
 



la Rondalla del Dlfous

25 els.

I Director: JOSEP
Imasso ventós

nainero solt: preu de subscripció • Barcelona i fora:
Trimestre: 3 ptes. - Semestre: 6 ptes. - Any:
11 ptes. — Amèrica i Illes Filipines : i3 ptes.
l'any. — Altres països: ai'So ptes. l'any
preus d'anuncis a la revista:
Pàgina sencera, 5o pessetes. — Mitja pàgina,
30 pessetes. — Quart de pàgina, 18 pes¬
setes (amb un mínim de contracte per dotze
números de la Revista) iiiiiiiiiiiiiiiiii·iiii·iiniiii·i·i

El número 13 de La Ron*
dalla del Dijons serà: Joan Va-
■ Rondalla catalana explicada
IvllllM per V. Serra i Boldú, amb il·lus-
tracions de Lola Anglada

deiU ci; l'auca d'En Jordi
que està a punt de nèixerl... Un dibuix

^111 d'En Francesc Soler cada setmana

CONCURSOS i'.V.'ffîïl
Ouedkn oberts els tres Concursos convocatsla setmana passada: Concurs d'una
rondalla escrita; 2.", Concurs d'una rondalla
explicada; 3.''', Concurs de la il·lustració
d'una rondalla. A l'Administració de La
Rondalla del Dijous facilitaran totes, les ex¬

plicacions posibles sobre aquests concursos
com també sobre els premis quo es concediran

_

, _ T^reparkm altres Concursos. Convé que
(j X l'atenció dels nois catalans no es distregui

de llegir cada setmana La Rondalla del
Dijous. Amb aquests Concursos obtindran

S.A. nom, belles joguines, llibres estimulants i
REDACCIÓ: algun diner per a comprar-se allò que
Ferlandina 7 9 i 11 interessi. Propagant entre els seus
Tel. 5329 À. ' companys aquesta revista, convé

parlar-los-hi d'aquests Concursos, que anirem
convocant sense interrupció

ADMINISTRACIÓ:
Rbla. sant Josep, 16, Tots els llegidors, gi-ans i petits poden en-
pral. - Tei; 4942 A. viar-nos original per les pagines de Folklore



PIANOS
PIANOLA-PIANOS

Units insiruments

que poden os-
ieniar la marca

PIAIS! OLA

Cintival :

Passeig de Gracia, 35

Sucursal t

Bcmsuccés, número 5

Barcelona



E NCERATS DE TOTES
CLASSES « PIONERS

RASPALLS
IDGDETS 1
PERFDHERIA

AéUSfí
Castells
Portalerrlssa, 18
Teieion 1083 A.

BARCELONA

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

irritar el cutis

a, Borrell Ba?fe°íoía
i en totes les perfumeries - 6s remet discretament
per correu certificat, anticipant 4'50 ptes. en se¬
gells, etc. - Gran premi, Creu i 'Medalla Or, fa-
posicions yfnvers i 9íoma 1Q25,

Articles per a sport

SCASAIBECAS
Pilotes de futbol
de totes mides

ARIBAU, número 35
Tel. 5031 A.

lis illlIllIUliíS O'III PIROI

Cada exemplar
5 pessetes

Interessant a tot « ronda¬
llaire» assedegat de lite¬
ratura inversemblant. La
vida d'en Perot s'hi des¬
ea bdella planerament
dins d'un món nou, fins
ara desconegut. Compreu^

Les Aventures d'en Perot Marrasqui
Per Carles Riba Totes les booes llibreries el
il·lustrat perl'Apa tenen, o si no, demanen-lo a

la nostra Administració

Vins fins de taula

Sant Quintí i Sta, ^ínna
Vins generosos i
espumosos

Sspecialitat en

T^oscatell
T^alvasia ~ Sacryma
Chrlsti - Vermut Moya

0 amaneu-los
en Colmados
1 tlltramarins

BoDEeUES, Salvador Mo-ya
Avinguda d*IcAria« 177 m Tel* 40 S. IM».



ANY I 20 DE MARÇ 1924 NUM. 12

lllilIlHlIllillllIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllIllIllllllllillllllIllIlllllllllllillK»

LA RONDALLA DEL DIJOUS
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiMiiiiiiiii

LA FESTA DE LA SETMANA

SANTA ATADIRONA

Aqtieixa santa, grega de na¬
cionalitat, és, però, esdevinguda
barcelonijia per voler de Déu.

Uns cristians francesos de¬
manaren als de Salònica, on
Santa Madrona assolí la palma
del martiri, el cos sant per a
endur-seT al seu país, i havent-
los estat concedida la gròcia es
varen eiríLiarcar camí de França.

Però s'esdevingué que pel
camí va ennuvolar-se el cel.
Deixem-ho dir a Mossèn Ver¬
daguer :

Des de Grècia fins a França
navegaven amb bonança;
més s'alça gran temporal
i la mar sa perla llança
Barcelona, en ton sorral.

