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CATALANS NOTABLES 

Marià Fortuny i Carhó 

V A nàixer a la ciutat de Reus, a 11 de juny de 1838. 
Al taller de Domènec Soberano, aprengué les 

primeres nocions de pintura. En 1852 es traslladà a Bar
celona, on obtingué la protecció de l'imaginer Domènec 
Talam, i assistí a les classes de l'Acadèmia de Belles 
Arts. 

Guanyà per oposició la plaça de pensionat a Roma, 
creada per la Diputació de Barcelona, on es dirigí en març 
de 1858, quan tot just tenia 20 anys. 

En 1860, havent-se declarat la guerra d'Africa, l'es
mentada Diputació li ordenà que anés al Marroc, per a 
perpetuar algun episodi militar, en una tela de grans di
mensions. Així ho va executar, i aquesta la titolà La ba-
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talla de Tetuán, que té 10'76 metres per 3'25 metres, i en 
l'any 1920, per acord de la Diputació catalana, ingressà 
al Museu de Barcelona. 

Don Frederic de Madrazo li brindà amistat i protec
ció, i enamorat Fortuny de la seva filla Cecília, va con
traure matrimoni amb ella. 

Fer al cèlebre quadre La Vicaria s'inspirà, segons ell 
mateix refereix, en la sagristia de la seva parròquia, a 
Madrid. 

A més a més de les susdites obres, en pintà moltes 
d'altres, totes elles molt celebrades, entre les quals sobre
surten: El anticuario, Los domadores de serpientes, La 
merienda en el campo, El jardín de los Adarves, El Car
naval de Granada, etc. 

Després d'haver realitzar diverses excursions per a 
pintar les seves nombroses teles, retornà novament a Ro
ma, on morí el dia 21 de novembre de 1874. L'escultor 
Jeroni Suñol va obtindré la sema mascarilla. El cadàver 
rebé sepultura al cementiri de Sant Llorenç. Dos anys des
prés, el cor del gran pintor fou portat a la ciutat de Reus. 
Es guarda a la Capella del Sagrament de la Parròquia 
de Sant Pere, en un sarcòfag de marbre blanc, amb una 
làpida que diu: "Depósito del corazón de Fortuny. Dió 
el alma al Cielo, su fama al mundo, el corazón a su 
Patria". 

A Barcelona es guarden algunes de les seves obres, i 
procura adquirir-ne d'altres. 

Els germans Francesc i Josep-Maria Masriera, a l'esca-
Hnata exterior del seu luxós estudio taller del carrer de 
Bailen, de Barcelona, han col·locat a un pedestal l'estàtua 
de Fortuny. Aviat l'Ajuntament de la ciutat comtal erigirà 
un artístic monument al gran pintor reusenc en el carrer 
que porta el seu nom, essent l'escultura obra dels germans 
Oslé. 
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(^^(^^r^)(^^(^^ vñr¡L 

Charles A. Lindbergh, qui per 
primera vegada travessava de 
part a part l'Atlàntic, en avió, 
VSpirit of St. Louts, el dia 21 
de maig de 1927, del qual tant 

es parla aquests dies. 

\ Q:3£9Cc3fc;^_;c^£9(^^ ? 

Terrassa: El Passeig. 
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Balls de Terrassa 

A LGUNS balls de Terrassa que es ballen o es ballaven. 
Una nota curiosa per a la qual el bon amic N'Aureli 

Capmany ens ha servit esplèndidament, desitjosos de 
poder incloure aquesta miqueta de llaminadura. 

Armats.—Es clar que els Armats són alguna cosa més 
que un ball, però com sigui que dins l'església "ballen", 
com vulgarment es diu, fan diverses evolucions d'" ado
ració", per això també pot esmentar-se. 

