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— Si jo li dono un costat i dos ancrles d'un triangle i vostè construeix el triangle, què valdran sumats els tres angles.
— Molt poca cosa perquè si vostè que é s un xic avar j a me'n dóna dos
molt poc devien valer tots plegats.
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En Ford i el problema de la misèria

U

AT simpàtic lector d'En PATUFET E n Rafel Garcia, ha tingut l'amabilitat
d'enviarme un retall del diari «.Euzkadi-* de Bilbao en el qual es conté —
traduït a l'espanyol, naturalment — un article del diari de Roma «L'Osservatore Romano» sots un títol tan suggestiu com aquest: «Interessants temptatives de Ford per disminuir la misèria».
E l gentil geste del meu amable comunicant ha tingut per objecte, segons em
diu, el de veure si la lectura de l'article esmentat em suggeria algun Pòrtic que
prengués tema de la seva matèria, però resulta ésser tan interessant i tan ben dit
tot ço que es diu en el tal article, que j o no goso a fer més que transcriure'l en
català publicant-lo en dues tandes, justificades altrament per la seva excessiva
extensió, en la primera de les quals es contindrà tot ço que és pròpiament el projecte de Mr. Ford, restant per a la segona els comentaris que hi fa el D r . Keller
de Friburg i els del mateix articulista.
I després de remerciar a E n Rafel Garcia la seva atenció, traduim:
*L'Henry Ford, el prodigiós americà qui ha creat innombrables centres dd
treball; que muUiplica congressos i màquines amb tal de perfeccionar els seus
productes industrials, reduint el preu de llur cost; aquell qui ha escrit que no és
el m à x i m guany sinó el m à x i m de serveis ço qui crea la potència del binomi '•capital i treball», pensa haver trobat també la recepta amb que acabi amb la misèria.
S i la compassió ens estimula a donar menjar a l famolenc per què no ens ha
d'estimular més encara a desterrar la fam? Donar és cosa senzilla; fer que el donar resulti cosa innecessària, és més dificultós. L a beneficència organitzada, comercialitzada, convertida en sistema i professió asseca el cor, és gèlida. Una institució de beneficència que no té intent de convertir-se en útil no pot fer grans
serveis; s'acontenta amb romandre a i x í com és i augmenta d'agaesla manera la
rúbrica de la improductivitat. Heu's aquí alguns dels principis d'Uenry Ford.
Amb tal de desterrar aquest inconvenient, F o r d proposa una major armonia
entre el repartiment i la producció. E l s individus aparentment inútils per man-

772

EN

P A T U F E l

tenir-se <kmn desertar voluntàriament de la condició improductiva llur i allistar-se en els estaments productius. «En una indústríà ben organilzada — diu E n
Ford — són més nombrosos els llocs ocupables pir cecs, que cecs h i han per ocupar-los. No parlem j a dels altres casos m é s greus, com serien els esguerrats.
Molts homes que capten podrien guanyar-se el pa com l'obrer m é s robust,
que tot sovint fa un treball que un home feble podria fer».
E n prova d'aquesla teoria, l'Ilenry Ford ha classificat totes les menes de
treball de les seves fàbriques, segons les aptituís físiques que requereixen, i ha
esbrinat que de 7.883 operacions no arriben més enllà de 3,888 les que exigeixen
la força d'un home normal; les altres 3,505 poden fer-les les dones i els nois; €70
poden execular-les individus sense cames; 2,837, individus d'una sola cama; 2
persones mancades dels dos braços; 2,837, individus d'un sol braç, o són susceptibles d'ésser fetes /wr cecs, i a i x í per l'istil.
Tots aquests obrers, físicanu nt deficients, poden fer un servei de pleïux valor
productiva i ésser retribuïts amb els millors sous. E n cap cas deuen col·locar-se
els febles amb treballs de poc rendiment, amb el sol objecte de fer estalvis en el
salari, amb pretext de les tares llurs. E n Ford ha fet aplicació de la seva teoria,
i ha demostrat pràcticament que en els seus establiments hi ha arribat a tenir-hi
col·locats 0,583 invàlids. D'aquests, 125 eren esguerrats o coixos; un, mancat de
les dues mans; 4, cecs; 207, gaii'ebé cecs, 37, sords-muts; 60 epilèptics; 4, sense
peus; 234, d'un sol peu o d'una sola m à ; els demés amb tares de menys importància. Mil eren Usics, que treballaven a l'aire lliure. L a meitat gairebé dels treballs que feien aquests invàlids no requereixen més que un dia d'aprenentatge;
els demés, d'un a vint dies».
L a setmana entrant, si D é u vol, notaré'm les observacions ben interessants
també que el D r , Keller fa a aquesta recepta de Mr. Henry Ford tter acabar la
misèria.
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Tot cl que tenfa!
Un judici a l'Audiímcia
es l'eia, eoutra en PoUorfti
acusat del robatori
d'un rellotge niquelat.
El defeusor, amb tal gràcia
i tant calor peroi'A
que la Sala, comuiug-uda
va absoldre el pobre acusat
convenc-ats lutí que era nn honif
que per sa banocèucia gran
os mereixia la lluïa
i no ésser empresonat.
En Pancràs agraidissim
i auib Teiuoció que és del tas,
remercià dayaòt Ja Sala
a son IIB bil advocat:
— Senyor! Mercè» ft sa ciència
judicial, em veig lliurat
del presidi i la ignomínia
sospesos sobre mon cap.
Vull correspondre a la mida
de mos possibles actuals.
Prengui això, si més teula
molt més li hauria donat.
1 la Sala esiupefacta
v a reurc com en l'ancras
a son defeusor donava
el rellotge uiquelail
P. E . P.

— Primer anirem a veure els avis de
Gràcia, després l'avi de Sans i en acabat l'avi del Parc.
— Bscolta papà. Quants avis tenim?