és a. dir, que no (hi hagué ma¬
nera de què l'embarcació pas¬
sés de la nostra ciutat, per la
qual cosa, manifestada així la
voluntat de Déu, ací ha rebut
culte ; dient-nos l'esmentat
poeta :

Puix vol ser barcelonina,
com el sol quan ja declina
Montjuich li dóna altar,
i és lo sol que ara il·lumina
Barcelona, terra i Mar.

Ara bé, ha sojornat Santa
Madrona a la ciutat comtal, re¬
bent culte constant de sos mo-

radors, però no està solament
circumscrit a Barcelona el seu

nom sinó que els infants de
tot' Catalunya l'anomenen i l'in-
voq-uen en un moment especial
dels seus jocs.

Quan un noi perd una cosa,
és just que se li torni. .Així ho
diu aquell savi llibret del Ca¬
tecisme ¡popular. ci'Si un tro.ba
una cosa que no és sua ¿què té
de fer?» I respon: «Tornar-la
al seu amo.» Més els nois no

sempre se'n recorden i invo¬
cant-ne la propietat diuen joio
sos :

Sant Mateu,
qui tro.ba es seu.

Però ve la veu del bon sentit,
el de la justícia, i diu:

Santa Madrona,
qui troba torna.

L'Església catòlica celebra
la festa de Santa Madrona el
dia 15 de març.

V. S. i B.

PREGUNTES

O jo no sé mirar-ho bé 0 en
cap dels 27 volums de les
Ohrcs Completes de Mossèn Ja¬
cinto Verdaguer no hi ha la
celebrada poesia Lo filador
d'or. Tampoc 110 és a la col-
lecció Toledano. ¿Tanmateix
no va publicar-la el seu autor?
¿No faria goig, publicada a
La Rondalla del Dlioüs? Penso
que agradaria a tothom.

Josep Sardà

A (Barcelona entre els carrers
de l'Eixampla n'hi ha un dedi¬
cat a Sepúlveda. ¿Qui era aqueix
senyor que el ven posar entre
els B.almes, lAribau, Claris, et¬
cètera? ¿Quina idea va presi¬
dir la rotulació d'aqueixos
carrers?

Ramon Bellart
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TRES GERMANS

FILLS TOTS D'UN PARE

(Acabament)
Encara el dia no despunta¬

va que el germà petit va és¬
ser ja de peus a terra i son

pare, just com era, li donà el
que 11 havia promès.

Quan va ésser pel camí
de fira va trobar una dona que
portava un infant als braços
i li digué la dona;
—¿Em voldríeu fer una grà¬

cia de caritat?
—Teniu—li digué ell lallar-

gant-li el pa ; donant-li de¬
més una ribostada de pomes.

La dona s'allunyà donant-li.
les gràcies de la caritat.

Quan va ésser a la fira el
germà ¡petit es posà a cnldar:

—Qui vol compraT pomes?
De seguida un estol de com¬

pradors el voltaren i el dei¬
xaren sens cap poma.

Llavors ell se n'anà á casa

seva, amb els seus gemaans i
son pare, amb la borsa plena
de xinxols.

,La caritat que féu li va és¬
ser recompensada i els dos ger¬
mans reberen una lliçó i mai
més dels seus llavis va saltar
una mentida.

Tram. per JOSEP CASSASA
Sarrià de Ter.

LA SERRA VELLA

Un dels aspectes més inte¬
ressants dels estudis folklòrics,
és donar a conèixer les nom¬
broses i variades transforma¬
cions que ha sofert una ma¬
teixa corranda, cançó, oració,
etc.,- a l'ésser dita, durant el
¡transcurs d,els lanys, segons
l'adaptació local que li han

dat les diferents regions -de
què es composa Catalunya.
.\ixí (és una mostra) tenim

que en un número d'aqpresta
Revista va publicar-se «A serrar
velles» i segons jo crec és una
cançó que encara que la diuen
a Sallent era incompleta, ja
que en altres llocs, com a Mar¬
torell tan prop de Barcelona,
es conserva com una costum
bastant viva i amb més estro¬
fes d'una tonada variable se¬

gons elles.
La forma com segueixen la

costum i la lletra que canten
és com segueix. El dimecres
del mig de la quaresma, la
quitxalla d'entre veïns (xicots
d'uns 6 anys fins l'edat que
Ja se'n donen vergonya) orga¬
nitzats ipel més decidit, for¬

men una colla de 4 o 5 in-
dividtis que volten cantant tot

el poble : a vegades han estat
35 i 40 colles. Porten dos cis¬
tells, una serra i un boscallet
(tros de fusta rodó) i van se¬
guint les portes i diuen: Ave
Maria.—Què hi ha?—responen
els de la casa.—¿Voleu que ser¬
rem?—Serreu!—diuen uns i al¬
tres (quan no ho volen) contes¬
ten: —No n'hi ha cap aquí ds
vella!