Ball de Plaça o treure ball.—Es començava el diumen
ge abans de la Candelera, hi anaven les senyores i els 
senyors de casa, ben abillats, etiquetats, i amb gran 
parsimònia. S'assembla al Ball del pla d'Olot. Feien cap 
a la Casa de la Vila i després a la plaça, on donaven 
una volta. E;l dia de la Candelera feien el mateix ball, les 
noies i els fadrins. El diumenge següent el feien la gent 
de servei. 

Ball de bastons.—Ball de la categoria dels religiosos, 
que anava davant de la processó de Corpus. El formaven 
quinze o vint individus dels 20 als 30 anys i feien una 
sèrie de combinacions a cops de bastons, al compàs d'una 
musiqueta que tocava un violí. 

Ball de cascavells.—S'ha perdut fa temps, i era molt 
bonic i alegre. Els balladors duien les calces amb tot de 
cascavells que sorollaven. 

Catxutxa.—Ball que es feia el diumenge de Carnes
toltes. 

Ball de disfresses.—El dilluns de Carnestoltes, a les 
| dues de la tarda, es ballaven per diferents colles en ob
sequi a les noies que eren avisades prèviament. Es feien 
varies comitives per societats diverses. El dimarts es 
repetia la sortida, però no es ballava. Obsequiaven les 
noies amb confits. De vegades la topada de diferents colles 

[feia que la festa acabés a garrotades. 



Ball deh gegants.—És el que ballen aquestes típiques 
figures, degudes a l'autor terrassenc Francesc Torres i Ar
mengol, que el 25 d'abril de 1850 les va lliurar a l'Ajun
tament. 

Moixiganga.—És un ball antic, perdut del tot, que ja 
com a cosa extraordinària va executar-se amb motiu de la 
visita que el rei Ferran VII va fer a Terrassa fa més d'un 
segle, per l'abril del 1828. 

L'Estepera.—El ballaven els carreters per Sant Antoni 
de gener. 

Ball de rams.—Ball que ballava el qui pagava més per 
un ram de flors artificials, que els administradors de la 
festa d'algun patró feien fer4 En sortint de missa, davant 
l'església se subhastava. 

Rondalla 

E N Cels Gomis, en parlar del Uetsó, conta la següent 

rondalla: 

A Sant Pere de Vilamajor, província de Barcelona, va 

néixer un Uetsó al campanar i els veïns resolgueren de 

pujar-hi un ruc per a què se'l mengés. 

Lligaren l'animal pel coll i tira que tiraràs l'anaren 

pujant cap amunt, però com que l'animalet s'anava es

canyant, ensenyava unes dents de pam i els :qui s'ho mi

raven deien: 

—Mira, com riu...! 

D'aquí els ve el nom de lletsons o lletsoners, que encara 

avui els hi donen. 
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Encara per les comarques d'Olot podríeu veure escenes que us 
farien recordar l'autenticitat típica i terral d'aquest dibuix, de 

prop de mig segle enrera. 

Els campanars d'Olot. 
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P A G I N A F E S T I V A 

Gats amb gats no es mosseguen. 

Com més amics, més clars. 



C A T A L A N S N O T A B L E S 

Francesc Pi i Margall 

V A nàixer a Barcelona, el 29 d'abril de 1824. Fill 
d'una modesta família, estudià primer al Semi

nari i després a la Universitat de Barcelona, cursant la 
segona ensenyança. 

A 16 anys, ja va demostrar aptituds literàries i publicà, 
quan en tenia 18, el primer volum de la "España Pinto
resca", referent a Catalunya. 

Per a obtenir el títol de doctor en dret, anà a Madrid, 
sortint de Barcelona el 17 de març de 1847. 

Col·laborà en diverses publicacions i revistes. S'edità, 
degut a la ploma de Pi i Margall, el primer volum de la 
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"Historia de la Pintura en España" (Madrid, 1851), expo
sant les seves idees filosòfiques, i "Estudios sobre la 
Edad Media", ambdues obres prohibides per l'Església. 
Després firmà els seus escrits amb seudònim. 

