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LA RONDALLA DEL DIJOUS

Refrans del mes de gener, recollits
en la comarca gironina i empordanesa;

Trons al genê,
puntal al grané.

El bon ametllè,
floreix al genê.

La neu de genê,
s'hi, asseu com un cavallê.

Les gelades de genê,
fan florir 1}'ametllè-

Gener emblanqueït,
istiu humit.

Gener nevat,
istiu regalat.

Els trons de gener,
desperten el cargol.

El genê,
és dormilê.

Tram. per JOSEP CASASSA
Sarrià de Ter.

EL CANT DE LA PUPUT

Avui m'han contat com can-

tg la puput,
—Nq puc, no puc!—va dient

sempre.
Això li vé del seu vici de

deipcar els fillets a la cufra
dels altres ocells. La puput
posa un ou sol i el porta al
niu d'-iin altre ocell per a que
li covi i li -peixi. La -seva 'dei¬
xadesa fou causa del fet que
m'han contat.

Un petit gafarrd veient una
testa d'ase tota calcinada, po¬
sada en up rnarge, pensà que
li seria un bon aixopluc pels
seus petits i féu el niu dintre

de l'ossada. Vingué la posta
i fou una gaia protmesa de ti¬
llada que ja esperaven els pa¬
res amb il·lusió-

Però el puput se n'adonà i
Uen-çant els -ous dels gafar-;
rons posà el seu -en son lloc-

Vingué la creixença i el pe¬
tit puput tenia més gana que
no haurien tingut tots els fills
dels g-afarrons plegats, però
els pares procuraven cunipli-
mentar-lo i -el pexien tant com
podien.

Tan gran va fe,r-se'ls aquell
fill que ja volien que sortís al
defora, però el forat era mas¬
sa petit.

La puput veié amb pena
coin el -seu pobre flllet, posat
en casa d'altri, tindria de mo¬
rir tancat en la closca emMan-
quinada.

—No puc, no puc sortirl-^
feia el fill.

—No puc, no et puc ajudar!
—feien els -pares puputs.

I de llavors que els ha que¬
dat aquest cant, j amb tot i
que es veu que es recorden
d'aquella feta, no han pogut
encara, els grans trapelles,
desfer-se de la costum de dei¬
xar els fills en }a casa dels
altres ocells, coan si la lliçó
no fos prou ben dita o el càs¬
tig no anés per ells.

Tram. per J. SA LAMÍ

Demà és festa
Sant Josep la fa
agafa l'escopeta
1 se'n va a caçar;
tira un tiro
mata un pardal
vestit de general.
Surt Santa Anna
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tocant la campana,
surt Sant Magí
tocant el violí,
surt Sant Joan
tocant el redoblan,
surt Sant Pau

empaitant un <tgalipau»,
surt Sant Pere

portant la cullera,
•surt Sant Benet
portant el ganivet,
surt Sant Simó
portant un meló,
surt una monja
portant una taronja,
surt un capellà
portant un tros de pa,
etc., etc.

Aquests versets els diuen tot
cantant la quitxalla les vigílies
de festa, tot fent rodona.

La llista de sants que poden
sortir-bi pot ésser intermi¬
nable.

Segons sens conta, aquests
versets són restes d'un antic
joc, ja del tot perdut.

Train, per J. B.
Sabadell.

ORACIO

per abans de ficar-se al llit
En aquest llit me ficaré
molts àngels hi trobaré;
àngels al peus;
àngels al cap;
.la Verge Maria
al meu c·ostat;
qu'em' diu... (1),
dorm, reposa,
no' tinguis por
de cap mala cosa,
iSi una mala cosa
te vol tocar,
la Verge Maria
te'n guardarà,
i si'l dimoni venia
ûa Verge et defensaria-

" Tram. per J. OLIVA BURDÓ
Vlch.

(1) Aquí s'hi posa el nom de cada ú.

ANÈCDOTES
HISTÒRIQUES

LA LLIÇÓ DEL MAGN.ANIM

Conten del rei de Catalunya
Anfós IV, dit el Magnànim,
que lanant un dia passejant
pels carrers de Barcelona, li
fou grat entrar amb tot el seu
seguici de nobles i cavallers
en la humil casa d'un jueu
mercader de joiells i pedres
precioses.

I havent entrat i segut al vol¬
tant del taulell es féu presen¬
tar les millors pedres i dia¬
mants que el mercader tenia
per a vendre i n'escolli entre
elles una de bon preu per a
fer-ne un present.

