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Butlletí

[a pure Excursionista de [ataluuya

Notes (1'11111 excu sio al Glli] (le la Pealara (SO111osierr1)

L fracàs d'altra
excursió en

que ens proposàvem
també assolir el cien
de la Peñalara, de-
gut a una propera
nevada que als i,800
metres ne tenía prop
d'un d'espessor, i
que per tant im-
pedía totalment la
marxa, feia temps

LA PEÑALARA	 que ens esperonava
CAMÍ DE LES CONGESTES	 per a intentar una

segona provatura.
Trobats els dies a propòsit, que s'escauen el 31 de maig i l'i de

juny d'enguany, emprenem la marxa vers Segovia, en unió dels bons
companys i entusiastes excursionistes Pere Carreño i Lluís Esteban,
en un mixte de les 9.22 del matí, que ens hi deixa a quarts de tres de la
tarda. Anant proveïts dels sarrons, aprofitem el temps per a dinar en
el tren; i, tot just arribats, deixem el fato i ens dirigim a visitar la
Catedral, l'Aqüeducte, l'Alcàçar, etc., etc.

Per la carretera que arrenca de sota de l'Aqüeducte, després de
les sis, emprenem la marxa cap a Sant Ildefons (La Granja), del qual
ens separen II quilometres, fruint, al cap de poca estona, de la bella
vista (le Somosierra, de la qual carena és l'últim graó la Peñalara,
retallada aquesta en el blau (l'un cel puríssim. Equidistant de la Peña-
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lara i del port de Navacerrada, el de los Cotos és 1'unió de Somosierra
amb la serra del Guadarrama.

Fins a bona distancia de la població ens acompanyen els cadets
d'Artillería i altres
passejants de Sego-
via que aprofiten la
placiditat de la ves-
prada i la distracció
dels voltants de la
ciutat. Així mateix
la carretera està
molt concorreguda
pels automòbils que
en aquest dia han
assistit ala cursa de
la pujada al port de

LA PEÑALARA	 Navacerrada.
DES DE DALT DEL CAMÍ DE LES CONGESTES	 Passem per les

ventas de Buenos
Aires i Quitapesares, i un poc després acampem en un prat de prop
de la carretera per a sopar aprofitant la claror del cap-vespre. Amb
ses últimes lluïcors seguim el camí per la grandiosa arbreda de la
carretera, clapejada per la llum de la lluna en son quart creixent, i a
les nou arribem a
Sant Ildefons, de- 1
sitjant-nos aviat la
bona nit.

A les sis del matí
del sent-demà co-
mencem l'excursió,
no sens haver pas-
sat abans una mala
estona creient -nos
tenir un temps nú-
vol. Per sort, els
nostres temors re-
sulten infundats, i	 LA MALICIOSA I LA CABRERA DE HIERRO

comença un dia que	 DES DE SOBRE EL PORT DELS BATOS

no pot desitjar-se
millor : clar, amb bon sol i sense un mívol ni per mostra. Alegre-

ment passem els jardins de l'entrada del Reíd Sitio, de verd i fi herbei
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voltat d'alts pollancres per on refilen alguns rossinyols, i seguim per
la carretera del port de Navacerrada, que desseguida deixem per
altra que voreja La Granja, per on picoteja algún faisà i fugen uns
conills, ja en el bosc.
Passat	 el	 primer
pont, comença a la
nostra	 esquerra	 el
camí de les con gestes,

que és l'itinerari que
seguim per assolir el
cim més alt de la
serra; camí que va
remuntant-se entre
les	 pintoresques	 i
immenses pinedes
(le \'alsain.	 Passem
1 ' acequia nomenada LQ PEÑALARA

Cacera de Peñalara;	 TERME DEL CAMÍ DE LES CONGESTES

i, sempre	 amunt,
gaire-bé sense conèixer l'orientació del camí per l'espessor de les
pinedes que ens tapen els cims, fem parada, per menjar un bocí,
a la font dels Neveros,	 situada en el vessant de Navalpelegrín,
a uns i,600 metres. Un guarda de La Granja ens explica com hi

ha abundor de gui-
neus en els roquicers
d'aquests voltants,
i la cura que els és
precís	 que	 tinguin
per a caçar-les i des-
truir-les posant lla-
minadures	 enveri-
nades en llurs caus
i aminorar així les
destroces	 que fan,
principalment entre
els faisans que al re-

CIM DE LA PEÑALARA dós del Real Sitio es
DES DEL BARRANC DE LA LAGUNA GRANDE	 crien per a les cace-

res reials.
Acabem de remuntar aquesta muntanya, en voregem una altra,

i, passat una mena de collet, ja va aclarint -se la pineda, fent pas en
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alguns pasturatges, llocs de verda catifa curullada de flors, que no
deixem enrera sens racança. S'acaben els últims pibets, i el camí, sem-
pre amunt, voreja els grossos matolls de piorn i ens estalvía bona
estona d'incomoditat, ja que no tenim necessitat d'apartar-nos-en.

Ja fruim de bella vista arreu. Al nostre dessota la Silla del Rey
(1,681 metres), i més avall sobressurten entre la verdor les cúpules de
La Granja. El cim de la Peñalara ja el tenim ben aprop, però triguem
encara llarga estona a assolir les congestes que donen nom al camí o

drecera que havem
seguit. Aquestes es-
tàn cobertes de pa-
lla i serradures en
bona part, procedi-
ment perquè a l'es-
tiu tinguin en el po-
ble el glaç a dojo, ja
que són de més d'un
centenar de metres
d'extensió, alguns
d'amplada i un o
dos de gruix, essent

	

DINANT PROP DEL CIM DE LA PEÑALARA	 les que hi ha situa-
des més a la vora.

Sols hi fem curta parada per regalar-nos amb l'aigua que surt de les
foradades que sa acció ha fet en les congestes , i les remuntem per se-
guir pel llom de la muntanya, de poca pendent, sembrada d'abundants
pedres que permeten fer aquest trajecte en bones condicions. A ]'apro-
par-nos a la carena les pedres van augmentant de mida fins a tenir
de saltar-les de l'una a l'altra. Ara dominem a 1'E. l'obertura de la
val] del Lozoya, i als nostres peus el monestir del Paular; sembrada tota
aquella de poblets i caserius, la blancor dels quals sobressurt de la
verda catifa que s'hi veu estesa. Als peus tenim la Laguna de los
Pájaros, en una sobtada depressió d'uns 300 metres.

La congesta de la Peñalara ens facilita la pujada al primer dels
roquicers que formen aquesta carena fins al cim; però el segon és de
formació tant trencada, que decidim vorejar -lo pel vessant de La
Granja, menys perillós, mes amb lo qual perdem bella estona, puiX

havem de travessar algunes congestes de fortíssima inclinació, de neu
i glaç, i, aquella, tant forta, que amb dificultat podem aguantar-hi
l'equilibri ajudats de l'alpenstock. El terrabastall de roques de tota
aquesta part de la muntanya forma una immensa tartera de grosses
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pedres : així és que, per veure de millorar el camí, ens enfilem a la
carena altra volta. Però aquesta vegada resulta una veritable cresta
de pedres esberlades, també de pas dificultós i sempre amb el preci-
pici pel costat de la vall del Lozoya fins al nivell dels estanys.

Ja a punt d'assolir el cim, dinem a redós de la carena, al peu d'unes
congestes, amb bastant bona temperatura (7 0 a l'ombra i i8 al sol).
El temps és clar, excepció feta d'algunes boires que de tant en tant
ens embolcallen, ben fredes per cert, però que s'esquincen constant-
ment per a deixar aviat nèts tots eis cims.

En pocs minuts guanyem el cim de la Peñalara, que coronem amb
entusiàstics visques 
a Catalunya i a Cas -
tella; cim que arri-
ba als 2,406 metres	 ^
d'alçada, la major
de tota la regió co-
neguda vulgarment
per el Guadarrama.	 1

Cor-pren la talladu-
ra del vessant del	 °
Paular, amb les la-

gr-rasas que fan d'es-	 i
graonada, retallant -
se al fons el port de	 CIM DE LA PEÑALAR . 2,406 metres)

la Morcuera, de pe-
lats cims. Per l'altre vessant la tartera s'acaba a Majada Ham

-brienta (1,768 metres), on comencen els boscos de Valsain, que
omplen aquesta vall, amb Sant Ildefons al peu de la muntanya, entre
les arbredes. Segueix, fins a perdre's de vista, l'immensa plana caste-
llana, de la qual sobressurten les torres de Segovia; i així al nostre
davant s'alcen els pics del Montón de Trigo, Siete Picos, l'osca del port
de Navacerrada, i, seguint sempre a l'esquerra, la Maliciosa, les Guar-
ramas i els alts Cabezas de Hierro, carena que barra l'horitzó fins al
port de la Morcuera. De la majoría dels cims ne guardem record de
bones excursions.

