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LA RONDALLA DEL DIJOUS

EL BENEÏT DE SANT BLAI

üiia de les notes més carac¬

terístiques de la festa de Sant
Blai o de Sant rBlasi, que és
com en alguns punts s'anome¬
na a aquest Sant, advocat con¬
tra el mal de gola o garga¬
mella, és la benedicció de pa
i altres fruits.

Algun dia era costum gene¬
ral en pobles i ciutats i àdbuc
en poblacions com Barcelona,
la veneració de Sant Blai com
advocat contra el mal de coll,
per lo menys des del segle XV,
rebent, culte singular a l'es-
g'ésia parroquial de Sant Jau¬
me, on fa alguns anys s'és ge¬
neralitzat el costum de vendre
panellets beneïts, els quals es
mengen després de resar un
Parenostre al Sant per tal que
deslliuri dels mals de coll.

Mes si aquest costum era se¬
cular i ha reflorit ara a Bar¬
celona, als pobles rurals hi ha
viscut sempre sense interrup¬
cions, i la benedicció no es re-
■dueix solament a panellets si¬
nó a fruits de la pagesia i lle-
niinadures. 1 Tacte esdevé
solemne-

Van a la missa de benedicció
totes les noies de sa casa amb
un cistell ben prove't dels
fruits casolans: panses, figues,
raïms, pomes, peres, nous,
ametlles, panels, pa de pessic,
orellanes, etc., i finida la mis¬
sa, encenen 'una candela de
les beneïdes el dia abans o

sigui per la Candelera, i el ce¬

lebrant, oberts els cistells guar¬
dadora de la minestra, foimu-
la la benedicció.

Els pagesos devots hi duen
un cabasset d'ordi, perquè Sant
Blai guardi també de patir
mal de coll a les bèsties.

1 en ésser a casa es diu amb
unció un Parenostre, i després
es reparteix el beneït a perso
nés i a bèsties.

V. s. i B.

UN ALTRE CENT-PEUS

VERSIO RUSSA

Dos cossàcs sortiren de la
taverna en un estat lamenta¬
ble d'embriaguesa. Pugen al
seu trineu i un d'ells, veient
que penjava a Te.xterior una
cama, avisa a Taltre:

—Company, fica aquesta ca¬
ma dins el trineu perquè se't
gelarà amb el fred que fa.

—Company, aquesta cama
no és pas meva!

—Doncs estic segur que tam¬
poc és meva!

—Baixem del trineu i aixi
veurem de qui és.

Baixen els dos del trineu,
busquen la cama a fora, però
la cama havia desajíaregut.

—Quina cosa més estranya!
Tornem a pujar.

Tornen a pujar i la cama tor¬
nava a ésser fora del trineu.
Veient que Taltre no podia fer
entendre al primer que havia
parlat que aquella cama era
seva, li arrenca la bota i li
dóna una gran fuetada sobre
la pell nua. 1 no cal dir que
la cama es va ficar dins tot se¬

guit i que aquell va compen-
dre que era ben bé seva pel
mal que li havia fet la fue¬
tada.
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PER JUGAR A AMAGAR

Es va c-antant rítmicament,
(ie manera qu€ cada accent
caigui damunt un jugador,
dient:

Poma midora
que salta la torra
els morts vindran
t'agafaran
a tu i a tu
Margarideta
vesten tu.

El jugador que rep l'iiltim
accent es separa. El que es¬
cau quedar-se sol, para. Es
posa de cara a la paret i e's
altres s'amaguen- Diu, diu.
Ara? — I els altres contesten.—
Ara. Surt corrent a buscar-
los i el ,qui agafa abans de
tocar al cau, que és la paret,
para de nou.

També és canta quant n'hi
han molís, dient:

La padrina en fa una coca
d'aquell drap virolat
violetes al costat
fem la rodona
la xina, xina, xona
passa un ruc
que en portava figues,
passa un gat
quie en menjava pa torrat
passa una gallina blanca
tot ho escampa,
en passa una de negra
tot ho arreplega,
faci fred faci caló
vesten tu del teu cantó.

