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L ' E N T R A D A D E L S C A V A L L S 

3BANS, quan penetraven en certs llocs uns senyors qualsevol, com deien 
aleshores, i que avui, en llenguatge peUiculesc. anomenaríem los hijos 
de nadie; quan aquest fet s'esdevenia, la gent, d'això, en deia «l'entrada 
dels cavalls». 

Avui aquestes coses han passat, ja només són que records històrics, 
peces de museu. Aquestes coses ja s'han esfumat, sí. Són morts el temps 
bàrbars. I avui, en plena civilització, la mesquineta gent d'aquelles 
èpoques ens apar una auca de ninots. 

L'enginy caricaturesc d'aquella gent es tenia, no gens menys, a 
l'altura de les circumstàncies (el gravat que exorna aquest frontis és una 

reproducció d'un d'aleshores). I és plaent de mirar i remirar, en la placidesa dels nostres 
dies, que tot va com una seda, les veritables filigranes qua la imaginació dels avant-passats, 
ajudada d'un art mestrívol, feia, comentant «l'entrada dels cavalls». 

Lamenta el cronista de no poder transcriure aci, ni tan sols relatar, les escenes gracio-
sissimes, auques i dibuixos, vistos en aquell típic paper ja groguenc, olorós de pitxolí, i que 
els maniàtics colleccinadors conserven dins la calaixera de caoba. 

Un dels temes més en us, d'aqueixes estampes, són les potes, i les ferradures: n'hi ha 
un sens fi de menes i categories, i jugades en actituds que fan trencar de riure. 

També les inscripcions o rodolins vessen d'humor, que valen un Perú (i fins cent per u). 
Ara ens recorda d'aquest: 

Anda, burro, de la porta; que aquí no hi venen arròs: 
no hi venen sinó civada per un burro, com sou vós. 

Si a casa nostra hi hagués veritable esperit, aquest bé de Déu d'imatgeria popular, 
auques, ninots, caricatures, fóra més estimat i tingut en compte. I en diades assenyalades 
brollaria de nou, i faria les delícies del públic. D'aquest públic, que gairebé no li resta més 
solució, si vol passar una estona xiroia, que d'anar-se a ensopir al cine; o bé d'esperar, bo i 
menjant un troç de pa sucat amb oli, a veure què passa. 

FLUMELL. 



E L B O R I N O T " - 4 

Po?'tant a beneir el «Cavall Bernat». 

JDe la banya 
i ilels seus dominis 

E s clar que en parlar de banyes ens refe
rim als animals, que són els únics que 

en tenen. 
Així recordem els següents, que duen aques

ta mena d e s t r e s : la cabra, el be, el bou, la 
vaca, el toro, el cargol, el rinoceront, el banya-
rriquer (escarbat) , 1 isart, el cabirol, el cerv, 
el bisont, el ren, el búfal, l'unicorni, el cavall, 
el conill, etc. 

Però el domini de les banyes no s'acaba pas 
amb els animals; al menys a casa nostra. A 
Catalunya hi na una pila de poblacions, i tocoms 
importants, que directament e s ta n relacionats 
amb les banyes, amb diferentes denominacions: 
banya, corn, bou, boada, bovera, etc. 

Aquestes poblacions i llocs principals, que 
â  a, a raig! de ploma, recordem, sí»n trenta, 

stribuït així: 

COMARQUES D E BARCELONA 

Boada, caseriu de Castellgalí, en el Pla de 
Bages. 

Boada, caseriu de Relimas, en el Vallès. 
Boatella, caseriu límit entre les terres de 

Barcelona i de Girona. 
Cornellà de Llobregat, en el Pla del seu nom. 
Cornet, caseriu de Sallent, en el Pla de Ba

ges. 

COMARQUES D E GIRONA 

Banyoles, capital de la terra dels alls. 
Banyeta, pla de la Banyeta, entre el riu Ma-

tamors i el Revertit , prop de Banyoles. 
Banyuls, coll de Banyuls, al Pirineu. 
Boada, coseriu de Les Preses, a la Garrotxa. 
Boada, Sant Feliu de Boada, en el baix Em

pordà. 
Boada, Sant Julià de Boada, en el baix Em

pordà. 
Cornellà de Terri (prop de Banyoles), mos

trant a l 'entrada de la població alguns pals amb 
tot de banyes. 

COMARQUES DE LLEYDA 

Boada, caseriu de la baronia de Lavança. 
Boet, port del poble d Areu. 
Bohí, vall de Bohí, cèlebre per son est abli-

ment d'aigües, les millors del món. 
Bovà, partida del terme de Lleyda. 
Bovera, ermita de la Mare de Déu, a Gui

merà. 
Bovera, població. 
Bovina, pic de la Bovina, a la Seu. 
Bou, cova de la Bou, a Sarradell. 
Boumort, serralada que limita la Conca de 

Tremp. 
Cornasses d'Aulet, cap a Pont de Suert, lí

mit d'Aragó. 
Cornellana, poble de la Seu. 
Cornellar, caseriu d'Abella de la Conca. 
Còrner, riera del poble de Talltendre. 
Cornuts, fcrat dels Cornuts, en el pas de Co-

llegats, lloc molt difícil, on hi ha el {>onts cabrer. 

