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E pont del diable
per JOAN D'IVORI

El diable, desesperat, s'arrencava els Decidit a veure si feia alguna caca, sortí a la I comprenent que per a ells era cosa aquesta molt
aspres cabells del seu cap banyut, car feia terra, recorrent-la ansiós. En ésser a Marto- molestosa, els feu un tracte que els camperols accep-
molt de temps que no havia entrat cap àni- rell, veié que la gent d'aquells indrets tenien taren. En una nit ell bastiria un pont amb la condició
ma en les seves calderes d'aigua bullent. d'atravessar el riu, mullant-se.	 que li fos entregada l'ànima del primer que hi passés.

Immediatament, una nombrosa .brigadm de dimoniets, dimonis i dimoniassos es posa-	 Tota la nit treballaren els infernals obrers amb tal
ren a la feina amb una activitat extraordinària, car el Diable tenía molt d'interès en oca-	 daler, que en apuntar les primeres clarors del dia nai-
bar la tasca que lï havia sigut encomanada a canvi d'haver una nova ànima que de feia	 xent, la magna obra estava ja acabada. I els dimonis
temps freturava.	 cuitaren a tornar-se n a llur cau.

Sois restà allí el Diable per recollir el p remi. En llevar-se els camperols, resta-
ren meravellats en veure el pont magnífic. Però llur admiració es canvià en dolo-
rosa sorpresa en assabentar-se de la condició imposada. So rtosament, el qui
bavia fet el tracte era un home molt enginyós, i proposà una solució que, essent
acceptada per tots els seus conveïns.

cuità de posar a la pràctica.I prenent un gat, el féu atraves-
sar el pont. I el Diable quedà tant decebut en veure la burla de
què el feien objecte, que llençà la bestiola al riu i ell se'n tor-
nà rabiós al seu catau horrible.
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Un fantasma fí i ben educat

JJ N ardent matí d'agost caminava pels
afores de la ciutat, tot esguardant
amb especial interès els balcons de
les cases. Descoratjat de poder tro -

bar el que cercava, ja anava a pendre
un tramvia que em tornés al cor de la

població quan vé t ací que sobre un turonet pelat vaig obser-
var una modesta torre per llogar. O alegria. Podria casar-me
a la fi amb la meva adorada Elissa? Podria instal'lar el meu
niu en un lloc tan sé, tan obert, tan pintoresc? Veiam, Veiam?
I amb quatre gambades, pují al turonet i truquí a la porta...

Ningú sortia a obrir.
Al cap de poc vaig sentir que em cridaven. Vaig tombar

el cap. Allà baix, del mateix punt on feia uns minuts que em
trobava, un senyor petit, grassonet, en mànegues de camisa
i cobert amb un jipi em feia signes de que baixés.

I vaig baixar a l'instant.
— Què desitjava el senyor? — em preguntà encara de

lluny.
— Potser és vostè l'encarregat de la torre..
— Soc l'amo.
— Tant de gust.
Quan vaig dir-li que em faria una gran il • lusió poder llo-

gar-li la torre, el senyor del jipi féu un gest molt trist. Des-
prés d'aixugar-se la suor amb un mocadoret blanquíssim, tan
blanc com la seva camisa, murmurà pensívol.

— Hi ha un inconvenient per llogar la casa.
— Quin?
— Passem a l'ombra que pagarem igual.
Un cop a l'ombra d'una tanca, el petit amo de la torre

afegí:
— L'inconvenient ve d'un fantasma que d'ençà de tres

mesos apareix gairebé cada nit.
—Un fantasma!
— Sí, un fantasma que s'ha proposat fer-me la llesca.

Tots els veïns estan espantats.
Restí uns minuts silenciós.
— I és aquest l'únic inconvenient?
— L'únic .
— Què es paga de lloguer?
— Quinze durets.
- Doncs em quedo la torre.
L'home obrí els ulls maravellat.
—1 què farà del fantasma?
— Treure'l.	 -
- Com?
— Molt senzill: dient-li que se'n vagi
El senyor del jipi em mirà amb un riure de dubte; des-

prés aixecà les espatlles, com dient: «tu mateix t'ho arregla-
ràs i en patiràs les conseqüencies que puguin sobrevenir».

