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ALT r GROS COM UN
SANT PAU

Com ha florit en el nostre
llenguatge la dita «Alt i gros
com un Sant Pau?»

La fesomia moral del gloriós
apòstol Sant Pau, certament
que era d'una valor i poten¬
cialitat no igualades: en canvi
tota aquella vigoria era tanca¬
da en una petita còrpora; fí¬
sicament era de talla curta; la
seva iconografia no ens dóna
mai a compendre que fos un
homenàs.

Això no obstant, la confra¬
ria ide mestres daguers de
Barcelona, en el bon temps de
la seva puixança, que era el de
totes les agremiacions, quan el
dia de la seva festa sortia del
seu estatge social, ho feia pre¬
cedint-se d'un subjecte alt, ben
plantat, quadrat d'espatlles,
que vestia a la usança com
solem veure a Sant Pau, això
és, ben ibarbut^ amb túnica,
mantell, i una espasa ben
llarga.

La gent s'acostumà a veure
la ■ representació de Sant Pau
en un home alt i gros i des
d'aleshores ha esdevingut pro-
vervial el comparar una per¬
sona ben formada amb el Sant
Apòstol, i per això resta dit
tot de la corpulència d'una
persona quan en diem que és
alt i gros com un Sant Pau.

v. s. I B.

LES FADES I EL GEP
Tres fades pajssaven el temps

fent una sardana i cantant, a
la vora d'un estany:

—Diumenge, dilluns,
diuirienge, dilluns!...

Un dia un geperudet les va
soinpeniciire en aquesta ocupació
i es va posar a la seva sar¬
dana, prenent-els-hi les mans,
i Va dansar amb elles tot
cantant:

—Diumenge, dilluns,
diumenge, dilluns!...

Va dansar tan gentilment
que les fades, agraïdes, li van
treure el gep.

El noi se'n va anar a casa
seva tot alegre i troba un com¬
pany seu que li pregunta com
ho havia fet per treure's el
gep- Ell li explica i el com¬
pany decideix anar-hi, per
veure quin gran do li farien
a ell.

Es fica a la seva sardana,
agafa a les fades per les mans,i comença a ^cantar:

—Di umenge, dilluns,
diumenge, dilluns!...

(Però per degràcia no va atu¬
rar-se aquí sinó que va dir:

—Dimars, dimecres...
■I les fades, ofeses, li van po¬

sar el gep que havien tret a
l'altre noi més complaent.

LA LLIÇÓ
DE LES DONES COQUETES

Cançó popular russa

Una dona diu al seu marit:
—^ven el teu cavall i la teva
vaca i comprem im vestit neu.
El desgraciat ven el seu cavall
i Qa seva vaca f li compra el
vestit nou. La dona es posa
el vestit nou i es passa Tistiu
rient i dansant. Arriba l'hi¬
vern i no hi ha llenya a la
casa. El marit diu a la mu¬
ller: —No tinc el cavall ni la
vaca. Posa't el vestit nou i
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vina— L'agafa i la lliga al
trineu i la fa córrer amb e' seu

fuet dient-li; —Ara tiniiràs de
fer de cavall-— La dona es de¬
sespera i crida, a la fi: —Guar¬
da el meu vestit, ven-l-o, i tor¬
na a comprar el cavall i la va¬
ca. M'estimo més això que no
tirar el trineu iple de llenya!.,.

RONDES D'INFANTS,
Populars a França

.AMAGA EL PEU

Amaga el peu,
amaga la mà.
En tornant
de Sant Benet,
he trobat
un conillet.
L'he posat
diins l'esclop
ben calentó.
M'ha dit que tenia calor.
I a idins del sabatet
ha dit que tenia fred.
L'he deixat
per poder jugar.
Amaga el peu,
amaga la mà.

UNA POMA D'OR

Una Poma d'or,
tota feta d'or.
Sant Pere i Sant Andreu,
nostra casa guardeu.
Si un pobre hi ve
II farem almoina.
Si hi ve un caputxí,
li donarem un xic de vi.
I si un lladre vingués
li donarem suc de bastó.

