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— Què pintoresc i divertit! l'un toca per ací, l'altre per allà. 
— Gom si diguéssim una orga de «gats», que no s'entenen. 



Les millors marques del món 
d'Automòbils de turisme, Camions i Ómnibus, Neumàtics, Motos i Cicles, 

Accessoris, etc., estarán exposats en la 

I I I Exposició Internacional de l'Automòbil 
declarada «Oficial» pel Govern de S. M., que es verificarà en els dies 2 a 4 d'abril de 1924, 
en el Palau d'Art Modern (Parc de Montjuic). Organitzada per la Confederació de Cambres 

Sindicals Espanyoles i de l'Automobilisme i Ciclisme. 

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

Corts Catalanes, 64-? — BARCELONA Telèf. 813-S . P . 

Establiments MARAGALL 
Passeig de Gràcia, Q5 — BARCELONA 

1 A Seu D 'URGELL, N Ú M . 124 

TELÈFON ' A BARCELONA, N Ú M . 2023-A 

' A S I T G E S , N Ú M . i383 

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 

Castell Ciutat (Seu d'Urgell) 

Sí, senyor; sí, senyor; sí, senyor. 
Dimecres, dia 23 d'abril, diada de Sant Jordi 

el número de EL BORINOT serà tledicat al 

Patró de Catalunya 
i a la patrona 

La Mare de Déu de Montserrat 



E L P A L A U , M E N Y S 
ES caigudes de les monar

quies, primer d'Alemanya, 
després d'Austria, i ara re
centment de Turquia, de 
Grècia, de Pèrsia, donen 
actualitat al tipus del pa
lau que ha anat a menys. 

Quan en el palau hi ha 
els veritables senyors, el 
palau és una cosa bella i 

viva; quan els senyors en són fora, i que hi han 
entrat una colla de mones, que volen fer de se
nyor, el palau és una cosa que arriba a ésser gro
tesca: allí es barregen drapaires, farsants, pel-
liculers, estanya-paelles i carteristes. Hi ha un en
renou característic de fira d'encants, i de circ de 
saltimbanquis. Tot amb tot, el palau arriba a fer 
una punta de llàstima. 

Sempre hi ha, però, que la influència de l'edi
fici és tan gran, que fins els titelles hi agafen un 
cert aire d'homes de debò. I aleshores és quan 
l'espectacle comença a ésser divertit. Una funció 
de titelles o putxinel·lis serà sempre una cosa di
vertida; i ho ha estat sempre, d'ençà que el món 
és món. I d'ençà que el món és món, n'hi ha hagut 
de titelles, figures de cartró, o de fusta barata, que 
una mà invisible fa moure. 

I quan una població està avorrida, quan res no 
li diu menja'm, observareu que l'únic atractiu és 
d'entretenir-se a veure putxinel·lis. Fet i fet més 
li val que s'ho prengui així... fins que els cartro-

jiets, o les fustetes es trencaran, i no se'n veurà 
mai més ni palla ni pols. 

Fa pocs dies, un individu, penetrà per una por
tella falsa, al Palau de Quai d'Orsay, a Paris. Pas
sà i repassà les estances, i per fi trià la sala que 
li semblà millor, la més ben parada. Escollí un 
esplèndid sofà i, com si fos a càl sogre, s'hi ajaçà, 
i s'hi adormí. 

Al cap d'una estona, quan estava al bo i millor 
del seu recreu, un porter l'escomet amb cara fer-
renya: 

—Ei! què feu aquí—li diu agafant-lo per un 
braç, i sacsejant-lo amb violència. 

L'intrús s'incorporà amb aire insolent, planta 
cara al guarda. Li respon: 

—I vós, qui sou per importunar-me? Deixeu-
me estar, us dic! que per ventura no sóc a casa 
meva? 

El pobre diable es creia de debò que era a casa 
seva. Si hagués estat bé del cap, evidentment no 
se li hauria ocorregut que aquell palau històric í 
venerable fos casa seva. 

Era un individu que, a còpia de mantenir la 
dèria d'arribar a ésser alguna cosa, s'havia tras
tocat. 

I ara es pensava ésser l'amo i legítim senyor 
del palau. 

I, quina riota, el pobre idiota! 
TANTSEVAL. 
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MARIAN Melgarejo va envair el Congrés 
bolivià al cap d'una trentena d'homes. 

Els trenta homes de Melgarejo constituïen no 
menys que una ajustada banda de música. Sense 
altra ajuda que aquests trenta professors penetrà 
al saló de sessions, l'espasa nua, i, fent petar els 
dits en direcció a la porta, digué, textualment, 
als parlamentaris: «Afuera! En Bolivià, el Legis
lativo, el Ejecutivo, el Judicial y la Constitución, 
soy yo.» I mentre les senyories eixien cames-aju-
deu-me del saló, amb les mans al cap, Melgarejo 
s'aclofava a la cadira presidencial i ordenava a la 
xaranga d'engegar una airosa «cueca». 

