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Un treball de confiança
per PRAT
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I l'aranya fou penjada; una peça

mognífica, tota de cristalls de Baccn-
 rat i de Bahèmia. La Sra. Baronessa

-'	anava seguint satisfeta l'obra d' -n

	

Un dia la Sra. Baronessa, tenint	 1 clavà al sostre un caragol desco-	 Ficafort.
	necessitat de penjar al sals una	 munal.—La Sra. Baronessa es podrà

	

rica aranya, l'envià a cercar,—ja	 convèncer—digué elfuster,penJant-se

	

'P;Q ,i. ,,P A. rra.-r„ — digué en	 el ganxo — que no hi ha por que la Iàm-
ïontenta. para pugui mai caure.	 ^C¡
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Un tipus que no man-
ca en poble ni poblet és
aquell del fuster que
treballa a consciència,
fent-ho tot a prova de
bomba, i en Pau Fica -
rort era un d'aquests.

Però en aquell moment baixà tota	 En Picafort puja a mirar-se l'objecte	 I efectivament, al tercer i vigorós cop
esvalotada una serventa demanant	 d'aquest pànic i amb tot l'aplom asse-	 de martell, se sent l'esclat de l'aranya que,
auxili, puix en el pis superior el senyor	 gura que amb ún tres i no res posarà	 desprenent-se del sostre s'esberla estre-
Paró sha entrebancat ridículament i	 remei a aquesi petit contratemps.	 pitosament fent caure al unísson a la se-
amb perill de trencar-se la nou del coll	 -nyora Baronesa en un fort tropell.
amb el vis que surt pel trespol.	 2
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La pomera fa justicia
per CASTANYS

En sortir de l'escola, els vailets s'entregaven de plè a llurs diversions i més de quatre vegades llurs entreteniments perju-
dicaven a algú. Ço que més els plavia era de córrer a Y hort de l'oncle Nasi i saccejja1 la pomera fins que podien omplir-' les
butxaques de pomes i anar-se-les a cruspir a qualsevol lloc apartat on ningú no els veiés.

Q

?'i

A l'oncle Nasi, això li feia molt poca gràcia, però com que mai podia	 Va carregar-se de síndries, les més grosses
atrapar-los per més que maldava per aconseguir-ho, decidí venjar-se per que va trobar, i cuità a guarnir-ne la pomera fins
mitià de l'astúcia.	 que no n'hi cabessin més.

4-̀sS 3

h

Els vailets, en veure que la pomera preferida feia sindries, es	 Més d'un va sortir-ne escrostonat, mentre l'oncle Nasi
prometeren aquell dia una festassa més complerta que mai, i es reía satisfet de la seva venjança i es convencia que mai
disposaren a fer-les caure pel procediment ja conegut.	 més s'acostarien els nois a la pomera.
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Pesombre terrible
ver CORNET

(L

En quedar-se sol al menjador, en Jau-	 I animat d'una gran força interna... i	 Fins que amb la panxa plena, aques-
met sentí grans desigs d'atacar el pas- de la gana que portava, va començar ta li va anar prenent la forma esfèrica
tel que hi havia sobré 1 buffet. 	 a lluitar-hi a queixalades.	 voluminosa...

itl 1

que, causant-li un gros malestar, Pobli-	 Un neguit terrible el feia somniar que	 que, separant-se-li, al fi, del cos, I'ata-
gè a ficar-se al llit a tota pressa.	 el ventre se li inflava de tal manera...	 cava furiosament.

Fins que ell, fent un esforç extraordinari, arribava a domi-	 I amb una empenta formidable, aconseguia tirar-lo pel
nar-lo.	 balcó.