PINTO i PRAT/

•LAVABO/— BANYEREy—
•••BIDETy— WATCR/'·
RONDADEj.PtRt·Sl·
BareeíonftTelefyMoiP
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El mirall misteriós
Situació compromesa
iniateriAs íregadis d'alguna cosa qiie li passà a tocar do les cames, fou,
com cu va veure ou el capítol anterior, la raó poderosa que. el va fer sorth
cuita corrents do darrera del tapis, cstalviaut-li la feiua de resoldre si 11
coiiveuia més sortir amb la Uantenm encesa o ai)ag'ada.
L'oig'lfii l'hav ia fet resoldre ràpidament i sense pensar-s'hi ui uu iustant
sorti de darrera del tapís portant a la mà la llanterna encesa.
Però, amb la pressa, i la tribulació quo sortí, fos que s'hagués entrebancat
amb ol mateix tapis, fos — i això és el que, a ell li havia semblat — que algú li
hagués l'et la travera por fer-lo caure, el cert és que el pobre professor ensopegà
i anà a caure assegut en mig del saló en una posició més aviat ridícula.
Pev sort, la molyuda catifa que cobria el t.rcspol, li estalvià un bon maca
mcut a ta part posterior de la seva personalitat; però sí pel quo cs refereix al
cos havia sortit indemne do la caiguda, pel que fa al seu esperit el tenia més
trasbalsat i estemordit que el d'una sargantana perseguida.
Però, de sobte senti que la sang- so li glaçava en les venes. Assegut a terra,
de cara al tapis pogué veure, — j a que la llanterna havia quedat fent llum en
aquella direcció, que el grau tapis es movia, talment com si hi hagués algú al
darrera.
E l sou primer impuls en veure-ho, fou el de fugir escapat, però cl mateix
terror li paralitzava les cames, i per més que en tenia el propòsit, no trobava
el momeni de purtar-lo a la pràctica.
Per traiii|iiilitzar-3e a si mateix, el professor Gustau volgué pensar que si
el tapís es movia no era per causa do cap misteriosa intervenció, sinó a conseqüència de la seva pròpia ensopegada.
Més valia eroure-ho així, encara que, per poc que ho hagués rumiat, hauria
comprès que, si bé no era impobsible, era molt poc probable que el tapis estigués oscil·lam UntS estona després que ell hi havia ensopegat.
Per sort, pastà una bella estona sense que. s'observés cap nou moviment del
tapis, ni es sentis cap mena dc soroll.
E l professor Gustau, j a es va veient que era un home que no menyspreava
les boues ocasions, i com que aquella li semblà la més a propòsit per abandonar
el suló i «uai se u n descau-ar, que bé li convenia, «'alçà i s encaminà cap a la
porta, tol düiumt de cua d'ull unes mirades plenes de prudència, per uo dir de
por, envers el tapis.
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Peró la cosa més extraordinària no li havin ocorregut encara a l'infidel
professor.
Quan arribi» vora la porta i ja ca veia com qui diu fora d'aquell saló misteriós, alliberat du totes aquelles al·lucinacions que li glaçaven la sang es trobà
amb la més

Inesperada s o r p r e s a
Anfi per donar volt a la clau per obrir la porta, i es trobà que la clau no
hi cru.
De primer li semblà que somniava, que era objecte d'umi falsa visió, que...
Tot ho podia crrure menys que la clau que ell mate: \ havia deixat cn el pany,
per la part de dintre, quan havia entrat, no fos ara alli tal com ell l'havia deixada.
N'hi havia por tornar-se boig i era això el que estava tement el professor
Gustau, boig de terror i d'esglai davant de tants de fets misteriosos que estava
constatant.
Però, aquesta vegada, el conflicte esdevenia més seriós que mai. Àdhuc
deixant apart l'aspecte inexplicable del fet, hi havia oi problema real, irnportantissiïn per al professor, de veure com se les arreglaria per sortir d'alli dins.
L a situació, en efecte, no podia ésser més compromesa. L'impossibilitat absoluta de sortir del saló era evident.

775

EN

PATUFET

No havent-hi clau no podia obrir-se la ^ran I pesada porta, i en aqucsi caa
el pobre professor quedava condemnat a quedar-se allí dintre i morir-s'hl dc famj
perquò no calia pas comptar que el podessin sentir per molt que piqués u la
porta, j a que cl saló dels tapissos, com j a s'ha dit, estava situat en 1 ala d'edilici
que no era habitada,
I si, per un cas extraordinari el podessin sentir, hi havia la contra que
l'atraparieu alli dins, gense que podés explicar satisfactòriament la seva presència en cl saló dels tapissos i per tant exposant-se a ésser descoberta la seva baixa
acció, a perdre l'honor i a ésser engarjolat com un miserable lladregot.
Aquestes consideracions que varen passar ràpidament per l'esperit i l'entenfanent del professor Gustau, no eren les més indicades, com es comprèn, per
alegrar aquell desventurat.
L i quedava, es cert, un recurs, i era el de scrvir-se de les mateixes eines
que havia deixat al darrera del tapis, per arrencar el pany de la porta.
Però, com és de suposar, aquest recurs oferia els més grandissims perills i
dificultats. En primer lloc quedaba el dubte que podés arrencar-lo aquell pany
enorme de ferro forjat, encastat a la fusta dc roure de la porta i clavat amb
enoi ines claus de cap rodó, rcblats per la part de fora amb la punta torçada
endins.
Pel que es podia veure, es comprenia que arrencar aquell pany no era obra
d'un moment, ni podia íer-se sense produïr un gran soroll que causaria la més
extraordinària alarma al castell, portant com a conseqüència el seu deshonor
i ei seu empresonament.
E l cap del pobre professor no era j a bò per a res, ni tan sols per saber diccrnir qué era el que més li convenia.
Causat de cos i d'esperit, el malaurat es deixà caure al peu mateix de la
porta i allí es quedà aclaparat, esglaiat, veient dibuixar-se la terrible visió del
seu tràgic captiveri, roscjrat per la fam i els reraordiments, sense la esperança
de salvar cl seu cos secardi ni la seva ànima miserable.
E l propvinent capítol, que pot j a reservar-nos davant l'impossibilitat del
malaurat professor de sortirse d'u^ueixa tràgica «ituació? Això és el que veurem
si D é u ho vol.

JLU FIT

D suplement d'EN P A T U F E T corresponent al present número publica el 12
fulletó de la segona part de l'interessant novel·la d'En Josep M.a Folch i Torres: L I S E T A D E CONSTANS O L E S ASTÚCIES D'EX F I D E L D E L F I . Amb
aquest suplement es regala el conte complet «Un bun amic»,
per L u Manuel Mariuel·lo

EN

PATUFET

777

Pel·lícula dc la setmana
Els nfpctats de la melsa
0 els tarats del ronyonal;
els qui tenen artritisme
0 pateixen dc brians;
els qui cs dolen d'averies
al ventrell o al budellam;
les que es queixen de clorosis
1 do pobresa de sang,
d'histerisme, cloro-anèmia
o d'afeccions consemblants;
els hidròpics, els nefrítics,
els dispèpties, els malalts
de gota, d'hip-erclorhidria
o de càlculs vessicals;
els agotats, els neuròtics,
els tísics en tots els graus;
els sanguinis, hemiplòctics,
els ferits, els afectats
d'hipertròfies del fetge
o de febres tropicals;
els asmàtics, els bronquitics,

els de cor atrofiat:
els restrets, els disentèiics,
els masells, els medul·lar?,
i els que tinguin qualque tara
o qualque bony o forat
que pugui «xigir les aigües
de Cestona o de Carlsbad,
do l'Espluga o de Caldetes, ,
dc L a Puda o de Campin any,
de Sant Uilari, de Tona
o del Vichy Català,
és inútil que es proposin
cercar remeis per UurS mals
en algun dels balnearis
que els serien indicats,
car en temporada d'aigües
els establiments de banys
els omplenen fins les golfes
aquells que estan bons i sans.

