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Doncs bé, últim dia de MIV! 

Ens acomiadem de vosaltres, però tornarem a veure’ns les cares d’aquí poc...segur que 
passa el temps volant i n’hi us donareu compte!

Però…. per algunes persones de l’esplai sí que és l’últim dia de MIV, monis que aquest 
curs ha estat el seu últim, que després d’una gran i fabulosa tapa posen punt i final a 
la seva tasca a l’esplai. No ens hem de posar tristes! L’any que ve veureu moltes cares 
noves plenes d’il·lusió rondant per aquí!

L’esplai és molt més que els dissabtes a la tarda, molt més que reunions, preparació 
d’activitats, valoracions… és el gaudir de totes aquestes coses, el parar atenció i voler-
nos superar dia a dia. Debatre com si ens anés la vida des de quin color volem fer les 
semarretes fins als objectius del curs. Pensar amb els infants i joves i saber què els 
hi passsa avui, poder oferir un espai d’alliberament. Transmetre una manera de fer 
sòlidaria i compromesa. 

El MIV és un esplai per infants i joves, però també per monis. Nosaltres també ens 
eduquem, ens eduqueu i ens eduquen. Adquirim noves habilitats, compromisos que 
sense passar per aqui, potser ens haguéssin fet anar per un altre camí. 

Sí, estem plenes de contradiccions… però això é s normal quan 20 persones volen tirar 
un projecte endavant, quan hi creuen i, sobretot, quan se’l estimen. I podeu estar con-
vençudes, que així és. “L’esplai serà el que les persones que hi formin part vulguin que 
sigui”, així que… participem, actuem i debatim: hem de creure amb una transformació 
social de totes i tots! 

I… per què tot aquest rollo ara pensareu? Doncs, perquè és fàntastic que any rere any 
hi hagi persones motivades a formar part de l’equip de monis, gent nova i altres que 
porten tota la vida a l’esplai. Veure com aquest projecte evoluciona, i les cares van 
canviant, i l’esplai adaptant-se a la realitat que vivim, però al cap i a la fi… Sempre el 
portaré amb mi, el MIV m’ha fet així!



3

COLòNIES  I  CAMPAMENTS 

MIV1, MIV2/3 I MIV3 (dels 5 
als 12 anys) marxen de 
colònies a Mas Colltort, a 
Sant Iscle de Colltort, del 31 
de Juliol al 8 d'Agost. 

 

MIV4 (13 i14 anys) se'n van 
de campaments als 
Aiguamolls de l'Empordà, 
del 2 al 13 d'Agost. 

 

MIV5 (15 i 16 anys) van de 
ruta a Galícia, a fer les "Ries 
Baixas", del 31 de Juliol al 
11 d'agost. 

 

MIV6 (17 i 18 anys) se'n van 
a la Coruña a fer la Ruta da 
Morte, del 2 al 14 d'Agost. 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONS  

Les inscripcions per a les 
colònies i campaments 
tindran lloc al MIV, la 
setmana del 4 al 10 de 
Juliol cada tarda. 
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Desprès	de	voltar	per	Europa,	ara	ja	sé	com	muntar	uns	bons	campaments,	Auf	Wiedersehen!	

Aquí	com	
munteu	les	
tendes?	

Com	ciuneu	la	
patata	aquí??	

Com	feu	els	entrenaments	
militars?	Aaahhh,	molt	
interessant…	
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Eugeni Brignetti
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A diferència de les aportacions a aquest apartat de l’Esquitx per part dels meus ex-
companys i els meus nens i nenes (mai deixaran de ser els meus nens i nenes) jo ja fa 
bastant que no sóc monitor, per tant tinc una visió molt més distant (difusa) del que 
representa no formar part del MIV de forma activa (d’esperit sempre seré del MIV!) i per 
tant començaré dient quelcom diferent, hi ha vida després del MIV!

Per uns és jugar a bàsquet (malament), d’altres segueixen amb els seus projectes 
personals i molts d’altres que per desgràcia no tinc ni idea de què fan i aquest mateix 
sentiment de desconeixença dels que durant una bona part de la meva vida van ser el 
nucli dur de les meves amistats, amors i companys/es d’experiències vitals marcarà el 
flow del meu text.

