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LA FcSTA DE LA SETMANA

LA QUARESMA RURAL
Darrera les festes del Carnes¬

toltes vénen els dies de Qua¬
resma. Als dies d'esbarjo i es¬
bojarrament els segueixen els
de quietud 1 recolliment.

\ ciutat, on el poble fidel es
congrega en diversitat de tem¬
ples, no es veu. com a pagès,
la manera de practicar actes
lie pietat col·lectiva.

En aquest temps de transició
entre l'ensopiment Invernal de
la natura i el de l'esclat pri-
mavei'al, els camps van po¬
blant-se ' de -floretes boscanes,
.sobretot de violetes, que són ja
anomenades de Quaresma ; en¬
tre els arbres que floreixen en
aquest temps de penitència, el
primer de tots és l'ametller.

Es una època, doncs, tot pro¬
meses i es va de cara al bon
temps ; el pagès treballa amb
l'esperança de tenir una bona
collita ; però en sentir el pri¬
mer toc de campana, fa anar
els seus fills a aípendre la doc¬
trina a l'església, 1 en tocar
les dtirreres batallades, passa-
dci mitja liora, bi va ell amb
la resta de la familia 1 amb
el servei.

Si el camp comença a ésser
intensament imètic, ¡no n'hi ha
poca de poesia en una esglé¬
sia que té congregada tota la
gent d'un poble !

El rés del Rosari esdevé so-
lemnial, el mateix que l'acte
de visitar la Butlla de la Santa
Cretiada, i im poc el cant del
«Miserere» davant de l'altar

•del Sant tcrist, els dimarts i di-
-vendres, quan tothom, girat i

de genolls en terra, sent pene¬
trar en son cor les austeres
notes d'aquell cant de peni¬
tència.

V. S. B.

RREGUNTES

Quin o quins van ésser els
primers màrtirs coneguts a
Catalunya?

.1. Matíi

¿Què vol dir un llibre edi¬
ció de Bibliòfil?

Ramon Costa

¿«iL'.Atlàntida» és una epo¬
peia que es pugui posar al
co.stat de les epopeies tiniver-
sals? Quin any va ésser feta?
¿iSi em toqués aqueixa lliçó
als exà.mens de l'Institut, la po¬
dria anomenar?

Un estudiant de
RetCtrica i Poèticti

No puc treure en clar la di¬
ferència que hi ha entre «mag¬
nitud» i «quantitat». Si m'ho
e.xpliqués algtl, li ho agrairia.

Maria Costa

Hespdsta il III preijvnla mi-
mi'ro 1. — El meu pare em va
posar el nom de la protago-
uistíi del «Canigó», per un acte
d'admiració a Mossèn Cinto
Verdaguer, però jo faig la fes¬
ta el dia de la Nativitat de la
Mare de Béu, que s'escau el S
de setembre, per saber que
aquell dia fan la festa totes
les Maries que no el fan en
altres festivitats de la Mare de
Déu, i jo, perquè el nom de
Maria és tan escaient, consi¬
dero que el tinc avantposat al
meu.

Ciri solda Sanromà
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LES TRES GERMANES
I EL GEGANT

{Hondalln)
Una vegada hi havia tres ne¬

nes moltmaques : la gran es
deia Mariona, la segona An-
neta 1 la petita Núria.

Totes tres eren germaires, 1
un dia se'n van anar a jugar
a la vora del riu, i ve't aquí
que la Mariona diu tot de
sobte :

Mireu, aquella muntanya,
¿110 veieu a dalt de tot una
pila de coses blanques?

— Si — van respondrà les al¬
tres.

— nonos em sembla qne són
confits.

— .•\nem-hi ?
— Sí, sí !
Totes tres muntanya amunt

s'ha dit ; però ve't aquí que
allò que es pensaven que eren
confits, eren mongetes.

Totes tres vinga plorar, per¬
què, amib tot això, ja era nit
closa.

Però, de sobte, la Mariona
diu :

— Em sembla que veig un
llumet : seguiu-me.

Tot caminant, varen arribar
a una casa molt maca.

— Pam, pam.
— Qui hi ha?
— Si ens volguéssiu recollir,

ens hem perdut i no sabem tro¬
bar a casa.

La porta es va obrir i va sor¬
tir una dona, que va dir:

— Fugiu, maques, fugiu, car
aquí és a casa d'un gegant.

Però elles, plora que ploraràs
dient que estaven tan cansa¬
des...

Llavors la dona les va fei-
entrar i a la Maiiona la va

amagar sota el llit, a l'.Anne-
ta al quarto de mals endreços
i a la Núria dintre un sac.

Ve el gegant i diu:
— Sento olor de carn cris¬

tiana
— I ara,deia la seva dona.