Si són poquets diuen:

Dalt, dalt del Castell
toca toca el timborell,
pell de vaca pell de bou
fora, fora mestre nou.

I quant volen anar molt de-
pres.sd diuen:

Tres pans, petits i blancs.
Tram. per MAMUELA ROYO

Balaguer.

ORACIONS

Populars a França

La Mare de Déu
passava pels camps.
Ja troba a Sant Joan.
—Hauríeu vist el meu Fill Je-

[sús?
—Senyora, jo l'he vist,
a l'arbre de la Creu,
els peus clavaus i els braços

[estesos,
la testa coronada d'espines,
els ulls al cel.
El que dirà
aquesta oració,
al vespre quan se colgarà,
al mati quan se llevarà,
el cel no perderá.

—Sant Francesc, digueu-me,
si Déu me perdonarà.
—Plorant has de besar
la Creu del teu Salvador.
.ludes ha vingut,
Judes ha venut
el Cos del meu Jesús
per trenta diners miserables.
Jo era allí que ho veia
amb quatre angelets
que tocaven trompetes.
El dia del Judici,
vindran petits i grans.
Els bons se n'aniran cantant,
els dolents flastomant.

Em colgo en el llit;
tinc àngels al voltant.
Jesucrist és el m'3u pare,
la Mare de Déu la meva mare.
Sant Pere és el meu padrí,
i Sant Joan el meu cosí.
Ja puc passar la nit,
tinc quatre bons amics
que vetllen per a mi.



SANT LLORENÇ
I EL GEGANT FINN

ESPRÉS d'haver convertit a la religió cristiana la Po¬
lònia, la Bohèmia i la Prússia, l'infatigable Sant

Llorenç va passar el mar Bàltic, dins un petit llagut, bo i
deixant al vent i a Déu la cura de portar-lo a bon port.
I pregant, de genolls a la barca, el sant va fer la solemne
promesa d'aixecar una catedral al lloc de la costa on abor¬
dés la seva barca.

Al tercer dia de navegació la barca va anar envers una

platja tranquila, a la vora d'un poble que sé'n deia Lund.
Des de la mar es veien les contades habitacions del llogarret
en el qual el bon sant va predicar amb aquell art que sa¬
bia. I tot seguit aquella pobra gent va convertir-se i li
va demanar el baptisme. I el sant, meravellat d'aquella
ràpida eficàcia de la seva paraula, somniava construir en

aquell lloc una immensa catedral que seria la metròpoli del

Però l'esperava una decepció. Aquella bona gent en
estat salvatge, a penes sabien cultivar la terra, i vivien de
la pesca i de la caça en barraques primitives de terra. No
hi havia cap pedrera ia¡ la vista, ni boscos, de pins, ni eines
de treball, ni obrers, ni artistes. Què podia fer? El po¬
bre sant home pregava, plorava, imaginava tots els re¬

cursos, però no trobava el medi d'iaixecar una església tot
sol i sense materials. Aniria a cercar-los a un altre lloc?

Nord.
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Va passar el mar Bàltic dins un petit llagut...

Però per això es necessitaven vaixells i cofres plens d'or
i el missioner no tenia cap altra riquesa qne els setis ro¬
saris i per tota flota una pobra barqueta sense rems.