COMARQUES D E TARRAGONA 

Banyoles, caseriu de Tivissa, al Priorat. 
Cornudella, poble del Priorat. 
Cornudella, caseriu de Sant Jaume dels Do

menys, en el Penedès. 
Escornalbou, muntanya famosa que limita el 

Priorat per la banda de Llevant; propietat del 
magnífic senyor de Toda. 

També recordem, en aquest moment, una 
tradició popular, prop de Reus, coneguda amb el 
nom de "la banya de Castellvell". 

Gairebé tots, aquests llocs, són indrets pin
torescos i deliciosos, on la naturalesa prodiga 
les seves meravelles. 

Es veu que els banyuts són gent de gust. 
L'Atracció de Forasters ens consta que està 

preparant uns itineraris per anar a veure, l'agost 
vinent, aquestes meravelles. 

Com a nota curiosa sobressurt la de Banyo
les, pels voltants de la qual sembla que, t n temps 
remotíssims hi havia una mena de gent que duia 
al clatell un parell de banyes petites (banyo-
les) ; la qual cosa, si fos certa, demostraria que 
l'home prové de la mona; tal com proclama 
Darwm. 

Amílcar Banya. 
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Pas de 
Pel·lícula 

LA FESTA DE SANT ANTONI 
A L'ARCA DE NOE 

(Un reportatge del temps). 

ES opinió molt estesa, fo
mentada, aquesta, exten

sió, per informacions tendencio
ses, que del Diluvi Universal no 
es salvaren més que els indivi
dus de la família de Noè, un ma
trimoni (sense fills pel moment) 
de cada una de les espècies co
negudes en aquell temps,—ja 
que podem suposar que les desco
negudes no les coneixien,—i l'Ar
ca. L'Arca, però, no pogué su
portar la desaparició de les ai
gües diluvianes, i n a u f r a g à . 
Nosaltres, p e r ò , millor infor
mats, com és la nostra obligació 
en totes les ocasions que es pre
senten, podem afirmar que, si no 
prosperaren, després del diluvi, 
més que les famílies esmenta
des, aconseguí penetrar a l'Ar
ca i conviure amb els contínua
ment esmentats individus, un al
tre que, sense ésser de la famí
lia Noè ni de cap de les altres, reunia les condi
cions innegables per pertànyer a qualsevol d'e
lles sense distinció, o a totes alhora (o succes
sivament). 

No seria la nostra intenció fer "gruar" als nos
tres lectors, (si expressió tan impròpia ens fos to
lerada) però les circumstàncies ens aconsellen 
d'intentar-ho, i si aconseguim aconseguir-ho ens 
donarem per perfectament satisfets i el nostre 
director també. 

Entre els individus que subreptíciament podien 
introduir-se a l'Arca, pensin els nostres lectors 
el què vulguin; imaginin el què bonament puguin, 
si és que poden; però, si no fóssim dominats per 
una passió antiduel·lista abassegadora els desafia
ríem a peu i a cavall a que trobessin algú que 
ho aconseguís sense ésser periodista. 

Un periodista, doncs, i no més que un periodis
ta, podia introduir-se a l'Arca de Noè per deixar-
nos una relació escrita dels esdeveniments 
que allà dintre s'esdevingueren. 

Nosaltres no transcriurem, però, tota la infor
mació trobada dintre una botella antidiluviana. 
Algun dia potser ho farem, però avui ens limita
rem a traduir el que fa referència a la festa de 
Sant Antoni. 

A un bon ase no li calen guarniments. 

"El dia disset de gener, encara no havia sortit 
el sol que ja es sentia a les espaioses quadres de 
l'Arca una remor inusitada. Dies abans, ja les fi
lles del senyor Noè, amb tot i llur edat un xic 
provecta, no paraven un moment preparant flors 
de diverses colors, escampant-les, ramells de flors 
de papirus i altres abillaments i oripells. 

A les vuit del matí, el senyor Noè, que no ha
via deixat dormir a ningú tossint, perquè ningú, ni 
la tos, no li pot treure el vici nefast de la pipa, per
què diu que fa llop de mar, despertà tots els que 
s'havien endormiscat amb grans crits d'"Auca!" 
"Auca!" (1). 

Totseguit foren abillats els animals amb dife
rents abillaments, segons la força de cada un, 
com és natural, i recomanant el senyor Noè mol
ta circumspecció, a causa de la feblesa relativa del 
fons de l'Arca, es donaren els Tres Tombs pre
sidits com és natural, per la família del senyor 
Ase. Seguia la família Cavall i cloïen la comitiva 
unes quantes parelles de bacil·lus "coli". 