En una de les moltes revolucions que sobrevin-
gueren, Melgarejo fou completament derrotat en 
els mateixos carrers de La Paz; acabat el foc i les 
matances, es trobà que no tenia al seu costat més 
que a Narcís Campero, el qual més tard fou també 
president de Bolivià, i, acompanyat d'aquest, féu 
cap tranquilament al Palau del Govern on s'havia 
constituït el govern triomfant. Els rebels li dei
xaren lliure el pas, segurs que l'actitud taciturna 
de l'antic president denotava prou bé la intenció 
de lliurar-se als revolucionaris. Melgarejo entrà 
a l'edifici en actitud mansoia i no tardà a ésser re
but pel nou govern. Es dirigí tranquilament al 
que presidia, i, sense dir-li ni ase ni bèstia, dis
parà la pistola i el tombà. Seguidament eixí al 
balcó i cridà amb tota la força dels pulmons: 
«Nuestro jefe ha muerto! Quién vive ahora?» I 
les turbes respongueren: «Viva Melgarejooooo!» 

Una dona alegre, coneguda en tota la ciutat pel 
nom Juanacha, era la millor amiga del dictador. 
Un dia va planyé's la Juanacha que les dames de 
La Paz la menyspreaven constantment i li tanca
ven les portes de llurs salons. Sense pensar-s'hi 
faire, Melgarejo manà a un piquet de soldats que 

i portessin un floret de personatges que ell mateix 
va escollir entre la élite de la ciutat. Bon punt 
arribaren, foren tancats i barrats en un saló, on, 
al cap d'una estona, se'ls presentà Melgarejo 
acompanyat de sis frares franciscans. A cop calent 
els digué: «Tienen ustedes dos horas de tiempo 
para ajustar cuentas con Dios, porque los voy a 
fusilar». 

La nova s'esbombà ràpidament per la ciutat, i 
no tardaren, les esposes i filies dels condemnats 
a mort, a agenollar-se davant el president; aquest 

se les mirà desdenyosament i respongué: «En 
materias de gobierno no me gusta entenderme 
con mujeres, ya que por temperamento me 
siento inclinado a escucharlas y atenderlas; pero 
vayan ustedes y entiéndanse con la Juanacha». 
No cal dir que la Juanacha aconseguí l'indult, i 
que d'ençà d'aquell dia totes les portes varen 
obrir-se a la Juanacha com per encant. 

• • * 

Finalment, esmentarem el banquet que oferí 
als diplomàtics estrangers residents a La Paz. 
Marian Melgarejo era aficionadíssim al mam. 
Aquell dia begué com de costum, o sigui d'una 
manera desacostumada. Els comensals n'espera
ven alguna, de crespa, i mirant-se els uns als altres 
somreien sorneguerament. La crespa va venir, i 
ultrapassà totes les previsions. El dictador va 
enfilar-se damunt de la cadira com aquell qui vol 
pronunciar un brindis. La positura era exacta
ment la mateixa: la mà dreta graciosament alçada, 
i la esquerra imposant el silenci. Els plenipoten
ciaris s'adonaren, però, amb espant, que no era 
pas una copa el què duia a la mà dreta, sinó una 
pistola fenomenal. Ve'tací el breu discurs: «Están 
ustedes servidos. I ahora en vez de salir por la 
puerta, salen todos ustedes más pronto que la vis
ta por la ventana, teniendo presente que al que 
salga el último le descerrajo un tiro». Tots els 
diplomàtics eixiren [diplomàticament al passadís 
per la finestra amb afany d'ésser els primers. Tots 
menys el ministre de Xile, en Carles Walker, el 
qual restà damunt la taula—com diria el nostre 
ex-alcalde—on s'enfilà d'un bot i, treient-se de la 
butxaca una magnífica pistola,Jl'apuntà al Melga
rejo entre cap i coll, dient-li: «Quizá usted se ol
vidó de que yo soy chileno y de que los chilenos 
entramos y salimos por la puerta. O como usted 
quiera: dispare; yo también disparo y los dos nos 
quedamos aquí». Melgarejo, donant-se per entès, 
llençà la pistola a terra i obrí els braços a Carles 
Walker. Després, estrenyent-lo en una forta abra
çada, li digué: «Eso es de hombre! Todos estos 
son unos gallinas. Los dos somos hombres y como 
tales salgamos por la puerta». 1 tal dit, tal fet. 

Ara vegin i comparin; i posant-se la mà al 
cor, diguin francament si senten o no un trip-
trap. 

