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Butlletí
del

Centre Excúrsiollista de útalilúya

CASTELL I)E PALAFOLLS*

ESTUDI GR:IPIC I NOTA DESCRIPTIVA

EL castell de Pa-L lafolls, un dels
millors castells cata-
lans de l'edat mit-
jana, situat entre'ls
pobles de Blanes,
Malgrat i Torciera, a
peu del riu i damunt
d'una carena aïllada
de tota altra mon

-tanya, té una posi-
ció magnífica, tant
per 1'estrategia del
lloc com per la for-

.	 mosura del païsatge.

TORRE I MURS DEL PRIMER RECINTE	 En mig del pla s'alça
la montanya, cober-

ta de roures, la verdor dels quals s'enllaça amb els tons de la terra con-
reada i la blavor de les serres llunyanes del Montseny que ho presideix,
i l'immensitat del Mediterrani, magnífic i enlluernador. La massa del
castell (les parets del qual, de pedra groga, s'encenen deliciosament
a la claror de la posta) s'ovira de per tot arreu.

Domina militarment la carretera de la marina, que porta a Fran-
ça, la conca del riu Tordera, i tots els pobles del voltant fins aprop
del 1lontseny.

* Treball premiat al Concurs d'Arquitectura.
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Respecte a son origen i temps de la fundació, poca cosa se sab
amb certesa. Es quasi segur que cap al segle xiii ja hi havía un gran
castell, que retreu Mili.. Boades en la seva historia' l`. Posteriorment,
cap a començaments del segle xiv, se devía ampliar i refer en part,
i pel temps de l'ús de la pólvora (segle xv) augmentar algun gruix de
paret i fer-hi petites modificacions. La proprietat del castell fou de
diferents families, catalanes i sardes, essent feudatari de la casa de
Cabrera, el senyoriu de la qual s'estenía des de Blanes fins a Montsoriu,
Cabrera i altres pobles en gran nombre. Després passà, per enllaços
matrimonials, a la casa de Medinaceli.

Com els castells semblants de la seva època, se compón de tres
recintes perfetament definits.

El camí de pujada mor als peus dels murs del primer recinte. S'ofe-
reix aleshores un cos avançat, que donava lloc a un corredor en rampa,
(número 2 de la planta) el fi del qual era, a més, privar d'un atac sob-
tat de gran nombre d'homes al portal, per manera que tot-hom que
volgués entrar era vigilat i batut des de les muralles altes, havent de
passar primer a la construcció avançada, des d'aon, per un pont
llevadiç, s'entrava al primer recinte. Té aquest mur un gruix consi-
derable. Les muralles prenen formes regulars, formen cossos sallents
i entrants, que dominen el vessant de ponent. Segueix un mur llis al
nord, amb una torre rectangular (núm. 4) de planta de dos pisos i des-
coberta per darrera. La fatxada de llevant torna a trencar-se de di-
recció i va fins a ajuntar-se anib el segón recinte (núm. 5). Al costat de
la torre hi ha una escala que comunica l'interior amb la montanya.

Les muralles descrites tenen un gruix molt notable. Servíen
com a contenció de les terres de la plataforma del castell, i, a l'ésser
a una alçada d'un metre escàs, se redueixen molt de secció i pugen
uns quants metres, com pot veure's en lo que'n queda a la fatxada
nord. En aquesta i a les parets de llevant se conserven encara series,
en dos pisos, de sageteres molt ben fetes i disposades; i a ponent se
veuen senyals d'haver-n'hi hagut.

El segón recinte és tot ell de parets altes i gruixudes, formant el
conjunt una gran massa. N'han caigut dos panys-de-paret, quedant,

* Diu Mn. Boades, en els Feyts d'armes de Catalunya. ... ^Encara mes deuets
saber, que mentres aquestes coses passaven en Gerona, lo rey en Pere stava ab
molts barons e nobles e cavallers en Hostalrich, els seus sirvents fahien grans feyts
darmes contra los francesas, quen mataven molts e molls ne fehien presoners, els ve-
nien tan barats, que per cinch sous donaven un francés, per molt sa e fort quen fos,
als qui comprarlos volien; el senyor de Palafolls ne va comprar molts, els fae portar
al seu gran castell de Palafolls.» ... etc.
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emperò, els fonaments. La disposició de la porta d'entrada és molt
particular, ja que, a més d'ésser aquesta de moviment vertical, amb
correderes, dóna lloc a un jòc d'escales, a la part interior, que conti

-núen per dins del mur, formant un corredor que a l'arribar a la
muralla es converteix en camí de ronda emmarletat i descobert.

ABSIS DE LA CAPELLA I MURS DE FORTIFICACIÓ

(Vegi's perspectiva cavallera I. J.) Presenta obres de dues èpoques
distintes.

Passat el portal se presenta a la dreta un troç de mur aïllat,
(núm. 7) amb un ressalt, al mateix nivell d'unes mènsules de pedra
empotrades en el mur proper (núm. 6), lo que suposa un envigat. A
l'esquerra, a nivell de terra, apareix una volta de canó curta, per sota
la qual se va a la part baixa de la gran sala de consell o de rebuda del
senyor : baixos destinats probablement a sitja i celler. Aquella sala
(núm. 8), de grans dimensions, estava coberta amb teulada, la jàcera
de la qual era sostinguda per dues series d'arcs, el pilar comú dels
quals era sostingut per un arc robust i massiç que va de llarg a llarg
de la sala. Aquest arc era per comunicar les dues parts de soterrani en
que'1 massiç mig-partía la sala. El pis superior estava al nivell del pla
del canó d'entrada. Estava il • luminada la sala per finestres laterals
obertes a les muralles, i per una que estava sobre la porta. Una por-
teta lateral comunicava amb un pati (núm. g), passant per una recam-
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bra coberta amb mitja volta de canó, l'ús de la qual és confós. Allí es
trobava un corredor (núm. ro), que, més a l'esquerra, convergía
amb una rampa, per la qual se pujava fins a la porta del tercer
recinte.

Tornant a l'espai davant de l'entrada (núm. 5), hi ha la cisterna
(núm. ii), de gran profunditat (vegi's la secció o tall transversal C. D.),
coberta amb volta
de canó i revestides
les parets i volta.
Passada la cisterna,
s'inicía el corredor
(núm. io), que co-
municava directa-
ment la porta d'en

-trada amb la del
tercer recinte; i, pu-
jant, i a la dreta, hi
havía la capella (nú-
mero 12), de volta
de canó apuntada,
amb absis rodó, que
tenía una obertura
o sagetera al mig
(perspectiva cava-
llera G. H.). L'il . lu-
minació és de pensar
que sería per un u11
de bou posat sobre
la porta. Tenía teu

-lada amb massiça-
des teules de mor-
ter, de la qual en-	 APARELL I FINESTRA DELS MURS,

cara resta quelcom.	 AL COSTAT DE LA TORRE D'HOIIIENATGE

La part alta de la
volta correspòn al camí de ronda de la muralla, que, a l'acostar-se
a la capella, pren gran amplada. Se pujava al camí de ronda per una
rampa (núm. 13) entre la capella i la muralla. En l'angle de la mu-
ralla corresponent a la capella queden encara restes d'un mirador o
torre descoberta per darrera. Es més probable que fos per a fins
militars que no pas de goig o de comoditat. Desde la cisterna fins a
a la capella quedava un gran pati. Es de creure que'1 troç que va des
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de la porta principal fins a la cisterna estava, algún temps, cobert
amb un envigat.

El tercer recinte aïllava les habitacions del servei domèstic
dels senyors, del reste del castell. Les muralles són molt gruixudes
i altes, i donen, per la part de llevant, directament a l'exterior.

Passada la porta (e), se presenta una habitació, probablement
descoberta, que devía servir de vestíbul i distribuidor general a les
demés. A la dreta es marca una altra habitació (núm. 14), que està
limitada per un troç de paret i devía tenir una finestra a la paret
arrunada de mig-dia.

A l'esquerra de l'entrada hi ha la torre de l'homenatge (núm. 15),
de parets enormement gruixudes, amb volta de canó, i d'una gran
fondaria, que té una obertura a la part superior. Aquesta torre devía
ésser molt més alta, ja que havía de dominar tot el castell, essent de
suposar que tindría almenys un altre pis.

