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Un avar jo coneixia	 prop d'una església passà
que es passava el temps comptant	 i en veure la gent entrar-hiel dineral q e venia	 tafaner els iinitd

LA VIRTUT DF LALT10lNA, O LA A PER LA B

amagat cn un secó
del sacerdot la paraula
escolta amb atenció

10
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acnb veritable eloqüència
el capellà encomiava
de l'almoina l'excel.lència

tant l'avar es va aiéctar	 1 a l'endemà amb un platetque sortia tot dient-se:	 a la Forta de l'església— Sols l'almoina em pot salvarl	 Ta en t'emanava, el pobretl::
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E 1 n o i que no erei^ en fades
Dibuixos per BECQUER

	
(Acabament}
	

Text per CLOVIS EIMERIC

— Ai, malastruc! Què has fet! Per
la Margarida has menyspreat la prin.
cesa filla del nostre fat! Els set fo-
llets vermells se'n venjaran. Ells tenen
poder per tomar-se gegants,- només
que si aleshores són nafrats per un
home, es tornen mortals i acaben la
seva vida. Quan eren petits, no podien
contra la teva espasa; però tampoc
les ferides els esdevenien perilloses.
Ara, seràs tu que no podràs contra els
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set gegants. Estàs ben perdu! 1 Tu t'hau-
ries pogut casar amb la princesa, i amb
eixesnoces;la Margarida, que s'ha ena»
morat de tu, hauria sofert un mal nou,
que tampoc l'hauria deixat dormir: la
gelosia. I nosaltres hauríem estat se-
tisfetes. Tu t'hauries tornat follet, car
els set que coneixes han estat abans
marits nostres i t'hauries convertit en
un ésser immortal...

— Ja en parlarem, senyores fades!

¿

Me'n ric dels gegants i no en vull d'es-
timacions de compromís! Ja esteu fu-
gint o us acanaré l'esquena amb l'es-
pesal

Les fades fugiren i el minyó, fent
l'ull viu, perquè no el sobtessin, anà
caminant, mesos i més mesos, encara,
que ja feia prop d'un any que cami-
nava.

Prop d'una altra ciutat, veié una me-

,

na de rtuvolets blancs que avençaven
arran de terra silenciosament.

— Seran boires baixes! — va pen-
sar. I no va capficar-se per tan poca
cosa.

Però els nuvolets allargassats eren
set, i perfidiosos, car anaren voltant
el minyó, el qual va perdre l'esma i es
senti desorientat.

Seguí avant, però com que no tenia
cop punt d'aguait, va caminar a les

Quina llisada! Le_: boires varen
desfer-se en aigüeta, i aviat no es va
veure altra cosa que set homenets abi-
llats de blanc. estesos a terra i malfe-
rity. En Jaurnet, aclucant els ulls da-
vant l'avís pregon que s'obria davant
d'ell 1 que era on el portaven els ge-
gants per estimbar-lo, reflexionà de
pas en ço que havia de fer i sabent que
la Margarida el volia, conside: à que

palpentes. Les boiretes no Ii permetien
veure res.

Va notar només que e-s seus p =us
relliscaven per un pendis i que les pe-
dres rodolaven una estona llarga. La
por d'haver errat de camí enganyat
per la boira, el féu deturar-se, però la
boira era tan espessa que l'empenyia
fortament.

— Ves quin temps de fer! No sé pas

vaiana me; que anés a casa del co-
mercient a demanar -la,

Quan arribà a la terra que havia
deixat, rebé la grossa sorpresa de quà
uns núvols desfets de sobte havent rui-
xat tan a punt els conreus de les seves
terres, li havien preparat una gran co-
l l ita. Si tot anava bé, podria donar-se
per acabalat.

No deixà de visitar el comerciant,
el qual el tractà com a flIl i en quant a

per on vaig i sembla que davalli a un
abisme!

Vogué retrocedir guiant-se per la
pujada, però la boira no s'obria més
que seguint endavant.

