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Hail contestat & La pregunta
sobre la poesia de Verdaguer
«El filador d'or», demés de la
contesta que publicàrem en. el
irostre múrnero anterior, els
nostres distingits .col·laboradors
R. Vicolaii Simorra, de Sar¬
roca de Bellera, i .1. Camprubí
Soler, de Sallent- Els nostres
tres comunicants diuen el ma¬

teix, i per això només hem
•publ.cat una de les respostes,
la primera que va venir a les
nostres mans.

Encara que tots tres coinci¬
deixen. en que no cal publicar
la poesia verdagueriaiia, corn
que nosaltres tenim en projec¬
te una secció de «Pàgines d'or»,
•en la qual anirem^ publicant
poesies consagrades d'autors
nostres i d'altres pa'isos, per tal
de fer de mica en mica una

antologia d'obres mestres a l'a¬
bast de les joves intelli-gències
dels infants de Catalunya, de
la qual antologia n'hi ha una
veritable falta, inaugurarem la
nova secció de «Ea Rondalla del
Dijous» amb la deliciosa poesia
verdagueri.a.na «El filador d'or».

N. de la R.

LLEGENDES DE BËSTIES
LA GUILLA I EL LLOP

La guilla i el llop una ve¬
gada varen fer societat per a
comprar una gerra de mel.
Quan- ja la tenien, la guilla
va dir al llop:

—Mireu, pare llop, que vós
teniu fama de molt. murri i
molt .llaminer, i em sembla
que sou capaç de m-enjar-vos
tota lla .mel que hem comprat
a mitges, i això no deveu
pas fer-ho. Sempre que vol-

gueu menjar hem d'ésser els
dos alhora i vós per una
banda i jo per l'altria i tan¬
tes llepades vós, tantes llepa¬
des jo.

El llop va trobar molt acer¬
tada la proposició de la gui¬
lla, i així varen decidir fer-ho.
Se'n varen anar els dos cap
all bosc a fer la seva feina; al
cap de poca estona, la guilla
■mig igirarit-se d'esquena al llop,
va fer:—Heee.—I el llop va dir-
li: —Mq sembla que us criden,
Jiiare gu'.'lla.—aquesta va
■dir: —Sí, ern criden per a anar
a. fer fillols,—.Aneu, aneu.—va
dir-li el llop. I la gu'neu se'n
va anar cap a la gerra 'fle
la mel -a fer-se'n. uii bon tip
d'aiiia·gat del llop. Després va
tornar al bosc, va anar a
treballar, mes al cap d'una al¬
tra estona, va repetir la fun¬
ció, fent: —Heee,-^i el llop,
va tornar a dir:—Mireu, ma¬
re guilla, que em sembla que
us criden, i aquesta respon¬
gué:—És que tinc d'anar a fer
flillols.—Aneu, aneu, si lleniu
fé.ina.—I se'n va tornar cap a
la gerra a fer-se un altre
tip d'3 mel, tantes ve¬
gades ho va repetir, -que per
ñ se la va men,iar tota.

Quan varen decidir anar a
nienjar-pe ila mel, es .vaieii
trobar que la gerra ja estava
buida, i la guilla de seguida
va dir al llop:—-la ho- veieu,
vós us l'haveu menjada tota,
ja ho vaig dir jo. — I el
pobre llop de seguida repli¬
cà:—Que no és cert, que jo no
l'he tastada.—Donc jo tampoc,
—va dir la guilla.—I bé com
ho sabrem, ara, qui se l'ha
menjada?—I la guilla va dir:
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—Aviat ho podrem saber;
ens posem els dos a jaure de
panxa al sol i al primer que
li surti la mel pel melic, se¬
nyal que ell se l'ha menja¬
da.—El llop s'hi Via avenir, i
els dos es varen posar de pan¬
xa a)l sol. Al cap d'una bella
estona, el llop s'hi va ador¬
mir, i aleshores la guilla va
treure amb la pota una en¬
gruna de mel que havia que¬
dat a la gerra, 1 la va untar
per la panxa del llop, i de se¬
guida se va tornar a posar -a
jaure al seu costat com si
res. Quan es varen despertar,
els dos, es varen mirar la pan¬
xa, 1 és clar, com que el llop
tenia tot el melic ple de mel,
i la guilla no, aquesta de se¬
guida li va dir:

—Ho' veieu, mentider, com
sou vós que us heu menjat
tota la mel i m'haveu deixat
a ml sense tastar-la?—I el llop
va contestar:—Potser si que me
la vaig imenjar .i ara no me'n
redordo.—tl així 'per l'astúcia
de la guineu el pobre llop va
quedar cmipablé i mentider,
signent ben innocent.