Ens encisa el panorama, que contemplem durant llarga estona
comprenent que trigarem a reveure'l, i amb tota racança comencem,
a les dues, la devallada en direcció del port de los Cotos. Desseguida
troben la barrancada o canal que correspòn a la Laguna grande, que
està format per una llarga congesta per on llisquen vertiginosament
i s'esmicolen les boles de neu que hi tirem.



254	 BUTLLETÍ DEL

Passant pels cims de Dos Hermanas (2,1-16 metres), i seguint la
direcció del riuet que es forma en el port de los Cotos (1,857 metres),
en ràpida baixada l'aconseguim, després de traspassar una ampla
faixa de piorns (que ens costen m^s d'una caiguda) i d'una estona de
seguir el bosc. Aquest és molt espès, i, per tant, el païsatge canvía
totalment. Ací i allà travessem puigs i plans amb catifes de pasturat-
ges, fins que a les 5.2o arribem a la Cantina o Venta de los Mosquitos

(1,382 metres), si-
tuada a la carretera
del port de Nava-
cerrada a La Granja
i a uns lo quilome-
tres d'aquesta últi-
ma. Ens hi espera
un carruatge encar-
regat al rnatí, en el
qual sortim al cap
de poca estona.

Els revolts de la
carretera canvíen el

	

EL Polir DE NAVACERRADA DES DEL CIM	 païsatge a cada mo-
DE LA PEÑALARA	 ment, seguint gaire-

bé sempre el curs
del Valsain : proporcionen un seguit d'aspectes dels més pintorescos
i bells que hagem contemplat. Després d'uns 2 o 3 quilometres tra-
vessem el poble de Valsain, que té a l'un costat la fàbrica de fustes
del Reial Patrimoni, i les cases dels treballadors a l'altre, de fusta la
major part. Uns quants quilometres més i passem Sant Ildefons,
deixant enrera les pinedes i vernedes a 1'entrar ja a la zona dels
conreus.

El sol de posta ronseja el cim de la Peñalara, ple de les taques de
ses pertinents-congestes : per a arribar a les neus perpetues, li manquen
encara, an aquest cim, uns 5 o 600 metres d'alçaria.

Fem l'entrada a Segovia a les 7.25, per a sortir-ne a les nou i tro
-bar-nos de retorn a mitja nit.

JOAQUIM ELIAS i JUNCOSA
Valladolid, juny de 1914.
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COSTUMS QUE ES PERDEN

RESTEN alguns costums senzills, ignocents a primera vista, però
que guarden un segell d'antigor respectable : han tingut llur

època de floriment i d'expansió, revivint avui en pobles poc menys que
oblidats, en llocs d'alta montanya. En mes excursions per la comarca
de Gandesa, Ports de Beseit i riberes de l'Algàs i Matarranya, he
tingut ocasió de presenciar alguns de llurs costums, bon xic originals
i dignes, per tant, que se 'Is dediqui almenys un breu record.

Els jòcs o ¡ogueis. — En les masoveríes dels Ports esmentats, poc
succeeix de notable, regularment : cadascú es cuida del conreu de les
terres de la millor manera que sab i pot. Mes, quan amb motiu cl'algún
casament o d'altra festa per l'estil se reuneixen en un mateix mas l'es-
tol de parents o amics de l'encontrada, llavors és de veure com, en mig
d'aquella alegría i d'aquell bullici, apareixen alguns individus, d'entre
els mateixos que prenen part a la festa, grollerament disfreçats (mai
amb la cara tapada) : són els actors d'algún jòc o joguet que es disposen
a representar i que ja tenen preparat o prou sabut, per haver-lo fet
altres vegades. Generalment aitals joguets són de caràcter còmic, i
poques vegades dramàtics. Hi solen prendre part diversos individus,
parlant en vers tot lo possible. Altres vegades actúa un tot sol (sermé
o monòleg), que procura fer riure francament a l'auditori o bé entris

-tir-lo, fent-li caure alguna llàgrima.
Aquest costum no és altra cosa que un record vivent del nostre

primitiu teatre, presentat en aquesta forma, o pareguda, durant
molts segles, en salons de castells, palaus i cases particulars. Moder-
nament se n'ha vist mostra per les places i els carrers de les viles.
Segons Renan, El Cànjic dels càntics bíblic no és altra cosa que un jòc
o joguet representat en el palau del rei Salomó.

La. poma i les flors símbols del Paradís. — En el poble de Bot
(comarca de Gandesa) existeix un costum, tant antic com formós,
que em cridà molt l'atenció i que, segons tinc entès, no existeix a cap
més poble de la rodalía. Consisteix en que, quan se bateja algún infant,
la padrina, a més dels consabuts confits, porta la panera coberta de
pomes i flors, i, un cop acabada tota cerimonia, entrega un de dits
fruits, acompanyat d'un bonic ramet de flors, a cada un dels concor-
rents barons : a les senyores i a les noies no els dóna més que confits.
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Jo vaig quedar-me amb la poma a l'una mà i el pomet de flors
a l'altra, sense saber què fer-ne ni el que allò representava. Aun senyor
del costat meu, també foraster, li va passar lo mateix. Però una ve-
lleta va treure'ns de dubtes : la poma representava el pecat d'Eva, i
les flors el Paradís. « 	 I per qul sols n'entrega als homes?, vam dir-li.
« — Per què ha d'ésser així i no d'altra manera : nosaltres som les
pecadores. >

No van acabar de satisfer-nos les explicacions de la pobre velleta;
mes al moment vam comprendre que tant senzill com bonicoi costum
recordava tot un poema bíblic.

El ball del Poll. — Es un dels balls més antics, típics i plens d'ori-
ginalitat. El balla un home sol.

Acostumen encara a ballar-lo en alguns pobles, molt pocs, de les
riberes de l'Algàs i Matarranya. Jo l'he vist ballar diverses vegades
a la vila de Penarroja : es on se conserva amb més puresa i més fide-
litat.

La diada en que es balla és única durant l'any : la nit del 7 al
8 de setembre, vigilia de la festa major de dit poble.

Poc després d'haver sopat, allí a les vuit del vespre, els gaiters,
amb el llur timbaler i seguits d'un eixam de quitxalla i de grans, fan
la cerca-vila (és a dir, donen un volt per la vila). Seguidament van a cer-
car el majoral a sa propria casa. Aquest sol ésser el jove més lluït del
poble i e] que frueix de més simpatíes entre el jovent, tota vegada que
és aquest qui l'elegeix i per cada any. Tot seguit van a cercar el segón
majoral, elegit en la mateixa forma que el primer. Després van a cercar
l'arcalde. Els dos majorals inviten la primera autoritat, la qual no
es fa pregar gaire, car regularment ja els espera a l'entrada de casa seva
vestit amb una capa, negra o rossa, que li arriba fins als peus, i amb
un barret descomunal al cap. De la mateixa manera inviten el rector
i, d'un a un, tots els regidors que constitueixen l'Ajuntament.

Els regidors van vestits com l'arcalde, amb llurs corresponents
capa i barret, cosa que em va estranyar molt, car feia una calor asfi-
xiant i aquella indumentaria era sols propria de temps de neu. Me
van dir que aquella vestidura era la propria i la cerimonial d'aquell
Ajuntament, i que ja no s'estilava en cap més acte que el que s'anava
a celebrar. Un company meu, barceloní, va riure de debò. A mi no em
va fer el mateix efecte : a mi, el fet que un costum, antiquíssim sens
dubte, pogués més, encara, que 1'inclemencia de la temperatura, em
va emocionar.

Tots plegats, i seguits de gran gentada que se'ls va• agregant, se
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dirigeixen envers la plaça. Allí els espera nova gent. Les guardies del
Municipi fan fer rotlle. S'hi sol veure només un sol rengle de cadires:
són perquè les ocupin les autoritats. De ]'altra gent, seuen a terra,
a l'estil moro, els de més endavant; els de darrera s'estàn drets. A un
senyal de l'arcalde, el timbaler redobla un instant en son instrument.
Se fa un silenci sepulcral per tota la plaça. El nunci del Municipi es
destaca uns quants passos dintre el rotlle, i amb veu potent crida
que per ordre del senyor arcalde i demés senyors de l'Ajuntament, allí
presents, es fa assaber que va a començar-se el ball del Poll; que hi
poden prendre part els que vulguin; que an el que ballarà millor li
serà adjudicat un gall.