En aquell moment va recordar que
els nuvolets eren set i que de lluny
afectaven la forma d'uns espantalls
afrosos, i, per si o per no, va treure's
la espasa i començà a burxar en totes
direcï ions.

la Margarida. compteu sien tenia d'ale-
-ria i si va dir-li que si un cap al tard,
remorejador i daurat pel sol que mo-
ria entre muntanvesl

1 fou feliç en .Jaumet per no haver
cregut ni en bruixes ni en fades, si no
era que la velleta que només li havia
donat les gràcies pel berenar, no era
una advocació de la Mare de Déu que
l'havia protegit!
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M1SC1IEL-LANZA
Dibuixos d'En CORNET	 per En GUILLEM D'OLORÓ

BUB, BUB! MIAU!

En un examen de medicina, el ca-
tedràtic demanà un exemple d'enfer-
metat contagiosa.

EI deixeble, que no havia obert el
llibre en tot l'any, però que estava de-

cidit a aprovar l'assignatura a força
de barra, li respongué serenament:

— Un exemple ben típic de malal-
tia contagiosa és l'insomni.

— I ara! — exclamà el catedràtic. -
Qui ha sentit dir mai que l'insomni fos
contagiós.

— Sí, senyor, i li ho provaré: Quan
el gat o el gos del meu veí no poden
dormir, jo tampoc no acluco els ulls
en tota la nit.

L'HOME DELS ARBRES

Darwin deia que l'home ve del
mico. Els salvatges africans, que al-
menys són tan savis com ell era, en
història natural, diuen que el simi ve
de l'home, o millor dit, que els simis
són una raça d'homes que ha decidit
viure als arbres.

— Però — deia un dia un explora-
dor al seu guia negre — no veus que
els simis no saben enraonar!

— No volen, senyor, prou en saben
tant com vostè i jo, però són més vius.
Si enraonessin hom els faria treballar
com a nosaltres!

EL CONCERT

A casa la senyora Ric de Poch do-
naven una vetllada. Havien llogat per
entretenir el públic el cèlebre pianista
Przemksrty, polac legítim empeltat
d'hongarès el qual, amb els seus ca-
bells e coll-i-be i le perfecta pose del
pianista virtuós, s'asseguá al tambo-

ret rotatiu en arribar l'hora i comen-
çà una serenata ben patètica amb cinc
bemolls.

Però el públic de la senyora Ric de
Poc no entenien res en belleses musi-
cals i no paraven d'enraonar en veu
alta, baixa i mitjana.

Particularment un grup de senyore-
tes ò la oarçonne, situades en posició
estratègica darrera el piano, no para-
ven llur xerrameca criticadora dels
vestits i pentinats de la concurrència.

Per fi, l'eminent Przemksrty perdé
la paciència, ien un moment que la
senyora Ric se li acostà a felicitar-lo
al final de l'Adagio smorzando con
moto, li digué amb certa ironia freda:

— Suposo que no destorbo pas
aquestes senyoretes en llurs interes-
sants comentaris?

— Oh, no ve pas d'aqui — respon
-gué la senyora Ric; — només si podés

fer el favor de no tocar tan fort...

PREVISIÓ

La senyora Maneleta havia llogat
una nova minyona, i una de les prime-
res ordres que li donà fou de netejar
cada setmana tots els vidres de la
casa.

El primer dissabte, quan la senyora
Maneleta observà que la minyona sols
havia netejat els vidres per dintre:

— Com ha anat això! — exclamà. -
Què ha fet, desgraciada! No veu que
així els vidres semblen tan bruts com
si no s'haguessin tocat!

— Veurà, senyora, jo ho he fet a fi
de bé!

— Com s'entén! I quin bé en pot
resultar de què els vidres estiguin
bruts!

— Veurà, els he netejat per la part
de dintre perquè vostè pugui veure la
gent que passa, i els he deixat bruts
per la part de fora perquè la gent que
passa no la puguin veure a vostè.

EL VIOLÍ ANTIC

El senyor Dobletes dóna una soirée
amb la cooperació del violinista Peie
Canals.