— si no hi ha ningú! «

Però el gegant \-a a sota el
llit i troba la- Mariona, li va
fer posar el cap sobre la tau¬
la, li tallà el cap i se la va
menjar, i el mateix va fer amb
l'-Anneta, que, en sentir els crits
de la seva, germana, va soitir
del quarto i el gegant la va
agafar.

La Núria es presentà tot plo¬
rant, i el gegant li va dir :

— Posa el cap sobre la taula .

— .Ai, senyor gegant, jo no
sé com es Ga !...

—^ Mira, així — i es va ajupir.
Llavors la Núria va agafar

una destral i va tallar el cap
del gegant ; després, <amb un
ganivet, li va obrir la panxa,
d'on varen sortir les seves ger¬
manes.

I la dona del gegant, els va
donar molts diners i joies per
haver-la alliberada d'aquell
mon.stre.

1 encara són vives si no són
mortes.

Un rondallaire Sarrianenc
(11 anys)

EL POI J LA PUÇA

El poi i la ipiiça—feien fari¬
nes—de les més fines—El poi
va ser tan gurmandoi—va cau¬
re dintre'el perol—la puça
es va posar dol—i se n'anà ca-
minfl.nt, caminant lil va trobar
una figuqra., i la figuerla li
digué:

—iP.uça, per q-uè duus dol?
—.la t'ho esplicaré, figuera.
El ])oi i la pussa—feien fari¬

nes—de les .més fines-—El poi
va ser tan gurmando—^va cau¬
re dintre el perol—la puça
es va posar dol—



LA RONDALLA DE
LA NOIA LLETJA

e't aquí que una vegada al país deis
Tres Geps, on totes les dones eren
meravellosament boniques, hi va
néixer una noia lletja.

Dir que totes les dones eren bo¬
niques al país dels Tres Geps

no és cap exageració. Totes tenien tres pams d'es¬
tatura i els tres geps els esqueien molt, un al cap i els
altres dos a l'esquena. Tenien la cara molt graciosa, el
nas en forma d'apagallums, amb un gentil bigoti sobre
els llavis, que els arribaven, com és natural, d'orella a
orella. I les orelles eren grosses i ajudaven a la gràcia
del conjunt, amb uns ulls petits, petits, com puntes d'a¬
gulla. Aquest tipus perfecte de bellesa era cantat pels
poetes que endreçaven les més belles estrofes els uns a
les orelles, els altres al gep del cap, els altres als dos
geps de l'esquena, els altres als ulls, els altres al nas o al
bigoti.

No cal dir que el país dels Tres Geps era una encon¬
trada feliç. Com que totes les dones eren absolutament
iguals, no hi havia grans passions desbordants ni es preo-



lyS LA RONDALLA DEL DIJOUS

cupaven els homes per casar-se. Era igual fundar una
família amb aquesta o amb la de més enllà. Perquè si
eren iguals físicament, també ho eren moralment i totes
calçaven els mateixos punts.

¡ Imagineu ara quina consternació hi va haver quan va
néixer la noia lletja al país de les doncs formoses !

Era tan diferent de totes les altres, que tothom l'ana¬
va a veure per donar el condol a la desgraciada família.
Perquè el cas estrany era que no tenia els tres gentilís-
sims geps que havien donat al país una característica tan
famosa. I no tenia el nas en forma d'apagallums, sinó
petit d'una manera impertinent i, ¡ oh horror que clamava
al cel !, no tenia bigoti !...

Davant d'aquell cas imprevist d'haver nascut una noia
tan diferent de totes les altres, la dolorida família va sot¬
metre el cas al govern, dient que acataria la seva vo¬
luntat.

El govern es va reunir en sessió extraordinària amb
l'assistència de tots els ministres i amb una representació
del rei, portada per un infant que serviía per aquells ca¬
sos. El president del consell va pendre la paraula per
demostrar que aquell fet era una falta greu a les lleis del
país dels Tres Geps i que no hi havia altre remei que con¬
demnar a mort la infeliç criatura.

El discurs del (president del consell va ésser molt
aplaudit perquè constituïa una bella mostra d'oratòria.
Van parlar després alguns altres ministres, els uns parti¬
daris de la mort de la petita culpable, els altres assegu¬
rant que mereixia una certa pietat.

L'infant que presidia en representació del rei, com
és natural, no va dir res.