Quan O'Donnell, en 1856, dissolgué violentament les 
Corts Constituents, per a sostreure's a possibles perse
cucions, Pi i Margall va traslladar-se a Vergara, on con
tragué matrimoni amb donya Petra Arsuaga. 

Fracassats els revolucionaris en la sagnant jornada 
del 22 de juny de 1866, emigrà a París, fins que, triomfa
dora la Revolució de setembre i elegit diputat per Barce
lona, tornà a Madrid, tenint part activa en la Constitució 
democràtica de 1869. 

Dissoltes les Corts en 1871, com a republicà va criticar 
el govern d'Amadeu I, qui havent abdicat en 1873, con
tribuí Pi i Margall a què es proclamés la República el 
dia 11 de febrer. En el primer ministeri republicà tingué 
la cartera de Governació. 

Proclamada la República democràtica federal, va 
ésser elegit President de la mateixa, 1*11 de juny, càrrec 
que dimití a 18 de juliol del mateix any, essent substituït 
per Nicolau Salmerón. 

Restaurada la monarquia borbònica, s'apartà Pi i Mar
gall de la política republicana activa. 

Però en 1891 va ésser elegit, altra vegada, diputat a 
Corts per València i Barcelona, preferint la representació 
d'aquesta última, i en 1893 assolí el triomf per Madrid, 
Barcelona i Sabadell, escollint la representació de Sa
badell. 

Al 22 de juny de 1894 redactà el programa del partit 
federal. 

En 1901 presidí els Jocs Florals de Barcelona. 
A l'avançada edat de 77 anys va morir a Madrid, el 

dia 29 de novembre de 1901. 
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Testa del gloriós Sant Crist de Piera. 

El Sant Crist de Piera 

CONTA una tradició antiquíssima que a l'hospital o 
hospici, anomenat de Sant Francesc, el qual es 

trobava al lloc on havia estat el convent dels pares Trini-
taris calçats —fundat a Piera per Sant Joan de Mata, 
l'any ¡1205— es va trobar aquesta prodigiosa imatge del 
Sant Crist, que per això s'anomena de Piera. 

Feia temps que patia aqueixa comarca un eixut molt 
intens, i tot feia preveure a llurs habitants una fam i 
misèria espantoses; aleshores va succeir, que passant un 
jove vestit de pelegrí —segons la més general opinió, 
aquest pelegrí era un Àngel del cel— per Santa Creu de 
Creixà, en aquella època terme de Piera, trucà a la porta 
de la casa d'una dona virtuosa anomenada Maria Lleo-
Parda o Lleopart, en demanda d'almoina. Es trobava l'es
mentada dona en la més trista necessitat, i va veure's 
Precisada a dir-li que no tenia a casa seva ni un mos de 
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pa per a menjar. Li respon el pelegrí, que Nostre Senyor, 
compadint-se del terme de Piera, faria ploure, si es porta
va públicament, en solemne processó de rogatives, una 
imatge de Crist Crucificat que trobaria amagada (1) a un 
reco de l'hospital de la vila de Piera. En testimoni d'ésser 

GOIGS m 
K Li MOLT POKTtHDSi 

SAIVT CRISTO 
Están concedits 120 dias 

Hègira, cantarà 

AUIANS.4 
S4GRAD4 ISAUE DEL 

D E r i i . ' i t t 

de indulgencia à qut los 

ó farà rantai. 

Contemplem la hermosura 
De la eterna primavera, 
U s devots de la figura 
Del Sant Cristo de Piera. 

¡ 0 figura angelical,. 
En la gloria fabricada. 
Per un àngel aportada 
Com à pobre al hospital! 
De tan ditxosa ventura 
Gosarem sobre manera 
Los devots de la Ügura .etc. 

Iguala la sua mida1, 
Ab la mida del Senyor, 
Pera dar al pecador 
Nova forma de sa vida 
Mirant tanta compostura 
Se abalaosa la bandera 
Dels devots de la figura, etc. 