Aquest, abans de començar, se li
apropa i li diu confidencialment:

— He portat el meu Stradivarius;
un violí que té més de dos cents anys.

Elsenyor Dobletes restà un moment
consternat; després diu:

— Bé, endavant, encara que sigui
vell, toqui, de totes maneres; esperem
que no se n'adonarà ningú.

APROFITAR-HO TOT

En Gretapela, l'avar, tenia deu for-
moses gallines de les quals esperava
treure'n un preu molt pujat, perquè
eren força ponedores i de bona raça.

I així mateix succeí, que un dia un
dia un dels seus v. ïns, en veure aqu--

]la formosor d'aviram, li'n demanà el
preu, i despré. de regatejar molt que-
dà clos el tracte. En Gratepela oferí
entregar-les l'endemà ell mateix.

A migdia de !'endemà entregà nou
gallines. El veí no hi era a l'hora de
1'entrega, si no, prou hauria protestat
d'aquell. incompliment de contracte.

La seva dona, com que res en sa-
bia, rebé les nou gallines i no digué
res.

Al vespre, es presentà novament
a casa el veí en Gratapela amb la ga-
llina que mancava. El veí ja havia tor-
nat i no mancà dirigir ses queixes a
l'avar:

— Com és que aquesta la porten
ten tardí No s'hi val a fer aquestes co-
mèdies. Ja em fèieu estar amb ànsia!

— Veureu — va respondre en Gra
-tapela; — és que aquesta no pon fins

a mitja tarda i m'hauria quedat sense
l'ou!

ISOP MODERN

La lleona tenia recomanat a son
fill que s'allunyés sempre dels caça

-dors blancs, que porten — deia — un
bastó que treu foc.
- El lleonet, tafaner com totes les
criatures, no seguí pas el prudent con-
sell de sa mare, sinó que a la primera
ocasió que se Ii presentà s'apropà al
campament d'uns exploradors.

Un tirador de primera que es pas-
sejava pels voltants amb sa carrabina,
li tirà i el ferí. La bestiola hauria estat
víctima de sa imprudència si la lleona,
amb previsió ben maternal, no l'ha

-gués anat seguint i amb sa presència
sobtada i terrible no hagués fet fugir
el caçador.

— Veus què et deia, fill meu! Si no
sóc jo ara et maten! T'ha fet gaire mal?

— Tinc la pota trencada.
— T'està bé, per escarment. I mira

— prosseguí, assenyalant en la carra-
bina, que el caçador havia abandonat
en fugir, el canó i la culata — bona
sort has tingut que et pegués només
amb el costat prim del bastó, que si
t'arriba a pegar amb el costat grui-
xut!...
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CONTES POPULARS RUSSOS
ADAPTATS PER	 JOAN G O L S	 AME	 1L' LUS TRACIONS	 DE J O A N	 G. JUNCE D A

EL	 O	 EO ANT	 V R	 LI H	 U	 Á
(Continuació)

La pobreta vella, amb l'esglai al
cor, se'n tornà cap a casa, i en arri

-bar-hi explicà el que havia passat el
seu marit.

Com explicar el dolor del pobre
avi! Plorava desconsolat i s'esquinça..
va la roba i s'estirava els cabells i es
llençava a terra impulsat per la més
profunda desesperacic. Al cap i a la
fi reaccionà; s'alçà, agafà la destral,
féu un petó al front de la seva muller
i eixí al camp a la recerca del monstre.

Camina que caminaràs, arribà a un
estanyol pel qual estava nedant una
Oca escuada que, en veure el bon ve»
Llet, començà a cridar:

çÇ
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— Així, així! Ja sabia jo que no tar-
daries massa en venir. Jo ja t'estava
esperant.

— I per què m'esperaves, Oqueta?
— Perquè ja sabia que tu no ets pas

home per perdonar en Verliuhà el què
se t'hagi menjat les teves petites nétes.

— I que potser el coneixes tu aquest
monstre?