NYIC

Virolet aquesta setmana publica la molt bonica historieta d'en Llaverias
r)el «llibre de les bèsties» dc Ramon Llull i la novel·la «Lau» d'en Carles Soldevila, amb dibuixos d'en Junceda.
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EI mil·lionari

T'n rei dels altres temps, « n rei benigne,
qnc- gLU ornant son poble, es mostrà, digne
d'esser ben recordat, uua vegada
donà ona passejada,
desitjós de conèixer de la vora
si lot en çl pais anava a «l'hora»,
recorreut pam a pam i amb tota calma,
els indrols més llunyans del seu reialme.
V a restar satisfet. E n general
ni d'ell ni del Govern no deien mal
i abundava cl diner. Fins alguns rics
tenien uns palaus tan rebonics,
que estaven fets amb jnspi i teules d'or,
i marbres, i miralls, a dret i a tort.
L a resplnndor que feien des de lluny!
Les teulades semblaven sols de Juny!...
I el rei va cridà a un ric. un milionari,
que tenia un talent extraordinari:
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— M'han dit que tn ets tan ric!

— Ai, Magestat!
Vos han ben enganyat!
Ma riquesa privada, no la tinc,
0 si la tinc, no éa meva: é s d'altre? cinc.
— D'altres cinc?
— Cinc companys
quo solen ami amb mi des dc fa anys.
— Es que tu els fas hereus"?
— Se n'han fet ells!
— I no protestes tu dels atropells?
— Senyo, és la llei del món.
Aquest cinc companys meus. sabeu qui ?ón?
L'ínondació, l'inceudi, el Kobatori,
la Justícia, i la Mort.., Deixeu que implori
que hi hagi qui s'ho quedi
1 de! perill de l'or cm desenredi.
Jo no sóc l'amo, pas, de ma fortuiía.!
Són els cinc amics meus, els que lot d'una
se la poden quedar, deixant-me a ml
més pobre que una rata. Veieu si
a mi se'm pot dir ric! Amb tanta hisenda,
sóc un pobre només que viu de renda.
Treieu-me els cinc companys... i j a podeu
donar-vos per hereu!
Treure-H els cinc companys?... El rei cnllS
i, de cor, a l'iicrcncia renuncià.
CLOVLS ElilKRIO
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Invents famosos
A haveu sentit a parlar de la festa
del Sol que es celebrà precisament,
no en dia en que el Sol fes festa,
sinó en el dia en que treballa més hores: el 22 de juny, dia dol solstici
d'istiu.
T a n atrafegat estava el pobre Sol
aquest dia, que ui es dignà tenir temps
de concórrer a son homenatge, ei qual
(o ironies!) es celebrà en la fosca sala d'un cine si bé il·luminada per la
clara llum de la ciència i de les més
il·lustres llumaneres de la mateixa.
Amb ocasió, doncs, de tan grata festivitat passada, parlarem avui de l'invenció de l'Astronomia.
Després do l'anar a peu, cs la ciència més antiga. Dic després de l'anar a
peu perquè és de creure que Adam fou
creat dc peu dret i per lo tant lo primer que féu va ésser caminar, però
desseguida degué cansar-se per la falta dc costum i cercaria un lloc on
ajeure's veient llavors el cel amb el
sol, la lluna o les estrelles segons lliora
que tos.
E l dia que el llençaren del Paradís
junt amb sa muller, començà Adam a

veure les estrelles sovint en tenir de
treballar per guanyar-se les garrofes,
amb els peus i les mans plens d'ulls de
poll i el cap de maldecaps per mantenir la família.
Els primers astrònoms de debò, com
si diguéssim amb botiga oberta, foren
els egipcis i els caldeus.
Els egipcis descobriren les banyes
de la lluna i les punxes de ics estrelles.
Els caldeus, amics de la calda, es dedicaren a restudt,del sol, font l'important descobriment de que roda a l'entorn de la terra en vint-i-quatre hores.
Lo particular dol cas és que siguin
vint-i-quatre justes, ni un minut més
ni menys. També és digne d'atenció el
fet dc que pugni donar la volta al món
en un dia, essent aixls que va tant poc
a poc que quasi ni se'l veu moure.
Avui el savis han calculat el pes del
sol. E l caldeus no havien arribat a
tant. Sabien però, que el sol és més
pesat a i'istiu que a l'hivern, cosa que
no creuen el savis d'avui dia. I és natural que els savis no el trobin pesat el
sol a l'isliu, perquè se'n van a estiuejar
a Suissa o a fer càlculs a Sant Hilari.

Procureu que els vostres fills, de joves
comprenguin el valor del temps, estimulant en ells la virtud de la puntualitaf.
Obsequiant als nens amb un rellotg"e de
marca

E LECTION
s'estimularà aquesta virtut.

El rellotge' ELECTION
és hora exacta

EN

FATU F E

Haguessin de treballar com Adam ja
el trobarien pesat i fins veurien les
estrelles.
Perquè el fi veritable de l'Astronomia ès aquest; Construir observatoris
i ulleres i obtenir subvencions dels governs por viure sense treballar, mirant ai cel beu ajaguts d'esquena a
terra.
Encara els egipcis ! caldeus les estudiav< n ells mateixos les estrelles, més
ara amb l'invent de la fotografia, tota
la feina de l'astrònom consisteix en
osar una màquina fotogràfica darrera
ullera i que vagi ella retratant cl cel
mentre el savi fa el vermut.
Després dels egipcis i els caldeus, es
dedicaren a l'Astronomia els indis, els
xinos i els grecs. D'aquí ve que avui
aquesta ciència sigui tant enrevesada.
Escoltant o llegint quelcom d'astronomia sembla que us parlin en grec, que
us vulguin enredar com a un xino o
que el savi és molt indio.
Entre els grecs n'hi hagué un que es
deia Ptolomeu, que precisament vivia
a Egipte, el qual descobrí que la terra
és una bola. No calia pas ésser astrònom per saber que cl món cs una mentida. J a ho deia un poeta que si no era
astrònom, vivia sempre pels núvols
com els tals acostumen:

f

«Tot és segons el color
del cristall amb que hom ho mira».
I per això quan portava ulleres fumades, tot ho veia negre.
L a força en moviment en el cel és
molt grossa i solament el sol, desenrot-

'.81
lla una potència de molts milions de
HP. (perquè ara dels cavalls se'n diu
aixis). No obstant i això, Josué en una
cèlebre batalla el féu deturar per tenir
temps de rematar la pallissa.
Avui però, no té cap mèrit parar el
sol. Com ara tot s'ha mecanitzat, hi ha
uns aparells especials anomenats parassols que ho fan molt fàcilment.
Tornant a la festa del Sol trobo que
la apel·lació no és exacta.
J a he fet notar abans que el Sol no
hi era a la festa i també que és el dia
que treballa més. Ademés, si l'organitzador s'hagués fet la festa tot sol, el
nom hauria estat bé, però tal com va
anar, no resultà la festa del Sol sinó la
de l'Acompanyat.
E n aquesta festa el Sol fou aclamat
xardorosament i ell, xardorosarnent
també, va respondre fent-nos ofegar
de calor tot el dia. Els savis astrònoms
amb sa proverbial amenitat ens anaren explicant contes de la lluna, de les
taques del Sol i dels remats d'cstreltes.
Com que es fa tard, la setmana vinent us en faré cinc cèntims de lo que
vaig treure en clar dc tals explicacions. A mi però, no m'enreden. Com
que jo sóc savi, com tots heu comprovat abastament, m'atinc a la dita d'on
Quevedo (o d'un altre) convenientment traduïda:
«Històries de les estrelles
són molt fàcils d'inventà
perquè ningú no anirà
a preguntar-les-hi a elles».