A la muralla que dóna a llevant, en el troç superior que queda
dret, lii ha una finestra tapiada.

Finalment, l'espai anexe d'habitació (núm. z6), també tenía una
finestra que mirava a ponent, oberta sobre'1 pati, la qual tenía bancs
de pedra, dits festejadors. Aquesta secció presenta marlets a la part
superior. Devía estar coberta amb un envigat, i és de construcció
anterior a la de les altres parts, probablement del segle xiii.

Respecte a haver-hi cambres subterranies o mines, res se pot
dir, per no haver tingut ocasió de practicar excavacions.

ISIDRE PUIG

CONCURS D'ARQUITECTURA

VEREDICTE
LLEGIT PEL PRESIDENT DE LA SECCIó, I MEMBRE DEL JURAT,

D. JERONI 1VIARTORELL

<	 OMENTAR l'arquitectura nacional, procurant que l'esperit tradi-
cional català, claredat i sobrietat clàssiques, alení en les produc-

cions modernes i enriquir l'historia del nostre art, és l'objecte del
present Concurs.»

Amb aquestes paraules convocava, pel juny darrer, el Concurs
suara celebrat, la Secció d'Arquitectura. Ens proposavem un fi
enlairat, gran : no un passatemps, coses petites.
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Volíem, en primer terme, influir en l'arquitectura viva de la
nostra terra; aspiràvem a contribuir, a que les arts de la construcció
de Catalunya, es perfeccionin i progressin.

L'art arquitectònic no és mai obra d'un home : és conseqüencia
de l'esforç de tot un poble, d'una civilització. Les formes d'art, en
les millors èpoques de l'historia, mai han sigut universals. Es l'escola,
és l'esperit d'una ciutat, d'una encontrada, qui ha elaborat, generació
darrera d'altra, determinats elements, i ha aconseguit el súmmum
de la perfecció.

D'ençà que s'inícía l'ordre dòric en els temps homèrics fins que
•'aixeca el Partenon, passen sis-cents anys.

Mireu les catedrals del Nord d'Europa, fetes de pedra, totes
calades, a propòsit per ésser vistes entre boires. Mireu les catedrals
de 1'Italia, construits, els llurs amples paraments, de marbre, que
brilla esplendorós, ferit per la Llum d'un sol meridional.

Contemplen les catedrals castellanes, farcides d'o rnamentació,
aparatoses; les catedrals de Catalunya, de línies simples i refínades.

Avui les escoles arquitectòniques sobressallents són filles d'un
•esforç local, rebrots de vells arbres d'arquitectura nacional.

Es, a l'Anglaterra, l'escola del collagge, la disposició de la qual
troba ses arrels en les antigues cases del país; és, a Viena, l'escola dels
secessions¡síes, que també han estudiat, per fer els xalets moderns,
les disposicions de plantes, de teulades, porxades, emparrats de les
construccions rurals. L'art decoratiu modern a Hongría, a Scandina-
via, troba elements de composició en l'estudi del seu art històric.

Cada poble, cada raça, tota nacionalitat, posseeix normes artís-
tiques propries, lleis internes, que ha de respectar si vol treure florida.

La nostra arquitectura brilla esplendorosa quan emmotllem les
seves formes en el temperament, en la tradició nacionals; la nostra
arquitectura és insulsa, freda, sense ànima, si el motlle el reproduim
d'una revista, quan és exòtic.

Hem aconseguit, amb el Concurs, lo que'ns proposavem? Quel-
com s'ha obtingut.

El primer tema del cartell, era el de Xalet d'esliueig en una 2obla-
ció de la costa o de l'alta montanya catalana; tema de perpetua actua-
litat. Sis concursants presentaren treballs, tots, des d'un punt de
vista o altre, interessants. Hi havía sols dos premis i s'en concediren
tres, afegint an els de la Diputació i Secció d'Arquitectura el donat per
D. César A. Torras per al tema Dlonogra f la de la masía catalana, que
no tingué concursant.

Ple de caràcter, de vigorosa composició de conjunt, de gran uni-



142	 BUTLLETÍ DEL

tat en la concepció, de silueta formosíssima i simple, amb elements
d'arquitectura rural ben aplicats, era el projecte, de D. Ramón Puig
i Gairalt, de xalet en terreny montanyenc. El Jurat va adjuclicar-li
el primer premi. Cal afegir que la presentació era feta amb molta
traça per medi de dues perspectives bellament colorides.

D. Josep Domènech i Mansana presentava un altre xalet, propri
per situar prop de la costa mediterrania. Compost amb elements del
nostre modern renaixement arquitectònic, resultava d'estudiada dis-
posició de conjunt : seriosament construit, ric de color, amb medis
senzills. La planta potser era un xic massa extensa, dades les
condicions del Concurs.

Els alumnes de l'Escola Srs. Bona i Sagnier, portaren un altre
projecte de xalet, de boniques línies i formosa presentació. El supo-
saven situat sobre les abruptes costes de Bagur. El projecte en sí
era ben concebut, amb atractiva simplicitat de planta i alçats; la
silueta és airosa. Mes la relació entre la situació i el projecte, no resul-
tava prou armònica. L'aire feréstec de l'un, no s'avenía del tot, amb
lo placívol de l'altra. Es cosa difícil de trobar, aquesta armonía.
Apart d'això, el projecte mereixía la consideració d'una distinció, que
li concedí el Jurat : el premi de la Secció.

Altres dos concursants optaven al mateix tema. Treballs orien-
tats en molt divers sentit, coincidíen en un punt : en no haver tingut
en compte el presupost fixat en el cartell.

Un dels projectes venía a ésser un petit palau, amb rica decoració
de pedra picada, amb molta filigrana de detall. No era això lo demanat.

El projecte del Sr. Bordàs apareixia com una immensa villa,
no com un xalet econòmic. Es precís fixar-nos-hi, respectar-lo, el
factor econòmic.

Respecte dels dos projectes darrers, s'ha de dir també que en
la proporció de buits i massiços hi havía molt per afinar.

L'Associació d'Arquitectes de Catalunya va donar per tema
l'estudi d'una llIonogra f la de les voltes de maó de bla. Els Srs. Florensa
i Miró Guibernau, arquitectes novament sortits de l'Escola, van
enviar un ben presentat treball, on se troba aplegat tot lo fins avui
publicat sóbres la materia, entre nosaltres. Va precedit d'una part
històrica de caràcter general.

El Jurat entengué que havía d'exigir més per donar el premí:
ínvestigacions personals propries, estudis històrics més profundes.
Per això, trobant ben feta la recopilació, no concedí el premi : adju-
dicà sols un accèssit.

El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA va demanar projectes
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per a un Refugi en el Pireneu a l'altilut de 2,000 a 2,00 metres. Un
sol concursant pretenía el premi ofert, que no s'adjudicà, havent-se
concedit sols accèssit.

Un refugi pirenenc o alpinista, ha de posseir gran concentració
de planta i alçats. Tot ha d'ésser ben unit, agombolat, ramassé. El
xalet del Sr. Vives Castellet és molt pintoresc, d'accidentat conjunt,
•de gran moviment de teulades, amb badalots inclusiu; més tot això
no és propri d'un refugi a més de 2,000 metres.

La presentació del projecte, feta amb un dibuix a la ploma, on
la construcció apareix entre montanyes nevades i boscos d'avets,
indica qualitats recomanables.

Fatxada de Casa de la Vila Per a una 75oblació de 8,000 ¿rimes.
Tema arquitectònic de molta expressió externa era aquest. Hi op-
taren tres treballs, tots tres premiats.

En Joan Bordàs va merèixer el primer premi. Parlem-ne, de les
obres d'en Bordàs. Un any ha passat a Italia, pensionat per la Junta
d'Ampliació d'Estudis. Prou se coneix : un any aprofitat.

Ja, a l'Escola, en Bordàs s'havía distingit per l'hàbil presentació
decorativa dels seus projectes. Acompanyava aquests amb païsatges
animats amb figures, que dibuixava a la ploma amb tintes de diversos
colors.

Un any ha estudiat a Italia en Bordàs. Venecia, Florença, Roma,
li han ofert a l'esguard els seus monuments superbs. Lo que més l'ha
captivat han sigut les gracies del Renaixement; lo que l'ha encisat,
la llibertat, la falta de prejudicis de simetría, de regularitat, l'ordre
viu sense llei geomètrica, que amb tanta claredat sabé apreciar l'es-
perit ruskinià.