El meu procés de ‘deixar’ el MIV va ser bastant peculiar (l’Eugeni no ho podia fer ‘nor-
mal’- que és normal?), això ho entendran els que estiguin ficats a Esplac o a l’IFM-SEI, 
sempre ets del MIV encara que no vagis cada cap de setmana amb els nens/es - que 
és el millor de tot el tingladu, creieu-me jo he estat EGS, ED, Comissió Internacional, 
Formador, etc., els dissabtes amb els nens/es no es poden comparar amb res!

Doncs ara mateix estic treballant i vivint a Àustria, per 
una organització que es diu IUSY, una organització 
germana de l’IFM-SEI i m’agrada pensar que tot i ser 
d’una forma molt diferent segueixo treballant (dins i 
fora de l’oficina) per un món millor.

Si teniu preguntes i/o dubtes sobre tots els acrònims 
que he utilitzat durant aquest text o de com culleres 
he arribat a parar aquí i voleu saber-ne més estaré 
encantat d’intentar-vos-ho explicar ;) (eugebrig@
gmail.com)

Una abraçada molt gran a tots els que heu trobat el 
temps per llegir aquest text!

Llarga vida al MIV!

Eugeni Brignetti



LA VIDA D’ALTRES ESPLAIS
Avui tenim el plaer de llegir l’entrevista a l’esplai La Grapadora. Esplai quasi-agerma-
nat amb el MIV. Esperem que llegint aquestes línies entengueu perquè són un amor i 
un gran esplai, com el MIV (no, mai tenim àvia nosaltres).

D’on sou? 

La Grapadora neix l’agost de 2009 
a Tarragona arran de la necessitat 
d’oferir un servei dins el barri per a 
la canalla. Gràcies a l’Associació 
de Veïns Tarraco, que ens va cedir 
el seu local des d’un bon principi, 
i del que encara en fem ús. 
És a partir de les inquietuds de 
cinc monitores d’un esplai parro-
quial de la ciutat, que pretenien 
crear un servei d’esplai laic, que 
es crea l’Associació per a Joves 
Esplai La Grapadora.
Per tant, el curs 2009-2010 es co-
mença l’activitat d’esplai. La difi-
cultat de començar un projecte 
així des de zero era evident, i es 
va notar en les dificultats econò-
miques i en les poques inscrip-
cions inicials.
És el curs següent, 2010-11, quan 
es decideix sol•licitar l’entrada a 
ESPLAC (Esplais Catalans Laics 
i Progressistes) per tal de rebre 
suport organitzatiu, formatiu i 
econòmic. Vam treballar primer 
annexats al Sector Geogràfic Pe-
nedès-Garraf i al curs 2012 -13 
amb Sector Geogràfic propi, neix 
el Sector Camp de Tarragona.

Quants infants i monitores sou?

Aquest curs hem crescut en tots els sen-
tits. Durant aquest curs el nostre equip 
l’hem format un equip de 12 monitors i 
hem estat acompanyats per gairebé 60 
infants.
Aquests totals ens hem distribuït, com 
sempre, en tres nivells: Petits (P5-2n) 
amb uns 15 infants i un equip de 5 mo-
nitors, Mitjans(3è-6è) amb, aproximada-
ment, uns 30 infants i 5 monitors i Grans 
(1r-3r ESO) amb 10 joves i 2 monitors .
Cal destacar, que enguany l’equip de 
monitors s’ha rejovenit, ja que hem po-
gut gaudir de la primera fornada de mo-
nitores 100% origen La Grapadora.

Quin horari d’esplai feu?

El nostre horari per excel•lència és els 
dissabtes de 16 a 18h. Però des del curs 
passat vam apostar per, a partir de Sant 
Jordi, implantar un horari d’estiu i allar-
gar les jornades d’esplai mitja hora més, 
es a dir, de 16 a 18:30h.
Una vegada a l’any fem una excursió 
conjunta pels voltants de Tarragona o 
dins la mateixa ciutat, i a part cada nivell 
gaudeix d’una acampada pròpia.
I enguany fa quatre anys que La Grapa-
dora s’en va de Colònies d’estiu! 
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Com us organitzeu com a esplai?

L’esplai La Grapadora esta regit per l’assemblea. D’aquesta en surten tres respon-
sables, un per cada nivell, que formen l’equip dirigent. Aquests s’encarreguen de 
coordinar a la resta de l’equip a petit i a gran nivell, i sobretot són els monitors de 
referència respecte a les famílies.
De l’assemblea també surten les diferents Comissions. Cal destacar les que ano-
menem d’autofinançament, com són Castanyada, Panera de Nadal i Sant Jordi. I la 
resta d’igual importància, Colònies, Relleu, Material, Farmaciola, TIC...

