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ü IV Q U E 
Amb el nedar succeeixen dues co

ses, que són: saber-ne i no saber-ne. 
Jo no puc ficar-me en les regles d'un 

art que té molt de gimnàstic, i conse
qüentment d'higiènic, perquè després 
d'haver-me examinat tres i quatre ve
gades en presència de persones tan 
competents com numeroses, he averi-
guat que no hi entenc pilota. 

Parlo amb aquesta franquesa per
què respecte a l'assumpte que vull 
tractar, tant se val que jo sàpiga ne
dar com que no en sàpiga, que si el 
no saber-ne hagués d'ésser causa de 
que vostès fessin pos cas d'aquest 
important escrit, prou cuidado tindria) 
jo de fer veure que en sabia més que 
Brícan. 

Va ja, menys brossa i anem al gra. 
E l gra és un home que neda bé, i de 
qui, en general, no se sap l'ofici, !a 
terra, ni el nom; no s'en sap sinó que 
neda bé. 

Jo no vull dir ni donar a entendre 
que tots els que saben nedar, siguin 
idèntics ni semblants al subjecte da 
qui parlo; mes el subjecte existeix, i 
jo amb això en tinc prou per descriu
re-ho imparcialment, sense por de 
crear-me enemics en la platja, l'olla, 
ni la mar vella. 

L'home que neda bé. . . 
Mireu-lo; fins en el mes de desem

bre, embolicat en la capa, en el modo 
de caminar li coneixereu que enyora 
l'aigua. 

Sempre que l'ocasió es presenta, 
mou braços i cames; en el llit es tira 
com si el seu cos hagués de topar amb 
les flexibles masses líquides; dorm en 
actituds natatòries i somiant dóna bra
çades a dreta i esquerra, comunicant 
de vegades tal moviment a son cos, 
que el desperta un nyanyo que s'ha 
fet amb la capçalera. 

D'aquest home, quan en parlen els 

N E D A B É 
seus coneguts, no diuen fulano, ni 
mengano; sinó aquell que neda bé. Si 
per casualitat li saben el nom, per a 
distingir-lo d'altre que s'anomeni com 
ell, diuen fulano el nedador. 

Ell no va a teatres, passeigs, ni ca
fès; passat el temps dels banys, que 
per ell no tarda molt a passar, es flo
reix, es consum, perquè no troba gust 
en cap de les moltíssïmes frivolitats 
que serveixen de recreació o sisquera 
distrauen als demés mortals. 

Nedar, o parlar de nedar.. . i res 
més. 

El teatre per ell és ximplesa... e! 
café malsà i fastigós; el passejar fer 
el tonto; 'a política, una farsa; l'a
mor... 

Jo els diré. 
Aquest home va a una casa on hi 

ha minyones, més o menys senyore
tes, com es diu ara. 

Totes li són indiferents. 
Per hermosura, per gràcia, per bo

nes prendes morals que les adornin, 
ell no hi veu o no les hi aprecia. 

Cent vegades estarà en conversació 
amb elles, mil vegades tindran con
juntura propícia per a revelar son mè
rit i l'aprofitarà per lluir-lo (¡endemés 
elles!) però el nostre home, insensi
ble a sos atractius i fins a sos agasaigs, 
permaneixerà fred i inexpugnable. 

Mes si algun dia la més lletja (si 
és que hi ha minyones lletges), la 
menys agraciada, la menys viva, li 
diu, per exemple: 

—Ja ens ho han dit que vostè neda 
tan bé. ¿Què es pensa que no h?. 
arribat a les nostres oïdes? Tot se 
sap, horre, tot se sap! . . . 

Veus aquí l'home que comença a 
estufar-se i a descobrir repentinamerit 
en la xicota una pila de bones cir
cumstàncies que ni ell les havia repa
rat mai, ni ella somniava tenir. 
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—De totes aquelles mosses — diu 
amb el deix que li és natural quan es 
troba en terra,—no n'hi ha cap que 
tingui solta sinó fulana. Es d'allò més 
agradosa i té un no sé què que m'ence-
ra. Si jo mai per mai havia de fer un 
pensament i ella s'hi deixava caure, 
em sembla que no fóra mal negoci, 
perquè congeniaríem. Sempre se m'ha
via figurat que valia més que les al
tres; però no sé perquè no m'hi en-
fondava gaire. 

Al cap d'uns quants dies torna a la 
casa, a on troba la consabuda mi
nyona i sols posa atenció en el que 
ella fa i diu. 

La pobra noia, ignorant lo fàcil que 
li fóra captar-se les simpaties del que 
neda bé, o per millor dir, consolidar 
la inclinació que ell li porta, li parla 
d'aquelles coses que solen ser objecte 
d'agradable conversació entre joves, i 
fins potser de bona fe celebra son ca
ràcter, sa figura i son modo de vestir. 

El nostre home es queda admirat 
de que un sol moment hagi pogut sen
tir la més mínima inclinació a una xi
cota tan sense cap ni centener. 

—Jo crec que no hi era tot (diu en
tre sí) , el dia que me'n vaig anar mig 
prendat d'ella. ¡Quina conversa més 
sosa! ¡quin poc senderi! ¿Què es pen
sa que sóc ximple per venir-me a re
treure si tinc tal caràcter i si sóc alt 
o baix? ¡Potser sí que s'ha pensat 
pescar-me i que jo no veuria l'am! 
¡ Vaja, no sé com he estat tots aquests 
dies figurant-me-la tan diferent dei 
que és! 

En efecte, ell no sap que la mi
nyona li havia agradat perquè casual
ment i sense sospita de la seva pre
sumpció, li havia tocat la corda sen
sible. 

Ben segur que si aquella criatura, 
amb un xic més de malícia, hagués 
sabut atinar en tirar-li cada dia un 
entretoc respecte al nedar, i a la fa
ma de nedador que ell gosava, s'hau-
na casat amb ell i hauria estat ben 

peixada; perquè ell, fora d'aquesta 
mania, es un tros de pa i una dona 
que si li donés per la banda en faria 
el que voldria. 

Aquest home que neda bé, és de 
poques paraules, desmanyotat i no 
s'ocupa del que passa pel món. 