JOAN AMADES

ESTIRABOTS I DITES
DE LA QUITXALLA

Quan el pare no té pa—la
canalla, la jcanalla—quan el
pare no té pa—la canalla fa
ballar.

Qu,an el pare no té vi—la
Canalla, üa canalla—quan el
pare no té vi—la canalla fa
dormir.

Ara que el pare no hi és—
salta i balla—ara que el pare
no hi és—salta i balla pels
carrers.

Fent creure que van a con¬
tar una rondalla de merave¬

lles, comencen: Una vegada
era una rsina... que tenia set
filles... les vol'.'a vestir i no
tenia faldilles.

0 aquesta:
Uina vegada era un rei...

que tenia, tres fills... els volia
lligar i li iinan caven cordills.

La mainada van. a caçar
sargantanes cantant aquesta
quarte ta:

'Sargantana treu el cap
que el teu pare s'ha penjat
a. la forca de Mallorca.
Tira-li corda, tira-li corda.

Cercant caragols diuen, «per¬
què ixqu'.'n dels forats»:

Caragol treu banya,
ipujia la muntanya,
caragol treu bri
puja el muntanyí.

Tram. per JOSEPA RIBAS I OOSÉ
.4rgensola.

CANÇONS

De cançons i de follies
tota una quartera en sé
en tmc les butxaques .plenes
i un, sac que en deslligaré.

Tots els roserets són fora
del carrer de l'abadia,
fadrinets, si voleu roses
tindreu d'anar fora vila.

Si en tingués un got d'aigua
un jardí de totes flors,
un paneiét ple de rialles
per donar als amadors!

Si les roses d'aquest roser
fossin com aquesta nina
els fadrinets de l'Urgell
pujarien a collir-les.

Tram. per MERCÈ PUJADAS CAPDEVILA
Montblanch.



EL COR D'EN PERET

,E't aquí que En Peret és un noi que
no té salut. Ha crescut tot raquític
i pàl·lid i ha estat precís tot l'amor
immens de la seva mare per haver
salvat, a força de grans sacrificis, la
seva vida que semblava que s'ana¬

va a extingir.
Viu a una barriada extrema de Barcelona, entre xe¬

meneies de fàbriques, en una casa que s'adreça alta, tota
sola. A les tardes de mal temps no hi veureu només que
un llum encès, en aquella casa, perquè tothomi és al
treball. Darrera d'aquell llum encès hi ha En Peret.
Com que feia una tarda rúfola la seva mare no l'ha
deixat anar a estudi. La seva mare fa feines per les
cases dels senyors. La vida és difícil dins del piset aquell,
on la llum m-arca el quadrat d'una finestra darrera de la
qual En. Peret espera la vinguda de la seva mare.

Darrera els vidres hi ha el seu front pàl·lid. En Pe¬
ret pensa, pensa. Mira els pocs arbres que adrecen vers
el cel rúfol de la tarda, que mor, les seves branques nues.
Veu tantes, tantes xemeneies, que semblen arbres sense
branques, més alts que tots.

Del seu pare en té un record trist. En Peret. Tre¬
ballava de rajoler a una bòvila llunyana, entre camps

alegres. Li havia portat algunes vegades. Passaven
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per la carretera pròxima autos brillants plens de dones
formoses i de nens feliços. I el seu pare els mirava
amb odi i li deia, a En Penet, que també els odiés. Però
ell no podia. El seu cor no en sabia d'odiar. Només
comprenia l'amor a totes les coses, unes explosions d'a¬
mor malaltís que el feien plorar quan im clavell de la
seva finestra es marcia o quan veia caure les fulles dels
arbres.

Quan el seu pare deia aquelles coses tan terribles la
seva mare se'l mirava als uUs, profundament. Li deia
que no volia que anés a servir els senyors, però ella
somreia tristament i es mirava el seu fill malaltís i el
besava amb tota l'ànima.

Un dia. En Peret, ho recordava bé, va sentir parlar
de trets. La seva mare plorava amb gran desconsol.
Anava tota vestida de negre i ell també. No va veure
mai més el seu pare i no va gosar a preguntar-ne res.

Em Peret pensa, pensa, amb el front recolzat als vi¬
dres freds. Ell ja sap que la vida és difícil. Ell ja
sap els sacrificis que costa. Ell sap que és per ell que
la seva mare ha envellit tan aviat i que camina hores
i hores lluny i que s'està hores i hores ajupida a terra,
fregant rajoles, amb les mans dolorides entre la fredor
de l'aigua. Ell sap que no deixa de pensar en el seu
Peret que s'està tot sol al pis, amb el front pensatiu als
vidres de la finestra.

En Peret ja voldria ésser ben gran i ben fort per
a poder-li dir ;

—Mare, ja has treballat prou per a mi. Ara reposa,
que jo treballaré per a tu amb tota l'ànima !