DIÀLEGS ENTRE SORDS
Populars a França

—Bon dia, IClaudl.
. —Estic segant.

—Et trobes bé?

—Si la falç me va bé? Si
que em va bél

—Quin home més ximplel Li
pregunteu una cosa i en res¬
pon una altra!

—Bé, si no voleu que segui
per vós, segaré pels altres!

—Bon dia, bona dona.
—Els venc a sis rals.
—I els vostres fills?
—En venc dues dotzenes.
—I el vostre marit?
—Aquests ous són tots de la

setmanal
—Que uis heu tomat boja,

bona dona?
—^De cap manera. No puc

rebaixar-ne res, senyora!

—^Bon home, on és el cami
de París?

—Són els meus moltons..
—No és pas això el que' us

pregunto.
—No vull vendre'ls pas!
—Però, és que sou boig?
—Si em pagueu allò que en

vull, si!

EL JARDÍ DE LA MEVA TIA

JOC

Els jugadors es disposen en
rodona i la persona que sap i
condueix el joc fa repetir a
cada un i ben de pressa, el dis¬
curs que ell farà tallant-lo de
frase en frase. Els que hi po¬
sen una paraula per altra o
que no responen prou de pres¬
sa, paguen penyora.

El que -condueix el joc diu:
—Ara vinc del jardí de la

meva tia. Quina preciositat que
és el jardí de la meva tia! En
el jardí de la meva tia hi ha
quatre cantons.



L'OLLA DE GRILLS

A la meva filia Fresia

I

MB quina fallera va sortir aquell dia cap al tar i en
Cisó portat pel sol desig d'omplir de grills aquella

olla que duia sota el braç, aquella olla tan gran—la més
grossa que va trobar—que s'havia emportat de l'armari de
la cuina, amagant-la amb el davantal !

I no se la tenia d'amagar l'olla ! Déu nos en guard !
Només hauria faltat que la seva mare l'hagués vist ! Amb
aquell geniot de mil dimonis que tenia !

Veieu ; en quant al seu pare, ja era una altra cosa.
Era més tolerant, i a ben segur que encara l'hauria fet
esclatar en rialles el veure el seu hereu tan resolt per anar
a la caça del grill. I hauria tingut motius per riure per¬
què n'estava embabiecat d'en Cisó.

És clar que hauria rigut, i força, de veure el axicot»
•disposat a fer camí amb l'olla sota el braç per poder tenir
el goig de veure-la plena de grills !

Quina enveja no li tindrien els nois del carrer ! I no

en canviaria cap, ni en donaria als més amics.
Poder tenir una olla plena de grills !...
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Aquella olla tan gran que s'enduia sota el davantal...

II

7
I allà va l'home fent camí vers l'era... i a mida qne

s'hi acostava sentia una mena de panteix dintre el cor, com
ur. home que va a fer algun fet herodc. Ja en veia algun de
grill pel camí ; però ell, ca !... dret a l'era. Cantaven més ^
aquells... eren més grossos, i ell fins s'havia imaginat el
tip'us perfecte del grill cantaire.
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Va relliscar de sobte...

III

Amb tot això el sol s'havia amagat darrera les carenes
de la llunyania... Ja començaven les ombres a afeblir-se
i nn to d'uniformitat tot ho omplia... S'anava fent fosc...
Però el nostre home, endavant. Sempre amb l'olla sota el
braç i subjectada fortament amb les dues mans.

De sobte, un ric... ric... ric ferm com un repte se li
travessà al bell mig del camí. Veure'l, deixar l'olla en
terra i llençar-se a la caça de la inofensiva bestiola ho féu
amb la rapidesa del pensament. Aquí... AUà... «Ja et
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tinc ! — es deia per ell mateix i per encoratjar-se. Però
el grill... i ca!... es veu que era gat vell, o més ben dit,
un grill vell, perquè li fugia dels, dits que no se'n donava
compte.

Tot d'una es trobà que l'aplanà amb ses nervioses
mans. «És el primer!...» Ja en tenia un; i cautelosa-
ment anà fent espai per agafar-lo amb els tremolosos
dits... «Ja és meu!...» L'examinà amb un goig nerviós,
inexplicable...