Ens ha dit un ocellet que fareu un 
intercanvi d’intendents de colònies 
amb nosaltres? Com ho veieu?

La companyonia entre el MIV i La 
Grapadora, neix del contacte entre 
els EGS dels respectius Sectors Geo-
gràfics d’ESPLAC.
Des de La Grapadora, pensem que és 
una experiència enriquidora i profitos-
sa. Conèixer, veure i treballar més en-
llà del que un mateix esta acostumat, 
sempre és positiu.

Us agradaria destacar alguna cosa 
més com a esplai?

Cal destacar que treballem molt per les 
campanyes d’autofinançament i que 
són les que sostenen l’Esplai en gran 
mesura.
Tenim ganes de continuar creixent i 
aconseguir ser una entitat forta que se 
sostingui per ella mateixa! Guanyar his-
tòria per guanyar força i fer-nos un lloc 
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Bones MIVs i MIVes! 
En motiu del dia en suport a les persones refugiades, que es celebra dilluns que ve, us hem volgut 

oferir un article que, si bé no hem escrit nosaltres, trobem que us pot ser molt interessant! Es tracta 
d’un article que va sortir publicat a la Revista 5W i que no només parla de persones refugiades 

sinó, bàsicament, de les dones refugiades que són un col·lectiu que està patint de manera 
especialment dura aquesta crisi. 

Refugiadas 

Las mujeres sufren más que los hombres en su huida de la guerra, pero sus 
historias no se oyen. 

Marta Arias 
 
Los meses que Fátima había pasado cruzando Europa podían medirse por el grosor de su 
tripa. La noticia de su embarazo coincidió con su huida de Siria, pero ni siquiera eso pudo 
retenerla más en un país asediado por las bombas. Sus padres habían muerto a causa de 
uno de esos impactos y ella había perdido el rastro de su marido al poco de casarse. 
Durante un tiempo realizó la travesía sola, sin más compañía que la de su futuro bebé, 
hasta que encontró a un familiar lejano que la invitó a unirse a su grupo. La joven, de 24 
años, decía sentirse más segura desde que viajaba con ellos, y agradecía que le dejaran 
colocar una pequeña tienda individual en el centro de todos. Una pequeña victoria en 
forma de privacidad; toda la privacidad que una situación humanitaria como esta puede 
ofrecer. 
Fátima cuenta su historia de forma inconexa. Con frases sueltas y los ojos vidriosos. 
Porque no es ella quien la cuenta. Cuando la rabia de su recuerdo le lleva a alargar su 
relato más de lo habitual, baja la mirada como si se avergonzara. Se detiene. Y vuelve a 
escudarse en la persona que, aunque transmitiendo un dolor que ambos sienten 
compartido, ejerce casi de ventrílocuo, poniendo voz a sus lágrimas. Ambos han recorrido 
un infierno parecido, pero esa persona tiene algo que la joven no. Esa persona es un 
hombre. 
La actitud de Fátima no es es una excepción. Instituciones y oenegés alertan de que la voz 
de estas mujeres queda a menudo sepultada por la de los hombres. Numerosos casos de 
violencia sexual quedan en el olvido por miedo a compartir el testimonio. 
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En esta crisis de 
refugiados, las 
mujeres son minoría, 
pero no son pocas. 
Según la Agencia de 
la ONU para los 
Refugiados, de las 
1.015.078 personas 
que se estima que 

llegaron a Europa a lo largo de 2015, el 17% eran mujeres y el 25% niños (y niñas). En lo 
que va de 2016, el porcentaje ha subido y las mujeres ya rondan el 20%, y los menores el 
36%. En España, el 39% de los solicitantes de asilo el año pasado fueron mujeres, la cifra 
más alta de los últimos años, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. 
 