Finalment un ministre que tampoc no havia dit res

va pendre la paraula entre una gran expectació. Era
l'home més vell del país dels Tres Geps i gaudia d'una
reputació de savi per les seves conferències i pels seus
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Fins que tingués quinze anys...

llibres sobre el probable origen dels Tres Geps, que els
feia derivar dels primers pobladors del país en època pre¬
històrica, que suposava com uns besavis dels dromedaris
actuals, però d'una grandària prodigiosa. A les seves
conferències hi assistia molt públic, especialment feme-
nívol, perquè tenia el poder de interessar molt les dones,
car era l'únic home del praís que portava ulleres.

Tota la docta assemblea va acordar que acataria l'opi¬
nió d'aquell home prestigiós que duia quatre ulls per
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veure-hi més clar. 1 la seva opinió va ésser que se sus¬
pengués la sentència de mort que pesava sobre la petita
víctima, fins que tingués quinze anys, edat en la qual
seria decapitada o cremada per haver infringit, naixent
tan lletja, les lleis del país de les dones formoses.

L'infant que presidia no va dir res, però va fer un
senyal amb el cap que devia voler dir que hi estava con¬
forme. En tot cas aquest senyal es podia interpretar de
moltes maneres. El més probable fóra que no volgués
dir res i que hagués obeït únicament a esquivar una mos¬
ca impertinent que feia estona que se li passejava pel nas.

El fet és que la docta assemblea es va dissoldre acor¬
dant que la sentència de mort quedava ajornada per quin¬
ze anys.

Quan la pobra família atribulada va saber l'acord del
govern, en voleu de llàgrimes ! ¡ Era precís mantenir
aquella abominació durant quinze anys !

Li van posar el nom més lleig que van trobar. Li
van posar Fulla-de-Rosa, perquè, per comble de desgrà¬
cies, en lloc de tenir la pell vermella com les altres dones,
la tenia d'un color de rosa molt clar. I tenia els ulls

grossos i al cap hi tenia, horror de tots els horrors!, ca¬
bells ! Perquè, com podeu compendre, el tipus perfecte
de la dona consisteix que tingui el cap pelat com la
palma de la mà.

Fulla-de-Rosa va viure a casa seva, avorrida de tots,
sense que mai ningú li digués una paraula, com no fos
per recordar-li la seva lletgesa i que per aquesta lletgesa
estava condemnada a mort quan tingués quinze anys.
No la deixaven sortir mai de un recó fosc, dient-li que,
si la veien pel carrer, la gent la perseguiria.

Al seu recó passava els dies plorant. Es clar que la
seva lletgesa s'hauria pogut corregir un xic si haguessin
volgut. Els cabells li creixien tan llargs com ella ma¬
teixa i rossos com fils d'or. Només que els hi haguessin
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tallat i li haguessin afeitat el cap, ja no hauria estat tan
lletja. Però els interessava a tots que ho fos molt, per
fer ressaltar la perfecta bellesa de les altres dones.

Blla mirava al carrer des de la finestra enreixada del
seu recó, quan era nit i ningú no la podia veure. Allí se¬
guia plorant de cara als estels, perquè també hi havia
estels sobre el país dels Tres Geps.

Cada dia li duien el menjar i un gran gibrell d'aigua
freda perquè es rentés la seva lletgesa. Per a major abo¬
minació, així com totes les dones anaven enfarfegades de
robes sumptuoses, sobre deu faldilles i deu cossos de lla¬
na, a ella no li havien donat més que una camisa i una
faldilla sola.

La curiositat desvetllada amb la seva vinguda al món
seguia, i molta gent l'anava a veure, a mirar com creixia
en lletgesa i com s'acostava l'hora de donar compliment
a la sentència de mort que pesava sobre d'ella des del
bressol.

Fulla-de-Rosa es mirava dins el gibrell de l'aigua fre¬
da i es lamentava així :

— Per què he nascut tan lletja? ¿Per què tinc aquests

Un dia l'aigua es va sentir xerraire...
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cabells tas llargs que semblen un raig de sol, i aquests
ulls tan grossos i tan blaus, i aquest nas sense punxa, i
aquest llavi sense bigoti, i aquest cos sense geps, i aques¬
tes orelles tan petites, i aquesta boca massa disminuïda,
i aquesta pell de color de rosa? ¿Per què he nascut tan
diferent de les altres dones que són tan formoses?...

Un dia, l'aigua es va sentir xerraire, i es va posar a
tremolar, a tremolar. I ella li va dir :

— Què em vols dir alguna cosa. Aigua Clara?
I l'aigua li va parlar, i li va dir :
— No ets tu la Ifetja, Fulla-de-Rosa ; són les altres

que són lletges. Fuig d'aquest país dels Tres Geps on
has sofert tant, però fu% abans de complir els quinze
anys, perquè si no et matarien i ja no hi fores a temjs.
A un altre país se t'obriran els sentits per compendre que
tu ets molt formosa, mentre que les dones d'aquest país
són lletges i estrafetes.