RODRÍGUEZ. 
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Un timo i un ret imo 

M IREU pare, quan aneu a Barcelona, aneu 
amb compte, que hi ha molts timos, i, 

de seguida, enganyen. No us escolteu ningú... 
Esta bé, home, està bé; a mi no cal que me les 
facis, aquestes observacions, que tot el què tu en 
puguis dir jo ja ho sé de fa anys.—Pare i fill arri
baren a Barcelona, el dia de Carnestoltes; i, a 
precs del fill, la primera cosa que van fer és anar 
a veure la rua, al Passeig de Gràcia; i que, segons 
els cartells anunciadors, tenia d'ésser, aquell any, 
una cosa esplèndida, bonica, meravellosa.... 

Aquella tarda feia un sol calent i torrador; i 

quan arribaren al gran passeig, el fill veié un seu 
amic assegut a uns quans metres d'ells; pregà 
son pare que l'esperés, que l'anava a saludar, 
però que, sobre tot, no es deixés ensarronar per 
ningú. 

Passaren les primeres carrosses, quan se li atan
sà un jove molt ben vestit, que feia una hora que 
estava guipant a aquell pagerol, i amb les seves 
pogué entablar-hi conversa. 

Què li sembla: fa bo avui, e? I la rua és boni
ca, oi? 

—Pse... sí... 
I què és estrany que un senyor com vostè esti

gui dret, amb aquest sol que fa tan fort... Per 
què no va a l'altre cantó, que per una petita 
quantitat podrà seure còmodament, i tindrà 

ombra? 
— I quan val això? 
— Mireu, per 10 peles us do

naré aquest bitlletet (tot ense
nyant-li un paper) i podreu 
seure totes les tardes dels tres 
dies... 

—També teniu raó, bon jove; 
vinga, dongui-me'n— Però 
malvinatge! ara té els quartos 
el meu fill... no,calleu, recordo 
que tinc unadobleta d'or; teniu 
i torneu-me el canvi. 

Quan aquell jove veié la mo
neda d'or, li tornà el canvi i fu
gi com un llamp, bo i pensant 
amb el jornalet que s'hi havia 
fet. 

Arriba el fill. 
—I doncs? per què no m'ho 

deies, que per 10 pessetes es 
podia seure tots els tres dies? 
— li fa son pare. 

—Vaja, ja us eu deixat enre
dar; i això que us he avisat 
tant! que no ho veieu que els 
bitllets els ven aquell home 
d'uniforme, per un ral? 

— Fuig, h o m e fuig, què 
m'haig d'haver deixat ensarro
nar: el què he fet és... saps 
aquella moneda falsa d'or que 
ens trobàrem? L'he donada a 
aquell ximplet... Oh! i encara 
m'ha tornat els 12 duros de can
vi... 

Aquell relimo el celebraren a 
cal Culleretes. 

-Quines flors més boniques ens dóna aquest Abril, pare. 
-Magraden més «Les flors de Maig*. 

JORDI DEL VAL. 
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CALMDAM MENSUAL 
A B R I L 

T ENIM el gust—el gust i l'honor, no cal dir 
—de participar als nostres lectors que hem 

rebut les novetats—altes novetats tanmateix—de 
la temporada. Els acreditats adornistes i fabri
cants d'envelats, senyors Tal i Tal, han comen
çat llurs tasques penjant de mants i mants arbres 
les acostumades flors de paper—de paper! això 
voldrien ells; però com que el paper és ja massa 
car, ens hem hagut d'acontentar amb flors na
turals. 

Els farmacèutics senyors Tal i Tal han comen
çat també llurs propagandes depuratives, i les 
companyies d'aigües comencen de prodigar llur 
acreditat producte. Cal, doncs, observar una rigo
rosa higiene per preservar la salut contra aquests 
tres flagells, origen de molts d'altres, sobre tot si 
es combinen. 

Es per això que direm que és en extrem perillós 
de fixar-se massa en els arbres i altres paisatges 
florits perquè trobant-se, generalment, a un ni
vell més alt que no pas el dels peus, augmenten 
considerablement les possibilitats dels accidents 
automovilistes i altres. Cal, però, tractar les flors 
amb les consideracions degude i i no abusar pas 
massa de la coincidència que certs noms, com 
amor, flor, dolor, tinguin una mateixa terminació, 
per obligar les amistats a anar als encants de lli— 

Qu¿U?> f ü 

EXÀMENS 

Mestre. — Suposem que tens 10 pessetes: que jo et dic que me les 
deixis, i que tu me les deixes. Com es diu aquesta operació? 

Noi. — Una primada. 

bres a desfer-se de qualque producte primaveral 
d'ordre eruptivament literari. 