Ab molt gran veneració 
Cioch cents anys en un altar 
Estigué pera donar 
A tothom consolació 
Pero en una conjuntura 
Se assenyala v remunera 
Als devots de la figura, etc. 

La terra molt seca estaba. 
Per no haber dos anys plogut, 
Lo poble estaba perdut. 
Perquè lo aliment faltaba; 
Tan estranya desventura 
Del pecador se modera 
Per medi de la figura, etc. 
*. Adoramus te CAritte, n benedic 

I M tibi. 

De una aparició molt santa 
Lo poble tingué noticia. 
A la terra molt propicia. 
Per llevar miseria tanta: 
Aigua comuna es segura. 
Si ab devoció verdadera 
Trauhen la santa figura 
Del Sant Cristo de Piera 

Ab tan santa relació, 
Uua gran festa votaren, 
Los sacerdots aportaren 
Lo Sant Cristo ab profesó; 
La montanya y la planura 
De la terra se atempera 
Per medi de ta figura 
Del Sant Cristo de Piera. 

Suplicant a. tal Sertyor, 
Lo devot akansarà. 
Tot celant li suplicaia. 
Si demana de bon on 
Ajudar a lots procura. 
Puig en consolar *c e-mera 
La santísima figura 
Del Sant Cristo de hera. 

TORNADA. 

AlSsdevots.de la sanes pura 
Gran ventura los espera, 
Visitant à ta figura 
Del Sant C'islo de Piera 

. Quia per sanctuut crucem tsam 
rtdemtsit mundnm. 

QIEK0&. 
Deus qui per Angelum celsitudinis Iure imaginem nobis pecatoribus transta-

listi, concede propilius, ut per pasiunis UMT mystene >uo tempere pluviam et 
saiutem tribuas congruenlem. Per Cbristum. e l c 

«s? 

Ï?S8 

veritat va dir-li que anés a la pastera, doncs hi hauria 
pa per a remeiar la seva necessitat. Sabia molt bé la bona 
dona que no n'hi havia, però, instada pel pobre, va anar-hi 
i la trobà plena de pa. Quan torna de la pastera la virtuosa 

(1) D'aquesta devota imatge no es tenia abans cap notícia, fins 
que la va indicar el pelegrí en figura d'Àngel. 
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dona, per a comunicar al pelegrí tan grata noticia, no 
el veu enlloc, doncs en aquell moment va desaparèixer. 

Admirada de tal prodigi, es dirigí cap a la vila de 
Piera, per a donar coneixement del succeït al senyor 
Rector, Batlle i Jurats. Comprovat el cas, i amb permís 
del senyor Bisbe de Barcelona, senyalaren la data 28 
d'abril —des d'aquest dia, tots els anys, a la parròquia de 
Piera, es celebren solemníssimes funcions— per a efectuar 
l'anunciada processó de rogatives. 

A la fama de tan gran prodigi vénen dels pobles co
marcans multitud de persones, es treu de l'hospital la 
sobirana imatge, i és portada pels carrers de la vila, per 
mans dels Rectors veïns (2). ¡Admirable meravella! El 
cel va compadir-se dels habitants de Piera i els va regalar 
'aigua tan necessària, amb molt agraïment envers el Sant 
2rist. Des d'aleshores, en persistir un eixut a la comarca 
le Piera, i al fer rogatives perquè plogui, traient la imatge 
-el Crucificat, sempre s'ha obtingut el benefici de l'aigua. 