El senyor Noè beneí els mamífers i durant 
la cerimònia foren deixats anar els ocells, amb 
recomanació expressa de no fer masses acrobati-

El traductor deuria voler dir «AUeiuia! al·leluia!». 
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cismes per tal de no esgarriar les parelles. Aca
bà la festa a altes hores de la tarda, menjant tota 
la família Noè un gros tortell. Seria de desitjar 
que festes tan simpàtiques es repetissin sovint, 
al menys un cop cada any". 

Així acaba la ressenya d'aquell acte, un dels 
molts que es celebraren durant la famosa traves
sia. No creiem convenient ni oportú traduir no
ves aventures del manuscrit. Només volem fer no
tar que en tocar terra, l'Arca, i en oelebrar-se les 
festes de l'aterratge, el que fins aleshores havia 
estat afortunat repòrter passà tot d'una a infor
tunat, ja que, no poguent desembarcar més que 
els membres de la família Noé, el que, sense 
cap por de cometre un anacronisme, era el 
redactor del Diluvi fou sacrificat a l'altar del ma
trimoni casant-lo amb la filla gran del senyor 
Noè, una xamosa antidiluviana de 258 primaveres. 

EL CAVALLER TÍMID 

Sonet tràgic 
Callen, com per encant, timbals i gralles; 
corre i corre la gent; s'arremolina; 
mouen soroll, i parlen de baralles: 
"un crim!"—diu el porter a la veïna. 
S'ouen xisclets, es senten grans ploralles, 
ais molt profunds, com de malalt que fina: 
opresos són els pits de fortes malles, 
les malles del dolor, que a tot domina. 
Com el coet brunzent l'espai tramunta, 
i deixa un rastre, que s'acaba en punta, 
l a ' " p o l i " va corrent, i el vigilant. 
Al lloc arriben, on la gent senyala: 
fan el registre de la fosca escala... 
troben cl cos d'un ratolí expirant. 

ANTONI MONTFORT BOIX. 

E L S A S E S 

' E L HUEVO D£ COLON * 
E S T O f A i z - ^ P E C A V A L L 

I 

—Això és cavall? cambrer: això és cavall? 
—Si, senyoret. —Mentida! això és cotxe! 

D ' E S P A N Y A 

P er l'estadística, que en altre lloc publi
quem, i que dóna la "respectable" (trac

tant-se d'ases, una cosa ha d'ésser respectable 
per força) quantitat de 743.651, podem capir la 
transcendència d'aquesta xifra (que no té res 
que veure amb els analfabets, vulgarment dits 
que no saben de llegir ni d 'escriure). Anem a 
fer algunes consideracions; un treball d'imagi
nació, però de càlcul alhora. 

Tot ha estat escrupulosament calculat. Ima-
gmeu-vos, figureu-vos ben bé, ço que amb 743.651 
ases pot fer-se. Alguns exemples: 

I ) . Podria fer-se una corrua de Barcelona 
a Madrid, a quatre de fons. De manera que una 
gran munió de gent podria anar-hi sense tocar 
de peus a terra, passant sempre damunt d'es
quenes d'ases, com si fos un pont, o com si fos 
un entarimat. 

I I ) . Posats l'un darrera 1 altre, podrien 
marcar-se totes les rutes que va fer Napoleón. 

I I I ) . Bramant tots alhora, llur veu arribaria 
no al cel (això ja se sap) , però es sentiria més 
enllà de Copenhague i més enllà del Cap de 
Bona Esperança. 

IV) . Posades les orelles juntes (només que 
les orelles) omplenanen disset palaus, més 
grans que el d'Indústries modernes, de Mont
juïc. 

V) . Amb llur pell podria ésser alfombrat 

un recinte noranta vegades més gran que el de 

1 Exposició. 

VI ) . Llur força, tota reunida, abastaria 
per arrossegar una piràmide, d'Egipte a aquí, 
amb una velocitat de cinquanta hores per qui
lòmetre. Podrien aixecar un pes de dues centes 
vuit vegades el del monument de Colomb. 

VI I ) . La quantitat de garrofes que en un 
any es menjarien fora tan exorbitant, que gai
rebé arribaria a la que, en un dia, es consu
meixen en certes menjadores. 

Pitàgoras. 
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HISTORIA DELS ASES FAMOSOS 
E STIMAT llegidor: en la gloriosa diada de 

Sant Antoni dels Ases, provem de repas
sar, sols només sigui que per damunt, la història 
dels ases més famo
sos de la història, i 
de llurs frases i lo
cucions. No he tin
gut temps de fer-la 
completa. L'any vi
nent, si som vius, la 
continuarem. 

1.—Ases volar. 
"Ha vist ases vo

lar", diuen d'aquell 
q u e s'estranya ex
traordinàriament d e 
qualsevol c o s a in
significant, i m o l t 
natural; com p e r 
e x e m p l e : que e 1 
que no sap de què 
va, ho faci molt ma
lament. 