Era ja tard; no hi hauria temps de veure la torre; l'amo va
assabentar-me de que tenia aigua viva, llum elèctrica, quarto
de bany i water; de les finestres s'albiraba la mar, què més
volia?

— A quina hora apareix el fantasma?
—Ales dotze.
— Sí, és l'hora que tenen per costum.
Aleshores vaig convenir amb el simpàtic senyor del jipi

que aquella mateixa nit a quarts de dotze aniria a cercar-lo
per visitar la torre i parlar amb l'importunadora aparició. Ell
em digué que m'acompanyaria, em senyalà un proper princi-
pal on vivia i em digué que es deia D. Ramon Tornamira.

— Vol pendre una cervesa!
— No, no, que tinc tard. Passi-ho bé!
I escapí a córrer darrera d'un groc tramvia que passava

tocant la campaneta.

A dos quarts de dotze D. Ramon Tornamira i jo pujàrem
a la torre. Era una nit serena. La gent prenia la fresca als
balcons. S'oien mil fonògrafs. L'argentat reflector del Tibida-
bo feria l'espai obscur, per l'aire petaven coets com estrelles
que explotessin de calor.

— Potser avui no sortirà aqueix pocasolta de fantasma
— murmurà D. Ramon, carregat amb un fanal, una corda, un
gros bastó i portant a la butxaca — segons deia — un revòl-
ver i una llarga ganiveta.

— Doncs jo sóc capaç d'esperar-bo fins que es faci de dia.

Erem davant la casa. L'agre so de la clau girant dins del
pany es sentí per tot l'interior. Entràrem.

— Anem a la sala — digué D. Ramon distret, amb veu
baixa.

Anarem a la sala. Ala
llum del fanal l'home esguar-
dé son magnífic rellotge d'or.

— Diable! Ja són les dot-
ze menys tres minuts!

Encara no havia acabat
de parlar, que s'oí un cop sec
com un dispar. El senyor Ra.

/ 1 `tom mon i jo— malgrat ésser tant
valent — desprevinguts com
estàvem, vàrem fer un bot
gairebé d'un metre.

— Això és el fantasma! — exclamà D. Ramon espantat.
Jo li vaig pendre el fanal de les mans i vaig anar a obrir.

la porta on s'havia sentit el cop... No hi havia ningú. Sols una
escombra a terra. El corredor era desert.

En aquest moment tocaten les dotze; una veritable simfo-
nia de campanetes cridant als esperits. Sonava l'hora. Aviat 

-apareixeria el fantasma.
Veu-te'l aquí![ Era una ombra pàl'lida, lliscosa; sos ulls

lluien com dues esmaragdes... Quan D. Ramon se n'adonà
llençà el fanal i s'abocà de cap al balcó.

— D. Ramon! D. Ramon! — cridava jo.
Però l'home corria, corria, corria turonet avall; la por

quasi bé el feia volar.
Una veu tremolosa preguntà al meu costat:
— Ha pres mal?
Vaig girar el cap. Era el fantasma. Semblava preocupat

per la sort de D. Ramon.
— Sentiria molt — digué amb veu feble i trista — que s

hagués trencat un braç o una cama.
—Res d'això: guaiti com corre. Sembla una llebre. Eh

que sí?
Però el fantasma ja no em sentia. Dret en mig de l'ample

balcó havia començat de fer moviments rítmics amb els braços
— Que fà?
— Gimnàsia.
—1 ara! I per què li serveix? No té cos, no té muscles per

desenrotllar...
— Es el costum. Quan vivia al món feia gimnàsia sueca

cada dia.
— Ah! — vaig pensar jo pel meu fur. — Heus aquí un se-

cret de fantasmes. Això poques persones ho saben. — Des-
prés i mentre l'aparició continuava fent gimnàsia Ii preguntí
el motiu que l'atreia vers la torre.