GUILLEM D'OLOBÓ
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Un descobriment interessant
Dos savis nordamericans q\ic han consagrat vint anys de la vida llur a estudis de fisiologia vegetal, després dMnnombrables observacions i experiències
han arribat a la conclusió verament esveradora de que els vegetals frueixen de
vista i d'oïdes. Ço que ens apressem a posar en coneixement dels aficionats a fer
costellades dessota els arbres de les fonts de la Manigua o de la Teula, i dels
cercadors de bolets, amb tal de que procurin ésser discrets en llurs paraules i
accions mentre no hagin eixit del bosc o de l'aubareda.

JOEDI BUSCA

lli
i

— Has vist algun combat de boxa?
— Sí, però l'ase'm flic si els entenc: Pigureu-vos que quan un boxejador cau,
tothom diu que no cau (Knock out)
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Botànica artística
L'herbari. — A ï x i que arribem a casa
lo primer que Lem de fer és netejar i
endegar on forma presentable les plantes recullides, i després les premsarem. Si n'hem recullit alguna de mullada (és moltmillot cullir-les eixutes),
les deixarem eixugar abans de premsar-les.
•
E l premsat.—El premsat el farem
en la fornia següent: Cada exemplar
dels que haguem recullit cl ficarem
dins un plec de paper d'estrassa; farem
un munt d'aquests plecs i hi posarem
a sobre una fusta de la mateixa mida
que el full de paper d'estraesa i la carregarem de pedres fins a pesar uns
tres o quatre quilos. Si tenim a casa
una premsa de copiar correspondència, podem aprofitar-nos d'aquesta màquina, però cal un xic de traça, sobretot en tractar-se d'exemplars molçuts.
Els exemplars molçuts necessiten,
demés de la pressió, una preparació
especial, sense la qual les fibres i la
carn de de les fulles es destriarien en
lloc d'aplanar-se. Per evitar-ho, s'untarà el paper d'estrassa, en tota l'àrea
que ocupi l'exemplar, amb un xic d'oli
o de llard.
Les fulles molt fines, com els sèpals
de Ics roselles, per exemple, no es poden posar a la premsa rihilre de paper
d'estrassa; cal paper més fi, encara
que porós, car d'altra manera les m gositats del paper destruirien els teixits de la planta i la trencarien.
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L ' e s t o j a i . — Per estojar-Ios, els
exemplars del nostre herbari ornament ài o artístic, cal que siguin fixats
en fulles do paper de barba o cartolina
i guardats del fregadiç per mitjà d'una
fulla de paper celnlosa o d una mena
per l'estil fixada com una coberta.
L'exemplar es fixarà a la cartolina
o paper de barba mitjançant unes brides o tiretes engomades que agafin els
branquillons.
Desseguida cada cartolina amb la
corresponent coberta d e f e n s i v a de
l'exemplar enganxat, es ficarà en la
carpeta o estoig de les pendents de
classificació, des del qual, un cop clasfic.its els exemplars, passaran a l'estoig o carpeta definitiva.
Les carteres, carpetes o estoigs de
l'herbari poden ésser de Ics normals
de guardar documents i de la mida
justa del paper- de barba- o cartolina;
però cal tenir en compte la necessitat
de que el llom sigui rígid, car com quo
el major gruix de cada full serà en el
seu centre o sigui allf on hi haurà la
planta, la carpeta es posaria botaruda,
ço que castigaria en gran manera els
exemplars, a l'cnsemps que seria incòmoda de guardar.
A la tapa i al llom de cada cartera
o estoig s'hi posarà una tarja iirnb la
llegenda de la classificació a que pertanyen els exemplars que s'hi guarden.
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COSES

Vestit per a nena

També pot fer-se aquest vestit amb

^qnest vestit és per tina nena de
cinc anys. Es fet amb batista de cotó
blanc amb «topos».
L a gràcia d'aquest vestit està on les
butxaques que és lo que el fa distingir
dols altres.
Es talla un cosset que arribi flns a
sota del braç ben aiustadet i retallat
de mànigues ia aquest cosset s'hi munta la faldilla arrugadeta. Després es
talla un coll, que se li dóna la forma
d'espatlles per les mateixes, fent una
pint a ben pronunciada i aquest coll tó
d'ésser sufleienment llarg que pugui
servir dc mànigues.
Per l'esquena, el coll ha de seguir
una forma rodoneta. en canvi per davant, té de, formar gairebé un angle.
L'adorno d'aquest vestit consisteix
en un entrador i punta de batista amb
un calat a la màquina; a les butxaques
també s'hi posa un farbalà de brodat
tot al voltant.

pita i crespó. Allavor» (Is farbalans tenen d'ésser de la mateixa rob'a.

ROSA

jorn d e claror
Riu el sol de joia folla i gerda
al bell mig del cel asserenat;
— si hi.vagués una boirina verda
d'un sol buf fondria's com un fat.
Juga el vent per dintre de l'arbreda
i pentina un pi descabellat.

I no sé qxiina harmonia estranya
rabejant, psalmeja dins l'afrau.
Formidable s'alf;a la muntanya
endinsant la testa en cl col bla.
Dorm la bruna i fumejant cabanya
mig perduda en el pradell sua u.
FBAKCBSC l'üJADAS
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— L'Ortopèdia ha avençat enormement com es demostra en la següent història: Una
granada va partir en Ires troços un pobre soldat francès de ïa gran guerra. Però cada im
d'ells, amb petits retocs va poder continuar essent útil a la república.

Les cames, omd una petita plataforma
metàl·lica al cim. varen adoptor l'ofici de rocader.

Ei cos omb l'aditamenl d'una orella de
cel·luloide, va entrar de dependent a uii
escriptori.

1 el cap entremitg de perfums i pomades^ va fer de «cap» a l'aparador d'un perruquer de
)a rue de la Paix.
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E l desconfiat
E n Pere, de Montbrió de la Marca,
«lu Pere» com li diuen, és molt desconfiat, i troba al Pai\ dc cal Ciculi,
que sembla l llercu Escampa:
— De te jruard. Pau; sembla que
fas bona cara aquest mati... Es coneix
que et van bc els negocis...
E n Pau es frega les maos:
— Si; no em puc queixar. Veies: ara
mateix vinc d'assegurar la collita contra ei foc i contra les pedregaden...
«I.u Pere» reflexiona uu instant.
— Contra el foc, si, ho comprenc;
però contra les pedregades...? Com
t'ho emmaneçaràs per a fer pedregar
quan et convingui?
E l jogador
Aquest és un conte molt conegut però té tanta, gràcia, i es tan fondament
català, que no sé resistir a la temptació de reproduir-lo. Es un conte que
ha corregut tol el món.
Un jugador d'oticl arriba al cel i troba, a la porta el bon D é u .
— Senyor, jo voldria entrar al Paradís!
— No pot ésser. L a teva papereta de
mort, diu; «Jugador empedernil. No té
cura».
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— Es veritat. Però^ a T ú , Senyor,
què et fa? Vaja, no em facis entomar
cap avall, que ía calor! Deixa'm entrar!
— No, de cap manera! No vull jugadors al Paradís!
— Senyor, escolta la meva plegaria:
juguem ma part de paradís al tuti. Si
guanyo, entraré; si perdo, aniré a
l'infern!
— Perfectament! No vull que diguis
que no sóc aniabiu! — fa el Senyor,
rient de bona gana.
S'assenten eu un replà de nüvol. Un
àngel porra un joc de cartes. Escapcen
i al Senyor li loca donar.
E l jugador iulerrompi
— jEi! Nu a'Iii val a fur miracles!