Comi voldria que fos arribat aquest moment ! Però
és que ell ho serà alguna vegada ben gran i ben fort?
¿ Es que potser no serà sempre un noi malalt, que no po¬
drà treballar mai? O bé potser trigarà tant a posar-se
bo que ja serà tard per fer reposar la seva mare. Potser
que aquella santa dona que ell estima més que totes les
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coses del món, ja estarà tan cansada de treballar per ell
que s'haurà mort abans estrenyent-lo en els seus braços.

Pensant això, a En Peret li ve un desig furiós de
veure la seva mare, d'abraçar-la, de besar-li la cara.
Però encara trigarà molt a venir i l'espera se li fa in¬
tolerable.

Avui sap on treballa. Cal pendre un tramvia que ell
ja sap i després caminar per uns carrers alegres, voltats
de cases boniques com' a palaus de rondalles, que tenen
un, bell jardí al voltant. Un dia que feia bon .sol la seva
mare li va portar. Ea senyora complaent el va agafar
de la mà i el va portar amb els seus nens que jugaven a
una gran cambra clara on hi havien totes les joguines
imaginables. Hi havia una nena que es deia Fifí i que
s'estava asseguda mirant un IHbre i un nen que es deia
Ramon i que s'estava dret mirant un llibre i que va
girar el cap veient entrar En Peret. A ell li semblava
penetrar dins un somni enlluernador, entre tantes jo¬
guines. El nen, que tenia els cabells rossos i rullats, î
la nena que els tenia tots negres, el van acollir amb grans
mostres d'entusiasme. Van mirar meravellosos llibres
de rondalles i Fifí li va presentar les seves nines i En
Ramon els seus ninots i els seus cavalls i els seus vestits
de fer comèdia. Van muntar un, teatre petit i Fifí i En
Ramon es van difressar i van improvitzar una comèdia
tan divertida, que En Peret, únic espectador, feia unes
grans rialles felices. Quan va ésser hora d'anar-se'n va
besar les galtes rojes de Fifí i En Ramon, i li van fer
prometre que hi tornaria aviat.

Entre xemaneies de fàbriques...
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Oh, aquella tarda, quin enlluernament de felicitat ! l
No hi havia pogut tornar més, però ara la seva mare

hi treballava. I En Peret pensa en els seus bons amics, '
amb un xic de dolor ;

^
— ¿ Per què aquells nens que són rics i que potser mai

no tindran de treballar tenen tanta salut, i jo que hauré
de treballar tant per fer reposar la mare, sóc un pobre
noi malalt?...

Això li sembla que no està bé de tenir enveja de la
felicitat ddls altres. Diumenge s'e'n confessarà, quan
anirà a missa de la mà de la seva mare. j Però està tan
trist aquella tarda ! i Té una necessitat tan gran de veu¬
re la seva mare que treballa tant per ell !

Potser s'enfadarà, però no pot resistir la temptació.
S'abrigarà ben bé i agafarà el tramvia... però es recorda
que no té cèntims. No prenent el tramvia aquella casa
és tan lluny de casa seva, que potser li faltaran les for¬
ces per arribar-hi. Però vol veure la seva mare i no
dubta.

Entra a la cambra. Hi ha el gran llit on dormen
mare i fill. Tot és net, polit, arreglat amb bon gust.
S'embolica ben bé per què fa una tarda freda. Cada
dia, abans de sortir i en anai'-se'n al llit, mare i fill diuen
un parenostre. Ell també s'agenolla ara i diu el seu pa¬
renostre amb tot el fervor, demanant que es pugui posar
bo aviat i tingui força delit per treballar al lloc de la
seva mare.

Aleshores, darrera de la Mare de Déu que hi ha dins
l'escaparata de la calaixera. En Peret hi veu la seva
guardiola en la qual no havia pensat. La trenca tot
seguit i a dins hi troba una pila de cèntims que rellisquen
sobre les rajoles, entre el polsim de l'argila roja. Els
recull amb amor dins les seves mans. En pren alguns
pel tramvia.

Ah ! ¡ pogués tenir una guardiola ben grossa tota ple¬
na que amb prou feines la pogués portar ! ¡ Com l'o-
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feriria a la seva mare per què no es separés mai d'ell !
Però d'ençà que ha dit el seu parenostre es sent més

animat en front de la vida. Té confiança que un dia la
tindrà la guardiola plena i que es posarà bo molt aviat.

Tanca els ulls i la porta del pis. Quan es troba a
l'escala té una mica de por. Miai ba sortit sol per un

viatge tan llarg. De casa seva a l'estudi hi ha tot just
algunes passes.