— Ja ho crecí Com que un dia ccí
mateix on ets tu va atrapar un des-
graciat mujik i se'l menjà en quatre
mossegades. Jo aleshores tenia la
mala costum de cridar «ai., afila, quan
veia alguna desgràcia, i en Verliuhà,
en oir els meus crits, així que acabà
d'empassar-se el darrer mos del pobre
mujik, em pegà urpada i m'arreplegà
per la cua, mentre cridava: «Ja t'arre-
glaré els comptes a tu i t'ensenyaré de
defensar els altres ». Però jo mai he
estat covarda, i fent un gran esforç
amb les potes i les ales em vaig esca.
par i vaig deixar la cua a les seves es-
pantoses mans. Bé és veritat que la
cua no em servia de gran cosa no te-

nint com no he tingut mai grans afi-
cions a volar; però... la veritat: em
sap molt d'haver-la perdut i no li ho
perdonaré mai a en Verliuhà. Des d'a-
leshores, quan veig algun perill, enlloc
de cridar «ai, ai!», crido «així, així!»,
i la gent em respecta d'allò més.

— Està bé — féu el vellet. — Així,
doncs, bé em voldràs ensenyar la ca-
bana d'en Verliuhà.

— Així, així! — féu l'Oca, tot eixint
de t'aib•ua. I tot balancejant-se, comen-
çà a caminar al davant del vell per tal
de guiar-lo a la co ya del gegant.

Camina que caminaràs, al mig del
camí trobaren una Cordeta tota cargo-
lada.

— Bon dia, Avi — féu la Corda.
— Bon dia, Cordeta — responguew

ren el vellet i l'Oca. — Ens n'anem a
la recerca del gegant Verliuhà qué se
m'ha menjat les dues nétes; tan boni-
ques i tan bones com eren!

— Bé prou que les coneixia — féu
la Cordeta; — i si vols vindré a ajo..
dar-vos.

El bon vell, pensà: «Qui sap si em
podrà servir per lligar en Verliuhà»,
i respongué a la Corda:

— Ja pots seguir, i si saps el camí
Ta pots marxar al davant.

I la Cordeta començà a caminar al
davant fent ondulacions el mateix que
un serpent.

Camina que caminaràs, van i tro..
ben a mig camí un Piló d'aplanar.

— Bon dia, Avi i la companyia!
—Bon dia, Pilonet.
— A on aneu, si es pot saber, tan

arrenglerats?
— Anem a castigar el gegant Ver-

liuhà qui se m'na menjat les meves
nétes; tan boniques i tan bones com
eren!

— Si em porteu amb vosaltres us
ajudaré.

— Apa, doncs, i si coneixes el camí

ja pots començar a caminar. — I men-
trestant el vellet anava pensant: «En
veritat, el Piló ens pot servir d'allò
més.»

I el Piló anà caminant al darrera de
tots fent bots fent bots, que cada vega-
da que tocava a terra esclafava un roc.

Camina que caminaràs, al cap
d'una estona de camí varen trobar una
Gla.

— Déu vos guard!
— Bon dia, Glaneta.
— A on eneu, si es pot saber?
— Anem a matar en Verliuhà; no

sé pas si el coneixes.
— Ja ho crec que el conec: Es un

mala peça al qual, el menys que li
haurien de fer és llevar-li el coll en
rodó. Si em deixeu venir jo us hi ajo..
daré.

— Tu? Però de què em podràs ser-
vir?

— No em despreciïs, bon Avi vell.
Recorda't de l'adagi: «No escupis al
pou, car hauràs de beure la seva ai-
gua.»

L'Avi, pensà: «De nosa no ens en
pot fer pas...»

Ç
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hores la Glaneta des de dins de la cal-
dera de les sopes, es posà a cantar:

— Pa, pi, pa, pi!...
Algú ha vingut ací...
Pi, pa , pi , pa!...
Ha vingut a matar...
Pa, pi , pa , pi!...
Per a matar a qui?...
Pi, pa, pi, Pal...
Al gegant Verliuhà!!