2.—Brams d'ase no 
pugen al cel. 
I això és tan ve

ritat, que, si no ho 
fos, a h o r e s d'ara 
qui sap on f ó r e m 
tots nosaltres! Ja no 
hi hauria pedra so
bre pedra a c a s a 
nostra. 

3.—Un ruc glaçat. 

E s un r u c molt 
propi d'aquest temps, 
en què el fred apre-
ta. Si us hi fixeu bé, 
a cada cantonada (i 
si no en cada can
tonada, en moltes), 
veureu un ruc glaçat 
No és broma! 

REFRANS 

Brams d'ase 
4.—L'ase de Buridan. 

El senyor Buridan era un filòsof francès del 
segle xiv que va escriure unes coses estranyes so
bre la llibertat (si en fa, doncs, de temps que 
hom parla de llibertat!). Uns altres filòsofs, els 
noms del quals ningú no recorda, li digueren, per 

befa, l'ase de Buridan.—Aquí tenim com, per pas
sar a la història, de vegades va bé fer l'ase... I 
això tot sovint ho veiem. Oi? 

5. — La somera de 
Balaam. 

Balaam era un adi
vinador, i anava a ca
vall d'una ruca (o so
mera) a casa d'un 
cert rei. Però la so
mera no volia anar 
en davant, perquè 
un àngel li ho impe
dia. Però Balaam no 
veia l'àngel, que do-
n a v a aquelles or
dres; i es creia que 
era un tossuderia 
de la bèstia, de no 
v o l e r tirar en da
vant; i per això li pe
gava de mala mane
ra. Tan- de mala 
manera la garroteja-
va, que la somera, 
girant-se a Balaam 
va reptar-lo per la 
seva conducta. Y Ba
laam va comprendre 
que, a cops, és impos
sible d'aturar les for
ces invisibles de l'es
perit. 

6.—Caure del ruc. 

Caure del ruc vol 
dir allò que fa un 
quan es pensa anar 
segur sobre una cosa, 
i que li falla sorollo
sament. Aquesta .me
na de caiguda és tan 

rr -i n^-rnATÇ m é s f o r t a ' °Iuan m é s 

1L L·LISIKAIO h o m S ' e n t e s t a e n a l l ò 

no pugen al cel. que va fent. 
7.—L'ase dels cops 

Es allò que serveix a alguns per fer-hi els seus 
comptes i càlculs: per pagar els plats trencats... 
Tots el coneixem perfectament l'ase dels cops... 
Sinó que l'ase dels cops, a voltes, es converteix 
en els cops de l'ase. 
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8.—Els rucs de l'Urgell 
Valen un imperi els rucs de l'Urgell, i tres

quen amb una finor admirable. Per això són fa
mosos. Són gairebé tan famosos com els coloms 
d'Urgell. 

9.—El ruc que ensopega 
No tingueu por que hi passi mai més, per allí • 

on ha ensopegat, un ruc. Quina lliçó per molta 
gent! 

10.—Ase guit 

Vé a ésser una medalla, a la inver-sa, de l'ase 
dels cops, mirat segons de quina manera. Mirat 
segons de quina altra, l'ase guit és aquell que a 
les raons respon a cosses. 

11.—El ruc de Sancho Panza 
Era un gran ruc, com el seu amo. 

S E T S I V U I T S 
Diari cinematogràfic. Pel·lícules d'ara. 
«Jugar con fuego». Es molt perillós: i exposat 

a c'remar-s'hi. 
«Yo gallardo v calavera»- Com sempre, vaja! 
«El secreto del polichinela». Encara no sabem 

quin és. Però ho sospitem-
«El ultimo pecado». Sembla que va de debò. 
«Zapatero a tus zapatos». Sempre ho havem 

sentit a dir. 1 és molt natural! 
«Los hijos de nadie», que vol dir bords. 

* Exàmens, per Sant Antoni. 
Professor:—Quina diferència hi ha de pastel a 

pasterada? 

12.—Cap de ruc 
No necessita explicació, ni comentari. Sinó que, 

de vegades, ésser cap de ruc és un bon títol per 
arribar a ésser alguna cosa. 

13.—Ase amb or tot ho pot 

Sí: tot ho pot... menys deixar d'ésser ase, i 
deixar de dur albarda. L'aspecte més graciós 
d'aquest ase no està en ell mateix, sinó en 
aquells que, al seu pas, es vinclen i es desfan a 
gians reverències... I, com més rucs, més ani
mals. 

14.—Més ruc que la petusca 
Quan un home és molt beneit li diuen: és 

més ruc que la petusca. Així ho hem sentit a dir 
pel camp de Tarragona. A hores d'ara ignorem què 
cosa sigui la petusca. 

Deixeble:—Que el que en sap, fa pastel, el qui 
no en sap, fa pasterada 

Professor:—Per a què serveix l'Ajuntament? 
Alumne: —Per fer administració. 
Professor: — Exemple: escoles, clavegueres, em

pedrats... 
Alumne:—No, senyor, no: això és fer política! 