Quina imprudència haver fet una promesa així ! I com
que no la podria complir, aniria a l'infem. I el sant pre¬

gava i plorava, que feia condol.
Un vespre, mentre pregava i plorava assegut a un alt

penya-segat de la costa, va sentir una veu grossa que s'es¬
forçava a semblar dolça, que li deia :

— Venerable estranger, per què plores així ?
Sant Llorenç va aixecar el cap molt sorprès, i va veure

davant seu un home molt lleig i mal vestit, amb els cabells
esborrifats, que, tocant de peus a l'aigua, arribava amb el
front fins al cim de l'alt penya-segat sobre el qual plorava
Sant Llorenç.
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Però, l'home de Déu, sense témer res,|. li va dir :
— Qui ets?
— Sóc un bon gegant que voldria servir-te.
— Bon Déu !, senyor Gegant, en el meu cas no em po¬

dríeu pas servir !
— Tens projectes molt ambiciosos ?
— Et riuràs de la meva follia ; be promès d'aixecar

una gran església a Lund !
— Per una església ? I és per això que ploraves ?
—' Ploro perquè ja em veig condemnat per no poder

complir la promesa !
—■ Si bo vols, jo construiré l'església.
— Tu ? Però si no bi ba pedres !
— Prou que en trobaré a la muntanya !
— No tens homes per tallar-les !
— Tinc ajudants més hàbils que els homes.
— No tens ni plànols ni models !
— Amb l'ajuda de Déu inventaré un estil.
—^Mentre no sigui amib l'ajuda del diable!... Però

jo no posseeixo res. Com et podria pagar?
— Oh !, no sóc pas gaire exigent !
— Quin preu en vols ?
— Quan la darrera pedra serà posada al seu lloc, em

donaràs el sol i la lluna .

— Senyor, Déu meu 1 Això és impossible !
—• Espera't una mica. O bé em donaràs els teus ulls-
—• I com bo faré per veure la meva església ?
— O bé, caldrà que tu em diguis quin és el meu nom.
— Això ja és més enraonat !
— Així, doncs, bo tens entès? O el sol i la lluna, o

els teus ulls o el meu nom !
— Entesos. Ja pots començar a treballar.
— A les teves ordres. Hi vaig a pas de gegant !
Els seus passos eren tan de gegant, que amb dos o tres



Aquella dona pegava a l'infant...
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va desaparèixer de la "vistiai del sant, darrera els puigs que
tancaven l'horitzó del Nord.

El sant va entrar a Lnnd molt content, tot dient-se :
— Demà començaré a cercar. Un personatge d'aquesta

alçada no pot passar desapercebut. Tothom em podrà dir
tot seguit quin és el nom del meu benefactor.

Va menjar nn xic i va dormir amb el cor aconsolat.
L'endemà, en obrir la seva finestra, li va semblar que

la plaça del poble estava tota canviada. Al centre s'obria
una profunda trinxera en forma de creu, coberta de blocs
de granit, formant els fonaments d'una catedral gegan¬
tina.

El sant va donar les gràcies a Dén.
I va començar a preguntar pel gegant. Primer ho va

preguntar a les criatures, però li van jurar que mai no ha¬
vien vist cap gegant sinó a les rondalles. Llavors ho va
preguntar als homes que trobava pel carrer, però cap d'ells
no li'n va saber donar raó. Després ho va dir a les dones,
que van fer uns gnans uUs admirats. Mai no havien vist
el gegant, com els homes i els infants.

L'endemà va córrer els pobles del voltant. Va córrer
tots els camins, les més humils barraques, les més pobres
construccions. Però tots li responien que no sabien pas
de què els parlava.

El sant no perdia pas l'esperança i anava cercant, cer¬

cant, mentre l'església creixia.
Van passar quinze dies i no havia trobat res. I l'es¬

glésia es formava anib unia rapidesa inquietant. Sobre la
cripta, de columnes baixes, s'hi havien construït altes co¬
lumnes, voltes elegants, mentre l'agulla ardida del cam¬

panar s'enfilava amunt, amunt del cel. I els bons mari¬
ners veien amb orgull la creixença de la seva meravellosa
metròpoli, tot i fent-los una mena de por, perquè si molts
atribuïen el miracle a les oracions del sant, altres deien
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que a la nit s'hi sentien sorolls estranys i crits miste¬
riosos.