Aquesta pregunta semblà contrariar-lo car tot ell s'extre-
mí visiblement. Al cap d'un silenci, digué extenent el braç i
senyalant un recó de la sala.

— Veu aquell recó? Doncs allí fa vuit anys un cosí meu
va assasinar-me per apoderar-se de la meva fortuna. Cinc
punyalades em va clavar per l'esquena.

— Horror!	 /
— I després em tallà el

cap.
— Oh!
— Avui aqueix poca ver-

gonya viu al passeig de Grà-
cia, té auto i fa una vida de
príncep.

— Diguim el seu nom i el
delataré a la justícia.

El fantasma llençà una
rialla. Després digué:

— Al món no hi ha jus-
tícia. Sou una colla de xerrai-
res cínics. (Aquí jo em mos

-seguí els llavis ruboritzat
perquè sóc advocat i exerceixo l'ofici). — Sols confío en Déu
al dia del Judici Final.

— I digui: perquè ve cada nit a la torre?
— Per recordar...
— Per recordar coses tristes!
— Sí, per recordar coses tristes.

Dispensi però el seu procedir em sembla equivocat.
Z.
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— Dickens, aquell famós novel lista anglès va recomanar
als fantasmes que en comptes de venir als casalots antics i
humits, a les cambres fosques i als jardins abandonats, se'n
anessin al camp a respirar aire pur i pendre la fresca.

— No tinc cos — suspirà el fantasma — no sento ja ni
fred ni calor.

Em gratí el cap. De sobte:
— Però vostè és un ésser espiritual[
—Proa!	 -
- Doncs trobo que fóra més agradós a l'esperit la con-

templació de la mar, del cel, de la lluna argentada...
El fantasma semblava cavil'lar. Les meves paraules li feien

efecte. Al Lluny, un fonògraf que es resistia a callar, deixava
oir «La Traviatam. Als voltants de la torre tot era un silenci.

— Veritablement te raó el vostre autor anglès Dddd...
— Dickens.
— Ah sí! Dickens (Senyor, com vaig perdent la memòria!)

Demà en comptes de venir aquí me n'aniré a fer un passeig
per la Rabassada.

Vaig caure de genolls.
— Passi-ho; li ho prego. Pensi en la gran escassetat de

pisos que hi ha a Barcelona. La meya adorada Elissa ijo li ho
agrairem molt.

— Està bé. Li dono paraula. — I em presentà la mà, in-
vitánt-me a l'encaixada. Jo però, recordant la jugada que
l'ombra del comendador de la llegenda li féu a D. Juan, em-
portant-se'l a l'infern, vaig simular no veure.

— Gràcies, mil gràcies! — repetia, de genolls.
— No hi ha de que dar-les. Adéu!
I el fantasma, tot fent-me reverències, se n'anà per la

porta mateixa per on havia sortit. Al cap de poc es sentí un
cop sec, com una escopetada, que gairebé em féu caure a te-

rra. Tot seguit vaig reaccionar, vaig obrir la porteta per on
havia eixit el fantasma i... altra vegada l'escombra al mateix
lloc d'abans.

— Qui hauria sigut 1"estúpid,
pocasolta...

Allà al fons del corredor brilla-
ren els ulls verds del fantasma.

— Perdoni si l'he espantat. No
era pas aquesta la meva intenció
— digué amb la seva veu trista i
llacrimosa. — Es la costum que te-
nim els fantasmes, ja sabrà dispen-
sar.

— Està bé — vaig respondre -
però li prego que no ho torni a
repetir.