Pagat el seu compte el rei
sortí al carrer, acompanyat
dels nobles i de les saluta¬
cions del jueu complimentés,
que no es cansava de fer ala¬
bances i reverències.

Però a l'ésser a la cantona-■
da, el rei i sa comitiva, foren
sorpresos dels crits i exclama¬
cions que sortien de la tenda
que havien deixat. El rei ma¬
nà entomar-se'n enrera tot se¬

guit i entrant trobaren al vell
jueu plorant amargameint.

—¿Què teniu, que tant us
afligeix—^li digué el rei—si fa
ben poc us he vist tan alegre
i satisfet?

—Ah senyor! Perdoneu-me
del ique tinc de d'ir-vois bar
veig que pot ésser per mi una
falta greu i la meva fatal des¬
gràcia. Quan heu entrat a
aquesta casa us he presentat
el més bo i millor que tinc
en pedreria. Vós m'heu fet la
mercè de fer una compra, pe¬
rò, senyor veig que impensa¬
dament àlgun dels nobles
cavallers que us acompanyen
s'haurà endut entre els plecs
de sa roba una de les millors
pedres que haveu vist. De se-
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(acabament)

odeu pensar com estava trist el pobre Jove de la nos¬
tra rondalla ! Després de tants treballs com havia

passat, amb el gran fred que feia, tenir de sortir de la vila
i tomar a caminar a la bona de Déu !

Però, veient plorar la seva estimada, no s'hi va pensar
més. I se'n va anar mon enllà, a cercar la rosa.

Camina que caminaràs, va sentir l'aire no tan glaçat,
va veure florir els ametllers i a poc a poc va veure florir
les herbes dels prats i les violetes boscanes. I ell, camina
que caminaràs, coneixia que s'acostava al terme del seu

viatge.
I va arribar a un jardí meravellós on les roses florien.

I en va veure una que era la més bella que els seus uUs
mai haguessin vist. Era tan beUa que ni a collir-la go¬
sava. Però el record de la seva estimada i la por que unaltre es casés amb ella, van donar-li coratge.

Però tot seguit va sentir un gemec i la rosa li va caure
dels dits. I ajupint-se a terra per colHr-la, va veure quehi havia mig desmaiada una donzella, la més formosa del
món.

I va preguntar al Jove, que no sabia què respondre-li de
tan sorprès que estava :

— Per què em vols fer baixar d'aquí abans d'hora?
I fent un petit silenci va continuar :
— M'has pres la meva vida a la qual sols pot tornar-me
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Hi havia mig desmaiada una donzella

la nostra poderosa Reina davant de la qual t'has de pre¬
sentar per haver gosat penetrar als seus dominis abans
d'hora.

I agafant-lo de la mà li va dir :
— Però no tinguis por, perquè jo intercediré a favor

teu.
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Va quedar convertit en un encès clavell

I el Jove, gmat per la gentil donzella, la mirava i no
es podia estar de pensar que era més formosa que la seva
estimada.

Van arribar al palau de la Reina. Rius d'aigües ar-
gentades el voltaven i el fresc herbei era cobert per tota
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mena de pedres precioses, entre les quals es veien totes les
flors imaginables, que omplien l'aire de perfums, i ar¬
bres alegres plens de rossinyols.

El Jove va quedar lluminosament encisat de la bellesa
del lloc i no s'hauria cansat de mirar les coses, sinó l'ha¬
gués vingut a treure del seu encís la veu de la reina que
li va dir :

—i Qui ets tu, pobre mortal, que t'has atrevit a pene¬
trar en aquest lloc? ¿No veus que és vedat, en aquest
temps, a les mirades humanes ? ¿ Saps el càstig que merei¬
xes per haver collit una de les roses més belles del jardí?
Hem de tallar-te la mà que l'ha collida, i t'hem d'arren¬
car els ulls que l'han mirada...

Mentre la reina parlava així, una munió de foUets i
zèfirs alats voltava al Jove per complir les ordres de la
reina.

Però la reina va seguir dient :
— Només series perdonat si alguna filla d'aquest lloc

et prengués per marit.
La Rosa gentil que l'havia acompanya fins allí, va age¬

nollar-se davant de la reina i va dir :
— Jo l'accepto per marit !
Tot seguit que va haver dit això, els follets i els zèfirs

van posar-se a ballar sardanes amb la música que feien els
arbres i les canyes quan el vent les movia.

La reina, agafant a la donzella, la va convertir nova¬
ment en rosa. El jove va sentir tot seguit tm estremiment
per tot el seu cos, van néixer arrels als seus peus i fulles
als seus braços, i aprimant-se tot ell va quedar convertit
en un encès clavell.