Quan senten que se'ls diu:
—Serreu.—dos d'ells s'asseuen,
de cara, a terra amb les cames
estirades i posen el boscall en¬
tre els peus, que es toquen,
d'ambdós, i els altres dos o
tres queden drets i comencen
a serrar i tots a cantar :

Serra, serra vella
que es menja l'escudella!
—Mestressa, porteu ous
que demà serà dijous.
—Mestressa porteu cansaílada
que la serra està embussada.
—Mestessa, porteu viii
que la serra no vol seguir.



L petit Joan caminaa de pressa sobre la car¬
retera negra, amb un gran desig d'arribar
aviat. Era als primers dies de novembre, a
la caiguda de la tarda. Feia fred i sota els

seus pobres vestits, foradats als colzes i als genolls, En
Joanet tremolava i pensava, amb una certa feredat, que
encara li tocava caminar dues hores llargues abans d'arri¬
bar a la masia d'En Llorenç, on en un recó del graner,
tenia dret de reposar un xic de les dures fatigues de la
seva jornada.

En Joanet no era pas feliç d'ençà que els seus pares
s'havien adormit, l'un al costat de l'altre, al petit cemen¬
tiri del poble. Als deu anys una mare es necessita tant 1
A la masia d'En Llorenç, on es. guanyava el seu pa por¬
tant les vaques a la pastura, el feien sofrir molt i ningú
no l'estimava. No, el petit Joan no era pas feliç, però,
amb tot i això, aquella vesprada no pensava pas en les
.seves misèries. Arribar aviat a la masia d'En Llorenç,
era aquest tot el seu desig. El llarg camí fosc i solitari
l'esporuguia i els vells arbres nus a banda i banda li sem¬
blaven fantasmes. Deu anys.són massa pocs per ésser
valent, i ell no s'hi havia trobat mai encara per les carre¬
teres, en aquella hora tardana.

No obstant, ve't aquí un carret que li passa pel costat
ben de pressa. Es el del pastisser Gener que torna de
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vendre dolços a la fira de Montesquiu. Porta la seva
muller al costat i reposen al seu voltant alguns cistell's
ben lligats que el petit Joan coneix prou bé. En aquest
hi ha les coques d'ou, a l'altre les rosquilles i les flaones,
a l'altre les confitures. La llanterna les il·lumina i aque¬

lla dolçor que passa per la carretera sinistra encisa el
petit Joan. Però aquell vespre no s'obriran per a ell
els cistells flairosos com en els bells dies, quan tornant
del camp de la mà del seu pare, feia parar el carret i deia,
allargant alguns cèntims : — Apa, Gener, traieu una coca
d'ou del cistell per a aquest homenet que ha fet molta
bondat aquesta tarda.

Això no serà avui, però el carret del pastisser hi posa
moviment i vida sobre la llarga carretera trista.

El petit Joan pensa :
— Si pogués seguir el carret de ben a prop, no tindria

tanta por...
Es precisament a la pujada d'una costa i el cavall va

al pas. I darrera el cavall segueix l'infant, més acon-
solat.

Però què és això? Sobre la carretera hi troba alguna
cosa. Es un dels cistells del carret que ha caigut a terra.
En Joanet el recull. Es el de les coques d'ou i de les
flaones i fa una bona olor de pasta tova i de confitura.
Des de la sopa del matí En Jeanet no ha menjat res més
en tot el dia que una llesca de pa que li ha donat el forner
de Montesquiu. Flaones com aquelles, coques d'ou en¬
cara calentes, no n'ha menjades més des de la mort dels
seus pares. O aquella bona olor temptadora!... Aixe¬
car un tap de palla, ficar la mà a dins i menjar els pas¬

tissos, ¿hi ha res més senzill? Però no gosa. Pensa
que aquells pastissos no són pas d'ell, sinó del senyor
Gener, el pastisser del poble. Pensa que la pregària que
li va ensenyar la seva mare perquè la digués al matí, al
llevar-se, i al vespre, a l'anar al llit, diu : «No ens deixeu
caure en la temptació»...
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carret del pastisser hi posa moviment i vida sobre la llarga carretera trista.

En Joane,t corre darrera el carret, cridant :
Senyor Gener!... ¡Ha caigut un dels seus cis¬

tells !...
Frisa per remetre tot seguit el cistell temptador i

corre, corre. A la fi el carret s'atura. Restitueix el cis¬
tell, explica com l'ha trobat.

— I on vas tot sol en aquesta hora, pobre petit ?
I quan saben que ha d'anar fins al poble, i més enllà,

a la masia d En Elorenç, el pastisser l'aixeca de terra i
el fa seure al seu costat, entre la seva muller i els cis¬
tells. Tot seguit que es troba allí, ben calentó, s'adorm
dolçament, bressat pel moviment rítmic del carret sobre
la carretera llisa.

