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PER facilitar la feina dels Jurats en els tresConcursos convocats, queda obert, de mo¬
ment, només que el de la Il'lustració d'una
rondalla, per la qual es va donar per tema el

Perrault El éài amb botes.
El termini d'admissió d'aquest Concurs, que
havia de quedar clos el 31 de març, queda obert
fins al 30 del present mes d'abril, i quinze
dies després es farà pública la decisió del Ju¬
rat. Seguidament tindran lloc els altres dos
Concursos, que queden ara només que ajor¬
nats, per anar-los treballant d'un a un. Espe¬
rem que estaran conformes amb aquesta de¬
cisió els que han enviat originals pel Concurs
de La rondalla escríla i els que s'havien ins¬
crit al Concurs de La rondalla explicada.
Un cop es farà públic el veredicte del Jurat
d'aquest primer Concurs de La Rondalla del
Dijous, es celebrarà una exposició dels origi¬
nals dels concursants, en la qual hi pendran
part el mateix els premiats que els no premiats.
A la festa d'obertura d'aquesta exposició seran
invitats els petits dibuixants amb les seves
famílies.

"La Rondalla del Dl- que s'interessin

jous" als seus amics: la seva revista
predilecta, poden obtenir la seva subscripció de franc.

N'hi ha prou que trobin 10 subscripcions anyals entre
els seus companys i amics i els remetrem La Rondalla
absolutament de franc, mentre durin dites subscrip¬
cions. Demés, formaran part de la nostra llista de
Propagadors de la Rondalla, amb dret de preferèn¬
cia en la publicació dels originals folk-lòrics que ens
trametin.

Tot bon català, tothom qui vegi amb simpatia la
nostra obra, és invitat a formar part d aquest quadre de
Propagadors de la Rondalla*

Esperem que molt aviat formaran en la nostra llista
delegats de tots els pobles de Catalunya.
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FESTA DE LA SETMANA

SANT FRANCESC DE IPAULA

Aquest sant va ésser fun¬
dador de l'ordre dels Mínims,
molt venerat a tot arreu 1 de
tot arreu molt volgut, per la
gran santedat de la seva vida,
per les extraordinàries virtuts
que Texornaven, culminant
entre elles la .caritat que sen¬
tia pel pròxim, de tal manera,
■que un dels atributs amb que
se sol representar-lo és un es¬
cut o uin sol lamb la paraula
llatina «Charitas», que vol dir
caritat, emblema adoptat per
la seva congregació, que és un
present fet pel mateix Déu, el
qual l'envià a Sant Francesc
per medi de il'areàngel Sant
Miiquel.

Sant Francesc de Paula és
linvooat pel poble en moltes
ocasions i en moments 'diflcrls:

Els de lepra carregats
sí a vós acuden omb fe,
tamtost ja no els fa mal ré;
mancos, cegos i esguerrats
també del. mal deslliurats,
veuen vostre valiment:
Francisco d'amor ardent
si eu nostre intercessor.

Es una creença general que
aquest Sant té una gràcia es¬
pecial per a concedir, si se l'Iii
demana tretze divendres se¬

guits.
És, demés, singular advocat

contra la pesta; que ho digui
la vila d'Anglesola, que per
temps immemorial va fer vot
de celebrar la seva festa en

agraïment d'haver-se vist des¬
lliurada de la pesta.

Que .ho diguin Cervera i tan¬
tes altres poblacions catalanes.

singularment Barcelona, on per
temps aptíc se'l venerava com
a patró.

Una posada de sos goigs ens
diu:
Un.a pesta contagiosa
flagellava Barcelona,
quan Francisco salut dóna
a la geint, que dolorosa^
de suplicar no reposa
al Sant un medicament.

V. S. i B.

ALS NOSTRES

COL-LABORADORS

En els treballs folklòrics es

necessita un cert mètode. De
la mateixa manera que ha re¬
sultat molt interessant de reu¬
nir en aiquesta secció dues
versions distintes de diferents
localitats de Catalunya de la
costum de «Serra la vella», se¬
ria una bella cosa d'anar reu¬

nint les variants de cançons,
jocs, oracions, costums i ron¬
dalles a través dels .pobles i
de les comarques.

Han respost espontàniament
en aquesta secció oberta per
«La Rondalla del Dijous», co¬
l·laboradors de llocs diversos,
als quals donem efusivament
les gràcies pel seu gra d'a¬
rena aportat a l'obra que amb
l'ajuda de tots ens hem pro¬
posat acomplir.

Però, dintre d'aquesta varia¬
da col·lecció de coses diverses,
ens interessin també un cert
mètode. I és .per això que,
venint les festes de Setmana
Santa, «La Rondalla del Di¬
jous» agrairà dels seus col·la¬
boradors espontanis totes les
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dades que se li pugudn faci¬
litar sobre la manera com cada
poble celebra aquestes santes
diades per medi de processons
0 altres devocions peculiars.