Passa pel carrer de pressa entre els arbres despullats
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i les xemeneies de les fàbriques, que fumegen i semblen
embrutar la puresa de la tarda que mor i de la nit que
ve. Ara els núvols s^ban fet tots a un costat i sobre una

xemeneia més alta que les altres tremola el primer estel
que sembla guiar els passos d'En Peret.

Quin fred que fa! Sembla que l'aire geliu penetri
dins els ossos del pobre noi a través dels seus vestits
humils. Camina, camina de pressa per que ja veu, a
l'acabament del carrer fosc, la resplendor del tramvia que
vessa de llum, com al fons d'una rondalla d'aquelles que
havia vist als llibres de Fifí i d'En Ramon.

Hi arriba encara tremolant. Hi ha poca gent en

aquella hora i s'arrauleix en un seient, darrera d'un vi¬
dre, tot petit, tot raquític i pàl·lid.

No sabia pas En Peret que fos Carnaval. A mesur-
ra que arriben dins la ciutat veu disfresses estranyes que
el diverteixen d'allò més. Dels arbres plens de llum pen¬

gen les tires onejants de les «serpentines» de tots colors.
Passen autos i cotxes plens de gent alegre. En Peret
no sabia res de tot allò tancat al seu piset humil. Sembla
que aquella alegria del carrer se li encomani un xic.
Al centre de les galtes pàhides s'hi encén un punt ver¬
mell. Té fred i tremola i sent, no obstant, una gran
calor.

Ja ha arribat a la parada i baixa del tramvia. Ei
fa una por estranya el fred de la nit i el tros que li
toca fer a peu per uns carrers solitaris que no coneix.
Però té tanta fretura de veure la seva mare, que emprèn
el camí sense vacil·lació.

Ha deixat el Carnaval al centre de la ciutat. Ara
es troba en un barri extrem, però ben diferent del seu.
Allà no hi ha fàbriques ni cases pobres ni barraques més
pobres 'encara que les cases. Allà hi ha bells jardins amb
arbres cuidats, voltant unes edificacions baixes i blan¬
ques, que a En Peret li semblen els palaus encantats de les
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rondalles que li conta la seva mare quan no es troba bé
i la son no vol venir.

Quin fred que fa ! El pobre Peret s'acovardeix i
tremola, tot i sentint a la cara una estranya cremor.
Només el sosté la fretura immensa de veure la seva mare

i de fer-li una abraçada ben estreta.
Arriba davant d'una casa i es detura. Amb prou fei¬

nes arriba a tocar el botó blanc que hi ha a mitja paret
del reixat d'entrada. Allarga una maneta àvida. En-
fllant-se un xic sobre el guarda-rodes, pot pitjar el botó
que fa un soroll estrident.

Vé un criat a obrir i ja gairebé se n'entorna perquè
no veu al fons de la nit, darrera el reixat, la careta an¬
guniosa d'En Peret.

Aleshores una veueta tímida pregunta :
—La mare?... no hi és la mare?...

Aquell criat li fa molta por perquè porta unes patilles
severes i un abric fins al peus amb botons danrats.

—Què vols?... Per qui preguntes?...
—Per la mare !... la mare !...
—Si no em dius qui és la teva mare !...
Ara sí que sembla que es va a enfadar. Les patilles

li tremolen d'una manera que fa feredat. Ara li diu,
severament ;

—I per què has trucat a l'entrada dels senyors?...
Podies trucar a la porta del servei !...

Que ho sap En Peret on ha trucat? Ha trucat allà
on ha pogut perquè ve a cercar la seva mare a través
de la nit i del gran fred, perquè la vol abraçar. I això
ho diu sense por, davant de les patilles severes d'aquell
home dels botons daurats.

Intervé una cambrera vestida de negre, que li diu amb
una veu suau :

— Es el nen de la bugadera. Obri el reixat i faci'l
entrar. Que no ho veu com tremola, pobret? ...
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En Peret no sabia que fos Carnaval...

El porter, rondinant, obre el reixat. Aquella cam¬
brera li dóna la mà i li diu amorosament :

—Vina amb mi, que 30 t'hi portaré amb la teva mare.
El cor d'En Peret bat amb una extrema violència.

Ei sembla que fa molts anys que no l'ha vista, la seva
mare. Li fa l'efecte que porta dins seu tot el fred de
la nit. De la mà de la cambrera penetra per una escala
tèbia, tota de fusta, que va a una cambra on planxen i
allisen roba blanca. Allà hi ha la seva mare que fa un
crit en veure'l, nn crit de «fill meu!», allargant-li els
braços. Ell s'hi llença plorant amb una ànsia infinita :

—No podia estar més sol, mare ! He vingut a cer-
car-te. Mare, no vull que et separis més de mil... Quan
uo estàs amb mi sofreixo massa !