Quan s'ha acabat el rigor de l'hi
vern, llavors que ja tothom pot fer 
l'ou, però que encara hi ha molts que 
porten capa, ell se la treu com sí 
alleugerint-se de roba precipités la 
vinguda de l'estiu, i al trobar a un 
amic o conegut, la seva primera fra
se és : 

—Ja s'acosta el bon temps! 
Pel mes d'abril, desitjós i impa

cient de l'època dels banys, sol anar 
molt sovint a guaitar per la muralla 
de mar a veure com està l'aigua, com 
si en pogués treure un pronòstic de si 
l'estiu vinent serà més o menys con
venient el banyar-se. 

En aquesta temporada ja diu amb 
certa complascència a tots els cone
guts que troba: 

—Aviat hi serem. 
I a les primeres calors, un dematinet 

es lleva ple de goig, s'arma de tova
llola i sense piular se'n va a la mar 
vella. 

Arribat allà, mira a tot el seu vol
tant amb la esperança de que cap ne
dador se li haurà anticipat, i en efecte, 
sol tenir el gust de que en aquella 
matèria ningú li ha passat la mà per 
la cara: ell és el primer que es fica a 
l'aigua: ja voldria tornar a ser a Bar
celona per fer-ne gala. 

S'assenta amb la satisfacció de l'ho
me que se sent superior; es despulla 
amb tota calma i amb certa solemnitat 
pròpia d'un acte tan important en la 
seva vida, s'entreté el ratet de rúbrica 
per dessuar-se i amb un mètode i una 
parsimònia admirables, es frega amb 
arena les aixelles i es mulla el cap. 
Prèvies aquestes dues libacions í ar-
rebatat per l'atractiu del nedar, dóna 
quatre passes de frente i va augmen-
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tant ràpidament son plaer amb la ma
teixa gradació que va sentint pujar-li 
l'aigua cames .amunt, i apenes se la 
sent als genolls, aixeca els braços so
bre el cap, junta les mans, es deixa 
caure de cara i desapareix en les pro
funditats del sagrat pèlag, d'aquelj 
Tirreno de florides, de rialleres costes, 
com diria en Castelar. 

E l que passa en l'interior del que 
neda bé , durant -el primer capbussó de 
•Pany, és una cosa tan íntima, tan 
gran. . . és una fruïció tan profunda i 
immensa com el mateix mar, i no seré 
jo qui m'atreveixi a contar-ho. Mireu-
se quan a l cap d'un bon rato treu el 
cap a gran distància del lloc on s'ha
via submergit, traient-se l'aigua dels 
ulls, tirant-se els cabells endarrera, 
i després de quatre airoses braçades, 
ara fa el 'mort, ara s'assenta, ja està de 
boca terrosa imitant el moviment de 
la tortuga, ja s'acosta a la platja ne
dant amb la mà dreta, ja de repent es 
gira i torna mar endins movent sols la 
mà esquerra. 

Durant els primers dies d'estiu, 
quan els aficionats poc entusiastes es
tan indecisos sobre començar a ba
nyar-se, ell saluda als seus coneguts 
amb la significativa frase de : 

— J a n 'he pres quatre. 
—Ja n 'he pres cinc. 
—Ja n 'he pres sis. 
Vol dir banys. 
¡Amb quin aire de superioritat con

templa als nedadors poc esperts! 
¡Amb quina malícia més innocent 

els deixa ficar-se a l'aigua, adelantar
se nedant i de promte s'hi tira ell, ne
da bon rato per sota i se'ls apareix 
davant havent-los guanyat avantatge! 

En l 'arena de la mar vella és a on 
troba ell coneixements i amistats, ad
vertint que únicament li són simpà
tics els nedadors modestos i curts de 
ganabais; perquè no pot sofrir que 
ningú es tingui per tan bon nedador 
com ell, i a pesar de no tenir mala 
índole, amb son pare renyiria si en 

semblant matèria tractés de posar-se-
li davant. 

De vegades va a veure els que es 
banyen a l'olla o en els antics desem-
barcaders i allí experimenta dues sen
sacions molt fortes. 

Una li porporciona el gust que sent 
al contemplar-se tan superior a aquells 
pobrets que en mig de la civilització 
ignoren els més senzills rudiments de 
l'art de nedar, altra és la llàstima que 
li fa aquella nombrosa caterva que 
es pensen haver fet una gran cosa 
quan a l'acabar l'estiu parlen d'haver 
anat a nedar tantes vegades, sent 
que el que real i vertaderament han 
fet, ha sigut banyar-se, com podrien 
haver-se banyat a casa en una im
munda banyera d'estany. 

Mes va passant la calor i el nostre 
home, que ja no pot alabar-se d h a -
ver-ne pres quaranta, ni pot lluir la 
seva agilitat en l'aigua, s'entristeix 
torna a parlar poc, a penes freqüenta 
el tracte dels amics i experimenta algo 
d'aquella enfermetat que a tants an
glesos ha fet hereus impensadament. 

—Ja se'ns acaba!—diu amb verta
dera tristesa a tots els coneguts que 
va trobant. 

—Ja se'ns ha acabat,—i torna a en
trar de ple en el període d'avorriment, 
i ja no se'l veu enlloc. 

Si l'home que neda bé pogués fer-
ho, crearia en mig de l'hivern calor 
artificial en l'atmosfera, sols per po 
der fer uns quants cabussons a la mar 
vella. 

X. (Robert Robert). 

(D'"Un tros de paper") . 
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El somnia truites 
Un savi, amic meu, que el mateix 

escorcolla les intimitats dels signes 
zodiacals, que sap llegir les ratlles de 
la mà—talment com si llegís lletra 
d'impremta—aprofitant-se dels miste
ris de la nit de Sant Joan, ha fet de
duccions i ha tret conseqüències inte
ressants de debò. 

Heus-ho ací: arribada la mitja nit 
—hora natural, no l'hora de moda— 
pogué observar com les fulles de les 
plantes, a poc a poc, sense remor ana
ven girant-se cap a un determinat 
punt cardinal. Sorprès per aquesta ex-
tranya coincidència anà observant amb 
més acuitat reparant una lleu vibració 
que les feia tremolar, fregant-se les 
unes a les altres, talment com si es 
donessin el bon dia. Res més de nou 
no pogué copsar en aquell moment. 