Agrairem als nostres col·la¬
boradors una certa pressa en
enviar-nos aquestes motes, que
poden ésser tan interessants,
perquè vol-dríem putolicaT-les,
si fos possible, en el número
que ha de sortir el Dijous Sant.

N. de la R.

PREGUNTES 1 RESPOSTES

PREGUNTA NUMERO 12
Em sabria dir

. algú per què
de Rarcelona se n'ha dit ciu¬
tat del dimont?

R. S. A.

Ramon Solà va remetre tam¬
bé una resposta a la pregunta
del número 11 explicant ço que
era quantitat i magnitud.
RESPOSTA A LA PREGUNTA

NUMERO 11

El monument d'e la plaça de
Medinaceli no està erigit al
duc d'aquest nom, sinó al fa¬
mós navegant català Galcerà
Marquet.

J. S.

RESPOSTA A LA PREGUNTA
NUMERO 2

És opinió general que les ipa-
tates varen ésser introduïdes a
Europa sota el .regnat del rei
Lluis XVI per l'economista i
agrònom Parmantier. El mot
«parmantiere», que no es troba
a tots els diccionaris, es em¬

pleat com a sinònim de la i»-
tata. Aquest notable economis¬
ta havia nascut l'any 1737 i
morí l'any 1813.

És .a la fi del segle XVI que
el «solanum tuberosum» de
Linheu va ésser importat .i Eu¬
ropa, probablement del Perú-

Diu l'escriptor francès M. Cu-

nisset-Carnot, parlant de la lle¬
genda de Parmantier;

«És degut a la fantasia de
François de Neuchateau, gran
amic de Parmantier, qn© va
pro,posar un dia em un movi¬
ment d'entusiasme, de donar a
les patates el nom de «parman-
t.'eres», essent així que Par¬
mantier no ha tingut res que
veure en la introducció i la
propagació de la patata. És
una. cosa tan sense raó com

que s hagués posat el nom d'A-
mérico Vespucci al continent
descobert per Cristòfol Colom».

De tota manera això és una
mica exagerat. És, clar que
iParmantier no va tenir res que
veure en la introducció de la
patata, però té una part em
la seva propagació. Per sub¬
venir a les inecessltats d'una
fam que assolava a França,
Parmantier va tenir la idea de
fer pa amb la fécula de la pa¬
tata. Lluís XVI es va interes¬
sar en lia realització d'aquest
projecte de pa popular ;
Textensiió de la patata es
va fer ràpidament, encara que
des del segle XVI, data de la
seva Introducció, la gent mo en
feia cas.

Aquesta ha estat la interven¬
ció de Parmantier en una cosa
tan necessària avui cotm la pa¬
tata. L'Intent d'aquell pa 1: va
fracassar, però va bastar que
es parlés de les excel·lències de
la patata i de que es sabés
que el rei s'hi interessava, per¬
què aviat la gent es convencés
i ja no en sabés prescindir.

J. P.

RESPOSTA A LA PREGUNTA
NUMERO 10

Els brians mo voleu aigua
freda- Valgui per avís als que
en pateixen. Fugi.u també del
sabó, i per a dir-ho d'una ve-



LES GARASSES
ALS ORGUES D'ESGLESIA

AL vegada s'haursta. adonat els llegidors, al complir el
precepte que la Santa Església mana d'oir Missa els

dies assenyalats, que dessota l'orgue es veu penjar un cap
de persona de mida quasi el doble del natural, que porta
una gran barbassa, acompanyada de llarga cabellera co¬
berta amb un turbant a estil de moro. Si és així com dic,
que se n'han adonat, segurament hauran pensat :—¿Què
representa, per què hi és posada, per què serveix ?

Serà qüestió de ceroar-ne l'explicació i procurar con¬
testar a tais preguntes, perquè crec molt posat en raó sa¬
tisfer la curiositat. Cert, però, que no és fàcil del tot
si hom pretén trobar la veritable història del per què es
troben aquests apèndixs,, adoptats al més noble i més
preat dels instruments de música que han inventat els ho¬
mes, com és l'orgue.

Essent com és un additament al instrument religiós
per excel·lència, serà qüestió de trobar el seu significat a
qualque fet important que estigui relacionat amb la re¬

ligió ; tant més com que l'esmentat instrument és de fa
passa sis centúries el que acompanya tots els actes i ce¬
rimònies de l'Església. També haurem d'indagar com
fou- que els seus constructors anomenats orgueners, parau¬
la diferent d'organista, que s'aplica als qui sonen l'ins¬
trument, se'ls va acudir d'aplicar-hi aquestes anomenades
Garasses, esbrinant el com i el per què.