Agafí l'escombra i la llencí pel balcó.
Tan bon punt vaig veure'm"sol vaig fer. una tamborella d'

alegria; ja tenia pis! un fantasma, un ésser de l'altre món em
facilità una llar on poder esdevenir un excel' lent pare de famí-
lia. Que contenta anava a posar-se la meva Elissa[

#.k :R

A 1'endema, en enterar-se D. Ramon Tornamira del resul-
tat de la meva conversa amb l'espectre s'alegrà moltíssim.
L'home s'entossudí en que féssim la cervesa. Seierem a la
porta del bar proper, al qual un pionet elèctric omplia de
sons capriciosos.

— Rafelet porta dues cerveses — digué al noi.
D. Ramon, distretament, va treure's el jipi i em deixà al

descobert el que ell no volia: son cap ple de morats i de
pegats de tafetà. L'home va adonar-se'n quan ja era tard
i s'avergonyí d'haver-me ensenyat les conseqüències de la
seva por.

No obstant, quan l'individu es portà el vas de cervesa als
llavis, va Ter-me l'ullet amb la seva cara vermella de faune
tot dient-me somrient:

— I vol dir que el fantasma era de debó?
I ara!— vaig exclamar indignat de que es posés en dub-

te el meu indiscutible valor. I com el fi i ben educat fantasma,
vaig pensar que és molt mesquí el món en que vivim.

ERNEST MARTÍNEZ FERRANDO

El cistell d'ous
per GOYDEFROY
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o les aventures d'un aprenent de pilot per CARLES SOLDEVILA

Conti acló)

— No res; respirem — va exclamar En Lau, redreçant-se
ràpidam,

— Déu els dongui un son ben llarg — va fer el Roig al'lu-
dint els poiutxes. — Veus? No es poden pas queixar. Tal com
els hem deixat, qui ens privava de matar-los a tots i ara no
passaríem aquests neguits?

— Ens ho privava la consciència — respongué En Lau
fitant els ulls en el seu company.

— La consciència? Que vols dir que n'han tingut ells de
consciència amb nosaltres? Ves, ara que me n'adono, em
sembla que hem badat... — afegia el Roig mossegant-se el
llavi.

— No, amic meu, no hem badat. Efectivament, no ens
hauria costat gens de matar-los mentre dormien ensopits per
l'alcohol; i és segur que ells en el nostre lloc no s'haurien
estat de fer-ho...

— I doncs?
— I doncs! Que som de la mateixa casta ells i nosaltres?

Que tenim la mateixa fe, les mateixes idees? Creu-me. No
els havíem de matar. I no xerrem més. Trobar aigua: això
és el que ens urgeix.

Observaren detingudament el paisatge per tal de desco-
brir-hi les herbes altes que els indis anomenen iohenf i que
solen créixer aprop dels bassols. Però acabaven d'entrar en
un clap de terra salitrosa on no creixia cap mena de vegeta-
ció. Contrariats, muntaren de nou a cavall i reprengueren el
camí.

Aleshores no sols corrien per separar-se de l'acampament
poiutxe, sinó per la set que començava d'esdevenir una tor-
tura per ells i per les bèsties. Aquell. erm semblava inacabable.
Feia dues hores que hi eren i no en veien la fi. El Roig sen-
tia que el soi cavall no aguantaria gaire estona; Lau comen-
çava a penedir-se de no haver seguit la ruta dreturera que
seguien els poiutxes en llurs expedicions.. Potser volent fugir

del foc, havien caigut a les brases. D'altre banda, aquella
terra pelada registrava amb una fidelitat enutjosa la petja
dels cavalls. Qui arribés a esbrinar el lloc per on hi havien
entrat podria seguir-los la pista amb un esforç ben lleu...

Es varen aturar, perplexes. El Roig va canviar de cavall.
— No, no; recular fóra augmentar les probabilitats de que

ens cacin — va exclamar En Lau després d'uns minuts de
dubte. Endavantl

Feixugament la petita tropa va rependre la marxa. Era
gairebé nit fosca. El silenci d'aquell desert on tota vida sem^
blava absent, augmentava la sensació d'angúnia dels dos
catalans. El cavall d'En Lau va caure i fou impossible de re-
dreçar-lo; restà ajaçat sobre la sorra, panteixant d'una ma-
nera espasmòdica.