En Verliuhà, quan va oir aquella
cantarelleta tan fina que eixia de la
caldera s'empipà molt.

— Mireu, Farinetes de Mill, que si
m'empipeu massa us tiraré al cup!

Però la Glaneta vinga cantar aque-
lla cançoneta qus s'havia empescat.
En Verliuhà va, i amb una revolada
llença les farinetes de mili al cup, però

destral i del primer cop li talla el coll
en rodó. No podeu figurar-vos el doll
de sang que brollà d'aquell coll segat.
Allò era un riu!

Les dues nétes del bon vellet, que
ja estaven mig mortes al fons de la
panxa del gegant, amb les sotragades
i els tomballons que féu en Verliuhà
en caure tornaren en si, i quan el
monstre quedà estirat a terra per sem-
pre més en càstig a les seves malifetes,
les dues germanetes perceberen una
alenada d'aire fresc que entrava per
un cantó d'aquell recambró de la pan-
xa del gegant al qual es trobaven, i
caminant de quatre grapes anaren se-
guint la direcció d'aquell airet que en-
trava i de seguida pogueren eixir a
fora.

Quina alegria hi hagué entre toua
aquella diversitat de gent que s'espe-.
raya al voltant del cos del gegantí El
vellet les petonejà bo i lliscant-li les
llàgrimes, després començà a saltar
i bailar; la Glaneta anava cantant
aquella cançoneta del «Pa, pi, pa, pi»
tot botent al damunt de dos plats i
fent-se així un acompanyament d'allò
més sonor; l'Oqueta escuada també
cantava tant fort com podia, tot dient:
«Així, així!...., i el Piló toca ya el bom-
bo tot botent al damunt d'un cubell...

Quan arribaren a la cabanya de
l'Avi, la Velleta ja els tenia preparat
un dinar d'allò més gustós.

El Piló ja no es volgué moure mai
més de la cabanya dels Avis i les nétes;
la Cordeta es penjà entre dos arbres
del costat i romangué per sempre més

— Ja pots seguir!
I la Glaneta començà a caminar

fent saltirons al davant de tots.
Camina que caminaràs, a la fi va-

ren arribar a un bosc ombriu al mig del
qual veieren la cova del gegant Ver-
liuhà buida. Ell devia ésser a córrer-la
p^Is voltants.

El caliu del forn era ben apagat, i
la caldera de les sopes estava penjada
a la llar de foc tota plena de farinetes
de mili.

La Glaneta, d'un bot es ficà dins de

la caldera i es quedà nedant pel da-
munt de les farinetes de mill; la Cor

-deta s'estirà ben estirada a la boca de
la cova; el Piló s'enfilà al damunt de
la boca d'entrada; l'Oca s'amagà a la
boca del pou, i el vellet s'arrecerà a
la boca de la cova però a la banda de
dins, amb la destral preparada a fer
feina.

Aviat arribà en Verliuhà; descarre-
gà un feix de llenya a terra i tot seguit
començà a encendre foc al forn Ales-

la Glaneta, d'un salt, va rebotre de la
boca del cup a l'únic ull del gegant el
qual féu un bramul terrible en quedar-
se orb. Amb la sentida del cop quedà
mig estabornit i només tingué esma
per anar-se'n corrent cap a la boca de
la cova. Tantost hi arribà, la Cordeta
amatent va i se li entortolliga per les
cames i el fa cauré a terra més llarg
qae no era. En aquell moment el Piló
li bot al mig del cap i me'l deixa sense
sentits, i el vellet fa donar la volta a la

allí per tal de servar-les-hi la roba de
cara al sol els dies de bugada; l'Oque-
ta pongué uns ous esplèndids, els covà
i eixiren d'ells tota una llocada de xi-
ques oquetes grogues com la palla de
blat, i la Glaneta es colgà a la banda
de fora de la porta de la cabana i va
donar-se bona manya a germinar, i
quan els pèsols foren granats ja s'ha-
via convertit en una alzina frondosa
que donava ombriu a tot aquell tros.
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Les invencions de	 r. Pie rre d'®s

•

Quan fuma en Pierre d'Os	 Caldrá inventó alguna cosa
la seva dona té tos.	 perquè el fum no faci nosa.

