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Calefacció lateral 

L A F E S T A D E L S S A V I 
^^^^—«"""^ j^ jpoTA cosa té en aquest món el seu corresponent per fer joc. Si la setmana passa

da glossàvem la festa dels rucs, aquesta setmana podríem comentar la festa dels 
savis. A fe que no sabem quin comentari és el que un hom escriu amb més 
gust. Aquell té l'avantatge de la facilitat'i de la jocositat; el segon té l'avan
tatge de I'altiloqüència. Però com que a nosaltres no ens plau d'ésser altilo-
qüents, ans més aviat rondinaires a mitja veu, aimants de la facècia a mig dir 
més bé quieta que no pas esbogerrada, ens sentim ara en una posició un bon 
tros enfarfegada. 

Voldríem dir alguna cosa d'aquest home fi que es diu Pompeu Fabra, 
príncep vertader en hàbit d'home corrent; això fa que passi a voltes un xic 

desapercebut. Però això precisament és el que vol ell; d'aquesta manera pensa que pot treballar més 
i millor. Pompeu Fabra té fama de llaminer Tots els grans homes tenen en el ram de menjar i 
beure, una anomenada A o B. Així per exemple, Alexandre el Magne tenia fama de bevedor d'aigua; 
d'altres tenen fama de bevedors de vi; què voleu, ha d'haver-hi de tot al món. Francesc Matheu ama 
les croquetes, i a Ferran Agulló molt li plau el llop de mar. Com dèiem Pompeu Fabra es desfà per 
les llaminadures (en realitat, taL vegada hauríem de dir, per parlar més exactament, ço que molt 
importa, tractant-se del mestre depurador de l'idioma, que les llaminadures es desfan en un tres i no 
res a les mans, més ben dit a la boca dé Pompeu Fabra). Prou que es coneix; perquè Pompeu Fabra 
de l'estudi de la llengua, d'això tan generalment esverador que es diu la gramàtica, ha 
reeixit a fer-ne una deliciosa llaminadura. Com, si això no fos, com explicarien el vent aletejant de 
triomf, l'èxit que en diuen, rotund i guarnit amb mil palmes, que el seu discurs es guanyava a 
l'Ateneu Barceloní, parlant tot senzillament de «l'obra de depuració de la llengua catalana»? 

Fèiem esment, al número anterior, en aquest mateix lloc, de l'abundor de ruqueria i de bestiesa 
ça i lla desvorada; però a malgrat de la seva estesa dominació, la senyoria de la saviesa guanya el reialme 
de totes les ximpleries no passa d'ésser un toll sense cel que finalment servirà per adobar encara el 
jardí de la sagrada mare terra immortal. 

FLEURY 
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Malaguanyat local! Sense totes aquestes endergues, quin magnífic 
saló per shimmy! 

on abundan més; ja ho tenen com una cosa sen
se cap importància. 

Entre homes a penes se'n poden comptar. Pe
rò és sabut que no hi ha regla sense excepció. 
La prova és que això que no fa gaire passava, 
quan va arribar a una important ciutat fran
cesa un cavalleresc campió de bèlit de camp 
d'herba, junt amb tot el seu equip, el reberen 
alegrament a l'estació, o allà on fos, amb una 
pluja de bufes i bastonades que un hom es me
ravella que n'hagués sortit viu; i això que aquell 
pobre home es proposava de vendre d'un sol 
cop deu mil exemplars de "La vuelta al planeta, 
caminando, de un campeón de bélito". I per què 
aquella manifestació tan espontània d'afecte i 
fraternal admiració? Vès si era per ben poca co
sa! total perquè aquell senyor, tot i essent tan 
cavaller, va tenir la cavallerositat de proclamar-
se ell mateix CAMPIÓ EUROPEU DE BELLT. 
Tanmateix hi ha coses que, per més cavalleres
ques que siguin, no tenen èxit. 

JORDI DEL VAL 

HI H A C O S E S . . . 

R ECORDANT aquella cèlebre cançó que 
comença així: "Oh París de mis ensue

ños... que tristes recuerdos..." etc., etc., em ve 
també a la memòria una sèrie de fets que por
ten diàriament les gacetilles d'alguns diaris. 

Si per desgràcia agaféssiu mai "La Besara-
bia" no deixareu de llegir una infinitat de ga
cetilles que quasi sempre vénen a dir tallà tal
lera així: "En la plaza X se pelearon fulana y 
fulana arrancándose medio moño cada una", i 
d'altres que diran així: "En la portería de la ca
sa número X de la calle X se hincharon las nari
ces fulana y fulana, por antiguos resentimien
tos". 