La resta va seguir el pas, penosament. Lau preveia que
abans d'una hora resultarien inútils llurs esforços i caldria

acampar sense haver sortit d'aquella clapa de terra salabrosa
que àdhuc en mig de la desolació de la pampa, destacava
com un lloc maleït. Però tot d'una els cavalls varen arrencar
un tret seguit, moguts per una revifalla d'energies, i poca
estona després una sentor humida amoixà el rostre dels dos
fugitius.

— Aigua! —varen fer gairebé a chor Lau i el Roig, sabent
tot el que prometia aquella besada silenciosa i invisible. Unes
canes més enllà, homes i bèsties, poguéren apaivagar llur
set en un estanyol voltat d'herbatges alts i espessos.

Llur arribada degué espantar algunes bestioles perquè
mentre bevien varen sentir trepigs precipitats i bellugadissa
d'herbes.

— Algun nyandú o algun cérvol — va dir el Roig entre
dos glops d'aigua.

— Mentre que no sigui un puma — ve afegir En Lau, do-
nant una llambregada a la massa negrenca de l'herbei, però
sense alsar el cap d'arran de l'aigua.

Només la presència d'un home podia haver -los distret
d'aquella ocupació deliciosa.

La fressa no trigà a esmortuir-se. Lau i el Roig, després
d'un petit tomb d'inspecció, s'embolicaren en llurs pells i
varen ajaçar-se per descansar. Van convenir de no dormir
tots dos alhora, sinó d'alternar perquè l'un d'ells tingués els
ulls oberts en previsió de qualsevol sorpresa.

No prolongaren massa aquell repòs. La temença d'ésser
descoberts pels poiutxes els encomanava una inevitable
pruija de córrer, desert enllà. Abans de l'alba; tornaven a
muntar els cavalls i a reprendre el camí.

Si no haguessin tingut present el record del pobre Goi-
sueta, el jove crioll, que va ésser atrapat cinc o sis dies des-.
prés d'haver sortit de l'acampament dels poiutxes, és segur
que Lau i el Roig s'haurien cregut salvats. Ara, coneixent la
tenacitat de llurs enemics, no les tenien totes. Les parades
eren breus, tot just suficients per no reventar els cavalls que
encara aguantaven. Trotaven sempre que podien per damunt
l'herbei a fi de fer difícil l'esbrinament de llur pista. Després
de sis jornades, un cap-al-tard arribaren a la vora d'un riu
de corrent sinuosa que lliscava entre dos penya-segats altís-
sims. No tingueren altre remei sinó deturar-se. Cercaren una
estona un lloc a propòsit per passar el riu a gual, però no el
trobaren. Per contra, en la seva ràpida inspecció descobriren
una mena de replà cinc o sis canes sobre el corrent de l'ai-
gua i una cova que els va semblar molt apropòsit per passar
una nit a cobert, després d'haver-ne passat tantes al ras.
Deixaren els cavalls a la part alta del cingle i ells dos varen
descendir fent mil equilibris, fins la cova...

Era una bella co ya. Tal vegada, una mica humida. Això
rai! El Roig va aplegar aviat un feix de llenya i encengué una
una bella foguera. Arrecerats com estaven no hi havia perill
a fer lluminàries perquè la resplandor no podia pas ésser
vista des de la plana estant.

En el foc varen rostir una llebre que havien caçat al metí
i per primer cop d'ençà que havien desembarcat en aquella
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terra varen sentir una alegria plena, transparent, sense re-
serves.

Amb un òs als dits, dansant a l'entorn de la foguera, el
Roig no va poder estar-se de donar un crit estentori:

— Visca la llibertat!
— Xut! — va exclamar Lau, cuitant a tapar-li la boca, tot

i que la remor de l'aigua que s'estimbava pel fons de la canal
ofegava les veus de manera que ningú a vint canes de distàn-
cia podia oirla. — A la fi es canta la glòria, però no abans.
Recordem-nos de Goisueta.