Un inagr.ífic xuclador
constr. uc^ix el professo:--

:Funciona amb fora diversa
1a fumera dispersa_

En seure amb satisfacció	 I vegeu el que ha passa{:dóna torça amb el silló.	 Tots els mobles ha xuclat.

(De Pierrot)
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UN R[TALLET DL CADA €05
LLOCS ON NO HE ESTAT M Al

Roma. — Es el càstig dels tafaners.
Preguntant, preguntant, a I'áltim van
a Roma... per la penitència. Per anar
a Roma tot és camí i tot és drecera,
com a l'Empordà del mestre Morera.
Els romans són una gent que no aca-
ben de fer el pes, però en canvi per fer
el pes van molt bé les romanes.

Roma està construïda sobre set
muntanyes, i per tant, els seus habi-
tants per transitar usen sabates: ferra

-des, hundes, motxilla i altres estris al»
pinistes.

Va ésser fundada per Ròmul í Re-
mus, dos germans molt ben avinguts,
fills d'una lloba que es deia SP Q R.
(No sé com es pronuncia aquesta pa-
raula per manca de llatí. Vaig comen-
çar a estudiar-lo, però el vaig deixar
per no saber llegir aquesta i ct altres,
com: MDCVI, LVII, etc.)

A Roma hi hagué, en temps d'Au-
gust César, el segle d'or de la litera-
tura. En són particularment famosos
els romansos.

3lxr_e POLO

FAULES D'ISOP

VII. — El vell i la mort
Una vegada, un vell tallà llenya i la

portà per llarg camí fins que, afadigat,
la deixà a terra i es post a invocar la
mort. La mort es presentà i li demanis
el motiu de cridar-la. El veli, espan-
tat, contestà: Es perquè m ajudis a ca-
rrregar la llenya.

Moralitat: Aquesta faula prova que
tothom s'estima la vida, fins si és po'
bre i desgraciat.

SENTENCIES FAMOSES

Gat escaldat amb aigua freda en té
prou. Gat embriac, vol aigua ardent.

Bccus

Na beuries vi, si és batejat.
1^Itxtlo^I^.

L'astrònom entusiasta es dóna cops
de puny per poder veare tothora les
est: elles.

J. C. SOLÀ

XARADA
La primera és animal
i també ho és el total;
les tres IIetres del final
són un pudent vegetal.
A muntanya, si hi aneu,
la .segona Id trobareu.

MOTS CREUATS
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Horitzontal.- 1 Nom d'home. 5 Lloc
pudent a pag' s. 9 Propietari. TO Ar-
bres que no len peras. 11 Ase sense r.
13 Pàtria d'Abraham. 14 Note. 15
Existeix. T6Peix. 18 Temps acttmL 19
General grec_ 2T De Rússia. 22 De ma»
nera heroica. 26 AI mar. 29 Monja.
30 Pronom. 31 Pronunciació de z en
català. 32 Crit per avisar_ 34 Conec.
35 Té confiança. 36 A 1a cara. 38 Pe•
sar sal. 39 Per predicar.

VerdcáI.• 1 Descansar. 2 Saludable.
3 Ocell gegant prehistõric. 4 P'ulverit-
zar en un morter de pòrfàr. 5 Per força.
6 M. 7 Abreviació de manuscrit. 8 Po-
Me de Girona (ortografia antiga). 12
Testa. 15 Per batre_ 17 Alïmeni. 18
Abreviacio de Anno Domini. 20 Vul-
gar par nus. 22 Barons. 23 N. 24 A-
breviació de• Reial Acadèmia. 25 Dep
serb ésser. 26 I=ronom plural. 27 Ats
cabells. 37 Germana del pare. 33 No-
ble anglès. 3.5 Senyal de la Torre Eif-
fei (ràdio. 37 Sor-oil sonor.

El verd és el calor de l'esperança.
Vivim, dines, d'esirerança.

