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Aquest moro tan trempat
és en Sidi-Aben-Sopat.

Si bé això és contra el Profeta,
ell tragueja una miqueta.

En Sidi té un mal veï
que va a contar -ho al cadí.

Í2
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El cadí, molt diligent,	 Pró en Sidi és viu i declara	 —Que et penses que ens ho creiem?
fa agafar al delinqüent.	 que eii només beu aigua clara.	 Porta-la i la tastareml-

Í ^^
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:'c	 \
Allavors, en un moment,
els atipa d'aiguardent

Acabant el tribunal
amb un ball fenomenal.

1 quan tots s'han ensopit
eH ae'n va ban provei`t.
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Les extravagàncies d'en Joan Panxeta

En Joan Panxeta era un senyor extravagant en extrem. En les idees, en els costums, en el vestir, en tot
demostrava les seves rareses. Es féu construir una casa digna del més acèrrim cubista o futurista. Un dia, un
amic seu anà a visitar-la...

...i quedava boca-badat davant	 ... el mobiliari — cadires, ar-	 En una habitació veié en el sostre _ .a-
de tots els detalls. La reixa de la maris, quadros — tot era dins cosa que li cridà poderosament l'atenció_
porta principal... 	 l'estil més estrafalari.	 —Això és el llit que tinc a la cambra de

dalt—digué en Panxeta.

e

1 tot dirigint -se a visitar-la, li explicà el fonament (?)
d'aquella raresa.—Els llits—deia—en !'antiguitat es fe-
ren altíssims. Un de nosaltres s'esveraria al tenir de i
dormir-hl.

En el segle passat ja es construiren de bastant menys
usada. Un home hi podia pujar molt fàci •.ment pel
nitjà d'una petita escala.

rn

Ara, modernament, ja es fan tan baixos, que sfn a	 Jo m'avenço a tot i a tothom, i ja tinc el Ilit del per-
l'alcanç de l'home més petit. Això és cert, però no és v;ndre. Un hom s'hi fica com aquell qui es llença a
prou.	 nedarl



Avisada urgentment la policia, es
va procedir a obrir violentament la
porta del taller del pintor, per tal de
veure si se l'atrapava «infraganti».

1 aixís varen arribar a! taller del
pintor que habitava el primer pis, on
precisament finia el rastre. Allò va fer
sospitar a tots. 1 si fossin taques de
pintura i no de sang?

7'

Els interessà tant la relació del suc-
cés que l'havia emmenat a pendre
aquella fatal resolució. que decidiren
tots seguir el rastre fins a trobar el
criminal.

Efectivament. Es sorprengué a l'ar-
tista empastifant una tela amb una ai

-legoria de la maternitat. El noi «as-
sessinat» feia de model; les taques
eren dei vermilló de la paleta.

Explicada per el pare la desespera-	 Al ca p de vint anys, el noi que al

ció que li havia ocasionat la pèrdua del	 morir el seu pare havia heretat la te-
fill, el pintor s'enterní i Ii regalà en	 la, se la va vendre per dos mil•lions
compensació una de les seves millors	 de francs, car el pintor havia devingut
teles. famós. 1 el noi «assessinat» un dia,

visqué feliç tots els jorns de la seva
vida.

Aquesta idea l'esborronà de tal ma-
nera, que en un moment d'ofuscació
cere rj.! decidí acabar amb la seva
existea, tirant-se per l'ull de l'es-
cala.

Sortosament, un bec de gas va ésser
per al pobre obrer la seva àncora de
salvació, ja que, sostenint-lo penjat, li
privà la gran patacada final.

Amatents. acudiren els veïns pro-
veïts de tota mena d'aparells de sal-
vament i varen treure al pobre obrer
de la situació difícil en què havia que-
dat.