No cal negar-ho: a donar notícies així és en 
l'única cosa en la qual té traça aquest diari bo
tifler. 

No us cregueu que aquests fets passin sola
ment aquí: també en passen molt sovint a l'es
tranger. 

Les batusses entre dones, a Madrid, és allà 
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L'aquàrium del Xipreret 
VII 

LA TENCA — CYPRINUS TINCTA 

AQUÍ tenim un altre peix del qual el destí 
amb la seva ironia ha volgut mofar-se. Ja 

té acudits ben "repatanis" el destí! 
Haureu vist, moltes vegades, passejant pel car

rer, un matrimoni: ella grassa, sapada i amb més 
força que un elefant, i ell sec, desnerit i escanyo
lit que amb prou feines s'aguanta. Per una ironia 
del destí, ella és el "sexo débil", i ell el "sexo 
fuerte". En veure aital desatí, ¿no n'hi ha per 
tirar el barret al foc? 

A la tenca li passa exactament igual. El destí 
l'obliga a viure en llocs enllotats i fangosos, i 
com més enllotat i fangos és el seu jaç, ella més 
virolada, més neta i més gustosa i estimada, al 
revés de les persones, que, com més s'enlloten, 
més degenerades i avorribles es fan. 

A triar entre un plat de tenques a un de xan
guet, jo prefereixo el primer, i això que no em 
vano de tenir un paladar molt fi! Això sí; des
prés de menjar tenques, no beveu mai aigua; po
dria sortir-vos una fanguera en el tub de les "ca
lorías"; beveu sempre un bon vas de vi del Rin, 
i també una Vuelta Abajo o un Romeo y Julieta. 
Jo, si fos ministre de proveïments, manaria a car
ree del pressupost, que a totes les taules fos ser
vit un entrant de tenques i una ampolla de l'es-
mentat vi, encara que un hom sortís més content 
que unes pasqües. 

Tornant a la tenca, la color d'aquesta és segons 
el lloc on viu. La femella és d'un gris verdós 
molt difumat que la fa distingir del mascle; te
nen el llom arquejat i el cap molt gros; això no 
vol dir que siguin uns caps de bou, ans al con
trari, quants caps grossos que roden per aquest 
món voldrien assemblar-s'hi! tenen les aletes es
pesses i de color morat. Les trobareu en estanys, 
pantans i rius enllotats. També en trobareu a la 
mar. D'aquestes no en tinc ni una; per mante-
nir-les tindria de fer-me portar l'aigua del mar 
en garrafes, i, la veritat, no estic per surts. 

Vaig provar una vegada de ferme'n, d'aigua de 
mar, d'artifical, vaig tornar-me boig provant sal 
de salines i sal de Cardona i si l'una era humi
da i salava poc, l'altra era seca i salava massa. 
Amb constància vaig poder exclamar Eureka! pe-
/rò les tenques no volgueien res amb l'aigua arti
ficial i, tossudes, preferien morir-se ans de viure 
en aquella aigua. 

Ponen els nous per Maig i Juny; i, com que 
llur deliri és el fanc, no hi ha manera que els 
ponguin als ponedors; i, mireu què són les coses! 
així com els ous de gallina s'obren amb un tust, 
els de les tenques s'obren amb una baixada de 

temperatura—exactament com el meu nas—, i que 
no falla; de manera que així que el termòmetre 
baixa, els mocadors en la meva butxaca pugen; 
és a dir que molts ous de les tenques no arriben 
a incubar-se per mor de les darreres glaçades de 
l'any. 

Les tenques fan com els nanos de casa; quan 
van ben alimentades creixen que és una benedic
ció; per allà als 38 mesos pesen una lliura, i als 
8 o 9 anys, uns 2 quilos. 

Com que sempre viuen en el fanc, llur alimen
tació són larves i cucs; és el peix més antipàtic 
dels radis-escoltants, car respecten els paràsits 
de l'atmosfera, i per pescar-los cal fer-ho amb 
un cove, furgant molt el llot amb els peus: només 
pugen a flor d'aigua en dies de forta tempesta; 
aleshores podreu pescar-les amb ham, junt amb 
un refredat de primer ordre per la mullena. La 
dona em tenia intrigat perquè tot sovint en pes
cava, i mai no em deia on; tfins que un dia vaig 
veure que agafava un cistell i el moneder, vaig 
seguir-la i... ja ho crec! el sistema d'ella mai no 
falla; les compra a la peixeteria. 

