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N dia que Napoleó I passava revista de les tropes a
la plaça del «Carroussel», que es davant mateix del

gran palau del Louvre, el seu cavall va encabritar-se i amb
els esforços que feia per dominar-lo, li va caure a terra
el seu famós capell, el «petit chapeau», amb el qual hau¬
reu vist gairebé sempre la imatge del gran conqueridor
del món.

El capell de l'emperador havia caigut als peus d'un
oficial què va sortir del seu rengle per oferir-lo a Napoleó.

Napoleó li va dir, sense donar-se compte que aquell
no era més que un oficial :

— Gràcies, capità.
L'oficial, tot quadrat, li va dir :
— Capità de quin regiment, senyor ?
L'Emperador llavors va donar-se compte de la seva

equivocació. Però com que no volia que fos dit. que s'ha¬
via equivocat, va respondre, ràpid :

— Del regiment de la meva guarda !
L'endemà l'oficial fou ascendit a capità.
Un altre dia l'emperador revistava una companyia i

va preguntar, malhumorat :
— Qui mana aquesta companyia ?
Es va avençar un oficial i va dir :
— Jo, senyor.
L'Emperador li va dir, amb indignació :
— Sou capità ? "

L'oficial va respondre amb aplom :
— No, .senyor ; però sóc de la fusta dels capitans !
I l'emperador li va dir, girant-li l'esquena ;
— Està bé. El dia que necessiti capitans de fusta em

recordaré de vós !

ANECDOTES HISTORIQUES
DUES ANÈCDOTES DE NAPOLEÓ 1
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PERQUE EL ROMANI FLOREIX EN CADA
MARE DE DitU O LA FUGIDA A EGIPTE

EIA Heredes que els Reis d'Orient no tornaven i no

podia saber cap nova de l'Infant, nascut en el Portal,
adorat per tants milers de pastors i àdhuc per reis que vin¬
gueren de terres llunyanes per ofrenar-li els seus tresors :

or, mirra i incens.
Herodes va sentir dintre el seu cor, com un core que li

rosegués la carn viva, i flestomà de l'Infant ; i tement que
algun dia pogués treure'l del seu soli reial, va manar a la
seva escorta, que quan fos nit caiguda, seguissin totes les
cases, carrers i recons de la ciutat, i degollessin tots els
infants que trobessin que no passessin de dos anys.

L'escorta afilerada recorria els carrers de la ciutat em¬

punyant glavis afilats per enfonsar-los al coll dels infants
i al pit de les mares que privessin l'entrada a casa seva. I
les antorxes enceses il·luminaven la fosca i, una a una,
escorcollaren totes les cases.

L'Infant Jesús dormia en els braços de la seva Mare,
quan un àngel va aparèixer en somni a Sant Josep i li
digué ;

— Alça't, pren l'Infant i sa Mare, i fugiu a Egipte.
Sant Josep es desvetllà, despertà a la Verge i l'Infant

i, fent-los cavalcar en una somera, es dirigiren cap a la
terra d'Egipte.

La nit era fosca com una gola de llop. De tant en tant,
un raig de lluna, escantonant un núvol cendrós, aclaria els
camins plens de fosca.

Havien caminat molt. Per sobre les muntanyes comen¬

çava a fer pampallugues una clivella de claror. El nou dia
despuntava.

(llegenda bíblica)

* * ♦



CARA DE ROSA

LLEGENDA EGÍPCIA

Aquesta es la versió més anti¬
ga de La ventafocs o la sàbateta
de vidre. A través de les centú¬
ries i dels països més llunyans,
les rondalles es perpetuen, tra¬
meses de l'una veu a l'altra,
des de les civilitzacions més re¬

motes fins als temps d'avui.

En temps molt antic vivia a Neucratis, al nord de l'E¬gipte, una noieta encisadora que es deia Rhodopis o

Rhòdia, qne vol dir Cara de Rosa.
Era molt bonica i instruïda en l'art de la dansa, molt

cultivat llavors, i en el de la música que no era pas menys
apreciat. Sabia nna mica de història, dibuixava hàbils
figures amb un diminut pinzell sobre bandes de papirus,
i portava sempre a la seva túnica uns trossets de fusta
coberta de cera on gravava amb finíssim estilet d'argent
els seus innocents i graciosos pensaments.

Però si Rhodopis tenia tantes qualitats, amb el seu

gran encís i el seu graciós somriure, també tenia un de¬
fecte ; el més graciós defecte, és cert, però defecte en fi ;
era coqueta !

