces; serà una 
interpretació del Carnaval, especial i real. 

* * * 
Ben morta, ben morta del tot, allò que es diu 

del tot, es veu que encara no ho està, la vella po
lítica. 

Acaba d'ésser detingut per la policia un indivi
du, un aleta d'estafa, que es feia passar pel ma-
teixíssim Marquès d'Alhucemas, dient que es deia 
Manuel Garcia Prieto. 

Ben morta, ben morta del tot, allò que es diu 
del tot, es veu que encara no ho està, la vella po-
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-Déu lo guard, venia a assegurar-me. 
-Quina mena de segur desitja? 
-Venia a assegurar-me... que tots vostès segueixen perfectament. 

Remarca un diari que la sessió municipal ha 
tingut moltíssim d'interès, i afegeix en un sub
títol: "ara que vegin, aquells que es pensaven que 
els regidors són una colla d'analfabets". 

Qui ho diu? els regidors, analfabets? Dimon-
tri, quin disbarat! A qui ho faran creure que els 
regidors no saben llegir ni escriure! 

Sí, senyors, sí: els regidors de la Comissió de 
Cultura saben llegir i escriure. 

* * * 
El poble rus està cansat de bolxevisme. 
Sempre n'hi ha que es queixen de massa bé, 

com hi ha món. 
* * * 

Els automòbils, diu un diari, empipat, seguei
xen, com si res, fent de les seves. 

I les bicicletes els imiten, afegeix. 
I les olles també, diem nosaltres. 

* * * 
Un poble de la província de Còrdova es troba 

en situació apuradíssima: no té regidors. 
(A d'altres llocs els passa tot el revés: estan 

apuradfssims perquè tenen regidors). 
Que els farien peça els de Barcelona? 

Si voleu conèixer el que és Barcelona, adquiriu 
EL BORINOT de dijous vinent: un carnaval ori
ginal. 

* * * 
La ciutat trista i descreguda. 
Un temps havia estat alegre i confiada. Havia 

batut palmes, havia llençat visques, havia fet vo
leiar mocadors, havia fet manifestacions sorollo
ses. 

Ara la ciutat està trista i descreguda. 
Havia fet el ximple. 

* * * 
Títol d'una campanya: "Cases per a tots: a Ma

drid manquen 20.000 cases". 
Que te crees tu eso! Que es pensen que no ho 

sabem que hi ha moltes, però moltes, habitacions 
per llogar? 

Bé: i si fos tal com diuen, això rai: que vin
guin a Barcelona. A la Gran Via Diagonal van a 
ésser construïdes sis milions de cases barates. 

* * * 

Sala Mozart, Sala Mozart, 
un bon parell, vull dir un Par 
que en tots conceptes és molt llarg 
i, d'honradesa, en té una mar, 
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QÜESTIÓ DE GÉNIT 

—Sóc així, jo: basta que em sigui reclamada 
alguna cosa per no tornar-la: ja veus! 

—/ si no te la reclamen? 
—Home, et creus que sóc tan ximple que 

tornaré un deute si no me'l reclamen... 

els milions remena amb art. 
Sala Mozarí, Sala Mozart: 
hi ha cops que a un home, cap al tard, 
també li cal anar de part. 

* * * 

En el saló d'actes de la Unió Iberoamericana el 
senyor Cabell de Pedra ha donat una conferència 
parlant de Cristòfor Colomb, el simpàtic desco
bridor de les Amèriques. 

El conferenciant ve a dir que el senyor Co
lomb era gallec i, tal vegada, jueu. 

De mica en mica van sortint els drapets al sol: 
confiem que aviat li trobaran l'ou. 

* # * 

Diu que el famós ex-Kronprinz d'Alemanya ha 
adquirit importants terrenys a l'Argentina, els 
quals pensa explotar ell personalment. 

Bé, vaja: com que ja deu haver perdut les es
perances d'arribar a ésser el primer ciutadà de 
l'Imperi, deu pensar a veure si pot arribar a ésser 
el primer agricultor. 

* * * 

Hi ha un cert rebombori amb motiu dels prepa
ratius que alguns astrònoms fan per a comunicar-

se amb el planeta Marts. Calculen que podran te
nir enllestides les coses pel mes d'agost. 

Que Déu els faci bons! d'aquí a l'agost! 
Qui sap qui serà viu, al pas que anem. 