Per punt final dec dir-vos que quan vegeu un 
individu, que sabeu que és un cap gros, ben mu
dat i empolainat, penseu que és una tenca de 
soca. De gansades en diu!... de tips de riure, us 
en farà fer!... Però quan la conversa giri cap els 
diners, doneu-li la bona nit i... cap a casa; avui 
en dia ¡l'armilla no està per rebre surts. 

EL DEL XIPRERET 

REFLEXIONS D'UN CEC 

Avui he fet cinc pessetes. Estic que no hi 

veig de cap ull. 

B/BUOTECfl PARTICULAR 

BST/WSJIU Ro¡a e/iw 
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ENTRE INTEL·LECTUALS 

—No sentiràs ningú que digui mal d'ell. 
—Es que no deu tenir amics! 

El fred i els b a r b u t s 

A CABEM de passar "la setmana dels bar
buts" com qui diu sense adonar-nos-en. 

Quin bell país, el nostre país! L'hivern se'ns hi 
torna primavera. Si no és pel reclam de les es
tufes i dels petrolis "brillants" hauríeu sabut que 
som al cor mateix de l'hivern? Si no és pels tor
tells i altres pastes típiques, hauríeu cregut que 
passàvem la setmana dels barbuts? 

Diumenge passat, que feia un sol clement i 
manyac i tou, com un doll de mel, un amic ens 
escomet amb les següents paraules: "Fa angúnia 
haver de prendre un autómnibus, ja no cal dir 
un tramvia! tan plens, tots, tan curulls de gent: 
tothom cap als banys". Evidentment l'amic exa
gerava ; es veu que estrabuHat entre el F. C. Bar
celona i l'Espanyol C. D. no s'havia encara aftfot-

llat a la ponderada equanimitat que en orde a les 
ironies del temps distingeix EL BORINOT, posem 
per cas (no tenim padrina). 

Evidentment l'amic exagerava, però del tot no 
anava fora d'osques. Si reguim per aquest camí, 
allò del fred de "la setmana dels barbuts" aviat 
passarà a la història, com tantes coses aviat han 
de passar-hi. Si mil demostracions no tinguéssim 
a la mà, la indumentària femenina ens ho demos
traria a bastament: el biaç nu, la gorja nua, el 
pit nu, la cama nua poc se'n falta, i el cabell a 
la garçonne que deixa el clatell nu, i on, ai! de 
vegades no brilla tota la netedat, si no és per la 
seva absència, una absència doblement assegu
rada per l'escassedat d'aigua de pluja que torna 
a haver-hi, la qual ens permet de veure en una 
novella ascensió, volem dir puja del sistema mè
tric infinitesimal de les subssistències. 

Passada la setmana dels barbuts, ben mirat, i 
sobretot tenint en compte la bonança d'aquests 
dies, es pot dir que ja anem de cara a l'estiu. Si 
de cas ens equivoquem, una rectificació a l'hora 
no costa gaire. 

Veureu com d'aquí a poc sortiran als diaris 
anuncis com és ara aquest: "Vestits de bany, per 
carrer i per cine.—Balneari; temperatura fresca, 
gran metropolità, tramvies de Barcelona, caixons 
bruts en comandita, muntanyes russes, sotracs i 
trepitjades, departaments oberts tot l'any per fu
madors i escupidors, etc. 

Són els avantatges de viure en un país com 
aquest, on abunda l'home fresc, no pas per efec
te de temperatura, sinó per la pell que té, tan 
gruixuda que el preserva de tota mena de calor. 

REPÒRTER 
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S E T S I V U I T S 

En el ram de canvi de noms i traduccions en 
passen de verdes i de madures. Tenim sota els 
ulls un programa de cinematògraf de Capellades, 
en el qual sabeu com donen la traducció d'aquell 
títol de pel·lícula "Los cuatro ginetes del Apoca
lipsis"? Així: "Els quatre Janets del Apoca
lipsis". 

L'autor d'aquesta traducció bé es merexeria 
d'ingressar a la colla dels esdrúixols d'Igualada. 
Encara que no sigui un igualadí creiem que per 
la molta afició que té al líric li farien els ulls 
grossos. L'home que ha fet aquesta traducció és 
l'autor d'un cèlebre cup*et que comença dient: 
"Massagué, massagué, massa guenerós... etc." 
Ara veieu quina manera d'escriure guenerós en 
compte de generós. 

Ja es coneix ja que no n'ha corregit les proves 
"Somniator". 

* * * 

Ja tornem a ésser a l'empedronament. Es trac
ta de saber quants som a Barcelona, qui hi viu, 
on tanca i què fa. 