Tot d'un plegat el va rebotre contra terra amb totes
les seves forces. Era femella !... Aquell que tant fortament
cantava li havia fugit. Malviatge !... què hi farem ! Anem
per un altre. N'hi havia tants que contaven... No trigà
pas gaire de tenir-ne una mitja dotzena.

A tot això l'era restava gairebé fosca ; tenia de fer es¬

forços obrint els ulls com taronges, i amb prou feines s'hi
veia. Quina llàstima de haver-se-li escapat aquell ! a ben
segur que era el millor ! De sobte va pensar : «Ja en tinc
prou per avui !» i es decidí a tornar-se'n cap a casa seva ;
i anava rumiant de quina manera hi entraria perquè la
seva mare no se'n donés compte.

Tapà l'olla amb un drap ; hi va fer un nus tan fort
com va poder, i va començar els primers passos pel retorn.

IV

No havia fet encara una vintena de passes quan es va
adonar que era al mateix lloc on aquell grill li
havia fugit. Restà breus moments en silenci... Tot
d'una, va sentir novament el ric... ric... ric... su¬

perb.... majestuós, que s'escampava en la fosca com un
himne de victòria. No va dubtar que era el mateix.

Va deixar novament l'olla a terra... i ja hi tomem.
Ací... allà... va ésser tant el que va córrer, que va relliscar
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— Qué hi pones sota el davantal ?...

de sobte i va anar de nassos contra una Ibamborda. Tot
seguit va començar a, sortir-li sang del nas.

Allò ja canviava d'aspecte : fins va estar a punt d'es¬
clatar a plorar si no bagues estat que va trobar el tacte soi-
ta els seus dits del grill tan desitjat. No bi bavia dubte
que aquell sí que bo era ; i tot rajant-li sang del nas va
exclamar ple de satisfacció; «Ja és meu!... Ara... A
l'olla!...»
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V

I anava fent camí silenciós... però més eixerit que un
jínjol. Algun cop que altre sentia el ric... ric... feble,
d'algun grill de l'olla i això solament li feia oblidar el cop
del nas.

Però... i a l'arribar a casa? Com s'ho pendrien els seus

paires? El seu pare no era de perill ; però la seva mare...
calia anar-hi en compte. Era cosa molt seriosa el seu ge-
niot.

Bon punt va entrar a la carretera del poble, ja va sen¬
tir els crits de la seva mare, que traient mig cos enfora la
finestra, cridava: oCisóoo!... Cisóooo!...»

Sentir els crits, i com si la sang se li hagués glaçat, va
ésser qüestió d'un corrent insospitat.

La seva mare va sentir que responia en Cisó, i va cri¬
dar, amb tota la força dels seus pulmons : oja t'arreglaré
jo, bona peça!...®

En Cisó va allargar el pas. Sabia ben bé, que com
més trigués més li tocaria rebre, i ell volia estalviar a la
seva mare el cansament d'una llarga pallissa...

VI

Per fi arribà a casa seva, i en ésser al portal, la mare
li va dir :

—D'on vens, noi, que em faràs morir màrtiral
— Jo, no ; mare.
— D'on veus?... — repetí la seva mare —

— De l'era.
— De l'era !... i què hi portes, sota el davantal?
— No res.

— Què vol dir, no res?... Encara goses?... que no ho
veig jo que portes una cosa o altra ? Ai, noi, que acabaràs
amb la meva salut ! (Era una dona que en tenia per donar
i per vendre de salut).
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^..relliscant de totes les rnans, va caure el paquet a terra i l'olla es va trencar.