La seva coqueteria es traduïa per un desig constant
de canviar de sandàlies ; la noia tenia l'orgull dels seus
peus petits.
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Mirava al lluny els navilis que -entraven al port.

La seva amiga Peitho li va dir nn dia :
— Tu tens, Rhòdia, per caminar, dues flors de lotus

graciosament alades !
La noieta estava orgullosa d'aquesta beutat original

i rara i es mirava massa sovint els seus peus àgils amb un
xic massa de complaença.

Però aquesta era l'única feblesa que se li podia tro¬
bar. I val a dir que era ben inofensiva !

I com que continuament es veia elogiada per la bellesa
dels seus peus, somiava sempre sandàlies noves. No fal¬
taven tampoc gent per ericoratjar la seva mania. Els
marxants estrangers, vinguts de Pèrsia o de Síria, li ve¬
nien sandàlies de tots els països, botines de cuiro roig o
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babutxes brodades o tires d'oloroses pells i cintes escar¬
lates per nuar les soles i que s'enrotllaven al voltant de
les cames.

Un dia, en un cap-al-tard molt xardorós, Cara de
Rosa, ajeguda sobre els coixins de la terrassa, mirava al
lluny els navilis que entraven al port i les barques lleu¬
geres que descendien o remuntaven el corrent del Nil. A
força de mirar sempre el mateix lloc, els seus ulls se li
van cansar. Les parpelles de Rhodopis els amagaren i
ben aviat es va dormir.

Una de les seves plantóles va relliscar i brillava sobre
la catifa com un petit sol. Li havien dut aquelles plan¬
tóles un moment abans. Eren de cuiro i d'or, amb pe¬
dreries incrustades.

Rhodopis reposava feia algun temps amb un son tan
pregon que no va sentir que una ombra descendia sobre
el seu cap, una ombra que s'anava fent grossa. Això era
tot primer un puntet en el cel, després una taca negra, i,
finalment, si la noieta s'hagués despertat, hauria vist una
àguila, una àguila superba que feia batre l'aire amb les
seves amples ales.

Tot de cop, com atreta per algun objecte esclatant, va
deixar-se caure sobre la terrassa. Aviat, va reaparèixer
en el cel clar, duent al bec la petita plantóla de Rhodopis,
i va aixecar-se amb ella molt alt, molt alt i molt lluny,
en la direcció del riu.

Cara de Rosa seguia dormint.
tf: 4: ^

El rei Amasis, que regnava a l'Egipte, estava a un
turó de Memfis, a la vora d'un llac, amb tot el seu se¬

guici.
Aquell dia feia justícia en una de les terrasses del seu

palau. Estava assegut sobre un tron de granit, amb el
front cenyit per la sagrada serp, amb l'atenta immobi¬
litat d'una imatge de broze.
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Va voler saber quina dona del seu Estat podia calçar una
minúscula plantofa com aquella.
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Dos homes havien estat portats davant seu i baixava
vers l'un d'ells el seu ceptre d'or cobert de jeroglífics,
quan li va semblar que un moviment de curiositat animava
la multitud, sempre tan quieta i respectuosa al seu
voltant.

Tots els caps estaven girats envers el cel.
En aquell instant va sentir una ombra planar sobre

d'ell i tot de cop un misteriós petit objecte va fendir els
aires i va caure sobre els seus genolls, entre els plecs de
la seva túnica, mentre un gran ocell s'allunyava per l'es¬
pai, continuant la seva ruta envers el sud.

El Faraó va quedar ben sorprès. Les seves mans
reials giraven en tots sentits el petit objecte tan miste¬
riosament vingut. Era una deliciosa petita plantofa, tan
menuda, que el rei Amasis va quedar-ne meravellat i que
els assistents, que s'havien acostat al tron, s'en merave¬
llaren amb ell.

L'estranya aventura va emocionar el rei poderós. Va
voler saber quina dona del seu Estat podia calçar una
minúscula plantofa com aquella. I exèrcits de missat¬
gers van partir en totes direccions.

^ ^ Sí?

Cara de Rosa, en despertar, va tenir un gran disgust
de no trobar la seva plantofa d'or ornada de pedreries de
tots colors.

L'havia cercada per tot, sense poder-se imaginar que
li hagués desaparegut durant la seva dormida i d'una ma¬
nera tan estranya.