* * * 
Després de molts afanys, i valent-se d'una llar

ga estratagema, molt ben combinada, uns indivi
dus han aconseguit apoderar-se de les joies de la 
Mare de Déu de Betlem (Màlaga). I després de 
tants afanys... les joies són falses! 

Veieu fins a on arriba la percalina! 
* * * 

Aquell senyor ex-ministre que havia estat exilat 
a Fuerteventura, ja torna a ésser a Madrid; vo
lem dir el senyor marquès de Cortina. 

Sí: tirem-hi una cortina!. 
* * * 

Llegim en grans titulars, a un diari de Madrid» 
com una cosa extraordinària, que "no apareix res
ponsabilitat contra l'Ajuntament de Barcelona" 
després de la minuciosa i "econòmica" inspecció 
realitzada. 

I, doncs, què! què es pensaven? Poden ésser 
pobres i tontos, però honrats!... 

—Oh, si no es tracta pas dels d'ara, ens diu un 
amic; es refereix a l'Ajuntament anterior. ; 

Ai, ai! també hi havia gent honrada aleshores? 

COSES DELS TEMPS 

—A on va tan embolicat? Passada la Can
delera, eljred és Jora. 

—Això era abans, noia. Ara iot està Jet 
una olla de cols. 
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'...- AM IJÜ 

-Noi, m'han enganyat amb aquest vi, la meitat és aigua. 
-I laltra meitat, és vi? 

Llegim una crònica que diu:—"El tejer i el des
tejer.—Todo es posible en Grecia.—Entre bobos 
anda el juego". 

Oh, ja, ja! 
* * * 

Ho trobem molt bé. 
Han estat disolts els respectius patronats, i són, 

d'ara en davant, ni més ¡ni menys que les altres 
escoles, èl grup escolar "Bajeras", i el grup es
colar "el tomillo". '..."' 

. Edisson, el gran inventor, ha complert els seus 
setanta set anys, i continúa, com sempre, treba
llant en el seu laboratori; 

Va per aquells que en sa vida no han treballat 
mai, encara que fan veure que tenen el laboratori. 

* * * 
Dos regidors de l'Ajuntament de Bilbao han es

tat denunciats. L'un d'ells per suposat robatori... 
d'espardenyes d'un asil. 

Ja és això, ja: fusta típica d'home honrat. 
* * * 

Les ciències adelanten que és una barbaritat! 
A Washington han estat fetes unes execucions 

de pena capital amb gasos asfixiants. 
No podeu negar que l'humanitarisme i el refi

nament cada dia guanyen terrena. 
* * » 

El primer número especial d'EL BORINOT fou 
el de l'home dels nassos: èxit. El segon, fou el de 
la diada dels ases: més èxit. El terç número es
pecial serà el de dijous vinent: estem segurs que 
haurem de dir: més èxit encara. 

* * * 
Sota la presidència del senyor Bermejillo ha ce

lebrat sessió la Diputació de Madrid. La sessió 
ha estat interessantïssima, tractant-se de la situa
ció insostenible de l'Hospici. Els senyors diputats 
en conten coses gruixudes, monstruositats. Parlen 
de l'educació detestable dels asilats. Es una ver
gonya, diuen, el que està passant, sobretot en el 
que es refereix al vici, que domina els asilats... 

No hi ha altre remei: cal disoldre l'Hospici. 
El senyor Bermejillo diu:—S'acorda la diso-

lució ?—S'acorda! 
En el mateix lloc que ocupa ara l'Hospici serà 

instal·lat un cine. 
En aquest món tot s'arregla: i sempre gua

nyant-hi, naturalment. 
* * * 

A Madrid, un tender, que es veu que també n'hi 
ha, ha estat denunciat i multat per no sabem qui
nes coses feia amb els queviures. Aquest tender 
té l'establiment en la casa número 13: després 
diran que el 13 no és un mal punt; i el carrer és 
el carrer de l'Amor de Déu; 

Per l'amor de Déu! Hi ha cada timo amb la 
capa de la religió, i del 13...! 
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ULTIMA HORA 
QUÈ PASSA A LA UNIVERSITAT? 

Visita dels cinc degans, de les altres tantes Fa
cultats, al Rector; anades i vingudes; sessions se
cretes; converses... Què passa a la Universitat? 

No les tenim totes. Havem procurat informar
nos, però infructuosament. No n'havem pogut 
treure l'aigua clara. Serà, potser, que no n'hi ha, 
d'aigua clara? 