En aqtiést moment va entrar el seu pare.
—Té... — li va dir la seva mare : — Aquí tens e!

teu fill fet un perdut.
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— Que t'has fet mal?... Què t'has fet al nas? hi tens
sang? — va dir el seu pare. —

— He caigut...
— No et sabràs trencar el cap d'una vegada !
— Que t'has fet mal? — va repetir el seu pare.
— Ai, plan3--lG, si et sembla. Només falta que et faci

llàstima ! — va dir la Bàrbara, — perquè la seva mare
es deia Bàrbara. —

En aquest moment es van sentir les notes un xic temo-
roses d'aquell grill. En Cisó va sentir una mena de satis¬
facció per tot el seu ésser...El pare ho va compendrc tot f
mig se li escapà una forta rialla. La seva mare s'indignà
molt més encara veient el posat del seu pare. EHa hauria
volgut que en Benvingut (el nom del pare) s'ho hagués
pres d'una altra manera.

— Els pares són per pegar als fill's i no per riure amb
ells — deia la mare. — Els pares s'han de fer respectar
per força — i en aquell moment en que la mare del nostre
heroi li volia fer sentir tot el pes de la seva autoritat, els
grills maleïts venien e posar un irònic interrogant a la
seva actitud...Què portes aquí? va exclamar, i va voler
pendre el paquet o el que fos que duia amagat amb el da¬
vantal. El noi i el pare es defensaren com van poder.
Però, de sobte, relliscant de totes les mans, va caure eí
paquet a terra i l'olla es va trencar. ■—

— Sí ; una olla — va dir el pare esclatant en una forta
rialla.

Podeu suposar l'alegria dels grills al veure's en lliber¬
tat ! Els crits de la mare i l'esporuguiment d'en Cisó, al
qual el seu pare s'esforçava en aconsolar. Allò si que
era una veritable olla de grills.

Per fi, en Benvingut, es va imposar, i fent un suprem

esforç per posar-se seriós, exclamà; -—Prou!... Ja n'hi
ha prou !

—Bé n'hi ha prou d'olles al món !—^i prenent ea Ciso
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als setis genolls, es va treure el mocador i li va passar pel
rostre, li féu un petó i li va dir : — Demà hi anirem tots
dos, a agafar grills.

— Oh ! tu si que... ja fores capaç d'anar-hi ! — va dir
la Bàrbara. —

— He dit que prou ! — aquesta vegada ja ho va dir
amb certa autoritat.

El pare va acaronar dolçament el seu hereu i li digué :
— Anem a cercar una altra olla. Demà hi anirem tots

dos.

VII

Aquell vespre hi va haver molt males cares en aquella
casa. No es va sentir ui una paraula...

Va arribar el moment d'anar a dormir, i ho van fer
com si fossin muts. —

No devia fer una hora que dormien quan els va desper¬
tar el ric... ric... ric... continuat d'aquella mitja dot¬
zena de grills escampats per tots els indrets de la casa, i
podeu suposar quina manera de donar voltes pel llit sense
poder agafar el son !

Per fi, la mare no es pogué aguantar, i tot d'una ex¬
clamà : — Què et sembla?... Què hi dius, ara, davant
d'aquest escàndol?

— Que demà hi anirem tots dos a agafar grills...
En Cisó que ho va sentir, es va omplir tot ell de goig

i els ulls li espumaren i va exclamar : — Demà si que
l'omplirem l'\ella de grills !

F. COSCOLLA



MARE, LA TIA PASTA..

Mare, la tia pasta. No em vol donar coca fins que lidonaré plomes.
— Plomes ? De quines plomes ?
— Plomes d'oca. I l'oca no em vol donar plomes fins

que li dongui tripes.
— Tripes? De quines tripes?
— Tripes de vedell. El vedell no em vol donar tripes

fins que li doni llet.
— Llet ? De quina llet ?
— Llet de vaca. La vaca no em vol donar llet fins que

li doni herba.
— Herba ? De quina herba ?
— Herba del prat. El prat no em vol donar herba

fins que li doni fems.
— Fems ? De quins fems ?
— Fems de porc. I el porc no em vol donar fems fins

que li doni glans.
— Glans ? de quines glans ?
— Glans de roure. I el roure no em vol donar glans

fins que li doni vent.
— Vent ? De quin vent ?
—Vent de mar... El mar em dóna vent, dóno vent al

roure, el roure em dóna glans, dono les glans al porc, el
poc em dóna fems, dono fems al prat, el prat em dóna
herba, dono herba a la vaca, la vaca em dóna llet, dono
llet al vedell, el vedell em dóna tripes, dono les tripes a

l'oca, l'oca ém dóna plomes, dóno les plomes a la tia i la
tia em dóna coca i me la menjo alegrement.