Faltaven dos dies per deixar l'obra llesta i Sant Llorenç
no sabia si plorar o riure ;

— Quina llàstima, una catedral tan formosa ! I jo, en
lloc de poder-hi celebrar la primera missa, només seré bo
que per asseure'm al porxo, amb un gosset i un bastó, com
un pobre cec. Perquè com que no puc despenjar del cel cl
sol i la lluna, no tinc altre remei que donar els meus ulls !

Llavors, caient de genolls, va fer aquesta pregària :
•—■ Santa Mare de Déu i vosaltres, àngels del paradís,

feu-me trobar el nom del monstre ! No deixeu triomfar
l'auxiliar del mal esperit !

Després de pronunciar amb fervor aquesta pregària, li
va semblar que una veu li deia :

— Coratge, Llorenç, no perdis la confiança i cerca en¬
cara !

I el sant va anar muntanya amunt, vers allí on mai
no havia anat. Va trobar un lloc del qual es veien grans
pedrees arrencades, de la mateixa color que les de l'es¬
glésia. I el sant pensava :

■— Ara cal obrir molt els ulls abans de perdre'ls !
De cop li va semblar que tenia por. Una veu de dona,

una veu monstruosa, havia esclatat en la solitud. S'hi
barrejava el crit espantós d'un infant que plorava.

El sant es tapava les orelles per no tornar-se sord. I
va veure una gran cova, d'una prodigiosa alçària. Allí
dins hi havia una dona més alta que els més alts avets,
que tenia a la falda un nen de bolquers més alt i més gros

que un home fet.
Aquella dona pegava a l'infant. Al cap d'un instant

el besava amb un bes que ressonava per la muntanya com
un tro. Però l'infant seguia cridant. Llavors la dona
li va dir, fent la veu un xic suau ;

— No ploris, fillet meu ! Aquest vespre el teu pare
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Finn et portarà el sol i la lluna o els ulls de Sant Llo¬
renç !...

El teu pare Finn ! El sant ja no va escoltar res més.
Es va prosternar a la pols, donant les gràcies a la Mare
de Déu i als àngels del cel.

Quan va tornar a Lund ja la gran catedral estava aca¬
bada. El sant va quedar-se un moment en èxtasi davant
d'aquella obra meravellosa. La multitud el rodejava acla¬
mant-lo. Després, fidel a la seva prometença. Sant Llo¬
renç va tornar al penya-segat de la vora del mar. El ge¬
gant l'esperava assegut sobre la platja. Els seus ulls llen¬
çaven flames sota les celles espesses. Somreia amb una
expressió ferotge.

— I bé, estàs content del meu treball ?
— N'estic tan content, bon gegant, que no sé com do¬

nar-te les gràcies.
— Les teves gràcies tant me fan. Paga'm d'una altra

manera, segons el convingut.
— Escolta, gran amic meu, primer havia pensat ofe¬

rir-te el sol i la lluna. Però no han volgut venir junts.
M'han dit que calia esperar el pròxim eclipsi. Per què
m'estens la mà, bon gegant?

— Es perquè em donis els teus ulls, bon Sant Llorenç.
— No me'ls podràs pendre, bon gegant Finn !
El gegant va trontollar i va caure en darrera al fons

del mar Bàltic. Es així que Sant Llorenç va erigir la gran
metròpoli del Nord.

Adaptat d'una rondalla popular del Nord per C. O. R.



DIUEN OUE
SANT VICENS FERRER..

lUEN que sant Vicens Ferrer, abans d'ésser sant, era
un ferrer molt orgullós. I tan orgullós era que es

feia dir «mestre de tots els ferrers del món».
Ve't aquí que un dia el Nen Jesús, que volia que aquell

home fos sant traient-li aquell defecte de l'orgull, se'n va
a la botiga del ferrer i li diu si el vol llogar per apre¬
nent.