El origen 
“Imagina que tu marido o incluso tu padre te violan. Que tu matrimonio es concertado y 
que no estás al mando de tu propia vida. Que puede que tengas derecho a una educación 
pero no a un trabajo, y por tanto dependes de tu marido para tener cualquier tipo de 
ingreso. Imagina además que vives en un país donde caen bombas. Y que tienes que huir 
de tu hogar con tus hijos. Y que llegas a un campo de refugiados donde todos los espacios 
—incluidos los sanitarios— son compartidos. Y que te vuelven a violar. Y que la 
situación continúa así porque no hay forma de volver a casa. Haces la maleta de nuevo, y 
sigues el camino. A Turquía. A Grecia”. 
Así denunciaba Ulrike Lunacek, eurodiputada austríaca del grupo de los Verdes, la 
situación de vulnerabilidad y riesgo añadido a la que se enfrentan las mujeres. “Cuando 
hablamos de refugiados, tendemos a pensar solo en los hombres por una cuestión del 
lenguaje”, recordaba en Bruselas la semana pasada. 
No solo es la guerra lo que empuja a miles de mujeres de todo el mundo a huir de sus 
hogares. Son los 125 millones de casos de mutilación genital femenina registrados por la 
OMS en 29 países de todo el mundo, son los 15 millones de niñas menores de 18 años que 
cada año se ven forzadas a contraer matrimonio, son los 150 millones de niñas en el 
mundo que han sufrido algún tipo de violencia sexual, son los atentados contra 
adolescentes que solo quieren estudiar, son los ataques con ácido a mujeres por el mero 
hecho de serlo. 
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Com que ja arriba l’estiu us portem un tou d’activitats ben fresquetes! 

EVA. La meravellosa medecina d’en Jordi. Jordina Biosca 

En Jordi té la sort de viure en una masia enmig del camp, amb silenci i animals per 
totes bandes i uns pares que se l’estimen molt. Però també té la mala sort que la 
seva iaia visqui a la mateixa casa que ell, amb els pares i els animals de la granja. 
Perquè resulta que d’entre totes les bestioles que ronden per allà, la iaia del Jordi és 
la pitjor de totes! Ell no ho hagués volgut mai, però un dissabte els pares el van 
deixar sol amb ella i a l’hora de donar-li la medecina, uuuf! Una bomba!  

Diumenge 19 al Restaurant hídric del Complex 
Aquàtic de 12 a 1 del migdia. 

 

 

 

Revetlla de Sant Joan 

Aquest any CEP, ANC, Òmnium Cultural, Casal 
Popular de Vilafranca, Correm per la terra i Ball 
de Diables de Vilafranca han organitzat una 
revetlla plena d’actes des de les 6 de la tarda 
fins la nit!  

 

 

  



13

Fes-t’ho fest 

L’ l’Agrupament Escolta i Guia Pere II i 
Sta. Maria de Foix, de Vilafranca el dia 
25 de juny fa la festa de tancament del 
curs! Començaran a les 5 fent activitats 
per un conjunt d’entitats de la Vila 
destinades als infants i acabada la tarda 
hi haurà una xocolatada per tots els 
participants.  

A les 8  es farà La Carrerada, una petita 
gimcana des del Parc de St. Julià fins 
l’espai de l’Auditori de Vilafranca, 
amenitzada per una batukada local. Per 
participar-hi s’hi haurà d’anar amb un 
carro decorat, i es faran diverses proves 
fins arribar al final. El preu de La 
Carrerada + sopar serà de 6€. Al 
finalitzar hi haurà una fideuada popular 
a càrrec dels truc, el grup de joves de 
l’Agrupament, per només 5€.  
 
A les 12, el grup musical Orquestra 
Mitjanit seguits pels PD’s locals Desatrapats conclouran la festa amb les seves 
versions per a tots els gustos.  
 

Most a la fresca. Pel·lícula: Vino dentro 

Es faran dues sessions de cinema a la fresca de dues pel·lícules que van estar a la 
programació d’edicions del Most anteriors. La primera sessió es farà el dia 8 de 
juliol de 10 a ¾ de 12 a la plaça Jaume I. 
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Eloi Sendrós
Mar o muntanya? Muntanya.
Dalt o baix? Més aviat dalt.
A peu o en bici? A peu.
Carmanyola o entrepà? Golosa carmanyola.
Gep o escoltes? Per què seguim fent aques-
ta pregunta?
Nit o dia? Dia.
Una mania? Complicar-me la vida.
Una paraula? Moho. És l’alfa i l’omega de la 
fonètica i la sonoritat. ‘Mohoso..’ heheh.
Un llibre? ‘Las Palabras y las Cosas’, de 
Michel Foucault.
Un somni? Tindre el meu propi jardí botànic.
Personatge de ficció? El Joker de ‘Batman, 
el Caballero Oscuro’; posa sobre la taula 
coses importants.
Un color? El verd.
Una cançó? The Russians are coming, una 
adaptació en rocksteady del Take Five de 
Paul Desmond.
Un lloc per viatjar? I per quedar-m’hi, el nord 
de la península.
Cola cao o Nesquik? No prendré posició en 
aquesta clàssica divisòria política.
Dolç o salat? Sempre salat.
Per beure? Un bon tintazo, duro ahí. 