ELS TRES COMPANYS

e't aquí que una vegada eren tres companys que
mai se separaven. Eren pobres, però cada un d'ells

tenia un do. Un d'ells,, que es deia Braçfort, tenia tanta
força que podia arrencar de socarrel els arbres més alts
i els campanars de les esglésies. L'altre, que es deia
Bufafort, tenia tanta força en el buf que podia capgirar
pobles sencers. I l'altre, que es deia Passallarga, amb
un sol pas feia deu hores de camí.

Aquests tres companys anaven sempre junts, món
enllà. I un dia arriben a un poble i senten unes crides
que feia fer el rei, per les quals oferia dos cents florins d'or
al que caminés més de pressa per un camí. Hi havia
molta gent que es creia guanyar els florins, però quan va¬
ren veure que s'hi posava també un home que es deia
Passallarga, ja es varen donar per vençuts.

En Passallarga només va fer que dos o tres passos i
li varen donar els dos cents florins d'or i el rei el va rebre
amb molt honor i el va convidar a la seva taula, fent-lo
menjar al costat de la princesa. Però com que la prin¬
cesa era molt lletja, tot seguit que el rei li va donar el
permís d'anar-se'n, va córrer a trobar als seus companys
i es varen partir entre tots tres els florins com a bons
companys que eren.

I en voleu d'alegria i tots tres reien i es divertien molt
i gastaven per les ciutats els seus florins d'or com uns
grans senyors que no se'ls hi haguessin d'acabar mai.
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I quan se'ls hi varen acabar, trobant-se a un país molt
lluny del seu, tot era pensar com ho farien per tenir més
florins d'or.

Varen sentir fer unes crides. Eren crides de guerra

que feia fer el rei, que era molt poderós i que necessitava
gent valenta per combatre els seus enemics, que eren
també molt forts.

En Bufafort que hi va i li diu ;
— Per què està tant amoïnat, senyor rei ?
I el rei que li diu :
— Perquè els meus enemics són molt forts i em' fa per

tanta sang vessada.
— No s'espanti, senyor rei, que no se'n vessarà ni una

gota.
Jo tot sol, bufant, desfaré a tots els seus enemics !
La sala del palau era plena de gent. Uns s'ho varen

pendre rient, altres es varen indignar de què en presèn¬
cia del rei es fessin aquelles bromes i el rei li va dir :

— Agafeu a<|uest home í doneu-li cinquanta iasscts
per haver gosat fer broma quan jo estava trist.

Però en Bufafort, per poder-los convèncer, va bufar
una mica, només que una petita mica, i cortesans i rei
i mobles tot va anar enlaire i va caure altre cop a terra
amb alguns xiribecs.

Llavors en Bufafort va dir al rei :

—¿E'ha convençut que jo el puc lliurar dels seus
enemics ?

El rei, que s'aixecava de terra amb un xiribec al front,
li va dir :

—Me n'he convençut ! ¡ Vés a bufar contra els meus
enemics !

— Si vol que tomi a bufar un altre cop aquí dins,
només ha de fer que dir-ho !

— No!...
Això va ésser un gran crit del rei i de tota la noblesa.
Llavors en Bufafort va sortir fora de la ciutat, allí on
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hi havia l'exèrcit dels enemics, entre milers de canons
i de cavalls i de tota mena de màquines de guerra.

Quan varen veure que sortia a combatre'ls un sol ho-
home, en voleu de riure ! Però tot seguit que en Bufafort
es va posar a bufar ja no varen riure. Canons, homes,
armes, cavalls, tot va anar a parar a vint hores lluny, en
un cabdell tan gros que no es sabia on eren els homes o
els cavalls o els canons, de tan barrejat com estava.