Farem una descripció d'aquesta sagrada Imatge: El 
5ant Crist de Piera és de l'estatura d'un home dels més 
lts, i perfecte en tot el seu posat; el color tira a obscur o 
lorat, i com de mort; la sang de les llagues és d'una molt 
iva vermellor; la cabellera natural, sencera després de 
ants anys; la corona d'espines amb què fou trobada, és 
ambé natural, per bé que al seu damunt hom en col·locà 

una altra d'argent, molt valuosa, i una altra de glòria, 
I reciosíssima també; porta una tovallola de seda, ricament 
í aarnida i brodada; al costat esquerre brilla un toisó o 
tron ja de rica pedreria; la creu on està clavada la dita 
Imatge és rodona i de fusta amb grops, d'un color verd 
fosc; el rètol posat a sobre és d'argent; el cambril on 
està col·locada la sobirana Imatge, està exornat amb un 
pavelló de domàs carmesí i es tapa amb una cortina de 
domis del mateix color. 

Es cert que cap imatge té en sí virtut per a fer miracles, 
P-rò, davant de la majestuosa presència del Sant Crist 
de Piera, hem de confessar que aquesta imatge excita a 
in singular respecte i sembla que vénen al cor del qui 
l'admira els vius afectes d'amor, dolor, temença i con
fiança, que amb el seu aspecte compassiu i majestuós 
s'infiltren en les ànimes dels qui el visiten. 

A la pàgina anterior inserim còpia d'uns Goigs antics, 
1 molt curiosos, dedicats a aquesta portentosa imatge. 

(2) D'aquí té origen el tenir la preferència dits senyors rectors, 
'* portar, sempre que es treu, l'esmentada imatge, quan es fa la 
PMcessó solemne de rogatives per la necessitat de la pluja. 

13 



E N L L O H O R r > E L A S A G R A D A F A M I L I A í ¡ á 

JgSUS, MARIA, JOSEPH, ¿ | 
OVE UNTAN ï/Ç* 

LAS M I L U S ASSOCIADAS M LA FIDELÍSSIMA VILA DE MANLUÜ. 13 

Si la Gloria suspirada 
dei cel desiijaní lograr, 
A la ¡amilia sagrada 
tul.- lo cor hem de donar. 

Las mares á sos filiéis, 
quant encara son petits, 
las esposas als marits, 
los germans als germanets 
á la benaventnrada 
Familia han de consagrar; 
A la Familia etc. 

Jesús, Maria, Joseph 
son T Evangeli en acció; 
y la nostra Associació 
d' ells la llum y gaia reb i 
Tem que sia propagada; 
puig si I mon s ha de salvar, 
A la Familia eic. 

Jesús, de la gracia Amor, 
á María y Joseph diu: 
Mare, Pare, repartiu 

WW'ir f *>"^i 
•M0 I. *?n'W*l 

T * W — i W t í r i 

de mos raérils lo tresor. 
A font tan acaudalada 
¿qui no s' hi ha de abocar? 
A la Familia, ele. 

En eixa font beu seos mida 
tot consol loatribnlat; 
puig son de¡xas*del pecat 
los pesarsde aquesta vida: 
mes ja la culpa malvada 
Cristo ab saDch la va reotar: 
A la Familia etc. 

Jesús, Joseph y alaria, 
modelos de saala pau, 
en ias casas conservan 
y en los pobles I' armonía ; 
y á la Iglesia atribulada 
feula prompte Iriumtar : 
A la Familia etc. 

De las pesias medicina 
y de tota enfermedat 
es remey assegurat 
ena Familia divina; 

en Egipte ab sa arrivada 
una pesia va aroaynar: 
A la Familia etc. 

De una Familia tau santa 
las grans virtuts imitem, 
y sols en Ella esperem: 
puig si Deu al mon aguanta, 
es per la gracia sobrada 
que Ella nos.va conquistar: 
A ta Familia etc. 

;0 Manlleu! vila ditxosa, 
sol de la Plana de Vich, 
guardaràs lo tresor ríen 
de la Féque l' fa gloriosa, 
si l' conservas arrimada • 
de eixa Familia al altar; 
A la Familia etc. 

De Manlleu la vila amada 
i si volem, devots, salvar, 

A la Familia sagrada 
i lots nos hem de consagrar. 