Cap-cot i el dit al front, es tancà 
en el laboratori-biblioteca endïntsant-
se en consultes horoscòpiques i, tot 
seguit prengué unes granes d'un pot 
de vidre tirant-les a una cacerola d'ai
gua bullint, afegint-hi qualques gotes 
d'alcofoll i unes rels que semblaven 
mortes. En pocs minuts l'aigua es tor
nà negrosa, s'esbadellaren les granes 
i començà un xup-xup tot estrany. No
vament consultà els llibres, hi afegí 
unes gotes formant-se unes bombolle? 
que s'inflaven, rebentaren i desaparei
xien. Aquesta mandanga es perllongà 
fins a la sortida del sol. 

Quan els primers raigs penetraren 
el líquid del gresol uns insectes—mig 
borinots mig escarbáis—es posaren a 
les voreres de l'artefacte espiant ço 
que hi passava. Tot d'una part d'aque
lles bestioles s'allunyà en diferentb 
direccions. Algunes hi restaren tal
ment encastades. 

En ésser el sol ben enlaire fugirer. 
tots els insectes; els havien descobert. 
El líquid anà evaporant-se restant en 
el gresol un llot espès, malolent. De 
fora la casa se'n sentia la fortor. 

Més consultes, nous estudis, regira-
ment de llibres, fórmules cabalísti-
ques, corredisses de tota mena sense 
però, heure'n ben bé l'entrellat. 

El savi sentia una forta pesantor 
de cervell; els ulls li feien pampellu-
gues, cregué que tenia son i es colgà. 
Mai no ho hagués fet! Somnià les 
més estranyes quimeres: revolución, 
crims, incendis, les malvestats més 
horribles. Àdhuc somnià el descobri
ment d'Amèrica i la reinstauració de 
la política vella. Quantes bestieses en 
peca estona! 

Malagradós, la boca amarganta, e!s 
ulls embotits, pretingué lligar caps en
tre els experiments de la vigília i ei 
somni, sense írobar-hi cap relació. 

El cel estava molt emboirat. Negra 
gropada s'atançava de la banda on es 
pon el sol i la remor de tempesta es
verava els falziots volant brunzents 
arran de terra. Les gallines escataina-
ven com si flairessin la guilla. El per 
diguer alçava el morro rastrejant và
ries direccions. 

El savi, amic meu, esguardà el re
llotge. Comptà que feia setze hore; 
que dejunava. Donant-se un cop a la 
clepsa, digué: ja et tinc! Ço és gana. 

El refrà ho confirma: "Qui té gana 
somnia truites". 

EL DOCTOR ARMILLA 

La nostra popularitat 
Traiem de La Publicitat el següent 

article, innegablement suggerit per la 
nostra publicació. 

ELS BORINOTS 
"El vol dels borinots, com el dels 

aeroplans, s'anuncia pel soroll del mo
tor. I el soroll ha donat nom a aquesas 
insectes: borinots, brumerots... Bori-
nen o brumen mentre sclquen l'espai 
i mentre cerquen, en competència amb 
les abelles i les vespes, el néctar de 
les flors. 
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Borinots, brumerots... El soroll tre
pidant no para mai, ni quan la bes
tiola voladora es detura en la flor que 
desitja. I és que el seu motor, de mar 
ca patentada, no es pot parar fàcil
ment. Para l'aparell—eos en forma de 
bòlit—; però el motor segueix funcio
nant i les ales esteses vibren i brun 
zen incansables. Quan la vespa i l'a
bella, lleugeres, es posen en la flor, 
paren un moment el motor que mou 
llurs ales. El borinot, feixuc, necessita 
que el motor marxi i que ¡es ales 
obertes el sostinguin, corri els plans 
sostenen l'avió. 

Borinots, brumerots... Passen a po
ca alçada, en un vol rítrtic com ura 
dansa, un vol curvilini i indecís. En 
passen de negres: mala notícia. E-' 
passen de rossos: bona notícia. En un 
vol de giravolts, els borinots s'allu
nyen, seguint la música que surt de 
llur cos, i deixen al dañera el polsim 
invisible d'un averany. 

Superstició? Només en part. El bo
rinot negre, sovint tornassolat fosca
ment, és lleig i repugnant i sinistre. 
Més gros i més rodó que el borinot 
ros, té les potes deformes i peludes. 
Si, mentre balla i cantusseja al vostre 
entorn, aquest borinot negre xoca, in
hàbil, contra el vostre cap, el xoc 'us 
fa extremir en un moviment de repul
sió. El borinot ros, al contrari, se us 
mostra bel! i, encara que no us digui 
res, us sembla un amic. Més petit, 
més prim, més llarg, daurat amb un 
or vell, us duu a la imaginació idees 
plaents i tranquil·les. La lletgesa del 
borinot negre us fibla dolorosament 
l'ànima, i la gràcia del borinot ros us 
amoroseix i us aclareix els ulls. Una 
visió lletja i una visió formosa sór.:, 
per si mateixes, notícia dolenta aque 
Ha i notícia bona aquesta. 

Els borinots són, amb els cavalls 
del diable—que aviat descriurem en 
el nostre tractat de zoologia—, els 
més autèntics i legítims precursors de 
l'aeroplà. Llur sistema de navegació 

aèria s'acosta molt al dels titulats 
avions. S'hi acosta més que el siste
ma de les aus. Així, els mots avió i 
aviació no són gaire propis. Els bo
rinots tenen amb els earoplans, entre 
altres analogies de figura i de mecà
nica, l'analogia de la trepidació i dei 
soroll. 

Quina antiguitat tenen els borinots 
en el món natural ? Nosaltres creiem 
que no poden ésser anteriors a les 
canyes pelades i seques en els rafals 
i en els horts. Els borinots instal·len 
llur niu i llur posada en el buit de les 
canyes tallades que formen el teixit 
dels rafals i les primes columnes de 
les plantacions de fesolers i de toma
queres—importants varietats de l'es
til gòtic i l'estil barroc, respectiva
ment—. Els borinots—músics i dan
saires—són fills d'aquestes canyes ar
quitectòniques i mitològiques." 