Si l'empadronament fos fet de ve
ritat, que en trobaríem de "descui-
ders", esquirols, i altra faram, que 
volen passar per persones! 

* * * 

Continua amb tota la seva ufanor 
el magne problema de las niñas des
aparecidas. Diable! en aquest país 
tot desapareix. Es a dir, tot no, mal-
viatge! 

A Madrid estan esverats: l'escor
xador vell està fet un niu de rates. 
Per tal de procedir amb eficàcia con
tra aquests "rosegaires" animals, que 
tan abunden allí i a altres llocs, hom 
ha armat veritables batalles. Ai, ai: 
per això s'esveren a Madrid? què fa
rien si veiessin les rates que hi ha a 
Barcelona! 

A causa d'haver-se produït forts 
avalots entre estudiants feixistes i an

tifeixistes, ha estat tancada 'la Universitat de 
Nàpols. Es veu que hi ha sang a la Universitat 
de Nàpols. 

L'"Almanac de la Poesia" ha vingut a fer-nos 
gaudir de les seves exquisideses. Es una bella 
flor de primeries d'any ben regalada. Per molts 
anys que duri. 

Cada dia ens veiem més obsequiats pels nom
brosos amics. No sabem com expressar-los la 
nostra satisfacció; ens en sentim tot cofois. Dar
rerament el "Bloc Mataroní" i "La Madrina de 
Guerra" d'E. Viladot Puig, que es veu que estan 
fets per gent que s'hi mira. Amb persones així 
dóna gust de tractar. 

Ens agrada la casa Freixenet, no sols pel seu 
xampany, això ja no cal dir-ho!, sinó perquè sap 
escollir amb tanta traça els tipus dels seus ca
lendaris. Heu vist el d'enguany? Sí, oi? Quin 
vailet més eixerit i simpàtic; i que en diu de 
coses, aquell vailet! 

ENTRE VELLS COMPANYS 

—Es a dir que... 
—Si, home, ens hem casat. Amb tant de temps de 

relacions ja n'estava tip, de veure-la cada dia! 
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—Ai: només duc un billet de cinquanta!... 
—Ja m'està bé, ja, senyora... Un altre dia 

em donarà més. 

INDISCRECIONS 
DESPRÈS DELS TRES TOMBS 

TOT SEGALEJANT 

Van passar els Tres Tombs, amb picarols i 
coloraines, amb monumentals tortells. Àvides les 
ressenyes dels diaris en donaven comptes deta
llats: de tal associació, de la colla qual, dels ar
reus, dels guarniments, de les passades; n'hi ha
via que apuntaven i tot els noms de les bèsties, 
la "tordilla", la "piula", V"estrella", la "cau". 

Alguns diaris donaven com a segur que entre 
els guarnits hi havia el Segalà. L'error és 
molt comprensible per la molta versemblança de 
la cosa: era molt lògic que un exemplar tan con
siderable figurés en primer lloc a la diada; un 
subjecte de tantes animalades era molt propi que 
anés amb els de la seva espècie. Però, mirat i 
recomptat, la cosa certa és que aquell Segalà no 
hi era; estava pasturant a un altre indret. 

En canvi, això sí, és ben cert que les bèsties 
enflocades i guarnides dels Tres Tombs segale-
javen d'allò més. Que dit sigui, i que consti en 
honor de la veritat, i en honor del Segalà, amb el 
qual tant tombs d'afinitat serven els il·lustres pro
tagonistes dels Tres Tombs. 

TAF 

Del balconet estant 
OBRIU LES FINESTRES! 

Au, ninetes, obriu les finestres, que veureu pas
sar els Tres Tombs. Què? dieu que no? que fa 
un airet traïdor, que us tallaria la pell, i us en-
rogallaria la veu? Ah! potser teniu raó. No 
obriu, doncs, les finestres: mireu, si de cas, com 
passen els Tres Tombs, amb les finestres ben 
tancadetes: romaneu darrera les cortines. 

Així encara tindreu un altre avantatge, i és 
que no sentireu la fortor. 

QUE SOU DE LA FAMILIA DELS SUNYER, 
VOS? 

Sunyer per aquí, Sunyer per allà. Aquest al
tra dia era el Ramon Sunyer amb l'exposició de 
les seves joies; avui és el Joaquim Sunyer amb 
l'exposició de les pintures que dóna a dir. No 
podem sortir dels Sunyer. Aviat, quan trobarem 
un home cèlebre, caldrà preguntar-li; "¿que sou 
de la família dels Sunyer, vós?" 