La muller del pastisser li passa el braç pel voltant del



igó LA RONDALLA DEL' DIJOUS

cos i tenint-lo gairebé sobre els seus genolls se'l mira en-
tendrida :

— Pobre menut ! i què cansat està !... Ara el conec,
és el noi dels Bonafont que l'han llogat a la masia d'En
Llorenç després de la mort dels seus pares. ¿Qui sap
si el tractaran bé en aquella casa? ¿I han tingut cor
d'enviar-lo tot sol i a peu a la fira de Montesquiu?

El pastisser no diu res, però es mira el petit Joan
amb simpatia. I la dona torna a dir :

— Pobre petit 1 No pot tenir pas més de deu anys...
I afegeix en veu baixa :
— Seria l'edat del nostre fill!...
El pastisser fa veure que no ho sent i, per ofegar

un sospir que li puja del pit, fa batre el seu fuet en
l'aire.

Arriben a la seva casa alegre, rodejada de jardí i amb
emparrats de vinya verge i de glicinia. El petit Joan
encara dorm.

1 la bona dona diu :

■— Li toca encara mitja hora de camí fins a la masia.
Es nit closa i comença a ploure. ¿El deixarem aquí,
sobre la carretera, adormit com està i amb aquest mal
temps ? Cometríem un gran pecat. ¡ Si tu ho volgues-

Sobre la carretera hi troba alguna cosa...



EL PETIT JOAN 97

Segut a una gran poltrona, el nen la mira com treballa.

sis el podríem guardar per aquesta uit ! ¡ No ens mo¬
lestaria gens, el pobrisso!...

I amb la veu baixa i entendrida, afegeix :
— Podria dormir al llit del nostre pobret Joan!...
El pastisser no havia contrariat mai la seva muHer,

i va dir ;
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— Com vulguis. Però potser a casa seva estaran amb
angúnia veient que no torna en tota la nit...

L'haver-lo baixat del carret ha despertat En Joan que,
tot fregant-se els ulls, sent les últimes paraules d'En
Gener i diu ;

— Oh ! no, allà baix ningú no s'ocupa de mi només
que per renyar-me...

— Voldries quedar-te aquí a passar la nit?
— De bona gana, senyora Gener, si és que no l'ha¬

gués de molestar !...
— Entra i seu, que amb prou feines et pots tenir

dret!

En Joanet entra a la casa. Mentre el marit des¬
colla el cavall del carret i l'acondiciona a l'estable, la
muller encén el foc i escalfa el sopar. Segut en una gran

poltrona, el nen la mira com treballa. Darrera les pes¬

tanyes somnolents mira també l'habitació, els vells mo¬
bles polits, les cortines blanques, els plats en rengleres
uniformes. Tot es veu molt net i molt endreçat. I En
Joanet pensa que en aquella casa s'hi deu viure molt
feliç...

I la bona dona li diu :
— Apa, menut, a taula ! No tens gana ?
Si en té de gana el pobre infant ! ¡ I aquella bona olor

de la sopa calenta ! Només que mirant la sopera que
fumeja ja li passa la son. I, assegut a taula, la seva
boca oberta deixa veure dues rengleres de dents àvides,
que es deleixen per mastegar.

I quin dinar pel pobre orfe ! Un dinar de tres plats,
amb postres i tot, com als bons temps en què vivien els
seus pares. Aleshores la bona dona li diu :

— Ara, fillet meu, a dormir.
Se'n duu el nen a la cambra veïna i mentre posa llen¬

çols i cobrellit a un petit llit de ferro que hi ha al peu
del llit gran. En Joanet mira, sobre la xemeneia, mig



I diu amb els ulls closos encare ; — Mare...l
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ocult darrera un ram de crisantems, un marc fosc dintre
el qual es veu un rostre d'infant. I pensa ;

— És el seu nen. Quan el tenien era petit com jo !
I el recorda quan la seva mare el duia a missa, sem¬

pre ben vestit i tan ben educat. I es recorda també, fa
tot just un any, d'un bell enterrament resplendent de ciris
i olorós de corones de flors que l'havia encisat. Es re¬
corda que les dones deien : «És el nen dels (îener, el
petit Joan, que ha malaltejat només que vuit dies. j Po¬
bra gent ! »

La bona dona obre el llit i crida En Joanet :
— Apa, menut, que el llit t'espera!...
i Amb quina delícia s'hi enfonsa dins el matalassos te¬

bis ! ¡ Que bé s'hi està entre aquells llençols de fil, que
fan olor de bugada i de pomes camoses ! Tot seguit que
s'hi troba ja és en marxa cap al país dels somnis. La
nit no li sembla pas llarga. L'endemà matí, quan un
raig de sol rellisca per les cortines closes del llit, el des¬
perta un besar sobre el front. Qui podia ésser? D'ençà
que era sol al món ja ningtí no el besava. I diu, amb els
ulls closos encara ;

— Mare !...