Ploren mare i fill, i les altres cambreres qne assistei¬
xen a l'escena no estan massa segures de dominar les
seves llàgrimes.

Aleshores En Peret es mira la seva mare. ¡ Què en¬
vellida està, que cansada sembla del treball de tot el
dia que tot just acaba de deixar ! ¡ I com sembla més
trista i més vella al costat d'aquelles cambreres tan ben
vestides i gentils ! ¡ Com li sembla pobre el vestit de la
seva mare ! I tot allò és per ell, perquè la seva mare
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devia ésser més bonica que totes aquelles noies i tot ho
ha donat, els seus bells vestits i la seva bellesa... perquè
Eu Peret pogués anar vivint, entre bons menjars i remeis
cars...

Ah ! el dia que pogués, com la vestiria la seva mare
amb un vestit lluminós de reina de rondalla !

Una de les cambreres ha avisat a la senyora la vin¬
guda d'En Peret. I amb ella vénen els seus bons amics
d'aquella tarda, la Fifí i En Ramon, rojos de salut. I
Fifí corre a saludar alegrament En Peret, amb les seves

galtones molsudes i el seu nasset arromangat ple de pi¬
cardia.

L'arribada de la senyora i dels nens interromp les
efusions de mare i fill. La senyora toca el front d'En
Peret i diu :

—Aquesta criatura no està bé. S'ha excitat massa.
Té esgarifances de fred i està molt calent. Convé que
se l'en dugui tot seguit.

Fifí aleshores diu, fent una carícia a la seva mare :

—Mamà, em sembla que no és prudent que ara

prengui l'aire fred pel carrer amb el tros que té de fer
a peu. Prou es deu haver cansat venint. Mamà, l'hau¬
ries de fer acompanyar amb l'anto...

—Tens raó, filla meva, tens molta raó !
L'auto disposat, al punt que hi van a pujar mare i

fill, excusant-se en gràcies efusives. Fifí diu altre cop :
■—'Mamà, dóna-li un altre mocador perquè vagi ben

abrigat..
En Peret es deixa abrigar per les mans afectuoses

de Fifí, cap a l'auto tebi on s'hi està tan, bé entre els
braços protectors de la seva mare.

—¡ Posat bo ben aviat, Peret, i vina a jugar amb nos¬
altres com aquell dia !

Fifí diu encara, a l'orella de la seva mare :

—Mamà, et vull demanar una cosa. i Et vull dema¬
nar que mentre En Peret no estigui bé, tu procuris que
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no li falti res i que la seva mare no s'hagi de moure del
seu costat !

La senyora besa Fifí i dóna les ordres oportunes.
La pobra dona no sap com donar les gràcies. Estreny
el seu fill i plora. I l'auto arrenca camí del seu piset
humil a l'altra barriada exti'ema de les xemeneies altes
i de les barraques pobres, entre les quals s'adreça aquella
casa sola, amb el quadrat il·luminat d'una finestra.

Entre el desvari de la febre. En Peret pensa en Fifí
amb una gran devoció. I li ve el record del seu pare
i diu per ell :

—I el meu pare em deia que jo els tenia d'odiar? ¡ I
jo que me'ls estimo tant!...

En Peret ha tingut una llarga malaltia. Ha passat
desvaris terribles en els quals barrejava les «serpenti¬
nes» del Carnaval amb aquell porter de les patilles i
dels botons daurats que el renyava perquè havia trucat
a la porta dels «senyors». Benefactorament intervenien
en el seu desvari de la febre la cambrera amable, la se¬

nyora complaent, i Fifí que l'abriga i se'l mira amb els
s^eus ulls tan clars.

Però d'aquesta llarga malaltia u'ha sortit un noi
nou, ple de vigoria. Totes les pors de la seva infantesa
són lluny. En Peret serà un treballador valent !

Convalescent, sentint la salut que li torna a grans
onades vivificadores, pren les mans de la seva mare i diu :

—Mare, tu ara reposaràs i jo treballaré per a tu. ¿ Te'n
recordes que el pare em deia que tenia d'odiar els rics?
Mare, jo no en sabria d'odiar. Jo només sé d'estimar,
primer que tot a tu, després a totes les altres coses de
la terra. Són tan forts els impulsos d'amor que sento,
que fins perdonaria i estimaria els que m'haguessin ofès,
que per alguna cosa tu, mare meva, m'has ensenyat a
dir cada dia abans de començar el treball, amb tota de¬
voció, el parenostre !...

Arnau de Castellbò



El naturalista francès Buffon assegura que el tigre és
l'animal més ferotge i més cruel de la creació. Sense tenir
la majestat del lleó, és baixament sanguinari, atacant sem¬
pre amb traïdoria.

