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EXCURSIÓ Á ALCOVER

SERRES DE PRADES, CIURANA Y REUS
Dies 1, 2, 3 y 4 de Juny de 1885

Lo dia I." de Juny d'aquest any, en lo tren dels ferro-
carrils directes, sortírem de Barcelona, á les 2'19 de la
tarde, los socis D. Arthur Osona, D. Emili Canals, don
Frederich Bonay, D. Ignasi Carsi, D. Carles de Bofarull
y qui té l'honor de llegirvos aquestes mal engiponades
ratlles.

No vos molestaré referintvos llargament lo trajecte
que recorreguérem pel ferro-carril: tots coneixeu sobrada-
ment lo bonich pla de Barcelona, sempre animat pels
nombrosos pobles y multitut de fàbriques que donen mo-
viment y vida exhuberant á n'aquet reco de Catalunya que
sempre ha sigut lo cap y'1 cor de la terra catalana; pel
meteix motiu no vos diré res del fértil pla del Llobregat;
y á l'arribar á n'aquelles alteroses, abruptes, rocoses y pela-
des montanyes que semblen la colossal carcassa d'un ge-
gant, un no pot menos d'admirarse d'aquell espectacle
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gran è imponent que la reflexió contempla: la Iluita cons-
tant, ferma y tremenda de l'home ab la Naturalesa: allí
s'hi empenyà ardida batalla entre lo gegant Garraf y'] geni
y'1 treball català, també gegantí; y aquet, com un nou
David, vencé traspassant de part á part aquelles abans
impenetrables montanyes. Abans lo Garraf separava du-
gues encontrades catalanes: avuy pel Garraf s'uneixen y
s'abracen.

De dins de les tenebroses foradades del Garraf á la terra
de la llum exhuberant, ahont lo sol és més lluhent qu'en
lloch, á la terra de la malvasía, á contemplar la blanca
Sitges, sempre bonica, sempre atractívola y riallera, asse-
guda á la vora del mar, ahont, com una ondina, banya'ls
seus peus. Allí lo nostre consoci, lo genial artista Rusiñol,
hi ha fet son Cau, ferrat tot ell de verdadeis tresors artís-
tichs que són quasi un resum de l'historia de l'art en la
nostra terra.

Passàrem prop d'un altre monument notable de la
nostra terra, lo museu-biblioteca qu'ha fundat á Vilanova
un altre consoci nostre, 1'eximi poeta, gloria de les lletres
catalanes, en Víctor Balaguer.

Y la locomotora anava fent y fent kilòmetres, y arribà-
rem á Roda de Barà, ahont hi hà bifurcació de ferro-
carrils: lo que segueix cap á Zaragoza per Reus, y lo que
va á Picamoixons per Valls. Cambiàrem de tren, y á Pica-
moixons ens encaminàrem.

Aquet troç de via, deixant apart l'enutjosa vinya, té
hermoses y pintoresques reconades ahont los pins y les
alzines, les florides ginesteres, la successió continuada de
turons y montanyetes plenes de casetes y masets trenquen
la monotonia del camp pla ab aquelles simètriques rengle-
res de ceps.

Passàrem Salamó al mitj d'una bonica vall, y allà al
fons oviràrem la silueta de l'escarpat Montmell, ja conegut
pels socis del CENTRE; atravessàrem la conca del Gayà, de
fresques, gemades y pintoresques fondalades; vegérem Vi-
labella, ab son esbelt campanar; Nulles, Alió, destacantse
del fondo que li fan Celma y l'alterós Montagut.
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Y arribàrem á l'important ciutat de Valls, posada en
una vall hermosa, rublerta de vegetació, regada esplèndi-
dament per tots cantons, y allí á la vora Lo Bosch, siti
delitós, ple de masets y torres que pintorescament amaga
l'espessa arbreda, dins de la que hi estiueja Iluhida colonia
de forasters y families acomodades de la comarca.

A les 5 erem á Picamoixons, cap de vía. Allí esperàrem
lo tren que de Lleyda va á Reus y Tarragona, y á les 6
arribaven á Alcover, essent efectuosament rebuts pel nos-
tre delegat D. Cosme Vidal, entusiasta regionalista y dis-
tingit escriptor. L'acompanyaven dos joves de Reus qu'ha-
vien d'esser companys nostres en l'excursió.

A Alcover ens allotjàrem á l'hostal del Pep, situat prop
lo portal de la carretera de Reus. L'hostatge és econòmich
y les comoditats les compatibles en un poble com aquell.

Alcover és una població de 3.000 habitants, posada
al mitj d'un camp d'esplèndida vegetació, de gerrades
hortes regades per nombroses acequies y'ls rius Glorieta
y Francolí, ahont s'hi cullen avellanes, vi, oli y tota classe
de llegums y hortalices. Celebra fira lo segon diumenge
d'Octubre.

Los carrers, tortuosos, costaruts y empedrats de punxa
-guts còdols, ab son especte rònech donen á la vila un

aspecte de poble de l'Edat Mitjana. A Casa de la Vila res
hi vegérem de notable, si no és l'estació telefònica que
comunica ab Valls. Hi hà á Alcover una iglesia romànica
que no descriuré perquè ja ho ha sigut altres vegades. Al
poble la coneixen ab lo nom de la mne2quita. A 1'iglesia, de
grandiosa nau, sols hi vegérem remarcable lo grandiós
altar major, d'estil barroch, esplèndida y costosament
dorat á despeses d'alguns devots quals noms consten en
una làpida empotrada en la part interior de la paret de la
fatxada. Al voltant del poble hi hàn alguns troços de
muralla ab torres quadrades, restos de la fortificació de
l'Edat Mitjana.

No puguérem investigar res. Sols se m'acut consignar
com á recort històrich per Alcover la part important
qu'aquesta vila, junt ab Reus y Alforja, desempenyàren
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en la guerra contra Joan II y á favor de l'infortunat prín-
cep de Viana.

L'arquebisbe de Tarragona, senyor del Camp y parti-
dari de Joana Enríquez, la madrastra del príncep, assetjà
la vila ab nombrós exèrcit, que després d'un vigorós atach
fou assaltada, cometenthi ses tropes tota mena d'atrocitats,
robant, matant, deshonrant y cremant lo que trobaren á
son pas.

Retornats á l'hostal, sopàrem, y per la carretera de
Valls sortírem á rebre al nostre entusiasta president, don
Francisco Maspons y Labrós, y als Srs. Torres (C. A.) y
Galbany, que, havent sortit de Barcelona ab lo derrer
tren, desde Valls venien en una tartana.

A les 12 de la nit, tots ja reunits, entràrem al poble
passant per dessota lo típich portal de la Saura, y anàrem
á l'hostal á posar los nostres cossos demunt lo llit, qui
tingué la sort d'agafarne, y no dormírem per moltes causes
que no vull entretenirme explicantvos.

A les 4 de la matinada tothom era llevat, y á dos quarts
de cinch, acompanyats del Francisco (lo guia) y la somere-
ta, carregada ab tota l'impedimenta de maletes y màqui-
nes fotogràfiques y queviures, emprenien) á peu la marxa.

Era encare negra nit. Sols una débil celistia, allà á
l'Orient, ens indicava que no trigaria en escampar per l'ho

-ritzó tota l'esplendent gamma de colors, tot lo devassall de
llum del matí la resplandent aurora.

Lo poble dormia encare; los carrers, foscos com gola
de llop; tancades les portes y finestres, y sols donava
senyals de vida allí l'escolanet, que, penjat á la corda de
la campana, cridava á n'els vehins perquè's llevessin y
anessin á missa primera.

Lo camí que seguírem comença al costat dret de 1'igle-
sia parroquial y atravessa un torrent en direcció NO., tro

-bant als 20 minuts un estret viarany que per mà esquerra
baixa cap al sot del riu Glorieta, qual aigua, tot saltant
per una resclosa, posa en moviment un molí de paper
continuo que s'ovira á l'altra banda.
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Als 25 minuts el camí's bifurca: lo de mà esquerra
segueix vorejant lo riu, y'1 de mà dreta tira cap á l'hermita
del Remey, unintse abdós camins després de passat lo
santuari, com veurem á son degut temps. Cap al Remey,
donchs.

Lo camí que hi porta està vorejat de molta vegetació,
d'entre la que'n surten los armoniosos refilays del rossi-
nyol. Als 5 minuts trobem la font de la Pussa, y á mà
esquerra, á l'altra banda del riu, veyem lo molí paperer
anomenat dels Capellans; y enfront, per entre una obertura
de montanyes, contemplem un accidentat panorama que
tanca al fons l'elegant silueta de l'enlayrat castell de l'Albiol.

Desseguida (als 2 minuts) lo camí baixa pera passar lo
barranch del mas de'n Gomis, ple de còdols, y á l'esser á
l'altra banda s'enfila, tot dret, per una ràpida costa, vore-
jat de grandiosos xiprers y flairosos boixos, fentli de cobri-
cel los rehinosos pins y omplenant l'aire les perlades notes
d'un verdader aixam de rossinyols qu'ab sos armoniosos
cants saludaven alegres la llum del nou dia.

Ab 8 minuts de pujada ens plantem á la placeta de
l'hermita, lloch delitós, objecte de continuades romeries
dels vehins d'Alcover y demés pobles de l'entorn, que van
allí á donarse un bany general de Naturalesa en son estat
més pur y á resar devant la venerada imatge de la Mare
de Déu. L'hermita és barroca, emperò elegant: pot-ser és
un dels pochs exemplars d'aqueix estil arquitectònich
que's contempla ab gust. Los dibuixos qu'adornen la
capella que surmonta lo portal y'ls de demunt y sota dels
ulls de bou són sobris y de bon gust. Les dugues torres
circulars que flanquejen lo frontis s'enlayren ab esbeltesa,
rematant ab campanars de movimentades linees y de fines-
trals adornats ab senzills perd elegants dibuixos. La planta
interior del santuari és circular, adornada ab quatre co-
lumnes de marbre, quatre altars barrochs de mal gust,
yen lo major hi hà l'imatge de la Mare de Déu del Remey
que descansa demunt d'un esculpturat medalló que repre-
senta l'Anunciació. Lo mèrit artístich de son interior és
molt discutible.
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A les 528, després de provehirnos de viram pera dinar,
emprenien novament la marxa, seguint la meteixa direc-
ció NO., quan la campana de 1'hermita cridava á sos
vehins pera que hi anessin á cumplir ab lo pre.:epte domi

-nical. Entre una exhuberant vegetació de pins, alzines,
salvia, roldó y la florida estepa blanca, anem seguint lo
camí, passem prop d'un forn de calç, y al girarnos enrera
ovirem un dilatat panorama del 'Camp de Tarragona y'l
poble d'Alcover. Al trobar lo mas del Balcells, nostre
camí, al baixar, conflueix ab lo que directament ve de la
bifurcació abans esmentada. Eren las 533.

Passem per sota d'un rústich aqüeducte que va de l'un
molí á l'altre, col-locats á abdós costats del camí, qual
aigua mou una gran roda que transforma sa caiguda en
forsa que dóna vida á n'aquells molins.

Als 18 minuts hi hà bifurcació de valls: la del riu Mi-
canyo, direcció NO., y la qu'ovirem á la nostra dreta, la
del Glorieta, lo riu que remontem. Entre les dugues valls
s'hi aixeca alterós un estreb de la serra del Pou, aixís dita
per havernhi un al cim de la meteixa. Al peu de 1'estreb,
en la confluencia dels rius Micanyo y Glorieta, hi hà lo
mas de Bárberà, y al cim d'un turonet les runes d'un cas-
tell de moros, que quan estava guarnit havia d'esser un
excel-lent guayta d'aquelles tres dilatades valls.

Seguim, donchs, nosaltres, la vall del Glorieta en
direcció N.NE. Anem pujant entre roldó florit. A l'esquer-
ra, á l'altra banda, á dalt de la serra del Pou, al cim d'un
espadat single, s'hi ovira, com un niu d'aguiles entre ata-
pahit bosch, l'hermita de les Virtuts, que la boira miste-
riosament anava ernbolcallant.

L'espectacle de la vall és hermós. Lo riu Glorieta pren
part també en lo solemnial concert de la primaveral Natu-
ralesa saltant enjogaçat d'una roca á l'altra, remorejant
joliva cançó, que tant bé sona pera l'excursionista quan
embadalit contempla les maravelles de la nostra terra.

Negres y rogenques roques de punxagudes llenques
serveixen de sostre al camí, que va pujant ab suau declive,
atravessant pel costat d'una petita cascada que forma
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l'aigua d'un torrentet que ve de la serra del mas den
Gomis, qu'havem anat rodejant.

A mà esquerra, á la serra del Pou, veyem les runes del
mas de Columbí.

A les 6'25 bifurcació de camins. Lo de l'esquerra va á
la propera masia del Xarrumbo, seguint nosaltres lo de la
dreta, que va pujant sens parar, quan á l'enfront lo terrer
s'enlayra soptadament, veyentsc un gran estimball de
grandioses roques al llit de] riu, prop d'una gran coya
dita la gorja del Glorieta.

Amunt, amunt sempre, lo camí s'enlayra més ràpida-
ment y se'ns presenta devant nostre altre hermós especta-
cle. Allà dalt, á 2 ò 300 metres, unes espadades roques
com una ciclòpea muralla, embolcallades per espessa boyra;
més avall, un grandiós repeu de la vall. Lo riu Glorieta és
desviat pera donar moviment á un molí (enlayrat pot-ser
5o ò 6o metres), y quan ha complert sa tasca, gojós de
veures lliure, baixa adalerat d'aquella altura anant d'açí
d'allà, ab quatre saltants de blanca escuma, desfilantse en
madeixes de plata, que van aumentant en amplitut cada
vegada que topen ab la verda molça qu'arreu encatifa los
variats accidents de tant escarpada montanya. Es un
espectacle tant rich de moviment, color y perspectiva, tant
bonich, variat y sorprenent, que no sé còm explicarlo ab
poques paraules: és necessari veure'l ab los propis ulls pera
gosar á tot pler d'aquella espléndida y natural decoració.

Lo camí comença á tornarse en forta pujada de pit.
Passem prop lo susdit molí, y entre ell y les alteroses
montanyes s'hi veuen escampats enormes blocs de pedra
caiguts de la serra, alguns dels que pot-ser mideixen 800 d
1.000 metres cúbichs.

A l'esscr dalt entrem en una petita y gemada vall
(atravessada pel riu y la resclosa que porta l'aigua al molí),
y á l'enfront, per demunt de grans roques, se'ns presenta
altra poética cascada d'aspecte ben distint de la qu'hem
vist: aquella, expansiva, bellugadiça, escumejant, enjoga-
çada; aquesta, recullida, quieta, llisa, seria, d'aspecte fins
pot-ser melancòlich.
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Pujem en ràpit zig-zag fins á colocarnos á io ò 12 me-
tres demunt de la cascada, y segueix lo camí quasi plane-
jant, tenint á abdós costats les enlayrades serres, y á sota,
y á mà esquerra, lo riu, qual corrent se veu entrebancada
per enormes blochs erràtichs, vorejada per grans macisos
calcaris y rublert tot d'un espès bosch de pins, alzines y
boixos. Lo conjunt resulta grandiós. Lo tot sembla un
palau de gegants brodat ab la més frondosa y poètica
vegetació. Un esclat unànim d'entusiasme exteriorisa la
forta impressió qu'allí reben los excursionistes, y tots
remerciàrem á n'en Cosme Vidal per havernos dut á
n'aquell hermós siti.

Si grandiós pot dirse és lo que acabavem de veure,
més gran és l'agradable sorpresa que tot seguit rebérem.