Les seves esclaves van cercar junt amb ella, car totes
estimaven la seva mestressa que era, com cap altra, bona i
generosa.
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Però van cercar per tot arreu, sense trobar enlloc la
deliciosa plantofa. Rhodopis era massa intelligent per
perdre el temps en inútils planys Va tomar als seus
pinzells, a la seva arpa i a les seves tauletes. Però, tot
procurant distreure's, pensava sovint en aquella gentil
plantofa perduda.

Per això, quan la va veure un matí entre les mans de
dos missatgers que havien estat introduïts davant d'ella,
va fer un gran crit d'alegria i es va posar a saltar per la
cambra com un infant.

El missatger, agenollant-se, va posar l'estoig d'or cons¬
tellât al peu petit de Cara de Rosa. Rhodopis va cal-
çar-se tot seguit l'altra plantofa que havia guardat pre-
ciosament dins un cofret de sàndal.

I els enviats del rei, prosternant-se, li van cridar tres
vegades :

— Glòria a tu, en nom del gran senyor Faraó !
Després, emmenant-se'n la noia profundament sor¬

presa, la van dur al seu carro lluminós que els va portar a
Memfis, al galop furiós dels grans cavalls.

^ ^ ^

Quan Cara de Rosa va aparèixer davant del Faraó,
tots els ulls es van fixar en ella i el rei va sorpendre's de
veure-la tan petita.

Ella davant seu, esperava immòbil.
Tan a la vora del mestre de l'Egipte, el nom del qual

feia baixar les testes temoroses, Rhodopis no demostrava
sentir ni la més lleu esgarrifança de por.

No havia fet cap mal. De què podria tenir por? Es¬
tava solament molt contenta de veure tan de prop el Fa¬
raó. El seu riure era tan joiós com sempre i els seus grans
ulls eren dreçats dolçament envers el rei. I Amasis, da-
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vant d'aquella calma feliç, es va enternir. Veia per
primera vegada un ésser humà que no tremolava davant
seu. I qui era? Una noieta, tota senzilla i menuda, que
era allí al seu davant i que li somreia.

El Faraó va reflexionar. Pensava que una noia tan
gentil amb un cor tan brau, era digna del poder reial i va
decidir de unir-la a la seva sort. Sempre silenciós va

aixecar-se, va descendir les grades del tron i va acostar-se
a Rbodopis esguardant-la en els ulls. Després, agafant-
la per la mà, va pujar novament els graons amb ella i la
va fer asseure al seu lloc.

Poc temps després les noces van celebrar-se magní¬
ficament.

I tot l'Egipte va aclamar la nova reina que una àguila
li havia portat.

Adaptat de JE.\N HellÉ
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ELS CIGNES SALVATGES

( ACABAMENT )

— Els teus germans poden ésser deslliurats, li va
dir la fada ; però tindràs el valor i la perseverancia que es
necessita per a una missió com la teva ? Veus aquesta ortiga
que tinc a la mà? En creixen moltes a la caverna ou tu
dorms. Només et podrà servir aquesta i les que creixen als
cementiris, no oblidis això. ,Les altres ortigues no tindrien
virtut. Les tindràs de collir i els teus ditets s'ompliran de
butllofes coents. Llavors les aixafes sota la planta dels
teus peus i obtindràs uns filaments prou durs amb els
quals deuràs teixir onze túniques amb les mànegues molt
amples. Llença-les sobre els onze cignes i l'encant serà
trencat. Però recorda't sobretot que des del comença¬
ment del treball fins al dia en què acabis les túniques,
els teus llavis no han de dir ni una sola paraula. La
primera paraula que pronunciessis seria una mortal pu¬
nyalada amb la qual traspassaries de part a part el cor
dels teus germans. De la teva llengúa depèn la vida
llur. —

Després va desvetllar-se. El dia ja havia sortit i al
seu costat hi havia l'ortiga que havia vist en somni.

A mans plenes va arrencar les ortigues que la crema¬
ven. Tots els seus braços tan blancs van ésser coberts
de butllofes que li feien una coïssor terrible. Però ella so¬

fria sense por totes les dolors i ja se sentia pagada podent
deslliurar als seus germans de l'encant de la madrastra.
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Va aixafar les ortigues sota la planta dels seus peus des¬
calços i va començar a teixir les onze túniques verdes.

En pondre's el sol els germans varen tornar. Van te¬
nir una gran por de trobar-la muda. Creien que era un
nou encant de la seva mala madrastra.