El ferrer el va llogar per aprenent.
I ve't aquí que un dia ell que se'n va haver d'anar i

diu al Nen Jesús, sense que ell sabés que ho era ;
— Aprenent, el mestre se'n va. Si vingués algú a fer

ferrar alguna bèstia, li dius que s'esperin, que tomo tot
seguit.

Però el primer que hi va anar era un home que tenia
molta pressa i que no es podia esperar de cap manera. I
volia que li ferressin el ruc tot seguit.

El Nen Jesús, com que era tan petit i no podia aguan¬
tar tot sol la bèstia, li tallà una pota, sense que l'ase es

queixés, la hi ferrà i la tornà a enganxar.
I així ho va fer per a les altres. I ve't aquí que quan

ferrava la tercera arribà el ferrer i es quedà tot sorprès
d'allò que feia el seu aprenent. I per fer veure que ell'
també ho sabia fer, tallà l'altra pota de l'ase i en voleu
de brams de la pobra bèstia ferida i de sang que rajava !

I el ferrer es va tenir d'humiliar davant de l'aprenent
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perquè ell ho arreglés. I ell li va enganxar la pota talla¬
da sense fer-li cap mal i es va eixugar la sang tot se¬
guit.

El ferrer s'anava tornant humil, però encara necessi¬
tava una altra prova.

Ve't aquí que anva a demanar caritat a la botiga del
ferrer una vella molt vella, tan vella que a penes es podia
tenir.

I el Nen Jesús que li diu ;
— Bona velleta, que voldrieu tomar a ésser jove?
I ella li respon que sí que ho voldria. I ell que la tira

al foc, que estava molt encès, i quan la té allí dins, comen¬
ça a donar-li grans cops de mall i de martell, com si for¬
gés un tros de ferro. I del foc en va sortir una noieta
de dotze anys, tota bonica.

Ve el ferrer i li diu a l'aprenent :
— Qui és aquesta noieta ?
I el Nen Jesús que li diu que era aquella vella tan vella

que venia a demanar caritat.
I el ferrer que havia vist com el Nen Jesús ho havia

fet per rejovenir-la, agafa la seva mare que era vella,
vella que no es podia tenir, i la tira al foc encès.

La pobra vella sofria molt, però el ferrer no s'en-
ternia. Agafa el martell i se les emprèn a cops contra la
seva mare per fer-la tomar una dona jove. I veient que
la matava, va anar a demanar, humilment, que el seu
aprenent la vingués a salvar.

I el Nen Jesús hi va córrer i la va treure de les flames
i la va salvar del seu martiri.

Amb aquet nou miracle el ferrer es va tornar l'home
més humil del món, i quan el Nen Jesús el va deixar per
tornar al cel, de tan bo i tan humil com va ésser el van
fer sant.

I aquest fou sant Vicens Ferrer.
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E·'t aquí que una vegada hi havia ima bona dona que
va morir deixant tres filles. I el seu pare es va tor¬

nar a casar amb una dona que les maltractava molt.
I un dia la madrastra, que mai no les deixava sortir

de casa on els hi feia fer les feines més baixes, que els diu ;
— Vull saber quina de vosaltres és la més llesta. I a

la més llesta li donaré permis per a sortir a l'hort primer
que les altres a menjar les cireres fresques del cirerer.

I els dóna a cada una una mitja començada i els diu
que la primera que l'acabi serà la primera que anirà a

menjar cireres fresques al cirerer de l'hort.
I la que la va acabar primer fou la més gran. És clar,

com que era la més gran, anava més de pressa.
I ella que surt a l'hort, tota contenta, i comença a men¬

jar les cireres fresques del cirerer.
Després va acabar la mitjana. És clar, com que no era

tan gran com la gran, va estar més temps que la gran.
I ella que surt a l'hort, tota contenta, i menja les ci¬

reres fresques del cirerer.
La més petita, com que era tan petita, va acabar la

seva mitja que ja gairebé era fosc. Però no es va poder
estar de sortir a l'hort, perquè feia molt temps que s'es¬
tava ficada a casa, i volia aprofitar aquell permis que li
havia donat la madrastra.