L'ànima
En Trafiquem, r n vendre una vegada
l'ànima al diable, a canvi d'obtenir tal
o qual benifet suspecte. I va passar
temps, tant, que j a no se'n recordava
de la venda.
Pero va venir la Mort, que tard o
d'hora c» presenta, i riioino repenedit,
no volia morir sense rescatar l'àuima.
Tot engumós va consultar el cas a
un amic.
— y u é faig? E l diable cm reclamarà
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l'ànima i jo no tindré m é s remei que
enlre^ar-l'hi.
— Ço rai! Encara hi ets a temps...
Ves; posa-la a nom de la teva dona!
Societat comanditària
— Qne tal te van els negocis, Pau?
— Molt bé, Pere. A r a he posat una
caso de, banca.
— Amb quins diners?
— Amb els d'en Saladrigucs. E s
molt ric.
— I com heu constituit la societat?
— Veuràs, comanditària... E l l hi ha
posat els diners; jo l'experiència.
D'aqui un any jo tindré els diners, i
ell es quedarà l'experiència.
L a carií, 1/
E l senyor P i , no gasta gaire. Home
metòdic, va de casa al despatx, del
despatx a casa, de manera que, dels
vint duros que es guarda cada mes
pels seus gastets, quinze, quan menys,
li resten balders. Balders del tot, no,
perquè té un pobre que cada mes els
va a cercar.
Un mes, en arribar el pobre al despatx, el caixer li diu:
— E l senyor P i , aquest mes, no li

podrà donar res, perqnd amb el casament de sa lilln, li ha fet una estrena i
ha esgotat el diner destinat a almoines ..
— Home! Digni al senyor P i , que j a
podia havia Cet restrena a sa lilla imib
els diners seus, i no amb els dels altcçs!
E l mateix pobre v a a casa d'un
altre senyor a demanar almoina.
— Ho sento molt, però no pot ésser.,.
J a faig prou on atendre al IHHU germà...
— Pero senyor, si el seu germà diu
que vostè no li dona res...
— Llavors, iccoucgucu que si al
meu germà no li douo nu cèntim, com
vos l'he de donar a vós?
Un altro pobre truca a la por!,! de
l'anterior senyor, que es riqulssim. E l
mendicant conta les seves frifnlquis:
— Pensi, senyor, que linc tres criatures amb l'escarlatina 1 la diftèria;
que la meva pobra dona te pedres al
fetge, que ma cunyada, que lé el marit a Amèrica cercant treball, s'ha
trencat una cama; que la meva mare
està paralítica...
E l senyor, amb les llàgrimes ais ulls
davant de tanta misèria, crida a! criat:
— Pere, — li diu; — les penes d'aquest home trenquen el cor... Ves,
treu-lo de casa!
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t)NB TALI.TITS DE TUNTINA A LO
MARINERET

Cantifats per tres persones. — Cinc
trossos de tunyina molt fresca, d'un
cenlimcrro de gruix per cinc o sis centímetres quadrats o triangulars. 18
mnsclpa petits, ü n a ceba. Un pebrot
fresc. Dos tomàfecs madurs. Un vaset
de v i blanc. AU i julivert. Sal i una xicreta d'oü.
Primera operació. — Quan el trossos
de tunyina estan ben nets, es salen
passaiu-los per farina i fregint-los en
oli po^at eq una paella a foc viu. J a
fregits i escorregut l'oli es col·loquen
on una tartera o llauna. Mentrestant
s'hauran bullit els musclos amb una
mica d'aigua després d'haver-los netejat; cn quedar cuits i oberts s'escorren
i se'ls separa mitja closca o sigui la
buida, doix.int-los la que va enganxada al musclo. Aquestes mitges closques
plenes os col·loquen al voltant de la
tunyina fregida.
Segona operació. — E n el mateix oli
de fregir la tunyina, afegiut-n'hi unes
gotes més, s'hi fregeixen la ceb^ i el
pebrot ben trinxats, remenant-ho contínuament. E n quedar ben fregit s'hi
afegeix el tomútec pelat i trinxat, es
fregeix bé i es mulla amb el vi blanc
posaut-hi una mica d'all picat, sal, un
polset de canyella i una mica de pebre
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blanc en pols. Es retira del foc i es reparteix aquesta saiseta per damunt
dels trocets de tunyina i musclos amanint-ho amb unes gotes més d'oü per
damunt. E s tapa la llauna i es col·loca
damunt el fogó amb foc de poca força,
solament perquè pugui coure's poc a
poc uns quatre o cinc minuts quedant
llest.
Es un platct que pot servir-se a taula
en la mateixa llauna o traslladar-lo
tot a una platera.
En Ics cases que tinguin forn s'acaba
la cocció a forn fluix.

IONASI DOMÈNECH

Ja s'ha posat a la venda, ol millor
llibre de cuina casolana

LA
Compost

pel

IGNASI

T E C A
famós

cuiner

català

DOMÈNECH

Aquest llibre L a Teca és necessari i
útil a totes les llars. De venda en totes
les llibreries de Catalunya, i al carrer
de Muntaner, 104, I . r , l . "
A l preu de 3 pessetes
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— Te'n vas a parlar per telefoní
— À escoltar per telefoni Perquè é s la meva dona In que em demana i quan
ella pren la paraula poca cosa puc dir jo.