VEGETARIA

FUGA DE CO`-SONANTS

.s .a. .a. a .e . a.e..a a
.i.a .e .eu. i .n..a .e .a.a.
.a .a..a.a .e .i.o..
.a a .a .u.a i ei.a e. .0..

JEROGI.IFIC CO151P12IMIR

Clan
es

NOVES 1 COMENTARIS

Un nedador es proposa travessar
el Canal de la Mànega seguit d'un jazz-
hand. en una. llanxa. Probablement vol
obligar-se així a córrer Inés per fugir
de la sinthnia.

S'ha descobert que els lleons no
ataquen un home assegut.. Especal-
ment, si està assegut dalt d'un arbre.

Diu el fabricant d'una marca d'au-
tos, reputada per sa baratura, que els
seas vehicles són capaços d'anar fas
als extrems de la terra. Làstima que
no se n'hi vagin.

Goliat tenia set codas. Quan par-
lava pels colzes, es feia insuportable.

Solucions al número anterior

Al ,^eroglifc: Eatreteïxir.

Mots creuats:

•

fin

Oran concurs d'omb e s x i n e s q u e s

♦♦♦.Jd ^	 M^jr^
Wt

N.° 389. — Carles Morera N.° 390. — Joan Torrents	 N.° 391. —J. M.° Albinyana ' N.° 392.. — R. Saladrigas

PPdacció i Administració Cardenal Casañas, 4
'te: Carrer de Muntaner, 24, interior
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BLANCANEU I
(Acabament)	 —¡

VIROLET

ROSARO JÂ
Conte de Grimm. Dibuixos per D'IVORI

1. S'apropaven a l'homenet, i a-
quest amb mala forma els manà que
el traguessin d'aquella presó però per
més que provaren no poderen desem

-pellegar-li la barba més que tallant-la.
Així que es veié lliure, corregué aga-
far un saquet que tenia entre les her-
bes i fugí insultant-les perquè li havien
tallat la barba.

2. Un altre dia, Blancaneu i Rosa-
roja anaven a passejar vora el riu i
veieren el nan que s Itava prop de
l'aigua espantat. Havia volgut pescar,
i el peix, mós gros que ell se l'enduia
enredat per la barba amb el fil.

3. Les noies es veieren obligades
novament a escapçar-li la barba. Ell
s'indignà altra vegada perquè l'hi ha-

vien tallat i les insultà, tot anant-se'n
amb un saquet de perles que tenia
amagat per allí.

4. Passat algun temps, Blancaneu
i Rosaroja anaven cap al poble i pel
camí van veure una aliga que davalla-
va i es llençava sobre una coseta be-
llugadissa que resultà ésser el nan qui

amb grans crits es posà a demanar
socors.

5. Sens recordar se dels insults i
mal geni del nan, les dues noies hi
acudiren i amb perill de llur vida el
salvaren. Novament les escridassà
perquè l'havien estirat tan fort i sé n
va anar amb un altra càrrega de pe-
dres precioses.

6. Quan Blancaneu i Rosaroja tor-
naven del poble, varen veure el nan
que abocava el saquet de ped eria al
seu cau i encantades per la vista d'a-
quella riquesa s'hi deturaren. El mal-
humorat nan començà de nou sa lleta-

7. nia de dicteris però aviat callà
en veure venir un formidable ós negre
el qual sense deixar-li temps de fugir

l'a'xafà d'una urpada. Les noies reco
-negueren llavors el seu amic de l'hi-

vern, el qual despullant-se de sobte la
pell d'ós restà convertit en un formós
príncep qui dirigint-se a elles els di-
gué: - Aquest malvat nan, m'havia
convertit en ós per tal de robar-me els
tresors. — Blancaneu i Rosaroja amb
la seva mare anaren a viure a la Cort

r

d —	 N

del príncep el qual es casà amb tilan-
caneu, donant a Rosaroja per espòs un dels seus germans, i havent recu-

perat tots els tresors foren els prínceps
més poderosos i feliços.
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