Era com un exercici higiènic, recordar-se del pobre Goi-
sueta. Tanmateix, així que sentia una onada de confiança
naixent al fons del seu cor jovenívol, cuitava a pronunciar-ne
el nom, per encomenar-se tot el recel que calia per escapar
de les urpes dels poiutxes.

La llebra rostida, la tebior de la cova davant la qual cre-
mava un bon foc, el cansament, varen disposar-los a fer una
dormida esplèndida. No feia dos segons que s'havien desit-
jat la bona nit i ja el seu respir tenia el ritme ample i assos-
segat d'un son perfecte.

Però era escrit que encara no els havia arribat l'hora del
repòs amable i sense engúnies. Feia tres hores que dormien
quan una sobtada frescor va desvetllar-los amb sotsobre.
Què passava? El foc s'havia apagat i la celistia no arribava
a aclarir l'interior de la cova on el Roig i En Lau, acabaven
de mig-aixecar-se. No ben desensonyats encara, varen pal-
par la terra i la varen trobar plena d'aigua.

— Ens inundem! — va fer En Lau, que davant la sensació
del perill recobrà de cop tota la seva decisió.

Sortiren immediatament de la cova i mesuraren d'una sola
mirada la compromesa situació en que es trobaven. El riu
havia crescut d'una manera prodigiosa. Al vespre corria cinc
o sis canes a sota de Llurs peus, ara els arribava més amunt
del turmell. Calia apressar-se a pujar fins a dalt de tot del
cingle... El riu creixia encara... Les aigües feien una remor
imponent... Era tan segur que si trigaven gaires minuts a
trobar el camí de Yaltura, el corrent els engoliria!..,

De nits no era facil descobrir el corriolet, tot just fressat,
per on havien descendit la tarda abans. Tres cops varen
començar a enfilar-se i tres cops varen haver de recular da-
vant d'obstacles insuperables. L'aigua, quan per tercer cop
tornaren al replà d'enfront de la cova, els arribava més amunt
del génoll.

— Si vèiem millor podíem provar de tirar el llaç a un dels
arbriçons que hi ha al caire del cfn»
gle... Pujaríem a pols, aleshores... —
feia el Roig, mig desmoralitzat.

— No hi podem pensar. Sense 1 i
claror fóra un fracàs segur... Apa,
coratge. Passem per una altra ban»
da... — respongué En Lau, en pos»	/	 /
sessió d'aquella estranya serenitat	 ^/^
que tenen les naturaleses privile»
giades en els moments de perill. —
El camí existeix; és aquí, en aquest '/ 	 j
espai tan curt que no fa ni deu ca-
nes. — L'hem de trobar...

Es impossible de dir si van o no^
trobar-lo. La cosa indubtable és
que, arrapant-se desesperadament
als matolls que, creixien en els junts de les roques, apun-
talant els peus en concavitats inversemblantment petites,
pernabatent alguna estona sobre el buit, arribaren a sortir
del cingle.

Quin sospir varen fer en veure des de dalt, la massa ne-
grenca de l'aigua, ací i allà esmaltada per una lluïssor fugi-
tiva! La cova on havien començat a dormir-hi amb tanta
complacència era tota inundada.

— No badem, Roig — va fer En Lau, separant-se del caire

del penya-segat. — Anem a veure els cavalls... No fos que
amb l'enrenou de la crescuda del riu, s'hagin esverat.

Començaren a caminar vers un grup d'arbrissons on la
vetlla havien fermat els cinc animals que els restaven. No en
trobaren cap. No hi eren.

Un capbussó arriscat

Els dos catalans, palplantats i silenciosos, minoren tot al
voltant fins on llur vista abastava. No veieren cap ombra que
pogués fer pressentir la presència de llurs cavalls.