Surt a l'hort que ja vesprejava. Quan ella va sortir
al portal, va brillar el primer estel i va cantar un grill
entre l'herba. I ella que va al cirerer de les cireres fres¬
ques i madures, però com que les seves germanes ja hi
havien passat, ja no hi havia cireres a les branques baixes



EL SAC QUE GANTA 141

i no va tenir més remei que enñlar-se al cirerer per poder
abastar les de dalt de tot.

I les va menjar més fresques que les seves germanes,
les cireres, perquè eren humides de la nit.

Però ve't aquí que la pobreta, com que era tan petita,
no va saber baixar del cirerer. I va sentir com tancaven

les portes de casa seva i es va estar tota la nit dalt del ci¬
rerer de l'hort, plorant, plorant.

Quan va sortir el dia, el cirerer es va omplir d'o¬
cells. I la noieta va veure venir un ermità vell que passa¬
va la capta i li va dir :

— Ermità, bon ermità.
tu que ara passes la capta,
no em pots allargar la mà
per baixar d'aquestes branques?

I l'ermità vell que li diu :
— No puc allargar-te el braç,
perquè ja em tremola massa!...

A l'ermità li sabia molt greu de no poder-la ajudar a
baixar del cirerer, però com que era tan vell que amb
prou feines es podia tenir !

Al cap d'un moment veu venir un home negre, amb
una cara de mala persona que feia ! Però com que la noie¬
ta volia baixar del cirerer, ella que el crida i li diu :

— Home que vas de camí
tot sol amb aquesta saca,
no em pots allargar la mà
per baixar d'aquestes branques?

I l'home negre que li diu :
— Ara t'allargo la mà ;
deixa't caure de les branques.
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I la pobra noieta es deixa caure de les branques. Però
l'home negre havia estès sota el cirerer el seu sac obert
i la pobra noieta va caure dintre el sac.

I l'home negre es carrega el sac al coll amb la noieta
petita dins i se'n va pel món enllà.

I la feia sofrir més, a la noieta ! Perquè no la deixava
sortir mai del sac que no fos per allargar-li algun tros
de pa. I com que la noieta sabia molt de cantar, l'home
anava pels camins i deia :

— Si em doneu algun diner,
bona gent de l'encontrada,
vos tinc de fer cantar el sac

per la vostra bona cara.
I deia a la noieta de dins del sac :

— Ai ! si no cantes, sarró,
que hi haurà suc de bastó !

I com que l'home negre li'n donava sovint, de garro¬
tades, la noieta cantava dintre el sac. I tenia una veu

tan dolça i sabia unes cançons tan boniques, que tothom
deixava caure algun diner a l'home negre per la gràcia
de la cançó i la veu que tenia aquell sac.

Un dia, passant per un poble, l'home negre va sentir
que uns altres homes deien que allà a la vora hi havia un
tresor amagat. I l'home negre hi va voler anar, però
com que el sac li feia nosa, ell que entra a una casa i diu
a la mestressa :

— Mestressa, guardeu-me el sac,
que és aquell sarró que canta,
que a missa sento tocar
les últimes campanades.

Que tocaven a missa era veritat, però ell no volia
pas anar-hi, perquè era massa dolent. I deixà el sac dar¬
rera la porta d'aquella casa i se'n va a cercar el tresor.
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I aquella casa era la d'una tia de la noieta, que era la
seva padrina i que se l'estimava molt. Sinó que, com que
vivia en un poble tan lluny del seu, no es veien gaire.

I la noieta prou la va conèixer amb la veu, a la seva

padrina que passava la farina. I des del sac del mal
home, tot era dir ;

— Ai, padrineta, padrina,
vós que passeu la farina,
jo sóc a dins d'aqnest sac,
catric, catrac!...

I la dona que obra el sac i hi troba a dins la noieta i
en voleu de petons i abraçades totes dues !