Un discretíssim bidell, en el què tenim posades 
les confiances de repòrter, ens assegura que és 
que hom està preparant un concurs per a premiar 
la jota que millor descrigui musicalment, i que mi
llor glossi aquest tema: 

El baturro convertido 
D'altres diuen que... en fi una sèrie d'insignifi-

càncies, que no les creiem, per no estimar-les 
dignes dels alts prestigis, molt alts, tan alts que 
no s'afiguren, que tallen el bacallà a la Univer
sitat. 

El bidell, a qui tornem a consultar, insisteix 
en les seves manifestacions. Decididament no ho 
creiem. Aquí ha de passar, aquí passa alguna co
sa grossa.—Li dic que sí, faig al bidell. Li 
dic que no—ens respon—, que no passa res: ni 
gros ni petit.—Li torno a repetir que aquí passa 
alguna cosa grossa.—Doncs, jo li dic que no. 

En aquest moment passa el Rei Herodes. 
Encara voleu una cosa més grossa? 

EL SENYOR COMTE DE FÍGOLS I EL 
SENYOR SALA 

Decididament aquests dos senyrs han 
pensat a renunciar a percebre els drets 
de representació que els corresponen en 
qualitat de presidents de la Diputació i 
de la Mancomunitat, respectivament, 
renunciar a percebre els drets de repre
sentació que els corresponen e nqualitat 
de president de la Diputació i de la Man
comunitat, respectivament. 

Hi ha, però, alguns dubtes encara, res
pecte a si la llei permet actes així. La 
qüestió està en estudi, i no tardarem gai
re a saber-ne el resultat. Oportunament 
en serà donada nota a la premsa. 

R E S P O N E M 
(No tornem els originals) 

Anti.—Sabatorial: gràcies! 
Donzell que cerca muller.—Agraïts; tra

meteu-nos altres coses. No acabem de veure a 
on va el que ens haveu t ramès. Que podríeu 
fer-nos alguna indicació, i veuríem de quina 
manera podria anar? 

Ara més que mai. — Piqueu massa fort, 
mestre . 

Jan.—No guixa, senyor. 
Cometa. — Planeta! 
A. M.—Que teniu pa a l'ull? 
Rop.—A fora, a fora! 
Miqueta.— Si , miqueta massa dolent. 
Noi de Tona.—Va bé, vinguen d'altres. 
Poli. —Aprofitarem algunes coses; gràcies! 

Trameti 'n d'altres. 
P. Amat.—Mirarem d'aprofitar l 'acudit. 
Jo.—No guixa: gràcies, però. 
Guau-Guau . — Va; però molt reduït, per po

der-ho encabir, i aprofitar la confitura. Ben 
agraïts . 

Neula.—Agraïts, ja veurem. 
Seba Dellenc. — Moltes] gràcies; no ho han 

deixat passar. 
J- J. C , de Mataró. —El mateix li diem, 

«DERNIER CRI» CARNAVALESC. Grapa.—Ja teníem il·lustrat aquest acudit 
. , , t o l t e s gràcies. ¡Mirarem d'aprofitar-ho per al-

Un bon tipus per a la rua, que se n puja cap al cel g u n a a l t r a c o s a 
amb una bomba de gas pobre, que vol dir que, encara . 
que rebenti, no hi ha perill de cap desgràcia. TIP. ****. *"GELS> 22 « 24--BARCELONA 



Dijous, dia 28, dijous 

EL BORINOT 
Número especial de Carnaval 

Belleses artístiques i 
naturals de Barcelona 

Diu Cervantes: 
Barcelona «archivo de la cortesía, 

albergue de los extranjeros, hospital 
de Ion pobres, patria de los valientes, 
venganza de los ofendidos y corres
pondencia grata de firmes amistades, 
y en sitio y en belleza única». 

Glossa i comentari d'aquestes dites de 
Cervantes, a carree de 

EL BORINOT 

a 

EfUZZ>G&D&¡ S C Í S Í X S : ^ 0(¡gtf=yC5^>© 

Proveu-la i no en gastareu d'altra. 

LLIBRERIA 
ITALIANA 

SEDE CÉNTRALE: 

Rambla Catalunya, 12 $-Telèfon 8^0-G. 

B A R C E L O N A 
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S u b s c r i p c i ó : 
Trimestre, 8'5© 20 cms. 

La corre»}).a a 
l'Administració: 

Àngels, 22 i 24 
'V BARCELONA 

AMETLLERS FLORITS A LA TORRE 
—Deixi-la, aquesta branca; n'hi donaré una d'aquell altre ametller, que fa les 

ametlles més bones. 
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