— Ens han fugit o ens els han robat? va fer el Roig.

,WYI,

4///'4' f!\\

— Psit! Parla baix! — va fer En Lau, estrenyent.-li el braç
amb força. Pensem el pitjor:.. Pensem que ens els han robat
i no uns lladres qualsevols, sinó els poiutxes...

Aleshores hauríem de creure que no s'han acontentat pas
amb recobrar els cavalls i que miraran de caçar-nos a nos-
altres... Potser no són lluny i esperen el dia per descobrir el
nostre amagatall...

(Continuará)
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Gran concurs de Quartetes ¡Nustrades
N. 45 —JOAN GENOVART	 N. 4G.—PERE PERICAI	 N. 47. — LLUIS VILA	 N." 48.—JOSEFINA CAMPS

A mí m'agrada llegir
a tot hora el VIROLET
perquè t'hi pots instruir
veient ninots d'en Cornet.

N.° 49.—JOSEP RUBIRALTA

a

A mí m'agrada dançar
1'hermós ball de la sardana
puix és el més popular
de la terra catalana.

N.° 50 MARIA MAGDA ALEGRET

^f

Ami m'agrada llegir
si són instructius els llibres
puix al mateix temps que aprenc
se moltes coses boniques.

N.° 51.—CALIXTE GRIVA

Vora, voreta la mar
que dolç l'oratjol es troba!
Amiga del treballar
mentrestant vaig cosint roba.

N.° 52.—JOSEP ARGE

L'arròs que ami m'agrada
és l'arròs amb cansalada
i aquest arròs es fabrica
al restaurant de la Quica.

N.° 53.—JAUME TRULLAS

~ í- P

l ^

L ^•fia¡` ~ \`^ y , `

Em plau fé ún passeig pel mar,
car passo molt bé l'estona
a dins d'un balandre nou
pe el port de Barcelona.

N.° 54.—JOSEP P. ESTRAC

El que a mí em fa disfrutar
quan sóc ací a Barcelona .
és poder fer enfadar
a la nena «Maliona=.

N. 55.—RICARD CARRERES

^v1	 r _—

M'agrada passejar
passejar pels prats
i així poder contemplar
les meves propietats.

N.° 5G. —JOSEP ARGE

\ `r4	 ^_e t r

Lo que amí em plau, senyoretes,
és enviá al VIROLET
tres o quatre o cinc quartetes
i guanyar el premiet.

N.° 57-.— ILDEFONS SOLA

Del futbol sóc entussiasta
i xuto amb gran afició
i aquesta diversió
les sabates molt em gasta.

N. 58. — JORDI BONET

A mí em plau el navegar
i quant sóc en alta mar
molt feliç passo l'estona
tot cantant la Baldirona.

N.°59. —JOAN PAGES

M'agrada mo't viatjar
Es cosa molt sorprenent
anant a cavall del tren
el paisatge contemplar

N.° GO.- PEPET COMAS

0

Lo que a mí em plauria més
és poder viure feliç
i quant Déu se m'enportés
que Sant Pere el Ce] m'obrís.

Sóc aficionat al cine
i quant fan la funció bona
me n vaig cap ál Colisseu
gran cine de Barcelona.

A mí m'agrada
caçar un cocodril
i portar-lo a casa
tot menjant pernil.

A mí m'agrada jugar
amb una pilota xica
fer-la córrer i xutar
i vinga: pica que pica[
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Rodolins incomplets

n

7?
E] paraigua s'ha deixat

FRASE FETA
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EI ruixat

Mentre puja per l'escala	 I la dona l'ha eixugat

JEROGLIFIC

i»r

ENTRE-
Solucions al número passat	 TENI-

` "f	 Rodolins incomplets: 1. En Sirera i en Fe-	 MENT
liu passejen per vora el riu. 2. D. Pep el bas-
tó ha plantat i a terra s'ha assentat. 3. I ha	 . • ,

1138
quedat tot aturdit en veure un bastó florit.