Les roques que vorejant ensingleren lo naixement del
riu Glorieta, prenen les més fantàstiques formes y 1'imagi-
nació té l'espay lliure pera volar y veurehi allí un gran-
diós palau egipci, ab ses grans columnates, ab colossals
esfinges, ab espantables monstres, ab llargues y dilatades
cornises; y tot això ho anava embolcallant tupidament la
misteriosa boyra, aixís meteix com se'ns presenta á la nos-
tra imaginació aquella misteriosa civilisació faraònica em-
bolcallada ab la penumbra impenetrable de centenars de
sigles. Aquet lloch s'anomena lo sol del Drach.

Lo que fins are havia sigut boyra va condensantse, se
converteix en ploviscó, que'ns mulla bastant, mentres,
seguint lo torrent entre abets, per forta pujada de pit
alcancem en 25 minuts al poblet de Montral, posat dalt
d'un turó com si fos un castell roquer, y desde ahont se
gosa d'un dilatat panorama:

Al N., la serra de Rojals y'l Brugent; al N.NE., Bar-
berà; al NE., la serra y poble de la Riba; al E., Valls y
sos herniosos encontorns, y lo puig de Miramar al fons;
al SE., lo camí del Glorieta, qu'acabem de referir; al S.,
fregant la visual per les serres de l'Albiol, lo Camp, tenint
al mitj ma patria estimada, l'enamorada del meu cor,
l'alegre, l'entusiasta, la treballadora ciutat de Reus; y allà
al lluny, quan lo cel és un cristall transparent, l'illa dau-
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rada, un dels més preuhats joyells de l'antiga terra catala-
na; al S.SO., l'Almuzara y ses serres; y al O. y NO. les
serres de Prades; ovirantse al mitj d'un espès bosch, com
una taqueta clara, la poètica y misteriosa hermita de
l'Abellera.

Lo poblet de Montral, que té loo habitants, dedicats
á l'agricultura, res ofereix de particular, aixís com tam-
poch sa iglesia, colocada al cim del puig. La portalada
és d'estil romànich, però llis, sense cap dibuix ni relleu.
Los claus y frontices de la fulla de la porta són de bonich
dibuix.

Les dònes són morenes, de cara rodona y ull negre, y
van vestides ab roba de colors erivirolats: groch, vermell
ò blau. Surtien per portes y finestres á contemplarnos,
sens dupte per lo poch avesats qu'estàn á aytals visites. En
lo pis d'una modesta posada y taverna esmorçàrem, men-
tres qu'á baix los homens del poble discutien ab grans
crits de qui seria mitja lliura d'ayguardent, dihent no més
que: 2, 5, cap, 8, tot.....

Visitàrem al senyor Rector, quins rebé molt afectuo-
sament, planyentse de que no pugués mostrarnos res que
valgués la pena, perquè res de notable ni antich se con-
serva ni á 1'iglesia ni á la rectoria.

A les i i sortiem de Montral en direcció NO. pel putxet
del Calvari, tenint á mà dreta la grandiosa conca del riu
Brugent. Lo camí va pujant entre rocks y gemat herbey,
y al poch rato entre boixos y alzines y grans roques
cobertes amorosament per la trista y poètica eura.

Desde'l cim ahont ens trobem veyem la verdadera
situació topogràfica de Montral. La serra dels Mullats, que
seguim, té sa direcció de N. á S., y aquell poble està colo-
cat á la punta S. de la serra. Aquesta, pel cantó O., va á jun-
tarse ab la de Prades, y per lo N. y O. se veu rodejada del
riu Brugent. A l'altre cantó del Brugent hi hà la serra
d'Auxàvega ò Cadeneta, anomenada aixís per una agrupa-
ció de cases que s'encadenen unes ab altres fins á les serres
de Farena, demunt de Poblet.

Seguint lo camí trobem un gorch quasi tapat per ma-
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tolls d'arbustos, y allí á la Nora hi hà una característica
roca semblant á un monolit de regular alçada, y en tot
aquell entorn flayroses farigoles y romanills.

Anem pujant, y á inà esquerra deixem una petita estri
-bació de la serra, ahont s'hi veu una gran roca foradada.

Després d'una forta pujada de pit, y en zig-zag, arribem á
dos quarts de 12 al pla dels Mullats.

Es aquet un verdader pla, grandiós y completament
horizontal, sens la més petita sinuositat, tot cobert de
bosch baix, ahont la primavera hi havia desplegat totes ses
esplèndides y senzilles gales, rumbejanthi los més hermo-
sos tons de quasi tots los colors: demunt d'un molçut tapiç
vert de variats tons s'hi destacaven los florits argilachs
marins, los romanills, les farigoles, les margarides, los
matapolls, les gatoses; campanetes blanques, blaves y mo-
rades; floretes de tota classe, grogues, blaves, blanques,
vermelles; y, trencant la línea, s'hi aixecaven los flayrosos
lliris ab ses palmes d'hermoses flors blanques. Totes
aquestes plantes, totes aquestes flors, se tocaven quasi
una ab altra, formant un conjunt qu'encantava la vista,
y recreaven 1'olfat les suaus olors qu'omplenaven tot
1'espay ab la potencia y exhuberancia que sols se veu y se
sent en aquesta privilegiada estació de l'any, en que la
Naturalesa se presenta ab tots los encants, ab tota la poesia,
ab totes les gracies, ab tot lo pler y goig de la vida, com si
fos una tendra y virginal donzella de 1 5 anys.

Com hi gosa qui visita aytals llochs! Tots los fatichs,
totes les penes se'n van, y son esperit, alegrantse, bat al
meteix sò alegre y joyós que l'enrotlla, y sent lo que se'n
diu goig de viure y d'aspirar á tot pulmó lo que tant abun-
dosament li ofereix la pròdiga Naturalesa.

Eren dos quarts d'una quan lo camí començà á baixar,
trobant en un sot una font que brolla en terreno pla.
15 minuts més y s'acaba'l pla, atravessem un torrentet que
portava aigua desde E. á 1'O., y'ns trobem al devant de la
serie de baumes y coves de l'Escudelleta. Aquestes volten
tota la montanya afectant un estrany aspecte. Alguna de
les coves té 29 passes de fondaria, ab ample y desahogada
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boca, y del sostre hi penjen esberlades roques de variades
formes.

Lo camí rodeja la montanya seguint per sota les bau-
mes, fins arribará la font de I'Escudelleta, ahont tots hi
beguérem d'aquella, més que fresca, freda y regalada
aigua qu'acusava 8" de temperatura. Bon rato ens recreyà-
rem á l'ombra d'aquella bauma admirant lo paisatge que
teniem al devant.

A un quart de 2 emprenien novament la marxa per un
ensinglerat camí, tenint á mà esquerra una pregona vall,
ahont hi salta lo torrentet del pla dels l\'lullats formant una
altíssima cascada. Lo pas per aquell troç de camí imposa de
valent: quasi bé dona basarda lo mirar al fons d'aquella
vall. Lo conjunt té un aspecte selvatge, abrupte, la vegeta-
ció és frondosa, y arreu s'hi veuen grandioses masses roco-
ses clapejades d'arbustos que surten de ses esquerdes.

Lo camí qu'ab petites irregularitats ha seguit sempre la
direcció NO., baixa precipitadament, en ràpit zig-zag, entre
flayrosos boixos, pins y alzines; y de sopte, al girar una
colzada á la qu'obliga una enorme roca, se topa al devant
ab un gegantí pont natural format per grandiós conjunt
de roca y per sota del que hi passa lo camí qu'anem
seguint. Pel forat d'aquell portal s'ovira allá lluny, y á
baix, tota la vall de Capafons, causant un efecte sorpre-
nent.

Lo camí, després de passar per sota'l pont, segueix
baixant ràpidament entre pins y alzines, fins á arribar á
terres de conreu, indici de que ja'ns acostem á poblat.

Efectivament, allà en un recó de la vall, direcció 0.,
posat en la vessant de la montanya, ovirem á Capafons ab
sa iglesia al cim y les cases arracerades á n'ella com pollets
á l'entorn de la lloca.

Lo sol bat en tota sa força. Los excursionistes comen-
cen á sentirse fatigats. Lo hermós y variat del país que
recorriem ens distreya del nostre cansament, una excitació
continuada ens aguantava, més á 1'atravessar la monòtona
vinya se manifestà de sopte la fatiga, y á 1'arribar á la con-
fluencia dels rius Prades y Brugent, á l'ombra d'un noguer
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y á la frescor de l'aigua, deixàrem anar en terra los nostres
fatigats cossos. Eren prop de les 2 de la tarde.

Deixàrem lo camí del poblet que teniem allí á la vora
y, prenent la direcció E., ab cosa d'un quart anàrem al
mas Fortet de Capafons, ahont hi dinàrem.

Es aquesta casa una gran y espayosa masia, un verda
-der tipo de masia catalana, y son amo, Pere Fortet, és un

galan tipo de pagès català. De més que regular alçada, de
grave continent, de fesomia ab reminiscencies romanes, de
serena y franca mirada, vestit ab calces y gech curts, justi-
llo, calçó de pell, espardenya y gorra morada. Allí hi rebé-
rem una coral hospitalitat, que remerciem, donantnos tot
lo necessari sens voler cobrar ni un cèntim.

En havent dinat prenguérem comiat d'aquella hospita-
laria gent y'ns dirigírem al poble, que compta 513 habi-
tants y cull á son entorn ordi, llegums, patates, castanyes,
avellanes y vi. En sos carrers no hi hà res de particular.
L'iglesia, d'estil barroch, és molt senzilla, y tampoch hi
hà res digne d'esment.

Lo senyor Rector, que ja tenia noticia de la nostra
visita per l'ofici que'1 CENTRE havia enviat á tots los alcal-
des y rectors, ens rebé afectuosament en la casa- rectoral.
En solitari carrer, un barri enclou 1'hortet; al mitj, la caseta
de planta baixa y primer pis, emblanquinada tota ella; y
una frondosa y fecunda parra que l'enrotlla dona ombra
y rahims al senyor Rector.

Poch rato durà la visita, essent obsequiats ab un petit
refresch. Fullejàrem un dels llibres parroquials, ahont hi
llegírem que en 1681 atravessà y assolà aquells camps una
plaga de llagosta que, venint d'Aragó, anà á parar á la
plana d'Urgell; qu'á derrers de Juny de 1686 un verdader
núvol de llagostes y papellones, que agafava 12 hores de
llarch per 8 d'ample, assolà tant desastrosament aquells
camps, qu'en totes les viles se feren grans penitencies y's
derramaren abundoses llàgrimes per aplacar l'ira de Déu
Nostre Senyor, eixint, ademés, tota la gent á combatre la
plaga, que semblava interminable, puix com més ne mata-
ven més n'eixia,
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Ens despedírem del senyor Rector, sortírem del poble
en direcció NE., la variàrem á 1'E. als lo minuts pujant
durant 5 minuts, ens decantàrem al NO., y tot seguit,
ab 5 minuts, baixàrem al llit del riuet Prades, seguintlo
durant 3 minuts, fins arribar á un alçament de roca calcà

-rea per ahont salta lo riu en cascada.
Lo camí s'enfila per la dreta de la meteixa, bifurcantse

als 15 minuts en les direccions NO. y N.; se segueix lo de
la dreta, quals 3 minuts passa per sota una baurna y tot
seguit entra en un pla gemat y frescal ple de boixos,
jonchs y tota classe de floretes, xaragalls y cascadetes per
tots indrets, formant lo conjunt un siti molt deliciós.
S'atravessa lo riuet Prades, y als 5 minuts lo camí s'en fi la
entre pedruscall, estrenyentse de tal modo que's converteix
en un petit viarany; se bifurca als 5 minuts, seguint lo
de la dreta en direcció N.; se passa per sota castanyers, al
costat d'un enjogaçat rech d'aigua que s'atravessa, y resol-
tament s'enñla entre un espès y hermós bosch de casta-
nyers. Les castanyes d'aquesta montanya són les més esti-
mades en lo mercat.

L'ascensió se feya una mica penosa, però lo paisatge
era esplèndit, y, més qu'esplèndit, misteriós, perquè á
la frondositat del bosch s'hi barrejà una espessíssima
boyra de tal modo, que quasi bé no'ns vèyam, havent

-nos de cridar los uns als altres pera indicarnos lo camí
que seguiem. Les plujes havien desbaratat lo camí fins
al punt d'esborrarlo y fentnos teme per un moment que
ens haviem emboscat, perdent la ruta que haviem de
seguir.

A la ventura, guiantnos solament pel nostre instint
excursionista, avançavem per entre aquell bosch de casta-
nyers y boyra, rebent á cada moment agradables sorpreses
per les boniques reconades que s'ens apareixien. Amunt!
avant! eren los crits ab que's responia á les exclamacions
dels que lamentaven haverse extraviat al mitj d'un bosch,
ab boyra y tenint á sobre la nit; y quan lo pànich sem-
bla va ja apoderarse de la major part, un xiprer ab que
topàrem fou la farola que'ns indicà que no orem lluny del



lloch ahont nos dirigiem, qu'estavem prop de l'hermita de
l'Abellera.

Efectivament, als pochs passos, y per un camí sospès á
l'espay que passa per sota una bauma vorejat de negres
xiprers, arribàrem á la poètica p ermita després de cinch
quarts de forta pujada.

L'efecte que'ns causà la contemplació del lloch ahont
ens trobavcm, mirantlo després de les impressions que
rebérem y de les angunies que passàrem, no puch expli-
carlo: una alta, vertical y tremenda roca demunt dels
nostres caps; camí ensinglerat rublert d'un espès y pompós
bosch de castanyers, seculars alzines y robustos pins; los
tristos y negres xiprers, l'espessa boyra qu'ho difumava
tot, l'estret camí sota la bauma; y al cap-d'avall, com aju-
pida y aclaparada per 1'immensa roca, la soliva hermita:
senzilla ella, de modest aspecte, la porta d'arc rodó de
grans dovellas y ab guarda -pols y una espadanya que la
surmonta; una placeta voltada de banchs de pedra y de
xiprers, alzines y pins á l'entorn, y una font que dóna
vida al quadro.

L'interior del santuai i té reminiscencies gòtiques, essent
dignes d'esmentar les nervatures de la volta que s'uneixen
en treballades claus, algunes taules gòtiques y quadros del
renaixement de discutible mèrit, y moltes presentalles per
les parets que certifiquen la gran devoció qu'inspira á
n'aquells montanyesos la Mare de Déu de l'Abellera.

Me preguntareu per la fundació de Fhermita? Es degu-
da á un succehit molt semblant al de moltes altres. Sota
d'aquella grandiosa bauma les abelles dipositaven en nom-
brosos ruschs la me] que xuclaven de les flors d'aquelles
abans quasi impenetrables boscurics, los remats d'anyells
y cabres pasturaven per aquells andurrials, y la font susdi-
ta donava frescor á tant selvatge y encantador lloch. Un
dia un pastor hi anà á tastar la dolça mel y á regalarse en
la fresca font, y allí meteix quedà extasiat veyent entre
dugues alzines, cony á gentil rosa boscatana, ]'imatge de
la Mare de Déu entre celestials resplendors.

Tant miraculosa troballa aviat s'esbombà per tota la



montanya, y nombrosos fidels de Prades, La Febró, Mon
-tral, Rojals y d'altres pobles acudien á venerarla y... y etc.:

ja podeu suposar tot lo demés.
Quin balcó més distret hà d'csser la placeta de l'hermi-

ta! Nosaltros la veyem desde Montral, per demunt de
montanyes, allà lluny y enlayrada. Donchs desde ella hà
d'ovirarse un panorama molt més gran y variat que '1 que
contemplaven desde aquell poblet. Però, malehida boira
que limita'l nostre goig!