Però, veient les seves mans, van compendre que era
per a ells que treballava. El més jove dels germans es
va posar a plorar i quan queien les seves llàgrimes so¬
bre les mans de la Liseta ella sentia per un moment que
les cremades terribles no li feien coïssor.

Va treballar tota la nit sense repòs, perquè volia des¬
lliurar als seus germans molt de pressa. Va acabar la
primera túnica i va començar la segona.

Sobtadament un com de caça va ressonar per la mun¬

tanya. Va tenir molta por, perquè el corn s'anava acos¬
tant. Ben aviat va sentir que els gossos glapien per allí
a prop i va refugiar-se dintre la cova molt poraga. Va
fer - un paquet amb la túnica que havia teixit i va as¬
seure's al damunt. De sobte nn gos molt gran va arribar
tot lladrant, seguit d'una corma xPaltres gossos. Un
moment després tots els caçadors estaven reunits a l'en¬
trada de la cova.

Allò era la caça del rei. El rei va entrar veient la
Liseta. Mai no havia vist cap dona tan bella.

—^Com és que et trobes aquí, noia meravellosa?, va
pregnntar-li.

La Liseta va moure el cap. No podia parlar ; es
tractava de la vida i de la deslliurança dels seus ger¬
mans. Al mateix temps amagava les seves manetes sota
el davantal perquè no veiés les nafres que hi duia.

—^Vina amb mi, va dir el rei. No pots quedar-te
sola per aquí. Si ets tan bona com bonica vull vestir-te
de sedes i vellüts, amb una corona sobre el teu front.
Viuràs al meu castell.

La va pujar sobre el seu cavall.
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Ella plorava i ajuntava les mans, suplicant. Però el
rei li va dir :

—^Jo no et vull fer cap mal. Me'n donaràs les grà¬
cies algun dia, del que faré per tu.

Després el cavall va arrencar a córrer boscos a través
amb ella a la gropa i amb tots els caçadors darrera del
rei.

A posta de sol arribaren a la ciutat. El rei va portar
la Liseta al seu castell.

Per les altes sales de marbre magnífiques fonts bro¬
llaven. Els murs eren coberts d'antics retrats. Però
ella no veia res i es lamentava i plorava. Indiferent a
tot va deixar que les dames d'honor la cenyissin de
reials vestits, li ornessin els cabells de perles i cobrissin
amb guants lleugers les seves mans doloroses.

Vestida així estava tan formosa que tota la cort va
inclinar-se humilment davant d'ella. El rei va presen¬
tar-la a tots com la seva promesa, encara que l'arquebisbe
movia el cap i assegurava que aquesta noia del bosc devia
ésser una bruixa que havia fascinat amb els seus ulls el
cor del rei.

El rei va obrir llavors la porta d'una cambreta que li
era reservada. Estava tota coberta per tapisseries verdes
de molt preu i tenia l'aspecte de la cova on havien trobat
a la Eiseta. A terra hi havia el paquet de les ortigues que
ella tenia i estava suspesa a la paret la túnica acabada.

Un dels caçadors ho havia dut al castell per curio¬
sitat.

—Aquí podràs somniar que encara et trobes en la
teva antiga habitació—va dir-li el rei.—Aquí tens el treball
que feies allí. En mig del teu luxe actual això et recor¬
darà les teves hores del bosc.

Quan la Liseta va veure aquella cambra un somriure
va illuminar el seu rostre i les seves galtes no eren ja tan
pàl·lides.

Va pensar en la salvació dels seus germans i va be-
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sar la mà del rei, que la va estrènyer dolçament sobre
el seu cor. Va fer tocar alegrement totes les campanes
de la ciutat anunciant les seves noces. La bonica noia
muda havia esdevingut la reina del país.

L'arquebisbe murmurava prou dolenteries a, l'orella
del rei, però no penetraven fins al seu cor i la cerimònia
del casament va tenir lloc. L'arquebisbe havia de posar
ell mateix la corona sobre la testa de la Liseta ; expres¬
sament li va enfonsar tant sobre els cabells que li va fer
molt mal.

Però ella era insensible a les dolors corporals perquè
portava una pena al cor més viva ; l'afició de desllinrar
els seus germans com més aviat millor.

Cada nit es retirava a la seva cambreta que estava or¬
nada com la cova aquella, i allí feia les túniques l'una des¬
prés de l'altra. Quan estava fent la setena les ortigues se
li van acabar.