Llavors el rei d'aquella terra va donar a en Bufafort
tants florins i tants presents, que els tres companys va¬
ren viure com uns grans senyors, viatjant i divertint-se.

Fins que un dia, ve't aquí que arriben a un país i tro¬
ben un altre rei molt trist. Però aquell no estava pas
trist per cap guerra, sinó perquè tenia la seva. filla encan¬
tada, que era la princesa més gentil del món. I el rei
tot era fer crides per si es trobava un home prou valent,
perquè el que havia de desencantar a la princesa tenia de
matar tres lleons terribles que la guardaven.

En Braçfort que hi va i diu al rei que vol desencantar
a la princesa. El rei va sentir una gran alegria en veure'l
i tota la cort també. I varen fer els tractes de que si
podia deslliurar a la princesa, ell s'hi casaria i afavoriria
als seus dos companys perquè no es tinguessin de separar
mai més.

El rei s'hi va avenir i en Braçfort va entrar a la cova
dels encants. Li surt el primer lleó, l'agafa pel coll i
l'estripa com un tros de paper. Li surt el segon lleó,
que era més gros que el primer, i ell que l'agafa pel coll
i el gira al revés. Li surt el tercer lleó, que feia feredat
de tan gros com era, i ell que l'agafa pel coll i el parteix
en dos trossos com aquell que no fa res.

Llavors smt la princesa desencantada de la cova i
els dos ja es varen enamorar. S'agafen de la mà i se'n
van a trobar al rei. I el rei ¡ en voleu de plors quan va
veure a la princesa desencantada !
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El Braçfort va ésser rei, en Bufafort príncep, i en
Passallarga va ésser nomenat Gran Duc.

Així els tres companys no es varen separar i varen
viure molt feliços cada un amb la seva muller : en Braç¬
fort, amb la reina, qoie era la més gentil del món, i en
Bufafort i en Passallarga cada un amb la seva princesa
i amb la seva gran duquesa.

ANÈCDOTES HISTÒRIQUES

Dues anècdotes d'Ampère

Es conten anècdotes curioses del gran savi francès
Ampère.

Un dia que anava a pendre un cotxe a una estació li ve

una nova concepció matemàtica, perd la noció del món ex¬
terior i traient-se un tros de guix de la butxaca comença a
escriure equacions al darrera del cotxe. I quan el cotxe,
llogat per un altre viatger, comença a caminar. Ampère
arrenca a córrer, sense poder-se explicar com la seva pis¬
sarra emprenia aquella cursa de velocitat.

Un altre dia Ampère, que volia treballar tranquil a la
tarda, escriu a la porta de casa seva, en sortir al matí,
aquesta inscripció : «Ampère ha sortit. Torneu al ves¬

pre». Però quan ell arriba a l'hora de dinar i llegeix
aquelles paraules que no es recordava d'haver escrit, torna
a baixar escales avall proposant-se de no tomar fins al
vespre perquè «Ampère havia sortit».



VARIETATS

L'Ase

QUEST ha estat un animal ben calumniat. Quina bro¬
ma s'ha fet, des dels temps més antics, sobre el

bon ase, prenent-lo com a símbol de la gent totxa i tossuda !
Però ara podrem parlar un xic d'alguns ases il·lustres,

que han passat a la història no pas precisament per la seva
fama proverbial de totxos, sinó tot el contrari.

Un cert Ammònius, a la ciutat d'Alexandria, tenia un

ase que assistia a les classes de retòrica donades pel seu
amo i que distingia perfectament amb un gust exquisit, els
versos dolents dels bons. Quan es llegia un bell fragment,
es veia com l'ase donava mostres d'una gran fruïció. En
canvi, quan llegien versos dolents, l'ase tirava guitzes i
donava senyals d'ensopiment i de ganes d'anar-se'n.

El general Priant, quan l'expedició a Egipte, va fer,
amb una sola frase que ha esdevingut cèlebre, l'apologia
del ruc, posant-lo al costat dels savis.