Una altra plaga d'aquest mes hem dit que eren 
els depuratius. Podríem afegir també les ermilles 
de fantasia, però aquestes són d'un ordre massa 
íntim perquè poguem tractar-ne en públic. Els de
puratius, que es presenten, generalment en forma 
de botella, cal tractar-los amb grans precaucions. 
Naturaleses essencialment corrosives, les precau
cions que es prenguin seran poques sempre. Nos
altres farem observar, però, que mastegats amb 
tota consciència poden donar algun resultat si el 
temperament de l'individu no és massa fràgil, so
bretot si ha tingut abans cura d'emprar el contin
gut que generalment tenen aquests p oductes, per 
netejar els metalls de la cuina. 

Pel que fa referència a l'abundància d'aigua 
durant aquest mes d'abril, tenim un cert interès 
a fer observar que la prudència mai no serà poca 
tractant-se d'un líquid d'una naturalesa tan dissi-
padora. Tothom sap les qualitats que s'atribuei
xen a l'aigua com disolvent d'un producte conegut 
en certs cercles amb el nom de brutícia. Són mol
tes també les persones que coneixen la utilització 
de l'aigua com a poderós reactiu en la indústria 
de l'ofegat. Però un lamentable prejudici ha fet 
que gran nombre d'individus hagin atribuït, i això 
de tot temps, propietat que l'aigua bé voldria ro
bar al vi, si no fos que el vi les defensa a peu i 
a cavall. 

Aquest mes, però, sense anar-nos a acomiadar 
del benèvol lector ens en re
cordem, és un mes d'una gran 
importància medico - farma
cèutica. T o t s els m e t g e s 
anuncien aquests dies grans 
rebaixes a la secció de tifus, 
per fi de temporada. En efec
te ; a punt de passar de moda 
l'us de la R en el nom dels 
mesos, les ostres, com un sol 
home h a n decidit protestar 
tancant la temporada i la clos
ca; els metges, veient la 
clientela "chic" perduda han 
decidit, fent un esforç eco
nòmic digne de tota lloança, 
pasar aquest objecte de luxe 
verament assiàtic (encara que 
no tant com el còlera) a l'a
bast de totes les fortunes i de 
tots els intestins. Cal, doncs, 
agrair aquests sacrificis i pre
parar-se, ara que el perill de 
les ostres ha desaparescut del 
mercat i de l'Ajuntament, a 
correspondre omplenünt e 1 s 
hospitals, i si convé, els ce
mentiris. 

EL LEGÍTIM SARAGOÇÀ. 
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L E S C I È N C I E S : L ' O S S A M E N T A 

A L dir de la gent entesa, el principal del eos 
de l'home, són els ossos. Els ossos, ço que 

també s'anomena l'ossamenta, i molts en diuen 
l'ossada, ve a ésser l'esquelet, o, el que és el ma
teix, la bastida que aguanta els nervis, i els mus
cles, més o menys escultòrics, que constitueixen 
l'estètica natural 
i plàstica de l'ho
me vist a través 
de l'òptica artís
tica dels nois que 
tenen el caprici 
de dedicar-se al 
conreu de les co
ses boniques. 

Pels ossos es 
paguen molts de 
diners— que ho 
diguin les mes
tresses de casa, 
quan es barallen 
amb el carnisser 
que els compta al 
mateix preu la 
carn que serveix 
per menjar,—i fer 
menjar als metges 
especialitzats per 
les malalties del 
ventrell, — i els 
ossos, que es llen
cen als gossos, o 
que aprofiten cer
tes indústries de 
dolça refineria, 
que fan pagar els 
productes llurs 
com si fossin, tal
ment, tot sucre. 

Hi ha savis que 
es cremen les ce
lles estudiant l'os
samenta dels animals més voluminosos i es
tranys, que no pogueren resistir aquell aiguat 
que ha passat a la història amb el nom de «Dilu
vi Universal». Els recercadors de la prehistòria 
€s tornen ximples de joia en trobar l'ossamenta 
d'una d'aquestes bèsties que, en general, han 
-existit sempre en el regne irracional. 

El mamut, el leviathan, el megateri, el di-
nosaurus, i altres bestioletes per l'estil, s'han po
gut reconèixer, — i en molts museus d'Història 
Natural es troben reconstruïts—per l'ossamenta, 
presentant notables característiques, que demos-

UN QUE ÉS ELOQÜENT, SENSE PENSAR-S'HO. 

—Ai Marieta, estic enamorat de tu i no sé com dir-fho 

tren ben clarament com l'ossamenta de l'hippa-
rió, per exemple, es diferencia de l'ossamenta de 
l'iguanidon i la d'aquest de l'ossamenta del ruc 
del nostre temps. De l'especial estudi de l'ossa
menta han tormat una ciència que se'n diu Osteo
logía, mitjançant el pregon estudi de la qual hom 

pot assolir el des
cobriment de co
ses insospitades. 