Aquest gall i altres pengen vius i esvoletegant d'una barra que ter-
mina en una llança de ferro molt antiga que recorda els temps pro-
tohistòrics : almenys, en estacions ibèriques d'aquell mateix terrer,
n'havem trobat de paregudes datant de més de tres o quatre segles
abans de Jesucrist. Així la punta de la llança com altres puntes dels
costats i un llarg tallant o ganiveta, estàn guarnits amb pomes cla-
vades (fruita molt simbòlica en aquell país), amb cintes de colors i
amb grans motes d'alfàbrega.

El timbaler toca pausadament. El gaiter, que sol ésser jove i
comptar amb pulmons de brau per a tocar en aital mena de ball, espera
només que surti el primer ballador. Surt aquest, se treu del cap el
mocador, la barretina o la gorra, passa per davant de les autoritats
fent una petita reverencia a cada una, es dirigeix al mig del rotlle,
la gaita sona, i ell se posa a ballar.

Jo no us el sabré descriure, aquest ball. No hi entenc res, en aital
art. Vos diré només dues o tres coses perquè us en fèu càrrec. Alguns
moments me va semblar que era una especie de bolero precipitat;
altres, més pausat, va semblar-me una ¡ota, però grollera, i en alguns
punts desenfrenada. Hi ha gran moviment de cames i de braços, i sobre
tot molts arronçaments, de muscles. Però lo més important de tot és
que alguns individus, molt pocs, arriben a fer el que ells nomenen la
torre, consistent en donar la volta en rodó sense tocar de peus a terra
ni perdre el precipitat compàs de la música.

Se retira el primer ballador, no sense reverenciar lleugerament a
les autoritats, i en surt un altre, i altres, d'un a un, fent tots lo mateix,
fins que no en volen sortir més o que l'arcalde fa un petit senyal; i
llavors torna a sortir el primer, i pel mateix ordre tots els que han sortit
abans. En aquesta segona part és on els dançaires treuen no sols totes
les llurs habilitats, sinó totes les forces llurs, que amdúes coses es
necessiten bé prou per a aital mena de ball.

31
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Així que acaba de ballar l'últim, sens cap més classe de cerimonia
se'n va tot-hom, cadascú pel seu cantó, a casa seva. La festa és acabada.

Dues paraules :
Se tracta d'un dels balls més originals i primitius que perduren

encara en un cantó de la nostra terra. Tot en ell és antiquíssim : el fet
de ballar-lo un home sol; la majestuositat amb que l'emparen les au-
toritats; fins la llança que sosté el premi a la vista de tot-hom.

Jo crec que s'ha ballat per tot Catalunya, o per una gran part,
almenys, del seu territori. Recordem, només, que quan algú fa certs
gestos i arronça les espatlles i els muscles se li sol contestar, entre nosal-
tres : — Que balles el ball del Poll?

Crec també que es tracta d'un ball indígena, propriament nostre.
Cap dels introduïts per les civilitzacions romana i aràbiga s'hi assem-
blen. Es molt possible que la jota, bastant antiga, i el bolero, ja més
modern, en derivin. Segurament data de l'època ibèrica, de més de
tres o quatre segles abans de Jesucrist, quan encara els nostres avant-
passats feien vida patriarcal. En el poble allí congregat, podem veure-hi
la gentilital, o reunió de diverses families; en les autoritats, els antics
paler/amilias; i en l'arcalde, el substitut del quefe o patriarca que
dirigía la gentilitat.

a:

Aquest ball, originalíssim, com els curiosos costums abans des-
crits i altres per l'estil, ha entrat ja en son estat agònic, i és probable
que, com aquells, desaparegui del tot. Un món nou (que jo respecto)
sembla que empenyi i escombri tot lo vell. No havem de permetre que,
al morir, sigui enterrat per sempre. Lo menys que podem fer és guardar
son record en lletres de motlle.

MATfES PALLARÈS GIL
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MEMORIA SÓBRES EI, MASNOU *

L terme municipal de Masnou se considera dividit en tres part
es, que són : Masnou, Camp i Ocata.

La primera comença, entrant a la població per la part de ponent,
per un caseriu, no ben unit a lo que segueix de la mateixa, nomenat
Alella de Mar, perquè la jurisdicció d'aquest poble arribava antiga-
ment fins an aquesta platja; el qual caseriu fou agregat més ençà an
aquest terme municipal. A més comprèn aquesta partida tot lo que
segueix fins al torrent que hi ha al costat de l'actual Casa de la Vila,
conegut amb els diferents noms de torrent de Taià, perquè condueix an
aquesta població; torrent del Corral, perquè hi ha en dit lloc un corral
propri del municipi; i, finalment, torrent de Poca Farina, per nome-
nar-se així, des de molt antic, un escamot de cases que, formant un
petit barri, toca en el susdit torrent, pel qual té també algunes de
ses entrades.

La segona partida, o del Camp, és la que s'estén des del torrent
esmentat, seguint cap a llevant, fins a un altre torrent nomenat
torrent d'Ase.

La tercera partida, o d'Ocata, corre des del torrent d'Ase fins
a la fi de sol-ixent d'aquest terme municipal.

Encara que ningú ha sabut dir-nos el motiu del nom de Poca
Farina (un dels tres donats al primer torrent), l'existencia constant
en aquell barri d'habitants dedicats al treball del camp, i el significat
que solem donar a l'expressió vulgar de Poca farina, pot molt bé por-
tar-nos a camí per a descobrir-ho; mes ans d'ocupar-nos de l'origen de
dit nom i del d'Ase, donat a l'últim torrent, passarem a tractar de
l'etimología de les denominacions donades a les partides d'aquest
terme.

Masnou : aquesta denominació amb que es coneix la primera par-
tida, i en general tota la població, indica perfetament son significat
(irgas o mans, masía [casa de camp], alçat de nou).

Molt del cas ens sembla fixar l'atenció en el qualificatiu noia que
acompanya el substantiu Mas: perquè aquest qualificatiu, al nostre
entendre, significa més que lo que simplement atribuim an aquesta
part de l'oració gramatical, en aquest cas concret i en altres anàlegs.

* Inèdit encara aquest treball amb tot i trobar-se des de l'any 1887 a l'arxiu del

CENTRE, havem cregut del cas proceir ala seva publicació.
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Aquest qualificatiu, si no ens enganyem, indica reproducció : vol
recordar, per consegüent, procedencia o origen, en alguna manera,
d'altre mas, casa, etc.; car si no fos així no ens explicaríem que
es qualifiqués de nova una casa la recent aparició de la qual és ben
patent a tot-hom; a més que aquest qualificatiu no sería suficient
per a distingir-la d'una altra o altres d'igual categoría, al revés, sería
un motiu de confusió, perquè no significa distinció. Però sí que ho
trobem molt natural si l'alçament d'un edifici és posterior a altre, i
majorment si els que l'alcen creuen distingir-lo suficientment amb
aquell sol qualificatiu, per ésser ben coneguda sa procedencia de
l'antic; i basta, al nostre entendre, per a perpetuar-ho, d'aquesta
manera, deixant apart el motiu que, amb molta raó, ha d'atreure
l'orgull dels descendents de la primitiva estada. Així considerat,
consona el nostre raciocini amb la tradició que explica l'origen d'aquest
poble d'una casa o masía que aixecà un membre d'un altre mas antic
i ben conegut.

En l'escut o blasó que ostenta aquest municipi, d'ençà que la
població meresqué tal honor, s'hi troba representada una casa de
camp, i, per millor distingir-la, no hi falta l'indispensable paller.
A més hi ha la tiara i les claus que simbolitzen la dignitat pontificia.
Aquesta estranya mescla de senyals es la prova més patent de l'origen
dels primers pobladors, i del moviment o evolució que s'efectuà en
llur primer mode d'ésser, això és, pagesos de primer i pescadors
després.

Veus-aquí explicada la significació de la casa de camp i dels sím-
bols del papat, tant en armonía amb els diferents aspectes que ha pre-
sentat aquest poble durant sa existencia, o fins avui dia.

Els símbols pontificis també es troben a 1'esglesia parroquial,
cosa que, per estar dit temple dedicat a l'apòstol Sant Pere, no deurà
estranyar ningú, havent sigut, aquest sant, pescador ans que cap
altre de 1'Esglesia cristiana; temple espaiós, d'estil semblant al greco-
romà i degut a la liberalitat dels primitius pescadors, que retiraven
un tant per barca, o sigui del producte que cada una donava amb sa
industria, per edificar-lo.