Però totes dues van tenir por d'aquell mal home del
sac, quan tomaria de la recerca del tresor. I van ficar
dins del sac un càntir ple d'aigua i un gat molt dolent
que no havia menjat de vuit dies i un gos que tenia mala
mossegada.

Ve't aquí que l'home negre toma d'un mal humor ter¬
rible. I era perquè no havia trobat el tresor. I ell que diu :

— Em voleu donar el sac ?
— Prou, prou, bon home. Es aquí darrera de l'entra¬

da. Que ja s'ha acabat la missa?
— Es clar que s'ha acabat si jo tomo a ésser aquí !
I es carrega el sac al coll i se'n va pel món enllà.
I a la primera masia que troba ell que diu :

— Si em doneu algun diner,
bona gent de l'encontrada,
us tinc de fer cantar el sac

per la vostra bona cara.
Però el sac no cantava i ell tot era dir :

—Ai, si no cantes, sarró,
que hi haurà suc de bastó !
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I veieut que el sac no cantava, ell que li venta una

gran garrotada i es trenca el càntir, i tota l'aigua es va
vessar per terra.

I l'home negre tot era pensar :
— Ara la dec haver morta, la noieta, i tot això deu

ésser sang !
I com que tenia molta por de la justícia, ell que obra

el sac per veure si era cert que l'havia morta.
I surten de dins del sac aquell gat que no havia men¬

jat de vuit dies i aquell gos de la mala mossegada i entre
tots dos es van menjar l'home negre de viu en viu.

I la noieta va viure amb la seva padrina molt conten¬
ta, i com que ja era gran, pujava al cirerer de l'hort de
la padrina i en sabia baixar tota sola.

Abei.

VARIETATS

VIATGES DE LES ARANYES

Moltes aranyes iSÓn transportades) pel vent jamb el
seu íil de seda. Un fil d'un metre de llarg pot portar el
pes d'una aranya de mig mil·ligram. A la primavera, en

algunes horesi, amb un vent favorable, viatgen a través
de l'aire un miler de jOves aranyes sortint d'un mateix
niu per començar al lluny els llurs treballs i les llurs
caces. En aquesta impulsió del vent l'aranya no és pas
exclusivament passiva, sinó que accelera la marxa quan
vol i es para en el moment que ella eren oportú, com el
pilot d'un aeroplà. No ha de fer més que augmentar la
llargada del seu fil per pujar més de pressa i en emboli¬
car-se amb ell i disminuir-lo totalment quan vol ater-
rissar.
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JOC PER ENGANYAR

—He pujat per una escala-
—Com jo.
—He pujat per dues escales.
—Com jo.
—He entrat a la cambra.
—Com jo.
—He vist una calaixera.
—Com jo.
—L'he oberta.
—Com jo.
—He vist un calaix.
—Com jo.
—He mirat a dii^is-
—Com jo.
—He vist una capseta.
—Com jo.
—L'he oberta.
—Com jo.
—Hi havia una gran bestiassa.
—Com jo...

LA SETMANA DE MAL
ESTUDIANT

Dilluns, Dimarts, faig festa.
Dimecres ;po/íser.
Dijous Sant Tomàs.
Divendres no hi vaig pas.
Dissabte, la setmana ha passat.
Diumenge, trobant-me cansat,
me caldrà llevar-me a mig-

[dia...

ENDEVINALLES

Què és el que travessa l'ai¬
gua sense fer ombra?

(El so de la campana).

La meva mare, tot cantant,
m'ha vestit de blanc?

(L'ou).

Sóc nat d'una bèstia morta,
porto a tots aquells que em

[porten.
(La sabata).

¿Què és una cosa que va a
l'aigua cantant i en toma plo¬
rant?

(El càntir).

Què és una cosa que s'agafa
pels ulls?