jgjjjjjjji^jyi^

P O D R À G T J A N Y A R - S E UN J O R N A L
treballant en la seva pròpia casa amb la cèlebre màquina
alemana per fer mitges i mitjons « W e i n h a g e n > .
GUSTAVO
WEINHAGEN
Barcelona. -:- Apartat núm. 52T
Es necessiten agents que coneguivi aquesta classe de màquines.
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i deien en Peiró. Tothom el conoixin però nhiírú no l'estimava.
Tenia cl cap gr.-s i botarut, les cames tortes, i el posat esquerp. S'havia
quedat curt de mida 1 n'hl havia que deien que ja no creixeria més.
Quan no s'és com tothom s'ha de pagar. Aquest «tothom» no vol que ningú
neixi l'ora mida. No vol caps bolaruis, ni cames tortes. I el que l é la gosadia
de néixer així, cl que s'atreveix .1 no ésser com tothom ja esiíi llest. E l «tothom»
es creu de. seguida teuir dret a ésser cruel amb ell.
I era això el qne passava amb cl pobre Peiró. Ni xics ni grans uo el podien
veure. L i feien riota i el deixaven sol.
Després, com quo sempre el veien gol, l'acusaven d'esquerp els matcixoR
que li en havien fet tornar.
Pobre Peiró! E n els seus llargs diàlegs amb ell mateix, quan es preguntava,
en la solilut d'un torrent o en el recó més amagat d'un bosc perquè el tractaven aixi, perquè no havien de voler-lo amb ells els nois en sortint d'escola, li
entraven unes tristeses tan profundes que més d'una vegada s'havia trobat amb
els ulls plens de llàgrimes.
Un dia que havia tingut, pensaments d'aquestos, va sentir tot de sobte, una
fressa a prop séu. Es va girar i es trobà amb la Cecília de efln Poc, la noia
d'una pagesia de vora el jyjble.
Com si anés amb por, la Cecília, qne havia sortit d'entre u n a espessor de
renrolls d'alzina quo feien tanca, es quedà uns instants parada, més per veure
quin efecte causava a en Peiró la seva presència que nos pas perquè fos sorpresa d'ell.
E u Peiró se la mirà amb el seu mirar de cua d'ull, i cuità a aixugar-se les
llàgrimes. Perquè era això el que li passava: Quan 110 hi havia ningú al séu
davant, feia el mirar i cl posat de, tolhom, però encara no veia a algú, com que
la sabia per trista experiència que no 11 faria cap bé, el temor i el rezel li endurien l'esguard i li encongien el posat.
Quan va veure qne la Cecília es quedava allí mirant-sc'l, sense fer ni un
pas endavant nj un pas enrera, en Peiró comentà a sentir aquell neguit que
Ientia seïtapre quan no estava sol, i acabà per ali^ar-so. per fugir per la banda
oposada a la que es trobava la Cecília.
Però aquesta el cridà:
— Peiró? Per què fuges?
Només que en el to de la veu d'aquella noia j a hi trobà el pobre noi mé»
dolçor que no havia recnllit en el seu cor on tots els dies dc la seva vida.
E n sentir-la cs deturà. Ella llavors, avençà poc a poquet, no ben decidida
encara.
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— Perquè te n'anaves, Peiró? Que tens tard?
— Qui, jo, tard?... Jo no en tinc mai de tard — respongué ell sense mirarse-la, amb cl cap cot i una espatlla amunt per ocultar encara més el rostre.
— No et renya la tova mare si hi vas tard?
— L a mare?...
E n els llavis d'en Peiró s'hi dibuixíi un somriure d'amarguesa:
— L a mare j a té prou feina amb la que té...
I t o m à a fer semblant d'anar-se'n.
— Per què te'n vols anar?
— I tu per què venies, doncs? — li preguntà en to de queixa.
— Si et faig destorb me'n tornaré, Peiró.
I a i x ò la Cecília, ho va dir tan humilment, que ell senti com una mena de
greu d'havcr-li parlat aixi.
Ella explicà:
— H c vingut perquè la mare m'ha fet baixar a collir vcrdulag'ues, i t'he
vist per darrera de les alzines. T u vi D em podies veure i jo, per esperar que te
n'anessis, m'he quedat mirant-tc... No t'has d'enutjar si t'ho dic. Em feies tanta
por, i no d'ara, de sempre, que per res del món no hauria passat per aqui essent-hi tu.
— Bé has passat, doncs!... — remugà ell.
— Oh, després, si...
— Com vols dir, després?
— J a t'ho diré... Quan he vist que ploraves.,.
EU féu un moviment si l'hagujssin punxat.
— Qui, jo, plorava? — pregunta en un to agressiu.
Ella reculà dues passes, creient-lo abrivat.
— No, no fugis, no, per a i x ò ! Però, et dic que no plorava — repetí ell, com
si cl fet de plorar li semblés una gran vergonya.
— Està be, Peiró... Si ho vols així, deixem-ho aixi; però perquè m'ha semblat veure llàgrimes en els teus ulls és per lo que he vingut; perquè d'altres
vegades ho he pensat que deu ésser ben trista la teva vida.
E n Peiró alçà el cap i se la mirà a la cara.
— De cert que has pensat això? — li preguntà d'una veu que no semblava
la d'ell de tan suau.
— E s que un dia vaig veure com els xicots l'apedregaven... I un altre dia
en sortint d'escola vaig veure com t'amoïnaven i se't mofaven, i perquè tu un
vas arreplegar un i li vares donar un cop de puny, un home que passava et va
agafar i ct va pegar barbremenl a la cara i al cap i per tot, que ícics pietat...
Es des de llavors que et tinc compassió... Solament que cm feies por, saps? Com
que diuen que tens tan mal cor, que no deixes surar cap niu, que quan els tens
aturmentes els petits o els esclates contra Ics pedres...
— D'això tens por? — preguntà ell, sorprès.
— D'això i . . . no t'enutjaràs, veritat? D'això i de com ets... Segons com mires, si que en fas de por, Peiró.
Ell acotà el cap.
— No t'ho dic per fer-te pena, saps .. J a veus que ara no me'n fas pas
de por.
— De cert que no, Cecilia?
— No ho veus? — féu ella, donant, una passa més endavant.
Ell do tan agraït, cercà uua paraula por dir-li-ho, i no trob:iiil-ne cap, li
preguntà tot de sobte:
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— Vols que to les culli jo le» Terchilagiies?
— Si tu vols?
I començaren a seguir cl marge, ella amb el davantal estès agafant-no les
puntes, i ell aturant-se a cada moment per arrencar les herbes.
— No tens ganivet?
— No, però amb les ungles també va bé.
Com que anaven parlant, de tant en tant es deturaven per conversar millor. A r a ja eren com dos bons amics, i ell li explicava el què eren los penes més
grosses de la seva vida: E l desafecte de tothom, l'odi amb que se"l miraven...