1 si tot això no bastés per provar que l'industria de la pesca fou
la primera a que es dedicà aquest poble, anc que no s'observin de
molt temps en sa platja senyals que ho indiquin, ni hi hagi una barca
dedicada a- aquesta industria, veïns hi ha plens de vida, de posició ben
acomodada, que recorden, fent-ne gala., d'ésser successors de pesca-
dors, i que no s'avergonyeixen de comparar el modest capital que
comptaven llurs avant-passats amb el que avui dia constitueix el
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gros patrimoni adquirit amb la professió de navegants; i, com deplorant
l'escassetat de pesca fresca de que avui en dia se ressent la població,
recorden aquells temps, no gaire llunyans, de l'abundancia de tant
saborós i ric aliment, i assenyalen, entre altres punts, una casa del
carrer (le Sant Antoni que té actualment el m,mero in (casa entera-
ment restaurada i boniqueta com la major part de les de la població),
on se venía el peix abundant, ric i escollit.

Aquesta partida és la primera ocupada pels que alçaren el nou
unas que donà origen al nom de D2asnao'. Encara s'hi troben cases de
construcció grollera i d'aspecte humil que recorden la professió a que
els convidava una platja en aquell temps espaiosa, una mar per lo
comí calmosa i sempre abundant en varietat de pesca; professió a
la qual degueren acudir a corre-cuita, per necessitat, com assolits d'una.
població que augmentava d'una manera extraordinaria, i per ésser
el terrer escàs, aspre o poc a propòsit per al cultiu; professió a la qual
degueren llur prosperitat i llur ràpid engrandiment, perquè aquest
poble (le simples pescadors va convertir-se en estudi i planter d'ente-
sos i animosos navegants (com n'és testimoni el gran nombre de ca-
pitans de que amb tanta raó s'enorgulleix) quan, prometent el Medi

-terrani horitzó escàs a llur esperit emprenedor, es llençaren al cabo-
tatge i, passant després l'Estret i seguint les esteles dels vaixells de
Colom, donaren principi a un comerç continu, productiu i ric entre
les Indies i el vell continent, veient-se, com per art de bruixería,
transformades llurs humils barraques en airoses, còmodes i extrema-
dament nètes habitacions, que a tot-hom deien : — Aquí hi ha como-
ditat i riquesa.

Doncs ; com ha de semblar estrany a ring í que pel fet d'haver
conservat afecte a la professió de llurs pares aquells que sentíen na-
tural repugnancia a una de nova, desconeguda, tant diferent i opo-
sada a llurs costums com la de mar o de pescadors; per haver, després,
o poc atrevits o mancats de valor i experiencia per a emprendre tot
(le cop la marinería, continuat en l'humil i pobrement retribuït treball
de la terra; per haver quedat mig separats, encorralats en un recó, i
qui sab si mirats, més enllà, com una raça estrangera, borda, i, per
llur vestir especial gens vistós, mica relacionats, presentant un con-
trast ben marcat amb la resta del veïnat. més populós i ric cada dia;
per haver, per consegüent, aquells senzills i honrats bracers o compa-
rets, a tall de vers moderns paries, dut estampat en llurs fronts el
senyal espantós d'una condemna de perpetua mitjanía, que al costat
de tant benestar quasi volía dir privació de lo més principal... què
té d'estrany, repetim, que fos motejat aquell barri amb el mal nom
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de Poca Farina? Barri desgraciat, barri obscur, d'aspecte que ni ara
ni mai ha anunciat un mitjà benestar en sos moradors! vet -aquí el
nom que t'esqueia i que, afrontós sambenet, havíes de portar fins
als nostres dies, i, per tradició, mentre durin els temps, com un record
de la gran falta que als ulls del món cometeres no sabent fer fortuna!

La segona partida es nomena del Camp perquè aquesta part de
la població s'edificà sobre una planura on hi havía camps conreats,
únic recurs que restava per al seu eixamplament.

En fi, des del torrent d'Ase a l'extrem oriental de la població, es
compta la tercera partida, nomenada d' Ocata, encara que per lo
comú es designa així la poblacié que tanca, l'anterior o del Camp, o sigui
des del torrent de Poca Farina fins a l'extrem oriental del terme.

Hi ha qui suposa que el nom d'Ocata fou importat pels primers
navegants que regressaren de Cuba, on diuen que era conegut aqueix
nom; pretenent, a més, que el carrer de l'Ocata, de Barcelona, treu
l'origen de les primeres cases que en aquell lloc construiren alguns
naturals de la partida de que ens ocupem.

Les particularitats que ofereixen les tres partides per raó del
terreny sobre el qual estàn assentades, són ben notables. La primera,
o de Masnou, ho està sobre un terreny desigual, muntanyós, accidentat,
aspre, de difícil accés a la part superior; de manera que no hi ha medi
d'anar a l'esglesia en carruatge sinó fent una gran volta. Aquesta
mateixa aspresa i empinada situació dona, però, an el conjunt dels
edificis un aspecte molt bonic. El cim d'aquest agropament cor-pre-
nedor el forma l'esglesia, que pel fet d'estar edificada en la part més
alterosa, i, per consegüent, de dominar els demés edificis, es presenta a
manera d'un gran fanal que indica, a llarga distancia, des de la mar, el
lloc on aquests atrevits navegants deixaven lo més aimat de llurs
cors quan s'aventuraven per primera vegada al cabotatge, i que els
ha assenyalat sempre més els domicilis de llurs esposes, fills i parents
al tornar de mars més llunyanes i esglaiadores. ¡Mil enhorabones,
records afectuosos, als vostres avant -passats, primitius pescadors,
pel pensament atrevit d'erigir en l'actual lloc la vostra ampla i for-
mosa esglesia, i no en el que avui ocupa el centre choral nomenat el

Casinet, on hi havía hagut intenció d'emplaçar-la, segons manifesta-
cions emeses en les moltes deliberacions a que va donar lloc l'ajorna

-ment d'aquest assumpte! ¡Mil enhorabones per no haver-vos espo-
ruguit . lo escabrós del terreny, que així féreu brillar millor, com és
degut, la casa del Senyor, i vosaltres donàreu una prova més de la
llur religiositat i del llur gran i alçat esperit!

La partida del Camp, que pot nomenar-se amb proprietat l'ei-
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xamplement de Masnou, per ésser la part més moderna i alçada en
l'època de major prosperitat, precisament plana (o quasi plana) i
bastant espaiosa, presenta un aspecte totalment diferent de l'ante-
rior. Els carrers, gaire-bé traçats a dret fil, són bastant amples, amb
aceres de cairons i vores de mahons a sardinell o plec de llibre, i cen-
tres degudament convexes, amb pis ferm que deixa escórrer ben bé
l'aigua de la pluja. Les cases són comunament d'un pis, amb llurs in-
dispensables i boniques reixes donant claror a una cambra situada
al costat de les entrades, que per aquest motiu són petitetes; amb llurs
graciosos cancells ornats amb vidres diversament colorits o formant
reixat per donar llum a l'interior. Les fatxades són senzilles i de bon
gust, amb balcons, i més comunament amb finestres espaioses, sense
que ni en unes ni en altres obertures hi manquin les corresponents
persianes. Tot això ben pintat, fent assaber així a tot-hom que els
habitants d'aquelles cases (regularment llurs proprietaris) frueixen
de comoditat; per lo qual ben bé pot considerar-se aquesta partida,
per lo comú, com la de l'aristocracia dels diners.

La partida d'Ocata dista molt d'ésser tant bonica com la prece-
dent, perquè ni és tant plana, ni els carrers ni les cases guarden sime-
tría : aquestes estàn bastant desunides i no brillen com les anteriors:
degut, segurament, tot plegat, a ésser aquell lloc l'extrem o com un
raval de la població, puix hi ha solució de continuitat ben marcada
amb l'anterior partida per medi del torrent d'Ase.

Masnou, és a dir, el conjunt de les tres partides, no presenta cap
senyal d'antiguitat, ni que estigui assentada sobre altre poble el
record del qual hagi desaparegut : i això que res indica que el terrer
hagi sofert cap commoció geològica des d'aquelles, espantosíssimes,
a que es deu 1'existencia d'aquesta cordillera de muntanyes que,
a semblança d'un extens amfiteatre, ribeteja les nostres boniques
costes. I l'historia ho confirma, per quant, al parlar dels antics lale-
tans, fa menció de Blanes, Mataró i Badalona, i res diu de cap de les
poblacions que hi ha entre Mataró i l'últim poble esmentat.

Lo únic que s'observa com revelant més o menys antiguitat són
alguns troços de fortes parets que es troben a la platja, quasi en el
rompent de les onades, lo qual prova que la mar s'ha estès o avançat
cap a la població. De més a més existeixen dues torres d'aquelles que
el vulgus nomena dels moros; i no sense raó, perquè no són altra cosa
que guaites, tant comunes en tot el litoral de la nostra mar, per a
vigilar i prevenir, en altre temps, un cop de mà de les fregiientíssimes
correríes dels corsaris algerians.