— Quan és que compliré els quinze anys ?
— No hi falta gaire ; per això no has de perdre temps.

Fuig d'aquest país i ja veuràs com no t'engany© !
— ¿I qui m'ho assegura, que no m'enganyes. Aigua

Clara?
— ¿No comprens que l'Aigua Clara no pot enganyar,

Fulla-de-Rosa? L'aigua és la cosa més pura del món,
perquè ve de la neu, i les coses pures no enganyen. ¡ L'Ai¬
gua és humil i casta i si fiques el rostre i les mans dintre
meu compendràs la meva puresa i la meva veritat, Fulla-
de-Rosa !

L'endemà va ésser la Llet que li va parlar. Tremo¬
lava dins el pot quan ella l'anava a beure amb els seus
llavis massa petits. I ella que li va dir ;

— Llet Bona, que em vols dir alguna cosa ?
— Sí, et vull dir que fugis d'aquí, Fulla-de-Rosa ! El

terpie dels quinze anys s'acosta i et cremaran viva, per-
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què has nascut massa bonica dins un país on totes les
dones són lletges. ¡ Fuig aquesta nit, sense esperar
demà !

—¿I com ho faré per fugir, si mai no he sortit d'aquets
recó ?

— Prou que et guiaran els estels de la nit. ¿ No et
sembla que no es pot entretenir. Pa Tou?

El pa es va posar a tremolar entre els dits de Fulla-
de-Rosa que l'anava a sucar dins la llet. I ella li va

preguntar :
— Què haig de fer. Pa Tou? ¿Haig de seguir els

consells de l'Aigua Clara i de la Llet Bona ?
— No t'hi pensis pas, Fulla-de-Rosa ! Fuig tot seguit,

ara que és nit i que tothom dorm.
— I quin camí hauré de seguir ?
—^ Jo i la Llet Bona te l'ensenyarem. Jo m'aniré es¬

micolant davant teu. Allà on vegis molles de pa i go-
tetes de llet, vés caminant. Nosaltres et guiarem bé, allà
on tu seràs una noia molt bonica. Empeny la porta de
la teva presó. Trobaràs totes les portes obertes...

Fulla-de-Rosa va empènyer la porta i va sortir al
carrer on mai no havia estat. I va seguir enllà, nit enllà.
I perquè no se li adolorissin els peus que mai no havien
caminant per la terra dura, el Pa Tou i la Llet Bona li
amorosien els camins.

I així Fulla-de-Rosa va deixar el país dels Tres Geps.
Com que l'endemà complia els quinze anys, el govern

en ple, amb el president del consell i amb l'illustre vell
de les conferències, es va presentar a la casa de Fulla-de-
Rosa, per emparar-se d'ella amb tot el cerimonial. Al
centre de la plaça hi havia el foc preparat i sobre una
alta tarima s'hi havia disposat un tron per a l'infant que
havia d'anar a la cerimònia en representació del rei.

Quan van obrir la porta de la presó i no hi van trobar
Fulla-de-Rosa, hi va haver un gran moviment d'horror.
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En veurela...

El govern es va considerar en ridícul. Van anar a de¬
manar el parer de l'infant i l'infant va fer un gest amb el
cap que no volia dir res. Però aleshores es va fer difí¬
cil indagar si l'havia fet per esquivar una mosca o un
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el pobre príncep va fer una ganyota de fàstic...

mosquit, perquè feia estona que li rodejaven la cara una
mosca i un mosquit.

El goverUi es va reunir novament per estudiar que se
n'havia de fer del foc preparat per cremar la noia lletja.
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¿On trobar una altre noia lletja al país de les dones for¬
moses, per cremar-la al lloc de la que havia fugit ?

Però aquell savi famós va trobar la solució del pro¬
blema. S'encarregaria a un pintor un retrat de la noia
lletja i es cremaria el retrat amb tot el cerimonial amb
què s'hauria cremat a ella mateixa, sota la presidència
augusta de l'infant que representava el rei i amb totes
les altres comissions i representacions de les entitats cul¬
turals i polítiques del país dels Tres Geps.

I tal com ho havia dit el savi, es va portar a cap
l'acte emocionant. El pintor va ésser molt felicitat per
la seva obra, que era una meravella de semblança.

En tant la veritable Fulla-de-Rosa seguia enlluernada
el seu camí. Mai no havia vist coses tan belles. Va
sentir cantar els ocells per primer cop a la seva vida. Ella
no s'ho pensava pas, des de la seva presó on havia passat
els seus dies plorant la seva lletgesa, que en el món hi
hagués coses tan belles. Va trepitjar per primera vega¬
da la fresca delícia d'un prat, va collir les primeres flors.
Es sentia feliç de veure's lliure, i tota aquella bellesa al
seu voltant li deia que ella no era lletja com es pensava.
Va riure, va córrer, va jugar. A quinze anys va fer la
primera rialla.