Suara, un ana-
tòmic de Mas-
sachussets, dels 
Estats Units de 
N',ord - Amèrica, 
en unes excava
cions que faran 
parlar tant, i més, 
que les de Luc-
sort en la Vall dels 
reis, de l'Egipte, 
ha desenterrat 
l'ossamenta ani
mal d'un mamí
fer que encara no 
ha estat catalogat 
per causa de des
conèixer-ne l'es-
pècie a què per
tany. El Bulletí 
de la «Naturas 
Sciences» consig
na detalls que fan 
entendre que tal 
vegada es tracta 
d'un monstre que 
p r e o c u p a r à els 
entesos i donarà 
qui sap la feina a 
molts; car la ra
resa d ' aques t s 
exemplars ha es
tat, de sempre, 

cosa que, malgrat el poc valor intrínsec llur per 
la propaganda que en fa la premsa, assoleix una 
importància fora de mesura. 

Nosaltres, que per debilitat som una mica de
cantats a separar en tot el que surt de la regla 
general, no ens ha estat possible de deixar a reco 
una curiositat com aquesta per la particularitat 
del cas en pretendre conèixer els animals per 
l'ossamenta que els aguanta. Veiam si serà ve-
ritatallò que les ciències avancen una barbaritat? 

MANELET. 
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Romansos histories INDISCRECIONS 
DE LES BORGES BLANQUES 

En començar a cloroformitzar un malalt per a 

operar-lo, l'encarregat de donar-li el cloroform, 

entre altres detalls i per a evitar l'acció dels va

pors del cloroform als ulls, acostuma a tapar-los-

hi amb una glassa. 

Ve't aquí, doncs, que un dia, mentre es comen

çava a anestesiar un xicot jove, abans de l'opera

ció, demana cridant fort, que li treguin la glassa 

dels ulls. 

—Per què vols que et tregui la glassa dels ulls? 

—li pregunta el que li donava el cloroform. 

—Perquè vull veure si estic despert—li contes

tà el malalt. 

Es calà foc al Teatre Principal. Hi hagué 
ferits. Hi hagué dos morts. 

Quin paper hi féu el servei de telèfons? 

—Teniu, bon home: que sou gaires de família? 
—No li ho sabria dir; com que no hi veig... 

AIXÒ ÉS A L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ 

~T~ 'aigua, diu la sabiduría popular, fa la vista 
I / clara. I manté el cos robust i ferm, i la 

sanitud llarga, i el bon humor. Que no? Aneu-ho a 
contar als d'Espluga de Francolí, encara que sigui 
terra de bon vi; però que la seva anomenada mun
dial li ve de les seves famoses aigües, deus de 
salut. 

Anirem dient. El poeta Dant Alighieri, i amb ell 
els demés, calculen la meitat del camí de la vida 
humana en els trenta cinc anys, Així, doncs, als 
setanta anys podem considerar el terme normal de 
la vida de l'home. Més enllà dels setanta anys, la 
vida esdevé una cosa problemàtica; i quan no, co
mença regularment allò que en diuen fer figa. 

Per això, com a cas curiós hom cita el de Cle-
menceau, que als 80 anys regia superbament els 
destins de la República Francesa, al bo de la guer
ra; i que als 82 caçava tigres. 

I tal vegada En Maura mateix passa ja dels se
tanta, i encara engega cada frase que fa posar els 
cabells de punta. 

Però un home de l'Espluga de Francolí guanya. 
Aquest home, als vuitanta quatre anys... s'ha ca
sat, amb una noia de cinquanta. Al temps que cor
respon d'ésser besavi, ell es sent fadrinet de pri
mera volada. 

Comentàvem, dies passats, el banquet que tin
gueren uns quants amics, de 80 anys; fou un ban
quet de comiat a la vida. Dèiem que era una gesta 
de bon humor. Què direm d'aquest home que als 
84, no sols no està per acomiadar-se de la vida, si
nó que s'hi llença de ple ? 

Ben lloades siguin, les aigües d'Espluga de 
Francolí, que fan la vista clara, i que fan florir, 
<com un rosaret, un vell roure que té prop iïun 
segle. 

T A F. 

AQUEST NÚMERO D'«EL BORINOT» 

HA PASSAT PER LA CENSURA MILITAR 



—Noi, tots els diaris parlen de les nostres barraques. 
—A veure si es posaran de moda. 
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R O N D A L L A 
C O L O M B Ò F I L A 

CRISTÒFOL Colomb—torna de l 'Havana, 

en veleres naus —fent son llarg viatge; 

torna carregat—de cafè i guaiaba, 

puros de Gener—i bocois de canya, 

lloros, cocos, te—pebre i xacolata 

i el millor de tot: —una americana. 