4—
— J a ho sé ja que tinc el cap bot.irut i que la meva cara és fastigosa de
mirar, però jo no en tinc !a culpa d'això...
— Pren-t'ho amb paciència, i ofereix-ho a Nostre Senyor — li feia ella. —
Pensa que si ells no t'estimen la teva mare si.
Ell se la mirà amb els ulls desolats, tot movent el cap a dreta i esquerra.
— No, Cecília, no... Jo crec que ni la mare no m'estima; E s clar, ella veu
que sóc així tan mal adobat i li deu saber greu de tenir.un fill que tothom en
fa riota...
E l l a se'l quedà mirant no sabent ja quin consol donar-li.
Ell continuà:
— No tinc record que m'hagi fet mai cap petó... Que m'hagi pegat, si que
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en tinc record. E s clar que ella ve tan malhumoradn del camp que per un uorès
ja té la mà enlaire.
— Però tu te l'estimes veritat, Peiró?
Ell féu que, sí amb el cap. Després, mirant vagament vers el lluny, digué:
— Ella pega, però tambe també fa altres coses... ü n dia s'estava menjant
un crostó de pa. Jo j a havia berenat, però teuia encara molta gana. «Mare, doneu-mo pa» — li vaig demanar. Ella era mirà amb una tristesa que no sé que
va fer-me, i va donar-me el crostó que estava menjant. No hi havia més pa
que aquell a casa i ella no havia menjat res eu lot el dia. Això ho vaig saber
desprèn; però des d'aquel d.a. ençà em sembla que no sóc tan malaurat. Quan
la mare em renya massa o em pega, penso eu el pa d'aquell dia, i en paus.
L a Cecília se'l mirava i no sabia avenir-se que aquell que estava parlant
fos aquell mateix noi que tanta por li havia fet; aquell que tothom avorria i del
qual tothom es mofava; i, malgrat veure'l amb el seu cap deformo i la seva
cara de faccions dures i pop ayinents, senti vers ell unn gran simpatia i li ving u é un gran afany de rehabilitar-lo, do foi-ne un bon minyó i de fer-ho saber
per tal de que tothom, coneixent-lo, acabés per estimar-lo.
— J a vas a estudi cada dia, Peiró?
Ell enrogi.
— Per què no hi vas? — li demanà ella.
— Perquè faig campana — confessà ell.
— E s perquè no deus saber la l-içó, veritat?
— No l'entenc...
— Doncs, com que jo cada tarda baixo a fer verdulngues o herba peis conillets, si tu fossis aqui i portessis el llibre, jo faria que rapreng'iicssis la lliçó, i
ja veuries llavors com es quedarien parats tots eis nois en veure que en Peiró
és el que en sap més de tots. Ho faràs així? Veritat que vindràs amb el llibre
un altre dia?
Els ulls d'en Peiró es varen encendre d'un afany ben esperançador.
— Ho faràs, Peiró? — tornà a preguntar ella.
I ell va fer que sí profundameiu amb el cap.
Damunt del davantal j a hi havia un bon grapat de verdulagues.
— Wo n'hauré d'anar, Peiró, i que D é u et pagui la mercè.
E l l sc la mirarà joiós com mai no s'hi havia sentit.
L'a Cecília li recomanà que fos beu bon minyó, que no fes dolenteries, que
així acabaria tothom per estimar-lo·
E n sentir parlar de tothom j a tornava a posar la cara esquerpa,
— Sobretot, Peiró, no treguis més nius. Això d'anar prenent fills a les mares, que no ho veus que és no tenir cor? Veritat que no en tocaràs cap més
de niu?
EU no es volia comprometre, i callava. Si tothom e! deixava sol; si no podia jugar amb ningú, i encara li privaven l'únic divertiment que tenia, què
havia do fer, dones"'
L a Cecília coneixia que, en això no el podria guanyar.
— Perquè no em contestes?
— E s que no me'n salmi estar — confessà e l l . — E n sé uus que ningii no
els sap.
— Jo t'ho demano, Peiró, no els toquis; — pregava ella. — Mira que Nostre
Senyor et castigarà.
Es que més podia castigar-lo, si j a no hi havia res que podés ferir-lo?...
— No em vols creure, Peiró?
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A l'últim ell contestà:
— Jo j a voldria íer-ho com tu demanes, perquè estic tan content d'haver
pogut parlar amb tu i que hagis volgut parlar-me que res no et voldria negar;
però ja veig que no podrà ésser, que no podré estar-rne'n.
— Prova-ho, Peiró. Pensa en el que et dic: que Déu et castigarà, mentre
que si els deixes, estic segura que et premiarà.
Varen acomiadar-se, ella amb l'esperança de que un altre dia conseguiria
donar entenent a eu Peiró que es deixés del cruel divertiment; ell, amb el cor
ple d'una joia que mai no havia sentit, segur que aquell dia havia estat el més
clar de la seva vida obscura.

JOSEP M.a FOLCH I TORRES

LVu-abament d'aquestes «Pàgines viscudes» es publicarà en el pròxim número, sota el títol «El càstig i el premi».
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Cardenal Casartas, 4. -

"GENTIL"
BARCELONA

CADA

PRIMER

DE

MES UNA NOVEL·LA

La Biblioteca «Gentil» té com a principal finalitat proporcionar n la joventut
lectures selectes per a la seva delectança, per neutralitzar aixi, fins on es puy ui
l'invasió do llibres d'insana i perniciosa literatura.
Han sortit els següents volums:
I

Q U A N F L O R I R A N E L S A M E T L L E R S , il·lustracions de Passos. (4." edic.)

II

E L CAMI D E L A F E L I C I T A T , il·lustracions de J . Junceda (4." edició).

III

C O M LA R O S A D A , il·lustracions de J . Junceda.

(3.a edició).

E l dia I .r d'agost, sortirà:
IV

LA DOLÇA M E L O D I A , il·lustracions dc J . Junceda.
Totes aquestes obres són inèdites d'en Josep M." Folch i Torres.
Demaneu-les en totes les llibreries de Catalunya.
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EN

PATUFET

La guineu descoberta
' I ",I:>TS sabeu aquella feta do la guiB neu, que no poguent abastar les
panses d'una parra un xic massa
alta, digué: No en vull, son verdes.
Tots sabeu que la guiuéu va despreciar els raïms no pas perquè no fossin
prou madurs, sinó perquè no hi arribava. Però cl que no sabeu és que
aquesta mateixa manera de dir, li ha
quedat com a vic i per a totes Ics coses.
Escolteu quina feta va passur-li fa
uns quatre dies.
A la masia més propera de! serrat no
hi quedaven j a gairebé gallines; les
guineus baixaven do nit de les muntanyes properes, sortien dels seus caus
amagats en mig del ganigar i de les
solalades profundes i saquejaven el galliner.
Però sols va durar una setmana
això, que ai diumenge més proper
l'amo anà a vila i tornà amb tuiu una

colla de gossos ferrenys i valents que
feien feredat.
Quan en la nit quieta sortiren les
guilles de sos amagatalls i •olgueves
apropar-se a la masia, un descuncert
de lladrucs furiosos les féu rci-ular. I
passaren dics i dics esporuguides temeroscs de les queixalades dfls guardians de la nit.
Tant i tant va allargar-se aquest
temps que en la collada començava a
haver-hi gana. Tant ben menjades dies
abans i ara tenir de dejunar, no podia
pas ésser; i acordaren celebrar uua
reunió. I reunides que foren, parlaren
les més velles i entenimentades, i digueren:
— L a nostra comunitat t é drot a la
vida com qualsevol altre. Com que no
ens deixen res pels camins, ho tenim
de robar. A r a ens ho priven, doncs ens
valdrem de l eugiuy. Que una de uos-