¡ Que n'eren de lluny els dies negres de la seva infan¬
tesa passats dins la seva presó negra del país dels Tres
Geps !

Va córrer i va jugar tot el dia. Va menjar maduixes
fresques i móres. Es va enjoiar tot el cabell de flors sil¬
vestres, i en duia un ram sobre el pit.

A entrada de fosc va veure una casa davant seu i hi
va trucar tímidament amb la punta dels dits.

— Qui hi ha?
— No em podríeu donar acolliment per aquesta nit ?
La casa era gran i sumptuosa. Una donzella va bai-
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xar a obrir i totes dues van quedar-se profundament sor¬
preses en veure's. Fulla-de-Rosa perquè veia al seu da¬
vant una noia com ella, sense geps, amb cabells al cap
i amb la boca riallera i el nas petit. I aquella noia per¬
què veient allà una noia tan formosa plena de flors, la va

pendre per una fada.
— Ets una fada ?
— No, sóc Fulla-de-Rosa, la noia lletja.
— Qui t'ho ha dit que ets lletja ?
— M'ho ha dit tothom, des de que vaig néixer. ¡ Per

lletja he estat condemnada a mort i per lletja he viscut
sempre tancada dins una presó perquè m'haurien apedre¬
gat pels carrers !

—

¿ I on t'han passat totes aquestes coses, si ets la
noia més bonica del món ?

— Al país dels Tres Geps, que és el meu país...
Ara heu de saber que en aquella gran casa que sem¬

blava un castell hi vivia un home molt ric i poderós que
era una mena de príncep. Era molt gentil, però sofria
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una malaltia estranya que no el deixava viure tranquil.
Sempre pensava diferent de tothom i deia coses estra¬
nyes, que li venien, naturalment, del seu esperit de con¬
tradicció. I això el feia viure tan trist i pensatiu, que li
deien el príncep Gris, perquè encara que no fos pròpia¬
ment un príncep, ho venia a ésser.

El príncep Gris va sentir veus i enraonaments i va

preguntar què passava a la porta. I una de les serven¬
tes del castell, la que li havia obert la porta a Fulla-de-
Rosa, va venir i va dir :

— Ha vingut la donzella més bonica del món, que sem¬
bla talment una fada. Es precís que l'acollim aquí, que
la fem dormir a la millor cambra, que mengi en vaixella
d'or i que la vestim de princesa.

I el príncep Gris va dir :
— La vull veure primer.
I Fulla-de-Rosa va ésser conduïda davant del prín¬

cep, enlluernadora dins el seu pobre vestidet esqueixat,
amb els grans cabells teixits de flors i feta més bella en¬
cara per la gran vergonya que tenia de veure's davant del
príncep Gris.

Però el pobre príncep va fer una ganyota de fàstic, i
va dir :

— ¿Aquesta noia heu dit que era la més bonica del
món? Si és lletja que no se la pot mirar ! Que la facin
dormir a l'estable, que li donin un tros de pa i que vagi
a guardar els ramats del castell. I traiéume-la del davant
tot seguit, que solament de veure-la ja em mareja !...

És clar que el príncep deia això per aquella gran ma¬
laltia que tenia. Però, com que era el príncep, perquè
si bé no ho era, era igual que si ho fos, Fulla-de-Rosa fou
treta del seu davant i portada a l'estable. I ella estava
molt trista i plorava perquè, encara que sempre li ha¬
vien dit que era tan lletja, era la primera vegada que li
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deia un home tan gentil com el príncep Gris, que només
de veure'l un moment ja se l'estimava.

L'endemà Fulla-de-Rosa va portar els ramats del cas¬

tell a la pastura en un bell prat. Estava tota trista per
aquella gran humiliació que havia tingut de veure's tan
lletja davant del príncep. Als seus peus passava un rie¬
rol d'aigua clara. Li havien donat un tros de pa tou i
havia munyit un vas de llet bona. Així ella tenia les
seves petites coses familiars que l'havien aconsellada.

I va preguntar primer que tot a l'Aigua Clara :
— ¿Com ho podria fer, Aigua Clara, per tornar-me

ben bonica?
— En aquest país ja ho ets als ulls de tothom !
— Es que jo només voldria ésser-ho als ulls del prín¬

cep Cfis, i ell em veu tan lletja com al país dels Tres
Geps.

