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Costums des negres

La història d'aquell explorador cuue	 Ghaffct va sortir del C;unçrú el 14	 La seva excursió no tenia altre ob-
va morir sense publicar la seva obra	 d'octubre de i889, carregat de plànols;	 jecte que estudiar els usos i costums
?ò iuma és aquesta:	 de queviures i d'illusions.	 dels negres; documentant -se a cons-

ciència.

9 IÍÍ
En arribar al primer campament i	 Però la seva sorpresa augmentà en	 i un' reguitzell d'indígenes vestits c

veure els negres abillats 'd'aquesta ma- 	 contemplar un almirall negre farcit de	 priciosament amb els trajos més invcr-
iiera, resta una mica sorprès.	 galons...	 semblants i decoratius.

Amb aquella impre,sió, cOnlenÇà a	 Qui es creia posseir ja el material	 gres anaven abillats d'aquella manera
Prendre notes per la seva obra «Usos	 suficient per la confecció de l'obra, féu	 perqúè celebraven el seu tradicional
1 costums dels negres».	 una descoberta que l'aclaparà. Els ne-	 ball de disfresses.
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La utilitat d'un pa de barra
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En Pepet forner surt corn cada dia a repartir els pans.	 Una de les clients li rebutja un pa de barra perquè és
massa sec.

Què en faré d'aquest pa de barra! A en Pepet forner	 —No, no; més val donar-lo al primer pobre que trobi.
no li ve de gust tornar -se'n amb un pa a la coixinera,. Té! Justament per allà veig venir un home que sembla
De moment pensà llençar-lo a la claveguera.	 un pobre!

__	 .4111111

No era un pobre. Era un lladregot que sense fer com-
pliments li demanà els diners o la vida.

En Pepet forner reaccionà, i agafant el pa de barra
corn si fos un bastó, donà una usada al malfactor que el
deixà molt mal parat.
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Per anar de pressa

Us presento un motorista
que corre que es perd de vista.

Fins al poble, a pas d'eruga
porta la moto feixuga.

Entre Manresa i Totsants
té una panne de les grans.

No hi ha lubricants alli
i cerca oli de ricí.

De seguit veu què ha passat:
Es que l'oli s'ha acabat.

I pensant que en trobarà
a la farmàcia se'n va.

m

—¿Vol alguna medicina?	 L'apotecari respon:
—Només oli de resina.	 —L'he acabat, vatua el món...

però prengui Rubinat
que fa el mateix resultat.
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Inundació progressiva
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—Papà, el tub és foradat -Jo ho arreglaré aviat. _1mb un clau el vol tapar
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nrr el forat s'eixampla. —Vés a cercar e1 llauner. —Cuiti, l'hem de meneste:
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Nu duc cines. \u juba d.	 :s el noi. Vaig de seguit!	 Tant i tant l'aigua ha pu•
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ie ja el forat ha tapat.	 'er fi un bus van a cercar	 pro també tard arribà!
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Un senyor de Cadaqués
tenia motocicleta
i corria d'allò més.

-Però un dia n'abusà:
La va fer córre' un ¡ic massa
i se li va desbocar.

Si alguna paret trobava,
com que anava furient
feia un forat i passava.

Corria amb fúria tan barbre	 Però si l'obstacle era obra
que, si algun arbre trobava,	 que no fos de bon «xapar »,
passava a través de l'arbre.	 llavois passava per sobre. 

La terra li va acabar
i nois! la motocicleta
lliscava sobre la mar.

No us semblarà cosa rara,
doncs, que a l'Africa arribat
corrés igual pel Sahara.

No va - minvar-li el delit
luan el sol va aná a la posta
ni després quan va ésser nit.

Fins que aquella cursa boja
es deturà en sec tot d'una
perquè va sortir la lluna

molt roja
i amb el posat majestàtic
que té un senyal automàtic.
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El ruc persona%

L'esclau d'un ric nabab de Benares, i s'endinsà pels boscos temerós de què	 Aquesta li digué que per ajudar-lo
la ciutat sagrada de l'India, s'escapà el perseguissin. I anà a refugiar-se a a fugir sense que ningú el conegués
un dia de casa el seu amo..,	 la balma d'una bruixa.	 el transformaria en ase. Ell acceptà.

	Amb un ungüent màgic, l'home que- 	 —I quan vulguis tornar a ésser ho-	 Però en sortir a la carretera l'arre.
dà convertit en ruc. -Ara pots fugir me, no has de fer més que menjar una plegaren uns gitanos que se'l vengue-

	

cap a la teva terra—li digué la bruixa.	 rosa.— El ruc se n'anà trotant bosc	 ren a la fira. I va haver de treballar i
enllà.	 suar més que quan era esclau.

Per fi, es tornà a escapar i arribà al	 En veure'l venir cregueren que el	 Per sort, l'altar era adornat de roses
seu poble al moment que es celebrava déu mateix els enviava la víctima, i i el pobre ruc fou a temps a menjar-
la festa del déu Braina i li havien de el portaren ben lligat cap a l'altar del	 se'n una. Els seus veïns quedaren de-
sacrificar un ase!	 sacrifici...	 cepcionats: —Com a ruc ens feies més

servei—li -digueren.



—El meu fill ha inventat un aparell que portarà una revolució al mercat.
—Si pot ésser que la porti a la Xina, que ja hi estan acostumats a revolu-

cions.
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L A sessió pública de l'Ajuntament
de Vilagran anava transcorrent
sense gaires discussions. Els

ciutadans que hi assistien semblaven
satisfets de la gestió dels consellers i
un xic ansiosos per acabar i anar-se'n.
S'havien aprovat totes les propostes que

La senyora:—¿ Com és que el trobo
festejant amb la meva cuinera?