Veus-aquí els seus projectes : formes italianes, de complexa com
-posició, sobreposant -se les arcades, els frisos, els entaulaments, les

cresteríes, disposades amb ponderació, amb equilibri de masses i
elements, no amb simetría; presentades per medi de dibuixos fets, com
ja hem dit, a la ploma, en diversos colors. Païsatges animen l'arqui-
tectura.

Ha estudiat : hi ha dibuix, intenció, sentiment, en els projectes.
Mes diguem-ho tot : manca proporció de buits i massiços, unitat,
correspondencia entre les parts. El problema pràctic ho ensenyarà,
això : quan els dibuixos siguin realitat, serà compresa la veritat de
lo dit, la conveniencia de precisar, d'afinar un xic més.

Un altre projecte de Casa de la Vila va presentar en Puig Gairalt.
La seva característica era la preocupació del conjunt : cossos ressal-
tats, una porxada, la torre del rellotge, donen apropriat aspecte. Mes
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les formes arquitectòniques eren exòtiques, poc relacionades amb
l'ambient de la nostra terca.

En Ferràn Tarragó va enviar una altra fatxada, estudiada amoro-
sament, utilitzant motius de l'art històric català : els finestrals,
els dosserets, les gàrgoles, eren copiades dels nostres monuments
gòtics. L'adaptació ha estat feta amb sana intenció, amb bon pro-
pòsit. També hi ha esforç en cuidar el conjunt : el pòrtic, les torres
dels angles, són bons elements per obtenir quelcom. Més la proporció,
factor de la perfecció arquitectònica, sempre apreciable, no és prou
cuidada : els grans finestrals de Poblet, són petits al costat de les
finestres, amb columneta, de les nostres masíes, o bé aquestes són
grans. Els dossers també tenen dimensions excessives.

Es ben difícil trobar l'absolut equilibri arquitectònic. 	 A0
I parlarem ara dels temes més concorreguts del Concurs : 1'Enra-

¡olal hidràulic i la xameneia de marbre industrial.
An el primer oferí premi la casa Escofet y C.a
Difícil es projectar un enrajolat. Molts confonen la seva natura-

lesa amb una catifa o tapiç. Nosaltres entenem que un enrajolat ha
d'ésser de línies ben definides i pocs colors, d'acord amb les idees de
fixesa i duració, condicions propries dels mateixos. Molts enrajolats
afiguren flors escampades per terra. Entenem ésser això inoportú:
les delicadeses de detall, no escauen per trepitjar.

El projecte presentat pel Sr. Ràfols se funda en un element deco-
ratiu floral, mes està estilitzat vigorosament, reduït a línies essen-
cials simples, quasi geomètriques, a taques de color sense trinxament.
Sobressortía de manera indiscutible aquest treball. Una observació
ens manca fer respecte del mateix; si la composició de dibúíx era
encertada, no podem dir lo mateix respecte del colorit, que trobàrem
excessivament fosc. La tendencia an els tons lluminosos d'avui és
contradita : entenem que convindría modificar la coloració.

El Jurat volgué distingir, encara que no fos més que amb una
simple menció en el veredicte, ja que no podía concedir-los premi,
altres projectes d'enrajolat, que considerà dignes d'atenció. Són
aquests el presentat per en Ramón Puig, a basa de ratlles geomètrí-
ques y taques de color ben definides; un altre del Sr. Caballol, la
basa de composició del qual és la crisantema estilitzada amb fer-
mesa; í, per últim, el de D. Eugeni Cendoya, ja més avingut amb els
dibuixos corrents.

El tema Xemeneia de marbre industrial fou també força concor-
regut. Ningú va encertar. Se tracta d'una materia emmotllada, eI
principal atractiu de la qual se troba en el color. Principi arquitectònic
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indiscutible és que, quan el material és ric de coloració, ha d'ésser
senzilla la forma artística. Les canyes de les columnes de marbre
són de forma cilíndrica; els capitells de pedra blanca, s'enriqueixen
amb la decoració.

No partí d'aquests principis cap dels que projectaren aital tema.
Complicades composicions, plenes d'escultura, d'estils ben definits
la majoría, foren portades al Concurs. Un procediment constructiu
novíssim, no s'avé gaire amb formes arqueològiques.

El Jurat, regoneixent la correcció dels dibuixos i filigranes de
detall, va premiar els projectes presentats per D. Joan Bordàs.

Regoneixent també que, entre'ls demés projectes, els de D. Ferràn
Tarragó teníen una composició més encertada, va acordar mencio-
nar-los en el veredicte.

ARQUEOLOGÍA ARQUITECTÓNICA. — Fomentar l'art viu de la
nostra terra era objecte de la primera secció del Concurs. Mes l'art
d'avui no pot obtenir-se segons havem exposat, per generació espon-
tània : les nostres obres, com la nostra existencia, han d'ésser filles
de les generacions passades : de l'ésser llur, se deriva el nostre ésser.

Tot poble ha d'estudiar els monuments del passat per conèixer
sa historia, per tenir conciencia de sa personalitat. Era, doncs, precís
que en el cartell del Concurs hi hagués una secció dedicada a estudiar
l'arquitectura histórica nacional : que molts monuments tenim en-
cara sense analitzar, els plans dels quals no han sigut alçats i publi-
cats.

Relativament aquesta part del Concurs tingué un èxit semblant
a l'anterior. Havent -nos estès detalladament al tractar de la pri-
mera, resumirem breument les apreciacions del Jurat respecte d'a-
questa.

Els castells feudals de Catalunya han sigut l'assumpte preferit
pels concursants.

Sens dubte entenent que, entre'ls monuments religiosos, pocs
d'importancia n'existeixen encara inèdits, van inclinar-se, els devots
dels monuments antics, a estudiar l'arquitectura feudal. Es un tema
nou, per desflorar encara, en el qual han de trobar-se interessants
ensenyances. Amb gust hem de veure que s'inicíi tal estudi.

El premi ofert per l'Excm. Ajuntament de Barcelona va apli-
car-lo la Secció d'Arquitectura del Centre, al tema Plans i nota des-
criptiva de qualsevol mon umenaf inèdit de Catalana. en l'estat actual.
El Jurat l'adjudicà als plans i dibuixos del castell de Palafolls, estudi
concíenciós de ruïnes imponents, degut a D. Isidre Puig.
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El premi de l'Escola d'Arquitectura al tema Plans i dibuixos de
reconstitució d'un edifici català de caràcter civil o militar anterior al
segle xvi s'adjudicà al projecte de restauració del castell de Burriach,
traçat pels Srs. Cabanyes i Bonet. Es un treball fet amb cura, més
en el qual potser no s'han tingut prou en compte les condicions defen-
sives. Les aiguades són atractívoles.

Plans complets i descri75ció d'un castell mig-eval de Catalunya.
Era aquest el tema de l'Institut d'Estudis Catalans. S'adjudicà el
premi a D. Josep Domènech per les traces del castell de Centelles,
els datos principals del qual, són ben indicats.

Els nostres col-legues Srs. Puig i Cadafalch, Font i Gumà, i Vega
oferiren llurs publicacions als millors Reculls de plantes de monuments
inèdits catalans.

La col • lecció presentada pel nostre vicepresident, D. J. Domènech,
mereixía indiscutiblement la primacía. Li foren adjudicades les obres
dels Srs. Puig i Vega. Les plantes inèdites de Beuda, Santa María de
Lladó, Santa María del Miracle, Fontcoberta, Sant Miquel de Camp-
major, Sant Domingo de Palera i Montagut, monuments romànics
tots ells, ja podràn publicar-se.

D. Josep Danès va enviar tres plantes d'esglesies de la comarca
d'Olot, a les quals se concedí l'obra oferta pel Sr. Font i Gumà.

Res diré respecte de la col • lecció de fotografíes premiada. Tots
l'apreciaren degudament. Fou sensible que no tingués aquest tema
més concursants i que apareguessin en el Concurs, major nombre
de noticies gràfiques inèdites.

El CENTRE, la Secció d'Arquitectura, poden estar contents
d'haver organitzat aquest concurs. Ha donat ocasió a produir for-
moses obres, ha indicat un camí, per fer interessants exposicions d'ar-
quitectura.