— És la seva malaltia que et fa veure lletja.
— I no es pot guarir la seva malaltia ?
— Es clar que es pot guarir ! Una dona que l'esti¬

més molt el podria guarir. Són tres les coses que s'han
de fer per salvar-lo d'aquesta angúnia que el mata. Jo
només en sé una, però gairebé ni goso dir-te-la de tan
terrible que és !

— ¡ Jo me l'estimo molt. Aigua Clara, i tot ho faria
per salvar-lo, per terrible que fos !

— Doncs hauràs de dormir, tota la teva vida, sobre
un llit d'ortigues i esbarzers.

— Només que això? ¡Jo et prometo. Aigua Clara,
que dormiré sempre més sobre un llit d'ortigues i es¬
barzers com sobre un llit de roses ! I les altres dues co¬
ses que s'han de fer per salvar-lo, quines són ?

— Jo només et puc dir aquesta. Fulla-de-Rosa. Pre¬
gunta i sabràs les altres...

Fulla-de-Rosa va recórrer a la Llet Bona i li va pre¬
guntar :
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— ¿Tu saps, Llet Bona, què haig de fer per salvar el
príncep?

— Jo només sé una cosa, però és tan terrible que no
te la puc dir.

—■ ¡ Dígues-la, Llet Bona, que jo vull salvar el prín¬
cep !

— Doncs bé, si vols salvar al príncep, has de prome¬
tre d'anar descalça tota la teva vida, istiu i hivern, i a
cada pas que donaràs, encara que sigui sobre la neu, sen¬
tiràs una dolor terrible com si caminessis sobre brases
enceses. I això tots els dies de la teva vida !

— No és més que això, Llet Bona? i Jo et prometo
que aniré descalça sempre més i que estic disposada a

sentir, tots els dies de la meva vida, que camino sobre
carbons encesos ! I l'altra cosa què s'ha de fer?

— Jo només sé això. Pregunta i ho sabràs.
Fulla-de-Rosa va recórrer al Pa Tou i li va dir :

—• ¿Tu saps. Pa Tou, què haig de fer per salvar al
príncep ?

— i Sí que ho sé, però és tan terrible que no ho puc
dir !

— ¡ Dígues-m'ho, Pa Tou, que jo vull salvar el prín¬
cep !

— i Doncs bé, quan hauràs promès de dormir sempre
més sobre esbarzers i ortigues, quan sentiràs tota la teva
vida la dolor coent de caminar sobre brases, quan el prín¬
cep t'estimarà i et voldrà per esposa, tu has de renunciar
a ell!

— Aquesta condició és la més dura. Pa Tou ! ¿No po¬
dria oferir alguna cosa del meu cos, aguantar un altre
sofriment tots els dies de la meva vida?

— És impossible. Deixa estar les tres coses, Fulla-
de-Rosa, que són massa dures per a tu.

Però Fulla-de-Rosa estava decidida a salvar el príncep.
I va collir esbarzers i ortigues i se'n va fer un llit que no
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podia abandonar més. I va sentir tot seguit, sota les
plantes dels seus peus descalços, una dolor terrible. Hi
tenia una llaga viva i aquesta dolor no se li calmava mai,
ni de dia ni de nit. I tenia el bell cos ple d'espines del
seu llit de martiri. Però no deia res i somreia i anava a

pasturar el seu ramat.
Va córrer la veu que el príncep estava guarit. I sor¬

tint de cacera va passar pel prat i es va enamorar de
Full'a-de-Rosa. I quan li va dir si volia ésser la seva

muller, ella, amb les llàgrimes als ulls, li va dir que no
podia ésser. I aquesta era la condició que més li costava
i li donava un sofriment més agut.

Però ve't aquí que les fades que havien donat la ma¬
laltia al príncep i havien posat les condicions, van apia-
dar-se de la bondat de Fulla-de-Rosa i van decidir que to¬
tes les seves dolors s'acabessin. I ella es va trobar un dia

que la viva do'lor dels seus peus se li va calmar tot seguit
i li va semblar que caminava sobre un prat florit en lloc
de carbons encesos. I quan anava a colgar-se al llit d'es-
baraers, el va trobar tot cobert de fulles de rosa, suaus i
fresques com la seva pell.