Un pobre obrer vidu es veia obligat	 Un dia, oh dissort!, en arribar a ca-
a deixar cada dia el seu fill tot sol en	 sa, va restar esglaiat al veure el bressol
el seu pis, mentres ell era al treball.	 buit. El seu fillet havia desaparegut!

Mes l'esglai fou encara més gros al
notar que en el replà de l'escala hi
havia unes taques que podien ésser de
sang. Si li haurien mort el fillet?...



Núm. LIII.-Pàg. 4	 VIROLET

La nit feréstega

La nit, rúfola i feréstega, no tenia ombres. La tempesta

omplia l'espai de fluors moradenques, i el tro retrunyia amb

salvatgines sonoritats, per les afraus immenses que cerca-

ven la vall, amarada d'aigua.

A l'hostal de la Llebreta, l'amo havia fermat la porta

del carrer, havia posat un manyoc de robes velles i desfi-

lagarsades a les escletxes, havia tapat i'esboranc d'un corc

i havia anat a seure prop de la llar fumejanta, on flameja-

ven, arborats, uns quants tions de pi i unes carraseles.

Al mateix banc, arrupit i de cara al foc, on hi clavava

la vista desvagada, hi havia un jovenet abillat de patge,

que, d'en tant en tant, amb la puntera corva del xapí, atia-

va les arrels serpejants d'un rabassó mig tendre.

— Roderic... Beul... Les malalties de ('amor, si no es re-

mullen amb vinassa, couen com un mal esperit!—feia l'hos-

taler, un bon home grassó, de cara roja de sanitat, assabo-

rint d'una gerra estant, a glopades llargues, un vi ciar i

transparent com els topacis.

—No tinc pas set, micer Ronyonet...

—Si no cal set per a empassar-se el vil La set tot jus-

tament vol aigua!... Roderic. tu tires per mal-capi Capficar

-te per una dona... Aquí em tens a mi: vidu tres vegades, i

tan rodanxó com sempre.

—Ai, Ronyonet, que jo vull sense esperança...

— D'arribar a vidu? Es clar! Si no et cases, tens per se-

gur que no hi arribes. Però també t'estalvies el disgust d'en-

terrar la dona... Tu saps els fatics que dóna traginar-la a

la Sagrera? Veus? El senyor de Castell-lsard ho té millor:

amb la capella a casa, els soterra aprop seu... Bé, per ço

—i no és dir-ne mall —ja els posa bones llossanes als seus

morts, perquè no tornin a la llum... Massa xerrarien els mo-

tius de la mort pròpia.

—Tu tampoc el vols gaire al senyor de Castell- Isard!

—Penjat que fos!... 1 crec que a la rodalia, que no saben

per quin temps assenyalar festa major, ja tindrien dial... Qui

vols que el vulgui si no fa res a dretes? Jo no sé com Mos

-senyor de Bellaguait va gosar a fer-lo hereu!...

—No són coses del meu temps...

—Es cert... Tu érets un xicalló. Si fa o no fa com en Gui-

fre, el fill d'En Gilabert de Ces Aroles, tan afrosament na-

frat per mossenyor de Bellaguait... Per xança que féu en

una nit com aquesta, de trons i llamps. No coneixes el cas?

—Només per alt-per alt!

—Oh! Per alt-per alt el sé jo! 1 fora del senyor de Cas

-tell-Isard no crec que ningú en sahés més!... Diuen que

Mossenyor de Bellaguait tenia una forta passió pel joc...

Els daus el tenien perdut! Cullites, delmes, tributs, tot s'ho

enduia aquell dauet d'os, que per el! semblava cosa de Déu,

de tant que el venerava! Doncs bé, en una nit d'infern, ja

et dic, com la d'avui, no gosant eixir del castell—el Castetl-
Isard era seu—, va cridar al cap de la seva host, en Gila-
bert de Ces Aroles,, i es va posar a jugar amb ell, vulgues
que no. Peró Mossenyor no estava de sort, i perdia, perdia,,.
El castell, les terres de conreu, els pobles de sotscampana,
el terme sencer... En Gilabert no volia seguir jugant, però
en Bellaguait estava encés de la virior del vici, i acabà per
jugar-s'ho tot... Tot! Si en Gilabert hagués estat el diableo .
fins l'ànima! En Gilabert tenia els sants de cara, i va gua-
nyar!