Però amb l'esforç acomplert, no sols en el moment precís que la porta del extraordinàriament indignat, hauria
llençà la panxa, si que també el pastel	 carrer era oberta pel seu pare, el qual...	 mort el seu fill si aquest, penedit, no li
que havia menjat...	 hagués explicat l'ocorregut.
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VIII

El Roig pren un determini

L'endemà Lau i el Roig s'adonaren que a una llegua de
distància, sobre l'horitzó monòton de la pampa, s'enfilaven
les pruneres d'un altre acampament indi. Era una altra tribu
de patagons, la tribu dels poiutxes.

Entre els poiutxes i els iakanatxes (que així s'anomenaven
els que havien fet esclaus els dos nois catalans), va corlençar
de bon matí un tràfec activíssim. Barataven pells contra es-
perons i brides, plomes de nyandú contra tabac i herba del
Paraguai. De cop i volta, un iekanatxe vingué a cercar a En
Lau i el Roig i d'una empenta els col'locà al bell mig del grup
que negociejava. Tots dos, sorpresos i alarmats, varen creuar
una mirada de muda interrogació. També ells anaven a ésser
venuts? No eren, doncs, cap cosa diferent d'un grapat de plo-
mes o d'una pell de guineu?

Alguna diferència hi devia haver entre ells i les altres
mercaderies perquè la discussió, tot i que'es descapdellava
en el to apagat que usen sempre els homes de raça cobriça
per exaltats que estiguin, era palesament violenta. Els dos
minyons, copsant ara el sentit d'una paraula, ara la significa-
ció d'un gest, seguien anhelants, el joc de les ofertes i de les
contra-ofertes i s'estrenyien les mans en silenci.

De cop i volta, el que fins aleshores havia estat el seu amo
va descompartir-los violentament; Lau va ésser llançat vers
els poiutxes, el Roig va restar el costat dels iakanatxes. Els
dos nois comprengueren el que volia dir aquella brusca em»
penta. Venien l'un i guardaven l'altre! Els separaven! Un xis-
cla va sortir alhora de Llurs pits.

— Nol..
— MaiL.
I impetuosament varen tornar-se a ajuntar en una estreta

desesperada. Eren semblants per l'edat i per bé que llur edu-
cació i llur caràcter eren ben diversos, la desgràcia els havia
lligat amb un vincle més fort que el de la sang, molt més
fort que els de les amistats benaurades. Sol, cap d'ells hau-
ria resistit dos mesos de feines miserables i de càstics bru-
tals; la mort hauria estat la sola ambició de la seva ànima
revoltada.

Poder creuar un cop d'ull, sospirar plegats, fer-se un se»
nyal d'intel'ligència havia estat per tots dos un consol fines»
tiinable. I ara els el volien prendre?

Ni els venedors ni els compradors varen aturar-se gaire
a meditar la crueltat que represantava per als dos nois blancs
aquella separació violenta. A còpia d'estrebades i de cops
aconseguiren deslligar-los. En Lau fou hissat dalt d'un cavall
i desaparegué enmig d'un grup de poiutxes. El Roig cridava
com un esperitat, amb totes les seves forces:

— Vindré amb tu, Laul... Vindré amb tul
Aquesta decisió hauria fet riure tota la tribu si la tribu

l'havia entesa. Aquell bailet escardalenc, cama- llars, barba»

mec, com diable gosava parlar de fugir, ara precisament que
dos iakanatxes cepats i gegantins el subjectaven amb la ma

-teixa facilitat que haurien subjectat un infant? Encara que
per un atzar, aconseguís saltar sobre un cavall i corrés, no
era segur que ' els terribles genets de la pampa l'atraparien•
de seguida?

El Roig, quan la colla que s'enduia el seu amic va des-
aparèixer rera un núvol de polsina, va restar profundamen
aclaparat. Dirieu que al capdavall havia comprés que la
idea de fugir era una follia irrealitzable. Plorava silenciosa-
ment, ajegut en terra.