L'un o l'altre, millor direm, tots dos al plegat, l'orgue-
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ner i l'organista, són llurs autors i ells segurament ens
faran conèixer llur establiment i origen. La construcció
i adaptació d'orgues més o menys grans i complicats al
Temple cristià es troba testimoniat per sengles documents
escrits, per on es veu que ja eren establerts a la Casa del
Senyor al segle xiv, i que prengueren gran volada ja ben
entrat el segle xvi. En aquesta època el barroquisme,
estil que modificà en aquell temps totes les arts, introduí
grans i múltiples complicacions al molt encertadament
anomenat rei dels instruments musicals. Fou llavors que

els orgueners no sols dedicaren la seva intel·ligència i el
seu enginy a complicar la part externa del moblatge i de¬
coració de les façanes, sinó també multiplicaren a tot abas^
tament la part sonora i musical. Apareixen aplicacions
de tota mena de sonoritats orquestrals, ampliades amb
sons de campanetes, tabals, castanyoles, ferrets i multi¬
tud de frivolitats, com la imitació del cants dels ocells,
des del rossinyol a 'la monòtona poput, cosa que es conti¬
nuà en progressió escendent durant el segle xvn, com¬
pletant-se i complicant-se al segle xviii.

Tot això conduí al fet que la Carassa fos igualment un
dels sons que l'organista a voluntat feia sentir, comuni¬
cant-li alhora moviment, mitjançant un registre apropiat.

Consentides per l'Església totes aquestes llibertats du¬
rant tan llarg període, cal indagar quins motius hi hagué
perquè ho fossin. Tenint en compte que l'Església sem¬
pre com a mare amorosa ha suportat benignament cos¬
tums i gustos dels seus fills, els fidels i devots, cosa que
és ben sabuda, no és d'estranyar que, seguint el gust i les
habituds de l'època, consentís en l'establiment i ús de
totes aquestes coses que en altres temps i amb altres cri¬
teris puguin semblar com una mena d'estravagàncies.

Recordem-nos que al segle xvi hi hagué la formidable
lluita entre el món cristià i el mahometà, de la qual havia
de resultar el triomf de les santes doctrines de Jesucrist
i el venciment de les de Mahomet. Del combat entre un
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Carassa de sota l'orgue de la Catedral de Barcelona, obra de caràcter
caricaturesc.

i altre exèrcit, en la qual es jugà el tot pel tot, que tingué
efecte al cèlebre golf de Lepant, ja és sabut com fou res¬
sonant i la victòria de la host de Jesucrist.



244 LA RONDALLA DEL DIJOUS

Es sabut també com és viu el record en tota k terra
catalana de la lluita sostinguda x>els nostres aborígens ¡jer
alliberar-se dels servents de Mahomet, que el poble ano¬
mena genèricament moros, i com en tota la costa veïna
de k mar es veuen unes torres, que són una mena de
forts de defensa usats en altres èpoques, que porten el
nom de Torres de moros ; més encara, en diverses repre¬
sentacions i danses popukrs trobem, entre les seves varia¬
des evolucions, figurades batalles entre cristians i moros.

Tot això ens mostra com el nostre poble sent per natu¬
ral una veritable repulsió i odi envers k raça enemiga
de ses creences, ses llars, ses vides i sos béns, ja que en les
centúries xvii i xviii la pirateria, formada per colles de
lladres exits de les costes d'Àfrica, s'estenia per la mar i
costes nostres, obrant un sens fi de malifetes.

Per a venjar-se de tan mala gent i satisfer un xic la
ràbia que els tenien, trobaren com a un de tants medis,
fer penjar la representació d'un cap de moro dessota l'or¬
gue, i així la representació de la raça maleïda estava ex¬
posada contínuament a haver dc presenciar com el poble
cristià retia devoció i homenatge al Creador. No n'hi
hagué prou de fer-li suposar tal humiliació en caràcter es¬
tàtic i immòbil, i per això idearen que tingués so i mo¬
viment com si aquell cap no fos cosa morta, ans al con¬
trari que mostrés tenir coneixement del que presenciava,
que hi veia i sentia, movent els ulls, obrint la boca i
bramant desaforadament en senyal del sofrir que no podia
remeiar, en càstig de ses odioses malvestats i vileses.

Tenim doncs que, ajustada l'habilitat de l'orguener al
gust de l'època en la qual els orgues feien sentir tota
mena de sonoritats amb la repulsió que els cristiians te¬
nien envers llurs naturals enemics, sumat a la patriarcal
benvolença dels Ministres de l'Església catòlica, fou esta¬
blert i consentit el costum de penjar carasses dessota k
cadireta o moble sortint, on hi ha el teclat de l'orgue i el
seient de l'organista.