Estava plantat al costat de la rosa i els dos es movien
gentilment com dos que s'estimen.

Però l'aire es va anar fent més pur i més dolç i la pri¬
mavera va arribar a la terra.

A la Rosa li va tocar viure en un prat a la vora d'un
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Va sentir els plans que feia una donzella

bosc i era tan formosa que tots n'estaven encisats sense

qne ningú gosés collir-la. El Jove, veient que tenia que
separar-se de la seva muller la' Rosa, va demanar d'ésser
convertit en ventíjol perquè pogués volar sobre la seva co¬
rolla perfumada.
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La gent que passava no sabia estar-se de mirar com
la Rosa semblava viva i com el Ventíjol semblava ena¬
morat.

Un dia que el Jove transformat en Ventíjol se n'entrà
bosc endintre, va sentir els planys que feia una donzella
i en acostar-s'hi, es trobà amb la seva antiga enamorada.
EI creia perdut o mort per la seva culpa. S'havia pene¬
dit de les seves exigències estranyes i dels perills als quals
havia exposat la vida del pobre Jove. Havia agafat una tris¬
tesa tan gran que no feia més que plorar tot el dia amagada
en aquell bosc.

El Ventíjol va començar a giravoltar al voltant d'ella,
com volent aconsolar-la. Però ella, absorta en el seu dolor,
no va donar-se'n compte.

Fins que fou nit, el Ventíjol va voltar vora d'ella, i
quan va tomar amb la Rosa la va trobar tota plena de go¬
tes de rosada. Les seves fulles tan fresques i flairoses eren
un poquet marcides. Però no va sortir ni una queixa dels
seus llavis ni va rebre el Ventíjol menys amorosament.

A l'endemà el Ventíjol va tomar amb la Donzella. Tro¬
bant-la que plorava com el dia abans, va donar mil voltes
al seu voltant fins que ella se'n va donar compte, i el volia
agafar i tot era cloure les mans i mai no li trobava quan les
obria.

Ara corria la Donzella, pensant que així podria pendre
al Ventíjol inconstant, però ell corria també i li fugia i
així van jugar tots dos fins al vespre.

Ja nit entrada, el Ventíjol va córrer envers la Rosa. El
rossinyol cantava a la pollancreda i la puput li responia
amb la reineta, que vivia entre les herbes del prat. La
Rosa era allí, tota inundada de lluna, i es migrava d'enyo¬
rança. Veient venir el Ventíjol, no va queixar-se gens,
però ell prou va veure a la claror de la lluna que les fulles
de la flor havien perdut el seu fresc color i eren totes hu¬
mides d'una rosada que semblava llàgrimes.
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I es varen casar amb unes festes molt grans

La Donzella que no es podia avenir, mentrestant, d'ha¬
ver perdut el seu enamorat, amb el seu instint de dona
prou va conèixer que el Ventíjol que la voltava no era altre
que el seu plorat amic.
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Per això, al tercer dia, quan el Ventíjol se li va acos¬
tar, el va seguir fins que el va veure, ja nit entrada, que
anava envers la Rosa. Ella que espera al matí, perquè
amb la fosca de la nit no es veia altra cosa que les llàgrimes
de la Rosa. L'endemà el sol fou més roent que els altres
dies. Ja havia arribat l'estiu.

La Donzella, plena de gelosia, va arrencar la Rosa que
ja havia perdut tota la seva bellesa.

Tot seguit el Ventíjol va sentir transformar-se en el
Jove de la nostra rondalla. Era com abans, però tenia so¬
bre el front una mena de llum com si hi portés una rosa.

Llavors la donzella li va dir :

— Grans afanys has passat, però has conquerit el do
de la Bellesa com cap altre. Aquí tens el Gotim, el Glaç
i les Espigues que vares anar a cercar per mí. L'un et
donarà la Prudència, l'altre et donarà el Saber, l'altre la
Riquesa, i amb els quatre dons viurem feliços tots els dies
de la nostra vida.

I es van casar amb unes festes molt grans que mai no
s'havien vist, i hi va anar tota la gent de la terra, i van
viure molts anys feliços amb la companyia dels quatre
dons.