Però hi ha el cas d'un tigre clement, que és el de l'em¬
perador Neró.

Neró que va veure un dia un tigre més fort i més san¬
guinari que els altres el va adoptar i li va fer construir una

gàbia d'or.
Li havia donat el bell nom de Febé.
Molt ben ensenyada la bèstia terrible s'ajupia als peus

de l'emperador, que obligava als seus cortesans a fer-li ca¬
rícies. Es feia acompanyar per ell als jocs olímpics i li
oferia pel seu menjar regalat algun esclau o algun cristià.

Neró, d'un viatge a Grècia, havia portat una esclava
d'una gran bellesa i la va donar per companya a Febé. '
Aquesta noia, que es deia Acté, presenciant els suplicis als
quals eren condemnats els cristians, va voler ésser batejada
a la nova religió.

Quan Neró ho va saber, la va condemnar al suplici
d'ésser devorada pel seu tigre Febé. Va aparèixer davant
de l'arena del Circ, vestida de blanc, més formosa qne mai.
Però la sorpresa de tot el poble va ésser gran quan varen
veure que el tigre, que l'havien deixat expressament qua¬
tre dies sense mejar, s'ajupia als peus d'Acté i els hi lle¬
pava amb amor.
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Aquest tigre, tenia bells sentiments de pietat, contra
l'opinió de Buffon.

L'emperador Heliogàbal es feia tirar en el seu carro
d'or, resplendent de pedreries, per quatre tigres i quatre
panteres transformats en animals domèstics.

No fa gaires anys, un tigre que duien des de Bengala
a Londres, es va sotmetre humilment al mariner encarre¬

gat de portar-lo, després d'haver-lo castigat severament
amb el fuet per la seva voracitat.

Un altre tigre es va fer amic inseparable d'un gos que
li havia curat una malaltia a la vista llepant-li els ull's amb
la seva lleugua hores i hores sense parar.

Aquests quants exemples, contra les dures paraules de
Buffon, no proven pas que el tigre no sigui un animal molt
desagradable de trobar-se'l davant.

Ara, per acabar, una altre anècdota.
Viatjava en un vaixell una col·lecció important de feres,

i un anglès que dormia al seu camarot es va trobar amb
un tigre al davant seu que se'l mirava, escapat de la gàbia
on estava reclòs. I l'anglès explicava el fet així :

— Va sorpendre'm tan desagradablement la visita d'a¬
quell' tigre, que, per poder dormir, vaig tenir de girar-me
de cara a la paret, donant l'esquena a la fera. ¡ Mirant-lo
de cara no hauria pas sabut agafar el son !...

*

Hi Hi

Un anglès ha fet una llista de les persones que hi ha¬
via al món que passaven dels cent anys. Al país on n'hi
ha més és la Sèrbia. Sembla que arriben a la xifra de 375,
mentre que a França no n'hi han sinó 200. FI que bat
el record entre els servis té 115 anys. A França hi ha'una
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dona que en té 107 i està tan ben conservada, que li'n fa¬
rien només que 102.

La petita Roser, deliciosament bonica, va de la mà del
seu pare, en un dia d'istiu molt xardorós. S'aturen a.
una d'aqulles parades que estenen al mig del carrer una
muntanya de melons decoratius i unes tallades de síndria
vermella, dretes sobre un clau que les fereix. El seu pare
en deslliura una i la posa a la mà de la petita Roser, dient-
li que no la pot menjar fins que serà a casa.

Però com que fa molta calor, la petita Roser té molta
set i la temptació de la fruita aquella és massa forta. Hi
dóna, de primer, una petita, discreta, mossegada. Però és
massa diminuta la senyal de les seves dents sobre la carn.
vermella del fruit, i hi dóna una altre mossegada. I de
mica en mica, gairebé tota la tallada de la síndria ha estat,
devorada deliciosament per la gran set que tenia, quan la
petita Roser i el seu pare arriben a casa seva.

Llavors el pare es dóna compte de la desaparició de la
tallada i li diu, seriosament :

— Per què has fet això? ¿No t'he dit que no la men¬

gessis fins que fóssim a casa?
I la Roser respon ràpidament, com a suprema excusa :
— No he pas estat jo. ¡ Ha estat la síndria tota sola que:

m'ha vingut a la boca !...



L'AUCA D'EN JORDI CRIT

I

ENTRE LES FULLES DE LA COL

Aq-wí hi ha un noiet tot sol
dins les fulles d'una col.

eieu aquesta col que sembla una flor? Doncs dins
de la col hi ha una criatura que ha de néixer.

Bncara que sembla que dorm i que no té cap pressa per
arribar al món, ¡ prou és ben esperat per la família que
l'ha comprat amb els seus diners!...