Carassa de sota l'orgue de la Parrèquia de Santa Maria de! Mar,
escultura de correcte naturalitat.
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Amb tot ço que resta explicat me sembla que són con¬
testades les preguntes fetes en començar ; ara, però, ho
completaré dient alguna cosa més per a major confirmació
copiant unes notícies tretes de l'Arxiu de la Catedral de
Barcelona, obtingudes gràcies a l'inacabable bondat de
Mossèn Josep Mas, Pvre.

Llibre d'Administració de l'Obra, anys 1567 a 1569.
Fol. 81. «Paga de 8 sous feta per l'Obra de la Seu a Joan
Moncadú, Prve., per una cua de cavall per a la barba de
la Carassa de la present església, el dia 9 de juliol de
1568.»

«Paga de i lliura 16 sous a Anton Toreno, pintor, per
refer la Carassa i baraba de la Carassa, el dia 17 de juliol
de 1568.B

«Paga de 6 sous al Canonge Aberch i Vila, per tres
cues de cavall per a adobar la Carassa.b

«ítem. A dit Canonge 20 lliures pels trevalls d'adobar
l'orga que danyar lo Uam.B

Nota : Aquest Canonge era l'organista.
Llibre d'Administració de l'Obra, any 1585 a 1587.

Fol. 116. «A 6 de gener de 1586 l'obra de la Seu paga
2 sous pera adobar la Carassa de l'Orga.s

Llibre d'Alberans de l'Obra, any 1609 a 1611. Fol.
202. «Paga de una lliura 10 sous a Joan Basi, pintor, per
reparo i encarnar la Carassa de l'orga (15 rals), a 10 de
desembre de 1609.b

Comproven aquests documents la certesa d'existir en
les dates indicades la carassa a l'Orgue de la nostra Seu
i així mateix podem quasi assegurar que hi era també en
igual època a la Parròquia de Santa Maria de les Arenes,
la Catedral de la Ribera de la Mar, com l'anomenaven
els barcelonins d'altres temps i en la no menys antiga
Parròquia de Sant Just i Pastor, en les quals encara es
pot veure actualment. Altres carasses es troben en di¬
ferents Esglésies de llocs ben separats, com Arenys de
Munt, Mlataró, Manresa, Vilafranca del Penedès, però.



Carassa de sota l'orgue de la Parròquia de Sant Just i Pastor,
d'especte trist i maimirrós.
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com que no em proposo fer-ne inventari, seran a bastament
les indicades per mostrar com en diferents indrets de la
nostra Pàtria ha estat altament popular el costum de fi¬
gurar les carasses als orgues d'església.

Fins aquí he explicat ço que hom sap d" èpoques recu¬
lades, però ara em cal dir algfuna cosa de records perso¬
nals viscuts durant la infantesa. Les tals carasses quan
el qui us explica això que suara llegiu era xic com sou
vosaltres, acostumaven a funcionar sols una vegada l'any,
i això era per les festes de Nadal, festes que per la ciutat
de Barcelona constituïen la Festa majca- d'hivern. En
aquestes festes en què l'Església celebra la Nativitat de
Déu fet home, en què Jesús infant nat de Maria Verge
és adorat i reverenciat per pastors i reis, ço que vol dir
dels més humils als més poderosos de la terra, en aquesta
diada en què la Casa del Senyor apareix com la Elar fes-
tosa plena d'alegria i delectança dels fidels cristians,
on tota mena de música i cantúria hi és permesa, hi érem
portats els petits pels nostres pares per participar de l'a¬
legria del naixement de l'Infant diví. Durant aquestes
festes, que de Nadal es perllongaven fins als Reis, l'orga¬
nista feia sonar a l'Orgue tots els registres més alegrois i
feia bramar la Carassa, mentre que per l'obertura de sa
boca descomunal, que així ens semblava, rajaven glopa¬
des de confits. Es clar que el respecte al Uoc se'n sentia
un xic, però en aquells dies l'habitud feia que tot fos
permès.

Pels interessats el fet no era altre que obtenir un ob¬
sequi a canvi de concórrer al temple i assistir a les so¬
lemnitats preparatòries de la gran festa que a mitja nit
havia de començar, i si eren abundants els brams de la
carassa i pròdiga ella d'escopir confits, ens consideràvem
ben pagats d'haver anat a l'església, haver assolit dels
pares el qualificatiu de bons minyons.