Desde 1'hermita emprenguérem lo camí en direcció SO.,
pel pla de la Serra. Trobàrem la capelleta de Sant Roch,
y després un pilar-oratori.

Ab cosa de 20 minuts, planejant y baixant, arribavem
á dos quarts de 7 á Prades, quan quedaven no més que
dèbils restos de la llum del dia y les campanes de la vila
tocaven 1'Angelus.

Abans d'entrar al poble s'atravessa un camp ahont
hi hà unes grans eres, prop lo camí de Poblet. Allí s'hi
celebra la tant anomenada fira de Prades, fira princi-
pa l ment ahont s'hi ven tota mena de bestiar gros: ca-
valls, mules, rnatxos, ruchs, y ademés grans remats de
moltons.

Hi fa cap gent de tot lo Camp de Tarragona, ribera de
1'Ebro, conca de Barbarà, la Segarra y Urgell, y això fa
que siga molt típica y animada.

Es tant rigurós lo fret qu'á l'hivern fa á Prades, que la
fira qu'abans se celebrava lo dia de Sant Andreu (3o No-
vembre) se traspassà al dia de Sant Bartomeu (24 Agost),
perquè tots los forasters se queixaven de la cruesa del
temps.

Passàrem per un petit barri ò arrabal quasi junt ab lo
poble, després una plaça ahont hi dona lo costat y l'àbside
de 1'iglesia, ab una creu de pedra al mitj, y per sota d'un
portal adovellat y ab lladroncra estrebat á la paret de la
iglesia atravessàrem l'antiga fortificació y entràrem á la
gran plaça que té porxos en tres de sos costats y á l'altre
l'iglesia v casa- rectoral.

L'iglesia és de tranzisió del romànich al gòtich ú ojival,
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ab alguna adició del renaixement. Lo sisavat àbside és
reforçat en sos ànguls per contraforts qu'arriben fins arran
de la volta. En cada cara hi han obertures d'estructura
románica enquadrant gòtics calats. A la dreta de l'àbside
hi hà lo cementiri. Sota del portal fortificat, per sota del
qu'entràrem á la plaça, hi hà una porta lateral de 1'iglesia,
d'estil romànich del derrer període, essent notable la
cenefa qu'enquadra las cimbres, formada per menudes
portes. Lo frontis de l'iglesia ostenta tot lo mal gust de les
construccions del sigle passat. Lo campanar s'aixeca en lo
costat esquerra, és de base quadrada, lo segon cos és vuita-
vat, y acaba ab teulada piramidal de quatre cares. En sos
costats hi hàn cintrades obertures. La nau de 1'iglesia és
de més que regulars dimensions.

A la sagristia, gracies á l'amabilitat del senyor Regent
de la parroquia, los nostres companys Srs. Osona y Bonay,
que's quedaren á Prades ab aquest objecte, pogueren
admirar uns preciosos ornaments qu'allí's conserven.

Són: un tern de vellut negre que té ricament brodat
un escut.

Un pali ò frontal notabilíssim.
Dugues dalmàtiques de vellut de seda vermella ab bro-

dats d'or fi d'una perfecció artística notabilíssima, d'estil
renaixement.

Una capa de] meteix estil, notable per sa riquesa, ab la
particularitat de que'ls dibuixos, en lloch de esser brodats,
són teixits á mà.

Altre torn complert d'igual época è istil, tant rich com
l'esmentada capa; però aixís com la capa és blanca, lo tern
és de color blau de cel.

Lo senyor Regent digué que á Riudecanyes hi hà una
casulla y dalmàtica iguals, que suposa són de la meteixa
època y autor, però variats dibuixos; que'l marqués de la
Barra, de Barcelona, té altre pali ò frontal igual á l'abans
esmentat.

Hi hà, ademés, un busto de plata de Santa Florentina
del sigle XIV ò XV, una rica custodia y un copó de plata
de la meteixa època.
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L'arxiu de la parroquia no té cap llibre antich perquè
fou cremat á la guerra civil dels 7 anys.

No puguérem fullejar un llibre d'apuntacions que'ns
digueren existeix á Casa de la Vila que data del sigle XVI.

Los carrers del poble poca cosa ofereixen de notable.
Prades ha sofert l'assot de la guerra directament sempre:
ha sigut cremat dugues vegades. Derrerament ho fou
durant la guerra dels 7 anys. La pedra ab qu'estàn fetes les
cases és tota vermellenca, calitat qu'abunda molt en los
voltants.

Un dels vehins ens digué que'l carrer qu'arrenca de
la plaça en direcció NO. (no m'ha recordat com s'en diu),
carrer ahont hi vivien les families més acomodades de la
vila, era abans un dels més típichs: los balcons tenien
gran volada de llosana, los permòdols y baranes eren de
ferro forjat en artístichs dibuixos, estaven coberts de grans
gelosies, demunt hi havia una tapa també de gran volada
y d'inclinada vessant. Lo gran número de balcons y les
dimensions que tenien daven un moviment á la línea de
carrer que produhia molt bon efecte. En alguns punts
quasi es tocaven los balcons de l'una ab los de l'altra
banda.

A la plaça, al recó de la part dreta de Figlesia, hi hà
I*hostal, ahont hi sopàrem bé y econòmicament. No essent
possible dormir tots allí, l'hostaler demanà á varies cases
de la vila qu'ens donessin aculliment per aquella nit, y
desseguida tothom posà á la nostra disposició la millor
cambra y'l millor Llit de sa casa. Tant bonich rasgo
d'hospitalitat fou coronat no volentnos cobrar ni un cèn-
tim. Fem públich aquest acte per agrahiment á tant noble
acció.

Alguns excursionistes se proposaren fer l'ascenció al
proper tossal de la Baltasana, de 1.200 m. d'elevació, situat
demunt y á mà esquerra del camí de Prades á Poblet, á
mitja hora del poble; més al llevarse á la matinada, una
espessa boyra ho tapava tot, y, no poguent gosar de 1'es-
plèndit panorama que desde'l tossal s'ovira, determinaren
deixarlo pera millor ocasió.

13
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Prades, que dista 12 k. de Vimbodí (ferro-carril de
Lleyda, Reus y Tarragona), se troba á 949 m. demunt
lo nivell del mar, posada demunt d'aquesta abrupte serra-
lada que sembla haver sortit demunt la terra esbotzant la
pastosa crosta. Aquesta serralada, qu'en lo Camp se coneix
ab lo nom dels altars de Prades, sembla tota ella una gran-
diosíssima fortificació: no s'hi puja més que per camins
ensinglerats. Té altívols turons com á torres d'homenatge,
grandiosos singles per muralles, y lo Montsant sembla'l
castell ahont s'hi tanca lo gegantí senyor d'aquells domi

-nis. Comença á La Pena, demunt Poblet; segueix en
direcció SO. per Rojals y L'Abellera, d'ahont n'arrenca una
branca qu'arriba fins á Montral; segueix cap á Prades, y
poch després se bifurca en dues grans branques: la una se
decanta lleugerament á 1O., aplanantse una mica en Al-
barca, se remonta majestuosament pera formar l'imponent
serralada del Montsant y baixar soptadament á Margalef.
D'aquesta branca, abans d'arribar á Albarca, ne surt un
branquilló aislat qu'és la serra de Ciurana. L'altra branca de
la gran bifurcació, sortint de Prades, és la qu'en direcció S.
passa per La Musara y para soptadament á Arbolí. Abans
d'arribar á La Musara n'arrenca un'altra qu'en direcció E.
passa per l'Albiol y acaba entre la Selva y Alcover.

Los pobles que comprenia l'antich comptat de Prades,
quasi tots ells estaven á redós d'aquesta abrupta serralada:
Montral, Farena, Aixàvega, Rojals, Vallclara, Vilanova
de Prades, Albarca, Ulldemolins, Margalef, La Bisbal,
La Palma, Cabacés, Vilella Alta, La Morera, Cornu-
della, Ciurana, La Febró, Arbolí, Almuzara, Vilaplana,
Aleixar, Maspujols, Albiol, La Plana y La Riba eren les
principals viles d'aquet comptat, y Prades sa capital, ahont
habitava lo comte.

Alguns datos haviem recullit referents al casal de
Prades, que tanta importancia tingué en la brillant época
en que Catalunya era senyora y majora de sa casa y nos
veya, com avuy, supeditada á gent estranya; datos que no
publicarem avuy perquè no podrien aquí, en aquesta Me-
moria, tenir lo desenrotllo que'Is hi és degut.
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A dos quarts de 7 del matí sortiem de Prades en direc-
ció SO., cap á Ciurana. Lo camp deis voltants és pla y ben
cultivat. S'hi cullen cereals, llegums, castanyes y patates.

Prop del poble Ini hà una creu de terme, gòtica, bastant
malmesa, y allí á la vora una grandiosa era de pedra ver-
mellenca (esmoladora).

Als 12 minuts bifurcació de camins: lo de l'esquerra va
á Reus per La Febró y L.a Musara (Almuzara), y lo de la
dreta cap á Ciurana, que's lo que nosaltres seguim.

Als 5 minuts nova bifurcació: un al SO., altre á 1O.,
que seguim. Es un senderó que corre per un planic.

Als 3 minuts nova bifurcació: abdós van á Ciurana.
Seguim lo de l'esquerra, qu'és més curt y comença á baixar
en direcció O.

Ais i i minuts atravessem lo coll de la Gritella, tenint
á nià dreta la montanya y fondo del meteix nom.

Als 6 minuts lo camí trenca al SO., tenint á mà esquer
-ra unes grans guixeres; als 5 minuts trobem lo mas de

la Senyora, y allí meteix s'atravessa lo torrent del meteix
nom, seguint lo camí entre un camp de sembradura,
passant al poco rato al costat de blanques roques calcàrees;
y, á la vora d'un petit single, anem baixant.

A les 733 trobem com un gran espoló ò peixera de més
de 5o m. de llarch y 8 d'ample, com una gran plaça empe-
drada, tota d'una peça, quasi bé llisa, qu'avanÇa ensingle-
rada demunt del riuet ò barranch de 1'Esquirola.

Lo cop de vista que desde allí 's gosa és hermós. Ens
trobem en un sot per hont hi corra l'esmentat riuet,
voltats d'escarpades montanyes. Per un costat la serra que
desde Prades va per Albarca á ajuntarse ab la del Mont-
sant, y per l'altre la que va cap á La Musara.

Pera sortir d'allí'l riu, en direcció O., s'ha obert pas
per una fantàstica gorja, apretada per esberlades y gran-
dioses roques que desde ahont som afecten la forma d'un
castell gegantí. Ab un petit esforç de 1'imaginació allí s'hi
veuen grans torres de l'homenatge, ernmarletades muralles
d'escalonats recintes y grandiosos fossos; per acabar de
fantasiar millor l'espectacle, un raig de sol esquinsava'ls
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núvols y daurava les punxagudes roques ab que remataven
les torres de tant fantàstica y gegantina fortificació.

En aquel( trasbals de montanyes lo geòlech hi té camp
pera ferhi profitosos estudis.

En ràpit zig-zag baixem, á les 7'4 5, á l'empedrat llit del
riu. Lo camí s'enfila ràpidament entre roques, y á l'altra
banda, demunt, hi hà'l mas de 1'Estamenya, y hi veyem
l'altre costat de la fantàstica gorja, igual á la qu'havem
descrit. Seguim escalant la serra en direcció SO., y demunt
d'aquelles espadades roques hi hà'l mas del Gabrielet.

A les 7'53 acabem la pujada, y seguim per la vora del
single tenint á mà dreta lo mas de Barberà. Passem pel
costat deis fantàstichs castells, y atravessem un camp de
cultiu.

A les 823 passem pel costat del depòsit d'aigues de
Ciurana, y lo camí segueix ja decantantse al S., ja al SO,

A les 927 trobem una gran era y lo que á Andorra ne
diuen una borda: un cobert per guardarhi'1 bestiar.

A tres quarts de 9 arribavem al coll de la Creu, des-
d'ahont ovirem Ciurana y son enderrocat castell.

PERE PAGÈS Y RUEDA
(Acabarà)
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CAPSANES Y SOS ENCONTORNS

Capsanes és un poblet de 300 cases y de t.2oo habitants. Per-
teneix á la provincia de Tarragona, de quina capital és á 12 ò 13
hores, correspon al partit judicial de Reus, á 36 kilòmetres de
distancia, y forma part del bisbat de Tortosa.

Confronta al N. ab la serra de l'Espasa, al SO. ab Lo Monta!
y La Picoso, á 1'E. ab la Roca de Llevaria; més al S. se troben les
masies de que parlaré més endevant, cony són : mas de la Vall,
leas del Collet y mas deis Remers. Aquesta última dista del poble
lo kilòmetres.

Al NO. tenim en últim terme lo Montsant; á ponent los po-
bles següents: Guiamets, La Serra y Tivissa; al NE. los pobles
de Marsà y Falset; á l'L, se troba, si bé tapat per la meteixa
montanya de son nom, lo poble de Llevaria, compost sois de
25 ò 3o cases.

Capsanes està situat sobre un turó, essent caliç son terreno,
abundanthi també'l compost d'arena argilenca y arena tupesca,

qu'es desenrotlla en gran manera, per ser, segons dir dels page-
sos, lo terreno de millor qualitat pera'l cultiu de les vinyes.

Té dos barranchs, lo de ^ïvfarntellk y'l de Malella, y dugues
rieres, la de la Val! y la de Marsà.

De la riera de la Vall naixen les fonts, començant á sol-ixent
y venint cap á la població: la del Remer, la del Redoro!!, que per

sa qualitat y frescor és la més bona; la Font y la Font del Alar-
tí (1).

De la riera de Marsà naix sols la del Cisco. Aquestes dugues
rieres s'ajunten més tart, formant un sol cos, un sol rieral, del
que naixen altra volta bon nombre de fonts, com són : la del
Verder, la de l'Esquetja, la de la Llufa y les Cent fonts, que
naix sota'l pont que la Companyia de Tarragona, Barcelona y
França ha fet per anar de Capsanes als Guiamets. Aquet pont és
notable per lo senzill y esbelt, tenint una alçada de 33 metres per
uns 110 de llargada.

Dels barranchs nomenats ja anteriorment, naix del de Malella

(t) En eixa riera és notable un salt d'aigua perpendicular nomenat (o
Borboll. Sa alçada és de 8 á 9 pams. Té una força tant grossa, que per grans
que siguin les pedres que s'hi tiren tornen altra vegada á ser arrastrades fóra
del borbull. Se troba á una distancia d'un quart del poble.
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la ;font del Piquer, v del de Marmellà dugues fonts: la del mas
de'n Francisco y la del Calvo.

Existeixen, ademés, tres sinies.
Com se veu, donchs, Capsanes està ricament regalat d'aigues.

Això fa que'1 regadiu y hortes siguin lo que més abunda en
aquet poble.

La majoria de l'aigua de les fonts és bicarbonatada.
Lo terreno és molt montanyós y pedregós, y , si bé no hi hà

cap bosch que per sa frondositat aquet nom mereixi; existeixen
encare pinedes, qu'és lo que més abunda, y alguna carrasca,

nomenada per nosaltres alzina.
La caça és abundant, encare que's veu que la gent d'aquet

poble no és aficionada á tirar al vol, més sí á usar lo reclam.
Com especies zoològiques importants trobem en aquet poble

l'àliga real, gats servaters, duvals, òlives, guineus, esquirols,
llebres, cunills, perdius y tota mena d'aucells.

D'arbres citarem lo teix, lo boix, roures, alzines ò carranques,
pins, etc., etc.

Capsanes és camí dels Guiamets, dirigintse al NO., y de
Marsà y Falset al N E. Per aquet camí, si bé irregular y escabrós,
hi passen los carros.