Porta de la Pau —enfront la Drassana 

s'alça un ric dosser—de vermells paraigües, 

Ferran i Isabel—de cara a la platja, 

el descobridor— esperen amb ànsia. 

Per fi ja ha arribat—i admirats tots guaiten 

que està entret ingut—davant la Duana 

per passar de frau—dant propina als guardes, 

aquell bé de Déu—de coses estranyes 

que porta Colomb—de son llarg viatge. 

Un mico li ha dat—a Ferran amb gràcia 

i a donya Isabel—cotorres li dava. 

AI poble babau—li dóna una saca 

de cacaus torrats;—i així fou fundada 

l 'antiga costum—de vendre avellanes, 

xufla i cacauets—davant la Duana. 

Ferran ha pensat—dar-li honra enlairada 

i fa portar prest—columna geganta, 

que posen al mig—dreta i ben plantada. 

Li diu a Colomb,—amb veu majestàtica: 

—«Puja fins a dalt—que veuràs ton pare». 

Colomb puja al cim,—vers la mar senyala, 

Senyala als vaixells —el camí de l'aigua, 

vers el ric país—d'on vé l'or en barra , 

i els vells oncles rics—amb terra a l 'Havana, 

i els lloros no muts—de xamosa parla 

dolça com bunyols—i a l'orella grata . 

R A U - R A U . 



11 "EL B O R I N O T " 

i 
3K 

^ 

J» 

ry I -~ 
t t 

-•' v ; 

/ . 

SI MEMBRUTtS T'EMMASCARO 
—Noi: quants expendedors de cocaïna! 
—/ quants expendedors de percalina! 

GERMINANT 
CORONA DE ROSES 

I / L rossinyol ja canta. Heu's aquí un tema 
M y vulgar, vulgaríssim, i fet malbé per tants 

poetes de secà... Però el rossinyol ja canta, mal
grat tot; i, malgrat tot, el seu cant és un bell cant. 
A Anglaterra, a Londres, quan per aquest temps, 
comencen de sentir el rossinyol, cada any ho 
celebren, i cadascú a la seva manera en fa una 
festa. Les millors revistes en parlen, en parlen els 
diaris, i diaris com de la categoria del The Times. 

Però l'experiència ens diu que hem d'anar amb 
compte, amb els rossinyols. I és una experiència 
tan sabuda, que potser això mateix fa que en
guany el cant del rossinyol passi una mica distret. 

Tothom coneix aquella mena de cantirets, molt 
petits, de fang, que tenen una ¡lengüeta, que 

s'omplen d'aigua, i que, bufant-los, fan un glo-
glo, un borbolleig d'aigua, imitació del cant del 
rossinyol. Cal no confondre'l amb el veritable. 
Tant més, quan que qui bufa, és un mal sàtir, un 
home bordissenc, que voldria passar per rossinyol 
autèntic, i que no té bec ni ales, i que només és 
fang. No us en fieu. 

Després hi ha aquells estrès especials, una me
na de claus falses, que en diuen rossinyols, que 
serveixen als lladres per fer córrer el pany i as
saltar la casa... 

Es clar que el cant del rossinyol de veres, si 
ens hi fixem bé, és inconfundible; el seu accent, la 
seva tonada parlen de dret a l'ànima. En un reco-
net d'horta, o en un reconet de jardí, o en la uba-
ga ombrosa vora el riu, o vora la font, el cant 
del rossinyol ens parla i ens diu moltes coses, 
moltes coses. Oi? 

EL TEU GERMÀ 

T R E N C A C L O S Q U E S A M B P R E M I S 

Solució a l'anterior:—En què fa moltes economies. 

Número 5 

Quina diferència va de fer un cove a fer un cistell? 
J.a solució al número vinent.—Als qui ho endevinin els regalarem un cap i cua. 
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S E T S I V U I T S 

Tres veïns d'un poble han estat mossegats per 
un gat rabiós. Han hagut d'anar a l'hospital. La 
qual cosa demostra que un hom ha de mirar-s'hi 
molt a atansar-se a certes bestioles. Sobre tot si 
hom pot sospitar que són rabioses. I sobre tot si 
es tracta de gats. 

• • * 

Llegim: "Centre Autonomista de Prat de Llo
bregat"... i el cor ens fa trip trap. Encara hi ha 
autonomistes? Però ben aviat ens passa el "so-
bressalt". Es bien, es bien, no hay qué temer. La 
"Marianela" ens fa posar tranquils. Unes paste-
tes amb un xic d"'avellanat"... i "a vivir" no? 
"Cómo no!" 