—Ja era passió!—féu el minyó,, aprofitant un descans d^
l'hostaler.

—Mossenyor de Bel!aguait era noble i cavaller, però de
tarannà viu, inquiet... Tenia passades de gat. L'amoixaves,
encameilava el !lom, runava de goig, però quan més man-

soi et semblava treia les urpes i deixava senyal... Ja sap-'
que de porc i de senyor se n'ha de venir de mena, i e!! era

de mena de senyor, però duia un marranxonet sota la mà-

nega, que tot sovint morrejava!

—Sempre he sentit a dir que era un galant cavaller! Ge-

nerós! Valent! Amic deis vassa!Is!

—Sí, sí, mentre els dauets li somreien. Però, així i tot...

Veuràs, escolta: En Gilabert va guanyar i Mossenyor, fou.

una hora tonta... El marranxonet, saps? Va tenir el mat

pensament de reptar-lo. Els dos cavallers eren destres, perd

més irat Mossenyor que en Gilabert, va clavar-l'hi la daga

al cor. Pobre Mossenyor!
—Pobre Gilabert deus volguer dir!...
—No, pobre Mossenyor! En Gilabert ja era mort, i ela

morts, si han tingut una santa vida, i en Gilabert era un

home de bé, comencen a viure al celi Mossenyor ja no va

tenir hora de repòs... Ell mateix, repenedit, soterrà al di-

funt, i sabedor de qué en Gilabert tenia un fill que es deia

Guifre, que per no tenir mare es quedaria sol al món, cridà:

al seu majordom—l'actual senyor de Castell- Isard—, i li re-

comenà al menut... Pobrissó! Semblava un granet de mill!

Encara no havia complert dos anys!... 1 va fer donació de,

tot a l'infantó:—«T'he pres al pare, i ja no te'l puc tornar,

però jo aniré pel món fent penitència... Ets meus béns se-

ran per sempre teus, i tu, Jaques—el senyor de Castell-lsarc;

no era Mossenyor Jaume com ara—tindràs cura de l'infant,

i si ell morís serva tu l'heretat, que no la malmenin les

cobdícies deis estranys».
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—Home honrat Mossenyorl Se II podia perdonar la mort,

r la virtut del seu repenedimentl
—I de Mossenyor ja no va sapiguer-se gran cosa mal més.

n forçat que havia passat a terres de moreria jurava i per-

jurava que l'havia vist prop del Soldà, fet un Bel d'impor-

tància... Un almogàver tarragoní, un lleó del camp que tor-

nava de Grècia, deia que I'baila trobat de senescal d'un

Mega-duc o del mateix Diadoc, no ho sé!... A Terra-Santa

un el veié fent de peregrí... Barban,, el corsari, té dit que

el duia de cap d'estel... Ai, si un fes cas de totes les coses

que diuen!

—Així va tornar-se un home rodamón?
—Per oblidar, segurament, la seva feta malestruga...
—1 aquí, en Jaques?... Va vetllar per en Guifre?
L'hostaler, baix-baixet, a cau d'orella i després d'una

ullada per l'estança, a F de convènce's de què ningú més
f'o'fa„ respongué:

—Tres anys més tard va morir sobtadament... L'havien

vist sà i alegre els criat. del castell; al cap de dues hores,
en Guifre era mort, de qui sap què, d'una malura estranya

que II havia desfigurat el semblant com si tingués la cara
ratada. Però no ho haguesses pas dit allavors, ni ho xerro

-tegessis pas ara! Dos criats que em varen fer esment a mer-

cat varen morir estimbats que ningú s'ho esperava, perquè

fou en camins que ells bé prou coneixien! 1 tots jeuen so-
terrats a la Sagrera del Castell!