Però ell dorm entre les fulles de la col, sense donar-se
compte de res, amb el dormir feliç d'una consciència
neta. ¡ Perquè és clar que encara no ha fet cap entra-
maliadura ! ¡ Quines entramaliadures es poden fer entre
les fulles de la col?...

Nosaltres sabem que en aquest aspecte plàcid de l'in¬
fant que aviat li vindrà el tom d'arribar al món, s'hi
amaga el secret d'nn sens fi d'entramaliadures. ¡ Aquest
noi cridarà molt i farà molt soroll, quan hagi l)ogut sor¬
tir d'entre les fulles de la col !

Perquè tots vosaltres, llegidors de La Rondaeea del.
Dijox}s, i també nosaltres, que la confeccionem., tots hem
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dormit entre les fulles d'una col, un temps indefinit
que no podríem apreciar.

I aquest noi d'aquest dibuix fa cara d'arribar aviat,
aviat, en aquest món on tots nosaltres vivim. I potser
ja el dijous que vé farà el seu primer crit...
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LA LUIT GALINUAIXA

Per a. jugair en un iespai
gran. En un.a de les moites
maneres 'que Ui lia, es comp¬
ta el que ha de «.parar».
.\quest es queda al mig, els
demés escampats - .pels ex¬
trems. Guant tot està a-punt,
ariden: (ccult», la gallndalaa
e'I(S encalçia pqr .agaíajr-los i
si "es veluen .mmssa atrapats
s'ajupen ¡ la galiíulana no els
pot tocar; quan per fl pot
agiafar-ne algun, aquest és el
que «para».

Jocs per a entreni r els més
menuts. La iiiiare o la mai¬
nadera s'iasse.nta voltada dels
petits .i va d'.'ent;

Volen, volen coloms.
Volen, volen pollastres.
■Cada vegada els nens aixe¬

quen ells braços cridant tam¬
bé: «Volen». Quan estan més
entusiasmats, diu la mainade¬
ra 0 la mare: «Volen conills»,
etcètera, o qualsevo.1 cosa de
les que no volen; els petits al¬
cen també els braços orldant
i, a Tadonar-se'n de l'equivo¬
cació, riuen amb tot el gust.

Agafen el més .menut i te¬
nint-lo a la falda, se li ipren
la maneta i els dits un a un

tot d'lent: Dl :pare m'ha matat,
la mare m'ha menjat, la me¬
va germaneta s'enduia la cas¬
sola, la retitíu que encara sóc
viu!

Tram. per EUGÈNIA DE TAGAMANENT

Es canta sartlanejant, i diu:

.-M carrer més alt—n'h'l ha
urna finestreta—.passa un se¬
nyoret—li'n tira una pedreta—
torna a passàr—li torna tirar.

—Què ès això, Pepeta?
—És el gatet que empaita, la

rateta. Trin, trin, trin, «viva»

la gresca del Turin; sí el Turin
no va bé, posa-hi pega, posa-
hi pega, si el Turin no. va bé,
posa-hi pega sabaté.

Passa un «caballero»—porta
coroina—ti.ra confits— a mi no
m'en dóna.—Quan del Gel ens
vindrà un nen—^confitura men¬
jarem—la dida que el criarà
—confitura menjarà.

01 que és jmolit estranya?
Doncs les nenes d'Argensola

bells tips de disfrutar que ens
hi hem fet «ballant aquesta
sardana!

Tram. per MARIA NOGUERA

Argensola.

El dia del «dijous gras»^ fes¬
ta d'estudiants i estudiantes,
van per les cases i diuen:

Puja, puja fl) Nicolás,
tots, tots som gent de pau;
tots som grana.iles
del camp de Sant Nicolas.

Nicolás estudiant,
necessita alguns favors;
pomes, peres, blat i nous
butifarres i molts ous.

I als que no els hi donen
res, eis diuen:

Jo sóc lo més xic,
lo més esgorrovit,
si agafo un pal
us trenco un caixal.

El dia de .Gap d'a.ny hi ha
la costum d'anar a replegar
«nlnou», 1 diuen:

Minou,' la cua del bou,
la vaca espatllada,
un bocí de cansalada.

És bastant coneguda aques¬
ta corranda:

(1) Al país diuen pz/ya.
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l,n ipaloiiia roda la torre;
la roda i no hi pot entrar
la icoloma s'está dintre
i no fa sinó plorar.

1 també és popular aquest,
que es rliu a la mare (le la
núvia en el idia de la boda:

Despediu-se'n de la vostra filla,
mars del cor dolorós,
despedlu-se'n de la vostra filla
que no la maiiiareu niés vós.

Tram, per BEATKIU I .MARIA FARRÉ
Esterri. (Vall d'.^neu).