* * * 

Un d'aquests dies ha estat celebrat a Londres 
un banquet de la "Lliga de menjadors de format
ge". Acabant el banquet, han estat 
servits, per postres, una munió de 
formatges especials: de camell, de 
ballena, de tortuga, de rinoceront. 

Un formatge d'esquirol, que al
gú invitava a tastar, ha estat re
butjat unànimament. 

El ministre de Justícia ianqui ha 
estat acusat d'haver assassinat al 
marit de la senyora Stinson. 

Hom va a fer justícia... I pre
cisament per això hom no li ha dit 
ni farsant, ni bandit, ni lladre, ni 
altres mots que coneixem prou bé, 
que sols serveixen per fer el "pa
pú" a les criatures. 

Un espiritista nordamericà diu 
que ha tingut certes comunicacions 
amb els esperits dels vells Faraons 
d'Egipte (cinc mil anys abans de Je-
sucrist), i que pot assegurar que 
ell és descendent en línia recta d'a
quells Faraons. 

Nosaltres coneixem un descen
dent directe d'una carabassera; pe
rò, com tracta de dissimular-ho, el 
carabassa! 

Els monàrquics g r e c s diu que 
protesten de la proclamació de la 
República a Grècia. 

Bé, home! Qui gemega ja ha re
but. I poden consolar-se una mica 

pensant que no seran sols, que d'altres els aniran 
a fer companyia. 

* * * 
A Roma (nosaltres no ho hem vist, ho hem sen

tit a dir) ha nascut un monstruós ésser humà. Fins 
a la cintura tenia forma de persona; i de la cin
tura en avall forma de peix (tot plegat una mena 
de sirena). 

Aquest monstre, com tots els monstres, per bé 
que tinguin apariencia de sirena, ha mort al cap 
de poca estona. 

Una vegada mort, tracten de conservar-lo en 
esperit de vi. Ja és això, ja. 

• * » 

El senyor Benavente, després dels grandiosos 
èxits tinguts a Barcelona, Terrassa i Sabadell, pas
sà per Reus. A Reus hi hagué trencadissa. 

La trencadissa de Reus coincidí amb uns ter
ratrèmols a Benavente (Itàlia). 

El senyor Benavente havia d'anar a donar una 
altra conferència a València. Però a última hora 

- Quant val un biftec amb patates? 
-Cinc pessetes. 
-I sense les patates? 
-Igual. 
-Doncs, porti'm les patates soles. 



es va excusar. "No puc venir, els diu, estic can-
sadíssim". Es comprèn, després de tants èxits... 

* » * 

ABC, el gran rotatiu madrileny (rotatiu, vol dir 
que roda, com les boles) ha homenatjat el simpà
tic tenor Fleta. L'homenatge ha consistit en vi. 

Naturalment; és el que li sobra a l'ABC el vi. 
I, si voleu i tot, bï.. .lis. 

* * * 

El número vinent, EL BORINOT, serà excel·lent. 
I si algú gosa dir contrari, ment. 
I el dia de Sant Jordi, vint-i-tres, 
serà, serà... no us dic pas res. 

* * • 

Noi!—deia Pau a Pere—a Telègrafs de Bar
celona una estafada de 150.000 pessetes; a Telè
fons de Bilbao, una estafada de 114.000 pessetes. 

I En Pere, ple de filosofia barata, responia:— 
Ja, home: per això en diuen "estafeta". 

* * » 

Uns savis russos després de llargues i penoses 
exploracions han descobert una nova tribu. 

Que els interessa de conèixer tribus? Nosaltres, 
sense gota de pena ni fatic, els en podem ense
nyar una... 

* * * 

Una empresa editorial ha publicat la famosa 
novel·leta de Narcís Oller, titulada "La papallo
na". No pot estar més en son punt, és d'actualitat. 

Té nas la gent. 

C R Ò N I C A D E C U L T U R A 
ARREU ARREU HA ANAT INAUGU

RANT-SE LA TEMPORADA DE CORRl-
DES DE TOROS. 

El destronat rei de Grècia diu que es proposa 
de recaptar l'adhesió dels seus ex-súbdits mitjan
çant unes proclames que els trametrà per tele
grafia sense fils. 

Que ens perdoni; però amb una xarxa sense 
fils, sense cordetes, temem que no pescarà ni 
lluços. 

Quan les cordetes es trenquen... qui ho aguan
ta? O, si no, al temps! 

* * * 

Llegim un article tremebund, apocalíptic, llamps 
i trons, amb aquest títol: "Los azotes del cielo". 
Voleu dir, company, que l'assot és del cel? No 
deixa d'ésser una fada pretensió. 