Maria ce Bele-eloc

Maria de Bell-lloc va ésser, en altre temps,
una notable escriptora catalana molt amiga
dels infan ts. Els seus llibres més interessants
son la novel·la històrica Vigatanes i Botiflersi el volum Llegendes catcdanes, del qual hem
adaptat la rondalla que acabem de contar,



LA PRINCESA FLOR

Ve't aquí que una vegada hi havia una princesa tanpetita, tan petita, que li deien la princesa Flor.
Quan va venir al món una closca de nou li va servir

de bressol, i pel bateig li van fer el més gentil vestit del
món amb pètals de rosa. Amb una taronja li van tallar una
carrossa olorosa i bonica perquè pogués passejar, tirada per
un tronc de grills. Quan volia barquejar tenia a la seva

disposició una fulla de nenúfar amb un papalló posat a la
proa que conduïa el reial esquif, amb les ales obertes al
vent com unes veles.

La princesa Flor vivia dins un meravellós palau, del
qual s'aixecaven mil capricioses torres i cúpules. Els murs
eren de cristall, les catifes de molsa i els cortinatges bro¬
dats amb teranyines.

I aquesta princesa era tan bonica que encisava tots els
que la veien.

La princeseta estimava les flors i els ocells tant com
les flors i els ocells l'estimaven a ella. Gràcies al seu amor,
cada tija tenia la seva gota de rosada, i els nius eren sem¬

pre plens de molsa nova. Quan venia l'hivern eH'a anava

per les prades blanques de neu que el sol pàllid aclaria, i
cercava les flors oblidades o els pobres ocellets caiguts so¬
bre el camí amb les ales glaçades, que ja no servien p)er al
vol. Feia sota la neu un llit per a la flor, perquè hi dor¬
mís sense perill fins a l'abril. I l'ocell se l'eaduia i l'es-
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calfava, i quan havia tornat a la vida, li donava la llibertat
enviant-li una besada amb la punta dels dits que volia dir :
íA reveure ! »

Ve't aquí que un dia que la princesa Flor s'estava a la
finestra mirant les prades cobertes de neu, comptant els dies
que faltaven per a la primavera, va sentir sobre el seu
capet gentil com un brogit d'ales eixordador.

Va aixecar els ulls amb un gran ensurt i va veure da¬
vant d'ella un ésser estrany, vestit d'una manera estra¬
falaria, i tan alt, tan alt, que passava de bon tros la més
alta cúpula del seu palau.

Es mirava la princesa amb uns grans ulls dolents i
quan volia somriure, descobria unes dents punxegudes i
terribles com les d'un llop.

I li va dir :

— Sóc el gegant Capnegre, rei del país enlluernador
dels Diamants. Cercava una esposa per al meu fill i t'he
escollit. Ara vindràs amb mí.

La princeseta, agenollada, li va suplicar plorant que la
deixés allí, al mig de les seves flors i dels seus ocell's, que
tant estimava i on esperava amb tanta impaciència que
acabés l'hivern per entrar al reialme florit de la primavera.
Sense les flors i els ocells ella no podria viure i totes les
riqueses del món no la podrien aconsolar d'haver-los
perdut.

Però el gegant va fer una gran rialla. Va passar la seva
mà immensa per la finestra i agafant la princeseta Flor,
sense fer cas de les seves súpliques ni de les seves llàgri¬
mes, la va ficar dins d'un sac que duia a les espatlles. Des¬
prés, estenen les ales del color dels núvols, va empendre un

gran vol. Va travessar muntanyes tan altes que semblaven
foradar el cel. Va travessar planes immenses on no hi ha¬
via arbres i on resplandien els llampecs. La pedregada
i la pluja brunzia sobre d'ell. Però semblava que no en
feia cas.
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A la fi va parar-se. Va obrir el sac, va treure'n la prin¬
cesa i li va dir :

— Ja hem arribat i ja em trobo a casa meva !
La princesa Flor va mirar al seu voltant. Es trobava

al centre d'una caverna immensa, tan profunda, que no se'n
veia pas la fi. Cremaven enormes fogaines de les quals
s'elevaven flames prodigiosaraent altes. Tota la caverna
era plena de rojors d'incendi. Homenets menuts i lleigs,
negres de fum, feien picar els martells sobre les encluses
i feien ploure al seu voltant milions d'espurnes. I caient a
terra, aquestes espumes es tomaven diamants i tota mena
de pedres precioses que il·luminaven la cavema amb mera¬
vellosos tornassols.

I el gegant va dir a la princesa :
— I bé, què me'n dius dels meus tresors ? ¿ Creus tu

que el teu pobre reialme de flors i d'ocells podria compa¬
rar-se amb el meu ? ¿ Què són les teves pàl·lides violetes
al costat d'aquests brillants ametistes ? ¿ Què és el teu sòl
al costat d'aquesta muntanya de diamants? ¡Les teves
flors no viuen només que un dia, mentre que les meves no
es marceixen mai !