—Així en Jaques restà amo i 'senyor de tota l'heretat...

—Sí; no era tan grossa com ara, perquè Mossenyor de

Bellaguait no era mesqu ; ni escanyava als remences... Amb

dir-te: les forques del temps d'en Bellaguait varen caure

corcadas de no servir; ara estan esmolades de la feina que

fan1

—Uns tant i altres tan poc(—féu el jovenet, sospirant.
> —Val més poc i honrat...

' —Sí, micer Ronyenet... Però„ si jo fos ric, pervingués

don pervingués el meu diner, la dolça Elisenda de Munt
-Bernat, que tant em vol, no toparía amb l'ambició de son

pare que la vol per un rei o per un comte.
—Però, en enamorar-te, per qué guaitaves tan amunt?

No veies que et rodaria el cap?
—Si fou ella, que deixà devallar l'esguard damunt meu,

micer Ronyonetl El patge, somniar en l'amor de la mes-
tresseta? Ni que el patge fos masell de l'enteniment!... No
sabeu com va ésser...?

—Sí, sil No ho tornis a contar, que ja ho sé de memò-
rial M'ho has contat trescents seixanta cops des de que
menges a l'hostal; tants cops com dies. Sí, «que li va fugir
un colom, que va posar-se al capciró d'un arbre, que tu
vas grimpar per l'escorça com una sargantana, que el vas
abastar i II tornares, i que ella va donar-te una flor...» Si
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fos juglar, ja n'hauria tret una cançoneta de !'ocell i la rosa!

Uns trucs embassardidors feren espetegar la porta. L'hos-

taler, cor-gelat, va perdre l'esma. No esperava a ningú. El

patge, refet del surt, es clavà a riure.
—Micer Ronyonet, vés a obrir, que amb el temps que 'a

l'home de més paciència, esperant a l'aire lliure, posa tirat

ferreny!
—Qui serà?
—Obre, homel
Uns trucs, encara més forts, ressonaren en la buidor de

la vall com un tro més de la tempesta, a cada instant més

revoltada, com precursora del dia del Juh!l
Micer Rohyonet, temoreg, car aauells temps eren d'em-

bruixaments, i mals esperits, obri la porta. No temia a

ho.ne de carn; però l'esverava el pensar en els homes fo-

ned;ços.
El qui trucava no era pas fonediç. Un home cepat, d'am-

oles espatlles, alt i ferm com un roure i que s'embolcallava

en una capa blanca, xopa de la pluja.

—Ereu sord, hostaler de l'infern?—féu el nou vingut, amb

una veu aspre i eixordadora.

L'hostaler, en veure un home de veres, no un esperit ni

un fantasma, va sentir-se retornat. _

—A fe que el diable no m'havia anunciat cap hoste,

senyori —li etzivà amb e! dir clarament mofeta.

EI ncu vingut, guaita„ tot desembolcallant-se, de fit a

fit. a Micer Ronyonet, i va clavar-se a riure.

—Sou eixeritl No vos penseu, que no sé si sóc el diablel

Quina nitl Sembla talment que Llucifer em fes escolta

de mals averanys(... De bell antuvi, hostaler, serviu-me

vi, un vi que tingui brases, que a sota de la malla porto

totes les congestes del Montseny, mala negada! Temps del

batavantl	 -
Tot porlant, a batzegades, amb un deix d'home fet a

tot, anava descobrint-se; estengué la capa prop de ¡'escó,

es tregué el capell d'acer que ornava un capciró de drac

amb ales, i tent tlntinejar les malles i dringar els esperons,

s'acostà al foc, allargant-hi les mans balbes.

A la vesta hi relluïa una creu vermella.

—Però, missenyor... Com anàveu pel món en aquestes

hores de nit, amb aquest ternps i a peu?