Però tot seguit obre els ulls i rectifica :
— Dispensi, senyora Gener...
Però la dona el toma a besar i li diu :

— No t'haig de dispensar, fill meu, sinó tot el con¬
trari...

La bona dona estava tota emocionada. Mentre el
nen es vesteix, entra a la cuina on el seu marit treballa
i li diu a mitja veu :

— No ho saps?... M'ha dit «mare» !...
El pastisser aixeca d'un sol cop tota la pasta i la

deixa caure tota d'un cop. Fa un soroll suau sobre la
fusta de la pastera, i Rrann !... ¡ rrann !... És un ho¬
me i no es vol emocionar. ¿ Què li fa que aquell nen
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hagués dit o uo «mare» a la seva muller?... I colpeja
la fusta amb la pasta. ¡Rrann!... ¡rrann!...

La pastissera crida En Joanet i li diu :
— Vina a pendre la xocolata abans de posar-te en

camí. Has dormit bé? Però encara no m'has dit com

et deies...
— Em dic Joan.
Sentint aquesta paraula la bona dona s'emocionà fins

a fer-li saltar les llàgrimes. Es gira, perquè li cauen
per les galtes. Torna a la cuina i diu :

— No ho saps? Es diu Joan !...
— Rrann !... fa el pastisser, colpejant la pasta. Hau¬

ria volgut, amb la seva actitud viril, demostrar a la seva
muller que tan li feia que aquell nen es digués Joan o un
altre nom. Però es va entendrint i deixa la pasta un
moment amb el pretext d'anar a cercar més farina. La
dona el segueix i el troba que s'eixuga els ulls. Ho vol
explicar :

— Aquesta farina em puja als ulls els dies que fa tra¬
muntana...

Però no pot enganyar a la seva muller.
— Escolta, es diu Joan, com el nostre Joan que fa un

any que dorm allí... ¡Aquest no té ningú al món per
cuidar-se d'ell, i nosaltres, desde la mort del nostre fill,
no tenim ningú per estimar, ningú per deixar la nostra
casa ! J'o no t'ho he dit mai per no augmentar la teva
pena, però des que el nostre Joan no és aquí ja no trobo
gust al treball perquè sempre penso'i « I per què?...»
Em falta poder-me ocupar d'una criatura. Aquesta nit,
escoltant el nen que respirava al nostre costat, em sem¬
blava tomar als bons temps d'abans. I quan aquest
matí m'ha dit «mare», tot el meu cor s'ha trasbalsat...
Què poc que em costaria d'estimar-lo ! j Tinguem-lo
a casa, no él traguem a fora, amb la pluja freda, amb
les seves sabates foradades !...
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La pluja de novembre, freda i persistent, colpeja els
vidres de la casa.

El pastisser ja no procura amagar la seva emoció,
—Si això et pot aconsolar, tinguem-lo !... ¡ Sempre

ens sobraran confits per donar-li, si és llaminer, i serà
una bona acció que Déu ens tindrà en compte !...

Un somriure il·lumina la cara de la bona dona. Dóna
una abraçada al seu marit, amb totes les seves forces.
Després corre cap al nen, l'agafa als sens braços i es-
tranyent-lo molt, li diu :

— Ara ja em pots dir «mare», sempre més !...

B. A. Jeanroy

Adoptació de C. O. R.



UN SOMNI DE LLUÍS XV
i
t

El rei de França Lluís XV va tenir un somni que el
va preocupar. Va veure quatre gats 'barallaut-se. Un
d'ells era gras, l'altre magre, l'altre borui i l'altre cec.
El seu ajuda de cambra el va veure tau peusatiu que u'hi
va preguntar la causa. El rei no es va fer pregar. L'a¬
juda de cambra el va escoltar seriosament i després li va
dir, amb tota la deferència possible :

—Si la Vostra Majestat vol, jo ili ipuc interpretar
aquest somni...

El rei li va ordenar amb un gest que parlés.
—Ho diré per fer plaer a Vostra Majestat. El gat

magre vol dir el seu poble...
—Està bé.

^ —El gat gras vol dir els financiers...
Jij —Està molt ben vist això !

—^E1 gat borni vOl dir el vostre ministeri...
—Això és molt possible. ¿ Però i el gat cec, qui vo¬

lia dir?
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L'ajuda de cambra va dir, després d'una vacil·lació ;
— El quart gat, el gat cec, significa la Vostra Majestat

que no vol veure res...
Lluís XV va dubtar de si havia de bofetejar al seu

criat, vermell d'ira com es va posar. Però va dir :
—Com volen que vagi bé un país en el qual els criats

donen lliçons als reis?...