Un deis mals que més maten aquet poble és no tenir estació.

Això fa que qualsevol que sigui la cullita que's faci, se veuen pre-
cisats á durla ò bé als Guiamets ò á Marsà-Falset.

Los trens que s'aturen en aquet poble són los mixtos y'Is
correus, en nombre de quatre.

La principal cullita de Capsanes és la del vi, que, malgrat

d'esser atacada la vinya per la filoxera, se mostra ufanosa y ab
ganes de donar bon vi. Se'n cull bastant. Además se cull oli en
regular quantitat, així com cereals y llegums.

Los productes qu'ajuden en gran manera á la gent d'aquí són
les ammetlles, les avellanes, les figues, los prtssechs (qu'en diuen
auverges), les cireres, les magranes, les taronges, etc., cullintse
també bastantes patates.

Capsanes és un poble rich, puix està rodejat de gran nombre
de masos de molta importancia, entre'Is quals poden citarse els

següents: de'n Francisco, de'n Guimerà, del Torreta, de'n Pou,
de la Vall y del Remer. Prop d'aquest últim mas va trobarse fa
poch una cova de la qu'en parlaré més endevant; cova qu'era
ignorada per molts vells.

Està situada á uns to kilòmetres de la població.
Los carrers són irregulars, tortuosos y niés estrets qu'amples.
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L' iglesia no ofereix res de particular per ser de moderna cons-
trucció. Perteneix als últims del sigle passat y primers del pre-
sent.

Abans aquesta estava situada al costat d'ahont se troba are,
ocupat avuy per la casa de la vila, la que també fa costat ab
l'abadia. Hi hà qui diu haverhi vist encare algun altar y la trona.
Lo fossar, avuy situat un xich lluny del poble, abans se trobava
al costat rneteix de 1'iglesia y ocupava lo lloch que forma la plaça
de devant de la meteixa.

Se recomana per la seva antiguetat y perfecció en lo dibuix y
pintura un quadro á l'oli representant Santa Rosalia, patrona de
Capsanes.

Està guardat en la rectoria y és donació del cabecilla Carrasca.
Res més se conserva antich en aquet poble: sols un retaule

de l'ascensió del Senyor qu'el tenen guardat com á recort al mas
de'n Francisco.

Es un alt relleu, y té un dit, lo gros, trencat desde la guerra
dels francesos.

Respecte al poble, se diu si estava situat antigament un poch
més llum- del lloch qu'avuy ocupa, puix diferentes vegades llau-
rant s'ha topat ab los primitius fonaments de les cases del poble.

Tant la casa de la vila com l'abadia no ofereixen res de parti-
cular, com no siga sa pobresa y falta de condicions.

Les cases del poble són rònegues y antigues, essent sols
modernes la qu'habita'1 mestre y la d'algun propietari.

Entre els casals de més importancia de Capsanes poden citarse
lo mas de'n Francisco, lo del Margalef, lo del Gabaldà, lo del
Guimerà, á cal Marco, á cal Castell Nou, á cal Torreta, lo mas
de'n Pau y lo de'n Pere Blanch.

Los apellidos que més abunden són: Penas, Barceló, Margalef,
Quintanas y Pallejà.

La gent d'aquíí és robusta, agil y treballadora. La majoria de
les dbnes van descalces, aixís com també tota la brivalla.

En l'actualitat se troben persones d'edat avançada: de 70, 8o
y go anys n'hi hà encare algunes (i).

Lo trajo és lo del pagès català: barretina morada, gech curt
ab mànigues estretes, calçons de cuyro y espardenyes.

Les dbnes duen fandilles, jipó y mocador al cap. La majoria

(il A les dónes casades eis hi diuen lias; ais vells, cocos; al germà, mano;
á les germanes, inanes.
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d'elles, excepte alguna qu'altra pubilla, que du, com á Barcelona,
lo tupè, nomenat aquí pirró, porten el cabell tirat enderrera.

L'iglesia està provehida per un sol capellà, lo rector.
Lo dia 8 de Setembre celebren la festa major, en lloch del

dia de Santa Rosalia, patrona de la vila.
Se celebren, ademés, altres festes: una per la mare de Déu

d'Agost, una altra per Sant Roch, la de Santa Rosalia, y una
altra pels Sants Ignocents.

Costums populars.—En aquel poble nos coneix la festa major,
puix ni'ls carrers ni'ls balcons estàn guarnits: sols se nota la
falta de moviment en lanar al troç, ò siga á cuydar lo camp.

A la nit és quan aquesta pren un to d'alegria y de tendresa
qu'aixampla'ls cors y rejoveneix als vells, ballantse la jota al sò de
bandurries y guitarres.

A voltes són deu ò dotze noyes que ballen ab un jove. Aquet
compra una coca per cada una d'elles. La jota comença, y ballen
ab la coca, portantla lo jove á la mà. La música para, y'1 jove fa
entrega de la coca á la noya, y ella 1'entrega á la seva familia.
La música torna altra vegada á ferse sentir, y'1 jovent reprèn lo
ball, donant fi á la festa ab una pluja de corre-cames, trons y
borratxos, que mou gran gatzara entre les noyes.

Abans, quan aquet poble gosava de niés vida, llogaven una
orquesta, y al final donaven les gracies als músichs ab una pluja
de cohets dirigits á ells, veyentse aquells precisats á refugiarse en
alguna casa vehina.

Les altres festes nos diferencien per res de la festa que se
celebra els diumenges.

La Cuca. — Per Sant March surt una petita professó, seguida
de bon nombre de pagesos, á l'objecte de benehir los camps
perquè no sofreixin aquets els efectes desastrosos de les cuques.
A l'efecte, se coloca demunt d'un pla, vora'1 poble, una petita
taula ab un santcristo y quatre ciris.

Los/gnocents. — Pels Sants lgnocents s'acostuma á celebrar
una festa especial que dóna un to molt alegre á n'aquet poble.

Set individuos se disfrecen com los individuos de l'Ajuntament,
portant en lloch d'un bastó un sabre de fusta. Un d'ells porta
una canya, y al cim una creu, en quines tres extremitats hi hà
una taronja. En sa part central, que hi deuria haver lo cruciíx,
hi hà un colom lligat ab un troç de roba. Los individuos porten
gambeto, sombrero y sabates grosses. Derrera d'ells hi va una
copla de guitarres, bandurries y ferrets, tocant aquella durant
tota la missa.
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Al dir l'Evangeli, lo qui fa d'ignocent corre d'ací d'allà fent
tamborelles y deixantse anar com una criatura, fins qu'arriba á
la pica d'aigua beneyta, refrescant ab ella á les dones.

Fa després I'ignocent besar la pau; pero com aquesta sol ser
un troç de carbassó emmascarat, embruta les cares de les dones,
moventse la gatzara y brugit qu'és de suposar.

Carnnestolles.— Per semblant diada la brivalla té la costum
d'arreplegar un manat d'espígol y calarhi foch. Armats d'aquesta
manera, embesteixen á les dones y noyes, ficantloshi lo manat
encès sota les fandilles.

Les noyes se defensen portant també un manat encès y cre-
mantlos, si poden, lo clatell.

Si les noyes, á l'embestirles la quitxalla, tenen temps d'ajupirse
ò sentarse á terra, ja están salvades.

Lo mal és qu'ab aquestes bromes de mal gènero s'hi barrejen
denegades els grans, lo qu'és causa de rahons.

Les cançons més usuals aquí són les de breçol y alguna qu'al
-tra de nuviatge.

Entre les moltes que hi arreplegat, aquí van les més impor-
tants y típiques:

CANÇONS DE BREÇOL

Dormiu, jovenets, dormiu.
Per Pasqua us darem la mona:
la pala serà la creu,
el forn serà la corona,
els torrats que lii haurà al forn
seràn els ous de la mona.

Aquest últim vers és lo rescople, de manera qu'en cada cançó
de breçol lo repeteixen.

La Mare de Déu
filava y cusia:
feva camisetes
pel nen de Maria.
Layona, layina, yo,
layeta, layina, yana.

La Mare de Déu d'Agost,
diada molt senyalada:
ne fan festes los fadrins
ab gran pompa y ab gran gala.
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La Mare de Déu s'en va
al vergeret de Santa Agna;
mentres era al vergeret
ne sent cantó una cigala.
Cigaleta, vols callar,
sinó't tiro una pedrada?
La cigaleta era sorda,
Sant Joseph ja li tirava.
Ja li toca an el peuet
y en lo gresolet de l'ala;
vinguen metges y barbers
pera curarli la cama,
vinguen set canas d'estopa
pera ferli la mortalla
y una cana de llençols
pera envenarli la cama.

Dormiu, dormiu, lo aneu fill:
dormireu en cambres altes
qu'á l'istiu hi pega'l sol
y á I'ivern passen los aires.

Una casa en tres pilans,
sense sostres ni tau lada,
qu'á I'istiu hi pega'l sol
y á l'ivern hi cau glaçada.

La Mare de Déu
allà á les quatre hores
ne du el berenar
á les rentadores:
un plat d'enciam,
un altre de pomes,
un altre de peres,
peres moscaroles.

CANÇONS D'ANAR AL TROÇ

A la Serra, terra negra;
á Dermós, lo costerut;
á Masroig, la terra roja;
y als Guiamets, lo blat curt.

A Rasquera fan cabassos,
y al Ginestar cabassoles:
ja no pot arribar més,
qu'á Mora ronden les dbnes.
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En aquet carrer n'hi han dos
que són un poch mitj amigues:
una paga l'aiguardent
y l'altra paga les figues.

Menja y beu, xica del Frau,
menja y beu, qu'estaràs grassa.
Bon menjà y poch treballar,
la renda no li bastava.

A la Serra (i) són serranos,
als Guiamets són banyuts,
á Capsanes són bonicos,
y á Marsà són geperuts.

CANÇONS DE NUVIATGE

Déu vos guart, senyor rector,
qu'esteu ben acompanyat
en la potra de l'Alosa
y'1 carretell al costat.

Que taula tant ben parada!
La gracia de Déu hi és,
està voltada de dames,
cadires y cavallers.

'Na cosa us vull dir, Maria,
que m'ho han encomanat:
que n'esteu ben avinguda,
que no deu que dir al vehinat:
les parets d'aquesta casa
que les sabeu mantenir:
vostra sogra que hi havia,
com les feya relluhir!

Ademés, per la brivalla, se'n sol cantar alguna d'epigramàtica.
La més usada és:

Maria, acotxa la rama,
que jo te la cullire:
una pera y una poma
y una flor de taronger.

(i) Pobles dels encontorns.
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També és molt cantada la següent cançó fent una sardana y
anant al mitj del rotllo un noy b noya:

—Qui la'n ballarà
la clavellinera?
qui la'n ballarà
un pom de llorà?
—Jo la'n ballaré
la clavellinera,
y la'n ballaré
ab pom de lloré.
— Doneuli sopar
á la melindrosa;
doneuli sopar
ane la redonda.
—De sopar no'n vol
la més melindrosa;
de sopar no'n vol
ane la redonda.
—Doneuli marit
á la melindrosa.
—De marit no'n vol
la més melindrosa.

Allavors li pregunten si vol á n'en Pere ú á n'en Joseph, y, si
vol aquest últim, torna á continuar la sardana ab pas de jota,
mentres al del rotllo, ballant la jota, li canten:

—Un Joseph darem
á la melindrosa.
—Qu'á mi me l'han dat,
qu'á mi, me l'ensenyen.
Sera ací, sera allà,
triarà la més bonica;
sera ací, sera allà,
triarà la que voldrà.

Para la sardana, y, parant de cantar, la noya del mitj fa com
en altres jochs:

Ab tu sí,
ab tu no,
ab tu'm vull
casar jo.
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Aplech á Santa Marina. — Cada any és costum en el poble de
Capsanes assistir, los dies 13 y 14 de Setembre, al santuari de
Santa Marina, distant quatre hores del poble.

Se marxa á les tres de la tarde, rebentse una bona soleyada,
puix en aquet mes y en aquesta hora el sol encare és bastant alt.
Aquest any tres quartes parts del poble van compareixe á dit san-
tuari, acompanyada cada familia de someres ab sarries carrega-
des de plats, olles, bots, cunills, gallines, etc., puix allí no's
troba re.

Lo camí que se segueix és lo meteix de la cova, y que ja diré
més endevant; camí que sempre segueix la riera de la Vall.
. Més tart s'ovira la masia del Remer, vora la cova , á l'altra
banda de la riera. No's deixa per res lo camí fins que s'arriba á
un bosch de carrasques, ò siguen alzines, nomenat Creu del mas
de l'Estalella, trobant á mitja hora de la Creu lo mas de l'Es-
talella.

Amunt sempre, se troba un pla nomenat de'n Pallarès, desde'I
qual se gosa de la vista panoràmica de Santa Marina.

Té de pujarse un altre coll, nomenat Coll Roig, al cim del
qual, y després d'haver donat una volta com un quart de circum-
ferencia, hi hà un altre pla, Pla de Santa Marina, en quins cos-
tats, á mà esquerra, hi hà'l mas de'n Xeco, y á l'altre') mas de'n
Sabater.

Per fi arribem , després de passar un camí de carretera en
quins dos costats hi hàn altíssims xiprers, al santuari de Santa
Marina.

Consta d'esglesia, casa de I'hermità, dos casals ò celdes ab la
meteixa disposició que les celdes de Sant Joseph de les Llanties
de Montserrat, si bé moltes d'elles desprovistes de llits.

En lo primer pis hi hà una gran sala, que quasi sempre ser-
veix per ballar. Les seves parets estàn plenes de noms.

Entre les dugues celdes y l'esglesia queda una plaça molt gran,
ahont se sol reunir tothom després de sopar.

Allí, á la claror de grans tions encesos colocats al mitj de la
plaça, la copla de bandurries, guitarres y guitarró deixa sentir
ses melodies.

Durant tota la nit no's dorm gens: molts tranquils corren á
picar á les portes tancades. Aixís s'espera les 6 del matí, en que
tothom prepara l'esmorzar y dinar alhora. Se torna á ballar fins

á l'hora de dinar, efectuantse la sortida á les 3 de la tarde per
arribar á Capsanes á les 7.
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Es de notar que, tant en aquet poble com en els seus encon-
torns, la a final sol esser accentuada, convertintse la major part
de les vegades en o. Aixís diuen: volio per volia, anavo per anava,
corno per corria, etc.

La v y la b la diferencien molt clarament.
Entre les paraules y expressions característiques qu'un hà

d'apendre si 's vol fer entendre, recordo les següents: columbela
per tamborella, asclar per estallar, Corcarse la suhor per aixu-
garse la suhor, cibader per morralet, brossat per metó, soll per
cort, granera per escombra, Poal per canti , pebrines per pebrots,
coralets per bitxos, trull per cup, graela per rentamans, auverge
per préssech, cutis per mosquits, pares d'amagar per jugar á fet,
perellons y sumen) es per peres mitjanes y petites, botar per calar,
habaraste per ja ho veuràs, cap donareu per quant us adonareu,
toqui, toqui, per passi , passi , taleca per sach , aliacre per fel so-
breixit, berra per truja, aidar per ajudar, aventarse per alabarse.

L'Ajuntament se compon d'arcalde, tinent y set regidors; lo
jutjat, de jutge y suplent, fiscal y suplent, y lo secretari és el
meteix agutzil de l'Ajuntament.

També, com en áltres punts de Catalunya, compta ab lo
somatent, estàn per xò auxiliats, en cas de necessitat, per la guar-
dia civil de Tivissa y de Falset, tres hores distant la primera y
una y mitja la segona.