*|: Et mt ramü f ;w morabitur 

mmmmmmammmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmt OREMUS 
Familiig ómnibus, Daitine Jttu, qum tttb tmtm ameretn eo<t/ngi»nt, intercettiont Beata tmp*r Virginis 

ac Gtnitricú tu* Marim atam* Beati J¡>up*i Spenti tjtu, attemm a*xili*m iimilittr implorant, paco*, tí ¿ Í -
nornm ¡mmmt prasperitattat til eouctit. ?»i H i ú tt regna* i* tecnia, ttecnlarwm. Amen. 

y. Statuit jllios SUM » i ttfmúu iilint 

'mwmzg 'mmmmmmmmwm 
u da I* Vtl». Pl», PiiaWM ».—1» 

Els Goigs a Catalunya 

E L día 12 de gener és l'assenyalat per a festejar amb 
tota solemnitat La Sagrada Família, o sia, al grup 

format, que serveix de model, per Sant Josep, Maria 
Santíssima, i el seu fill Jesús. 

La institució denoíminada Visita, domiciliària de la 
Sagrada Família, està arrelada ja en moltes llars. Però 
data d'antic aquesta devoció, com pot comprovar-se per 
la reproducció d'un exemplar de Goigs, de l'any 1884, de 
la vila de Manlleu, i que pertany al col·leccionista! don 
Manuel Massó i Palumeras, 
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ENDEVINALLES 

Duu el vestit apedaçat 
és de carn la seva barba 

camina molt presumit 
i d'os és la seva cara. 

(El gall). 

Endevina endevinalla: 
Quin ocel pon a la palla? 

(La gallina). 

Quin és l'animal tivat 
que porta una serra al cap? 

(El gall). 

Una senyora s'està a la porta 
amb una rosa que porta; 
no és rosa ni ram, 
ni ho endevinaràs d'un any. 

(La gallina). 

No és republicà 
porta barretina 
i el veureu content 
quan es fa de dia. 

(El gall). 

Pelut es posa 
damunt blanc pelat; 
pelut no es lleva 
que pelat, pelut no sia tornat. 

(La lloca). 

Genolls enrera, 
cuixes avant, 
boca de banya, 
barba de carn. 

(El gall). 
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F E T S H I S T Ò R I C S 

Les Jones catalanes 

P ER què no ha de parlar hom, alguna vegada, de les 
qualitats cívico-militars de les nostres dones? Per 

què s'ha d'envoltar sempre la dona d'una boirina, moltes 
vegades convencional i absolutament falsa; encara que 
aquesta boirina sigui perfumada d'al·lusions a llur genti
lesa i formosura? Creieu que no arriba a enfastijar les 
mateixes dones? Què en treuen, elles, elles i nosaltres, 
d'aquesta atmosfera pesada d'afalacs —molts cops nomi
nals— i de llausangeries apagaloses que, sense agraciar 
el sexe per antonomàsia graciós, fa els homes uns arle
quins? 

Si és una cosa correntment sabuda que les dones són 
la finor i la delicadesa, la gràcia i la beutat, no hem tan
mateix d'oblidar que són també la fortalesa i la constàn
cia, els éssers capaços d'aguantar dures proves en mesura 
tal, que, molts cops, els homes són, en llur comparació, 
canyes mesquines. 

Heus aquí les idees que tot d'una ens vénen, en con
siderar l'antiquíssim orde militar de l'Astral, fundat allà 
a l'Edat Mitjana pel nostre Ramon Berenguer. Creiem 
oportú d'evocar-ne el record, tot donant-ne la següent breu 
notícia: 