En canvi de la falta d'antiguitats històriques de tota mena,
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l'existencia dels dos esmentats torrents dóna a la població un tint
poètic, no solament perquè la divideixen en partides tant distintes
entre elles que semblen altres tantes poblacions, sinó perquè els noms
que porten són tant estrafalaris que desseguida fan acudir l'idea d'un
d'aquells enigmes que duen a l'ànim de tot-hom el desig irresistible
de llur immediata revelació. I s'està en lo cert, perquè dits torrents,
o llurs noms, evoquen records de gran trascendencia.

Del primer, o de Poca Farina, n'havem pogut treure algún pro-
fit, amb grans probabilitats de no equivocar-nos; del segón, nomenat
d'Ase, també en direm alguna cosa : això gracies a la nostra memoria,
puix han resultat infructuoses les nostres investigacions per desco-
brir algún rastre que pogués donar-nos llum sobre llurs significats
respectius.

Veus-aquí lo que sóbres aquest últim torrent se'ns acut dir,
sense respondre de sa autenticitat, ni solament que sigui degut a
tradicié : el que ens ho contà ja no existeix de fa molts anys, i ben
difícil, per no dir impossible, ens sería anar a esbrinar d'on ho va
treure. Sembla una faula, o lo que es nomena un conte de la vora del
foc, lo que anem a relatar.

Es el cas, doncs, que un company nostre, fill de Taià i emparentat
amb bones families de Masnou, company amb qui visquérem molt
temps (fa molts anys d'això), es divertía relatant-nos contes entre
els quals n'hi havía un que mai se'ns ha borrat de la memoria, un
que, com a nens, ens féu moltíssima gracia únicament pel nom del
paratge on tingué lloc l'esdeveniment o fet que el motivà; conte que,
segons el nostre company, la seva avia mai se veia tipa de relatar,
perquè es tractava de moros i cristians, els primers dels quals, cona
era molt natural i just, foren vençuts pels seus antics compatricis
en un torrent que de dita població condueix a Masnou, i que és el
que ara ens ocupa.

Hi havía a Taià, deia l'avia, una noia d'una boniquesa com mai
se n'hagués vist ni pogués veure per més que durés el món, pubilleta
d'una de les principals cases de pagès, nomenada cá l'Estany de Taià;
la qual noia, que era tant maca i graciosa com bona cristiana, tenía,
sense que ella hi pogués fer més, ben bé cap-girats els cervells dels
millors hereus del poble i de sa comarca.

Sense saber-se com, la fama de la formositat de la noia havía
arribat a les Balears, illes llavors ocupades pels moros, que, dedicats
a la piratería, no deixaven les nostres costes en repòs ni un sol mo-
ment, i coneixíen, tant per això com per haver estat tant temps entre
nosaltres, massa bé el nostre país i sos costums.
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Un moro cl'allà, jove, molt galant i principal en llinatge i riqueses
(coses que l'avia, deia el nostre company, no comprenía que Nostre
Senyor donés a un moro), vivament impressionat pels relats que li
feien de tant rara formositat, aparella i munta un xabec de sa pro-
prietat, la lleugeresa del qual a favor de robustos remadors i de la
corresponent vela llatina, més blanca que una tofa de neu, li donen
més aviat l'aire d'una gavina que corre com una boja sobre les aigües,
cercant son aliment, que el d'una embarcació. Es dirigeix cap aquí,
i, ben informat per un renegat (que mai ne fan falta) del paratge i (le
la residencia de la noia, jura no entornar-se'n sense ella. An aquest
objecte, ell i alguns dels seus criats es disfrecen amb vestits iguals als
dels nostres païsans, artifici de que es valíen els pirates per millor
sorprendre i enganyar les víctimes que intentaven fer en aquestes
platges.

Desembarcats, es dirigeixen cap a Taià. Un diumenge fou el dia
escollit pel moro per a millor poder dur a terme son criminal intent,
dia el més a propòsit, car devía saber que els cristians tenim obligació
d'anar el diumenge a 1'esglesia; però fou, providencialment, mal con-
sellat, i pagà amb una fi desastrosa el doble crim que intentava de
rapte i sacrilegi, profanant un dia tant sant i volent abismar sens mi-
rament en una mar de llàgrimes una honradíssima familia i cobrir de
dol tot el poble, que es gloriava de posseir una noia com unes estrelles.

Arribats, doncs, els moros al poble, i apostats convenientment,
esperen que surti de 1'esglesia la noia, la qual, corn totes les demés,
ben segura que no l'esperava cap desgracia, s'encamina sola, com de
costum, a casa seva; quan, a l'arribar a un punt gens apartat de la
població, els moros la rodegen amb aire de contemplar-la, cosa de que
ningóí fa cas, per estar tot-hom acostumat a veure-la sempre obsequiada
i respectada, i encara de forasters vinguts expressament per admirar
tant gentil criatura. Però, a 1'ohservar alguns curiosos que els desco-
neguts mostren intenció d'encaminar-la cap a un torrent que es desvía
molt de cá l'Estany, entren en sospites, i en un tancar i obrir d'ulls
són aquells seguits, alcançats i rodejats pels veïns, que, adonant-se
d'alguns gestos de resistencia que fa la noia, i més vius encara des que
ella veu que és seguida del veïnat i coneguts, i que pot comptar amb
llur auxili, impulsats, sens més ni més, per una decisió generosa,
l'emprenen contra els moros, essent la primera víctima de 1'acomesa
el llur quefe, que queda cadavre i materialment destroçat a pedrades,
i seguint-lo en sa dissort alguns de sos auxiliars. Altres es poden es-
capar; i, si un dels que no ho aconsegueixen pot sortir-ne també amb
vida, però restant en poder dels veïns, és gracies a les súpliques de la

32
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bondadosa noia, que, mig desmaiada, la infeliz, a causa de tantes i tant
fortes emocions i a la vista de tanta carnicería, no sab lo que li passa.

Acompanyada. a casa seva, i el moro detingut portat a la pre-
sencia de l'autoritat, confessa l'intent malvat de son amo, que, digué,
era un dels personatges principals de Mallorca per ses riqueses, càrrecs
públics i demés consideracions, puix era nét i immediat descendent
del cèlebre Hassan, valí o quefe distingit i senyor feudal, que havía
sigut, d'Osca, quan els moros estaven ensenyorits de la major part
d'Aragó i Catalunya. Per tal inaudit esdeveniment, el torrent que
fou sepultura d'aquell personatge va ésser nomenat torrent d'Hassan,
nom que els del poble no esperaren que quedés adulterat pel temps,
sinó que aviat van dir-ne, per més mofa del moro, torrent d'Ase.

Així salvades, meravellosament, l'honra i la vida de l'agraciada
María, que aquest era el nom de la perla de Taià, pogueren tenir lloc
una porció de fets portentosos que la Providencia tenía reservats, en
l'esdevenidor, an aquest poble. No, doncs, sense motiu havem dit que
l'existencia d'amdós torrents donava a Masnou un tint poètic d'allò
millor.

En efecte, els fets esdevinguts en el torrent esmentat, que fou
fossa del malefactor Hassan, obriren els ulls a la familia de la bona
Mariona, per a l'immediat casament de la qual se donà bona pressa;
casament que fou molt digne d'ella i celebrat de tot el poble. Per tot
lo esmentat pot ben dir-se que en el torrent d'Ase es prepararen les
causes per les quals, per l'altre torrent que hi ha més a ponent de la
població (torrent que més enllà havía de nomenar-se de Poca Farina),
s'encaminà, temps a venir, cap an aquesta llavors deserta platja,
un planÇó d'una nova familia de Taià que, alçant en aquell lloc una
masía per a çrear-se vida propria i independent, fou el fonament d'una
població, de la bella Masnou, que un poeta de la nostra terra, en son
entusiasme per ella, compara a una formosa sultana banyant-se en les
aigües de la nostra costa.

I al mateix temps començà a sortir, de la confusió o caos de tants
fets, entre altres, un nom que, en el temps esdevenidor i quasi per ell
sol, havía de recordar la situació i la manera d'ésser d'aquest poble;
nom que en pocs punts de la mar sería desconegut. Aquesta especie
de miracle s'obrà del mode més senzill, perquè espontaniament i
i.nvoluntari.ament brollava de tots els llavis de la nova masía, de sos
nombrosos descendents i veïnat, la paraula Maristany, contracció
facilíssima i gens forçada de les de María Estañay, de que provenía
aquella, aglutinació d'aquests nom i cognom; quedant d'aquesta ma

-nera perpetuats els tant grats de la que fou joia preciosa de Taià,
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pedra fonamental de la nova població, i origen de la prosperitat esde-
venidora d'aquest terme municipal. I més enllà, com preveient els
individus de la nova familia que cadascú havía d'ésser tronc d'un
altre, per recordar perpetuament l'origen comú i únic de totes,
sembla que ans de llur dispersió volgueren distingir-se amb noms sig-
nificatius o relacionats amb llur art comú o altres circumstancies
propries i peculiars de la familia; noms que formaríen altres tants
cognoms : per això, segurament, aquí no es troba sinó un escàs nom

-bre d'aquests, quasi tots afins, que per aquest motiu se reprodueixen
i es confonen i tornen a sortir, formant un contrast ben notable amb
I i Inés completa diversitat dels dels altres pobles, la varietat dels
quals se compta per focs. Així els Maristany, ells Millet, els Oliver,
els Estapé, els Alsina, els Roses, els Mora, els Pagès, i altres dels vos-
tres primitius ascendents que ara no ens acuden a la memoria, els
quals no cedeixen en res als anteriorment esmentats en honrosa me-
moria i nomenada, sembla verament que volen recordar per llur signi-
ficat l'origen, el nom i fins certes particularitats de l'art de pagès o
professió de la casa pairal de que provenen.