EL CIRC DE GAVARN IE EN PERILL

LA gran cascada de Gavarnie ha estat a punt de desaparèixer.
El magnífic circ ha perillat de perdre el seu millor encís. Els inte-

ressos materials una vegada més tractaven d'imposar -se sobre'ls de
l'art i la bellesa. Una gran empresa industrial, concessionaria de tots
els salts d'aigua de la vall de Gavarnie, podía, en un moment donat,
anar a cercar la força del gran saltant dalt mateix de la seva caiguda.
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Aquest fet ha promogut gros aldarull en tota la França, i sobre
tot a París.

L'il • lustre acadèmic francès Mr. Pierre Loti ha endreçat an
els diaris parisencs la següent vibrant protesta:

« CONTRA ELS VÀNDALS

Jo'm canso, a la fi, d'ésser sempre la veu que clama en el desert
contra la barbarie moderna, i crec sobre tot que ja està tot-hom can-
sat de sentir-me; perquè ¿qui s'ha posat solament en guardia quan
he protestat contra la mort de Philoe, contra les destruccions de
Stambul o les del país basc? Tampoc volía ja dir res, segur tant més
com estic de no veure ja per molt temps les lletgeses que'1 modernisme
ens prepara, perquè el moment s'acosta en que'ls meus ulls deuràn
tancar-se per sempre per a totes les coses.

Mes aquest crit d'alarma m'arriba avui dels Pireneus, amb prec
de fer-lo sentir tant lluny com la meva veu pugui escampar-lo.

Un Sindicat de valls està en tractes per a cedir a una societat
financiera tots els salts d'aigua de la vall de Gavarnie, amb dret
d'establir canons de conducció sobre'ls terrenys comunals, edificar
tallers, etc. La realització del negoci no està entretingut més que pel
regateig d'un franc per cavall de vapor.

Teniem ja aquests salvatges que vènen als americans tots els
antics tresors de les nostres iglesies rurals; teniem aquestes bandes
negres que fan saltar els nostres penyals a barrinades i destralegen
els nostres boscos centenaris. I ara veus-aquí el circ de Gavarnie que
demà va a ésser destruit per a omplir les butxaques d'alguns bergants!

¿Es possible que's deixi consumar semblant crim en el nostre
país, que, de tots els seus antics prestigis, no'n guardava més que un
sol, el d'ésser un dels més afermats a les idees d'art i de bellesa? Se
classifiquen els monuments : ¿per què no tenen de classificar-se els
païsatges, les cascades? ¿No hi haurà cap llei, a la nostra república,
contra aquests desvergonyits que s'enriqueixen amb la mort de tots
els llocs notables de la nostra terra? ¿No hi haurà, un dia, un aixe-
cament en massa de pals i forques per a linxar aquests tals pedants
grossers ?»

Actualment aquest assumpte està parat. Falta, abans que tot,
l'aprovació administrativa dels projectes precisats i s'assegura que'ls
fervents dels Pireneus poden estar tranquils de que'ls ministres
d'Agricultura i de l'Interior no donaràn llur aprovació fins que la
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Cor fissió de Llocs, institució benemèrita que funciona amb èxit a
França per a la defensa de les belleses naturals, sigui escoltada i que'1
païsatge quedi preservat de greu atentat.

Solament se toleraría una resclosa arràn de terra, com la de
Pont-de-la-Reine, que la Companyía del Midi ha construit al Nord
de Luz. A més, com que les instal • lacions projectades han d'anar
mogudes per turbines, és menester per al bon funcionament d'aques-
tes, que les aigües siguin lo més pures possibles, i, per consegüent,
que siguin conduiries a la cambra d'aigua per un canal subterrani.
Cal també assenyalar que l'administració exigiría, com ho faría
també per les ganes o riberes de Gavarnie i d'Heas, un mínim de
caudal d'aigua.

Tals són les garantíes preses en pro del interès excursionístic.
Aquest interés està garantit perquè es molt digne d'apreci. Era
essencial fer-ho.

D'altra part, els municipis de la vall de Luz criden també en
defensa dels llurs interessos. Classifiqueu, diuen, els païsatges, les
cascades que emocionen als excursionistes de tota la França i de
l'estranger; emperò assegureu a les poblacions que viuen pobrement
en les nostres valls pirenenques, al repeu d'aquestes meravelles, els
recursos proporcionals a 1'utilització de les riqueses naturals. ¿Amb
quin dret, (ja que totes les garantíes de preservació estaràn preses,
i ja que les cascades de Gavarnie no seràn molestades, per quan tot
se reduirà a una baixa de la corrent d'aigües de la gane), amb quin
dret se pot privar a les municipalitats d'obtenir importants recursos
(i8,000 francs aproximadament per any) per l'establiment de con-
tractes a l'expiració dels quals les ínstal •lacions mateixes vindràn a
convertir-se en proprietat llur?

Es que la Companyía del Midi no s'ha aprofitat d'igual manera
de les aigües de les ganes de Pau i de Cauterets per a les seves instal-
lacions de Soulom? ¿Es que l'Estat no construeix actualment una
importantíssima instal • lació elèctrica en les àrides i desolades mon

-tanyes d'Eget?
I no és això sol, diuen els interessats. No solament hi va l'esde-

venidor dels poblets pirenencs, sinó que hi va també, en certa mida,
el de la regió i del país enter. En el moment actual els minerals ex-
trets de Villelongue o d'Estaing són transportats a l'estranger per a
ésser preparats. ¿No és, doncs, cl'un interès regional, i fins d'un interès
nacional, que's creï, tal com se tracta, una instal• lació a Argelés
Gazost, on aquests mateixos minerals serien transformats? ¿No és
ben interessant, per a la vall de Luz en particular i per al Sud-Oest



CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 49

en general, que's fundi un taller de fabricació d'azotats, que ajudaría
a la nostra riquesa agrícola?

Tot això ho considerem nosaltres, els excursionistes, molt just,
i ben contents estaríem, els d'aquesta banda de baix del Pireneu, que
poguessim tenir Comissions de Llocs per a la defensa de les belleses na-
turals, i que totes les concessions que's fessin per a aprofitament de
forces d'aigües i utilització de boscos i pedreres i penyals fossin fetes
armonitzant uns interessos amb altres i resguardant sempre el tresor
de les notables belleses amb que'ns ha enriquit a Catalunya la pròdiga
natura. No s'hauríen així malmenat, entre altres, l'abans preciosa
cascada de la Farga vella en el Llobregat i les hermoses fonts, del
Bastareny, prop de Bagà, i no s'hauríen destruit a cops de picot, per
fer llambordes per a empedrar carrers, interessantíssimes cingleres
basàltiques en les riveres properes d'Olot, algunes d'elles veritables
meravelles de la naturalesa, interessants í _rares per a l'estudi de la
ciencia geològica. — T.

NIT DE REIS A LA vIONTANYA

N
IT de Reis! dolçura d'una paraula que fa reviure en el nostre
cor la màgica d'un jorn daurat, l'anyorança d'una besada

d'ignocencia, la recordança de l'alegría d'un infant! Nit de Reis a
montanya! nom sobirà, imatge d'un espectacle grandiós, ple de
perfum de l'encís de bells somnis rosats damunt la terra, que dorm;
•envoltat de blaus horitzons sense endemà, esclat de puresa, triomf
de virtut!...

Els últims raigs del sol ponent, d'un sol esplendorós, han besat
els cims alterosos. La terra es recull, cobrint -se d'ombra : la tranqui-
litat que regnava durant el dia, ha esdevingut silcnci solemnial.
El cel ha passat del blau de suaus tonalitats al blau negrós, i els estels
han aparegut tots, omplint de misteri, amb llur claror esmortida, la
natura, que s'adorm.

Des del caire d'alterosa serralada ovirem al lluny un punt bri-
llant que trenca l'igualtat de les tenebres. Al fons aixequen llur testa
unes montanyes altes, tant altes que fins sembla que, volent pujar
més encara, desitgen confondre's, en estreta abraçada, amb el cel.
Malgrat llur altitut, malgrat la llur ansia de domini, no aconseguei-
xen barrejar-se amb ell, perquè els llurs pics estàn coronats per joiells
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de blanca neu presentant-se'ns en forma de mantell boirós i asse-
nyalant l'últim esforç de la llur potestat.