Fullejant —ens conta August Clavero a L'IUustració 
Llevantina (núm. 2, del 16 de novembre de 1900)— fulle
jant el llibre de Felip Bonanni, que porta per títol: Ordt-
num equestrium et militarium catalogus = editio quarta^ 
Romae MDCCXLI Typis Antonii Rubeis (Rossi) in via 
Seminarü Romani, es troba al núm. 132, i a la plana del 
davant la nota a dues columnes, l'una en llatí i l'altra en 
italià. Aquesta nota, transcrita, diu, si fa no fa, així: 
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"Orde de dones anomenada de l'Astral. 
Quan Ramon Berenguer, darrer comte de Barcelona, 

persona casament amb Bona Petronila, filla de Don Ra
mir, a qui anomenen el Monjo, ajuntà el Principat de 
Catalunya amb el Regne d'Aragó, i prengué possessió de 
la Ciutat de Tortosa, conquistada per Don Ramir, en 
l'any 1149; no podent sofrir els moros aquesta pèrdua, 
s'alçaren de nou en armes i tractaren de guanyar-la. Man
cant en la plaça els homes per la seva defensa, i en perill 
de perdre's, les dones i en particular les vídues, llevant-se 
llurs vestits i posant-se els d'home, prenent les armes i 
rivals d'aquest, feren front als moros amb gran valor i 
fent gran mal en el ben armat exèrcit sarraí, els feren 
fugir i tornaren victorioses a la ciutat; triomf jamai o 
rares vegades narrat en la història. 

Ramon Berenguer, per deixar als esdevenidors un re
cord de victòria tan celebèrrima, instituí una congregació 
de dones, o sigui, un noble orde militar, que volgué 
s'anomenés de l'Astral, perquè les dones que eren de Ja 
congregació portaven un senyal carmesí en forma d'As
tral. Aquest senyal, el portaven brodat en un caputxó 
punxegut cosit sobre un vestit de púrpura que els arriba
va fins a terra. 

Ocorregué tot això durant el pontificat d'Eugeni III. 
El Comte Ramon Berenguer els féu gràcia i mercè de 

grans privilegis com a premi al seu valor, i volgué que a 
les festes públiques anessin davant dels altres ordes 
d'homes. 

D'elles, en parla Francesc Mortel de Luna, en la His
tòria de Tortosa, llib. l.er, cap 29". 

Fins aquí el P. Bonanni. Afegeix el senyor Clavero 
que, volent saber més, preguntà a persones il·lustrades de 
Tortosa sobre aquesta institució, les quals li digueren 
que no en queda res. 

F. 
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CANÇONS POPULARS 

Els tres tambors 

S i n'eren tres tambors 
que en vénen de la guerra; 

el més petit de tots ¡ 
porta un ram de rosetes. 

Ram, ram, retaplam! 

La filla del bon rei 
n'ha sortit en finestra... 

—Tambor el bon tambor: 
si em vols dà una roseta? 

—Donzella que l'haurà 
serà l'esposa meva: i 
no us donaré lo ram 
que a vós no us puga prendre. 

—M'haveu de demanar 
al pare i a la mare. 
Si el sí vos volen dar, 
per mi res no es pot perdre. 

—Déu lo guard, rei francès: 
si em dareu la infanteta? 

—Bé em diràs tu, tambor, 
quina hisenda és la teva. 

—La hisenda que jo tinc, 
la caixa i les manetes. 
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—Ix-me d'aquí, tambor, 
abans ne et faça perdre! 

—No em fareu perdre vós, 
ni vós en fareu perdre, 
que allí en lo meu país 
ne tinc gent que em defensa. 

Me'n diràs, tu, tambor, 
me'n diràs qui et defensa. 

—Me defensa el rei franc 
amb tota sa noblesa, ' 
que jo só fill del rei, 
del rei de la Anglaterra. 

—Vina, vina, tambor: 
ma filla serà teva. 

—No em sento grat de vós; 
tampoc ne sento d'ella, 
que allà en lo meu país 
n'hi ha que són més belles; 
més hermosa i gentil 
n'és la meva promesa. 
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Folklore de la Pagesia 
Influència del temps 

(Continuació) 

1 són pitjors les boires que vénen sense trobar un 
jaç d'humitat: 

Boires amb eixut, 
ja cal, pagès, que Déu t'ajut. 