Havem tingut compte en fer notar lo modern d'aquest poble
perquè no fes estrany el veure'l quasi sense costums, o que els pocs
que presenta siguin d'un carácter especial que reveli la seva manera
d'ésser i l'origen d'una sola familia que s'estengué d'un mode assom-
brós, gracies, d'una part, a circumstancies que afavoriren la marinería,
i, d'altra, al geni emprenedor, atrevit i certer en els negocis d'aquests
naturals referents an aquella.

El costum que més sorprèn a qui no té en compte el caràcter
especial d'aquest poble, és el de tenir constantment tancades les
portes del carrer, fóra de les d'aquelles poques cases que per llur in-
dustria o ofici especials es veuen obligades a tenir-les obertes per
servir millor el públic o exercir el llur negoci amb més comoditat.
Aquest costum, que dóna,a la població un aspecte trist, l'aspecte d'una
altra Pompeia desenterrada, és degut a l'absencia, la major part del
temps, dels marits i dels fills barons, i a la conducta, tant prudent,
(le les esposes, de romandre com recloses en llurs respectives estades
durant la dita absencia. Però aquest costum ha posat arrels tant fon-
des, que no varía gens a la tornada dels homes, ni tampoc quan per
qualsevol motiu renuncíen a la carrera marítima i determinen acabar
llurs clics a l'amor de ilurs esposes i fills. Si així no fos no Iii hauría plaer
com el que s'experimentaría al simple recórrer la població : tant bonics
són els baixos de les cases posats de manifest quan els cancells són
oberts, rematant la llur major part amb un jardinet, quasi sempre amb
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sa cascada, artístic pilot de torretes ben verniçades procedents de les
acreditades terriceríes de Mataró, plenes de flors escollides, i encara,
en algunes cases, amb grupos en marbre, no mancats de mèrit.

Relacionat amb les mateixes causes d'aquest costum, es conta
que antigament les esposes i families vestíen de dol durant l'absencia
dels marits. I encara que aquest costum auster i formosíssim, si es
practicava, ha sofert una gran relaxació, un vestit modest, un absolut
apartament de tot el que és bullici o festa, i la mitjana reclusió a que
voluntariament se subjecten les esposes, això sí que es manté en tota
sa integritat i sa puresa; de manera que no s'anticipen, no donen ni
un pas fòra de casa, per rebre llurs marits, no : han d'ésser troba

-des en el mateix punt en que s'efectuà llur separació temporal.
No sabem si ens senti lícit comptar el ball com un costum, essent

una passió universal; però en aquest poble constitueix el ba.11 una
afecció tant intensa i revesteix tals caràcters, que arribaríen a sorpren-
dre'ns si no tinguéssim sempre en compte sa especial manera d'ésser.

En efecte : òrfenes, diguem-ho així, les noies, del jovent baronil
(a causa de sa absencia periòdica fort osa), que no cal (lir quant somnía
el retorn a ses estimades Llars, on deixa records tant grats i tot son
cor; l'afició al ball, que tant afalaga la joventut, única porció formosa
de la vida per les fortes emocions que desperta, creix d'una manera
inconcebible en tots, perquè la privació és el millor i el més poderós
incentiu per a despertar-la. Afegeixi's an això la poca seguretat de
romandre molt temps junts noies i joves, perquè el comerç mai ha
tingut entranyes, i ses exigencies no admeten dilacions, i no s'estra-
nyarà gens que tots per un igual s'entreguin an aquella diversió, amb
un afany quasi desconegut en cap més poble, quan se'ls presenta oca-
sió de fer-ho a llur pler. I no es cregui pas que lii sigui indiferent la
gent d'edat d'un i d'altre sexe : ca!... tots hi senten una fruïció sense
nom per a ells. I, si aquests no poden prendre part activa en la di-
versió, no hi fan gens de nosa : al revés, donen a l'espectacle un ca-
rácter seriós; quasi imponent, amb llurs actituts, circumspecció i
venerable presencia, essent a més l'escut o, millor, la major garantía
de la morigeració i la moralitat de semblants diversions, que, encara
que de carácter públic, són per ells considerades (i així és, realment)
de llurs propries families.

¡Que no us passi pas pel magí distreure'ls un cop començada la
tanda, que destruiríeu llurs més inefables i celestials encants! Així,
no s'ha d'estranyar que aquests espectacles tinguin lloc ben sovint.
Però en els de la festa major és on se desplega el luxe més enlluerna

-dor, una sumptuositat de que hi ha pocs exemples.
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I sembla que, perquè aquesta afició al ball s'arreli en tots els
cors i no decaigui, sigui on se. vulgui que s'efectói, no hi és quasi mai
oblidat el detall de deixar espai suficient perquè puguin prendre-hi
part amb plena comoditat tots els noiets i noietes que es presentin,
que mai són pocs : grupos encantadors d'ignocents que tant bellament
contrasten al costat de l'edat i de les gracies personals en llur ple i
brillant desenrotllament; grupos d'agraciats nens, la formositat dels
quals realcen rics, graciosos i clegantíssims vestits, i que, tant per
això com per l'aplom i la delicadesa increíble amb que executen els
més difícils passos i postures que demanen les armonioses notes de
la música, atreuen les mirades de tot-hom.

Es molt bonic, aquest costum, per sa oculta i misteriosa significa-
ció. No són pas unes màcules, aquests grupos, en aquells vertaders cels,
com alguns creuen de bona fe que les nebuloses són, en la volta estela-
da, taques que desllueixen son preciosíssim blau, no : aquests grupos
representen aquí, en els vostres balls, lo que aquelles en el firmament:
depòsits ele riquíssima materia cósmica, dels quals ara abans ara es
desprendràs astres refulgents destinats a eclipsar i reemplaçar els
sols que avui cija donen animació, calor i gaudiment als nostres sentits.

A més de la festa major, se'n celebren' dues altres que poden dir-se
festes de barri. La primera s'escau per Sant Cristòfol, i se solemnitza
en el caseriu dit Alella de Alar; la segona per Sant Jaume, i té lloc en
la partida del Camp.

Aquestes festes es diferencíen de la major solament perquè es
concreten a un reduït punt de la població; però els indispensables
balls, que, com en la festa major, duren tres dies, i la festa religiosa,
hi tenen lloc amb la mateixa pompa i ostentació, i encara amb fums de
mutu eclipsi, perquè, això no, ningú vol passar per ésser menys.

Llavors, veïns, amics i parents de les demés partides són convi-
dats i obsequiats durant la festa, a la qual acucien com a la d'un
poble diferent.

Res podem dir respecte dels costums que s'observen en els bateigs,
noces i enterraments, així corn dels jòcs de l'infancia : tot s'efectúa
aquí, senzillament, o a poca diferencia, com en els demés pobles : res
relatiu an això sorprèn el foraster; aris al contrari, aquest s'admira
de veure-ho tot reproduït o com copiat : fins les cançonetes que les
nenes canten en llurs ballets han sigut oïdes en pobles ben llunyans.
I es comprèn que així sigui pel que havem dit, sobretot per l'absencia
del jovent. Moltíssimes coses no han pogut tenir lloc per aquesta
causa, ja que, en els demés pobles, la permanencia constant d'aquell
fa que, en son afany natural de divertir-se i de donar animació al
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veïnat, inventi distraccions, jòcs i altres passa-temps que amb el
decurs dels anys arriben a prendre un caràcter que els distingeix. Ni
moltes d'aquestes coses han pogut aclimatar-se aquí, perquè falten els
principals elements per posar-les en planta i sostenir-les. Per altra
part, la falta de comerç, o, més ben dit, de tota mena d'industria, ha
donat sempre a la població un aspecte trist i quiet, però tant feliç,
que hi viuen els seus habitants sense sobressalt, de manera que poden
dormir amb les portes solament ajustades; perquè la paraula +,obn i

tota altra usada per a designar temptativa contra la proprietat i les
persones són aquí desconegudes : ni s'escau que ningú les pronuncíi,
ni s'escaus mai mentre continúi tot-hom estimant-se amb vera ger-
manor i, per tant, essent cadascú un centinella o, millor dit, un argus
respecte dels demés.