No se'n savia avenir de totes aquelles meravelles, quan
ve't aquí que se li va aparèixer una vella molt vella i li
va dir :

— Avui, Fulla-de-Rosa, munyiràs llet per al príncep.
Li aniràs a presentar tu mateixa, dins aquest gerro d'or
que et deixo aquí. Aquí et deixo també unes sabatetes
de cristall i un vestit de color de sol perquè te'l posis.
I quan el príncep et pregunti novament si vols ésser la
seva muller, avui, per voler de les fades, tens de respon¬
dre que sí.

i Podeu contar si en va estar de contenta la pobreta
Fulla-de-Rosa ! Munyí la llet dins el gerro d'or, es posà
el vestit de color de sol i les sabatetes de cristall, i se'n va

a veure el príncep.
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Tota la gent que hi havia per les sales del palau va

quedar enlluernada de la bellesa de la noia lletja de la
nostra rondalla. I quan va arribar allà on era el príncep,
ella que li ofereix la Llet Bona. I tot seguit que el prín¬
cep la va pendre, la Llet Bona li va contar tot el què havia
sofert Fulla-de-Rosa per guarir-lo de la seva trista ma¬
laltia. I eU li va dir, amb el cor petit, petit, tement la
seva renúncia, si es volia casar amb ell. ¡I podeu pensar
quina alegria va tenir quan els bells llavis de la gentil
Fulla-de-Rosa li van dir que sí !...

I ara ja no cal dir res més, perquè podem considerar
que la rondalla ja és acabada. Però darrera d'aquesta
porta no hi ha fus amagat.

El què us puc assegurar és que aquesta rondalla és ve¬

ritable, perquè a mi me l'han contada l'Aigua Clara, el Pa
Tou i la Llet Bona, que no acostumen pas a dir men¬
tides.

Demés, jo he fet un viatge, no fa gaires dies, al país
dels Tres Geps, que em va resultar molt avorrrit. Les
dones que a ells els semblen de la més perfecta bellesa, a
mi van semblar-me senzillament monstruoses i molt ba-

janes, perquè no deien mai res interessant. Vaig assis¬
tir a unes conferències d'aquell savi prestigiós i van sem¬
blar-me un seguit de coses sense solta.

Podeu contar que no m'han quedat ganes de tornar al
país dels Tres Geps i que m'estimo més visitar aquell gen¬
til castell on el príncep Gris i Fulla-de-Rosa em reben
amablement i em fan seure al seu costat amb grans mos¬
tres d'alegria i veig la Llet Bona dins el gerro d'or i l'Ai¬
gua Clara als brolladors del parc, i el Pa Tou dins una

panera d'argent, que és un model d'orfebreria.
Per cert que en la meva última visita van dir-me que

havien fet l'encàrrec a París d'una criatura que no tin¬
gués cap mena de relació amb el país dels Tres Geps.

Arn.^u de Castellbò
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—Doncs jo no l'aré flgu·es.
I no va fer figues, la figuera.

|iuça se n'anà caminant,
caminant i va trobar un pres-
•sèguer i el presseguer 11 digué:

—Puça, per què duus dol?
—^Ja fhó e.xplicaré, presse¬

guer.
El jjoi i la puça — feien fari¬

nes—de les més fines—El pol
va, ser tan gurniando—va cau¬
re dintre el perol - la puça,
es va posar dol—la figuei-a no
vol fer figues.

—Doncs jo no faré ])réssecs.
í el presseguer no va fer

liréssecs.
Tot, caminant, la iimça, va

trobar una truja que bangava
un pilot de fang i la truja li
digué;

—De qui portes dol, puça?
—.la t'ho explilcaré.
El pol i la puça —feien fari¬

nes—de les .més fines.—El pol
va ser tan gurmando—va cau¬
re dintre el perol — la puça
es va posar dol—la figuera no
vol fer figues, el presseguer
no vol fer préssecs.

—Doncs jo no faré porcs.
I lla truja no va fer porcs-
Da puça va travessar un

prat d'herba tendre i va trobar
una vaca 1 ella li digué:

—Puça, de qui portes dol?
—.la fho e.xpUcaré, vaca.
El pol i la .pussa—feien fari¬

nes—de les més fines—El poi
va, ser tan gurmando—va cau¬
re <lintre el .perol — la puça
es va posar dol—la figuera no
vol fer figues, el presseguer
no vol fer préssecs i la truja
110 vol fer porcs.

Dom'S jo no vull fer ve¬
dells.

I la. vaca no va fer vedells.
Després, la puça, va trcliar

una font i la font li digué:
—Puça, de qui portes dol?

, El pol i la puça—feien farl-
ne.s—de les més fines-—El poi

va ser tan gurniando—va cau¬
re dintre el iperol — la jiuça
es vu posar dol—la figuera iio
vol fer figues, Cl presseguer
no vol fer p.réssecs, la truja
iiQi vol fer porcs i la vac-a no
vol fer vedells.

—Doncs jo no faré aigua.
I la font 110 va fer aigua.
Ve't aquí que uiia dona que

anava a la font va sentir-ho
i ella va dir a la puça que
es tregués el dol.