El guàrdia:—No, si m'ha cridat que
li deixés la porra perquè ha perdut la
mà de morter.

(De Pearson's Weekly)

afavoreix una petició signada només
per l'u per .cent dels habitants con-
trariant els interessos deis altres no-
ranta nou?

No es necessità més per armar una
llarguíssima i enverinada discussió en
el curs de la qual els consellers es
prodigaren mútuament els més escollits
dicteris i que acabà al cap de dues ho-
res amh una nova votació i la revoca-
ció de l'acord.

Però l'homenet del radiador no hi
havia pres part. Assegut vora 1'escal-
foreta, ni tan sols escoltà els dolls
d'eloqüència i les rastelleres d'insults
que amb les seves poques paraules ha-
via provocat. Només quan tot s'hagué
apaivagat i ja s'anava a cloure la ses-
sió, tornà a parlar:

—Senyor batlle, he de dir també
dues paraules sobre l'acord que han
pres de comprar els terrenys del Turó
de 1'Espinarda per fer-hi un parc pú-
blic. S'ha parlat de molts milions, pe-
rò no s'ha dit el nom del venedor.

—El venedor reserva el seu nom—
respongué el batlle evasivament.

—La ciutat té dret a saber-lo—féu
l'homenet. I llençada aquesta segona
bomba, s'assegué tranquilament.

Llavors sí que fou grossa la discus-
sió. Tothom reclamava, tothom protes-
tava, el cap de l'oposició proposà pas-
sar un vot de censura a l'alcalde i a
la Comissió de Parcs... tocaren les dot-
ze de la nit i la una i les dues de la
matinada i ja ningú no pensava en el
llit ni en la son. Tothom es sentia
cridat a defensar els sagrats interes-
sos de la ciutat, i el dret del poble a
fiscalitzar les despeses públiques. Crits,
discursos, cops de campaneta... I men-

trestant l'homenet causant de tot aquell
enrenou s'escalfava les mans plàcida-
ment vora el radiador.

Per fi, a les sis del matí es resta-
blí la pau i la concòrdia entre els ciu-
tadans i s'aixecà la sessió. Quan tot-
hom sortia, un i)eriodista s'adreçl a
l'homenet mal girbat que deixava el
radiador amb pena evident i li digué:

—Permeti'm tenir una interviu amb
vostè. Es veu, que s'interessa molt pels
afers públics. ¿On viu?

—Enlloc — respongué l'homenet. —•
Ahir vaig dormir sota un pont. Abans
d'ahir en una cova... feia molt fred i
plovia. Aquesta nit l'he passada ex-
cel.lentment, vora aquell radiador.

—I doncs, les seves interpellacions...
—Bé m'he hagut d'espavilar si no

volia que la sessió s'acabés dejorn i
em treguessin al carrer. Així he lograt
passar una nit magnífica!

NATURALMENT

Uns turistes passejaven
pel poble de Vilaniu
admirant les romanalles
i runes del temps antic.
I volent saber la història
d'aquell poblet tan rexic,
a un pagès li preguntaren
que passava per allí:
—Escolteu, ¿en aquest poble
tan menudet i bonic
no hi ha nascut cap gran home?
L'altre rumia i els diu:
—No senyors, a aquesta terra
sempre tots neixen petits.

['. E. P.

hi havia sobre la taula í a la porta es
sentia ja el sorollet de claus que feia
el porter galonejat per recordar al bat

-. lle que era hora d'anar a dormir.
En un recó de la sala comunal, un

homenet vestit pobrement seia mig en-
sopit al costat d'un radiador de la ca-
lefacció, sense cap apariència d'inte-
rès pels afers públics. Però quan el
batlle anuncià que abans de cloure la
sessió podien parlar els ciutadans que
ho desitgessin, l'homenet fou l'únic que
s'alçà i digné:

—Demano la paraula.
—Podeu parlar—digué el batlle.
—Senyor batlle, aquest vespre l'A-

juntament ha aprovat una proposició
accedint a la demanda de l'Associació
de Venedors de Mercat per apujar el
preu de la carn. Tinc entès que aques-
ta demanda la firmaven tres centes per-
sones.

—Sí senyor.
—¿Quin és el cens de població de

Vilagran?
Un murmull s'aixecà en la sala, tot

-hom s'interessà novament per la cosa
pública, tots els que feia un moment
només desitjaven anar-se'n al llit, re-
cobrareu llur afany de discutir. El
rum-rum adquirí grans proporcions.

El batlle, després de consultar el se-
cretari, respongué:

—Trenta mil habitants, segons el
darrer empadronament.

—Així, ¿voleu dir que l'Ajuntament
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Noves avent.urgs d'en Baliga i en I3aL ga

Si per Pàsgíí i un be compreu
Iirass(t jornt ':no 'el vulgo ent.

.Z^.;(":J	 rr !^r

6, 1^
Ha arribat Pàsqu i Florida

aa alegrar la nostra vida:
—l'i ..pQder-la celebrar
un anyell hem-de -cómprar.

--- Aquel' e s massa petit.
Ens ,co!n	 . ii xic més fornit.

L- n
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• –\o senyor. no fareu res.
El volem més gros, molt més

—¿Volen aqueo ' \ podran
trobar-ne 	 de més gran.

Tots' Cotos se'n. van a cu -.i^
diib̀ uiï ' márrà'com un ase.

IIIIilI liuIIii [ ' I'il•1,11111I'
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A penes es \•:.0 tancat
a tossar ha començat.

En Baliga, de p rimera	 Pero en Balaga és pesat
sap fc el salt de la barrera.	 i en l'aire l'han engegat.
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