FRANCISCO AGELL
Febrer de 1887.

UNA DEU SOTERRANIA
L'AIGUA-DOLÇ DE SITGES

C oai ja indica l'etimología, es tracta d'un redors de la nostra plat-
ja, en les rodalíes de Sitges, on te sa sortida un corrent d'aigua

soterrania.
Aquella aigua prové de les filtracions pluvials del terreny supe-

rior, escolant-se per entremig dels estrats cretàcics, fins que brolla en
la platja mercès a la falla originada pel trencament brusc de les capes
d'aital període a l'enfonsar-se el continent, que s'estenía travessant
lo que actualment és la mar Mediterrania.

El corrent, ans del punt de sortida, per lo accidentat del terreny
se bifurca en diverses branques, subdividint-se, a semblança d'una
xarxa, en uns, multitut de grífols que brollen en la sorra, a l'entorn
del manantial principal, formant diversos xaragalls que s'escolen
envers la mar.

Aital manantial és força important : no dubtem que, anant -lo a
cercar en son origen, ans que es bifurqués, donaría una gran quantitat
d'aigua que es podría utilitzar en benefici de la població, amb la par-
ticularitat d'existir molt aprop d'aquella vila (2 quilometres).

Emperó, concretant -me a la qüestió local, haig de manifestar
i descriure l'impressió que experimentà mon ànim al contemplar aitals
ahundor i riquesa d'aigua, no pas esperada en aquell ]loc. Dita impres-
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sió fou ele sorpresá i congoïxa al considerar quant a grat-scient 1'ai-
gua es perd, no essent de cap utilitat pública, per la joliva i encisadora
vila de Sitges, la qual, com aixerida i formosa regina amb faisó de
princesa oriental, està asseguda en son setial d'honor, tot llepant-li
els peus amorosida el suau balanceig d'un onatge sensual, essent
clapicada ací i allí per l'alba i immaculada escuma d'una mar blava
i argentina.

Cal remembrar que, per les condicions especials del terreny que
envolta Sitges, no es troba en son perimetre cap font natural, ja que
sa extensió orogràfica és poca, essent els vessants ràpids i constituint
un museu de lloses i pedregam, car, per efecte de la talla dels boscos,
les pluges, més o menys torrencials, han rocegat el terrer, essent les
filtracions, per aital motiu, poques i escasses.

Per consegüent, donats aitals antecedents, és estrany que no
s'hagi aprofitat aqueix cabal convertint -lo en una font acondicionada,
que sens dubte transformaría aquest paratge solitari en un dels llocs
més formosos i concorreguts de la nostra xamosa vila, principalment
per la nombrosa colonia estiuenca.

Llocs indispensables per la facies especial de la població sitge-
tana, car aqueixos són els punts on se passen les més belles estones
en amical dialogació en les xafogoses, de claror esblaimada i calmoses
cap-vesprades primaverals, emetent -se el judici, en amable i simpàtic
locutori, amb la llibertat i la placidesa espiritual que és son principal
encís.

Les condicions i configuració topogràfica del terreny per a fer
els treballs no poden ésser més excel• lents.

Brollen les aigües en la sinclinal d'un dels plecs del cretàcic;
essent suficient (apart millor parer dels tècnics) un mur de contenció
per a l'embotament, i, aprés, fer-la eixir per una canalització.

Es veritat que els treballs seríen de bastant cost, emperò de re-
sultats positius per a Sitges, car se tindría descercar la dèu, no en el
lloc actual, on brollen els diversos grífols, sinó a uns quants metres
més amunt, obrint una vall, esgratinyant el quaternari i part del
cretàcic.

Emperò aital despesa es compensaría sobradament, car se podría
repoblar d'arbreda fins a la platja, que sens dubte esdevindría un
lloc deliciós en extrem, tenint per la part nord les feréstegues i escar

-pades muntanyes estribacions del Garraf, i contemplant als peus el
suau i voluptuós onatge de la mar; essent l'atmósfera pura, saturada
d'elements de vida, mercès a les emanacions muntanyenques, i per
l'ambient refrescat pel suau ventijol marinesc.
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Resultaría aital lloc encar més agradívol si s'hi fes un camí amb
pretensions de passeig que s'ajuntés amb la carretera de Barcelona
a Tarragona.

L'idea està llençada. ¿Trobarà la terra assaonada per a poder ger-
minar? Donarà els 'fruits deguts? Tot sigui per millorament de la nos-
tra gaia i preuada vila, i per enlairar més i més la seva nomenada.

P. FARRET RAVENTOS, pvre.
Vicari de Sitges

IMATGES I CAPELLES DE VEINAT
(SEGONA TANDA)

Carrer d'en Roca. — Es, el tal carrer, una travessía que va del
fins fa pocs anys nomenat Riera del Pi, avui del Cardenal Casañas,
al de la Porta-ferriça. Entrant-hi per la part de la Riera susclita, a
l'arribar a la meitat de son trajecte el tal carrer d'en Roca, fa
la via una colzada, presentant a la vista del transeunt una paret
llisa, sens cap obertura que distregui la monotonía de l'arreboçat que
recobreix els elements de sa construcció. Però, si no té cap finestra
ni balcó a l'alcacla del primer pis corresponent a la casa a que pertany
el tal mur, hi ha adherida una capella de senzilla obra de mestre

-de-cases (que, any més, anv menys, en fa una cinquantena que hi
subsisteix), on se guarda un grupo escultòric treballat amb fang cuit,
molt pesant i molt sòlid. No té més que uns quatre o cinch pams
l'alçaria, i el componen tres figures, que són : la de Sant Roc, la d'un
àngel i la d'un goç. La del sant hi està representada per raó d'haver
sigut constituït patró del veïnat, i les altres dues com al• lusions als
favors celestials i humans que va rebre aquell il • lustre fill de Mont

-peller en èpoques de sofriments que passà en el temps que visqué en
aquest món, allà en els ches de]. segle xiii.

Considerada la tal escultura com a obra artística, encara que no
pugui tenir-se per una meravella, cal convenir que és una obra ben
passadora. Per sos estil i caràcter, no pot donar-se an el temps en
que fou feta més antiguitat que la d'uns cent cinquanta anys.

No he hagut esment de des de quan data el patrocini de Sant
Roc per al carrer d'en Roca; però bé podría ésser que hagés començat
quan la nostra ciutat sofrí aquella terrible epidemia del 1651 en que
foren diversos els carrers que el proclamaren advocat i protector llur.
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Aleshores fou quan molts dels carrers de Barcelona escolliren un
sant corn a protector que guardés els llurs habitants d'ésser vícti-
mes del contagi pestilencial. I especialment Sant Roc fou un dels
més aclamats. En tal cas 1'imatge referida degué ésser la successora
d'una de primitiva. Es fama que en temps de l'invasió napoleònica
ja existía col-locada en el frontis de la casa anterior an aquella que
hi ha a la reconada propera a la precitada paret, i que és la més baixa
de totes les del carrer.

Les tropes franceses manifestaren lo despreocupades que eren
fent-la troços, que foren recollits després per un piadós veí, qui els
tornà a ajuntar pacientment; i, després d'aquells sis anys de domini
estranger que transcorregueren des del febrer del i8o8 al maig del
1814, Sant Roc tornà a ocupar son lloc d'abans en el propri carrer.
Vingueren els constitucionals; i, fingint una religiositat que no sentíen,
amb el pretext que les imatges posades a la pública veneració en
places i carrers eren sovint profanades amb les irreverencies que al
llur davant es cometíen, manaren treure-les o emparedar-les. La de
Sant Roc, del carrer de que es tracta, fou desbostada del seu lloc i de-
positada en el primer pis de la casa número 12, on tenía sa estada un
cerraller. Allí quedà fins a l'any 1862 o 1863, en que se li construí la
capella sobre-referida.

Mentre no tingué estatge a la vista del veïnat, a l'arribar la diada
del i6 d'agost, el veí depositar¡ entregava l'imatge als seus conveïns,
els quals posaven cada any gran esment en guarnir -li una improvit-
zada capella, apareixent el sant sota d'un dosser al cap-damunt d'una
gradería que des de l'alraria d'uns vint pams baixava fins a l'empe-
drat del carrer en aquell punt mateix de la susdita paret.