Un indi se li atançà, i amb una puntada de peu Ii va fei
avinent que les llàgrimes no eren agradables als seus amos
El Roig va alsar-se tot seguit i va feinejar com els altres,
arreplegant el fruit de la barata que acabaven de fer amb els
poiutxes. Entaforava en una mena de bossa de pell els feixos
d'herba-mate i de tabac, tot pensant amb melangia que re-
presentaven el preu del seu pobre amic.

No havia renunciat al progecte de fuga, pero veia cada
cop amb més claretat els obstacles enormes que li calia vèn-
cer per realitzar- lo. Pensava: «Fet i fet hi perdràs la vida».

En l'estat de descoratjament en que es trobava aquesta
fúnebre perspectiva no era pas prou a deturar-lo Valia més
morir en una provatura arriscada que no pas deixar-se caure
en l'embrutiment dels iakamatxes.

Tot d'un plegat, els seus pensaments feren una virada.
En la conversa dels indis havia cregut copsar algunes parau-
les que indicaven llur propòsit de marxar l'endemà matí cap
a les terres del sur. La mena de preparatius que feien Faca»
baven de confirmar en aquesta sospita. Aleshores el moment
decisiu era pròxim; o intentava la fuga aquella nit mateixa,
o bé hi renunciava per sempre.

Asseguts en rodera, els homes de la tribu varen posar-se
a fumar. No s'acontentaven d'omplir de tabac Llurs rústc-
gues pipes de fusta; també hi ficaven excrements de cavall.
Encara que el Roig era absorbit per idees altrament serioses,
veient aquella immunda combinació no pogué estar-se de fer
una ganyota de fàstic.

Després de dedicar el primer glop a Ilúrs divinitats, els
fumadors varen començar a retenir obstinadament el fum
dins la boca closa. Que n estaven d'horribles amb llurs cares
congestionades, llurs dits enrampats, llurs ulls en blanc,
llurs llavis escumejants de saliva!

L'un darrera l'altre varen caure en una mena de sopor.
Anit, el Roig ve trobar-se dins la tenda al costat de qua-

tre iakanatxes ensopits encara pel fum de la horrenda ha-,
rreja. Resolgué de provar fortuna. Va començar per empa-
rar-se del llaç que un dels indis portava lligat a la cintura.
En acabat va elsar cautelosament una punta de la pell que
els aixoplugava... I va cuitar a abaixar-la. Havia vist les ca-
mes d'un indi, que segurament s'havia abstingut de fumar
per poder fer la guardia amb plena conciència. El Roig va
restar uns minuts immòbil de terror. Una suor freda li humi-
tejava el front i el palmell de les mans; sentia el cor com si
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talment li bategués dins la gola... Ah, el cos podia defallir,
fer semblant de rendir-se; al capdavall era l'esperit qui
governava en aquella hora decissiva.

El Roig va aixecar la pell de la tenda per la banda oposta.
No hi havia ningú. Davant el seu esguard cobejós, va apa-
rèixer la infinita negror de la pampa, sota la celistia d'un cel

knig emboirat. Prim com era, 'e1 Roig va poder lliscar arran
de  terra per un trau increïblement just. Poc a poc, arrosse-
gant-se com una serp, aconseguí atançar-se a un grup de
cavalls que pasturaven a llur albir, sense ronçal. Va tenir

uns moments de perplexitat. Podia provar de tirar el llaç a

una d'aquelles bèsties, subjectar-la, saltar-hi a sobre i fugir.

Aviat va esbrinar-se la desaparició del Roig. Després
d'una estona de brugit i de confusió, va fer-se un silenci.
Dos indis, amb l'orella encastada a terra, escoltaven la direc-
ció dels cavalls fugitius. Donaren llur parer i dos escamots
de.genets varen sortir galopant sobre les dues pistes.

El Roig, dins el seu amagatall, seguia amb ànsia aquests
epissodis. Quan va sentir la sortida. dels dos escamots va
pensar: 'Ja m'empaitenl» I va desitjar amb tota l'ànima que,
almenys un dels cavalls, no fos atrapat, amb la qual cosa la
ficció de la seva fuga restaria més assegurada.