Marta Cuscó
Mar o muntanya? Muntan-
ya.
Dalt o baix? Dalt.
A peu o en bici? Amb bici-
cleta.
Carmanyola o entrepà? 
Carmanyola.
Gep o escoltes? Escoltes.
Nit o dia? Dia.
Una mania? Tocar-me el 
cabell.
Una paraula? Igualtat.
Un llibre? Wonder, de R. J. 
Palacio.
 Un somni? Veure tot el 
món.
Personatge de ficció? En 
Doraemon.
Un color? El negre.
Una cançó? Preferiria no 
fer-ho. *ui, ui, ui... quina por*
Un lloc per viatjar? La India.
Cola cao o Nesquik? Nes-
quik.
Dolç o salat? Salat.
Per beure? Cacaolat!
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Guillem Pujol
Mar o muntanya? Muntanya evidentment, el mar, la platja, la sorra em fa 
fàstic, et poses crema se’m enganxa la sorra... és un drama, per tant, la 
muntanya.
Dalt o baix? M’és igual absolutament, els dos llocs em van bé.
A peu o en bici? A peu millor, perquè així puc anar cantant i no... no em 
canso.
Carmanyola o entrepà? M’és igual, on hi hagi carn ja Lo típic, cap dels 
dos, visca el Miv ueueueueueue!
Nit o dia? També m’és igual, nit suposo o dia, és igual.
Una mania?  Que algú em mengi a l’esquena fent molt de soroll. Saps 
allò? *sorolls de gent menjant*
Una paraula? Ruisenyor o paspartú, paspartú és més guai, paspartú.
Un llibre? Qualsevol que tingui dibuixets. Eh no te rías de mi!
 Un somni? Anar a Miami *riures còmplices amb la companya de pis*
Personatge de ficció? Un personatge de ficció guai... Diria el R2D2... Ua, 
vale! En Luffy de One Piece.
Un color? El taronja.
Una cançó? Cuando tu vas yo vengo de allí, de la Chenoa o qualsevol de 
OT. No! Millor Europe’s living a celebration de la Rosa d’Espanya.
Un lloc per viatjar? Miami, ja ho he dit abans *riures còmplices amb la 
companya de pis, un altre cop*.
Cola cao o Nesquik? M’és igual, potser Nesquik.
Dolç o salat? Evidentment salat, soy muy salao jo.
Per beure? Vi, vi de la terra.

Ja veieu

com s’enro
tlla...
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AL LABORATORI DE LA REDACCIÓ DE L’ESQUITX JA COMENCEM A ESTAR 
FARTES DE LES PICADES DE MOSQUIIIIT!  

Així que l’experiment d’aquest últim número serà comprovar 
si el repel·lent que us proposem fer funciona! Envieu-nos els 
resultats sisplau, que si va bé ja el farem nosaltres hehe.  

Material que necessitem: 

½ litre d’alcohol 

100 g claus (l’espècie) 

100 ml d’oli d’ametlles, una ampolla de plàstic, un embut, una ampolla amb 
vaporitzador, adhesius, gomets, etc., per decorar 

01 
Agafeu una ampolla d’aigua buida i aboqueu-hi l’alcohol i afegiu-hi els claus. 

02 
Deixeu-ho macerar quatre dies, sacsejant l’ampolla una vegada al matí i una a la 
tarda. 

03 
Aprofiteu per dissenyar i decorar l’ampolla on anirà el repel·lent de mosquits. 

04 
Al cap de quatre dies afegiu-hi l’oli d’ametlles, barregeu-ho bé i ja podreu omplir, 
amb l’ajuda de l’embut, el vaporitzador. 