Tots els anys, en semblant diada, es guarnía també el carrer
amb més o menys profusió d'ornaments de paper retallat i canyes
verdes, però la capelleta apareixía tant abundant de ciris i atapeïda
de flors que feia goig de veure. I, durant els vuit dies que seguien,
encara que amb menys nombre de flors i de llums, l'imatge, en essent
vespre, també rebía els obsequis d'una il • luminació que manifestava
la fe que els veïns del carrer d'en Roca teníen en aquell a qui, can-
tant -li els tradicionals Goigs, deien:

«Tal és vostra santedat,
Sant Roc, príncep d'excel•lencia,
que us fou dada potestat
de curar de pestilencia_,>
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Versos, els dos darrers, que canviaven, en la tornada, per aquests
dos altres:

«Siau el nostre advocat
en contagi i pestilencia.*

I l'entusiasme era tal, que aquell veïnat, l'any 1862, volent -se
excedir a altres veïnats que tambo honoraven, el mateix dia, l'especial
protector de sos devots en tota classe de malaltíes epidèmiques i con-
tagioses, il • luminà tota la llargaria del carrer amb gots de color dels
mateixos que il • luminaven els jardins dels Camps Elíseus, que cons

-tituíen llavors el principal lloc d'esbargiment de Barcelona, la qual
cap altre n'ha tingut d'aleshores ençà que pogués igualar-se-li.

Vingué l'any 1865; i pel mes d'agost, pocs dies abans del dia de
Sant Roc, se donà compte d'haver aparegut a Barcelona una malaltia
contagiosa nomenada per uns còlera morbo i per altres tifus icterodes.
Els. veïns del carrer d'en Roca, en son dia, guarniren la capella del
seu patró com els anys anteriors; però, en rao de les circumstancies
anormals que havíen començat, no es concretaren a cantar-hi el
Santíssim Rosari i els Goigs el dia de la festa i el de la cap-vuitada,
sinó tots els dies fins que hagés desaparegut aquella terrible marfuga,
això és, des del z6 d'agost fins al 28 d'octubre, en que, donada per
acabada aquella passa que havía arrabaçat del nombre dels vius molts
milers de barcelonins, fou cantat el Te-llesmn en acció de gracies al
Senyor perquè definitivament havía deslliurat la ciutat de tant ter-
rible flagellació.

I l'endemà, els veïns del carrer d'en Roca, contents i satisfets
que, durant aquell període, en tot aquell veïnat ni en sos voltants no
hi hagués hagut, no sols cap mort, sinó tampoc cap malalt de la
malaltía regnant ni d'altres, tenint en compte que Sant Roc se'ls
havía mostrat tant o més propici que en altres circumstancies cala-
mitoses, plens d'entusiasme organitzaren una professó, a la qual assis-
tiren quasi tots els veïns del propri carrer i bastants de la Rambla,
de la Riera del Pi i del carrer d'en Petritxol, portant triomfalment
l'imatge del celestial protector a la parroquial del Pi.

Allí, col locada a l'altar major, se celebrà en honor de Sant Roc
un solemne ofici, i es donaren gracies al Senyor per haver atès 1'in-
tercessió d'aquell son servent en favor del veïnat d'aquell clap de la
població barcelonina.

I encara que, l'any 187o, en que aparegué la febre groga en la
nostra ciutat, i l'any 1885, quan va tornar-hi el còlera, la devoció
d'aquell veïnat no es manifestà tant esplèndida com en l'any mencio-
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nat, el sant no deixà d'afavorir-lo com abans. Per això és que, a pesar
que les condicions del carrer han canviat d'una manera que és de dol

-dre, encara hi continúa la tradicional devoció al gloriós Sant Roc,
manifestant-se especialment cada any, en la diada del Z6 d'agost, amb
lluminaria o flors a la capella i amb guarniments en el carrer.

La veneració a Sant Roc en el carrer d'en Roca té un episodi
que, per lo singular, mereix ésser contat.

L'any i86o, quan apenes s'havíen acabat els víctors i els home-
natges que Barcelona, entusiasmada, tributà als voluntaris catalans
al retornar del Marroc, amb el qual imperi havía tingut guerra 1'Es-
panya, aparegueren ala nostra ciul at clos fills d'aquell país que a 1'ini-
ciar-se aquella lluita entre moros i cristians fugiren de llur patria.

Aquí trobaren acolliment, en concepte de rellogats, a la botiga
gran de la casa número 9 del repetit carrer d'en Roca. Eren hàbils
ciselladors de metall, i treballaven les planxes de coure amb una deli-
cadesa i un bon gust que eren l'admiració de la gent gran i l'embada-
liment de la quitxalla, comptant-se entre aquells fervorosos admira-
dors el que escriu aquestes ratlles amb tot i que era aleshores un
xicotet que encara no passava el Naharro a l'escola. Eren, aquells
moros, germans. El més jove tenía un respecte an el més gran com
si aquest fos el seu pare; i això que eren joves tots dos. Alts, prims
i negres com una móra, teníeu una força gran, com ho manifestaven
sovint agafant per les mans algún noi veí del carrer, aixecant -lo enlai-
re i fent -lo voltar com unes devanadores. I lo bo del cas és que no es
feien esquerps amb ningú; car, si de la gent gran saberen atreure's
totes les simpatíes, de la menuda, en lloc de inspirar-li por, obtingue-
ren estimació i respecte.

Treballadors com ells sols, no paraven de treballar des del matí
fins al vespre; des del diumenge, un cop s'havía fet cija, fins que es
feia fosc el divendres. El dissabte es vestíen amb el millor vestit, i,
per ésser per a ells el dia sant del Senyor, no treballaven gens ni mica.
Suposo que en llur mateix estatge devíeu fer llurs oracions a Déu, i
després se n'anaven a voltar per la ciutat, o bé passaven el temps
veient com treballaven els dos manyans, el fuster, l'estorer, i altres
artesans establerts en les botigues; i, quan no, jugant amb els xicots
del veïnat.

Passant els dies, esdevingué el mes d'agost i la diada de Sant Roe.
A l'enterar-se que aquell cija era el de la festa del carrer, amb tot i
no ésser dissabte, sinó dijous, aquells dos mahometans plegaren llur
treball, se posaren el vestit dels dies de festa, i s'associaren a la festa
del barri amb tant d'entusiasme, que anaven cridant pel carrer : —Viva
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Sant Roc!, — d'una manera que s'hauría donat vergonya de fer-ho,
en aquella època, el més fervorós catòlic. Al cap d'alguns mesos,
havent obtingut el consentiment de poder tornar a la llur terra, se
n'anaren de Barcelona, deixant-hi magnífiques obres del llur ofici,

treballs artístics dignes d'ésser vistos, i el record de llur estada en

aquesta ciutat en els que foren llurs conveïns, entre els quals es troba

aquest cristià, que no es recata de confessar que va aprendre d'ésser

tolerant amb totes les creencies i totes les opinions en la conducta

observada per aquells fills de Morería en la festa de Sant Roc del

carrer d'en Roca, celebrada fa cinquanta-quatre anys.

RAMÓN N. COMAS

CRÒNICA DEL CENTRE
SETEMBRE DE 1914

SOCIS ENTRATS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 1914

Alexandre Ribera Maneja. -- Lluís Bonet Garí. — Leonci Trullà. — Ra-
tnór_ Soler Casola, — Domingo Falt Morató. — Manuel F. Creus Vidal. —
Antoni Comellas Pascual.

NOVA
REPRESENTACIÓ. — La Mancomunitat de Catalunya, ben penetrada de

]'importancia dels coneixements que ha de tenir, el nostre CENTRE, de les vies
de comunicació dels nostres pobles, així com també de l'urgent necessitat de
les que s'han de construir per aconseguir una xarxa de camins útil i completa,
ha facultat a la nostra associació per a nomenar dos representants que, en la
Junta Central i amb l'informe de les comarcals, proposin al Consell General de
la Mancomunitat tot allò que creguin convenient referent a la construcció de
camins veïnals i ponts econòmics.

La Junta Directiva, tot agraint la deferencia de que ha sigut objecte el
CENTRE EXCURSIONISTA, ha nomenat, per a formar part de la susdita Junta, al
president de l'entitat, D. César A. Torras, i a D. Enric Arderiu, de Lleida.
Creient que no cal dubtar, tenint en compte ]'experiencia i els coneixements
que els Iiholts anys d'excursionisme han proporcionat a dits senyors, que la
llur tasca ha d'ésser ben profitosa en el si d'aquella Junta, la qual està cridada
a dotar la nostra regió de les arteries que tanta falta li fan per al desenrotllament
dels pobles, facilitant a ]'ensems l'admiració de les belleses que contenen.

EI CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA i la Direcció del BUTLLETÍ deixen
íntegra als respectius autors la responsabilitat dels treballs firmats.

Barcelona. — Tip. «L'Avençu : Rambla de Catalunya, 24.— Telefun r :5
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