Llavors la figuera va tenar
a fer figues, el presseguer
préssecs, la truja ipoics, la va¬
ca vedells i la font aigua, i la
dona pogué omp'lenar els poals
d'aigua fresca.

TRES ,GER.M.\(NS FII.J.;S TOTS

DL'N P.ARE

Una vegada hi havia un pare
que tenia tres fills i tots tres
eren tallats amb el mateix

patró, però, el pare, que era
un sant home, ¡a tots els por¬
tava la mateixa llei. Un dia,
el veure'ls tan viserocs i dor¬
milegues, el pare, per fer-los
escarquillar una mica, els .di¬
gué»

—Demà el que, primer posi
els peu's .a terra li daré un car¬
ro ple de .pomes, una eug.a
1 la, coca més grossa de la pas-
terada.

Els tres germans, tots vise¬
rocs, se n'anaren a dormir.

A l'endemà el primer de po¬
sar els peus a terra, quan el
sol ja passava a Filipines, va
ésser el germà gran.

El pare, tal com havia pro¬
mès, 11 donà el carro curull de
pomes, l'euga i la coca més
grossa de la pasterada.

No veient-si de content, el
germà gran se n'anà a fira
per vendre les pomes.
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Quan va ésser pel camí va
trobar una dona que portava
un iníantó ros c'oiii el sol, als
bracos, i la dona acostant-se-li
li digué:

—;,Em poguéssiu fer una grà¬
cia 'de caritat?

—No en puc fer.
—Tan sols una noina pel fi¬

llet que iplora de fam.
—No en porto de pomes, són

gats ço d& .clins si carro..
Nies aquella dona, que era la

Mare de néu i l'Infant .Tesús,
li digué:

—Gats dius, gats seran.
El germà gran no en téii

cabal i, a l'arribar a la fira
es posà a cridar:

—Qui em vol coirqcrar pomes!
1 se'n P'Ujà carrer .amunt i

baixà avall tot cridant, cri¬
dant-

De seguida un estol de gent
l'envoltà per veure quines po¬
mes portava.

Quina sorpresa tingué al
destapar el ca.r.ro i veure
aquell carretonat de gats que
saltaven per tots cantons!

ILa gent, creguda que es mo¬
fava. d'ella, fins que el cor els
iligué prou. el bastoue.iaren a
tort i a dret. perquè un altre
dia no tornés amb la mateixa
cançó. •

Llavors ell recorded la men¬
tida que havia ,dit per no do-
líar una poma i se n'anà a
■casa seva tot pensat:u i no'n
resà ni una engmna n son pa¬
re ni a sos germans.

.Nus d'anar a dormir, el pa¬
re també els digué .que el que
primer posés els peus a ter¬
ra, ;i l'arribar al matí li daria
una carro curull de peres, una
euga li la coca més grossa de
la. pasterada.

Quan va començar a ésser
clar s'alçà primer el mitjà i
el pare li donà el que havia
promès, i ell, tot viseroc cum

era, se n'anà trico trico cap
a la fira per a vendre les
peres.

Del Camí va trobar una don;!
que .portava un iiifaliitó alls
braços i la doua li digué:

—;.Ein poguéssiu fer una grà¬
cia de caritrit por l'niuci do
Déu?

—No eii luic fer!
Tan sols una pera per pe¬

tita que fos.
—No eu porto de peres, són

rates ço que porto dius cl
cflrro.

—Rates dins, rates seran.
La .(lona amb l'infantó segui

Sí 11 caiiii i el germ:i initjancer
el camí ipie portava a la fir.a.

Quan va ésser a la plaça es
posà n cridar:

—Qui em vol comprar peres?
D? seguida va ésser envoltat

per Ull reguitzell de dones que
volieii veure ila cara de 'es

peres; mes qiiiiia no va ésser
la sorpresa del geniià al veu¬
re que el carretonat de peres
s'havia tornat uii carretonat dc
rates que se'n .farcí tota la
plaça.

La gent, creieiit-se enganyada
vilment, 11 donà mia pluja de
garrotades, i amb l'esqueiia
beu calenta se n'aiià a casa
seva tot maleint la seva ga¬

siveria que li havia fet dir
una mentida per no haver le

<louar una [.era miserable, i
quan va arribar a casa seva

no en va resar a ningú la més
])etita cosa.

'Com cada dia, ans d'aiiar-
se'n n dormir, el pare també
els digué:

—.Demà, al ¡primer que posi
els peus a terra li 'daré un
carro ple de pomes, una euga
i la coca més grossa 'de la
pkasterada.

Tr.im. per JOSEP CASSASA
S.arrià de Ter.

(Continuarà!
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■■ La millor de les

manledues per a culna
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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