Capsanes té dugues escoles, una de nens y una de nenes, y un
metge, que té al seu cuidado, ademés de les masies dels voltants,
les masies y poble d'EIs Guiamets.

Compta també ab tres fusters, tres pasticers, dos mestres
d'obres, dos ferrers, dos barbers, un carnicer, tres tendes de que-
viures, dos hostals, dos molins (un de farina y un d'oli), tres
cafès, una sala de ball v un coro, compost de 32 individuus.

Lo clima d'aquet poble és molt benigne: ni á I'ivern és molt
Tret, ni á I'istiu la calor se deixa sentir, gracies á la marinada.

Els vents que més bufen per aquet cantó són els següents: la
tramontana, que sol portar neu; lo llevant, que porta aigua; y lo
serè, que sol ser un dels niés perjudicials, perquè, ademés de ser
molt fret, sol portar també aigua. Los pagesos diuen : lo llevant
la mou y lo serè la plou.

Respecte á enfermetats, és molt poch invadit per aquestes,
essent raros els casos de pulmonia, difteria y feridura. D'aquí,
segons conto, deu venir l'etimologia del poble de Capsanes,
encare que respecte á la meteixa hi hàn varies versions.
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Serra de l'Espasa. — Es una cordillera que, com hi dit al
comensar aquesta memoria, està situada al N., tenint al costat de
ponent lo barranch de Marmellà y á sol-ixent lo poble de Capsa

-nes y riera de la Vall.
Té una extensió de 2 kilometres, essent composta tota ella de

roques calices prismàtiques, tenint una amplada de 5oo metres
aproximadament.

Reb lo nom de Serra de l'Espasa per tenir duques cares late-
rals juntades formant una arista lo més irregular que puga ima-
ginarse.

Per lo que l'excursionista troba corrent per aquets encontorns
se veu que's tracta de terreno neptúnich , puix sa disposició és
ab s[ratus, formant primer un pis macís, després altre format ab
argila y rocam, y altra volta un pis macís, etc.

Però lo que 'os ho demostra més és qu'á la part O. s'observa
que les roques la major part d'elles estàn plenes d'impressions
de plantes marítimes. Sa forma és: unes, d'una especie de mà,
terminant ab un nombre infinit de radis; altres són semblants
á la fulla de la falguera, però d'un tamany major. Les impres-
sions aquestes solen ser fondes, tant que'ls dits s'encaixonen bé
en elles.

Ses parts laterals estàn avuy ocupades per vinyes. Vaig dete-
nirme á estudiar aytal serra y'm semblà veure que's tractava,
sens dupte, d'una via romana.

Efectivament, á la part NO. segueix un camí que condueix á
una masia nomenada mas den Francisco, y's troben unes roderes
molt especials y que's poden seguir molt bé en una longitut
de 3 metres.

La canal que se'ns presenta á la vista no pot ser més que feta
ab lo rbssech continuo d'algun carro ò vehícul. Sobre d'aquestes
roderes, apartantse unes quatre passes, nos trobem ab un terreno
en que hi abunda la terra cuyta: trobem fragments d'amfores,
poals (cantis), gàrgoles, etc., objectes de barro cuyt qu'encare
se'n conserven en lo poble, si bé trencats de sa boca.

Sembla, per lo que diuen los pagesos, que la serra n'estava, y
potser encare n'està, sembrada d'aquets objectes, puix per medi
de l'aixada encare á voltes surten troços.

A la part NE. (y aquet és un dels datos que més m'indiquen
que's tracta d'una via romana), van ferse més excavacions que
van donar Iloch á la troballa de varies alhajes y monedes. Se té
noticia d'un collaret d'or, que va vendre's á Reus.

Les monedes que's van trobar foren 2 de plata y 31 de coure.
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Semblen romanes. Una d'elles, la més petita, d'un tamany
d'un ralet, és molt diferent de l'altra, quin tamany és de mitja
pesseta. Son gruix és de mitj duro. La més gran no porta fetxa:
sols en la part posterior, en que hi hàn dos cavallers, s'hi llegeix,
en sa part inferior, Roma. No aixís la petita, qual busto de dòna
és ben diferent: en sa part que podriem nomenar cara hi hàn
quatre lletres, M C 1, y la final sembla una D, si bé és difícil de
compendre, per estar situat massa al cantell de la moneda.

A mitja hora de la Serra de l'Espasa, en uns camps prop lo
mas den Francisco, se troben uns aros ò rodones, que tinch
lo gust de regalar al CENTRE, aro que dupto si és de pedra ò
bé d'òs. La consistencia és forta, d'un diàmetre de 7 ò 8 centíme-
tres, presentant un dintell desgastat, segons se comprèn, per la
frotació. Suposo que constituhien un collar. Van trobarse en gros
nombre y en forma d'una pila de monedes.

Té un avenck aquesta serra situat á la banda de sol-ixent. Sa
forma és d'un forat rodó, si bé irregular, de 6o centímetres de
diàmetre, situat en un pla un xich horitzontal. Vaig provar
de baixarhi. Sa forma és d'una cova de 12 pams d'alçada, y sa
direcció és, de dalt á baix, d'enrera á avant. Aixís, quasi cami-
nant ajupit, és possible recorre 3 metres. Pren més tart la forma
inferior buliforme, y en que'] rocam y la foscor li impedeixen
baixar Inés. S'ignora ahont acaba aquest avench.

Res més digne de menció ofereix la serra que m'ha ocupat.
La Picosa. — Situada al SO., crida l'atenció de l'excursionista

una roca de forma de prisma de base quadrangular situada á una
altura de més de 300 metres sobre '1 poble.

Conten los vells qu'en lo cim d'aquet turó s'hi trobaren una
serie de forats, en los quals antigament s'hi fabricava moneda.

Vaig voler cerciorarme d'aquet cuento, y vaig poder veure,
efectivament, aquets forats, de forma rodona del tamany major
d'un duro, y algun de quadrangular.

D'aquí va venir que diguessin si allí s'hi fabricaven les unses
quadrades.

No és de ma competencia jutjar aquets forats, y no sé què pot
tenir de veritat aquesta tradició contada pels vells.

Per lo que respecta á la vista panoràmica, dirè que la que 's
descobreix no pot ser més extensa y hermosa: se pot veure Mora
ab son caudalós riu Ebro, Guiamets, Serra, Masroig, Garcia, Lo
Lloà, La Morera, Miravet, Lo Molar, Falset, Masos y Brissonet.

Dista del poble una hora ò cinch quarts, y son camí és fatigós
per ser sempre pujada.
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La cova. — A les quatre del matí del dia 4 de Setembre vaig
marxar de Capsanes en direcció al S. á l'objecte de fer dos dies
de camp y visitar aquesta are tant anomenada Cova del Remer.

Vaig passar un troç de camí que prompte arriba á la riera de
Marsà.

Vaig anar pujant.
Prompte vaig topar ab un casal , lo mas de'n Guimerà. Cami-

nava més amunt, y vaig anar á parar al Collet, y al ser ja á mitj'
camí nos vam trobar vora lo mas de la Vall.

Lo mas en qüestió és un dels més antichs que hi han per
aquets encontorns. Los pagesos suposen qu'és d'abans de la vin-
guda de Jesucrist.

Sembla qu'en aquet mas se reunia un bon nombre de pagesos
á fi y efecte de jutjar els fets dignes de càstich que hagués comès
algú del poble.

Lo tribunal s'anomenava lo lloch ahont se reunien , y és una
sala quadrada avuy ocupada per la pallissa. Vam pujar amunt
sempre, seguint lo nostre camí interromput, y vam toparnos ab
bassals d'aigua, aigua que sortia d'una serie de fonts nomenades
fonts de la Vall, algunes seques per l'estació.

Totes aquestes són filles de la Fou, font especial que, si no fa
llevant, no surt l'aigua en gran columna líquida qu'arrastra
pedres á la riera de la Vall.

La Fou se troba pujant un barranch á la part esquerra. Sa
forma és de co ya, sent sa direcció de dalt á baix y d'esquerra á
dreta. Sa forma és infudibuliforme, és dir, que quasi cada volta
se fa més aixatada , si bé és igual d'ampla. Es necessari recorre
uns io b 12 metres quasi ajupit, acompanyats d'una aixa de vent,
puix és molt fosch, trobant nos, quan som al fi, en una cova ab
un bassal d'aigua fresca y cristallina, que potser és de les més.
bones de l'encontrada.

Vaig sortir d'allí, prosseguint el camí interromput ab los meus
companys d'excursió, arribant á les sis del matí á la masia nome-
nada de'n Remer, que's troba á poca distancia de la cova. Vam
esmorzar, visitant després la masia, ahont forero molt ben rebuts
y allotjats; y, després d'haver fet un cigarret, vam agafar les esco-
petes y vam pujar á un pla situat sobre del casal que no té res de
pla, nomenat de'n Gauseus, en busca d'algun vol de perdius.

Aquets terrenos la majoria estàn ocupats per les vinyes y són
richs en fòssils, nomenats, los més petits, ponts de moixó. Altres
n'hi hà de major tamany, essent sa forma semblant á una banya
d oruga monumental, de la qu'he tingut lo gust de regalarne un

'4
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exemplar al CENTRE EXCURSIONISTA. C,s una ammonite (íd. 1munm-
phresianus).

La majoria del terreno és feréstech , existint apenes vegetació,
haventhi algun bosch de feixos.

Vam esperar los companys, per no haver marxat tots junts, y
vam dinar, visitant la font del Remer, qual aygua fresca y crista-
llina obre la gana, anant més tari á veure la cova.

Grata impressió 's reb á !'entrar dins la cova, vegentshi una
serie d 'esta lagtites y estalagmites.

La cova està situada á mitj quart de la masia, essent bastant
pesat el camí.

Sota meteix del pla de'n Gauseus s'ovira entre la roca un forat
de forma rectangular més ò menos irregular.

Per pujar á dit forat és precís agafarse á la roca, puix està á
una alçada de 4 pams.

Consta de dos pisos ben separats y dos replans, haventhi tres
escales de tronchs d'arbres per efectuar lo descens.

Aixís qu'un entra's troba ab una petita cova, sent sa direcció
cap á la dreta y en direcció inferior. Allí 's troba una escala de tres
grahons. Es necessari ajupirse, puix se troba un sostre sumament
baix. Se baixa més avall per un pla inclinat y que va á l'esquerra.
Se troba un altre replà y una altra escala de sis b set grahons.
S'arriba al que podriem nomenar primer pis per ser un pla de
tres metres de diàmetre en circunferencia irregular y en que ja
apareixen les estalagtites y estalagmites elegantment combinades
en formes rares y capritxoses.

Aquet pis té una bòveda de 25 á 3o pams d'alçada, formant en
ses parts laterals unes galeries en que, si bé és difícil pujarhi, se
diu qu'algun visitant ho va fer ab l'objecte de fer algun croquis
sobre la cova.

Al baixar á n'aquet pis, lo primer que crida ('atenció de l'ex-
cursionista és una estalagmita en forma de pilar, nomenada ja ab
aquet nom, de 8 á g pams d'alçada per 3 de diàmetre.

Vam baixar altra vegada per un pla inclinat y quasi arrosse-
gantnos, y vam trobarnos ab un'altra escala de deu b dotze
grahons, arribantse al pis inferior, ò major que podriem dir, per
tenir una circunferencia de 4 metres de diàmetre. De baix s'ovi-
ra'l pilar, formant un elegant grupo ab les estalagtites de les
parets del costat y la cova del primer pis al seu derrera.

En la cara que mira al pilar se veu una garganta que ha anat
treballant l'aygua, formanise en sos costats unes galeries lo més

bonich que puga imaginarse.
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BAIX RELLEU DE LA CASTELL DE SANTA PAU

Alci	 i'58 m.
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Aquesta cova té una alçada de 5o á 6o pams.
Res més puch dir de la meteixa, á la que desitjaria que'I

CENTRE EXCURSIONISTA hi fes una visita, en la seguritat de que li
seria grata.

FRANCESCH NOGUÉ Y DE MIQUEL



SECCIÓ ARQUEOLOGICA

LO RETAULE DEL CASTELI, DE SANTA PAU

No hi hà un sol excursionista qu'á l'anar á la típica
vila de Santa Pau hagi deixat de visitar l'important edifici
del castell y no s'hagi quedat sorprès d'admiració al tro

-barse devant del relleu que's conserva empotrat en una de
les parets del chor, y al revenirse de la sorpresa no s'hagi
plangut de que una joya arqueològica d'aquella importan-
cia estigui en tant pèssimes condicions d'exposició que ni
permeten treuren una mala fotografia pera donarlo á
coneixe degudament, ni llegir ab comoditat la llarga ins-
cripció que l'envolta, ni apreciar exactament la seva natu-
ralesa y primitiu destí.

Nosaltres, que l'haviem visitat moltes vegades ab lo
desitj de conèixel perfectament, no haviem pogut may
reeixir ab la nostra fins are, gracies al gran servey qu'á
l'arqueologia de la nostra terra acaben de prestar los joves
artistes d'aquesta vila en Joseph Berga, fill, y en Celestí
Devesa, reproduhintlo en guix.

En la primavera passada, formant part d'una comissió
del nostre Ajuntament que anà á Santa Pau per interessos
comuns d'abdós municipis, varem tenir lo plaer de llegir
completament l'inscripció que corre pels costats esquerra,
inferior y dret del retaule que'ns ocupa, però'1s rètols
escrits en la banda superior permanesqueren indexifrables
per nosaltres lo meteix qu'al primer dia de vèurels, y
qu'avuy, gracies á la reproducció que n'han fet los esmen-
tats artistes, hem pogut llegir lo que d'ells se veu y suplir
lo que no's veu absolutament.

Lo retaule que'ns ocupa té d'alçada 048 m. per 1'58 m.
d'amplada. Son camp està dividit en set compartiments
en que hi hà representades altres tantes escenes de la
Passió de Jesucrist en l'ordre següent d'esquerra á dreta:
1. r Lo bes de Judes. 2." Pilat presentant á Jesús al poble.
3.` Cristo portant la creu a1 coll. 4.' Cristo quan lo claven
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á la creu. 5•` La llançada de Longinos. 6. r Lo devallament
de la creu. 7." La sepultura de Cristo.

Prescindint dels defectes de que adoleix, propis de l'è-
poca en que fou fet, pot dirse que, dintre son gènero, és
molt correcte y de bona mà. Les figures bíbliques totes
vesteixen ab propietat arqueològica, á excepció feta de la
de Pilat, en lo segon quadro, y la que suposem representar
la Magdalena en lo sisè, que vesteixen com la gent del
segle XIV. Les figures dels sayons están representades
bastant ad libitum.

Los compartiments primer, segon, tercer y sisè, en
que'l desenrotllo dels assumptos respectius ho permet,
están terminats en sa part posterior per un arch ojival en
qual centre hi hà un escut d'armes, y'ls restants comparti-
ments estàn sense arch y adornats ab dos escuts cada hu,
tots iguals, y són l'escut dels Santa Pau, si bé alguns d'ells
tenen les faixes tant poch marcades que semblen llisos.

L'inscripció és en lletres de caràcter monacal bastant
arcaich relativament á l'època de la construcció del retau-
le, puix varies d'elles, com la E, la F, la D y la L semblen
del segle XIII, y altres, com la R, tenen una forma bastant
arbitraria, per lo qual donem la transcripció en majúscu-
les usuals per sernos impossible ferho d'altra manera.