Aquell punt tremolós, que a cada pas desapareix per eixir més
enclavant, és el nostre fi, l'acabament de la nostra jornada. Amb ell
endevinem l'ermita; i al seu costat, formant un sol cos, corn volent-se
arrecerar amb ella en la lluita contra la natura en furia, deu haver-hi
l'hostal. Cegats, atrets per aquell estel que sembla haver-se desprès
del seu lloc en el cel i caigut a la terra per guiar-nos; tenint, a les
nostres voreres pregones timbes, alts rocams, destriats pedregams;
sens camí, tambalejant-nos, caminant penosament, amb perill d'es-
timbar-nos; tractem d'acostar-nos a la pau de la casa, a la calentor
de la llar de foc, per arrancar dels nostres cossos la fredor que la neu
ens hi ha comunicat.

Abatuts, una i altra volta, reposem extasia it-nos en la contem-
plació de la solemnitat de la nit. Portat pels torna-veus de la serra,
arriba a nosaltres el remoreig d'una riera que al lluny deu córrer pel
fons de la vall, una pedra que fem rodolar, una branca que's trenca
al pas d'una bestiola...

De sobte, com núvol d'encens que s'aixeca vers l'infinit, com
càntic d'invisibles chors d'angels, sublimats per la majestat de la
pau, arriba a nosaltres, omplint -nos d'un benestar seràfic, el toc
d'oració que recull amb fervor el creient, que respecta l'estrany, que
atemoritza al malvat. Per uns moments ressona la veu acompassada
i serena (le la campana de l'ermita, que canta i resa en la calma de
la terra i que'ns crida com a remat extraviat volent-nos arrancar del
reialme de les tenebres. Després de perdre-s l'esclat de l'última cam-
panada, el suprem adeu al jorn que ha molt, ens trobem sols, aban-
donats, com si ens manquessin forces per arribar al nostre fi : l'er-
mita, l'hostal, la pau, el foc...

Per fi es dibuixa al nostre enfront la silueta dubtosa de l'ermita
i de l'hostal, ens enlluerna la claror del llum que'ns ha guiat, l'estel
salvador, i ressonen les nostres petjades sobre les lloses de l'hostal,
que tants i tants altres han fet cruixir sota llurs plantes. L'hostalera
i en Nasi surten a rebre'ns afectuosament, acompanyant -nos vers
on s'adrecen els nostres passos, instintivament portats, per una tebior
plena de benestar, vers la llar de foc que en un recó de la cambra
crema joiosament, omplint -la de cendroses fumeroles i fent-nos fruir
aquells que anhelàvem quan perduts erem al lluny, dalt de la serra.

A poc a poc se va precisant la forma dels objectes que'ns rodegen.
Asseguts sobre rústec banc de fusta, repenjats a una antiga taula que'1
pas del temps ha fet venerable i damunt de la qual dorm tranquila-
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ment un infant, contemplem com crema la flama, crepitant miste-
riosament, i com s'aixeca amb noves forces cada volta que pren en
un dels troncs que amb mà distreta hi anem llençant. En Nasi, l'hos-
taler, trenca el silenci i parla. Si fos un altre jorn, vos contaríen,
en aquesta casa, com estàn els prats, com se presenta l'hivern; però
en aquesta nit solemnial, en que sembla que tota la cambra està
coberta per les ales de l'àngel de la pau, en aquesta nit d'adoració,
vos parlaràn dels Reis, d'aquells que ja s'acosten, que prompte pas

-saràn per aquest recó de montanya. I, an el llur nom, veureu brillar
els ulls de la nena mitjana, sentireu batre amb emoció el cor de la
més gran, i fins vos semblarà que aquell àngel que dorm damunt de
la taula, dolçament acariciat per la calentor del foc, sembla somriure,
però el seu somriure és per a uns Reis més alts, més llunyans; perquè
què'n sab, ell, de les coses de la terra! què'n coneix, ell, dels sobirans
d'Orient! ell, que encara no s'ha donat compte de la mansió on se
troba! si el seu esperit corre encara joiós pel cel!

La noia gran ajuda, pensativa, a l'hostalera en els seus quefers.
La mitjana, guanyada pel fret, passa silenciosa per davant nostre, i,
a l'enfront de l'àngel que dorm, s'asseu de cara al foc, posa amb senzi-
llesa les mans sobre'ls genolls, i mira enlairar-se pausadament el
fum de la llar i li sembla veure lluny, molt lluny, cavalcant sobre
aquell núvol que's desfà, acompanyats per la claror de les guspires,
que després s'apaguen, els tres Reis, que ja vénen, que ja s'apropen.

Al defora la mateixa pau que regnava a la nostra arribada, el
mateix remoreig del riu, la mateixa claror esmortida dels estels, que
apareixen com imaginaris llums penjats en el brancatge dels arbres,
a través dels quals els velem brillar.

Vençuts per la jornada que portem feta, i guanyats per la sòn,
ens retirem a reposar. La claror d'un llum que passa, les petjades de
l'hostaler, un soroll confós de veus, i després... res : l'home ha acabat
per dormir, com la natura, i la quíetut regna arreu.

Són les cinc. Uns crits de joia d'infant ens desperten i ens fan
veure que no hi ha hagut somni en la nostra visió, que'ls Reis han
passat deixant un rastre d'alegría, il • luminant per uns moments la
cara d'aquelles flors de neu, tant fredes, tant senzilles.

Els Reis han passat, i tot-hom dormía, ningú els ha esguardat!

JULI BARLOQUE
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CANÇONER DEL CALIC
(Continuació

ELS RILIS
Viu

U - na	 can - çó vui can	 -	 tar : no hi ha molt que s'és dic -

ta - da: és de	 qua-tre ca- ta - lans que n'han a - ga - fat les	 .1

T f
ar-mes. ¿Què di - rem de Car - los

Una cançó vui cantar:
no hi ha molt que s'és dictada:
és de quatre catalans
que n'han agafat les armes.

;Què direm de Carlos quint,
de la familia de Carlos?

Irem montanyes amunt
cap a Sant Grau i els Angela
Uns dies menjarem molt,
altres no menjarem gaire:
algun rosegó de pa

quint, de la fa- mi-ha de	 Car -los?

i alguna tirada d'aiga.
Irene per los camí-rals,
espiant la gent que passa:
no matarem a ningú
i espolsarem les butxaques.
La gent ja se'n cansaràn:
en darán part an el batlle.
El batlle, com n'és forçat
per fer tot lo que Ii manen,
farà tocar sometent,
aquell repic de campanes.
Nosaltres, com som jovent,
farem bellugar les cames.

Foren els Rilis uns lladres cèlebres, per lo temuts, a la comarca
de l'alt Llobregat. Ells mateixos se dictaren aquesta cançó, donant
a gloria l'ésser lladres. Procedíen de Saldes. El llur pare, qui, segons
el Calic, els havía mal-criats de petits, era conegut per el Tòrric,
i havía estat de moliner en els molins del Casó i del Coleri de Bagà.

CONTRABANDISTES DE CASTELLAR D'EN HUC

Andant

De - ien que'1 Cas-te - lla - na ter - na - ri - a es-par - ra -
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a-
cat.	 De	 cat. Com	 la	 mar - xa ha estat	 cur - ta,	 ves - ti

det	 n'	 ha ter	 -	 nat.

Deien que'I Castellana i el més gros contrabandista

tornaría esparracat: encara s'hi va quedar.

com la marxa ha estat curta,
vestidet n'ha tornat. Un jove com un grande

a tots els va descobrí
No rondeu a la nit, que era fill del secretari,

que'n sereu castigats: que	 estava	 present allí.

mireu que la llei castiga
aquells que no fan bondat. Hi ha una classe de gent

que són pitjor que animals,
Diu que no's vol posa al llibre que per a fer perdre els altres
per anar a confessar: paren dèu mil paranys.
com que la marxa ha estat curta,
bastant temps ne va sobrar. Desgraciat és l'home

que no té empenyo i dinés,
N'eren contrabandistes que'l jutge el sentencia
del poble de Castellar, tant si és cona no és.