— Noi, estic molí enfudat amb el meu amo perquè no em vol apujar.
— Doncs, mira, el meu abans cm feia treballar al soterrani i are j a sóc al
segon pis.
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altres signi triada per a fer el paper de
ca i unir-se als demés de la masia:
quan tothom en serà ben confiat ella
ens ajudarà.
I aixis va fer-se. Varen triar nna
guineueta tota bonica, que teuia un
caminar tot fl 1 balancejant i que qualsevol hauria coníüs amb una gosseta
de casa de senyors. Varen enviar-la a
la masia i ella s'ho e n g i n y à de tal manera que tota la gossada l'aceptà, i
després d'uns dies li posà amistat i
confiança.
Llavors fou quan les gallines tomaren a desaparèixer del galliner. L a
guincueta enganyadora obria la porta
del corral i les demés companyes podien entrar sense, fer gens dc remor i
obrar al seu g'ust sense cap meua de
molèstia. Els gossos dormien com uus
socs i no despertaven fins que les bastonades del amo indignat els hi acanaven les costellus; tins que la mutrowa
els Uraya quelcom per damunt al darse compte de la desfeta del seu aviram.
L a gossada estava també indignada,
no comprenent com podia passar ço
que estava passant. Ü n a dotzena de
gossos per guardar uu galliner i deixar-se pendre el gal! davant dels bigotis!...
L a gossada, que era de vila i no sabia les costums del camp, no sabia com
fer-ho; però el vell masti, cl vell guardià de remats, que havia passat tota
la vida entre brenys i carenades i sabia de la vida de les guilles i les seves
costums, ho decidí.
I uu dia els digué:
— Companys, tenim les costelles
molt macades, l'amo no ens perdona la
nostra badoqueria i estem fels una
llàstima de la pallissa d'aquest mati.
Jo sóc del parer que avui ens arribéssim fins a la vinya per a posar el ventrell a son lloc, que si acàs jo cauré de
flaquesa.
— A la vinya?
— Sí a la vinya. Les parres son totes granades; hi ha nues raimades que
enamoreu. Ah, si les veiéssiu!
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— Anem, anem; la boca se'm fa
aigua... — féu la guíneucta.
— Anem-hi doncs — féreu tots.
I cap a la vinya falta gent, corrent
tant lleugers xconi podien. I arribats
que hi foren, s'adonaren de que les
raimades eren altes de molts peus.
Prou brillaven els granets dorats; pla
be que haurien xuclat aquells gotims
regalats qtie embaumaven tot l'aire
d'oloreta Uamiuera.
— On ens haveu portat, Mastl? —
feren tots.
— Nois, om semblà quo eren més
baixes. Voleu dir que no hi arribem?
— I cà; ni fent-nos esquoueta.
— Va, va, hem perdut el temps; uues
pauses tant precioses!
— Precioses, dieu? Uix, són verdesl
E r a la guineueta qui ho havia dit.
S ' havia descobert sens donar - se ' n
compte.
E u un moment la deutelladii del
masti va deixar-la estesa a terra, davant dels companys astorats.
— Perdó, perdó! — exclamava.
L a guineueta enganyadora fou esquarterada allà mateix i esplicada la
trampa, foren les preparatòries per la
nit aquella.
I quan la lluna s'aixecava majestuosa cel amunt, i quan els mussols
xiulaven en l'hermita enrunada, els
cans vigilaven els caminois de vora el
mas- L a nit aquella fou paorosa per la
família de les guiueus; que els gossos
les perseguiren fins al més profund de
sos caus i les degollaren una a una, de
la mateixa manera que elies abans degollaven les gallines iudeíensea. Tota
la nit se senti un esfereïdor grinyol per
les valls i les comes calrcjadcs del clà
de lluna: el rossinyol deixà de cantar;
els aucells desuertaren dalt de les
branques breeolantes; l'amo del mas
sortí a l'eixida, tot cantant; la mestressa j a era a la cuina a preparar una
calderada.

P. SALA FLOTATS
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— Quina hora tens?
— Les set i un quart
— No vols venir?
— No puc. On vas?
— Agafà el tren
— I tems fè tart?
— Si, perquè marxo
a Montserrat
Buscava l'auca
per la ciutat
mes no la veneu
sinó allà dalt
en un quiosc
qne hi ha al Portal.
— Que no hi é s el senyor Pinyolons?
— E s fora; Però si vol, pot deixnr-me el rccado.
— No pot ésser: L'haig· de veurs personalment,
l'hi tinc de donar quatre bufetades.

Paraigües, Ombrel·les, Vanos, Bastons

]. Cardús
Poríafcrrfssa, l ü

)
mà
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TAEJA
ANTON PONS GLA

3

Combinar aquestes lletres de manera que donguin el nom d'una capital
europea.

FKAKCISCO CAENÉ

Alguns cops faig enfadà
el total posat amb A
Nom de dona trobaré
si poso el total amb E
Quan jo sia ben fadri
fumaré amb total amb I
E n els barcos n'he vist jo
cl total posat amb 0
De petit te'n hauràs fet tu
cl total posat amb ü

LOGEOGRIF
128456
34501
1456
156
65
6
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EN CORBELLA D'HORTA

Nom de peix.
En els consums.
En la muntanya.
E n tempestats.
Metall.'
Vocal

CONVERSA
—Mare, \is ha dit cn Ramon on anava tan dcpressíi?
—A esperar al seu amic que arribarà
de allà on haveu dit.

S o l i u c i o n s a l'insertat en el n ú m e r o anterior
A la taria: L a Rosabel de les trenes d'or
Al jeroglif comprimit: Granota

A la conversa; Capa
Al rombe: M-Car-Maria-Pit-A

i;

Patufisícs
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E l millor company pel vostre estiueig, E S
UN BON L L I B R E . No deixeu d'adquirir el
quan volum de la «Biblioteca Mon Tresor»

ana-cugcnia
Novel·la per X A V I E R

BON F I L L

(Jordi Català) i no us en penedireu.
m
E n totes les llibreries: Pessetes l'SO

Heudució i Admlnislrïició: Cardenal Casuiius, núm. 4.

— Impremta: Muntaner, mim. 34

Obsequi a toís els Paíufisfes
Acaben d'ésser publicats els 21
follotons explicatius de les grans
finalitats i aventatges que reporten
ela íamosos
S A B O N S M A G N A (pateutats)
i a la vegada útils pels seus alts
consells higiènics.
Interessa a tothom llegir-los però
als parcs més que a ningú.
Demaneu-los al vostre proveïdor, i si no els té escriviu a
Producíes MA ONA Diagonal, 339, i.p, la. - Barcelona
Ko descuideu de íer-ho, no ros costarà res i sou molt interessants.
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NOIETSÍ,

u si us plau

Fixeu-vos bé amb la musculalura d'aqüest atleta.
Amb quinn fàcintat derrota a l'Anèmia, al Raquitisme
i a l'Impotèncíal
Voleu ésser forts com éll?
Preneu aquest reforçant, que é s el millor de tots, i
demés d'eugmenlar-vos desseg^uida la^ana, sentireu
en vosaltres un benestar i l'alegria que produeix la
possessió de la salut. Amb un sol flascó notareu un
canvi radical.
Ningú està tan mancat de diners que no pugui fer
una prova. Feu-la avui mateix que no us on penedireu. E s de paladar molt fï. Sembla talment, un aromalitzat licor. — Líquid i granul·lat.
E s ven en Centres d'Específics i bones farmàcies.
Dipòsit Central: Farmàcia i Laboratori de M, SAS,
QuímioFarmacèutic, Baluart, 34, Barcelona (B).
Nota. — Cada prospecte porta la meva marca
registrada.
Si me l'envieu retallada i a dintre d'nn sobre àmb
la vostra adreça, vos enviaré una bonica col·lecció do
cromos en colors. En tinc col·leccions variades.
Més endavant regalaré coses més boniques.,, (trenca-closquos, un juguet molt estrany, c l c , etc.)
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