I la princesa li va respondre :
— Les teves flors, nascudes sense sol, no tenen cap per¬

fum. Poden enlluernar els ulls, però no arriben fins al
cor. Les meves passen, es veritat, però la seva existència
breu les fa estimar mes. Qualsevol que sigui la seva bri¬
llantor, els teus robins i les teves ametistes no valdran mai
les meves roses ni les meves violetes. ¡ I m'estimo més
la flor més humil dels camps que no el millor dels teus
diamants !

El gegant va encongir-se despreciativament d'espatlles.
I mostrant-li un d'aquells homenets fastigoses que s'havia
acostat a ells tot ranquejant, el gegant va dir a la princesa
Flor :

— Ve't aquí el meu fill i el teu espòs. Demà t'hi casa-
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ràs, però, si refuses, et tancaré a una presó negra de la
qual no sortiràs més, si no tomes a la raó acceptant el ma¬
rit que t'ofereixo

I com que la princeseta s'hi va negar, la va tancar dins
una presó. Tres portes de grans forrellats cloïen l'en¬
trada i una finestra estreta l'aclaria, però era tan alta, tan
alta, que mai la princeseta no hi podria arribar.

A un costat, esperant seduir-la, hi havia una muntanya
de diamants i d'altres pedres precioses, que lluïen en la
foscor com a milers de cuques de llum.

I el gegant Capnegre li va dir tot anant-se'n :
— Aquest serà el teu llit :
La princesa es va agenollar i va pregar per a les seves

flors i pels seus ocells que no veuria mai més. ¿ Què dirien
quan, vinguda la primavera, ja no trobessin la Princesa
Flor ? I qui en podria tenir cura ?

Tot de cop li va semblar que somniava. Va sentir clar,
alegre, el xiscle primaveral d'una oreneta. Aquelles veus
li eren ben conegudes. Eren les seves amigues que tor¬
naven. Ah, si haguessin pogut arribar fins a ella ! ] Si els
liagués pogut cridar que era allà, presonera ! Elles la sal¬
varien. Però la finestra era tan alta, tan alta, que ella
no tenia pas manera de cridar-les.

I la princeseta Flor es va posar a plorar.
Però ve't aquí que la seva presó, s'illuminà sobtadament

i un pertum exquisit semblava envoltar-la. En un núvol
d'or H apareixia una dona coronada de roses, de blauets
i de marguerides, i tan formosa, que la princeseta va ajun¬
tar les mans i se li van eixugar les llàgrimes.

I aquella dona, somrient, li va dir ■
— Jo sóc la fada dels ocells i de les flors. Tu els has

estat fidel. Tu els has preferit a totes aquestes inútils ri¬
queses. Et vinc a salvar. Mira !

I l'aparició lluminosa es va fondre.
Les llàgrimes quien dels ulls de la princeseta, veient
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fosa la meravellosa aparició, i rajaven gota a gota sobre el
gran munt de pedres precioses. I ve't aquí que les ame-
tistes es tornaven violetes i els granats i els robins roses i
roselles, mentre que les maragdes es transformaven en

llargues fulles verdes totes brillants de rosada.
Les flors formaven un meravellós pomell al centre del

qual, com en un llit perfumat, reposava la princeseta Flor.
I les flors s'engrandien, les tiges pujaven i el pomell

s'elevaba fins a l'estreta finestra, enfront de la qual vola¬
ven les orenetes. Prou van conèixer la seva amiga i tre¬
ballaven per deslliurar-la. Després, una d'elles es va po¬
sar sobre la seva esquena a la princeseta, mentre les al¬
tres s'agrupaven al voltant per a millor protegir-la.

I amb un xiscle de festa van empendre el vol. A dins
de la presó, les flors tornaven a llur forma primitiva, caient
en cristallina pluja cap a terra.

Les orenetes van volar molt temps. Per no fer sentir
la llargada del viatge a la princesa, li contaven belles his¬
tòries que havien après pel camí. Ella se les escoltava, me-
ravellada de l'espectacle que s'obria al seu davant.

Ben aviat van arribar a un p>aís tan bell que li va sem¬
blar trobar-se al paradís. Era una immensa prada plena
de flors esclatants. Per sobre d'un estany blau hi vola¬
ven ocells de plumatge multicolor.

La pricesa va preguntar :
— On sóc ?