Però així com el Ramon Sunyer feia la seva 
exposició—exposició de joies—a Barcelona, en 
Joaquim fa la seva exposició—exposició de pin
tures—a Madrid. Triomfa. Es clar: els Sunyer 
triomfen a tot arreu on vagin. Esperem que ben 
aviat un Sunyer triomfarà a París. 

Ara preguntem: "és cert que el Joaquim Su
nyer ha anat a Madrid per una combina d'aquell 
senyor que ell mateix s'anomena "el gran Pan-
tarca", eufemisme d'"el gran Simulador"? Què 
diantre se li ha perdut a Madrid, al senyor Joa
quim Sunyer? Que no ens en podria donar al
guna clarícia o ell, o el "gran Pantarca"? El 
diari d'En Pich està a la seva disposició, o 
l'A B C, on entre anunci i anunci, entre "Flo-
ralia" i "Gal" una columna de prosa encara fa 
de bon pagar a 25 pessetes metre. 

Sospitant que "el gran Pantarca" callaria com 
una gran fantasma, Josep M. Junoy salta a Ma
drid a fer la reivindicació precisa de Joaquim 
Sunyer. Ve a dir: Joaquim Sunyer és, senyors, 
un "local", evidentment que sí. Ah! és un local 
magnífic; per això té tant de preu. 

CHARLES VILDRAC, A BARCELONA 

Després de Luigi Pirandello, Charles Vildrac. 
Aquesta vegada per fer bonic no ha calgut "ca
melo". Va! la gent un dia o altre s'escarmenta. 
I sobretot: aquesta vegada "l'organització" no 
va fer tard a l'hora de l'arribada del tren. 

Ni tampoc aquesta vegada ningú no ha con
fós el nom de l'illustre escriptor amb l'Anís del 
Mono, que ja és guany. 

V. i N. 



— Si; tot el que vulgui; és bonic el matrimoni; 
però és tan bonica la llibertat! 
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CAA4.PI-
( O ü l PVdOl ) 

LA P O R T A TANCADA 
Oh, l'sport 

CADA època té les seves rodes de molí per 
entabanar la gent. Ara érem a l'època que 

ens volien donar entenent que en l'sport hi havia 
la virtut guaridora de tot, la pedra filosofal que 
havia de canviar com una mitja de casa Vilar
dell, l'aspecte de la humanitat. 

Féu sport, ens deien, correu l'sport, és la sal
vació de la raça, el millor ament dels costums, 
camp escollit per la joventut. Féu sport, i no tri
garà molt que hom haurà de tancar cabarets i 
tavernes, cines i places de toros, i, si tant ens féu 
dir, les presons i tot. Efectivament, s'ha comen
çat a tancar alguna cosa, però aquesta cosa tan
cada no ha estat ni una taverna ni un cabaret, ni 
una plaça de toros ni un cine, ni una presó: la 
primera cosa que s'ha tancat han estat les portes 
del mateix sport. L'espectacle (?) s'ha hagut de 
fer a porta closa, com els judicis escandalosos. 
Aquí, senyors, teniu la demostració palesa de la 
virtut indiscutible, de la més gran valor, de la 
sola, de l'única virtut que al món hi ha per dur 
a terme una obra total i perfecte d'educació, de 
sanejament, de joventut, de cultura, d'elegància, 
de civisme, etc., etc., tots lemes esculpits a la 
gran roda de molí que ens volien fer empassar. 

"Ei, ei, ei! compte, mestre! no ho aboqueu tot 
a la part contrària, ara". Ja ens crida amb un 
enfutismament un xic suspecte, si més no. "No, 
no, no! responem nosaltres. Resteu tranquils, sa
bem què diem. I sabem que una flor no fa istiu, 

no dues primavera. Però també sabem que un cop 
de puny és un cop de puny, i que una puntada de 
peu és una puntada de peu, encara que sigui un 
"shoot", i prou! 

I ens fa riure (diguem que ens fa riure) que 
una puntada de peu, o un cop de puny, valgui 
un o dos, o tres milers o més de pessetes, per 
exemple, i que un llibre només en valgui que 
una o dues, o tres; i que tantes puntades de peu 
hi hagi, tants cops de puny, i tants pocs llibres. 

Eh! no us penseu que anem a dir que a còpia 
de llibres volem regenerar els homes, i ca! Tam
bé sabem que hi ha molts i molts llibres, espe
cialment d'importació, que només són bons que 
per ésser llençats al foc. Què em dieu! si n'hi ha 
de bacinades, com és ara les del Carretero Au
daz, i les de tants altres Carreteros, que mai no 
haurien de sortir del carro de les immundes es
combraries ! 