Mentre anava pel desert, amb un exèrcit d'ases i amb
alguns savis que hi assistien a títol de curiositat, va veu¬
re's de cop atacat violentament pels Mameluca. I prepa¬
rant la defensa, va ordenar ràpidament el camp en la for¬
ma següent :

— Al centre de les forces que s'hi situïn els savis i els
ases !
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Perquè el bramar d'un ase no és una cosa precisament
harmoniosa nq hem de creure que no hi hagi hagut ases
aficionats a la bona música.

La revista francesa Mercure de France, diu així, l'any
1769 :

«Un ase jove assistia a tots els concerts que es donaven
al castell d'Onerville. Tot seguit que preludiaven els ins¬
truments, venia a situar-se a una de les finestres de la sala
on es tenia l'assemblea, i allà escoltava amb més o menys
atenció, segons la qualitat de la música oferta al seu gust.
La dama del castell tenia una veu encisadora i tot seguit
que es posava a cantar, se li aixecaven les orelles i assabo¬
ria els seus accents donant mostres d'una gran delícia. Un
dia, transportat d'admiració, l'ase va penetrar a la sala
i va formar part del concert amb el més harmònic dels seus
brams.»

Un espiritual escriptor francès, Beaumarchais, autor
de El barber de Sevilla, del qual haureu sentit a parlar, va
fer-se molt amic dels ases des de que li va passar això que
anem a contar.

Un dia es va parar,, davant de la seva casa de París,
una verdulera que duia un carret tirat per un ase. Aquest
ase era tan magre i semblava tan afamat que Beaumar-
ohais va comprar una almosta de civada i la hi va oferir
amb les seves mateixes mans.

Alguns mesos després va venir la gran Revolució. La
casa del poeta fou envaïda i ell es va poder escapar, camps
a través. Pel seu camí de fugida va trobar un pobre ase
que es va inclinar perquè ell hi pogués pujar al damunt i
va córrer tot el que podien les seves velles cames mise¬
rables.

Era l'ase agraït que va córrer fins que va poder i va
caure mort al mig del camí, deixant salvat el seu benefac¬
tor d'un dia dels seus perseguidors.
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Quan agueista frase ha estat
repetida ràpidament per tots,
el que condueix reprèn la fra¬
se entera i afegeix:

—En el primer cantó
hi ha un gessamí
que fa un perfum molt fl.

Després reprèn la primera i
la segona frase i afegeix:

—En ell segon cantó
hi ha una rosa,
que us voldria besar,
però no gosa.

Quan les tres primeres fra¬
ses han fet la rodona, s'afe¬
geix, lo qual es fa .cada cop
més difícil;

—En el tercer cantó
hi ha un clavéll diiscret-
Digues-me el teu secret.

En aquest punt del joc, cada
un dels jugadors confia un se¬
cret a l'orella del seu veí.

La darrera frase del joc, que
s'ha de repetir amb totes les
altres, diu:

—En el quart cantó
hi ha un cascall rodó.
El que m'has dit en veu baixa,
digà-ho eji veu alta.

Els secrets s'han de confiar
en veu alta i s'acaba el joc.

JOCS DE LA MARE 1

L'INFANT

La' mare, que ha tingut de
repetir moltes vegades tots
e's jocs resta fatigada, no pas
el nin que, espavilat, viu com
una centella, insisteix.

Llavors amb l'infant sobre la
fa'da, segudet, li pren una
maneta, o tirant-11 els ditets
lleugerament començant pel
«gros» va dient:

Aquest es e' pare, aquest la
[mare,

aquest fa les sopes, aquest se
[les menja totes

i aquest fa piu, piu que no pot
[puja

al niu

i al fer piu piu, que s'escau
precisament tirant-li del dit
xic, ho fa entretenint-si més.

1 li fa picar manetes:

Pica-manetes, pica-manet,os,
tu que les tens tant boniquetes;
la gall gall de la gallina;
la gall gall, el nostre gall.

Fa posar-li la maneta este¬
sa a l'alçada del coparronet i
girant successivament de dret i
revers, li canta:

Galaneta mà, per menjar pa
per veurer vi, per aquí, per

[aquí.
Dient aque,.ts mots darrers

senyala la boqueta.
Quant li fa estendre una mà

ben plana i fent-li pessigolles
a la palma diu:

Ralet, ralet, para dineret
raló, raló, para dineró.