Les que ella necessitava, se'n recordava prou, només
creixien als cementiris i era indispensable que les collís
ella mateixa.

De quina manera hi podria 'anar?
— Ah ! què son els sofriments de les meves mans al

costat de l'angúnia que m'estreny el cor!, pensava Ho
vull provar tot. Déu no m'abandonarà !—

Tremolosa com si fes una mala acció va baixar al

jardí una nit de lluna i per llargues avingudee i per car¬
rers deserts, va arribar al cementiri.

AHÍ va veure per les tombes bruixes velles i horribles
assegudes en cercles. Es despullaven el seus vestits,^
com si es volguessin banyar i amb les seves ungles esmo¬
lades buidaven les tombes fresques. La Liseta va tenir
de passar entre les tombes i esquivar les seves mirades
dures. Però la Liseta pregava. Va arrencar moltes orti¬
gues i va tornar al castell.

Un sol hlome l'havia vista. Eira l'arquebisbe. Ell
estava despert quan tots els altres dormien. Creia que
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havia tingut raó afirmant al rei que no eren naturals els
aires de la reina. Era ben bé una bruixa que havia ull¬
près el sobirà i tot él poble amb ell.

L'endemà va contar al rei ço que havia vist aquella
nit. Però, mentre ell parlava, les estàtues movien el cap
volent dir : —La Liseta és innocent ! — L'arquebisbe va

interpretar aquest senyal dient que fins les estàtues acu¬
saven a la reina. Llavors dues llàgrimes es van escórrer
per les galtes del bon rei i va tomar al palau amb un dub¬
te terrible dins el cor.

Es tornava cada dia més taciturn. La Liseta no po¬
dia compendre el per què. Era una nova pena per a ella,
encara que fos més gran la pena de veure que trigava
tant a poguer deslliurar els seus germans. Les seves
llàgrimes queien sobre el vellut i la porpra reial com
diamants esplendents. I no obstant, tots els que la veien
tan bella, l'envejaven.

De mica en mica el seu treball estava a punt d'aca-
bar-se. Només li faltava una túnica i les ortigues se li
havien acabat. Havia de sortir una altra vegada per co¬
llir-ne els últims manats. La passejada nocturna i les
velles bruixes l'omplien de por ; però la seva voluntat era
tan ferma com la seva confiança en Déu. Se n'hi va
anar. El rei i l'arquebisbe la van seguir. Van veure-la
entrar per la porta del cementiri i desaparèixer entre les
tombes. Acostant-s'hi, van veure les braixes. Eilrei va

fugir horroritzat, imaginant-se haver vist entre elles
aquella dolça dona que havia posat aquell vespre mateix el
seu cap sobre el seu , pit.

—El poble jutjarà, va dir el rei.
I el poble va condemnar la reina que fos cremada viva

com totes les bmixes.
De les sales esplèndides la van portar a una presó

fosca dinst la qual xiulava el vent entre el barrots de ferro
de la reixa. En lloc de la seda i del vellut li van donar
el paquet de les ortigues que havia collit per coixí. Les
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rudes túniques cremants li havien de servir de llit. Però
res no podia donar-li més alegria. Va recomençar tot
seguit el seu treball donant gràcies a Déu. Pel carrer
sentia que les criatures cantaven cançons injurioses contra
ella. Ningú no li endreçava; una paraula de consol.

Cap al vespre les ales d'un cigne s'agitaren a la fi¬
nestra.

Era, el més petit del germans que l'havia poguda tro¬
bar. Va sentir-se transportada d'alegria, encara que es¬
tava condemnada i la nit aquella era la seva última nit.
Però el seu treball estava gairebé acabat i els seus ger¬
mans no eren lluny.

Els ratolins, fregant amb les potetes les ortigues, la
van ajudar aquella nit per fer-la anar més de pressa. Un
rossinyol va posar-se entre els barrots de la reixa i va
cantar fins a matinada per a sostenir-la un xic en aquells
terribles moments.

Abans de la sortida de sol els onze germans es pre¬
sentaren al castell demanant que els duguessin en presèn¬
cia del rei.

Els van respondre que era impossible. Feia encara
nit i no podien, despertar-lo. Els germans pregaren i
amenaçaren tant, que la guàrdia va arribar ; el rei ma¬
teix bi va venir a preguntar què volia dir aquell brogit.