Però volem dir que si tot un Barca darrera 
d'un campionat, ha de semblar campi qui pugui, 
més val que ho deixi córrer. Val prou Barcelona, 
té prou mèrits i prou dignitat, no li cal de passar 
per certes actituds. A porta tancada no volem 
res; a porta tancada no es fa ni s'educa un po
ble. A porta tancada un hom corre el perill de la 
tupinada. Hi ha gent que només pot viure que de 
la tupinada, ço és que vol dir que només pot 
viure que del règim de porta tancada. 

BIT 
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A un badoc, la presidència. 
A un metge, les cogides. 
A un tabemer, el brindis. 
A un betes i fils, la puntilla. 

CONSULTA 

La senyora: — De manera que si el recia-
mo judicialment, el meu marit no té més re
mei que tornar a casa. 

Advocat: —Suposant, senyora, que vostè sà
piga on és... 

Senyora:—Prou: a la presó! 

QÜESTIÓ DE GUSTOS 
Reconeixent la cabdal importància de la mai 

prou lloada ni ben ponderada "fiesta nacional", 
i comprenent que no és cosa de prendre-ho en 
broma, no havem reparat en res per tal de po
der donar als nostres lectors algunes opinions 
de persones molt solvents, encara que modestes 
i sense pretensions. Veus aquí algunes de les 
més interessants: 

A un jugador, l'arrastre. 
A un irònic, les banderilles. 
A una bugadera, els picadors. 
A un valent, els burladeros. 
A un pintor, les capes. 
A un viatjant, els maletes. 
A un anarquista, banderilles de foc. 
A un barber, el descabello. 

A. FHICI HONAT 

H E R À L D I C A 
El comte de Luxemburgo 
el marquès de Puigtinyós, 
el baró de l'Invernàcul, 
el vescomte d'Agredolç, 
el duc de la Pegagrega, 
el príncep Protopopoff, 
l'arxiduc de la Manxiula, 
l'excel·lentíssim senyor 
don Pelai de Mitjaermilla 
i Cabezas de Moltón, 
un fidalgo caballero, 
dos fidalgos que no ho són, 
i dos dotzenes que porten 
un "de" davant del cognom, 
diuen que tenen gran feina 
fent-se donar injeccions 
de carmí, cinabri i mangre, 
roig d'anilina i pebrot 
per envermellir ses venes 
car ja s'han convençut tots 
que avui dia la sang blava 
ni amb ceba ningú la vol. 

RAU-RAU 

POMPEU FABRA 

L'home de la depuració i del mestratge; el 
qual, com tot bon mestre, tant fa picar de peus 
o de mans als de l'un cantó com als de l'altre, 
perquè fa passar tothom per Fadressador. En
cara que vagi amb pipa, no és parent d'Her-
riot; viu a Badalona i compta fer molts anys 
de vida amb unes prunes que té que diu que 
són les millors. 
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—Voldria un temòmetre... I posi-me'l a 22 graus que és la 
temperatura que diu el metge que ha de tenir l'habitació. 

RESURRECCIÓ SITGETAM 
Als quaranta dies de mutisme, les remors de 

Subur ens arriben novament amb aquell so d'o
nada de rebot en les roques de la Punta. 

"La Punta", pel seu cantó, continua usant llen-
gueta, com en el teatre de "marionettes", i ens 
costa molt d'entendre. Afortunadament l'Artista 
escenògraf fa cada cosa que parla com un ora
cle, encara que es tracti de pedrissos, bocins de 
motllures i troços d'altars, perquè la caritat ben 
ordenada comença per un mateix. 

Vostès, en llegir el títol d'aquestes ratlles, 
hauran tingut l'impressió primera de què anàvem 
a tractar de "Reconstrucció Sitgetana". Doncs 
no senyors, no: volíem dir, simplement, que ja 
havem Tesucitat. De reconstruir, que se n'ocu
pi qui vulgui; per ara només estavellem i no ens 
avergonyim de què ens facin ésser èmuls dels 
cabrots. 

Altrament ja tenim el Nadal passat i,—potser 
no s'ho creuran,—el Nadal present, que per cert 
ens ha enganyat: crèiem que fóra passador i ens 
resulta més que magre. 

PESCARET 

T I P U S I TRIPES 
Els suïcides 

Quin parer teniu fet del suïcida? Un home de 
mitja edat; jove, no; amb un bigotet com ara 
és voga, una mica grasset si voleu, i si tant voleu 
amb molts compromisos incomplerts i amb algun 
paquetet extraviat de factures facultatives. 