—EI cavall l'he deixat panxa enlaire, no gaire lluny

d'aquí. Té una pota trencada... Del demés no t'interessa un

mot, home tafaner... El Gran Turc ja t'hauria fet tallar la

llengua, el Diadoc t'hauria esquarterat, els cadells d'Ab-

derraman... A veure, el vi!
1 el cavaller creuat begué llargament. Satisfeta la set, es

tombà vers el patge, que guaitava amb cert interès al per-

sonatge, i oferint-l'hi la gerra, exclamà:

(Continuará)
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Una caça eniginyosa

-	 -	 -	 -
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Amb el posat molt tranquil	 €I rus prepara &s estres	 En efecte; ai poc ratet	 atreta, la golafre,

	

co rn aciuell qui res no fa,	 per a t'ós poguer caçâ.	 la ¡era ve sens rezel	 per la sentor de la mel.

:

»	 --	 -----	 -	 -	 -	 --

Com que al bell davant del l'aparta un xic, mes aviat,	 Allavors l'ós, irritat,
el roc ji priva l'acció, [rusc rep un cop que Déu n'hi do. furiós la pedra llença

car, aixís, sense destorb,
pagué heure el rusc es pensi

Mes amh tanta força torna,
que a l'ós fa caure de tort

fent-Phi tan greus ferides
que no tarda a quedar mort.

—Bé es veu que el procediment
que he p res, va de prirneraZ
Mireu com tan Fàcilment
avul he fet la cacera!-



..!i no tinc mes quo llepar,

V IROLET
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Redolins incomplets
	

L' AVENTURA DE D. JOSEP SIRERA.—II
(Continuació)
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Ja refet de la trompada	 Com que la sort l'empara
...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ... 	 ...	 ...	 ... 	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...

HISTORIA D'UNA RATA LLAMINERA, per W. Busch

na vegada Ai havia usa rata	 Cerca per aqui, ensuma per al13,	 —Es aixaro»i Però te el Errat mas.
limera, que un dia passejant per	 la rata es preguntava: «Qul: iri deu-	 sa petit, i no m'hi passa el morrol
rebost, descobri un barril.	 rà haver a dins?

Ja està arreglat: Fico la •ua	 ... la trae amb tot el cuidado pos-
linh-e...	 sible per a qué no es perd res...

G MN CONCURS D' JISTORISTES

Valuosíssims premis! Cóntin'ua la pluja d'originals! A treballar tothom que els premis

s'ho valen!	 Llegiu les condicions del concurs publicades en números anteriors.

J i H	 SORTIT! Es troba ja a la venda a can PATUFET i en les principais llibreries
i quioscos el formós llibre EL$ VIATGES DE GULLIVER

Cuiteu—els qui encara no ho hagueu fet—a escriure una evita urgent ais Ris demanant ene no es des-
cuidin de portar-vos-el. Creieu que val ben bé la pena! Text interessant!! Bellísimes il'lustracions!!!
Presentació exquisida!!!!

Per té un altre disbarat
...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...

(Continuarà)
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Re:Eeguir correlativament els números amb
llapis e ploma.

Tenint en compti aquest dibuix, endevinar
el tito) d'un espectacle de teatre infantil
que s'acostuma a fer per Nadal,

SOLUCIONS AL NUMERO PASSAT

Redolins incomplerts:

I.—Al senyó Josep Sirera
U han furtat la cartera.

IL—Per atrapà la cartera
del lladre corre al darrera.

m.—i tombà i<na santonada
li claven una trompada.

Entreteniment: Una botelLe de xampaav.

Coses al revés: Barret. ulleres i nirvs_

—No! Avui no vull que vin-
8uf9f

luard 1 Josep Sola
rpresors. Valencia, a
ereelona.—Te1;1282 (}.

—Te'n vas J cm coixes? No	 --Ja veuràs quin una.
m'hi resigno.