En la part inferior del retaule s'hi llegeix:

AQ UESTRETA ULA	 Ai ETFER L A NOBLA
'MADONA MARQUESA Q, FO MULLER DEL
NOBL A NUGUET D'SENTA PAU EFILIA D'L
NOBLA EN PONÇ ÇAGUARDIA : SEN'OR D'L
UESCOMDAT : D'CANET

En lo costat esquerra diu:
C

QOD EST ACTUM : ANO :DNI : M : CCCXL

y en lo costat dret:

1MAGIST' RAIMUNDUS MEFECIT (i)

(i) No donem com á segures les paraules marquesa de la llegenda



— 214 —

Deis rètols que hi hà en la part superior de cada un
deis set compartiments en qu'està dividit lo retaule se lle-
geixen perfectament los quatre últims, y diuen: 4.' MIG

-DIA, 5.' NONA, 6.1 VESPRES, y 7. CONPLETA, per
qual lectura's ve en coneixement de lo qu'han de dir los
altres tres compartiments, ò siga Matines, Prima y Tercia,

tant més quant la primera y tercera d'aquestes paraules
s'hi arriben á llegir bé una vegada s'ha pogut deduhir la
paraula que hi correspon.

La rahó d'haverles escrites l'artista sobre cada un deis
set compartiments la donen los següents versos:

Matutinum ligat Christum qui crimina purgat.
Prima replet sputis; causam dat Tertia mortis.
Sexta cruci nectit; latus ejus Nona bipartit.
Vespera deponit; tumulo Completa reponit.

La dificultat que presenten per sa lectura les primeres
paraules de la llegenda escrita en la part inferior del retau-
le, unida á la circumstancia de trobarse aquet fòra de lloch
y empotrat en una paret, havia fet creure á molts qu'era'l
devantal d'un sepulcre, y com á tal havia sigut donat á
coneixe en quantes descripcions n'havem vist publicades,
á pesar de que ni ses dimensions ni 1'assumpto desenrotllat
en ell són comuns en les làpides sepulcrals, ademés de que
falten en ]'inscripció les fòrmules cornunment usades en
les inscripcions funeraries, y de que hi sobra lo nom del
artista que la féu, qu'en tals inscripcions no hi sol ser may.

Com diu la meteixa pedra, formava part d'un altar:
ben segur qu'era la part inferior d'ell, conservada solament
pera mostrará les generacions la munificencia de donya
Marquesa y l'habilitat del mestre Ramon, que tingué á bé
ocultarnos lo nom de sos pares, y pera fernos lamentar la

inferior y lo qod de la part esquerra, perquè la s de la primera està
feta malbé pel poch escrúpul d'algún curiós, y la segona és bastant
confosa.
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perdua de lo restant del retaule, que, á jutjar per la mos
-tra, havia de ser tota una preciositat.

¡Quanta ra p ó tenia un amich nostre al planyes de que
la gent dels dos sigles anteriors tinguessin tants diners
pera gastarlos en destruhir lo bo antich y llegarnos los
deliris qu'en materies d'art eren moda en son temps!

JOSEPH SADERRA
(De L'Ololi)



SECCIÓ HISTORICA

NOTES HISTORIQUES

CASTELL DE MANLLEU

Si un foraster anés á Manlleu y preguntés á molts de sos
vehins ahont estava situat 1'antich castell de dita vila, no sols no
sabrien dirli, sinó que fins á alguns los semblaria estranya la pre-
gunta, per ignorar qu'á Manlleu hagués existit castell. Si després
visitava los arxius de la parroquia y municipal pera adquirir noti-
cies sobre ell, apenes trobaria alguna referencia respecte al me-
teix, però que de poch ò res li serviria pera satisfer sa curiositat.
Si, empenyat en satisfer aquesta, se donés á fullejar les histories
de Catalunya més complertes que s'han escrit, los diccionaris
geogràfichs més renomenats y les histories particulars de pobles
vehins que s'han publicat, al cap y á la fi veuria qu'ha treballat
inútilment. Això demostrarà lo difícil qu'és escriure una mono-
gra fi a de l'antich castell de Manlleu si ella no ha de ser una no-
vela. Ab tot, nosaltres, empenyats en escriure aquet treball, hem
buscat y rebuscat, aixís en arxius particulars com generals; y, si
bé poca cosa, hem trobat algunes noticies referents á l'esmentat
castell. ¿Són aquestes suficients pera escriure sa monografia?
Confessem paladinament que creyem que no. Però si lo poch que
se sap d'ell no's compila, no's recorda, lo temps vindrà á acabar
de fer desapareixe sa memoria, com ha fet desapareixe lo castell y
fins ses ruines. Per lo contrari, si's recull tot lo qu'ab prou pa-
ciencia hem trobat, tal volta la casualitat, un dia, farà trobar
alguna nova noticia, altre dia altra, y ab lo temps arribarà á sa

-berse lo qu'en l'actualitat s'ignora. Aquet és lo justificatiu de la
present monografia: no'n té d'altre, perquè, com hem dit, tenim
per insuficients los datos que possehim pera escríurcla. Y, dades
les antecedents explicacions, entrem en materia.

La generalitat deis antichs castells foren fills del feudalis-
me (i). Les guerres entre los senyors feudals foren la causa prin-
cipal de la construcció de la generalitat dels castells. Lo de Man-

(i) Manjarrés: Arqueologia española.
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lleu regoneixia aquest origen. L'estrategia d'aquells temps desig
-nava les altures com á llochs més á propòsit pera la construcció

dels castells, y com tais llochs solen ser en roques escarpades, de
aquí anomenarse molts castell roquer (i). Lo terme de Manlleu
careix en absolut d'eminencies roqueres aptes pera construirse en
elles castells d'alguna importancia: per això lo de Manlleu tingué
d'emplaçarse en una eminencia relativament de poca elevació y
de terreno cultiu, si bé qu'á escassa profunditat se troba la roca,
per lo que, en rigor, no's podia dir castell roquer lo del que'ns
ocupem. Dita eminencia té una superficie plana bastant extensa,
de manera que, malgrat la grandiositat del castell, apenes ocupa-
va una tercera part d'ella. Estava construit al sud d'aquesta y al
nort de l'actual vila, á l'extrem del novell carrer de Sant Pere.
Tenia fossos, empaliçades y ponts llevadiços, y al centre s'alçava
majestuosa la torre de l'homenatge, de forma quadrada, la que
dominava tot lo castell, servint sa plataforma de guayta y son
principal departament de lloch pera rebre al senyor del castell lo
jurament de fidelitat y defensar ab valor la fortalesa. Per alguns
restos trobats al temps de destruir sos fonaments és de creure
qu'era, lo tal castell, almenat, y que no hi faltaven barbacanes de
adorno, bu bardes y esparaguaytes. Tenia també una torre avan-
çada en sa part de mitj -dia, la qu'era precís rendir abans de poder
arribar al castell per aquell punt. Encare que no's trobessin algu-
nes noticies del castell anteriors al sigle XII, la forma sols de la
torre de l'homenatge ja nos faria creure qu'era anterior á dit
sigle, perquè á partir de l'última meytat d'ell quasi á totes les ex-
pressades torres se'ls donava forma cilíndrica y no la quadrada,
com tenia lo del qu'és objecte del nostre estudi (2). Tal volta
entre la descripció qu'acabem de fer del castell y lo qu'havem
dit al principi respecte á lo ignorades que són ses noticies creurà
veures una contradicció, y això nos mou á dir com hem pogut
explicar sa forma. Senzillament: si bé lo castell no l'ha vist per-
sona vivent, ni tampoch ses ruines, ni hi hà document ni obra
que'I descriga, ni la tradició ho explica, ab tot, com á mitjans de
aquet sigle lo , propietari del terreno ahont s'alçava manà destruir
los fonaments, qu'estaven ja colgats, per ser un destorb pel cultiu,
l'autor pogué veure tal destrucció, y sense necessitat de possehir
grans coneixements arqueolbgichs deduí fàcilment que'1 casteli

(t) Manjarrés, obra citada.
(a) Manjarrés, obra citada.
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de necessitat devia haver estat tal com s'acaba de dir. Potser que
la descripció no siga matemàticament exacta, perd de segur que
no s'apartarà molt de la veritat. Avuy per avuy tenim per cosa
impossible poder precisar l'any de sa construcció, y fins qui manà
alçarlo. Sembla, no obstant, que degué ser obra d'últims del si-
gle X b de principis del X1, y tal volta la familia 717an1leu, que se
sap fou originaria d'ell (i), y qual cognom degué pendre del
territori, va enser qui lo féu construir. Nos fa creure això últim lo
que fos !'escut dels senyors del castell una mà esquerra oberta(2),
tal com l'ha tingut sempre la vila.

Poderosos foren, á no tardar, los senyors del castell de Man-
lleu : ses guerres ab altres senyors, transaccions ab ells, certes
compres, y fins drets d'herencia, los feren duenyos d'immensos
terrenos, com també deis castells d'Oris y de Voltregà (3). Quan
Pere Amat, per títul d'herencia, passà, en l'última meytat del si-
gle X1, á ser senyor del castell de Manlleu, era ja aquet lo de més
importancia del territori. Amat era un esforçat cavaller, y son
poderiu y ambició feren encare creixe més ('importancia del
castell.

Lo bisbe de Vich D. Berenguer de Llussanès, coneixent lo pro-
fitosa que Ii seria l'amistat ab aquet, procurà ferse'l seu per medi
de distincions y dàdives, de manera qu'en t. de Janer de 1084 Ii
cedí á ell y á sa esposa Guilia tots los delmes y primicies que dit
senyor bisbe y'1 cabildo de Sant Pere de Vich percibien del terme
de Manlleu (q). Era eixa donació feta en termes tant amples y
generals, que'1 donatari cregué qu'ella li donava dret á apode-
rarse de tots los bens que'1 donador tenia en lo terme de Man-
lleu, inclòs sa iglesia, allavors en construcció; y en sa virtut se
apoderà d'ells. Això va motivar que's parés l'obra de l'iglesia y's
fulminés excomunió contra 'Is esposos Amat y Guilla (5). A pesar
de les gestions fetes pera qu'Amat restituís lo qu'havia usurpat,
se negà sempre á ferho. Mort aquell en io86, sa esposa Guilia
també's resistí á restituirho, però després d'alguns anys ho féu,
mitjansant escriptura de 26 de Juliol de (ogg, y ademés donà á la
canònica vigatana un alou que son marit tenia dintre la parro-

(t) Parassols: Revista histórica latina.
(2) Idem, ídem.
(3) Moncada: Episcopologio de Vich.
(4) Moncada, obra citada.
(5) Parassols, revista citada.
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quia de la Seu de Vich, prop del prat Narbones, lo que, digué,
feya per encàrrech de son difunt marit y pera que se celebres un
aniversari cada any per repòs de la seva ànima (i ). Guilia quedà
senyora del castell després de la mort d'Amat, malgrat l'haver
deixat successió masculina; puix sos dos fills, poch encarinyats
ab los honors terrenals, havien agafat la carrera eclesiàstica. Era
el major Ramon Bernat, qui, per sa virtut y saviesa, fou nom

-brat prior del monastir de Manlleu ; y havent passat en i tot á ser
abat del monastir de Sant Vicens de Cardona, se nombrà prior
del de Manlleu á son germà Pere Bernat (2).

Ni Pere Amat ni sa esposa Guilia, comprenent l'importancia
de son castell de Manlleu, volgueren fer may cap concessió
respecte d'ell, á pesar d'haver intentat diferents vegades obtenirne
alguna lo bisbe de Vich ; però logrà aquest, en 31 de Desembre
de 1083, que Amat, baix un preu exorbitant, Ii permetés entrar.
sortir, habitar y fer guerra en lo de Voltregà; Y Guilia, en 25 de
Janer de 1087, Ii permetés, també baix una quantiosa compensa-
ció, la potestat del castell d'Oris (3).

La promulgació dels Usatges de Barcelona per Ramon Beren-
guer 1, en io68, si bé impedí un tant les continues guerres entre
los senyors feudals, no obstant, tardà encare molt temps á decau-
re l'influencia y poderiu d'aquets (4). Les lleys difícilment produ-
heixen sos bons efectes desde'l moment de sa promulgació, sinó
qu'ha de venir lo temps á justificar sa bondat, á feries agradoses
y á ser conegudes y respectades per tothom. Aixís és que no foren
obstacle, de moment, dits Usatges perquè 'Is senyors feudals
obressin com una especie de reys y continuessin cobrant les vol-
tes, forcies y demés execrables pagos usats en aquella remota èpo-
ca. Ademés, als reys tampoch los convenia rompre de cop y volta
ab tant poderosos senyors, los quals los haurien pogut posar en
grave perill en moltes ocasions. Per això lo castell de Manlleu, en
lloch de decaure en grandesa y poder desde la mort de Pere Amat
y de sa esposa Guilia, encare anà en aument, sent cada dia més
temut y respectat, de tal modo qu'en lo primer ters del siglo XIII

(t) AlegaI presentat en 15 d'e4briI de 1708 en la causa que se segui en
('Audiencia de Catalunya sobre la percepció de delmes. Moncada y Parassols,
obres citades.

(2) Parassols, revista citada.
(3) Arxiu episcopal de Vich, escriptura original, armari de Voltregà,

número 4.
(4) Blanch: Fueros de Cataluña.
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estava en son major esplendor. En aquella època era senyor del
castell Bernat de Manlleu, qui acrecentà encare més sa fama y sa
riquesa agreganthi molts honors, alguns d'ells deguts á expolia-
cions injustificades. Lo geni batallador y un tant ambiciós de dit
Bernat lo féu duenyo de bens del clergue d'Oris, Berenguer; de
altres del monastir de Santa niaria de Ripoll ; d'altres del bisbe y
clergues de ('iglesia de Sant Pere de Vich, y d'altres de diferents
persones. En mitj de tant esplendor y tanta riquesa morí Bernat
de Manlleu en 1228, sense successió, y cridant per hereva á San-
cia, sa nevoda, però fent quantiosos llegats que desmembraren un
bon xich lo patrimoni. En son testament, otorgat en 6 de Març
de 1228, denotà Bernat qu'en son cor estaven arrelades la pietat y
la fè catòlica, ja qu'en ell deixa á Déu Nostre Senyor y á ('iglesia
de Santa Maria de Manlleu tots los honors que tenia á Barce-
lona, y ademés dos masos ab sos honors, dònes, fruits y censals,
á fi de quc'l prior del monastir elegís un sacerdot pera que cada
dia celebrés los divins oficis pera salut de la seva ànima y de les
dels seus; llegà á l'hospital gerosolimità son castell de Descarte-
llà ab totes ses pertinencies de masos, castellanies, soldats, batlles,
homes, dònes y caserius, y censals de Pisubirà y Cerdans, y tot
son honor, masos y molins que tenia en les parroquies de Sant
Julià de Vilamirosa y Sant Martí de Roca, y totes les causes qu'en
honor de Santa Maria de Ripoll ell percibia; deixà també á la
iglesia de Sant Pere de Vich, y á son bisbe y clergues, tot son cas-
t e l l de Torreplà; llegà al monastir de Ripoll quatre masos; á
Sant Pere de Casserres, tres; á Santa Maria de Llussà y á Sant
Benet de Bages, un; v á l'iglesia de Sant Joan y á son cambrer,
dos, y ademés tot lo que tenia en los molins drapers de Sant
Julià de Vilamirosa.

Mort Bernat, entrà, com s'ha dit, á heredar lo castell de Man-
lleu sa nevada Sancia, la qual, ademés, adquirí, en virtut de tal
herencia, tots los drets y pertinencies del meteix, y los castells
d'Oris, Cardona, Tagamanent y Lura, y altres varies coses, com
consta del testament á dalt calendat (i).

En lo sigle XI començà á formarse la població de Manlleu,
però no al peu de son castell, com solien ferse, sinó en altra pre-
eminencia poch distant d'aquell y de més extensió, ahont hi
havia'( temple de Santa Maria ab sos canonges agustins, és dir,
en lo lloch qu'avuy se'n diu Dalt-Vila, com si ja's tingués més

(i) Arxiu parroquial de Manlleu, ahont se troba dit testament.