Però en aquell moment el sol va aparèixer a l'horitzó.
Els germans ja no eren allí ; es van veure només que
onze cignes salvatges volant sobre el castell, amb corones
d'or sobre la testa.

El poble sortia per la gran porta de la ciutat per veure
cremar a la bruixa. L'havien revestida amb una túnica
de roba de sac. Els seus llargs cabells eren estesos al
voltant de la seva dolça cara. Les seves galtes tenien la
pal·lidesa de la mort ; els seus llavis semblaven pregar
mentre els seus dits teixien sempre. Fins en el camí del
suplici, no parava un moment el seu treball, perquè ja
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tenia deu túniques llestes i estava acabant l'onzena amb
una pressa febril.

—Mireu la bruixa ! Mireu com murmura entre

d'ents ! No té ni un llibre d'oracions a les mans ! Hem
de destrossar a miques aquest horrible treball màgic que
se'n duu fins al foc !—

Tots s'empenyien i anaven a arrencar-li les túniques
quan els onze cignes salvatges arribaren volant.

Es íxisaren al seu voltant protegint-la sobre el carro
i batien l'aire amb les seves amples ales.

La multitud, espantada,j va recular.
— És una senyal del cel ; ella és innocent, murmuraven

alguns.
El botxí agafava la Liseta per la mà. Llavors ella

va llançar de pressa les onze túniques sobre els cignes
que es transformaren tot seguit en prínceps molt gentils.
Només el més petit de tots tenia una ala de cigne en Hoc
de braç ; car a l'una de les túniques encara hi faltava
una mànega.

—Ara ja puc parlar, va dir la Liseta, sóc innocent !
El poble s'agenollava davant d'ella com davant d'una

santa. Però ella va caure esvanida als braços dels seus
germans de tan cansada que estava. El treball, l'angú¬
nia i la dolor havien esgotat les seves forces.

—Sí, ella és innocent, va dir el més petit dels ger¬
mans.

I va contar tot el que havia passat. Mentre ell par¬
lava es sentia un perfum tan fort com si milions de roses

s'haguessin obert. Era que la fusta que l'havia de cre¬
mar havia arrelat i s'havia cobert de fulles i de flors.

Totes les campanes tocaren per elles mateixes ; els
ocells venien a bandades i al castell es va fer una festa
com mai no se n'havia vista cap.

Andersen
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La fosca poc a poc es va esvair i els camins allargassats
es distingien. Los orenetes xisclaven, tot davant, ense¬

nyant els camins als Sants Esposos. Tot d'una, les ore¬
netes pararen de xisclar i es sentí una fressa d'armes que
s'apropava. Eren els soldats del rei Herodes que tornaven
de cercar a l'Infant. La Verge en sentir el soroll de les ar¬

mes, tremolava de por i tement que li degollessin el Fill,
va dir al vern que vorejava el camí :

— Vern, bon vern : em voldries donar abrigall per a
mi i per l'Infant ?

El vern li va contestar :

— Les meves branques són massa e.sbeltes i no tenen
fulles.

Els soldats es sentien més aprop.
Després la Verge va dir al tamarin ;
— Tamarin, bon tamarin ; em volguessis donar abri¬

gall a mi i a l'Infant?
— Les meves branques són massa altes i no les puc

torçar — li va dir el tamariu.
La Verge plorava... plorava... i tremolava en sentir els

soldats tan aprop.
Uns matolls de romaní, que hi havia allí a poques pas¬

ses, tot baixet, baixet, varen dir a la Verge :
— Marieta, boniqueta,
no tremolis per l'Infant :
vina sota ma branqueta,
que els soldats no t'hi veuran.

La Verge i l'Infant es varen posar al mig d'aquell ata-
païment de brots i fulles verdes i Sant Josep un xic més
avall s'entretenia fent pasturar la somera.

Passen els soldats d'Herodes i li diuen :

—' Vellet, bon vellet, no hauriau pas vist passar una
dona amb un infant ?

Sant Josep fent l'andorrà els hi va dir :
— Ara, a l'hivem, no se'n troba gaire d'herba per la

somera !...
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—-No us diem pas això — varen dir els soldats.—
Us diem si heu vist passar una dona i un infant.

— Fa fred, fa fred, tan de matí.
Els soldats al veure que ells li preguntaven pauces i

aquell vell els responia figues, continuaren el camí.
Un gaig, dalt d'una branca torta d'olivera, es va po¬

sar a cridar :

— Gaig... Gaig...! Com aquell que volgués desco¬
brir la Verge i l'Infant. Els soldats es giraren creient
que algú els havia cridat i no veient a ningú, continua¬
ren el camí.