Això ja és un tipus de suïcida. Però per arri-
var a ésser-ho ben bé, cal una imaginació pessi
mista, una assistència assídua als cinemes i és
ser un lector d'aquestes novel·les truculents i in
versemblants, de tipus Carretero Audaz. Una 
que també trobareu futurs suïcides que no van 
assíduament als cinemes, ni llegeixen novelles 
truculents; potser són analfabets. Ni tan sols sa
ben posar aquells mots de rúbrica que diuen, si 
fa no fa: "No se culpe a nadie de mi muerte. 
Bengano de Tal". Però, aquesta mena de suïci
des incultes escasseja. El suicida clàssic ha de 
saber de llegir, al menys ha de saber llegir cor
rectament "La Manguardia". 

PEP GAR 



22 DE GENER 

AVUI, dia 22 de gener de l'any que comen
çà l'endemà de Sant Silvestre, agafo el ca

lendari i llegeixo: Sant Vicents, etc. 
Recordo que pocs dies enrera vaig llegir "quan 

el dia creix el fred neix"; el fred és sà, obre la 
gana i ajuda els fabricants d'articles de punt i 
gabanys de llana. 

El fred del gener fa baixar el termòmetre i 
pujar el sol i qualques cosetes de primera neces
sitat; el fred, però, minva un xic amb la pluja, 
que és bona quan cau aquest mes, puix "l'aigua 
de gener omple la bota i el graner", alegra els 
pagessos, principalment els negociants que pre
veuen grans afers quan les collites són abundo
ses. 

Passat "Sant Antoni del porquet que, del gener 
és el disset" ens arriba "Sant Vicents, que el sol 
entra pels torrents" i hom respira pensant que 
"on entra el sol no entra el metge". Nosaltres 
voldríem que el sol entrés per tot,—ei! ens refe
rim a l'astre Sol—puix així trobaríem resolt el 
problema de la higiene i acabaríem amb totes les 
anèmies, epidèmies, pandèmies i altres misèries 
que flagel·len la humanitat, engreixen metges i 
apotecaris. També els governants estarien satis
fets de regir un poble sà podent, amb justícia, 
glopejar allò del "mens sana..." del qual fins 
suara han d'acontentar-se'n amb les ganes. 

JOAQUIM SUNYER 

Que té oberta a Madrid una brillant exposi
ció de les seves pintures; que donarà molta 
tela a tallar, tant per les seves teles, com per 
la seva anada a la Cort. Els sitgetans — ell 
es de Sitges — tenen uns ulls oberts com unes 
taronges. Visca el pintor d'Elvira! 
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ENTRE CEGUETS 

—"Veus"? Aquell artista que et va fer cari
tat Valtre dia, toca al Colon. 

—Jo també... a la part de fora! 

A Sant Vicents són molts que li professen pre
gona vocació, àdhuc sense pensar-ho. N'hi ha 
¡més dels que sembla que fan de Vicents, fent 
ço que veuen fer als altres o anant on els altres 
van. Aquesta condició és molt estesa, no tant pel 
que resulta còmoda sinó que, per alguns, anant 
on va tothom ha d'ésser per molt que no hi pes
quin quelcom profitós. Mentre n'hi ha que hi 
cacen trepitjades, no manca qui hi fa col·lecció 
de carteres, moneders i altres futeses. Els està 
que ni pintat als que hi van perquè volen. Dife
rent de nosaltres, que, moltes vegades, anem on 
ens fan anar per bé que badem els ulls tan com 
podem, vigilant la cartera i l'hora d'apretar a 
córrer. 

Sant Vicents no té cap culpa que molts n'abu
sin emparant-se en la seva bondat. De totes ma
neres. Sant Vicents es ben estimable. Agraim-li 
de fer alçar el sol fins penetrar als torrents; pot
ser aviat el farà entrar a l'enteniment de molts 
que no hi veuen de cap ull. 

FLENDI 
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—Com! Ne éreu cec, vós? 
—Ara em va millor fer de manco; fa massa 

fred! 

M SISTEMA PROVAT 

P ER allà al" Centre d'Amèrica existeix un 
bocí de terra on cada dia, invariablement, 

s'hi pon el sol; ço des del començament del món. 
A aquell vesal el sol hi peta de debò, tant, que 

geògrafs i economistes hagueren de posar-se 
d'acord, els uns per a fer viable la existència, i 
els altres per donar-hi un nom i unes habituds 
escaients. 