Fa uns trenta anys que'ls contrabandistes de Castellar d'en Huc
van ésser presos pels carrabiners dintre'1 poble mateix, essent-los
trobats molts i valuosos paquets, gracies a les delacions del fill del
secretari, com diu la cançó. Era aquest un foraster castellà, imposat
pel caciquisme. Com que la majoría dels castellaresos són contra-
bandistes, van alçar sometent, vencent als carrabiners i apode-
rant-se de llur presa. Anaren després al poble més de trenta carrabi-
ners, que portaren a la presó de Girona als capitosts dels contraba-
distes, i a l'Ajuntament perquè havia permès que s'alcés el some-
tent. Estant a la presó, un près de Bellcaire va dictar-los una cançó,
de la qual el Calic sols sabía el troç transcrit.

LA SARGANTANA DE DUES CUES

Andana

Vo	 - leu sa - bé un	 cuen - to? Jo	 bé us el	 di -
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ré,	 no	 vui cap pes - se - ta, tam - poc cap	 di	 -	 né.

Voleu sabé un cuento? Aquesta gent n'eren
Jo bé us el diré, un poc enlletrats,
no vui cap pesseta, i ara se'ls en riuen,

tampoc cap diné: que'ls han enganyats.
lo que'm convindría El qui és més de plànyer
un got d'aigardent, el pobre Jaumet:
i després el cuento ell no sab cap lletra
ja el 'nirem dient. i es creu aquest fet.
Busqueu sargantanes El Jaumet rumía
per los pedreguers: per ser ganadé:
si fan dues cues, en comprarein matxos
valen molts diners. i moltons també.
A Gòsol les compren Seguirem la terra,
i en donen bon preu: Andorra i Pallas,
busqueu sargantanes, i a totes les fires
minyons, si en trobeu. ficarem el nas.
D'una sargantana, Gòsol és un poble
una ocasió, que no hi ha senyors,
n'han dat dotze duros: i ara jo eni penso
val més que un moltó. que n'hi tindrem dos.
Ara se'ls ha morta: Durán geca llarga
ai! quin desconsol! i barret rodó,
pr'una sargantana i a 1'encontrar-los
hauràn de dur dol! els direm senyó.

Hi ha molta superstició que, qui troba una sargantana de dues
cues, amb ella es fa ric, perquè li xifra la sort.

Aquest fenòmen, de tenir dues cues una sargantana, realment
se dóna. El Calic n'havía vista una, quan era petit, a la soca d'un
faig tou, a Malanyeu. Altres persones, que'm mereixen tot crèdit,
m'han assegurat haver-ne vistes; però, com tots els fenòmens, és
una cosa rara.

Segons la superstició popular, un cop agafada, ha d'ésser mesa sota
un coci amb el sol ple de farina, en la qual, amb una de les cues, xifra
el número que traurà la rifa. Però resulta sempre que abans d'acabar
de xifrar se moren, o bé la xifra és indexifrable. Me contava un serra

-dor, amb tota serietat, que la de Gòsol a que fa referencia la cançó
ja havía escrita la xifra 7, i abans d'escriure les altres que havíen
de compondre el número de la rifa es va morir. Quina llàstima!

La cançó, que'1 Calic no sab sencera, fóu dictada pel Zot de Gòsol.
Hi fa riota dels que la compraren per dotze duros, dient-los que, de la
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riquesa que la sargantana els reportaría, aniríen per fires i podríen
comprar lo que voldríen. Fins els del poble hauríen de dir-los senyor!

LES DÒNES DE SALDES
Andant

Un gran cas va suc - ce - ir	 a	 la	 vo - re - ta de 

777

Sal-des : les dò	 -	 nes s'han a - vin - gut, lo que	 e - líes de - sit -

	

ja-ven...Tam, pa-ta	 -	 tam, tam! Tam, pa-ta	 -	 tam! Com ro - do -

r Y 	 n

la - val Tam,pa-ta	 -	 tam, tam,	 taml

Un gran cas va succeir
a la voreta de Saldes:
les dònes s'han avingut,
lo que elles desitjaven...

Tam, patatam, tam!
Com rodolava!
Tam, patatam, tam!...

per a trucar al marit
quan els feia algún agravi.
Per cinc sous que s'ha jugat
deixuplines li han dades,
deixuplines d'un cordill:
mai que s'hagués vist el cànem!
A 1'esponeta del llit
ja li fan desfer les calces:
la sogra lo té pel coll,
la muller les hi donava,
i a puntadetes de peu
a la cendrera el tiraren.
Lo pobre, quan ne va eixir,

era blanc com una cabra.
Ja l'agafen pels cabells;
carré avall l'arrocegaven.
Quan eren a mig carrer
un gran crit ja n'aixecaven:
— Per a veure el meu marit,
dònes, eixiu en ventana,
que veureu lo jugador
les crudels penes que passa.

—Ja n'ha respost un vellet,
un vellet dins d'una entrada:
— Algún temps 'guesseu vingut,
algún temps i encara ara:
hauria près un boscall,
un boscall o bé una barra:
us haguera percudit,
l'esquena us 'guera trencada.
Algún temps havía vist
que los homes governaven,
i ara tot s'ha trasmudat,
que les dònes porten calces.-
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LA NOIA DE LA CASA-DE -DALT DE GREIXA

Andantet

Pel sa - rau	 de Car - nes - tol	 -	 tes, can - çó

no - va	 s'ha	 dic - tat:	 tre - ta	 l'he	 d'u - na mi -

rn

nyo	 -	 na	 que jo	 vaig	 a - ná a	 cer - car.

Pel sarau de Carnestoltes

cançó nova s'ha dictat:
treta l'he d'una minyona,
que jo vaig ana a cercar.

Acicusiau, xica Antonia:
de mi no te'n pots burlar:
encara que siga pobre,
encara tinc per pagar.

Amb ressò de tamborino

flaviol també sonà:
quan vaig esse a seva casa

a ballar la vaig fé anar.

Com el seu pare ho volía,

ell s'ho volía mirar,
que fessem bailar l'Antonia

un xic antes de marxar.

Quan vàrem ser cap al vespre:
— Antonia, haurem de marxar. -

Al baixar-ne de l'escala
sa mare la va avisar:

— Vés alerta, xica Antonia,

fer reconades * por lla. 

— Ai! no tingueu por, vós, mare,

que ni gent d'això no hi ha.—

Quan no vàrem sé a la plaça
a ballar la vaig fé aná.
Al primer ball que ballàrem
ja xanxes me va tirar;
al segón ball que ballàrem
al ball me va deixa estar.
— Això deu ser por la paga
d'haver-te anat a cercar!

Vosaltres, fadrins de Greixa,
jo bé us en vui avisar:
l'Antonia Casadedalta,
quan l'anireu a cercar,
n'hi heu d'anar tres o quatre
dels més granadets que hi ha,
que amb els cabrerots de Greixa
no s'hi vol embolicar.
Antonia Casadedalta,
tu bé ens vols ben composar
però encara vindrà un dia
que an-e tu et farem plorar.
Antonia Casadedalta,
tu prou dius que no som re;
pro calla, tu, Xica-Antonia:
cançó nova et dictaré.

Carnestoltes són passades:
de què més podrem parlar?...

* El mateix Calle explica aquest terme : significa anar joves i noies per llocs
ocults, solus cum sola.
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Oi l de les festes de Pasqua,
que bé ens hem de revenjar.

Per Pasqua ja fan ballades:
per una no hi va faltar:
.al primer ball que ballàrem
al ball la vaig deixà estar.
Ella cm va donar mirada:
ja no'm va veure per lla:
ella va baixar l'escala
amb el mocadó a la mà.
Se'n va cap a seva casa:
a la mare ho va explicar.
— Ai! què t'han fet, Xica- Antonia?

Antonia : què t'han fet, ja?-

- Què'n faría d'explicar-h o?

Res no hi podeu apriar,
pro amb els cabrerots de Greixa,
mare, no s'hi pot tractar. -
La cançó ja n'és dictada,
pro no sé si et só agraviat,
però perdó ja et demano
de ma propria voluntat.
La cançó qui l'ha dictada
no se'n vol anomenar,
pro és un pastoret de gorda
que a càl Josepó s'està.
La cançó qui l'ha dictada
prou us diré d'on és fill:
— N'ha nascut a Rigoréixer:
li diuen el Sanagrills.

Aquesta cançó fou dictada, fa uns cent anys, per Andreu Casals,
alies Andreu de Cerconeda, per }habitar aquest mas de Brocà. Féu de
pastor tota sa vida, i era analfabet. Era oncle del Calic.