Sant Josep, al veure que aquell ocellet els anava a des¬
cobrir, va dir :

— Gaig fas, gaig seràs
i sempre més magre estaràs.

D'aquell dia en avant el gaig ha e.stat l'ocell més ma¬
gre de la colla i, àdhuc els caçadors quan el veuen pico¬
tejar les olives no li volen tirar de tan magre que és.

En canvi el romaní que els hi va donar aljrigall, el
bon Jesús li va donar per recompensa la gràcia de poguer
florir cada Mare de Déu i unes mates de romaní tenen la
flor blanca com el vestit de l'Infant, i altres, blaves com el
de la Verge.

Josep Cas.-\ss.-\
Sarrià de Ter
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Únics instruments
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Venda exclusiva:
Madrid -Tormo í C.", Magatzem

de teixits, Sevilla, 16; Manuel
Renéitez, Arenal, 16 i 18.

Barcelona - Benéitez i C.%
Trafalgar, 2; Daniel Carreras,
Ronda Sant Antoni, 63; J. Re¬
nom Garriga, Salmerón, 56

Albacete - césar Vidal.
Alacant - Vidua de Benavent,

Llorca i Soler.
BadaiOZ - Delgado i Barrena.
Biinao • Francesc de Larracoe-

chea, Correo, 15 bis,
Cádiz - Reynares i C.®.
Cartddena « casa Nadales.
Còrdova - Josep Fabra Copete.
La Corana - FÜIs de Ferran

Olmedo i C.'V
BI Ferrol - Heliodor Romero.
6irona - j. Oríol Carbó.
eildn - Masaveu i C.".

Branada - Olmedo Germans
i García, S. en C.

León - Florentí Rodríguez.
Lleyda - Josep Rlbé.
Móiaóa - Francesc Gómez Mer¬

cado.
Múrela - Joaquim Cerdà.
Orltinela - Manuel Clemares.
Orense - Filis de Ferran Ol¬

medo i C.''.
Oviedo - Masaveu i C.®.
Ñiencla - Damas Aguado.
Palma de Mallorca - Benigne

• Paos.
Pamplona - Successors de

Aldave.
Pontevedra - FíIIs de Ferran

Olmedo.
Reus - Successors de P. Lladó.
Salamanca - Jesús Rodríguez

López.
Santander-Valentí Leral Lera.
Santiago - Pere Santos.

¿Voleu
conservar
lasaluí?
Useu els trajos^de
punt inte¬
riors marca

'mor:;
Dr. Robhcr's
Patent nú¬
mero 59.216

EXIGIU la
marca i la fir¬
ma en totes
les prendes

Higiènics i
ínenconóibles

La ciència
els recomana

SeOÒVla ' Jiménez RIdruejo i
Companyia.

Sevilla » Algarin Germans, Li-
neros, 1 i 3.

S. Felia de 6nlX0lS>]. Vílaret
Xarnach.

San Fernando «Reynares i c.\
San Sebastian « J. Aristizábai.
Sia. Cruz de Tenerife « Vidua

de Josep Maria Varona.
Valencia «Maset i Poyo, Mar, 4.
Valladolid « P. i J. Andrés i

Martin, S. en C.
ViíO • Chico i pornos.
Vitoria . Manuel Olivares.
Zaïnora • vídua de Francesc

Prieto.
SaradOSSa « Marian Garcia Pe¬

rales. Coso, 49.
Paraná (Rep. ardeniina).
Francesc Almendral i C.^.
Montevideo (Rep. del urn-

dnai) - Josep Paternostro.

BBS



 



■■ la millor de les

manledues per a eulna
La LARDINA, usada en cuina i pastisseria, substitueix amb
aventatge a les mantegues de vaca i de porc. És millor i més
fàcilment digerible que l'oli d'oliva. Eminents metges i higie-
nistesjrecomanen la mantega de coco pura com el millor dels
greixos comestibles. La LARDINA és una mantega excel·lent

per a fregits i per a pastisseria.

DE VENDA EN TOTS ELS ULTRAMARINS

únics fabricants:

RIERA I RUIZ. S. EN C.
Paiiars. 210 CS. IM.)-Tei. 436 S. M. - Barceiona

MARCA RE015TPADA

EL. COCOTERO