LA TRAÏCIÓ DE TERPEIA

Era a l'any VI de Roma, sota el regnat de Ròmulus.
Era de nit i tot dormia. La pau s'estenia pels set puigs
damunt els quals s'edificava la gran ciutat naixent. Una
forma femenina va eixir de la foscor. Era Terpeia, que
anava a trair la ciutat al general dels Sabins.

L'entrevista va ésser breu.
— Ets tu, Terpeia ?
— Sóc jo.
— Em reconeixes ?
— Ets Taius, el general dels Sabins, els nostres ene¬

mics.
— Em lliuraràs la teva pàtria ?
—Si ens entenem en les condicions, sí 1
— I quin preu vols donar a la teva traïció?
— Vull allò que els teus soldats porten al braç dret !
Tots els sabins duien, soldats i capitans, pesants bra¬

çalets d'or al braç dret.
— Els tindràs i podràs dormir sota una muntanya

d'or... si es que els traïdors poden dormir!...
L'endemà els Sabins havien pres Roma, i Taius va

rebre la visita de la indigna Terpeia que venia a cobrar
éá preu de la seva traïció.
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Va llençar als seus peus el seu braçal d'or del braç
dret i el seu escut, i va cridar als seus soldats

— Imiteu-me ! Llenceu els vostres braçals d'or i els
vostres escuts a Terpeia, la traïdora!...

Va córrer entre els soldats un moviment d'indigna¬
ció. Alguns braçals brutalment llençats van ferir Ter- \
peia, i feren córrer la seva sang.

Fent crits, desesperada, ella demanava clemència sota
la pluja d'or que la matava. I va caure de genolls, però
res no li va valer. Plovien sobre ella els braçals i els es¬

cuts. La traïdora ja no es movia. La seva forma va des¬
aparèixer sota la muntanya d'or. Ara es veien alguns
plecs de la draperia o un braç ferit que unglejava la terra
amb els cinc dits crispats. Després, no res, or i més or.

El lloc del suplici es va dir la Roca Terpeia i fou du¬
rant molts anys el lloc on eren castigats els traïdors a la
pàtria.

JEAN BART I ELS CORTESANS

El gran Jean Bart, capità invencible de les esquadres
del rei de P'rança, trobant-se un dia amb Lluís XIV ro¬
dejat de cortesans, el rei li va dir :

—¿ Com ho has fet, Jean Bart, per vèncer a tants ene¬
mics meus sobre la mar ?

Jean Bart va contestar simplement ;
— Senyor, així...
I va repartir una enorme quantitat de bofetades i cops

de bastó als cortesans, que no s'hi podien tomar.
Al rei li va fer molta gràcia la sortida de Jean Bart, i

els pobres cortesans no els va quedar més remei que riure...
i rebre !



Hi ha grans dificultats per fer menjar les serpents de
les col·leccions zoològiques. Però la més difícil és la ser¬

pent boa.
Les boes refusen enèrgicament tot menjar. pot¬

ser que el que els hi donen no és del seu gust, o és potser
l'enyorança de la vida lliure del desert que els treu la
gana, o potser, avorrides mortalment, empren la vaga de
la fam per ésser l'únic suïcidi que està a la seva mà.

Encara que les boes poden resistir sense defallir un

dejuni de tres anys, cal emprar medis enèrgics per fer¬
ies menjar a la força. Unes quantes persones agafen la
boa i la mantenen dreta i li apreten el coll fins a fer-li
obrir la boca. En aquell moment li fiquen el menjar i li
van empenyent amb un ferro llarg de la boca a l'esòfag
i de l'esòfag a l'estómac. Llavors no la poden deixar anar

encara, sinó que cal mantenir-la dreta i anar-li fent mas¬

satges per tot el cos per fer-li assimilar el menjar.
Al cap de dues hores de massatges violents, la boa ja

no pot expel·lir l'aliment i ja la deixen tranquila per es¬
pai de dos o tres anys, avorrint-se i servint l'espectacle
als curiosos visitants.

*

* *



VARIETATS 207

Parlen un nen i una nena molt petits, cadascú amb
un pastís de mel a la mà. I diu el nen :

—- La mamà m'ha prohibit que em mengés el meu
pastís abans de dinar.

— A mi també m'ho ha prohibit.
Mediten un xic, perquè tots dos es moren de ganes de

menjar-se'l tot seguit, i finalment el nen troba la so¬
lució ;

— ¡ Canviem de pastís i així ens el menjarem sense
desobeir la mamà !...

;í: ^

Les tortugues viuen lentament i ¡sàviament, *de la
mateixa manera que caminen. Al parc zoològic de Nova
York va morir, fa uns quants anys, una tortuga gegant
que moltes generacions es recordaven d'haver vist.

Pesava més de 150 quilògrams i suportava sobre la
seva closca el pes de tres homes. Li atribuïen l'edat de
quatre cents anys.