Dels l l i b r e s nous 
T A P I S 

L'avi i el nét caminen poc a poc 
per dins el parc, sota el fu'latge groc 
que el sol travessa d'àuries agulles. 
L'avi tremola com les altes fulles 
quan les sacseja, furiós el vent. 
—Son cor deu ésser com un munt de cen-

[dres—. 
L'infant té els ulls esparvü'ats i tendres. 
—Son cor és llàntia que tot just s'encén. 
—El pobre vell cavil·la i es decanta 
sobre el bastó, que amb la mà dreta aguanta. 
El dolç infant li estira l'a'tra mà, 
desficiós de corre i de saltar. 
No es diuen res: llurs boques són tancades: 
—són tan lluny, l'un de l'altre !—Per l'infant 
serva cada hora un ignorat encant; 
l'avi recorda coses acabade?. 
L'un guaita el banc amic, que el . sol ja 

[banya: 
l'altre segueix la cursa dels ocells, 
i jo m'en vaig, tot meditant quin d'ells 
és el que a l'altre, dòcil, acompanya. 

JOAN A R Ú S 

(Del llibre "Benaurança'"). 



8. - E L B OR I N O T . 

Gent Nova 
Aay / . 

P«Fi6di«h quíneco*! humohmtf 

Barcelona 23 de Maig de 1903 Xlim.. 1 

R E D A C C I Ó Y A D M I N I S T R A C I Ó : A K I H A I i . 1 0 8 . P R A 

& agaet rimero '; publican 8 planas en folletl fiel ¡uíuet cornial 
tomi acte kt K te Joraana y Tomás .ÍGENCIfl DECISXHOFrS. 
al qee sejuirin, altri; obras òc íistinjits autors. 

A la Prempsa 
Senyora: 

.HmrrAar al uum de lat alearas d' iwt-
I <•****. ta pmotti'lvmtprimtr taludo, 
9-t Jmi§ extensiu d tota ei» meus ge, 
«**»** v gt-maruis, d riguin diari*, « í -
Ta/moria. retñttat, ate:. «te. 

G D Í T NOVA 

¿QÜT som? 
• f c f c o d i u d títol. 
t'rm ¿tf'. noUmpoch som, per ' ió, gent 

E « i » 4 r t t n t : pndrtm ser g n i t deacone--
trrrrí», n bé e» vritat que quant menos 
*>< de«*•» oustrt, pro alguns de nosal
tres, esefta j« t u rebregats que fem ena 

• Unslima. - - . 

s d e nosalLrt*! Ja^tüe. des-
}>rèi «le srrho efectivament, confessen th o 
ab la mata n i reserva, 'ns «cabem de ü-
rerteira als ulls a b k publicació d - aquet 
ftrikiiieh, •"< lo (luesigui. que ni sisquera 
a*»*b* tenir el o n s o l , per «er faltat de 
c a g a t , de ptarner fugir de n «altres c m 
n t o c a M t t de 1' a j g n a b u t l e n U • 

*"'* y català. som o s a ¡¡ajíres diables 
«toe ae sabem la qjje portent entre mana 
>(p*e aotser en surti rem ab las ídem al 
c a p a 3 gúUich pt> 's mostra compassiu 

a i einch cèntims per nicnerola 

noStra estúpides de posaniys á fer aquet 
periódich ab is mateika frescura que se-
riam catpassos d' empassarnos un parell 
de sopis i cambf de satisfer els desitjós 
de nostres respectiu» esiómachs. 

No es qu« siguem goluts, pio / n s v i n 
d-is rHti be pòquer refernob una mica' 

• Y consti qi.e no dinem «4 això per 
ganas de fer listes ;Bona tontería í¿ir*ssfc 
p.etendre fer riure ú costa de los noattas*. 
miserias, única cosa que 'ns fa tenir »j> • 
go de semmansa ab ela veritabííi periu-
distas] . . > ' " . - ' * * * 

. Mám-mtUl nsatre intent que pHM 
* «ntsrato9.Haíoí>m ebift. Si la ¿oitu na n í j 

'ne- persegueix com i tots els ministre 
-espanyols, no es culpa nostr»., y això 
qaef^s-(¡seyem tat* capaasos per cacic 

' gaf abJa'«irtera, y sobretot peí «obrar 
la semina, lo. mateix que qualsevol dels 
qí* Ú'ifttMt aguantant... per torea 

Re, rí.SoUnctjs. que 'ns posin al eau-
delero'y Ja veüsaq costes oom no sufrei-
i s n cap decepció ni molt.menis. 

Hi tenim tàil-dret com els demés: j Ja 
que 's demana tegmaraeià. res més na-, 
turs! que sigui gent.nooa qui tnsweji las 
riendas del burro, es dir, del país ó I' 
Estat, que pel nás es igual. 

Are jasabesqvff iom y á qué aspirem 
Mentrestant farem mèrits per captar-

nos la simpatia de las noyas macas y de 
la gent de bon humor, que no dubtem 

C C ^ cífcv WCL£¿71& 

m**** RECREATTVO ^RÒVEiNSAUENSE *&**#-

'«íícottta íitercnHa, órgano oficial oc la historia oci rmsmc 

** amu MMHÍM **' 

£1 dia 1! 4* agoeto príiimo cumplir! al aSu dC Ml 
•aalatatk 

T^Saa üterno» vrroa M e n a d a 

S j j i t t . a oajcr eBjshti, adt*Jca44 aobra loa eimtío 

ta* òk Stra qui as a u ¡¡**J*M M t U a D i · i irapor-

Uas«a d» 1» lecatidad, f a al talo mtiaeio d* « n u 

ra*a*a tm 'agrada posant i oa oi>*l faet a (»r |o 

.laca r aupan aa laucóo 4 la* Sapcniuu d* loa fon-

W e s r n Sala wi all i . pata alio. SaaUrí aolo ajara* 

•Catiap rniia«aalaiiaai por 

d í t e i am*di*t*tMitl* t abril 
cabo at penaa miaaito. 