 

Esperem que funcioni i que pugueu sortir al carrer sense ser cruspits pels 
mosquits!  
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Hmmmmmm..... I com a cada Esquitx...Arriba la secció per totes aquelles 
persones que us encaaaanta menjar, que no sabeu estar ni cinc minuts sense fer 

un mos a alguna cosa...  

I com que arriba el bon temps i ara estan de moda aquests batuts de fruites... 
Hem pensat que us podria agradar fer un BATUT DE MELÓ amb una recepta 

d’allò més senzilla! 

Ingredients 

 1 meló 
 2 cullerades de iogurt 

natural 
 1/2 got de llet vegetal (pot 

ser d'atmetlles, de coco, de 
la que vulgueu) 

 Opcional: una mica de mel i 
fulles de menta. 

 

Preparació: 

 
Talleu a trossos el meló i treieu les llavors. Ho passeu per la batedora. Afegiu les 
cullerades de iogur i el mig got de llet i si voleu, la mel i les fulletes de menta. 
Afegiu unes fulles de menta com a decoració. 
 
 
Aquest batut es pot transformar  en una deliciosa crema de meló de primer plat. 
 Només hem de substituir la llet i el iogurt per nata de cuinar i li afegim al final 
 uns trossets de pernilet salat petitons passats per la paella prèviament. 
Quedareu com a reietons i reietones!!! 
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Hola hola MIV's! Vet aquí els últims miventreteniments del curs! Oooh... però per 
compensar tanta tristesa, aquí teniu uns entreteniments ben alegres i fresquets!  

Que hi deu haver amagat rere aquest seguit de números..??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pots ajudar a una de les famílies del MIV a arribar a la platja?? 
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Hola per última vegada en aquest curs mivxafarders i mivxafarderes!

Vosaltres també esteu molt tristos per què ja s’acaben els dissabtes rere dissabtes del 
MIV? O esteu encara més tristos per què durant l’estiu no podreu saber més xafarde-
ries? Doncs no cal patir, hem trobat la solució! Durant aquests campaments i colònies 
serà el vostre momentàs per lluir-vos, tindreu dies i dies per fer mil i unes coses, i què 
coi dies! Dies i nits! I nits! Que ens coneixem... “guinyo-guinyo”.

I és que a l’estiu... tota cuca viu1 i si durant l’estiu us assabenteu de certes xafarderies... 
ja sabeu on som (mivesquitx@gmail.com). No dubteu en fer-nos-les arribar, que la 
Festa Major tot ens ho fa oblidar i d’aquesta manera quedaran insècula inseculorum, 
amén (ups!)2.

I abans que deixeu el MIV fins les activitats d’estiu us volem informar de xafarderies 
de les bones. El dissabte passat 4 de juny les monis estàvem molt contentes i emocio-
nadas perquè ens trobàvem amb el CAU i algunes monis del GEP (ehem ehem, eren 
molt poques) a fer jocs divertits per fer cohesió. Gat per llebre3 ens van donar, quan 
ens van dir que no tenien el famós regal! Però no ens va importar tant, ja que va ser una 
tarda-nit molt divertida on vam fer molta cohesió, algunes més que d’altres, you know.

Bon estiu MIV’s!

1. A l’estiu tota cuca viu: no tant antiga frase, d’un lloc de la Manxa d’on no vull recordar el nom. La 
Manxa és coneguda per una espècie d’ocells autòctons, la Cuca (Cucca spp.). Les Cuques són molt grans 
i molt intel•ligents, tant, que amb la tonteria s’estant apoderant de les xafarderies de tot el poble de 
Villaenmedio. Aquest ocell rarament viu durant l’any, hiverna molt, neix a l’estiu i mor per Festa Major.

2. Obvieu aquesta frase, a l’equip de redacció de l’esquitx ha entrat un noi en pràctiques i segons les 
nostres fonts d’informació, formava part anteriorment d’un esplai catòlic.

3. Gat per llebre: els Troians van ser els creadors originals d’aquesta bonica frase, per venjar-se del 
cavall de Troia que els grecs els havien embatussat. Troia va anunciar a Persa l’enviament per una em-
presa missatgera internacional d’un gat màgic que cagava ous d’or. D’aquesta manera es pretenia firmar 
definitivament la pau, segons Troia. Però, en realitat, els hi van entregar una llebre que bevia te, parlava 
i era amiga de Posidó. Així doncs va ser com Troia va vendre gat per llebre als Persians.