I les orentes li van respondre :
— Som al país blau de la primavera eterna. Aquí les

flors no moren mai i els ocells hi canten sempre. Tu has
d'ésser la reina llur per haver-los estimat tant.

I, dolçament, la van baixar fins a terra.
Les flors van inclinar-se totes davant d'ella i els ocells

la van rodejar en un gran vol sonor.
I mentre tocaven a glòria totes les campanetes del jardí.
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van cenyir la reial corona a la princesa Flor i li van posar
a la mà per ceptre un pistil de xuclamel.

I allí regna encara, tranquil·la i serena, sobre aquelles
flors que no moren mai i aquells ocells que canten sempre.

Adaptat d'un conte popular de França

EL CONILLET

UNA vegada era un conillet que jugant es va partir elmorret. I va anar a casa el sabater perquè li donés
seda. I el sabater li va dir :

— Dona'm pèl.
— I d'on treuré jo el pèl ?
— Digues al porc que te'n doni.
Se'n va al porc i diu :
— Porc, dona'm pèl per donar al sabater i el sabater

em donarà seda per cosir-me el morret.
I el porc li diu :
— Dona'm herba.
— D'on la trauré jo l'herba ?
— Digues al prat que te'n doni.
Ell va al prat i diu :
— Prat, dona'm herba per donar al porc i el porc em

donarà pèl per donar al sabater i el sabater em donarà seda
petr cosirme el morret.

—Dona'm aigua.
— I d'on trauré jo l'aigua?
— Digues al riu que te'n doni.
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EU se'n va al riu i diu :
— Riu, dona'm aigua perquè la pugui donar al prat,

el prat em donar herba per donar-la al porc, i el porc em
donarà pèl per donar-lo al sabater, i el sabater em donarà
seda per cosir-me el morret.

— Dona'm cadell.
— I d'on el trauré jo el cadell?
— Digues a la gossa que te'l doni.
Ell va a la gossa i diu :
— Gossa, dona'm cadell per donar al riu, el riu em do¬

narà aigua per donar al prat, el prat em donarà herba per
donar al porc, el poc em donarà pèl per donar al sabater i
el sabater em donarà seda per cosir-me el morret.

■— Dona'm pa.
— I d'on el trauré jo el pa?
— Digues al forner que te'l doni.
Ell va al forner i diu :
— Forner, dona'm pa per donar a la gossa, la gossa em

donarà cadell per donar al riu, el riu em donarà aigua per
donar al prat, el prat em donarà herba per donar al porc,
el porc em donarà pèl per donar al sabater, i el sabater em
donarà seda per cosir-me el morret.

— Dona'm llenya.
— I d'on la trauré jo la llenya?
— Digues al bosc que te la doni.
Ell va al bosc i diu ;

— Bosc, dona'm llenya per donar al forner, el forner
em donarà pa per donar a la gossa, la gossa em donarà ca¬
dell per donar al riu, el riu em donarà aigua per donar al
prat, el prat em donarà herba per donar al porc, el porc em
donarà pèl per donar al sabater i el sabater em donarà seda
per cosir-me el morret.

— Dona'm magall.
— I d'on el trauré jo el magall ?
— Digues al ferrer que te'l doni.



LA RONDALLA DEL DIJOUS

Ell va al ferrer i diu :

— Ferrer, dona'm magall per donar al bosc, el bosc em
donarà llenya per donar al forner, el forner em donarà pa
per donar a la gossa, la gossa em donarà cadell per donar
al riu, el riu em donarà aigua per donar al prat, el prat em
donarà herba per donar al porc, el porc em donarà pèl
per donar al sabater i el sabater em donarà seda per cosir-
me el morret.

1 el ferrer li va donar el magall, sense fei-se pregar
gaire. I ell va donar el magall al bosc, i el bosc li va do¬
nar llenya. I va donar la llenya al forner, i el forner li va
donar pa. I va donar el pa a la gossa, i la gossa li va do¬
nar cadell. I va donar el cadell al riu, que li va donar aigua.
I va donar aigua al prat, que li va donar herba. I va donar
l'herba al porc, que li va donar pèl. I ell va donar el pèl al
sabater, que li va donar seda.

I amb la seda que li va donar el sabater, després de tan¬
tes coses, el conillet es va cosir el morret que s'havia partit
tot jugant, jugant.

V.ÀRIETATS
SOBIRANS IMMODESTOS

El soldà Abdul-Hamid escrivia sempre, sota el seu

nom, aqueste^ paraules : «El sempre victoriós, el sempnre
somrient, el sempre invencible distribuïdor de corones i
ombra de Déu sobra la terra®.