Eata aundi* 1 o I limo* Ja I 

d R E C U S A R * * P M > 

ta T Comfe*. í. 
auelt* aocñilad aWdióVaJptS* cautab* ai 

j¿* doacnloa a*a> *»o«a r *» i " e»a*ro-moaa» 
•JM aq»!li>> t ioiaitita» « t i r i t e doa, o * . 

haf p q - r t w e a / ^ ¡ *i*jp>jj<aeel* 4S a#' 

> ;t aa. 

IIHTI Sociadid, r qua-n« aaüaron fatildn leu • 
ptraojas, lo der.iuesira. ajamas Sal imounisr 
funCLuoa* que se bar. celebrado, laa nrojaraa lassd 
t o*oc es lar ai desjpndéBeüía del Casino r ¡V 
tidade* jaliafcctisa * en*B(a de oomc^oaMas V 
iraidoa con aeswdorea de laaaoiadsd SSjMMk • 
tlnmoa olroa detalle* de lodos atb·SM, y r * 
soladar us eipreaiva TOLO ds gruis* 1 a<>cx 

moral y malcnaJ de la SoeípSád'r m j . partan 
m*nt* por babor otorgado 0tk otan* iaVasaShsd 
U Justa coa respecta il a tü benéSco ceáebncc 
lodaa laiaoeiedadead* este puíbló, j*dVluir 
biitaadc, uimisme otro t ipnaito rolo de ¡r¡ •• 
aia* berra**»* Jòiaoss. boikr'a sW.aaastts&cM 
Iss que trocsdia so tiertiita»; Je Ir Candad I 
contribuido muy assassfHai f can am i(ual •) 
gscáta a la asma obra qia* *B sato* inmt i i.j. 4 
lleriodo acabo á faror df HseiUD* saroiaoo.- 1 
bsridoa á isuliiisadoa rumsan 1 la : - i t - p*< 
prac*deniss as Ceba 

B CARIDAD 

Tamany: 27*5 X 19· — Any 1903.— 
Impremta «Gent Nova». 

Tamany: 30 X 2 1 - — A n v 1806. • 
Impremta «Al Timbre Catalán». 

DIARIS, PERIÒDICS, REVISTES, BUTLLETINS, ETC.. 
Gent Nova.—Tamany de 27'5 X 1°-

Periòdic humorístic que sortí a Bar
celona, primer número el dia 24 de 
maig de 1903. Es quinzenal. Consta 
de quatre pàgines. Publica fulletí, el 
primer és la "joguina còmica" en un 
acte: "Agència de casaments", de 
M. de Jordana i Tomàs. Preus: 0'50 
ptes. trimestre; número solt, 5 cèn
tims. Impremta de "Gent Nova". 

Eco del Casino.—Tamany de 30 X 
21. Periòdic aparegut a Sant Martí de 

Provençals el dia 5 de juliol le 1896; 
s'anomena "recreativo provensalense 
i es diu òrgan de la història del Casi
no (de Sant Martí). Consta de 8 pà
gines. Es bilingüe. Es de caràcter lite
rari, i al seu primer número, que és 
el que tenim a la vista, porta, entrs 
altres coses, articles i poesies signatt 
per Josep Vilallonga, J. Gimferrer, J. 
Sentís, A. Bori i Fontestà, Jaume Ro
ger i Jaume Boloix. No diu cada quan 
surt, ni porta nota de preus. Impremta 
"Al Timbre Catalán", C. Princesa, 
26, Barcelona. 

sana-ara. 
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• M H » V.JJ1-

EL BRUJ01 ADLE0U1 
Redacción y Admtaisfración: Plaza Rea!, nüm. 8, piso f." 

• c.-.ireepnmienc;j al dineiur Han•loma 2 «V Slptitmért d, 191* NúDHTQ • i M W * 

£1 ralii.odeóteentreteelAi departe ha dado • • * • 
it&B i E L Ri i ' lo para distiujpn/ J eeóoctr ana I I M X • 

H dase de especies, dV signos de l u «aléjete nro-

j f f rñargen 
¡•redólas teetoras.. Amables lector*). 

aqyi w* Í Í I Í H I/H. wtiditole limpio, pee? ' 
/limado, dispuesto a contaros cuanto otro» ' cieno di 
< tillen, pero -siempre a referirlo dentro déla EL 
decencia^ de lar buenas costumbres 

'VentmO* a la litçna, sendtlametUeporqut 
El. BRUJO hada falta en Barcelona,, donde taba por nn lab el aspecto de m atoróte beango. 
iQflo se oculta, y no sale a la lutJKtda tads «wat™ que, par otro, parecía y r n l a n i t toja, d ( 

queaquetío que conviene Por eso, hacemos "X^LTJlrtojo* W^^fc^l" ,^ 
nuestro fcnite,y aqin estamos en disposición pin, eModiadss minncMsajacnte *as caradertatku j 
de alegrara* con nuestra* brujerías, lodos' consultadas molikod de obras de Piacmüterm. le tino 

lo, miércoles... ? ' '."' u¿"*^^****m?*¡m+&!t-
. f . „ _ noaa y ho> dia a n r rara* asa c M M a r e a , era aaèrada-

Akortt q%e. EL BBUJO, espera en justa n^n^conot^o 
<••)' f.spcndenda. qué vosotnas le alegréis Tr atiba» de tu peí ¿Mino por i u cost ombres r ' 
ir-jotando la lirada- rínero de IKU, * urdid en absotale por no «pmwüát 

, Verdad que sit— 
Pnn un attllun <íí gradas • y salud. 

E L BRUJO, al hfleer su prestntacíón. d*- • " " • t " 
, / r Como oriunda de Areelu t¡ 

diew un cu:npüdo Saludo a la prensa de M especie hatos tenido qt 

las costa* de Argel, por Ja que t ii 
apellido capnchctaioenu: Ar j i f * . no -

• juetíndole n 

Besugos y congrios 

flafwtas, note sabe por iini a 
a que tías a£ius, tan acreditada 
iodos lo* peces qoe tienen a fi 

• » o* atar; da 1*14 

enrejas, sbjüm tí pescado de que se 
Eat alrl «ne, coo^randlsint» fre 
«ios coll»andï_f»«e deporte indo « t e d 

o lina*» M 

E L fatuto. . 
place en desrirtur la engaíMna especie y itrirt 

Tamany: 7,2 X 22. — Any 1914- — 
Impremta de Josep Ortega. 