—Ai, ai? Per on has sortdt?
—M'he tirat per la fin -otra.
—Tu deus tenir set vides com

els gats?



1 no és d'estranyar que, ja
tip de menjar p ; nyons i aglans,
s'apressés a fer-se amo del cis-
tall. Un cop això aconseguit, féu
un esmorzar esp!èndid, treient
allò que s'acostuma a dir «èi
ventre da pena».

Així el dissortat gran pu
tor anava passant el temp
quan un esdeveniment ine
perat vingué a torbar la s
va tranquil . litat. Un sa'
naturalista que per aquel
indrets caçava papellones.

En Pau Llambrocs, malgrat ésser
un gran pintor, era un home de
«pega», car no havia pogut vendre
mai cap quadro. Com que, en con-
seqüència, Ii resultava del tot im-
possible pagar al propietari, aquest
el tragué violentment del pis.

1 heu's aquí que el
dissortat Pau Llam-
brocs es quedà al mig
del carrer, sense un
clau, sense un clos on
anar a viure i amb un
fret que pelava.. Sense
s.,.nier'''r '-uè fer ..

... es posà a caminar a la bo-
na de Déu. Tot fent via pels
carrers de la ciutat, amb un
pas força viu per a desentu-
mir-se, anà a raure a les afo-
res, on se li aparegué davant
els ulls admirats una formosa

' n-il I-, orant-'e ...

...en la porta d'una ten!
ría. En Pau Llambrocs, qL

estava tremolant de fam i ¿.
fret, s'apropà on hi havia 4I
pell i ràpidament la prengei
i se la posà per a tenir 1a
han abric que tanta falta
feia.

7Ï4' ,
1, fugint camps a través, Un .for n pa.,sa pel mig dcl

anà a fer cap al mig d'un bosc una dona que anava a
bosc, on començà una nova mercat amb un cistell pie de
vida més tranquilla, més vianda. Ja podeu comptar
natural, més vegetativa, vi- que a la vista d'aquell bé de
vint entre arbres i menjant Déu de coses enyorades, a
aglans i pinyonets pelats.	 en Pau Llambrocs la boca

se l i féu	 gua.

.s'adonà de la nest +o més ci-
vilitzada del món. No n'hi havia
pas per menvsl No tinc més que
dir-vos que, en aquell moment, en
Pau Llambrocs estava dibuixant
en una pedra el retrat del seu ex
propietari,

El savi naturalista va trobar
allò molt natural. Lluny de res-
tar sorprès, va creure's que ha-
via descobert l'home micus i, cen-
se pensar-s'hi gens ni mica, va
tirar-l'hi destrarnent el caça-pa-
pallones.

En lloc d'oposar resis
-tència, en Pau es mos

-trà perfectament resig-
nat. En veure el savi na-
turalista una bèstia tan
manyaga, se l'emportà
cap a ciutat, satisfet del
triomf que seria...

.tal trovalla per a
ciència. Un cop el tingué
casa seva, comprenent q
Phome-micus tindria gar
Ii presentà una magnifi
fruitera plena de fruits
tota mena, car sabia q
per al micus és el millor

Mes, a 13 poca estona .d'haver
menjat tal quantitat de fruita, a en
Pau Llambrocs Ii vingueren uns tan
terribles recargolaments de ventre,
que el savi naturalista s'apressà a
anar a cercar un veterinari...

... el qual es nosà a ex'.minar con- 	 Aleshores en Pau Llambrocs saltà del 1cíençudament la pobra bestiola. Des-	 i, treient el cap de sota la pell, digué:—.prés d'haver-la mirat i remirat per tots	 6i que ho entenc. Porteu-me bons bistecs
costats, l'home es quedà perplexe i ex-	 la cosa serà diferent! —I torna a la vida 1
clamà en un moment de sinceritat3--	 vllitzada després de regalar la pell de gorNo ho entenc.—	 la al savi naturalista.
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