Però tot això que us conto s'ha acabat, els temps can¬
vien, els costums es modifiquen, i les coses que un dia



de l'Església del Palau, dit Menor o de la Comtessa,
d'aire malhumorat i avorrit.
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semblen bones un altre apareixen no ésser-ho. Veu's aquí
que els orgues han canviat de fesomia i van moguts, se¬
gons avenços que antigament no es coneixien ; els orgais-
tes són més severs en les interpretacions musicals, l'Es¬
glésia, com si es veiés desenganyada d'haver proporcionat
a les multituds gaubances extremades sense haver as-solit
la merescuda recompensa, retorna als seus ancestrals ai¬
res d'austeritat, i la música pren caire de religiositat se¬
vera, defugint tota influència profana. Les pregàries i
les Misses de la diada de Nadal són musicalment inter¬
pretades segons els cànons originaris de la més estricta
austeritat.

Les carasses actualment a les esglésies, sols hi són com
un document tradicional d'altres èpoques, però no sonen
ni es belluguen, els orgues són més grans, amb major
cabal de sonoritat, però els organistes no fan sentir aquells
registres que tan lluït paper feien a les tocades anome¬
nades pastorils. Som en altres temps ; per això sonen
altres músiques. Conformitat i resignació ; pensem que
si així és, senyal que Nostre Senyor vol que així sia.

AXJREtI C.'tPMANY

EL SOL, LA LLUNA,
RESPLENDOR DE CATALUNYA

HI havia un pare i una mare que tenien una filla quanva succeir que la mare es mor, i morta que fou, el
pare, trobant-se que la seva filla era tant semblant a la
seva muller, li va venir el pensament que s'hi volia casar.

És clar, la noia no ho va trobar bé i tot era contestar-li :
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— Vés on s'ha. vist que un pare es vulgui casar amb la
seva filla ; això no pot ser ! Però ell, tossut que tossut,
no el va poder dissuadir, insistint que es preparés pel
casament.

Llavors la noia se'n va anar a trobar una velleta que
era molt bona dona i li va explicar el que li passava. La
Velleta li va dir que no s'espantés, que ella li donaria un
coselí i que si el seguia no podria passar-li res. Diu ;

— Mira, vas al teu pare dient-li, que bé, que ja et
casaràs, però ha d'ésser amb la condició que ha de donar-
te abans un vestit fet tot de peixos. Com que no el po¬
drà trobar, quedaràs bé i no t'hi hauràs de casar.

La noia tota contenta se'n va a casa i diu al seu pare

que si es volia casar amb ella havia d'ésser amb la condi¬
ció que tenia de donar-li abans un vestit fet tot de peixos.

Què us penseu? El pare, com que tenia aquella fal¬
lera del casament tan ficada al cap, no va parar anant
d'ací i d'allà preguntant i demanant, fins que per fi li
va poder donar un vestit fet tot de peixos, que era una
formosor. Ja podeu imaginar-vos que content va quedar
i tot seguit va i el dóna a la seva filla dient :

— Ara ja tens el que m'has demanat ; amb això di¬
gues quin dia tries per a casar-te amb mi.

La noia, és clar, figureu-vos el disgust que va passar
i el trastorn que va tenir al vetire que el seu pare li havia
portat el vestit, i corrents va a explicar-ho a la velleta, de¬
manant-li que l'aconesllés què tenia de fer per deseixir-se
del compromís, i la Vella li va dir : — No t'espantis ; saps
què has de fer ? vas i li dius :

— Que amb aquest vestit no en tens prou, que n'has
de menester un altre i que ha de ser fet tot ell de cam¬

panetes. La noia ho va fer així, va i diu al seu pare
que abans de casar-se li ha de portar un vestit fet tot ell
de campanetes.

Però el pare, tossut que tossut amb la seva dèria, va
anar cercant sense parar, fins que va trobar el vestit que
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H havia demanat la seva fiUa^ i va qnedar més trastornada
qne l'altre cop, perquè veia que no trobaria la manera de
poder escapar-se de complir el desig del seu pare.

Però ella que si, no donant-se encara per perduda, se'n
va a explicar-ho a la Velleta, qui, quan la va veure venir,
ja es va pensar per què hi anava, i li diu :

— Doncs filla, el teu pare t'ha portat l'altre vestit.
— Sí, VeHeta, sí ; com ho faré ara, què li diré ?
— Mira, saps què has de dir ? Que vols un altre vestit,

que amb dos no n'hi ha prou i que ha de ser un vestit que
tingui el sol i k lluna i resplendor de Catalunya.

La noia ho va fer així, i el que és aquesta vegada va
tardar i tardar el seu pare, que ella estava tota esperan¬
çada pensant ; — Aquest camí sí que hauré guanyat ; no
el trobarà i podré deseixir-me de casar-m'hi. Però, per
fi, al cap de molt temps li compareix amb el vestit del sol
i k lluna i resplendor de Catalunya.

Quin disgust, pobreta ! no sabia què fer ni què dir ;
tanta fou la seva desesperació, que va fugir sense saber
on anava fins que va anar a parar al palau del rei.