(Les estisores)-

Sóc una mica llarga,
no tinc braços ni peus,
però tinc cap.
Ningú es pot passar de mi
i fine el rei me necessita.

(L'agulla).

Som deu germans
i el més gros no és el més alt.

(Els dits de les mans).

Camp blanc, sembra negra,
trefe que treballen i dos que no

[fan res,
i la senyora que beu sense pa-

[rar.
(El paper, la tinta, els dits

que escriuen i la ploma).
Llauro amb cinc bous,
la terra que llauro és blanca

[com la neu,
però el gra que hi sembro és

[negre com ^a nit.
(Els cinc dits de la mà, el pa¬

per i la tinta).

Baix, baix, com la terra,
alt, alt, com un campanar,
agre, agre, com el vinagre,
dolç, dolç com la mel.

(El noguer 1 la nou).

Bell pare,
dura mare,

fill blanc i dolç.
(El castanyer i la castanya).

Sóc la mare de més de mil
[filïs,

qui els vol comptar m'ha de
[ferir.

(La magrana).
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M'han enterrat per fer-me viu-
[re,

m'han tallat els peus per tenir
[el meu cap,

he sofert el ferro, leï foc i
[l'aigua,

i nodreixo els meus butxins.
(El pa).

El que el fa no se'n serveix,
i el que se'n serveix no el veu.

(El taüt).

i'Què és una cosa que passa
per l'aigua sense fer ombra?

(El sol).

¿Què és una cosa que no té
peus i juija més que ningú?

(El fvm).

¿Què és una cosa que és ple¬
na de dia i buida de ni i?

(La sabata).

¿Què és una cosa que beu la
.seva sang i les seves tripes?

(El llum d'oli).

¿Què és una cosa que corre
per tota la casa i torna al seu
recó?

(L'escombra).

Una cosa petita com una nou
que va per tot el món.

(L'ull).

Més petita que un pèsol
i beu en el vas del rei.

(La mosca).

¿Què és una cosa que només
té una cama i un barret i que
s'aguanta dret?

(El bolet).
Cara vermella,
cervell de fusta
i cua verda.

(La cirera).

Una cosa sense cap ni peus
que acaba essent una bèstia

[amb cap i peus.
(L'ou).

DIÀLEG

—^Joan, aixeca't del llit!
—Per què?
—Per anar a engegar les va¬

ques.
—No em puc alçar del gran

mal de ventre que tinc!
—Joan aixeca't del llit !
—Per què?
—Per venir a probar les con¬

fitures.
—Tot el mal de ventre ja

m'ha passat!

ALTRE DIÀLEG

—Pere, dorms?
^Si no dormís què em di¬

ries?
—Et diria que em deixessis

cinc pessetes.
—Dormo...

lletània de les noies

Popular a França

Kyrie, jo voldria,
Criste, ésser casada,
Kyrie, prego a tots els sants,
Criste, que em casi demà.
Santa Maria, jo em casaria.
Sant Josep, amb un jovenet.
Sant Galdric, que sigui un ben

[bonic.
Sant Bartomeu, que no sigui

□ neu.
Sant Joan, que em dugui un

[amor gran.
Sant Miquel, que em sigui fi-

[del.
Sant Andreu, que sigui ben

[meu.
Sant. Nadó, que no sigui juga-

[dor.
Sant Severi, que no li agradi

[el vi.
Sant Climent, que sigui dili-

[gent.
Sant Bonifaci, que el casament

[es faci.
Sant Agustí, demà al matí!...
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Miren que
Hermoso!

Así se crían los niños que to¬
man leche condensada marca

LECHERA
DESELA A SU NIÑO,
SEÑORA, VERA QUE
GORDITO SE PONE

'PURGANTE COTIDIANO'

Las Unicas que purgan sin Cólicos ^
LAXANTES

PURGANTES
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La millor de les

manledues per a euina
La LARDINA, usada en cuina i pastisseria, substitueix amb
aventatge a les mantegues de vaca i de porc. Es 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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