* Els regidors de l'Ajuntament... va de veres: els 
regidors de l'Ajuntament es proposen d'acabar 
amb les cabres pels carrers. 

Prou!... han acordat. Prou i basta! 
* L'industrial senyor Detroit ha dotat la Uni
versitat Internacional de Bruselies amb la suma 
de vuit milions de pessetes. 

Per segons quines Universitats val la pena de 
fer dotacions d'aquesta mena. 

S A N T A N T O N 
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I -15.—El carro pel pedregal 
Quan el ruc no pot tirar, hom acostuma a dir 

que "el carro va pel pedregal". I, quan el carro 
va pel pedregal, sol fer, naturalment, molt de so
roll. 

16.—L'ase de la cènia 
Volta que volta, que voltaràs: sempre el ma

teix. Per l'estil com és ara l'A B C... o com allò 
de Washington. 

17.—Com més rucs més animals 
Així veureu, per exemple: en un bateig, en un 

casament, en un enterrament; els més modestos, 
un modest cavall; els de millor posició, ja duen dos 
o tres cavalls; els opulents, quatre, vuit, dotze ca
valls. Es a dir: com més rics, més animals. 

18.—Pesa com un ase mort 
I com més mort, més pesa, un ase. Bé prou 

que ho ensenya la experiència! 

19.—L'ase d'En Mora que de tot s'enamora 
Naturalment, de tan ase que és, i tan curt de 

gambals, no s'adona que té potes; i per tot es fica, 
pensant que és bo per tot. I, res... una desgràcia! 

20.—Ruc de set soles 
Es el mateix que dir ruc de solemnitat. Aques

ta mena de rucs solen anar en automòbil. 

21.—Ja pots xiular si l'ase no vol beure 
Tot és debades. Tantseval si l'amoixes, com si 

l'amenaces; tantseval si li dius que el faràs anar 
de mala manera, com si li ofereixes grans pre
sents. El millor és deixar-lo, ans no et clavi una 
guitza. 

22 .—Fer el ruc 
Sobre això no ens extenem; perquè, si comen

céssim, no acabaríem mai. Sols diem que: fer el 
ruc és fruita de tot temps. 

R. U. C. 

O R E N T U O 

* Aquests dies tota la premsava plena dels esde
veniments de Grècia. La gran figura de Venizelos 
torna a estar en primer terme. El mateix Musso-
lini s'eclipsa. 

I tot seguit passa que: ven-y-^elos per ací, ven-
y-^elos per allà... 

Una senyaré TTlg dgtg-uda en 
ficíéTa un gosset, l'amoixa, el 

Qui, dels dos, portaríeu a beneir? 

* Els intel·lectuals filipins s'han adreçat al Presi
dent de Nordamèrica, Mr. Coolidge, protestant 
que sigui perseguida la llengua espanyola. 

Ens sembla bé la protesta. La raó, a.... qui 
sigui. 

* Una vegada era una granota que volia ésser 
grossa com el bou. Va començar d'inflar-se; 
vinga a inflar-se. Fins que va ler un pet com 
una gla. 

Naturalment! 
* A Girona enguanv hi ha gran entusiasme per 
la festa dels ases: singularment per la benedicció 
del porc 

Perquè diu que és un porc que val la pena. 
* Uns coneguts individus de Terrassa es troba
ven a Sabadell, el dia de Sant Antoni, i contem
plaven el tomb de les «passades», els cavalls 
superbament guarnits. 

Tot d'una, l'un dels terrassencs diu a l'altre: 
— Està vist: per guarniments, els sabadellencs; 
però per animals, nosaltres. 
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QJLfl 
REFRANS IL·LÚSTRATS 

L'ase dels cops. 

SANT ANTONI DELS ASES 
CADA gremi té el seu patró. Els metges 

tenen Sant Cosme i Sant Damià; els 
advocats, Sant Iu; els notaris, Sant Joan 
Evangelista; els fusters, Sant Josep; els hor
tolans, Sant Nin i Sant Non; els artillers, 
Santa Bàrbara; els pescadors, Sant Pere; els 
llauradors, Sant Isidro; i així totes les profes
sions. 