Bé és veritat que aquesta tortuga, si havia prolongat
de tal manera la seva vida, s'havia cuidat molt. Era ve¬

getariana i no bebia res més que aigua clara. Mai no ha¬
via pensat en res ni s'havia preocupat per res. Tenia la
verdura assegurada i, per esbargir el seu avorriment, dor¬
mia vint-i-tres hores cada dia.

*

*

Un zoologista anglès ha fet aquest curiós experiment
de quines bèsties corren més. El quadrúpede més ràpid
és el llebrer, que pot córrer 1,250 metres per minut. El
segon premi de la carrera correspon al cavall, que corre
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uns loo metres menys que el llebrer. Després ve la gira¬
fa, que pot donar 900 metres de cursa per minut. Des¬
prés el tigre, que fa 860 metres, però que es cansa aviat.
El ren té una velocitat molt semblant al tigre. Després
segueixen el llOp, que fa 570 metres, i el lleó, que en
fa 400.

Entre els ocells, guanya el primer premi de velocitat
el colom missatger, que fa 1,200 metres per minut. D'al¬
batros segueix després, amb molt poca diferència.

Entre els peixos, el més àgil és el delfí, que pot fer
sense cansar-se 30 6 35 quilòmetres per hora. Ja és sabut,
demés, que aconsegueix als transatlàntics més ràpids i que
es manté molta estona al seu costat. La 'balena pot do¬
nar 20 o 25 quilòmetres per hora, però es cansa tot seguit.

Uns nens que anaven a estudi en un poblet de muntanya
necessitaven un mapa d'Europa i no hi havia manera per
a ells de proporcionar-se'n un.

Un dia va anar al poblet un marxant ambulant i, fur¬
gant entre les seves mercaderies, hi varen trobar un mapa
d'Europa ! Però abans de comprar-lo, els nens el varen
voler inspeccionar d'aprop.

Després d'examinar-lo, un dels nens va dir al mar¬
xant :

— És massa incomplet el vostre mapa. No ens convé !
— Com — va dir el marxant ofès de que li rebaixessin

la mercaderia. — Per què és incomplet ?
— Hi falten moltes coses importants. Teniu, he buscat

Moscou, per exemple, i no hi és !
— Moscou !, va dir el marxant. ¿Però és que no sabeu

que Napoleón I va cremar-lo ? ¿ C.om voleu que sigui en el
mapa si fa tants anys que ja no existeix?...
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Virolet Sant Pere
virolet Sant Pau,
que venim de Roma
que portem corona
de Sant Nicolau.
Viva la Pau!-.. •

Quan hi arribarem
tot ho trencareHi.
plats i olles,
plats i olles;
quan hi arribarem
tot ho trencaïem
plats i olles no hi deixarem
Dos de pa, dos de vi,
d'O'S de sang de bou
doneu-nos la paga
que ja hem cantat prou.

Es diu que -antigament es da¬
va per acabada la c-ançó al
dir: Viva la Pau! i que el tros
que segueix va quedar afegit
més tard no se sap el per què.

Acabat de cantar, el tros de
boscallet serrat, que en diuen
«l'orella» 1'entreguen als de la
casa per -a qui han cantat (i
si no el -donen els hi demanen
«Que no ens do.neu l'orella?» i
en canvi d'-això reben cèntims,
nous, taronges, avellanes,
am-etlles, etc. Un cop han se¬
guit el poble, cada colla es
reparteix -el recollit i formen
piles, però els més entrema¬
liats es quedaven la part més
grossa a no ser que 1-es mares
inlervlngu-e-.ssin en la repar¬
tició.

Diuen que fa uns 40 anys,
uiia vegada cantaren «la serra
vella» uns xicots de 15 anys,
que ja eren aprenents, so'ls per
la riure i bromejar; anaven
amb un cove, un xerrac de 2
mans i un tros de quadrat
gros.

Però avui dia, com dèiem al
principi, s'està. abandonant
aquesta antiga i bonica cos¬
tum, -distr-ació de quitxalla i
de grans.

Els veïns d'aquest ipoble con¬
sideren que aquesta costum és
pròpia de la seva vila, puax
saben que no la c-anten enlloc
mé'S -de cap dels pobí-es que
la noidejen, amb tot i tenir
altres costums que no les
perden.

Tram. per MANUEL 0. B.
Martorell.