A l'ésser aUà va demanar si necessitaven una minyona,
i encara que primerament van contestar-li que no en ne¬
cessitaven cap, per últim, tant fou el seu pregar, que van

quedar-se-la per cuidar les gallines.
En això va arribar el diumenge, en què totes les cria¬

des del palau van sortir a passeig, però ella no hi va
volguer anar, i veu's aquí que quan van ésser totes fora,
ella que es posa el vestit de peixos per veure si li anava bé
pensament que ningú no la veuria. Però va succeir que el
príncep se'n va adonar i al veure aquella noia tan bonica
que anava tan ben vestida, tot era mirar-se-la, pesant qui
podia ésser perquè no la coneixia ni l'havia vista mai i per
això no va gosar a dir-li res.

A l'arribar l'altre diumenge, va fer el mateix ; la noia
tampoc va sortir perquè tenk desig de provar-se l'altre
vestk. Com de fet, així que li va sembkr que estava sola.
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es posà el vestit de campanetes ; i el p>ríncep que ja s'es-
perava per venre si la trobaria, a l'adonar-se que efectiva¬
ment anava encara amb m vestit més bonic que era tot
ple de campanotes que feiem un so dolç que encisava, s'hi
va acostar per saber qui era, però ella no li va voler dir,
sinó que, com que ell n'estava tan encisat, li va regalar un
amell d'or.

Quan fou l'altre diumenge, el príncep ja s'esperava
decidit a voler saber qui era i on vivia, oi més encara al
veure-la venir amb el vestit del sol i la lluna i resplendor
de Catalunya, però si bé va preguntar i demanar, sols
pogué saber que servia a una casa molt principal.

Ell que sí, llavors decideix seguir les principals ciutats
preguntant a les millors cases fins que la trobaria. Per
teiiir-los si de cas li feien menester, va fer-se pastar sis
panets, i la noia, quina en va fer? sense que ningú se
n'adonés va posar l'anell d'or dintre d'un dels pans.

Quan ho va teinr tot a punt, el príncep marxa i a l'arri¬
bar a cascuna de les ciutats sentí que la quitxalleta can¬
tava :

Senyor Rei
en va i en ve,
el que btisça
a casa ho té.

Com que ell no entenia què volien dir amb aquesta can¬
çó, no en va fer cas ; però a l'arribar al poble que feia sis,
al menjar-se el panet,, com de costum havia fet en els al¬
tres,^ va tr©bar-hi l'anell i llavors sí que va entendre el
significat de la cançó que sentia cantar arreu :

Senyor Rei
en va i en ve,
el que busca
a casa ho té.
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Efectivament, se'n va a casa i mana que es presenti
tot el servei, com així ho van fer ; perè no hi va veure la
que cercava. Llavors va preguntar si hi havia totes les
minyones i li van dfr que sols una havia deixat de presen¬
tar-se. Al sentir això, manà que de grat o a la força la
fessin venir ; però ella com que ja s'ho pensava, entretant
s'havia posat el vestit del sol, la lluna i resplendor de
Catalunya, i així que es va presentar, quan el príncep la
va veure va dir que es volia casar amb ella, i es concerta¬
ren tot seguit les bodes, i d'aquesta manera es va salvar
d'haver-se de casar amb el seu pare.

A. C.

L'Emperador d'Alemanya "Carles VI era un bon mú¬
sic. Un dia va dirigir l'orquestra en el teatre del palau.

L'autor de l'obra que s'executava, sorprès de la ma¬
nera com conduïa l'orquestra l'emperador, va dir-li, molt
emocionat :

—i Oh ! senyor ! quina llàstima que no sigueu director
d'orquestra !

— Que s'hi pot fer? — va contestar Carles VI. No
sóc només que emperador !...



L'AUCA D'EN JORDI CRIT

PRESENTACIÓ

II
El veieu que està eixerit ?
Ja ha nascut En Jordi Crit !



ï56 LA RONDALLA DEL DIJOUS

O endreço, primer que tot, la meva més coral saluta¬
ció als lectors de La Ronda'lpa dep Dijous.

Jo sóc una criatura que totjust acaba d'arribar al món.
Arribar i trobar-me amb un aspecte tan nou de les coses,
m'ha fet tanta gràcia, que la primera cosa que he fet ha
estat riure amb gran satisfacció.

Bn el trajecte que va des de la fulla de col on he viscut
des de temps indefinit, fins en aquest lloc des del qual sóc
un ciutadà més de Barcelona, he après ben poques coses.
Per això axmi només podria dir que sóc fill de pares barce¬
lonins i que he arribat al món disposat a fer-hi molt so¬
roll i moltes entramaliadures.