Els geògrafs batejaren aquest país dient-ne 
Parà, fonamentant-ho en la impossibilitat de pas
sar cinc minuts seguits la roentor d'aquell sol que 
estova els adoquins i escalda els cigrons més 
prompte que l'aigua de la font del Lleó de Cal
des de Montbui. 

Els economistes treballaren de valent impo
sant unes lleis adients per a fer marxar tot allò, 
car de restar parats, els de Parà no tardarien en 
passar els taps de les abundoses vitualles que 
pròdigament els ofereix Ja mare terra que en
cara conserven verge, opulent i grassa. 

El sol es passeja per allà amb pas lent i prou 
aburridor pels indígenes que, amb unes ganes 
de treballar de no dir, es veuen privats de fer-ho 
a les hores de bona claror esperant quan el sol 
s'ha colgat per a posar-s'hi resultant-ne inútils 
tan bones intencions per mancar-los la llum 
natural, puix la llum de la intel·ligència és de po
ques bugies, no arrivant-els-hi més enllà de tres 
passes de la punta del nas. 

El problema, doncs, presenta insuperables difi
cultats per a resoldre'l bé i de pressa, havent de
cidit convocar un concurs d'eminències per tal 
que cadascú hi digui la seva i arribar d'una ve
gada a solucionar la qüestió que, com es veu, és 
de vida o mort per aquella pobra gent que, de cap 
manera, no els és permès parar-se per bé qu* 
siguin de la tendra República de Parà. 

Nosaltres, portats pels nostres sentiments hu
manitaris hi diríem nostra humil opinió, renun
ciant a la bestreta els honoraris i tota altra re
compensa d'ordre honorífic que poguessin atorgar-
nos. 

Tenim coneixement com existeixen altres po-
i>les en els quals els sol és el principal aliment; 
sense el sol no podrien viure ni tindrien raó d'és
ser, segons canten les cobles. Pel sol fet de pos
seir tan de sol àdhuc correu el risc de restar iso
lats per bé que contents i satisfets de la llur sort, 
puix estan convençuts que, moltes vegades val 
més anar sol que mal acompanyat. 

En aitals països solellats un dia—fou un bon 
dia per ells—determinaren de viure com fos, i 
en trobaren la forma deixant que els altres tre
ballessin, puix a ells els era impossible fer-ho 
per moltes raons i pels inconvenients meteorolò
gics demés de què el treballar fa pobre, ací i a 
tot arreu. 

Els de Parà, doncs, podrien assajar el proce
diment no oblidant-se—és clar—de passar, de 
tant en tant la mà per a recollir les almoines que 
en forma de donatiu, subvencions, o el que si
gui, fan esquitxar als veïns, parents i amics. 

Hom potser dirà que ço no és una solució, però 
tampoc hom negarà com fent-ho així pot con
templar-se la vida durant molts anys i traspas
sant el sistema per uns quants segles. Al món hi 
ha de tot i, en tant hi hagi ases hi haurà aixerïts 
que no aniran a peu. 

Sàpiguen els simpàtics paranencs que el molt 
imatinejar no sempre duu pa a casa; pa suat és 
bo però de l'altre pa—diuen—que els qui el tas
ten no el deixen mai més. 

Es com el tabac de l'Havana, el vi del Priorat 
o la xocolata dels frares de Montserrat. Proveu-ho 
i us en convencereu. 

EL DOCTOR ARMILLA 

TIP. ALTÉS 



Poden adqtiirir el 

primer volum, de 

mJL BORINOT 
enquadernat 

(mig any) 

a les llibreries. 

• 
PBEV 20 PESSETES 

JAUME MERCADÉ 
JOIER 

P a¿ é ei g de Gracia, 46 

Telèfon IJJJ-A 

BARCELONA 

m^¿><>^^^^^fà^^&ti^c^<^^&i^^^e^sm 

um^^im ï 

jpSCtCatfSuS 08<i<E>Cak»® 

Proveu el cafè amb llet "El Pagès' 

í A S E U D'URQELL, N Ú M . 124 

TELÈFON A BARCELONA, N Ú M . 2 0 2 3 - 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 

"ELS PIRINEUS" 
Quíngles i Escaler 

Castellciutat (Seu d'Urgell) 
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S u b s c r i p c i ó : 
Trimestre, 3 '50 20 cms. 

La corresp." 
l'A dministració 

- Angela, 22 i 24 
*> B à B C E L O N A 

— L'Antoni es desafortunat en el joc. 
— Aleshores afortunat en amors. . . 
— Si, fins ara s'ha escapat de totes, encara és solter. 
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