LLEGENDES DE BÈSTIES

La cabra del dimoni

Una vegada Dé-u -Nostre Se¬
nyor i el dimoni feren jugues¬
ca per a veure qui dels dos sa-
Ibiria • fer una bèstia més -ben
feta. Nostre Senyor va fer l'o¬
reneta, i -el dimoni va í-er la
rata pinyada, quan les varen
tenir fetes, es varen troliar un
dia de bell matí portant cada
un el seu animalet fruit del
seu enginy i treball. Els dos a
la vegada els varen deixar anar
iperquè la gran -gentada que
s'h-avia reunit per a veur'ho,
poguessin apreciar quin dels-
dos havia ting-ut m-és traça en
fer la seva obra. L'oreneta, de
seguida que es veié lliure de
les mans del Senyor, empren¬
gué alta i lleugera volada, des-
cribint un -gran nombre de vol¬
tes pel cel, -pujia-nt i baixant
amb gran lleugeresa, Causant
l'admiració de tots -els especta¬
dors que restaren embadalits
en veure la formosor de l'ani-
malet i la facilitat amb què
corria per l'espai, cosa que li
era molt íàcil, puix com que
havia sigut feta al cel, ja no
li íeía por l'anar per les alçà¬
ries. El dimoni va deixar anar
la seva rata pinyada i com que
la bestiola havia sigut feta a
l'infern en plena fosca, la cla¬
ror 11 va fer naal -als ulls i de
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seguida va córrer a amagar-se,
sense que gairebé ningú po¬
gués arriliar a veure-la. Tothoríi
esclatà en una gran riallada
fent mofa del dimoni i dient
que Déu ^■ostre Senyor havia
guanyat; mes el dimoni no s'hi
va conformar,- dient :

—Es clar, com que vós viviu
al Cel, en sabeu més de fer
bèsties que hagin de córrer pel
cel, si voleu us torno a fer ju¬
guesca, a fer una altra bestiola
de les que caminen per terra.

Nostre Senyor s'hi va confor¬
mar i decidiren fer un altra
bèstia de les que caminen. El
dimoni es va sentir escamat,
])uix no es veia pas prou capaç
de quedar bé en la nova feina,
i quina se'n va pensar, va en¬
viar un espia al cel a veure si
podia veure que feia Nostre Se¬
nyor. L'espia va tornar dient :

—Està fent una cosa que deu
ésser una cua, tota llarga i tota
fllosa que sembla una cabellera
de panotxa.

I el dimoni es va dir :
-^Ara sí que el guanyaré,

puix jo faré una cua molt més
llarga que la que .fa Nostre
Senyor.

I efectivament, va 3er una
cua que almenys tirava quinze
metres i la va enganxar a la
cabra, que va ésser la bèstia
que ell amb tot el seu enginy,
va sapiguer fer.

El dia convingut amb Déu
Nostre Senyor, es varen tornar
a trobar, portant aquest el ca¬
vall, que tot altiu i arrogant i
saltant i trotant amb la seva

singular esveltesa, va donar un
parell de voltes pel camp on
havien convingut trobar-se, en
mig dels aplaudiments" i en¬
tusiasme de tols els concur¬
rents. El dimoni va deixar
anar ia seva cabra, i és clar,
com que portaiva aquella cua

tant. i tant llarga, que l'arros¬
segava més de deu metres per
terra, se li entortalligava per
tot arreu, enganxant-se ami)
els arços i m.atisses, havent-se
d'aturar a cada pas i no po-
guent caminar perquè per tot
es quedava enganxada. Al veu¬
re aquella bèstia tant banyuda
i tant lletja, que tenia tota la
cara del dimoni, i amb aquella
cuassa que semblava una es¬
combra i que no la deixava ca¬
minar, tothom esclatà nova¬
ment en gran riota. El dimon;
enfadat, veient que havia tor¬
nat a fer un bunyol, va vol-
guer fugir cmportant-se'n la ca¬
bra perquè ningú la veiés més
ni Se n'hi poguessin burlar,
però com que estava tota en¬
ganxada i enredada amb les
verdisses, no la podia arrencar,
i enifadat, li va pegar una mos¬
segada a la cua, i 11 va tallar
deixant-la abandonada en mig
del camp, havent-se quedat la
.pobre cabra sense cua, i mai
més n'ha tinguda.

■Que tot el que us he contat
és .ben veritat, ho demostra que
sempre veureu com els àngels
i arcàngels van amb ales
d'oreneta, que són les que
serveixen per anar al cel, 1
perquè uixí les va fer Déu al
bell ocell fet per ell, mentre
que al dimoni, amic de la fos¬
ca 1 de tramoia i la malícia,
me'l .pinten sempre amb les
ales de la rata pinyada, que és
Ull animalot de l'infern, amic
taml>é de la fosca i que sols
surt de nits i al capvespre. I
també sabreu que la cabra és
gran amiga del dimoni i de les
bruixes, i que quan aquest es
vol presentar a una persona,
sense que aquesta s'espanti ni
el conegui, ho fa vestit de
cabra.

.10.\N .àMADES
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I, Editorial Catalana
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Aviat inaugurarem la sala d'exposi¬
cions artístiques i de tota mena de
publicacions catalanes, on esperem
atendre tot bon català que s'inte-

ressi perla cultura nostrada



 



La millor de les

manlegues 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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