I amb el dineret i di¬
neró hi acompanya un cari-
nyós copet sobre la maneta.
Llavors tots volen pendre
part en els jocs, i faran l'úl¬
tim, perquè la mare ara si
n'està fatigada de debò — prou
li ha costat. — i amb molta
gatzara clouen les mans i les
posen unes sobre les altres, i
comença l'un, amb, una mà
lliure, senyalant la pila:

—Què hi ha aquí dins?
i responen—Oli d'argent.

—Qui li ha ficat?
—El fill del rei
—Qui l'en treurà?
—El fill del capità.

—Qui ensenyi les dents, o
riu, una plantofada haurà.

Llavors fent voltar les mans
closes tots -plegats, rondinen
«m, m, m» i aquell que riu pri¬
mer, se l'ha ben carregada,
però no val a picar fort, eh?
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I així es passa una vetlla dl-
"'értlda.

La dolça marona posa .el seu
infanr. sobre un graó, 1 aga-
fant-lo lleugerament de les
manetes, o per sota l'aixella,
li canta:

Salta bigalta, trenca una galta
el Nostre Senyó et darà um

[pinyó.
Al dir la última síl·laba e' fa

saltar a terra. L'infant riu!
Després li fa fer la sardana
cantant airosament:

Olles olles de vi blanc
que totes són plenes de fang
de fang i de maduixes
tira de caduixes
qui serà la poncelleta
la senyora (*).

Després:
La sardana de l'avellana

pica de peus i balla de gana.

I encara més:

La sardana d'en Ripoll
mata la puça i deixa el poll.

I cada vegada que acaba,
s'acotxa fins a quedar quasi
seguda al sòl, i el filló, joga-
ner, vol imitar-la amb una

gràcia!
I la marona, Iota amor, en¬

cara no s'ha cansada, 1 segu¬
da, i amb el nin sobre genolls,
canta, fent-lo saltar fort:

.\rri, arri cavallet
anirem a St. Benet
portarem un cabridet
jier dinà per sopà
per la (*)
no n'hi haurà.

(!) El nom de nen 0 nena.

L'infant riu que riu, éncara.
Què més volia la mare?

Tram. per josep ca.vippub! i solep

Sallent.

UN CENT-PEUS

versió del país basc

Ve't aquí que una vegada
una bandada de noies de ma¬
rina varen sortir a passeig. Hi
havia cinquanta noies i anaven
cantant i rient, quan va posar-
se a xiular un vent tan fort i
tan fred, que varen pensar que
la cosa millor seria tornar a
casa.

Com que anaven descaloes
totes elles, els peus se'1s hi
glaçaven. Però va sortir una
bona ullada de sol i varen de¬
cidir de fer una gran rodona
per escalfar-se els peus. I es-
clar, al centre de la gran ro¬
dona de les cinquanta noies,
hi havia cent peus tots
iguals.

Però els treballs varen ésser
quan varen voler aixecar-se.
Com que tots els peus eren
iguals, no sabien quins eren
els de la una i els de l'ad.ra.

Va passar un carreter i els
hi va dir:

—Per què ploreu, noies?
És que ens hem posat aqid

per escalfar-nos els peus i ara
en veiem tants i tan enredats,
que no sabem quins són els de
la una i quins són els de l'al-
tra.

—Això rai! Ara us ho faré
veure tot seguit!

I agafa un bastó i comença
bastonada a la una i bastona¬
da a l'altra. I totes es varen
aixecar i varen apretar a cór¬
rer. I varen donar les gràcies
al bon carreter d'haver-los tret
d'aquell anguniós cent-peus.
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La millor de les

maníedues per a cuina
La LARDINA, usada en cuina i pastisseria, substitueix amb
avematge a les mantegues de vaca i de porc. És millor i més
fàcilment digerible que l'oli d'oliva. Eminents metges i higie-
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.
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