Tamany: -JI '2 X 23 3- — Any 1914. 
Impremta de J. Sabadell. 

APAREGUTS A CATALUNYA DE CENT A M S ENÇA 
El Brujo. — Tamany de 32 X 22. 

Periòdic setmanal que va començar a 
sortir a Barcelona el dia 2 de setem
bre de 1914. Es publicava els dime
cres. Consta de 8 pàgines. El seu 
caràcter és de broma... "chantagista". 
Preus: número solt, 5 cèntims. Im
premta de Josep Ortega, c. Sant Pau, 
96, Barcelona. 

Arlequí.—Tamany de 31'2 X 23'3. 
Aquest periòdic setmanal comença a 
publicarse a Barcelona el dia 28 de 
març de 1914. Es de caràcter humo

rístic i satíric "lliure" i "irreverent". 
Consta de 16 pàgines, amb nombrosos 
dibuixos-caricatures i text nodrit. Es 
fet amb notable "esprit" i representa 
ün esforç per a la superació de l'hu
morisme taujà i "conformista". Un 
dels principals n'era En Lluís Capde
vila. Dibuixants: "Passareu", J. Gau-
sachs ("Hola"). Preu: 10 cèntims ei 
número. Impremta J. Sabadell, Llúria, 
62, Barcelona. 

(Tots aquests periòdics són de la 
col·lecció d'En Baldomer Blanch). 
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l l ibre s & l le tres 
LA BOGERIA I ALTRES 

COMEDIES, de Josep Got i 
Anguera, amb un pòrtic de Pe
re Martí i Peydró (vol. VIII 
de Biblioteca Sabadellenca), 
Sabadell, 1926. 

Cada vegada que ens arriba damunt 
la taula un nou volum de la Biblio
teca Sabadellenca experimentem una 
satisfacció intensíssima, perquè ens fa 
sentir una joia especial com de des
cobriment, mantes vegades. Com és 
ara en aquest volum d'En Josep Got 
el qual, ho confessem, per a nosaltres 
era gairebé desconegut. Com no hem 
d'agrair, doncs, l'edició d'aquestes 
obres seves, que ens permeten de co
nèixer bé la fisonomia d'aquest inte
ressant escriptor? I cada vegada que 

ens arriba un nou volum de la Biblio
teca Sabadellenca tornem a pensar: 
per què d'altres poblacions no fan el 
que Sabadell fa? Us imagineu què 
representaria per la nostra literatura, 
que ciutats com Lleida, Tarragona, 
Reus, Girona, Valls, etc., aviessin una 
publicació semblant a la de Sabadell. 
No es trobarien en aquestes ciutats 
uns quants decidits aimadors de les 
lletres, de la cultura, com a Sabadell, 
que sostinguessin una biblioteca, com 
es troben a Sabadell? 

L'obra de Josep Got es llegeix amb 
fruïció, per l'ambient d'època que 
duu; és veritat que es tracta d'una 
època pròxima; però l'ambient hi és 
(Cal tenir en compte que, donada ¡a 
rapiditat amb què es descabdellen ara 
els esdeveniments, literaris o d'altra 
qualsevol mena, més aviat també te
nim el "fet" o "ambient d'època"). 

No cal dir que, com en els volums 
anteriors, la presentació és acurada i 
revela el bon gust de Joan Sallent, ei 
mirat impressor sabadellenc, així com 
la diligència i amor amb què s'ocupa 
de l'afer l'actiu i culte Joan Costa i 
Deu, el qual, junt amb les altres va
luoses col·laboracions que l'acompa
nyen realitza una de les tasques bo
niques i encoratjadores d'aquests 
temps espirituals. 

El pròleg o pòrtic de Pere Martí i 
Peydró, el trobem molt entonat. 

SEVERAL 

—Ha sortit "Records d'infantesa", 
de Frederic Mistral, traducció de To
màs Garcés (vol. 9 de la "Col·lecció 
popular Barcino". 

—Ha sortit el volum I de l"'Obrí> 
del Cançoner popular de Catalunya". 

—Ha sortit "Les flors del mal", de 
Baudelaire, traducció de Rosend Lla-
tas, dibuixos de Xavier Güell. 
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-*3ÍÈ* 
Una mostra dels gravats de «L'expansió de Catalunya en la Medite

rrània oriental», per L. Nicolau d'Olwer, 
I de ['«Enciclopèdia Catalunya». 
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Del balconet estant 
Al darrer número aparegut de la 

revista "Ciutat", de Manresa, hi ha 
unes pàgines de crítica, notables, de 
J. Farran i Mayoral. Parla de Carles 
Soldevila, Tomàs Garcés i Josep Ma
ria Junoy. 

En ésser a parlar del primer, co
mença així: 

"Feia molts anys, des de la publi
cació de V"Abrandament", que... etc. 

En ésser a parlar de Tomàs Garcés, 
comença així: 

"Fa molt de temps que desitjava 
trobar avinentesa... etc." 

En ésser a parlar de Josep Maria 
Junoy, comença així: 

"Feia molt de temps que tenia viu 
desig... etc." 

No direu que no sigui tenir pacièn
cia això. Bé es coneix prou que En 
Farran i Mayoral té tractes amb els 
grecs, és a dir amb els immortals, que 
s'encomana llur immortalitat; i per 
això, perquè se sent immortal, sap 
esperar... 

* * S: 

Prudenci Bertrana, en la seva de
fensa del doctor Daniel Pérez, que 
publica al darrer número sortit (cor
responent el mes de juny) de la "Re
vista de Catalunya", diu que sols a 
EL BORINOT fou publicat un treball 
en defensa de l'esmentat personatge, 
en aquells temps en què semblava que 
tota la crítica es confabulava contra 
el seu famós llibre; aquella reivindi
cació de Jordi Arqué—diu—no fou 
possible de publicar-la en cap fulla 
periòdica de Barcelona. 

El senyor Bertrana ens fa rodar el 
cap... Doncs, on es publica EL BO
RINOT: a Vitigudino? 