No em puc presentar amb el meu nom perquè encara
no m'han batejat ni n'he sentit parlar. Bm tenen gai¬
rebé sempre al bressol, on em cal dormir moltes hores.
M'han enfaixat i vestit amb molta roba, encara que dintre
la cambra on em tenen, hi faci molta calor.

Aquesta rialla amb la qual he vingut al món l'endreço
als lectors de La Rondalla del Dijous. Com que ens
veurem sovint, estic segur que serem bons amics.

I ara bona nit, que si vull créixer tinc de dormir molt,
i fins dijous que ve.
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gada, unteu-vos amb la següent
pomada:
Bàlsam del Perú . . 3 grams
Òxid de zinc ... 3 »

M'dó ....... 2 »

Vaselina .... 10 »

Gassollna 10 »

Un mstge rural
REFRANS DEL MES DE FE*
RRER I MARÇ QUE ES DIUEN
EN LA iCOMARCA GIRONINA

La neu de febrer

fuig com un gos llebrer.
Per la Candelera
pluja endavant i endarrera.
Per la Candelera
treu les ovelles de la fanalera
1 posa-les a la bladera
1 per la M.are de Déu de març
treu-les de totes parts-
Per Sant Rial,
planta l'all.
Pel febrer,
el caragol correler.
El febrer
és jornaler
1 -el març
és Jornalas.
Quan el dia -creix,
el fred neix.

Març ventós
i abril plujós,
f-a el pagès orgullós.
Pel març, m.arçot,
■no et treguis el tricot.
No hi ha març que no maro-egi
ni istiu que no pedregui.
Per Sa-nt Renet,
el sol toca per les parets.
Per Sant Renet,
cànem i canamet.

Cada gelada de març,
una ploguda de maig.

Tram. per JOSEP CASASSA
Sarrià de Ter.

REMEIS PER A FER DESAPA¬

RÈIXER LES BERRUGUES

S'aconsella al qui té la ber-
.ruga, que tiri un grapat de sal
a dins -d'un forn ben encès, i
fugi -corrent i sense girar-se fins
que trobi un jonc que ha d'ar¬
rencar i fregar-lo per la -ber¬
ruga ; tornarlo a ñcar en el
mateix forat -d'on l'ha tret. 1
al cap d-els -set dies ha desa-
:paresout.

Altres -aconsellen aquest re¬
mei: s'espera la diada d-e Sant
Joan i .al punt de la mitja nit
es surt corrent de casa t amb
la primera planta que es trobi
"s'hi frega la berruga, i a l'en¬
demà ja ha fugit, si Déu ho
vol..

Llorenç Barceló ; Fau
Sabadell.

LES DESVENTURES
D'UN LiLOP TALÒS

(De quan les bèsties parlaven)
Hi havia, una vegada, un llop

que -era molt talòs i siguent-ho
tant es -deixava e-nr-edar fins a
la nou del coll i mantes vega¬
des encara li semblava haver
fet l'ull viu.

Un dia que passejava una car-
panda de mil dimonis i anava
en busca de menjar, va troljar
a la guilla que venia de rodar
la cctuna» portant una llesca
de ipa sucat -amb mel i el llop,
tot talòs talòs, li'n demanà.

La guilla, -però, qu-e el seu
cervell -sempre li barrinava qui¬
na en podria fer, li va dir:

—Ai, llop; si en vols, aquí
baix, als roman.'ms de la mar¬
genada, trobaràs unes casetes
de suro, piques i de seguit sor¬
tiran les criades de les seves
■cases i te'n -donaran tanta
com en vulguis.

ET llop, pensant fer un bon
àpat, va baixar amb quatre
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salts marges avall. La guilla
segui son camí .tot cruspint-se
ei pa i la mel i partlnt-se de
riure quan pensava amb aliò
que li havia dit ai llop.

Tan bon punt va arribar a
les casetes de suro, icomençà a
picar i pica que picaràs, com
aquell que té el cervell girat.

Les abelles, que sempre han
estat amigués de la quietud,
sortiren en una bandada, i em-
borniairt-lo, lii clavaren el íitoló
als ilembrots 1 el llop per ide-
seniipsllegar-se'n, cames ajudeu-
me feixes avall, sens© mirar on

posava els peus.
Al dia següent, eil llop estava

par.ant la fresca davant la seva'
barraca 1 heu's aqui que va
passiar la guilla. Al,veure'l tan
enbutllofat es tingué de mos¬
segar-se els llavis per no riu¬
re's de les misèries del pobre ■

llop.
La guilla, però, fent el Simó

de TOmbra, li digué:
—Llop, ¿què hi tens en els '

Ilembrots? ¿Que potser te els
has escaldat menjant un for¬
matge bullent?

—No, guilla, no.
—I doncs, llop, ¿com ha es¬

tat això?
El llop, talòs com se.mpre, li

explicà fll per ra.nda tot el que
li havia passat.