ELS FADRINS DE MASSANÉS

Andantes

Els fa - drins de Mas - sa	 -	 nés	 te - nen

gran	 a	 - no - me	 -	 na -	 da: s'han po	 - sat	 a	 fes	 -	 te	 -

jar	 u -na no - ia	 de	 sol	 -	 da-da. La tru-la - la	 lu-la-la lu -

-^-	 n

la - ra	 la - la - ra	 la - lu - lat.

Els fadrins de Massanés	 La, trulala, lulala, lulara,
tenen gran anomenada:	 la, trulara, lulai.
s'han posat a festejar
una noia de soldada.	 Si voleu sabé on s'està...

8
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a cá1 Masové per criada;
si voleu sabé el seu nom...
Roseta s'anomenava.
El seu oncle masover
cada dia l'exhortava:
— Si te'n parlen, de casar,
diga'ls que no és hora encara.—
Amb eix entremig de temps
se li ha morta una germana:
se n'és anada a Tuixent
per governar una casa.
L'Estevelló ho ha sabut:
de prompte se n'hi anava.
Ja l'en troba baix al sol,

soleta, que's pentinava;
ja li dóna el Déu-vos-guard
an ella-i als de sa casa:
— D'allò que havíem parlat...
ara vinc per a casar-me.
No t'ho diré amb xifres, no,
que ja t'ho dic a la cara.
—'Tevelló, si et vols casar

te n'hauràs de cercà una altra.-

- Ara ¿què dirà la gent,

que me n'has donat carbaça?...

Però a mi això no'm fa res:

si no és una será una altra.—

Segons el mateix Calic, és més llarga aquesta cançó; però ell
no'n sabía més.

LA PUBILLA DE CAL COLOM DE GÓSOL

Moderat

U - na can - çó	 vui can - tar (no hi ha molt

que	 s'és dic-ta - da)	 d'u-na pu - bi	 -	 lla que hi ha que a cal Co

Iom	 s'és cri - a - da.	 A-deu, pu - bi	 -	 lle-ta, a-deu, que no hi ha

no	 -	 la més gua - pa.

Una cançó vui cantar
(no hi ha molt que s'és dictada)
d'una pubilla que hi ha
que a cál Colom s'és criada.

Adeu, pubilleta, adeu,
que no hi ha- noia més guapa.

A- deu, pu - bi	 -	 Ile - ta, a- deu.

Gran ditxa poden tenir,
lo seu pare i la sua mare,
d'haver-ne pogut criar
planta tant agraciada.
Ella té gracia al parlar
i al caminar té bon aire,
i allí als fadrins, quan hi van,
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a tots fa gran arribada;
mes ara diu que no hi van
perquè ella no hi estava:
se n'és anada a filar
allí an-e la part obaga:
s'hi és guanyat un vestit
a la moda de 1'usança.
El gipó n'és de vellut,

les faldilles de burata,
les mitgetes són d'estam,
el davantal de percala.

Ella diu que ho balla tot,

xotis i parsoliana,
menos amb el Marrinxó,

que an ella no li agrada.

Incompleta. Es dictada pel Zot.

LES NINES DE MALANYEU

Una cançó vui cantar
(no hi ha molt que s'és dictada)
de tres ninetes que hi ha
que a Malanyeu són criades.

Adeu, Tereseta, adcu:
tu te'n portaràs la palma.

De tres ninetes que hi ha
les dues ja són germanes:
n'hi ha una de Bellver,

i dues de Sargantana.
Elles burlen els fadrins:
dels fadrins serán burlades.
Amb noms els han motejat:
pel mateix serán tornades.
Lo un Barretina -tort,
l'altre Pigat-de-la-cara,
i l'altre lo Geperut,
i lo Trabinella l'altre,
i l'altre el Calça-tibat,
i Mals-colors -a-la-cara.

Fou dictada aquesta cançó, de la qual sols aquest troç sabía, fa
una cinquantena d'anys. La seva tonada es igual a la de l'anterior.

EL MULLÀS DE VALLCEBRE

Andan+.

	U - na	 can - ço - ne - ta	 no - va	 (bé	 la

	

ta	 n'és	 d'u - na mi - nyo - na	 que a Vall -

i	 l	 II

sen - ti - reu can - tar)	 tre -
ce- bre se n'es	 -	 -	 -	 tà,	 que	 per nom se diu Mun-
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de - ta	 i	 que és fi -lla del Mu - 11às.	 Si us	 pro-met al-gu -na

_	 rn

	co - sa,	 fa - dri - nets, no'n fa - ceu	 cas.

Una cançoneta nova
(bé la sentireu canté)
treta n'és d'una minyona
que a Vallcebre se n'està,
que per nom se'n diu Mundeta
i que és filla del Mullàs.
Si us promet alguna cosa,
fadrinets, no'n faceu cas.
Tu, Dents, que ara la festeges:
no sé si t'escaparàs:
si t'agrada la carbaça
ja estic cert que'n menjaràs.
Com ella no n'és escassa,
ni li reca la llavor,
quan està ja amonestada
té modos de dir que no.
Aquesta galàn minyona
ajudeu-me-la a mirar:
n'és una noia molt guapa:
no se li pot ignorar.
Encara que n'és d'aquelles
del cossarrillo grossé,
la mica de gep que porta
li n'està d'allò més bé.

El dot d'aquesta minyona
jo prou vos diré quin és:
té cinc dits a cada mà,
pro no sé si valen re;
en sab de cosí i fer mitja,
jo sols ho he sentit a dir,

i en sab fé algunes camises
pels que volen presumir.
Les noies d'avui dia,
com és cosa que ja es veu,
no teniu a la memoria
les coses com les dieu:
quatre amb un, quatre amb un altre,
no mireu lo que pot ser,
i a moltes el temps us passa
i us quedeu en el planter.
Els fadrinets de Vallcebre,

de Saldes i Massanés
deuríen, si tu els miraves,
donar-te'n un bon revés,
perquè tu mateixa els deies,
com tantes ne dius de frau,
que a cap fadrí de montanya
no'l colliríes del fang.

Fa uns trenta o quaranta anys que fou dictada pel Manset de
Fígols.

LES NOIES DE GISCLARENY

Cançó nova s'és dictada
del poble de Gisclareny:
si n'hi ha quatre o cinc noies
que'n són faltades de seny.
Jo voldría nomenar-les,
però quasi me sab greu;

més el dever m'hi obliga
per lo que ara sentireu:
Allí al raval de Vilella,
allà assota Sant Miquel,
allà n'hi ha tres . o quatre
que's pensen arriba al cel.
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Si la una diu a l'altra:

— Naltres som del punt més alt.
—Semblen unes barjoleres

quan ixen de l'hospital.
Margarida del Minguetó,
tens un nom molt aixerit,

la cara tens arrugada
i el color molt perbullit.
Sembles una petxigana
quan corre per un planell.
No crec que mai pugues dir-ne:
— El meu xicot és aquell. -
Antonia de la Noguera,
bé te n'hauré d'avisar:
no parles que no agravíis
amb el teu enraonar.
Cara bruta i batxillera,
la roba com un fregó,
per fer-la nèta hi caldría
una arroba de sabó.
- Ara en trobarem una altra,
que és la de cal Toni-Jan:
mereix bé una cantada,
si pot ser, al seu davant.
Ella es pensa ser molt alta
i és la més xica del món:
ni menos ningú en daría
un picotí de segón.
Treseta de cal Vaqué,
bé us-e la podeu mirà
quan ella va cap a missa
a Gisclareny o a Bagà.
Sembla la mal ensacada:
la mitja porta al garró:
qualsevol que se la miri
vos en pot donar raó.
Margarida del Ponet,
que m'havía descuidat:

te'n poso per capitana
per dir-te'n la veritat:
com tens la cara folrada,
no t'adonaràs de res,
pro als fadrins de Gisclareny,
creu-me, no'ls murmuris més.