-•— 22! —

confiança ab I'amparo de la reyna deis cels qu'ab lo de les arnes
deis senyors del castell. En aquell temps lo feudalisme havia
lograt ferse del tot seva á l'aristocracia, lo qu'obligà ais comtes
soberans á buscar ('apoyo de son poder en lo poble, d'ahont tin-
gueren origen les llibertats de l'Edat Mitja (i ). Ab tal motiu nas-
qué l'amor del poble envers sos comtes soberans, y minvà'( res-
respecte qu'havien tingut á sos senyors feudals. Aquets, aixís com
en lo comenÇ del feudalisme representaven un avenç cap á la
civilisació, allavors eren un obstacle, y les franquicies y llibertats
no venien d'ells, sinó deis monarques, los quals, ab ses Chaïl!
liniversilalis, borraren tota senyal de servitut y s'erigiren los
comuns ò municipalitats (2). Lo poble, donchs, ja no confiava
molt ab lo poder deis senyors feudals, poder qu'aborria, y procu-
rava, en sa virtut, necessitar lo menos possible.

En lo sigle XIII la plana de Vich fou objecte de molts atro-
pells per part del bandos de Cadells y Nyerros, qu'aparegueren
en aquella època. Manlleu procurà lliurarse d'ells rodejantse de
fortes muralles ab tres portes, no contant per res ab lo castell
pera sa defensa (3). Per altra part la situació del castell, lo modo
de guerrejar d'aquell temps y les arenes que s'usaven, no'l posa-
ven en aptitut de poder salvar la població. Quan una cosa no ser-
veix per son objecte, pert sa preponderancia: aixís és que '1 cas-
tell de Manlleu començà á mirarse ab certa indiferencia.

En 1359 era propietari del castell y terme de Manlleu , que,
segons lo cens qu'en dit any manà formar lo rey en Pere lo Cere-

rnoniós, contava 58 fochs, n'Eymerich Centellas (4), qui l'havia
heredat de sos predecessors, donchs ja feya una porció d'anys
que, també per dret d'herencia, havia passat á ser deis comtes
de Centelles. Aixís conc lo castell de Manlleu havia estat sempre
lo principal del patrimoni de sos possessors, desde que passà á la
casa de Centelles fou lo secundari, perquè'ls comtes d'aquell
nom no volgueren deixar sa habitual residencia, que la tenien en
la població d'ahont eren comtes.

No tardà á pronunciarse d'un modo notable '1 decaiment de
tots los castells; després no foren ni ombra de lo qu'havien sigut;
alguns, odiats pel mal comportament de sos senyors, Foren cre-

(1) Blanch, obra citada.
(2) Blanch, obra citada.
(3) Parassols, obra citada.
(4) Colecció de documents inèdits de l'Arxiu de la Corota d'Aragó, vo-

lum XII, pàg. 83.
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mats ò arrasats; altres se salvaren de semblant destrucció; però,
abandonats després per sos propietaris, lo temps vingué á des-
truirlos ( i ). Aquest últim fi és lo que tingué lo castell de Man-
lleu. Quan quedà en ruines se'l nomenà lo Castellol, nom que
conserva encare'1 punt ahont estava situat. A mitjans del present

sigle'I propietari del terreno, D. Joseph Espona, manà arrancar
los fonaments pera reduhirlo altra volta á cultiu. De totes mane-
res no anyorem lo castell: val més qu'en lloch de veure tremolar
la bandera de guerra al cim de la torre de l'homenatge, vejem
balancejar allí les rosses espigues de blat mogudes pel suau vent
del Juny, ja qu'aquella porta sempre '1 dol á les families y la deso-
lació al país, y aquestes lo contento y l'alegria á tot arreu, per
ser lo fruit que proporciona lo principal aliment, aixís del pobre
com del rich.

DOMINGO TORRENT

Soci delegat

(i) Salarich: Lo castell de Sabassona, pàg. 390.



SECCIÓ FOLK-LORICA

GNOMOS Y FOLLETS

Lo gnomo no és pas entrat may á la literatura oral , y encare
menos á la de la nostra terra. Los nostres diccionaris antichs ni
tant sols l'esmenten. Y és que'1 gnomo és d'invenció cabalística.
Lo primer qu'empleà aquest nom fou, segons Littré, Paracels,
sense que se sàpiga d'ahont lo va pendre.

Aixís com los silfos, les ondines y les salamandres són sers
qu'habiten respectivament l'aire, ]'aigua y'1 foch, los gnomos
viuen en les entranyes de la terra y cuiden dels tresors d'aquesta.

Los gnomos són homens mortals com nosaltres, sois que, com
són formats de la substancia més pura de la terra, viuen molts
més anys: sigles y sigles, segons diuen. Llur alçada és de dos
pams, y tenen dònes, nomenades gnomes ò gnomídes.

Al començament los gnomos estaven sotsmesos á Adam, qui,
cons és sabut, tenia ple domini sobre tots los sers creats. Més
quan aquell pecà se n'emanciparen, y desde a-les-hores campen
per elis sols, sense qu'hagin conservat cap mena de relació ab los
homens, excepció feta dels poetes y artistes; perquè si'Is gnomos
no han entrat á la literatura oral , en cambi la poesia y l'art se
n'han apoderat y n'han tret molt de partit. Díguiho, si no, l'obra
Gnomos i- mujeres, del més famós dels poetes lírichs castellans
moderns, quina escena passa á l'encantat palau de l'Alhambra de
Granada.

Les arts plàstiques representen als gnomos en figura d'homens
petits, lletjos, vells, ab llargues barbes s, no menos llarga cabe-
llera; vestits ab un sayo subjecte á la cintura per ample corretja
de cuiro, caputxa ab valona y llargues sabates punxagudes. Gene-
ralment porten una eyna de minayre, tal com un martell, un
picot, etc. De vegades se'ls posa ab algun gerro ò joya artística,
pera expressar que són los guardadors de les mines y dels tresors
subterranis.

En cambi 'Is follets, que tant gran paper representen en la
literatura oral de totes les nacions, no han estat may representats
per l'art, y gaire bé ni la literatura poètica se n'ha ocupat.

A Catalunya nos los representen) com uns homenets petits, ò,
més bé, cons criaturetes entremaliades que tenen un gust especial
en fer despacientar als que'ls hi fan algun tort, sent en cambi
molt servicials pera aquells que'ls tracten bé.
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A la criada ò á la mestressa que té la precaució de deixalshi

qualsevol lleminadura, Ii fan los llits, Ii renten los plats, li escom-

bren les cambres, en una paraula, li endrecen la casa com podria
ferho la minyona més neta y cuidadosa. En cambi, á la que'Is
tracta malament li fan tota mena d'entremaliadures: li em-
bullen la troca de cotó de les devanadores ò'I cànem de la filosa;

Ii barrejen l'ordi ab lo blat en lo graner; li fan caure les

olles y les cassoles dels tinells ò agafen lo platillo; li amaguen

les sabates, li embullen los cabells; en fi, la fan bojejar de Onil

maneres.
Los dos Ilochs de la casa preferits pels follets són la llar del

foch y l'estable, perquè aquestos sers tenen marcada preferencia
pels animals, y més particularment pels cavalls.

Lo matelot ò'I carreter que'Is tracta bé pot estar ben descan-

sat, puix los follets li cuidaran les besties y ells podràn dormir

tranquilament. Més, ay d'aquell que'Is tracti malament! perquè
li embullaràn la crin dels animals.

Per això 's dona 1 nom de follet á certa malaltia de les cavalle-

ries un de quins efectes consisteix en embolicarselshi la crin. Per

això també á Borrassà, Avinyonet y altres indrets de l'Alt Am-

purdà y de la Garrotxa, quan una dòna va escabellada se li sol

dir: «Mira que si no 't pentines se't farà 'l follet». Quan á algú
se li embullen molt los cabells li diuen que té'l follet.

A Espinavesa creuen que'ls cavalls porten lo follet embolicat
en la crin y asseguren que les cavalleries que'n tenen corren

com un llamp, perquè als follets no'ls hi agrada anar á poch

á poch.
Més pera treure'l follet á les cavalleries hi hà un remey ben

senzill posarlashi un plat de mill á cada costat. Llavores se les

hi podrà desfer l'embull de la crin.

lo mill és també un gran preservatiu pera les cases que no

volen follets: se n'escampen alguns grapats per l'escala, y com
aquells no hi poden pujar sense arreplegarlo de gra en gra, se

cansen y no hi tornen més.
L'any 1883 tenia jo un manobre de Besalú que m'assegurà

que, anant d'aquella vila á la de Figueres, havia vist passar una

tartana derrera de la que hi anava un home molt petit que's di-
vertia en saltar de terra al pujador y del pujador á terra, fentne

grans riallades. Aquell homenet, per ell, era un follet. L'esmentat
manobre és 1'únicih home qu'he trobat que cregués de bona fe

haver vist follets, perquè aquestos generalment no's deixen pas
veure de ningú.
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A Andalusia creuen que'ls follets (i) són les criatures que mo-

ren sense batejar (2). Prenen molta afició á la familia ab que

viuen, y quan aquesta's muda de casa ells se posen demunt del

peu de les devanadores y's muden ab ella.

Però diuen qu'are ja no n'hi hà, perquè un Papa va fer una
butlla contra d'ells. Més aviat n'hi tornarà á haver, puix aquella
butlla era sols per un temps determinat, y are s'acaba.

Lo follet andalús és més venjatiu que'I català.
Conten d'un gitano nomenat Cuco que, esquilant una cava-

lleria, li féu alguns talls. Un follet que l'estimava molt apro-
fità'I moment en qu'aquell dormia y li arrencà tres grapats de
cabell (3).

Una minyona de servey tingué encare pitjor sort. Havent fet
no sé quin tort al follet de casa seva, aquel se'n venjà d'una
manera cruel. La Hoya s'anava á casar y estava ja vestida y arre-
glada, quan pujà á sa cambra á buscar un mocador brodat que
tenia á la caixa de nuvia. Lo follet aprofità l'ocasió pera ferli
caure la tapa demunt lo cap, y, sentantshi sobre, l'escanyà (4).

Lo follet castellà (5) és molt diferent dels follets andalusos y
catalans, puix si bé viu , com aquestos, en les cases, se limita á
ferhi soroll , y més aviat se'l té per de gran estatura que de petita
alçada.

Segons lo P. Fuente de la Peña, esmentat per Feijoo (6),
los follets són una especie de animals aéreos engendrats per pu/re

-facció de l'aire y gasos corromputs.
A Castilla hi hà gran repugnancia á habitar les cases en que

s'hi senten sorolls, perquè hi hà follets.
Los follets francesos (7) són entremaliats y molestosos cony los

catalans: tant és aixís que de llur nom n'han fet un verb, Itrlitner,

(t) Ttarlinetesò,nartinillos.
(2) Sin haber recibido el agua, com diuen en aquell país. A Picardia

creuen que les criatures que moren sense batejar se transformen en fochs-
follcts, feux follets.

(3) Recullit á Úbeda, provincia de Jaen.
(4) Id. á Baza, provincia de Granada.
(5) Duende.
(6) Teatro crítico universal, volum III, plana 83, de l'edició de Madrid

de l'any 1765. Feijoo, qu'en aquet discurs nega ('existencia deis follets. diu
després en las Cartas críticas (volum 1, pag. 370) que no'ls nega en absolut,
sinó que creu que són en molt menos nombre de lo que la gent diu.

(7) A França deis follets se'n digueren luitons fins al sigle XVII, y de
Ilavoras ençà se'n diuen ¡u/is.

15
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sinònim d'inquietar. Y, á judicar per aquet modisme, il ne don,
non plus qu'un lulin, no dormen may.

A Bretanya tenen , com nosaltres, lo follet casolà y'1 fullet de
les estables; però ne tenen adernés una pila d'especials que's
designen per llurs noms propis, sense contar los animals que
gosen de les meteixes propietats qu'aquells (i).

A Picardia'Is follets habiten més particularment los boscos
y'ls prats (2), y n'hi fià també que tenen noms especials, com á
Bretanya.

Tots los pobles s'han fixat ab certa por supersticiosa en aque-
lles flamaredetes blavenques qu'en les nits calurosas de I'istiu

surten deis aygua-molls y deis fossars, lluhen un moment en
l'aire y s'apaguen. Lo nom de fochs- follets donat á n'aquelles
llumetes indica ben clarament qu'á Catalunya creuen que són
també follets (3).

Terminarem aquesta lleugera noticia deis follets traduhint

una llegenda cèltica relativa á Sant Hervé, qu'era cego de nai-
xença.

Quan aquet sant encare era noy anava captant pels pobles de
l'Armòrica, y passà per un d'ells nomenat Paganis, en un de
quins carrers hi havia una colla de criaturetes qu'estaven jugant.
Aquestes, al veure al ceguet, començaren á insultarlo y á tirarli
fanch. Sant Hervé fugí d'aquell poble tot dihent: «Malehida siga
la nissaga d'hont haveu sortit».

Y aquelles criaturetes començaren á bailar, y continuen y
continuaràn ballant fins que'I món s'acabi, sense descansar may

y sense creixe, y's convertiren en germans d'aquells genis nanos
que'Is armoricans adoraven y quin poder tenen encare avuy los
pagesos bretons (4), y que per ells no són pas res més que'Is
follets deis boscos.

CELS GOMIS

(1) Paul Sébillot: Tradicions el superstitions de la lla le-Bretagne, ,
vol. I, pags. 126 ú 176 (París, 1882).

(21 E. Hcnry Carnoy: Lilterature orate da la Picardie, pags. 9 á 46 (Pa-
rís, 1883).

(3) La meteixa creencia hi hà á França, hont ne diuen feux-follets; y á
Inglaterra, hont un dels noms del follet és .lack, y Jack O'lantern, és dir, lo
follet de la ]linterna, lo del foch- follet.

(4) Vescomte llersart de la Villemarque: La légende celtique en Irlan•
de, en Canibrie et en Bretagne, paga. 251 y 252 i, Saini-ltrieuc, 1859).
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Del «Real Monasterio de Pedralbes»: Recort de l'inauguració de la
restauració de l'esglesia.

De D. Manel Urgellés: Memoria llegida en lo Centre Agrícola del
Panadès en el primer de Setembre 1895, pel donador.

De D. Jaume Sturzeneggers: Huit jours à Genève. —Genève. - Guide
de Zurich.—Heme et ses environs.—Zurich-Guide.—Lucerne.

De D. Joseph Campeny: La escultura en la decoración, discurs pel
donador.

De D. Pere Vergés: Topografia médica de Castellar, pel donador.
De D. Joseph Martrus: La festa major, comedia en un acte pel

donador.
De D. Cosme Vidal (Joseph Aladern): Costums típicas de la ciutat de

Valls, pel donador.
De l'Excm. senvor D. Víctor Balaguer: Las Islas Filipinas, pel propi

donador.
De la «Revista Popular»: Almanaque de los Amigos del Papa (1896).
De la «Academia Bibliográfica-Mariana de Lérida:» Calendari

per 1896.
De D. Francesch Carreras Candi: Lo Cervantisme á Barcelona.—Lo

Castell de la Roca del Va llès, abdugues pel donador.
De D. Teodor Creus y Corominas: Sant Miquel de Olèrdola, mono-

graGa pel propi donador.

DONATIUS PERA'LS MUSEUS Y COLECCIONS

Del Sr. Marquès de Tamarit: Una fotografia del castell d'Altafulla.
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De D. Arthur Osona: Fòssil trobat pel donador en lo salt ò fals de
Sallent, prop de Rupit.