Però el Sant que té de patrocinar més gent 
és Sant Antoni Abat, més conegut per Sant 
Antoni dels Ases; perquè, d'aquests patroci
nats, n'hi ha en tots els gremis, i, segons diu 
la dita, «en totes les cases». Amb això, desde 
l'Ateneu Barceloní en avall, comptin si n'hi 
haurà, de gent, baix el patrocini del gloriós 
Sant Antoni! Hi ha doctors ases, arquitectes 
ases, comerciants ases, industrials ases, regi
dors ases.... i, per acabar, aquí a Barcelona 
fins hi ha el carrer dels Ases, que és dels més 
antics, perquè això d'haver-hi ases ja ve de 
lluny. Encara que aquest sigui el carrer gre
mial, no vol dir que allí habitin tots, i que 
tots els seus veïns ho siguin. No: és com 
l'Argenteria, on no hi ha més que una petita 
part dels argenters de Barcelona, i no tothom 
que hi habita és argenter. ¡Ca! avui en dia 
potser, en el carrer dels Ases, no n'hi viu 
cap; com no hi ha cap boter en el carrer de 

Boters, però això ja és més difícil. Serà com 
la Tapineria, on si bé no hi viuen tots els 
sabaters, se'n hi conserva un bon nombre. 

Però a Sant Antoni dels Ases li passa una 
cosa molt singular, que ell mateix, en la Cort 
celestial, se'n deu fer creus. 

La gent, de fe religiosa per suposat, que és 
a la què, naturalment, em refereixo quan 
parlo de Sants: si té mal a la vista, prega a 
Santa Llúcia; si té alguna llaga, prega a Sant 
Roc; si és epilèptic, prega a Sant Pau; si té 
mal de coll, prega a Sant Blai; etc. Però 
l'home més religiós, el més «fanàtic», per ase 
que sigui, no prega a Sant Antoni. De mane
ra que el Sant els té d'emparar sense que li 
ho demanin. 

Però l'instint popular ompla aquest buit 
d'invocació. El poble està persuadit que en 
totes les classes, i en tots els estats, hi ha ases; 
i en veure pel carrer, o per qualsevol lloc, 
que una persona ensopega o cau, sense pre
guntar com es diu, o de què fa, acut a dema
nar l'auxili al Sant que té més patrocini, i 
exclama:—¡Sant Antoni! 

Jo mateix, quan sento que un ministre cau 
del ministeri, dic:—¡Sant Antoni!, sense re 
cordar-me de si és advocat o apotecari; i a la 
generalitat els va bé la meva invocació, per-



11 - " E L B O R I N O T 

què observo que cauen i no es fan mal; sinó 
que es troben en situació de tornar-se a alçar; 
la qual cosa vol dir que els ha emparat el 
Sant que és protector dels ases. 

Ja que aquest Sant Antoni és el tutelar de 
tanta de gent de totes les classes i categories, 
sembla que l'associació que reunís més classes 
de la societat tindria d'adoptar-lo per Patró. 

Per exemple: si a Barcelona hi ha alguna 
corporació—que no em recorda si hi és—que 
sigui científica, literària, artística i recreativa, 
com que allí hi haurà de tot, seria molt propi 
que a continuació del seu títol, s'afegís «baix 
la protecció de Sant Antoni dels Ases», i que, 
cada any, el dia 17 de gener, fessin celebrar 
un ofici en la seva església, al què podrien 
assistir tots els socis, juntament amb els dels 
Tres Tombs. 

I, encara, sóc del parer que a aquest Sant 
se'l podria honorar molt més a Barcelona, 
donada la manera com l'Església ens el pre
senta. Sant Antoni va seguit d'un porc, i, per 
l'estat en què es troba la llimpiesa en aquesta 
ciutat, bé podria l 'Ajuntament posar aquest 

ram baix el patrocini de Sant Antoni Abat que 
duu un porc en la seva companyia. Així ningú 
no tindria res que dir respecte dels nostres ca
rrers, places i passeigs, tant de la ciutat com 
de l'ensanxe, per la pols que hi ha en els dies 
de sequedat, el fang en els dies de pluja, els 
munts d'escombraries que s'hi troben cada 
nit, etcétera, etc. 

Aquest Sant ja té un temple a Barcelona; 
però, ben mirat, entre lo dels ases i lo dels 
porcs, se li tindria d'alsar un monument. 
¡Com dimontri el qui va fer construir la fa
çana de la Catedral, no va atinar en què Sant 
Antoni dels Ases figurés en alguna d'aquelles 
capelletes!.. 

Una associació hi ha, que no té necessitat 
de dir que existeix baix l'advocació d'aquest 
Sant, ni de posar-lo en cap capelleta, perquè 
tothom comprengui que en té d'ésser devotís-
sima. Es la Protectora dels Animals. El Patró 
natural d'aquesta entitat, no hi ha dubte que 
és Sant Antoni dels Ases. 

CONRAD R O U R E . 