Tota la nit i bona part de l'endemà duraren les corredis-
ses dels indis que, enderiats amb regirar les llunyanies, mai

no pensaren a regirar les arbrícies que els eren
a quatre passes. No deixaren dañar a l'acam-
pament dels poiutxes, que tampoc sabien res
d'aquell noi blanc que no els havien volgut ven-
dre. En Lau, des del fons de la tenda en que el
tenien lligat, va tenir esment de la visita dels
seus antics amos, però malgrat els esforços
que va fer per entendre llurs explicacions, no

1 en va arribar a treure l'entrellat.
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Però era tan difícil tot plegatl Posat que per un atzar provi-
dencial reeixís a fer-ho, no era gairebé segur que els iaka-

Inatxes el caçarien en un tres i no res? I si el caçaven ja hau-
ria begut oli. O bé el matarien, o l'endemà se l'endurien lli

-gat de mans i de peus cap a les fredes terres del Sur.
Quina engúnia! Haver de resoldre allí mateix, a corre-

cuita, sense consultar en Lau, una cosa tan gran, una verita-
ble qüestió de vida o mort!

El pobre noi es torçava les mans i en veu baixa invocava
tots els sants i santes del cel. A la fi va prendre un determini.
S'atançà al grup de cavalls i amb un os esmolat que Ii havien
donat per cosir les pells, va clavar una forta fiblada a les
dues bèsties que li van semblar més corredores, les dues van
sortir engegades en direccions distintes, esvalotant de pas.
nada a totes les altres.

El Roig va cuitar a amagar-se dins un matoll de joncs i,
cco-nanant-se a Déu, s'hi immobilitzà, aclucat d'ulls.

El galop dels dos corcers fugitius, alguns renills prolon-
gat9 i I'inquietut que va resseguir tot el remat cavallí com
una esgarrifança, varen desvetllar l'acampament.

El Roig mentrestant patia dins seu amagatall de vímet.
No s'hi movia de por que algú, intrigat per la bellugadissa
de les branques no caigués en la temptació d'escorcollar-hi
a sota. Çomençava a témer que no reeixís la seva estratage-
ma. Aquells indis eren tan tossutsl Posaven tant de punt a
recobrar la seva presa!

— Mai hauria pensat que m'estimessin tant — rondinava
el Roig volent encoratjar-se am una facècia.

Els genets passaven i tornaven a passar, gairebé fregant
les branques del seu amagatall. Així va acabar el dia i va
tornar la nit. Protegit per la fosca, el pobre minyó va arris-
car-se a canviar de posat. Adhuc va atrevir-se a seure una
estona i a guaitar les tendes dels seus perseguidors que des-
tacaven al voltant d'una fogaina. Tenia fam, tenia set. El cap
Ii rodava; les orelles li brunzien. Feia vint-i-quatre hores que
no havia pres ni un bocí de carn, ni un glop d'aigua. Però
qui es belluga, fent malbé l'esforç de tantes hores?... Només
va tenir esma d'allargar la mà i do provar d'engolir un gra-
pat d'herba. En acabat, irrensiblement, va submergir-se en
un son feixuc, poblat de pesombres.

(Continuarà)
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Gran Concurs dc Quartetes Mustradcs
El tema d'aquest concurs, és el següent:

QUINA ES LA COSA -QUE PREFERIU FER?
El concursant deu enviar-nos una quarteta contestant aquesta pregunta adjuntant-hi l'il•lustra-

tració corresponent. (Vegi's la quarteta il • lustrada de mostra publicada en números anteriors).