La teva mare prou busca
per veure si et pot case;
però, com ets tan glan cosa,
jamai ho alcanÇarà.
Ni els seus modos no hi abasten
per tornar-ho a comença,
que les carbaces que portes
valen més que tot Bagà.
Teniu la llenga molt llarga:

pica més que un escorçó:
tots els joves d'aquest poble
vos en podràn dar raó.
Ja no hi ha cap jove al poble

ni cap jove ni casat
que no'1 'gueu passat per llengua,

per di'us-en la veritat.
Fadrinets de Gisclareny

comenceu's de prepara
per cantar les camalleres,
que la Pasqua ja vindrà.
Estes quatre o cinc mocetes
les fareu ben divertí:

totes pixaràn de rabia
al vespre i al dematí.
(Parla el poeta) : Déu vos dó salut i vida
per pogué'ls-e-la cantar,
lo que jo desitjaría
per poguer-ne treballar.
Tot això és una alegría
i una divertició:
mentres que elles se n'esmenin,
per tots ens serà milló.

Fa uns trenta anys, o més, que fou dictada per un de Berga,
cobrant un duro pel treball. La causa fou que les referides noies ti-
raren un jove (l'hereu Estevenó) a la bassa que hi ha sota Sant Miquel
de Turbians. En venjança els féu dictar aquesta cançó, i, malgrat
ella, cap va quedar -ne per maridar. Algunes encara són vives.

(Continuarà.)
	 j. SERRA i VILARÓ, pvre.
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CRÒNICA DEL CENTRE
JANER DE 1913

CONFERENCIES I SESSIOïVS

Dia 3. D. Fèlix Durán va continuar la seva conferencia ressenya d'una
Excursió a Cervera, Bell/mig, Vallbona de les Monges i Lleida, fixant-se princi-
palment en l'aspecte monumental de les susdites poblacions.

Dia io. D. Eduard Vidal ressenyà Una excursió per la comarca d'Olot,
descrivint els itineraris i poblacions de Sant Joan de les Fonts, Castellfollit
Santa Pau i Ridaura, a més dels voltants de la capital, i l'itinerari vers Vall

-fogona i Ripoll.
Dia 17. D. Josep Domenech i Mansana.— Ressenya d'una excursió a la

Renclusa (Montanyes Maleïdes) passant per Binefar, Graus i vall de Benasque i
engorjats de Run.

Dies 24 i 31. Mn. Jaume Oliveras. — Ressenyes d'unes Ascensions
des de la vall de Bohi al pic d'Aneto, i des de Bagnères de Luchon a la Maladeta.
Totes aquestes conferencies han sigut acompanyades amb la projecció de nom

-brosos clixés fotogràfics.

SECCIÓ D'ARQUEOLOGÍA I HISTORIA

Dia 8 janer. Conversa XXXVII d'Arqueología romana, a càrrec de don
Pelegrí Casades i Gramatxes. — Obres hidràuliques d'utilitat pública. — Con-
ducció de les aigües de mina : medició i distribució. — Les piscines i cisternes,
— Els emissaris. — Les clavegueres. — Els ports.

Dia 55. Conversa XXXVIII. — Les vies de comunicació. — Carreteres
(vic). — Els miliaris. — La via Appia. — Les vies principals de les Hispanies,
— Ponts. — Importancia d'aqueixes construccions.

Dia 22. Conversa XXXIX. — De l'arquitectura privada. — La casa. -
Resum històric de l'habitació particular a Roma. — Distribució de sos princi-
pals elements. — Influencies gregues. — El luxe a les cases riques (domus)
— Descripció de la casa palau de Mamurra.

Dia 29. Conversa XL. — Descripció de la domus de Mamurra. — La
casa dels Vetti a Pompeia, i altres. — L'insula o casa de lloguer. — Descripció
de la casa pobre.

SECCIÓ DE FOLK-LORE

Dia 4. D. Rosend Serra Pagès, president d'aquesta Secció, va donarla
conferencia desenrotllant el tema La Festivitat dels Reis, la qual va ésser segui-
da amb força interès por la concorrencia allí aplegada.
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La propria Secció va fer, el dia 6 d'aquest mes, una visita a l'Escola Nacio-
nal de nenes dirigida per la folk-lorista D. María Baldó, on se celebrà una festa

popular, ben agradosa i atractívola.

EXCURSIONS I VISITES

A MONTBLANCH, SANTA COLOMA DE QUERALT I IGUALADA. — Durant els

dies 4, 5 i 6 d'aquest mes de janer, i organitzada per la Secció de Fotografía,

va realitzar-se aquesta interessant excursió vers la conca de Barberà i la Segarra,
visitant-se i traient-se nombroses vistes fotogràfiques dels principals monu-
ments de les poblacions esmentades i de les de la Guardia, Sarreal, Rocafort i

Tous, compreses en aquell itinerari i les quals foren igualment visitades amb
tot deteniment.

A SANT ISCLE DE LES FEIXES I CERDANYOLA. — Organitzada per la pro-
pria Secció de Fotografía, i amb assistencia de nombrosos senyors socis, va
efectuar-se, el cija 19, una excursió vers la veïna serra de Vista Rica, coll del
Pas del Vent i Sant Iscle de les Feixes, per retornar per Cerdanyola després
d'obtenir bon nombre de clixés fotogràfics d'aquests pintorescos voltants.

A SANT MARTÍ SARROCA, TORRELLES I SANTA MARÍA DE FOIX. —El día 16,
i organitzada per la mateixa Secció de Fotografía, va celebrar-se aquesta nota-
ble excursió, dirigint-se bon nombre de companys, en el primer tren, cap a
Vilafranca del Penedès, des clon, en carruatges, se traslladaren al poble i anti-
ga parroquial de Sant Martí Sarroca, el qual monument visitaren curosament
junt amb els senyors rector i vicari d'aquella esglesia i de l'entusiasta D. Antoni
Guasch, soci delegat del nostre CENTRE. Des d'allí es dirigiren a Torrelles, i en
havent dinat pujaren dalt l'encinglada i antiga parroquia de Santa María de
Foix, des de la qual retornaren per Torrelles i Vilafranca a la nostra capital.

AL TURÓ I CASTELL D'ARAMPRUNYÁ. — Sots 1'iniciativa i organització de
la Secció de Geología i Geografía física, va efectuar-se aquesta excursió el dia
12 per visitar els terrenys primaris i secundaris de Brugués i Aramprunyà, que
ofereixen pintoresques característiques.

NOVA
El dia I2 d'aquest mes de janer va tenir lloc, en el gran saló de] Palau de

Belles Arts de la nostra capital, un festival infantil a benefici de l'obra dels
Refugis de Montanya del nostre CENTRE ExcURSIONISTA i de l'obra no menys
meritoria de la fundació d'un Parc Infantil. La festa, que fou en extrem agra

-dosa, va veure's força concorreguda.
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SECciO METEOROLÓGICA

ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE VIELLA (VALL D'ARAN)

RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE JANER

•	 TEMPERATURES (A L'OMBRA)	 PRESSIONS BA8061È'1'RIQIIES
A 0° Y AL NIVELL UI LA MAR

MITGES MENSUALS	 MÁXIMA	 MÍNIMA	 MITGES MENSUALS

8 MATI	 8 TARDA	 EN 24 HORES	 EN 24 DORES	 8 MATI	 8 TARTA

3°.! 6	 3°.90	 14°(dies 24, 25, 29) —2°.5 (dia t 3)	 76850 mm.	 768' 15 mm.

Dies serens . .	 9 8 m. 14 8 t. Dies de pluja . :	 4
» nuvolosos. to	 »	 5	 »	 » de neu.	 1

ESTAT DEL CEL. ° » coberts. . t2	 »	 I2 » ^ o deglaçada . t5
» de gebra	 I

» de boira .	 9

I-IUMITAT RELATIVA	 NÚVOLS	 II	 NUVOLOSITAT

_ MITGES MENSUALS	 CLASSE DOMINANT	 11ITGES MENSUALS

8 MATÍ 	 8 TARDA	 8 MATI	 8 TARDA 1 8 >IA7I	 8 TARDA

7596	 7641	 11 CIRRUS	 CIRRUS	 56,	 1	 448

VENT

DIRECCIÓ DOMINANT VELOCITAT: ION 24 HORES

TOTAL DE PLUJA MENSUAL: 2 7 8 mm.	 8 MATÍ 78 TARDA	 MITJA MENSUAL

» DE NEU »	 : 0'04 mts.
S	 NNE	 85248 kms.

J. S. S.

El CENTRE EXCuRSIONISIA DE CATALUNYA i la Direcció del BUTLLETI deixen

íl^tegraalsrespectius autors la responsabilitat deis treballs firmats.

Barcelona. —Tip. «L'Avenç »: Rambla de Catalunya. 24. — Telèfon 115
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