AQUESTA VEGADA PARLA EL CAVALL 

—A on he de portar a beneir el senrügfl^joTrXA PARTICULAR 

ESTANISLftU ROIG G1NG1 
— BftRCEIQNfV — 



CURIOSlSSIMA ESTADÍSTICA 

ara per primera 
vegada feta, deis Ases 
de tot Espanya Pe
nínsula), amb l'ex
pressió de l s ([ue 
corresponen a cada 
mil habitants, per 

«províncies)) i per 
regions 

Treball de gran 
vàlua, dedicat per 
un admirador 
d'((El Borinot)) 
a aquest número, tan 
escaient, de Sant 

Antoni de l s 
Ases 

Terres 

Alava 
A lbace t e . . . 
Alacant . . . . 
Almeria. . . . 
Avila  
Badajoz. . . . 
Barcelona . . 
Biscaia . . . . 
Burgos . . . . 
C à c e r e s . . . . 
Càdiç 
Castelló. . . . 
Ciuta t Reial. 
Còrdova. . . 
Corunya . . . 
Cuenca . . . . 
Çamora . . . . 
Oaragoça. . . 
Girona . . . . 
Granada . . . 
Guadala jara 
Guipúscoa . . 
Huelva . . . . 
J aén 

Ases Habitants 

1,447 
16,262 
8,908 

16,221 
20,348 
38.273 
8,293 
2,003 

25,838 
34,572 
10,612 
8,221 
33,380 
12,923 
3,250, 
21,3151 
7,4421 
81,146 
2,017 
38.6301 

16,643; 
5,492; 
13,650, 
11,890! 

104.212 
299,446 
530.850 
386.C07 
231.844 
666,302 

1.566,638. 
481,802 
357.2691 
426,499; 
562,683 
330,355 
436,381 
583,875 
778,502¡ 
291,459 
294.852 
311.869 
337,582 
585,186 
215.831 
271,849 
340 022 
604.875 

Ases per cada 
tOOOlHb. 

]3'90 
51'00 
16'80 
4207 
88'08 
57'46 
5'29 
4*65 

72'37 
81'15 
18'88 
24'91 
76'55 
22'16 
4 17 

73'24 
25'31 
41'37 

5'98 
66'03 
77'40 
20'26 
40'02 
19'68 

Terres 

Logronyo 
Lugo. . . 
Lleó . . . 
Lleyda . 
Madrid . 
Màlaga . 
Múrcia . 
Nabar ra 
Orense . . 
Osca . . . 
Oviedo . 
Palèucia 
Pontevedra 
Salamanca 
Santander 
Segòvia. . 
Sevi l la . . 
Sòria. . . . 
T a r r a g o n a 
Terol . . . 
Toledo. . . 
València . 
Valladolid 

Habi tants Ases per cada 
1000 hab 

11,895 
1.880 

16,220 
23,049 
5.463 

11,835 
4,2,620 
14,617 
5,443 

30,79.i 
3,619 

10,156 
823 

35,339 
2,228 

18,062 
17,102 
11,724 
14,914 
20,167 
22,052 
30,112 
14,118 

201,919 
218,976 
439,121 
329,614 

1.039,235! 
568,501 
657.613' 
350,574 
467,4 6, 
275.806! 

787,962i 
199,352 
588,989, 
355,893; 
347,378 
179,565! 

717,390 
165,102: 
364,159 
270658 
457-505 
947'655 
305-966 

53'17 
8'61 

37'17 
70'05 

5'0L 
20'83 
64'87 
41-76 
11-H5 

111'98 
4'60 

61-08 
1*39 

99-54 
6 4 1 

100-90 
2 3 8 i 
70-44 
40'97 
74*69 
48*25 
3179 
46'28 

RESUM PER REGIONS 

Regions Ases Habitants 

Andalusia . . . 
Aragó 
Astúries . . . . 
B a s c ò n i a . . . . 
Castella Nova 
Castella Vella 
Ca ta lunya . . . 
Ext remadura . 1 

Galicia . . 
Lleó . . . . 
Múrcia . . 
N a b a i r a . 
València . 

132,863; 
72,107! 

3,619 
8,942 

98,853 
90 ,09D | 
48,263 
72,845 
11,396 
83,275 
57,872 
14,617 
47,241 

4.348.539 
1.058,333 

787.962 
807,863 

2.490,411 
1.483,077 
2 597,993 
1.092,801 
2.053,893 
1.595,184 

957,059 
350,574 

1.808,860 

Ases per ceda 
1000 hab 

32 
76 
5 

13 
62 
66 
30 
69 
6 

54 
58 
42 
26 

Agra ïm de tot cor aquest t rebal l , q u e 

no dubtem a oferir als nostres llegidors, 

per si d 'a lgun út i i emolument, a v e n t a t g e , 

estudi o consideració, pot servir-los. 

ESCOLTA, AMIC: Tolem donar-te una bona nova: a l 'estranger s'han ocupat, amb elogi , 
de nosal tres , «l'I:I, BORINOT. Tenim, i tot, eol'Jaboracio estrangera. 
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INDISCRECIONS 
E V A I L A S E R P , O L A P O M A I E L T O R T E L L . 

S ABEM, de quan anàvem a estudi, que Eva, la 
primera dona, va ésser temptada per una 

serp. Aborrim, d'ençà d'aleshores, cordialment la 
serp. La cosa, que mai no ens han ensenyat, és per 
què va ésser la serp, l'encarregada de la tempta
ció. Més de quatre saberuts han volgut veure en 
això, han pretès d'explicar-ho per una mena de 
llei d'afinitat: diuen que fou perquè la serp i la 
dona s'assemblen. 