Per a ésser admès al concurs, cal ajustar-se a. les segiients condicions:
1. a Les il • lustracions deuran ésser dibuixades amb tinta xina formant un quadret completament quadrat o sia, exactament

igual alt, que ample..
2. Acompanyant l'i1 •lustració, deurà anar-bi la quarteta corresponent.
3• a La quarteta detuà constar de quatre ratlles en forma de vers i cada ratlla deurà tenir com a màxim vuit sil•labes.
4. a Els treballs enviats, deuran anar signats amb el nom de fonts i cognoms de llurs autors amb lletra ben llegible i en for-

ma ben clara.
5., Es concedirà tom a premi únic

Un magnífic aparell de cinema "P P A T M E 13 A B Y" amb sis pel•lícules

Aquest premi únic, es concedirà indistintament al coneii sant guanyador, sigui noi o noia.
G•" El premi s'atorgarà mitjansant un plebiscit en el que tindran vot tots elis nostres llegidors en la mateixa forma que s'ha

fet en els anteriors concursos.
7. a Hi haurà un jurat d'admissió que exclourà del concurs als que no s'ajustin a les bases i finalitats del mateix.
8• a Els treballs un cop admesos pel jurat, seran publicats en el nostre setmanari, amb els noms de llurs autors i un número

que servirà per la votació en el plebiscit.
9• a El terme d'admissió finirà el dia 15 de juny de 1924, tenint d'enviar-se les quartetes il • lustrades abans de dit dia a la nos-

tra Redacció Cardenal Casa cas, 4, personalment, o per corren en sobre obert que digui: «Originals d'Impremta» Con-
cursos del VIROLET i amb segell d'un cèntim.
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Nou sistema patentat	 per caça una papallona
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i dur-la cap a casona amb molta tranquilitat

(Dei «Chips»)



amb una branca torçada molt tranquils li han robat
(Del Chips)
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Rodolins incomplets
	 Debilitat

En Pep Suera ha notat

FRASE FETA

Es cistell li han confiat

Per treure el decandiment 1 tant i tant li ha provat

ENTRETENIMENT JEROGLIPIC
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a	 •,a Solucions al número passat

Rodolins incomplets: 1. D. Pep i en Pa-
;'^ lau Ximenis s'en van cap a jugú al tennis.

2. Amb facilitat hom nota que es van tor-
Unir els punts per ordre de nu- nant la pilota. 3. Pró un moment bada i...
mereció sempre en línia recta ai, las! la pilota li va ai nas. Frase feta:
encara que's passi per sobre d'al- Tenir ducs cares. Entreteniment: Un porró
tres punts o dues vegades pel Jeroglific: Indulgent sempre seràs i ton

mateix lloc. premi troharfis.

i els lladres veient que bada
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Una lliçó pràctica
per APA

ll	 ^ r '^

L'avi Rafeques i el seu nét, feien via vers la	 De sobte, al mig de la carretera, l'avi veié	 Amb el seu esperit d'aprofitar-ho tot, l'avi
vila un bell matí del mes d'agost.	 una ferradura, desprésa segurament d'una digué al seu net: - Noi, cull -la. —No val la

bèstia.	 penal

1

r.
l..

Per això m'haig d'ajupir ? — féu el minyó mal	 Res més no digué, seguint la via com si tal amb els çèntims que en tragué comprà u a
humorat. —Doncs bé — murmurà el vell, quel- cosa, però decidit a donar una Lliçó al net. En bona pesada de cireres, vermelles i sucos( s,
com disgustat — la culliré jo.	 ésser a vila, vengué la ferradura i...	fresques i plenes, que daven gust de mirar.

f\^^	 1

Un cop llestos de les feines i els encàrrecs del minyó esdevingué aviat eixuta. L'avi; com les anava collint iividament. — Veus? —1i di-
que els havien dut a va, reprengueren el camí aquell qui res no fa, anava deixant caure les gué per fi l'avi. — Per no voler ajupir-te unade tornada. Feia un sol que estabellaba i la cireres de mica en mica i el noi per apaibagar sola vegada, te n'has hagut d'ajupir més degorja...	 la sed...	 seixanta.
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