—Si te Iss vols curar—11 di¬
gué la guilla—afaga un brot de
llestriscle, estepa negra, figue-
rassa i un quilo de quitrà, ho
fas bullir tot plegat en una olla
nova i després te n'untes els
Ilembrots i t'asseguro que serà
cura feta.

El lloip, entabanat de cap a
peus, segui els consells de la
guilla ai peu de is lletra, però
en lloc de curar-se'Is-hi se U
reventaren, quedant-li nna cara
pitjor que una carniceria i amb
una coïssor que no el deixava
viure li, .per més desgràcia,—era
a l'istiu—totes les mosques i

mosquits el perseguien com si
fas una llaminadura, i, iper
desfer-se'n havia de passar tot
el dia. amb el morro a l'aigua.

Un altre dia el pobre llop .s'es¬
tava, tot satisfet, fent migdiada
sota un pruner, badant un pam
d© boca.

Un esquíTc; que saldava per
Tes bnanques del fru tar s'en¬
tretingué a tirar-li bòles de .go¬
ma a la boca i per sobre el
cap ; quan el llop es despertà,
tot eren treballs per poguer tan¬
car i obrir la boca i cercar una
font per fer fondre's la goma.

La guilla, .al veure'l passar
per davant de la seva barraca,
li digué:'

—¿On aneu, llop, .amb tanta
vela?

—A la font, que m'escanyo
de set.

—Espereu-me que agafo la
ferrada i també vinc a la font.

Quan varen ésser a la font
la guilla li digué:

—Espereu-vos, llop, que us
donaré aigua amb la ferrada.

I la guilla agafant una fer¬
rada d'aigua li tirà per sobre
el cap i l'esquena, deíxant-lo
més xop que una gallina molla,
i el pobre llop sempre havia
d'ésser la riallota de tots els
animals del bosc.

Josep Caslassa

LA QU.ARESMA DESITJADA

Un.a vegada era una terra en
la qual la gent anava molt es-
carrassada; grans i xics treba¬
llaven, treballaven 1 treballa¬
ven a totho.ra, sense cap ni
sentemé, sense mida ni ordre,
a les hores de menjar, ,i de
dormir i reposar, i tant els dies
feiners com els dies de festa.

Tram. per BLAI EINER

(Continuarà)
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'PURGANTE COTIDIANO
Las Unicas que purgan sin Cólicos ^

LAXANTES

PURGANTES

REFRESCANTES w

\
l

Las PILDORAS JABONOSAS BGISSY son las únicas I
que se emulsionan en el intestino purgando poco' ^
a poco sin cólicos. SehâUân entoddsíàs rdrmac/as. ^

P'•ec/û de lâ caja de 40Pildoras f. 4 Pese tas
Farmacia BOISSY, 2,PlaceVendôme, PARIS

Miren que
Hermoso:

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

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

A.Sanromà
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiii

CICLES
i demés

Sports

BALMES, 62
BARCELONA



Biblioteca
literària i
Biblioteca Caialana

Poden obté-
ñir-se relligades
en luxosa tela

ar¬

tís¬

ticament treba¬

llada, íom en el
facsímil adjunt.
Ens encarre¬

guem. de relligar
les Biblioteques
dels nostres

subscriptors i
amics - L'exem-

■piar relligat ena
tela, 4'5o ptes.;
sòl, 2'5o ptes.

ECONOMIA
ï FINANCES

Demaneu
exemplars de
mostra a:

EDITORIAL
CATALANA, S. A.
Rambla Sant Josep,
núm. 16, pral.
Tel. 4942 A
BARCELONA

REVISTA
QUINZENAL
D'INFORMA¬

CIÓ 1 DIVUL¬

GACIÓ

Surt eis dies
10 i 25 de
ca d a mes

PREU DE
SUBSCRIP¬

CIÓ ANYAL:

Barcelona,
ptes. 10. —

Fora, pesse¬
tes 11.—Nú¬
mero solt:

ptes. 0*50

fcm saber as „os* tres subscriptors i amics
que, des d'aquesta data,
tots els serveis d'admi¬
nistració de la ^

Editorial Catalana
Societat Anònima

queden instal·lats a l'es-
paiós principal de la
Rambla Sant Josep, i6.
Telèfon núm. 184 A

Aviat inaugurarem li sala d'exposi¬
cions artistiques i de tota mena de
publicacions catalanes, on esperem
atendre tot bon català que s'inte-

ressl per la cultura nostrada



 



La millor de

maníeducs 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 i higie-
nistes recomanen la mantega de coco pura corn el millor dels
greixos comestibles. La LARDINA és una mantega excel·lent

per a fregits i per a pastisseria.
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