De D. Cels Gomis: Tres insignies ò atributs.
De D. Joseph Mas, Pbre.: Facsímil d'una pedra trobada en lo terme

de Badalona y que posseheix Mossèn Rosés, Pbre., rector de
Santa Madrona de Barcelona.

De D. Pere Pagès: Dos goigs.
De D. Francisco de S. Maspons y Labrós: Un exemplar de Bulinu s

gerundensis, vid. —Varis moluscos.
De D. Pere Vayreda: Dugues fotografies de l'excol-legiata de Lladó

y un segell de cera de la Mare de Déu de Lladó.
De D. Joseph Galbany: Dos fòssils provinents de l'excursió á Mar-

mellà.
De D. Miquel Sastre: Una base de capitell, provinent de Molins de

Rey, y un troç de plat català.
De D. Pau Teixidor: Una fotografia del portal d'entrada al pati

d'armes del castell y torre de Rodonyà. —Mangala qu'usaven los
batlles del disolt poble de Montferri.— Punta de fletxa, trobada
en los voltants de Montferri. — Quatre fotografies de Brafim,
Vilavella y Puigtinyós.

De D. Domingo de G. Viladomat: Vuit làmines alemanyes propies
pera il-lustracions.— Quatre estampes.—Un dibuix de la fatxada
de t'esglesia de Ripoll.—Set làmines, ab vistes de varis llochs y
monuments. —Una pedra del menjador de Sant Geroni de Mont-
serrat.—Varis moluscos.

De D. Francisco Nogué: Sis fotografies de Capsanes.—Un dibuix
de quatre monedes romanes.— Un troç d'amtnonites.—Dugues
estalactites. —Un fòssil. —Una anella prehistòrica.

De D. Lluís Marià Vidal: Una fotografia de Foix (Ariège).—Una foto-
grafia del Pich d'Estats, presa desde'l cim del Montcalm.

De D. Enrich Masriera: Vidrim recullit en Vallcaneres (Sils), pro-
vincia de Girona.

De donador desconegut: Fotografia d'una cova d'Alger ahont estigué
presoner En Miquel de Cervantes Saavedra.

De D. Joseph César: Mosaich romà descobert quan los temporals de
Tàrrega en 1877.



CRONICA DEL CENTRE

SESSIONS OFICIALS

SESSIÓ PERA COMMEMORAR LO t9. ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ

DE LA PRIMERA ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. — Assis-
tiren á l'acte los senyors presidents del Consistori deis Jochs Flo-
rals, Lliga de Catalunya y Centre Català, y representants del
Centre Escolar Catalanista, Associació Popular Regionalista y
d'altres corporacions catalanistes.

Lo president del CENTRE, D. Francisco Maspons y Labrós,
obrí la vetllada ab un oportú y entusiasta parlament, manifestant
que l'objecte era honrar la memoria de l'historiador excursionista
català en Jeroni Pujades, quin nom s'havia esculpit en la làpida
commemorativa ahont ja n'hi figuren altres d'ilustres excursio-
nistes qu'han esmersat son saber en l'estudi de la nostra patria.
Expressà també que'l CENTRE, cumplint un deute d'agrahiment
envers los sis decidits catalanistes fundadors de la primera socie-
tat excursionista catalana, colocava'1 grupo fotogràfich d'aquets
en lloch preferent de l'Associació.

Descoberta la làpida en la que queda gravat lo nom de'n
Jeroni Pujades, lo soci D. Jaume (Massó y Torrents donà lectura
de la biografia d'aquet personatge.

Començà esbossant l'època de'n Pujades, ja de decadencia
pera la terra catalana, que's vcu cona retratada en la vida de
l'ilustre cronista. La llengua catalana anava ja de mal-borràs: en
Pujades efectivament començà la seva crónica en català y l'acabà
en llengua castellana. L'atzarosa vida de sa familia, que, després
de gosar de bens de fortuna, acabà demanant son fi ll, al rey Car-
les 11, que se Ii assegurés lo pa de munició pera la vellesa en paga
deis serveys prestats per sos antecessors, retraten l'època.

Com fa notar lo Sr. Massó, la crónica de'n Pujades és més
notable, que per tot, pels fets que conta intercalats en la narració,
en los que hi hà un arsenal de noticies històriques y geogràfiques
de gran valor.

Són curiosíssims los episodis que conta sobre la troballa del
sepulcre de Guifre 11 en lo vell cementiri de Sant Pau del Camp
y les seves gestions prop del Consell de la ciutat, devegades sens
èxit, igual qu'are, pera la conservació de coses antigues.

Lo treball del Sr. Massó fou rebut ab unànims aplausos y feli-
citacions.
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A continuació se llegiren poesies dels socis senyors Ubach y
Vinyeta, Nadal, Tintorer, Terré y Genís, tancant la sessió'1
Sr. Maspons ab frases d'agrahiment als fundadors del CENTRE,
á les associacions catalanistes, als distingits escriptors qu'havien
pres part en la vetllada, y á la nombrosa concurrencia qu'assistí á
la meteixa.

SESSIONS PREPARATORIES. — En lo tercer y quart trimestre del

corrent any s'han celebrat les següents:
Dia 4 Juliol: Sessió preparatoria de l'excursió á Altafulla y

Tamarit.
Dia I I Octubre: Sessió preparatoria de l'excursió á Castellar

del Vallès. Lectura, per D. Francesch Nogué, de la Memoria
d'una excursió á Capsanes y sos encontorns.

Dia 3o Octubre: Sessió preparatoria de l'excursió á les serres
del Priorat. Lectura, pcl senyor D. Pere Pagès, de la memoria de
l'excursió á les serres de Prades y de Ciurana.

Día 15 novembre: Sessió preparatoria de l'excursió á Gualba
y al Gorch Negre. Lectura, per D. Cels Gomis, d'Un caputul de ma

geografia catalana.
Dia 13 Desembre: Sessió preparatoria de l'excursió á Sant

Sadurní de Noya. Lectura de la monografia histórica del senyor
D. Domingo Torrent, Lo castell de Manlleu.

Presidí les esmentades sessions lo senyor president de la Cor-
poració, D. Francisco de Sales Maspons y Labrós.

EXCURSIONS OFICIALS

EXCURSIÓ Á CASTELLAR DEL VALLES.— Tingué lloch lo dia
13 d'Octubre, ab assistencia dels Srs. Maspons y Labrós, Cardona,
Canals, Planella, Aldrich, Nogué, Pagès y Galbany.

EXCURSIÓ Á GUALBA Y AL GORCH NEGRE. —Se verificà lo dia
zo de Novembre, prenenthi part los Srs. Pagès, Nogué, Aldrich,
Bartrina, Llussà y Galbany.

No donem cap extracte d'aquestes excursions per tractarse de

llochs qu'en moltes altres ocasions ha visitat lo CENTRE y

haver sigut ressenyats en los nostres Butlletins.

EXCURSIÓ Á SANT SADURNÍ DE NOYA. —Lo dia 12 de Desembre
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los Srs. Maspons, Torres (C. A.), Mitjans, Galbany, Urgellés,
Arrau, Pagès, Nadal, Nogué, Bartrina, Valadia y Canals sortiren
de Barcelona ab lo tren de les 5'2o del matí, pera anar á visitar
la gran finca agrícola ahont s'hi fabrica l'anomenat vi escumós
Codorniu. A Sant Sadurní foren efectuosament rebuts per
D. Manuel Raventós, actual propietari y director d'aquella explo-
tació agrícola. Després de visitar l'iglesia, los excursionistes se
dirigiren á can Codorniu, qu'està situada á 2 kilometres al N. del
poble.

Allí, en companyia del Sr. Raventós, visitaren les extenses
terres de conreu de cereals y vinya treballades segons los niés
moderns avenços, la màquina de vapor locombvil que fins á la
distancia de 500 metres estira la rella roturadora qu'enfondeix
los solchs á més de 6o centímetres, les màquines de batre,
engarbar y altres perfectament manejades pels nostres pagesos.
Causa una afalagadora impressió'I sentir á n'aquells pagesos parlar
d'atmòsferes de pressió, de manòmetres, de reguladors, de
pistons, etc.

La biblioteca agrícola y química, que consta de 1.500 volums
y revistes de diferentes nacions; lo laboratori químich, ab sos
alambichs, ebulliòmetres, afròmetres, microscopi per estudiar
los ferments, higròmetres, densímetres, etc., tots los instruments
d'estudi de tant delicada industria.

Lo grandiós pati ahont s'hi trien cuydadosament los rahims;
les modernes prempses per extreure'l most; les gegantines bótes
de roure de Russia pera donar unitat als diferents tipos de vi; les
llargues rengleres de bótes ahont hi fermenta durant lo primer
any; los dipòsits d'ampolles de vidre, ahont cuydadosament se
trien y mecànicament se netejen ab perdigons de porcellana; les
màquines d'omplir ampolles; los pous de baixar als fondos
cellers ò cavas qu'en amples y fresques galeries se desenrotllen
fins á 25 ò 3o metres sota terra, ahont lo vi té la temperatura
apropiada.

Provehit cada excursionista d'una candela, baixaren á n'aque-
Iles profunditats per una desahogada escalinata que's divideix en
y ramals y compta 144 grahons, admirant sa perfecta construcció,
tota revestida de rajoles quallí mereix se fabriquen. Segons
digué lo meteix Sr. Raventós, gasta aoo.000 rajoles anyalment
en los aixamples que continuament fa. Recorregueren 7 galeries
de diferentes dimensions (dugues d'elles, les més llargues, tenen
200 metres d'extensió) y una galeria-canal que, aprofitant les
aygues del riu Noya, produhirà una força de 6o cavalls que servirà
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per illuminar elèctricament les cavas. Arreu s'hi veuen grans

estivv es d'ampolles plenes qu'emmurallen totes les parets. Actual-

ment, època de menos existencies, hi han estivades horitzontal-
ment més de 25o.000 ampolles plenes, que mensualment són
cambiades de Iloch y renovades cuydadosament durant dos anys.

Passaren després á la grandiosa galeria ahont les ampolles
estàn posades de cap-per-vall en llargues rengleres de pupitres
y allí són especial y cuydadosament remenades pera que'! solatge
procedent de la fermentació's posi demunt lo tap. Visitaren la
cava del degorge, ò siga l'operació de destapar soptadament l'am-
polla y saltar lo solatge, feta en màquines apropiades. Allí meteix
vegérem una enginyosa màquina pera trasvasar lo vi ja elaborat
desde les ampolles grans á les mitjes, quarts y octaus d'ampolla
sense comunicació exterior.

Sortint deis cellers ò cavas passaren á la sala ahont vistosament
s'engalanen les ampolles ab elegants etiquetes y platejats papers

Més de 5o.000 ampolles surten cada any de la casa Codorniu.
Visitaren la sala de fusteria, ahont s'hi fabriquen los emba-

latges, que són impremptats al foch, y algunes dependencies més
de la casa.	 d

Lo Sr. Raventós obsequià als excursionistes fentloshi tastar lo
vi escumós de sa elaboració, y tots ells certificaren una vegada
més que Catalunya no cal que dependeixi del champagne estran-
ger, puix dins de la nostra terra se n'hi fabrica pera ferli una
victoriosa competencia.

CONFERENCIES.

En lo dia t8 d'Octubre lo soci En Macan i Golferichs donà
una conferencia sobre'ls Ornaments, ¡oyes y tresor del monestir
de Montserrat en lo sible XVII. Ab aquest motiu llegí un curiós
inventari quin original se conserva en una de les masies deis
volts de Montserrat, qu'és una detallada relació de tot lo qu'en
l'esmentada època existia, explicant la procedencia de cada objecte
y la data en que fou feta la presentalla.

Aquest interessant document, segons diu son comensament,
fou fet per ordre de la Generalitat de Catalunya y'I Concell de
Cent de Barcelona quan, en temps de la guerra de 1640, fou
trasladat lo tresor á la nostra ciutat pera salvarlo de les mans
de les tropes castellanes, que, segons noticies, diu l'inventari,
embolxaven ab tol lo que podien per tot arreu ahont passaven.
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En lo dia 8 de Novembre lo soci En Ignaci Valentí y Vivó
donà altra conferencia sobre'I tema La pensa de l'excursionista
català.

Comensà lo conferenciant explicant l'idea de sortir, caminar,
viatjar observant, experimentant per apendre y distingir lo bo
de lo dolent, pera ferse ben càrrech del veritable valor de les
persones y de les coses. D'açò en deduhí que'l motiu racional
de l'excursionista català havia de esser, y és ja en gran part, lo
coneixe analítica y sintèticament la personalitat ètnica y filosòfica
de Catalunya, que dintre de la sociologia és un verdader indi

-viduu. Féu després lo Sr. Valentí atinades consideracions respecte
la necessitat de propagar los coneixements biològichs pera que
tothom puta aprofitar millor ses facultats y energies en bé propi
y en lo de la comunitat, fent avançar sa nacionalitat, fent desapa-
reixe les morbositats que roseguen l'existencia dels pobles; y
ab un criteri eminentment regionalista, d'ample y enlairat esperit,
indicà tot lo que desnaturalisa als catalans y desnacionalisa á
Catalunya.

Tant notable treball meresqué entusiastes alabances, felici-

tacions y aplaudiments del concurs qu'omplí lo local del, CENTRE.
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L'enderreriment ab que surt aquet Butlletí, ben contrari ais
nostres propòsits, nos permet donar compte als nostres llegidors
de les següents noves.

Lo dia 12 de Janer tingué Iloch lo dinar de cap -d'any ab que'ls
associats celebraren l'entrada dels nous individuus qu'han passat
á formar part de la Junta Directiva.

Vintitrés associats prengueren part en aquesta festa, celebrada
en lo restaurant Au Lyon d'Or. L'animació y fraternitat que
regnà durant la meteixa bé la poden suposar tots quants coneixen
als nostres companys. Servit lo vi escumós Codorniu, el nostre
benvolgut president inicià els brindis felicitantse de veure reunits
á la taula als més decidits excursionistes, de tant valiment peral
nostre CENTRE con- amants y defensors de Catalunya. Lo segui

-ren en l'ús de la paraula los associats Srs. Pagès, Torres (C. A.),
Galbany, Casellas, Puig, Bertran d'Amat, Permanyer (R.), Pla-
nella, Massó y Torrents (que llegí un preciós fragment de son
poema La Monlanya), y altres que sentim no recordar, tenint
tots ells entusiastes y patriòtiques frases per l'idea excursionista,
viva significació del profón amor á la nostra patria catalana.

=Ab greu sentiment donem compte de la mort del nostre
estirnat consoci lo jove y entusiasta catalanista En Francesch
Nogué y de Miquel, deixeble d'aquesta facultat de Medicina.

Lo Sr. Nogué era un decidit excursionista qu'en diferentes
ocasions havia demostrat son entusiasme per les nostres tasques,
aportanthi ton son saber y bona voluntat, y compartint ab nosal-
tres la patr iòtica empresa de resseguir y estudiar tot quant de
notable y característich guarda la nostra benvolguda patria.

En lo present Butlletí publiquem lo seu primer treball
excursionista, que consisteix en un en fi lall de noticies y datos
històrichs de Capsanes y sos encontors que recullí l'estiu passat
al practicar diverses excursions per aquella poch coneguda
comarca.

¡ Descansi en pau lo nostre benvolgut amich y consoci!

Lo CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA SOIS se declara respon-
sable de lo contingut en la Secció Oficial del seu BUTLLETÍ, deixant
íntegra als respectius autors la responsabilitat dels treballs firmats.

Barcelona.—Tip. L'Avenç: Ronda de ('Universitat, 4.— Telefono, I t 5
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