SUPERSTICIÓ DE LES DENTS

Si les criatures del .Jura
(França» han de procurar que
la dent que els cau no sigut
men,inda pel gat n: el gos, a
Catalunya, els catalans petits—
i les .catalanes—han de procu¬
rar servar-la bé en un bon ama¬

gatall, per tal com la tlngués-
sin de bou trobar, quan a l'ar¬
ribar a l'altre món sense les
dents 1 caixals que els hi man¬
quin, els hi faran buscar, fins
que les trobin, amb una can¬
dela encesa posada en una
part del cós que no és gaire
decent nomenar.

Al menys, així ho hem sen¬
tit con'tar quan érem ipetits,
per les comarques del Gironès
i de la Selva.

Tram. per R. P. i E

LA VERGE DE BELLERA

Tradició

En temps imaginaris, diu que
estava un pastoret, de la casa
del «Nen» de Sarroca de Belle¬
ra, guardant- els bous, en- un
prat dels alrededors del poble,
que es diu el prat de la Roca,

per haver-hi junt en aquest
prat una alterosa roca-

Aquell dia, co-m és natural, a
l'iaviar els bous al prat, tots es
varen escampar tot seguit, un
per ací i l'altre per allà.

Entre aquest bous, ni va ha¬
ver-hi un que se'n va anar a
una reconada del prat, junt a
la roca. 1 tot d'un plegat el
pastoret, s'adonà de que aquell
bou -es posà a fer grans salts,
1 bruelant no es movia d'allí.
El pastoret es crei.a que el bou
es tornava boig, mes quan va
veure que durava tanta estona,
s'apressurà a anar-hi. Al arri¬
bar allí, coiruprengué perquè
feia allò el bou. Entremig d'una
gran resplendor pogué veure el
pastoret una hermosa Verge,
caient de genolls davant d'ella.
El bon pastoret es posà a pre¬
gar i després se n'anà a avisar
cuita corrent al ])oble de Sar¬
roca, anant-hi amb processó a
buscai(-l!a i la traslladaren a
l'altar major de l'esglési-a del
poble. Mes la Verge, iper tres ve¬
gades, va entornar-se'n a la
cova en que fou trobada. El
poble, al veure això, compren¬
gué el que volia i li alçaren
un altar per ella sola a l'en-
trar a l'església, que és allí on
es venera, essent l'advocada de
tota la vall de Sarroca. I n
Sarroca li fan una gran festa
pel maig, -que és diu que és
el mes en que fou trobada, per
aquell bon bou que sigué tan
afortunat de trobar tan bell
tresor. El lloc en que fou tro¬
bada encara conserva el nom
tradicional del «Cabanot de la

Verge». Així ens ho han con¬
tat els nostres avis i nosaltres
havem de contar-ho als que
vindran.

Tram. per ra.mon vicolau i simorra
Sarroca de Bellera.

Tallers gràfics EDiroRUL CaT.aLASa, S. A. - Ferbndinj, 7, 9 i U-Telàfiïn -AilCO a
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Biblioteca f
. , nir-se rellieades

LiÎCràriâ í en luxosa tela

Biblioteca Caíalana
ticament treba¬

llada, com en el
facsímil adjunt.
Ens encarre¬

guem de relligar
les Biblioteques
dels nostres

subscriptors i
amics - L'exem-

■■nMMMMHManiplar relligat ena
tela, 4'5o ptes.;
sol, 2'5o ptes.

Tots els nens i nenes « rondallai¬
res > deuen saber bona cosa de
contes; en sabran molts més i més
bons encara, si adquireixen les

Rondalles Meravelloses
Belí volum amb co¬
bertes a dues tintes
i profusament il·lus¬
trat per En V. Nubiola

d'En UaJerI Serra Boldú
Demaneu-lo a les
bones llibreries i a la
nostra Administració

SOLS V\L 5 PESSETES

Joies Vilanova
Unió, O

fem saber ah „os
tres subscriptors i amics
que, des d'aquesta data, !
tots els serveis d'admi¬
nistració de la ^

Editorial Catalana
Socieini Anónima

queden instal·lats a l'es-
paiós principal de la
Rambla Sant Josep, i6.
Telèfon interí: 4942 A

Aviat inaugurarem H sala d'exposi- i
cions artístiques i de tota mena de |
publicacions catalanes, on esperem !
atendre tot bon català que s'inte- !

ressi per la cultura nostrada



t:o,seiséijous Rondallaires!
Vots els diumenges /Hraccions mmmmmmmmmmmmm

Fixeu-vos amb els programes de dimecres i dissabtes



■■ La millor de les

manícdues per a cuina
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 1 higie-
nistes recomanen la mantega de coco pura com el millor dels
greixos comestibles. La LARDINA és una mantega excel·lent

per a fregits íper a pastisseria.
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