* * s= 

Cançó d'iníant 
Escrit expressament per a la nena M. ILL· 

Heu vist als ocellets, com salten per l'ar-

[breda. 
i junts van recollint, les palles pel seu niu? 
Treballant, com canten! Com canten, treba-

[llant! 
El dia feiner, per ells també és festiu. 

Heu vist les formiguetes, com fan el seu 
[camí, 

juntes i alegres, com fan la seva via? 
Res les detura. "Si el feix és gros per mi, 
tu m'ajudaràs" una diu a '.'altra. 

A casa meva, també hi ha un ninet: 
O. que és alegre! el sol sempre és per tot, 
del niu de casa, jo en sóc l'ocellet. 
O que els estimo, els pares del meu cor! 

LLUÍS BOTA I VILLA 

Dels llibres nous 
POSTA DE LLUNA 

L'espai en dolces claredats somriu 
Besa la lluna les humils teulades 
i els camps, on tot reposa. Assossegades, 
han mort les fresses de la nit d'estiu. 

Sota la llum que brilla com un riu, 
les cases una a una es són tancades. 
Fins el mussol, qui totes les vetllades 
fa penitència en l'olivar soliu, 

ara ha callat... La lluna se n'adona 
que és tard i fa serena, i ja fa estona 
que és tota sola sobre el camp dormit. 

Va davallant pel cel, mig ensenyada. 
Toca a ponent... La lluna s'és colgada 
darrera la muntanya. Bona nit! 

(D'"A Mig Camí", de Miquel Ferrà)-
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Una altra mostra dels gravats del 1 vol. de l'aEnciclopèdia Catalunya». 

REMEI PER A VIURÉ 
Som al temps i, com al ball, hom 

ha de dansar al so que toquen, car 
d'anar contra el corrent de les coses 
és arriscar-se a fer el ridícul. Si bufa 
llevant, amaneix el paraigua; si el 
•vent és del nord, abriga't el coll; si 
són rufagades de ponent les que do
minen, no badis! corre a encendre un 
ciri beneït. No mancarà pedra. 

Res no val de fer pronòstics que al 
millor fan figa. La qüestió és d'anar 
tirant—com feia en Met de Ribes— 
per bé que el riu se l'emmenava avai!. 

En Pere, en Manel o en Joan geme
guen que la sequedat s'ha menjat la 
collita? paciència, que pitjor hauria 
estat un aiguat que s'hagués endut ca
sa i tot. Que en Cisco, en Miquel o el 
Ton es dolen que el vi no es paga i 
del gra no en donen res? no cal deses-
perar-se, que més mal ens hauria fet 

un flagell de còlera o miserere. Hom 
sap com no es mou fulla que Déu no 
vulla, i quan Déu vol de tot vent plou; 
deixem, doncs, que l'atmosfera, la ter
ra i àdhuc els peixos grossos se les 
maneguin com vulguin que, a nosal
tres, poc ens hi demanen i frescos es
taríem que els mosquits gastessin pas
saport, car els caçarien pitjor que no 
les mosques. 

Per conservar bé els sentits corpo
rals convé no despendre'ls massa, no 
oblidant que d'un home ben conservat 
n'hi ha per anys mentre que una bóta 
de bon vi prompte s'escola si es tra-
gueja massa sovint. Cal tenir present 
que el pa blanc embussa les canona
des i l'oli enrogalla la veu. Hom diu 
com amb aigua fresca i quatre herbes 
viurien molt sans i, si hom sap enten
dre's no li cal rumiar massa, car avui 
hi som i demà qui sap qui serà viu. 

El xarop d'allargar la vida no es 
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despatxa en cap apotecaria. Es una 
llei de cosa que surt en el mateix in
dret on es cria la felicitat que, hom 
diu que ni el gram hi troba terra per 
arrapar-hi. Nosaltres, doncs, hem d'i
mitar la naturalesa que, ben rumiat, 
és la mare de tots. Ella té seny, molt 
de seny, tant de seny que hom seria 
capaç de perdre'l per tal de capir-ne 
els misteris llurs i no haver de pensar, 
per un mai més, en res del món, dels 
pols, ni del Canal de la Mànega. 

Saber-se arronçar d'espatlles i no 
ficar-se en política, heus-ací la verita
ble concreció per arribar als noranta i, 
segons com, depassar els cent. La 
metzina més grossa és la lletra d'es
tampa, deixant de banda el tabac de 
vint-i-cinc. No cal donar-hi voltes; els 
vells no llegien ni fumaven i es fu-
mien de més de quatre que havien es
tudiat en la universitat de Vacarisses. 
L'exemple dels nostres avant-passats 
ens hauria de desvetllar les ganes d'i
mitar-los. Quan engegaren aquella 
frase, que molts savis d'avui es creuen 
haver descobert, ço del mens sana in 
corpore sano, no tingueren de pensar-
hi gaire més d'un quart d'hora. 

Mateix que al pare Adam li calia 
allargar la mà per abastar un ramell 
de cireres, també els era fàcil a aque
lla bona gent, llançar sentències sani-
toses car tot ho era de sà, bo i bara:, 
sense matrícules ni segells mòbils en
ganxats. Ells, ni gastaven sastres ni 
els picaven els ulls de poll, ni es des
graciaven amb les Gillettes. Les mit
ges taronges respectives els criaven 
els fills, sabien posar llocades i fer 
confitura de pebrot. Allò era viure 
tranquil i sense temença d'eixir re
tratat en els diaris de Madrid, ni pen

sar en la baixa del franc ni tan sols 
preocupar-se dels raids a l'estel Ve
nus. 

En aquell temps no existien lligues 
de defensa, infantil, d'animals, bon 
parlar, ni. . . lliga-cames havien usat 
mai. Per ésser més lliures, res no vol
gueren saber amb les lliures d'arròs 
i fideus ni de les lliures esterlines. 
Fruïen de més llibertat que no els 
ocells en el temps de veda sense que 
els amoïnessin botzines d'automòbil ni 
els alta-veus dels veïns selectes. 