Eva diuen que era fresca com una rosa; la se
va cabellera, magnífica (disputen els homes si era 
blonda, o si era fosca); el seu cos era net, i polit 
com un diamant. Segons els uns, deuria vinclar-
se, com una serp, entre l'herbei; segons els altres, 
deuria estar esvelta, com una columna, sota el ra
matge de la pomera. 

Un ximple, que passa per filòsof, diu que la do
na és una mala pua, pitjor que la serp; i la defi
neix: "un ésser que té els cabells llares i les idees 
curtes". D'aquesta manera voldria enlletgir-nos la 
bella visió d'Eva. El tal beneit no deuria recordar-
se de la dona que va posar-lo al món, en escriure 
aquesta bajanada. 

Diuen que la serp va oferir a Eva una poma. 
Tal com ix de la pomera?... Alguns suposen que 
no; i que deuria estar feta al caliu. Una poma al 
natural, diuen, ja és bona ja; emperò és fàcil 

XISTO A LA MADRILENYA 
—¿Cual es el ave más burro? 
—El «Ave... C». 

ü'abstenir-se'n. En canvi una poma escalivada no 
hi ha ningú que resistir-se pugui a mossegar-la. 

Perquè no hi ha res com la poma escalivada... 
a no ésser un tortell de cà l'Esteve Riera; que és 
el millor que hi ha. 

TAF. 

AQUEST NÚMERO D'«EL BORINOT» 
HA PASSAT PER LA CENSURA MILITAR 
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LA LLEI SECA... 
-Més val un ruc menjant garrojes, que cinquanta cavalls bevent... bencina. 

Ejcempltivi 
—Per anar a la ciutat, 
Feliu, em deixaràs l'ase? 
—Ai Magí, no el tinc a casa 
ja a un altre l'he deixat. 
Brama l'ase; i En Magí, 
picat, li diu:—Mentider!... 
I En Feliu respon, tot fer: 
—¿Creus més l'ase, que no a m i r 

Tenia un gitano enveja 
de la sort de son germà; 
i, per fer-li competència, 
va guarní un lloc asinal. 
Hi posà, després, un rètol 
per a fer parroquians; 
diu així:—"Paco Ximeno 
ven ases com son germà". 

Arri, arri, cosinet 
anirem a Sani Benet.. 

ELS TRES TOMBS 
Passa la cavalcada 
(així és anomenada 
perquè hi van molts cavalls i cavallès; 
però, com que hi van rucs, de més a més, 
podem, també, dir-ne rucada): 
van, els cavalls, lluents i empolainats, 
amb els unglots daurats ; 
trenades les crineres, i la cua 
alçada galantment, com una grua; 
el cap ben alt, la boca mig oberta, 
els nassos fumejant, l'orella alerta. 
Trepitgen molt refort; i amb tal orgull 
ho miren tot, de dret o de reüll, 
que, aquell qui no ho sabés, mai no diria 
que un carro n'estiraven, l'altre dia. 
La gent, a banda i banda de la Ronda, 
guaita i contempla, amb espectació, 
l'estol de carreters, vestits de "conda", 
que van a rebre benedicció. 
Els comentaris són molt eloqüents: 
l'un diu:—Quins guarniments! 
—Manoi, que bé que estan!—diu una dona; 
i un que sofreix (fa estona, 
premsat entre la colla) mil molèsties, 
crida:—Senyor, que bèsties! 
Per fi la comitiva 
a Sant Antoni arriba. 
I, quan ja han beneït, com altres anys, 
diu, als quadrúpeds, un dels carretes: 
—Ei! visca, nois! que si éreu rucs només, 
d'ara en davant ja sou beneits, companys! 

RAL-RAU 

P E L N Ú M E R O V I N E N T 

Si els nostres propòsits no ens fallen, pen
sem donar unes cròniques mogudes i selec
tes d'esport; especialment de futbol, i de 
boxa. 

Prepareu-vos! 

TIP . ALTES, ÀNGELS, 2 2 I 24.—BARCELONA 



AIGUA DE 
S A L E N Ï S 

* * * 

PALAHI Y CM. Feliu de Guíxols 
Sucursal a Barcelona 

Hontjuic del Bisbe, 4 - Telèf. 1457-A 
• # * 

Representant a Madrid 
D. F É L I X G A O S 

Barbieri, 1, duplicat - Apartat 443 

c. 

• • • 

L'aigua mineral de S ALE IV Y S 
és indiscutiblement la millor 

igCíC^csiSEj sc¿sxC5iX) oc^s-cs»»© 

Proven-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 
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La corresp." a 
A dministració: 
ígels , 2 2 i 2 4 
R f R L O S A 

Ml 
Fw 

GELOSIA 
—Qui pogués ésser ruc! 
—Encara més? 
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