El xa de Pèrsia era encara menys modest i escrivia sota
el seu nom : «Estel lluminós del cel, astre que il·lumina
l'esfera de la terra i la més gran meravella de l'univers®.

Finalment un sobirà d'Ava, petit reialme dels confins
de l'Aiganistà, escrivia : «El rei dels reis, al qual hom ha
d'obeir perquè preserva d'ésser atacats per les males bès¬
ties, el regulador de les estacions, el pare del temps i el
rei dels vint-i quatre para-sols®.
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gur que li haurà eaigut i ni
tan sols se n'haurà donat
ooonpte-.. Senyor, perdoneu,
.però val un dineral...

El rei Anfós, sever i justi¬
cier va Ivcure amh pena la
falta d'un dels seus acompa¬
nyants. I tingué un gran do¬
lor per aquella falta, car tota
la iseva companyia era de la
més noble de la ciutat i de les
famílies més altes dtel reialmie.
Pro.u podia fer un escorcoll
allà mateix i deixar confós a
l'atrevit que havia rebaixat la
seva honra. Estigué temptat de
fer-ho però es detingué.

—^Porteu una bossa i ompliu-
ne mig de terra—digué al jueu.

I quan fou portada la bossa,
féu que cada un dels presents,
fiqués la mà closa a dintre i
la tregués oberta, perquè així
pogués ésser restituït el que
havia estat robat, i ell també
féu com els demés.

I quan tots haguren fet la
prova, el rel abocà el saquet
de terra damunt del taulell i
la pedra aparegué, brillant i
preciosa com abans, per a sa¬
tisfacció del mercader i per a
perdó del que havia intentat
fer-se-la seva.

Mai ningú sapigué qui l'ha¬
via presa, fins que un dia un
diels nobles se'n confessà al
rei, confós i agraït, admirant
la seva clemència.

Així fou com aquell nostre
rei castigà una falta; amb el
senzill pérdóf Aquest senzill
perdó que privà de la deshon¬
ra a un cavaller noble de tota
la vida, que tingué un moment
de feblesa davant del cristall
preciós, 1 que fou una lliçó
ben .aprofitada i més agraïda
que no hauria estat im càstig
sever, als ulls de tothom, que
tan sols hauria criat odis als
cors 1 fél en les ànimes res¬
sentides.

Tpam. per J. salamI

A SERRAR LES VELLES

Una antiquíssima costum,
avui podem dir extingida—a
Sallent—era aquesta de «A ser¬
rar les velles», deil dia dijous-
gras. S'avenien uns quants mi¬
nyons, i se'n formaven moltes
colles, proveïts de dos bastons
0 canyes d'un metre de llarg,
aproximadament. Anaven se¬
guint les cases de la vila on
hi havia alguna velleta, cri¬
daven, sortien els estadants, i
sense prèvia autorització aga¬
fen dos a dos els bastons pels
seus extrems de manera que
es creuaven i fent-los fregar
amb un moviment simultani
d'estira i arronça, simulant la
serra, cantaven:

Serra mi serra
la vella (el nom),
serra mi serra,
la vella i la jove.
Mestressa porteu ous
que demà serà dijous-
Mestressa porteu cansalada
que la serra està -embussada.
Mestressa porteu vi
que la serra no vol segui.

La gent hi reia. Llavors l'à¬
via. els portava pous, amet¬
lles 1 orellanes (peles de prés¬
sec assecades al sol, que ja
guardaven a posta). Hi havia
cases que bis en guardaven
un saquet ple, per rex)artir en¬
tre la mainada, procurant fer-
ho anar bé per a quedar ai¬
rosos entre el veïnat.

Tram. per JOSEP CAMPRUBÍ I SOLER
-Sallent.

RONDES D'INFANTS,
POPUL.àRS A FRANÇA

PLOU

Plou, plou.
Les gallines van al bosc,
van a cercar pinyes
per escalfar-se els peuets.
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EL DIÀLEG
DEL NAS I DEL GEL

Cançó popular russa

El Nas dala que tenia calor
i volia plantar cara al Gel.
Sobtadament el Gel arriba i
el Nas es posa a lluitar amb
ell. —Jo sóc un l?.ell Nas ver¬
mell i al ^6l li han fet una
falsa reputaoió, perquè diuen
que gela tots els Nassos, però
no pas els que són .plens de
tabac. Jo no en faig cas, per¬
què. sóc vermeil de per fora i
de per dine, i no m'a.brigo mai
contra ei Gel i per això puc
lluitar amb ell!