--	 Frase feta: Tallar-li les ales.. Jeroglífic: No	 }4

tot el que porta gorra, és el mosso de la to-
rra. Entreteniment: Una lira.	 ,^•t^	 'y'S

_Z2	 11-,

U.

Veient a la senyoreta
com s'empolaina al mirall

la minyona s'entusiasma
i tot seguit l'ha imitat.

Amb l'ajuda d'una crema
per a netejar metalls

19•
•

Unir els punts
per ordre de
numeració,

sempre en línia
recta encara
que es passi

s'ha pogut fer la «toilette»	 per sobre d' al-
al davant de tres miralls	 tres punts o

dues vegades
(Del Comic Cuts) pel mateix lloc.

Redacció i Administració: Cardenal Casañas, 4
Impremta carrer d'en Muntaner, núm. 24 intr.
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En Peret
(Continuació)

L endemà, que era diumenge, en và, el pare cercava el seu
 gec i la barretina de les festes per anar a Missa Major i la

mare tampoc trobava el gipó ni la caputxeta ni el ret i els
mangots. Quin xiuxiueig s'empararia del poble, i com s'ho pen'
dria el senyor Rector en presentar-nos al Sant Ofici amb tant de
luxe i esplendor? I com la Missa començava, el pare i la mare no
hagueren temps d'anar a comprar uns vestiments de camperols
amb els quals haurien estimat més presentar.

4, i ens dirigírem a l'església abillats d'una
faptuositat que espantava. Mes ai! amiguets,
llavors fou quan aprenguí que no sols el be-
nestar niva en les riqueses, perquè també els
rics, com els pobres, sofreixen de contra- / ^
temps, sinó que el mal atzar ho desenrotlla de
diferentes maneres i els reparteix a ulls clucs,
sense deixar ni tant sols escullir! I nosaltres,	 /
si bé erem feliços perquè ja de bon matí ens 
esplaiàvem asarronant unces, trepitjant cati-
fes i recreant els nostres ulls amb les estri
dències de l'or i les pedres precioses, no es-
peràvem que en eixir al carrer, ja en les esca-
linates del palau, nostre veïnat, en veure'ns,
esclatés en riallades. Res, que el meu pobre

Text i dibuixos per LOLA ANGLADA

-J

?are semblava un ninot i la meva
.vare no feia cara de bon humor,
-ncongida dintre del seu vestit
le tisú de plata! Peret! Peret! -
vareig dir-me, — t'has ben obli.

dat d'advertir a la
Bona Fada que ens
donés el dóde saber
portar aquest bé de
Déu de riqueses!...
que ara som novicis
en portar... I vé t
aquí que a la Plaça
de l'església s'em-
parava un xiuxiueig
i després, en cele.
binar-se el Sant Ofi-
ci.; els escolanets
perdien el punt. QO
Déu, o Déu» — ex-
clamava jo-
edeuen dir: quins
grans senyors! ».

cNo Peret, — em contestà baixet el pare — és que ens esqueia millor la indumentària de camperols!
Així passaven els dies; les unces no mancant-nos mai i hom veia relluïr, cada vegada més, nostre palau preciós que

er exquisidament cuidat per patges màgics i per cambreres de beutat encisadora. 1 en el jardí, si bé no hi havien porquets
ni cabretes ni gallines ni galls, en canvi ocells de mil colors refilaven d'orgull prop dels brolladors de marbre. Mes, heú s
aquí ço que em sorprengué: el pare se m'entristia i la mare tampoc la veia feliç: el pare enyorava l'hort i la mare no

vivia sense el galliner, les cabres
i els conillets! Jo que em creia
que en tenint riqueses hom era
feliç! I jo bé prou els advertia:
— Mare, encara voleu més be-
nestar?, som rics i estem tots
tres reunits amb en Tom per
companyia!

(Acabará)

'A.
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