Sortosament, encara l'enyorament 
es sent amb intensitat, car els nostres 
germans aranesos no paren de maldar 
per tal que la vinent Conferència de 
Ginebra acordi per unanimitat (?) la 
desautorització d'en Voronoff i d'im
posar un règim de llibertat al revés 
del de Portugal i EE. UU. d'Amèrica 
per tal de conservar la salut i la vida 
per molts en competència amb els 
metges i bagulaires qu,e en secreta 
col·laboració amb els intel·lectuals de 
tot el món trasbalsen la humanitat 
amb el romanso de la higiene i la 
cultura. 

Cal demostrar, urbi et orbi, com per 
viure bé sols ens cal bona teca, den
tadura forta i temps per jeure. Aquest 
és el veritable secret per a fer anys 
i la millor metgía per retornar la sa
lut als homes. El descobriment ha es
tat bo sense, però, que se n'hagi de
manat cap mena de patent per aprofi-
tar-se'n. 

FLENDI 
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« E L B O R I N O T » 
és el 

periòdic literari 
de més circulació 

AQUEST NuMERO 

HA PASSAT PER LA CENSURA 

PELS BELLS CARRERS DE MU CIDTAT 
P A T E N T S I M A R Q U E S 

A. PASQUAL.—C. de Cent, 304, pral. 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
F . BONET.—València, 188 

Llibres, els millors 
EDITORIAL POLÍGLOTA.—Petritxol, 8 

Instal·lacions elèctriques, aigua i gas 
RAFEL SALA.—Corts Catalanes, 451. 

Pelletería 
LE RENARD.—Corts Catalanes, 614. 

MATERIAL ESCOLAR I CIENTÍFIC 
(Suc. ESTEVA MARATA). R. Univer., 7 

Ceràmica i Rajoles 
CASIMIR VICENS.—Tallers, 72. 

RIBAS I FERRER. B. REGINA 
Novel·les escollides.—Muntaner, 65 

Mantons Manila i Mantellines 
C. FONT.—Call, 1.  

Llaneria i Sedería 
CASA PUIG.—Call, 9. 

Camiseria.—Boqueria, 36 i 38 
RODRÍGUEZ & FEBRER 

Articles Fotogràfics i Ràdio 
PÉREZ i SÀBAT.—Fontanella, 18. 

Art. Fotogràfics i treb. de Laboratori 
E. PICAZO.—Jovellanos, 4. 

Articles fotogràfics i ràdio 
V. CALDES ARÚS.—Salmerón, 140. 

Articles Viatge i Pell 
LA MUNDIAL.—Salmerón, 153. 

ANTIGUITATS D'ART 
Carrer del Call, 28, pral. 

R. ABELLÓ.—Ronda S. Antoni, 48. 
Lampares menjador, des de 10'90 

Cristalleria i Alumini . 
CASA ÀCAR.—Ronda S. Antonio, 60. 

Taller d 'OPTICA, J . PUIGORIOL. 
Carrer Muntaner, 56 

VULCANITZACIÓ PE N E U M À T I C S 

A. Hernández.—Rosselló, 199. 

Fàbrica de Lampares Elèctriques 
ALFONSO MANES.-Villarroel, 173 bis 

GANIVETERIA ROCA 
Plaça del Pi, núm. 3 

CAMISERIA del "Liceo" 
JOAN VALLVÉ.—Sant Pau, 3. 

Pianos, harmòniums: venda i afina, 
ció.—Planeta, 41—L. CAMPS ARNAU. 

Sastreria Econòmica.—P. Padró, 14 
Trajos a plassos i al comptat 

Acadèmia Tall i Confecció per a 
senyoretes.—Diputació, 222, pral. 1.a 

Electricitat. - Lampares. - Motors 
Menéndez Pelayo, 103 (G.) 

Sastreria Guilemany, vestits i for
mes tots preus. P. Sol, 8, t. 1451-G 



SALA P A R É S 
Establiments MARAGALL 
Pitritxol, 3 i 5 - BARCELONA 

MOBLES FRADERA 

f[3È8ÍiaU.Mt. 

F a b r i c a c i ó pròp ia 

Vendes a termes. 
Condicions especials pel 

pagament immediat. 

Espositié, Despiili i Tallers: 
Calabria, 94 - Tel. 968 H 

BARCELONA 

RAMON SUNYER 
J O I E R 

Corts Cata lanes , n.° 661 
Telèfon 813-S. P. - BARCELONA 

IGNASI FOLCH 
I TORRES 

Novel·la 
contemporània 

«•» 

A T O T E S 
LES 

LLIBRERIES 
Preu: 

3'50 ptes. 
TRICRO/niAJ-AUTOTIPIAS 

CALÇATS 

A L F O X S 
KASPALL 

Es serveix 
bé, bo 

i a bon preu 

PortaferrissaJ3 
BARCELONA 

•LLÀTZER DE TORMES el clàssic de l'humor ¿2 
demaneu-lo a totes les llibreries Pesse s 

Rellotgeria "El Marino" 

EL M I L L O R 
R E L L O T G E 
SUÍS DE PRE-
CISSIÓ. Garan
tit per 10 
i únic que du 
rant els cinc 
pri m e r s 
s 'adoba 
de franc en 
mena de espat-
llament. 

PER ENCARHEGS: 
JAUME ROCA, 
~ r d r e , 1 3 6 , 

ant Andreu.— 
SEP TO

RRUELLA, 
pollés, 73, 

Martí. 
MERCÈ-
ell Ca

prici», Carmel, 
50, Les Corts. h 

CENTRAL- I TALLER D'flQOBS: 

Jaume Fonollosa. Canvis Vells. I 

Bisutería fina. - HUELOHI 

Si els seas 
t a l l s es 

cansen pot 
i evitar-ho 

consultant 
l ' ò p t i c 

¿ Piofes-
^§H|sJona l 

%, Ruiz Urrea 
Ronda Sant Antoni , 6i 
ïs (HlHfii el inert. Etfrifc per l'eieilt. 

F i B R I t » DE LLOMGAMiSSES 

la m i l l o r de la nostra terra 

TELÈFONS 
a Sen d'OraeU, n.°lí2^ 
» Barce lona , n.° 2023 
a S i t g e s , n.' 1383 

Demaneu a tot arreu la m»"» 

ELS PIRINEUS 
Quingles i Escaler 

CASTELLCIUTAT 
(Sea d'Urgell) 
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