El Gel es va mirar el Nes
de mal ull i va dir: —És la
primera vegada que veig uii
nas així. Si et poses contra
ml aviat tindràs de baixar
veles!

Però el Nas no va tenir ipqr
del Gel que el volia mossegar,
amb tot i el tabac que duia
a dins. Llavoits es ¡preeipiita
ell Nas dins una taverna i diu
en sortint: —Encara em mostro
sense abrigar-me!

El Gel llavors es va enfadar
i va atacar terriblement el Nas-
El va deixar fet una llàstima.
Va quedar' més vermell ique
un moe de gall d'indi-

.àquesta vegada ja no va vo¬
ler lluitar més í va tornar a
l'escalfor. Però hi va tornar
tot fet malbé, la qual cosa era
molt desagradable per l'home
que el duia. L'home va tenir
d'això una gran pena i es va
curar -el seu Nas mausa imper¬
tinent amb grassa d'oca.

L'ORACIO DE DEU

Popular a Domes (Nieyres)

Diem l'Oració de Déu.
L'Oració de Déu,

que ha fet el dia
i la nit,
el dia que és tan bell i clar,
la nit que és tota rutilant.
El dia d'un bell dimars
el món va quedar llest.
No, no, no acabaríerp mall
Direm tres vegaides,
fulla de Maig,
fulla, d'A,bril,
fulla de turmenta,
tap si neva,
com si .plo.u,
.com s'i fa vent,
obriu-nos per portes del Cel!
Lçs portes del Cel són obertes,
des d'ahir al mig dia-;.
Déu les ha obertes
i les iia beneïdes.
Ha posat al Cel
u,n camí dinainut per entrar,
no pàs més ample
que un cabell de la Mare de

[Déu.
Els que sabran l'oració de Déu,
,per sobre aquest cabell podran

[passart

RONDES D'INFANTS

Populars a França

QUAN LA PLUJA VE

Plou, plou, .plou,
temps fes mala carota,
és el temps de la granota.
La granota ha fet el niu
a casa de la perdiu-
La perdiu està malalta
perquè té el se.u bec mullat,
Plo-u, plou, plou!..-

RON DIA, DILLUNS!

—Bon dia. Dilluns!
—Com estàs, Dimars?
—Molt bé. Dimecres.
—El Dijous m'enyia,
perquè diguis al Divendres,
que encomani al Dissabte
que el Diumenge no falta a

[missa!.-.
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Passeig de Gràcia, 35 Bonsuccés, número 5

Barcelona

únics insirumenis

que poden os-
ieniar la marca
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E NCERATS DE TOTES
CLASSES ' PLOMERS

RASPALLS
ID6DETS I
PERFEHERIA

AgttSíf
Castells
Portaferrlssa, IS
Telèfon 1083 A.

BABCELONA

Sens molèstia, treu
el pèl o pelussera
1 mata la rel sens

irritar el cutis

^ -lo TO 11 C. Ossalt, 62
, OOI 1 eu ©arcelono

i en totes les perfumeries - 6s remet discretament
per correu certificat, anticipant 4'50 ptes. en se~
gelis, etc. - Gran premi, Creu i T^edalla Or, 6x-
posiçions ./fnvers i íloma 1925.

ARTICLES PER A SPORT

CASA

IBECAS
Pilotes de futbol
de lotes mides

ARiBAU, número 35
Tel. 5031 A.

Joies Vilonova
Unió, 6

Vins fins de taula

Sant Quintí i Sta, ^nna
Vins generosos 1
espumosos

Sspecialitat en

?A.oscatell
TAalvasia • Êacryma
Christi - Vermut TAoyo.

Oamaneu-los
en Colmados
i Ultramarins

BoDEettESi Salvador Mo'ya
Avinguda dUcÀria, 177.Tel. 46 S. M.



Pròximà il
inaLU^uraició

ProTença, 260
Costat baixador
carrer Balmes
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■■ La millor de Ics

maniedues per a cuina
La LARDINA, usada en cuina i pastisseria, substitueix amb
aventatge a les mantegues de vaca i de çorc. És millor i més
fàcilment digerible que l'oli d'oliva. Eminents metges i liigie-
nistes recomanen 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 fsbricants:

RIERA I RUIZ. S. EN C.
Pallars, 210 CS. iVi.3-Tei. 436 S. iVi.-Barcelona

MARCA RCOISTRAOA

COCOTERO
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