Vaja, andalús! 
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—Nas vist quina lluita més aferrissada, a 
Itàlia, els feixistes? 

—No em vingui's amb brocs: Jo, pel meu 
compte, estic preparant un feix de garrotades, 
per quant serà hora... 

L A D O N A N E T A 

U 'A altra vegada el Romea. Una altra vega
da ens dóna una lliçó, i és amb la comèdia 

del mestre Prudènci Bertrana. Sabeu?... La dona 
neta... Com hi ha món, que val, una dona d'a
questa excelsa condició, per fer una bona neteja
da. Que no diguin; que una dona neta val més or 
que no pesa. I és una honor, és una glòria per a 
les nostres dones, que en són molt, de netes. 

Observem-la, reparem-la. Ella es lleva de bona 
hora de matí; i, després d'agençada la seva per
sona, comença l'endreçament de la casa. Encara 
que tingui una o dues, o més minyones, ella no 
s'ho distreu pas. Apa, l'escombra! Ara, la baieta. 
Ara, el drap. Mireu, aquell reconet. Vinga, l'es-
polsador. Noies, ací; noies, allà... 

La dona neta hi disfruta. De vegades hi canta, 
de vegades hi treu el gènit, va com va. 

Si mai per mai s'adona que hi hagués alguna 
aranya o algun escarbat, ah fillets! quin braó, qui
na manya, quina destresa! 

Però la traça més admirable de la dona neta 
és que mai, ni de cap pols, ni de cap sutzura, ni 
de cap brutícia, ella no s'empolsa, ni s'emmascara, 
ni s'embruta. 

La dona neta ens mira, sembla que ens digui: 
—A ve'ire com ho fareu vosaltres, a veure! 

REPÒRTER. 

StÜsUOTuCr 

gSTANlSLftU 
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Votem per la Rambla-Rambla, és a dir, 
contra la Rambla-boulevaril, que no té cap 

sentit ni cap aventatge. 
Votem per la Rambla mare, per la Rambla nostra, la dels ocells, 

la de les flors, la dels estudiants, la de les noies boniques, i fins, si voleu 

la deles tradicionals «garrotades». 

Votem per la Rambla, única al món; la de les grans jornades, la dels 

plebiscits... i si voleu també la dels eterns badocs, i pagesos, la dels 

emblanquinadors, que, a manca d'altra ensenya, porten l'escombreta 

simbòlica, que un dia o altra farà una bona emblanquinada, al cim del pal. 

Votem per la Rambla, la «.Via Sacra» de les nostres multitutds. 

„ — - % 

S'EN FUM, DE LA V1ROLLA 
-Qué documentos trae? a ver; los papeles. 
-Papers?... Servidor fumo amb pipa. 

RESPONEM 
(No tornem els originals) 

M. Iquet.—Ha fet tard; g r à 

cies. Trameti 'ns alguna altracosa; 

no escrigui tan espès a màquina. 

Enric Roquerol.—Arribat tard 

Grazie. 

Amílcar Vapor.—No ha pogut 

passar. ídem. 

G. du V.—Va. Un altre! 

Badoc.—No ha pogut passar. 

Agraï ts . 

Coralí. — Aprofitem les idees; 

mercès. 

Wamba .— No ho han deixat 

passar. 

Ramon Hos-bas.—Agraï ts . 

Li teratura d'actualitat.-Agraït. 

Esperrua.—No ho han deixat 

passar. 

Pallús i C.".— No hi ha mane

ra de fer-ho passar. 

IMPRENTA ALTÉS - BAKCELOHA 



LA 

NO VELLA 

ESTRANGERA 

Publicació quinzenal 

sota la direcció 

d'EX VENTURA GASSOL 

Les novelles dels millors autors estrangers 
traduïdes al català 

Surt els primers i tercers dimarts 
de cada mes 

Pren: SO cents. 

Subscripció semestral, 5 pessetes (Barce
lona) i 5'25 fora. 

Administració: 

JOAN GOLS-Consell de Cent, 414 

Telèfon 437 

c 

BC¿£2>C2^t3c 

Proveu-la i no en gastareu d'altra. 

LLIBRERIA 
ITALIANA 

SEDE CÉNTRALE: 

Rambla Catalunya, 12 $ -Telèfon 8$o-G. 

B A R C E L O N A 



Any 11 Xám.19 
3 d'abril 1924 

S u b s c r i p c i ó . ^ 
Trimestre, 3'50 * 

s 20 cms. * 

La corresp.1 a 
l'Administració: 

V V Àngels, 22 i 24 
V B A R C E L O N A 

UN «XISTO» DOLENT? 
-Potser que anéssim a prendre un cafè amb let. 
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