Sant Vicenç, 
treu la boira del torrent 
i hi posa el vent. 

Que també es diu així: 

Per Sant Vicenç, 
marxen les boires 
i vénen els vents. 

Per Sant Vicenç, 
cessen les glasses 
i entren els vents. 

Per una cosa o altra es diu del dia anterior: 

Per Sant Fruitós 
els freds majors. 

Usem també la paraula boira en sentit figurat: 

Anar a escampar la boira; 

que equival a anar-se'n a passeig sense objecte 
determinat, a badar, a distreure's, a no fer 
nosa. 

Tenir la boira 

és igual a tenir un perdigó a l'ala, a haver begut 
massa. 
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El mateix pot dir-se de la neu: 
Pel gener, 
la neu s'asseu com un cavaller. 

També es diu així: 

AI gener, 
s'hi assenta com un cavaller; 
al.febrer, 
fuig com un gos llebrer. 

Per Sant Romà, 
la neu al pla. 

1, és clar, com a conseqüència del fred, 

Pel gener, 
pateix el bosc i el graner. 

No es treballa gaire, però es menja i es fa foc 
Vol dir el mateix aquest altre: 

El gener 
buida la bóta i el graner. 

Però, tornant a la neu: 

Mentre vegis neu a Montsec 
no podis el cep. 

Per Sant Mateu, 
neu al peu. 

Per Sant Marti, 
neu al pi. 

Per Sant Andreu, 
pluja o neu 
o fred molt breu. 

Per Sant Martí, 
la neu al pi; 
per Sant Andreu, 
a tot arreu. 

Per Sant Tomàs, 
neu al nas. 
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No obstant, es diu: 
Any de neu 
any de Déu. 

I això fa que les neus no espantin. 

El febrer és rigorós. 

Febrer el curt, 
més brau que un turc. 

Té més pocs dies que cap de l'any, però es fa 
sentir, deixa rastre, pel seu fred. Per això 
l'experiència ensenya: 

Pel febrer, 
abriga't bé. 

Perla Candelera, 
el fred va enrera. 

A la Candelera, 
si el fred no li va davant 
li va darrera. 

Per la Candelera, 
gran fred o gran gelera. 

Sol matar febrer, 
més que el carnisser. 

El febrer, 
tira les velles al femer. 

Qui té ovelles pel febrer, 
les daria per un diner. 

Sants de guix i febrer, 
porten capa. 

El febrer, 
nou cares té. 

(Continuarà). 
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BUTLLETÍ 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
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Facsímil del primer número. 

Nostra Premsa 
Butlletí Oficial de la Generalitat 

de Catalunya 

VA començar a publicar-se a Barcelona, el dia 3 

de maig del 1931 —reproduïm la primera pàgina 

del primer número— i amb dates de 20 maig, 1, 9 i 30 juny; 

17 juliol i 10 novembre del mateix any, sortiren els sis nú

meros següents. El tamany era de 21 X 27 centímetres i 

s'imprimia en la impremta de la Casa de Caritat, carrer 

Montalegre, 5, on encara continua la seva impressió. 

L'any 1932, es regularitzà la seva publicació, sortint 

els dies 15 i 30 de cada mes. El preu de subscripció: 6 

Pessetes semetres. Núm. solt: 50 cèntims. 
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L'any 1933 es publicà amb data 10 de gener, el dar

rer número en el tamany esmentat. Quinze dies després, 

o sigui el 25 gener de 1933, va transformar-se de la manera 

següent: Tamany: 21,5 X 30,5 centímetres, essent el que 

actualment té. Administració: Casa de Caritat, carrer Mont-

alegre, 5. Preu de subscripció: 25 ptes. semestre. Exemplar 

solt: 50 cèntims. Període de publicació: cada dimecres i 

dissabte. 

En el número corresponent a dimecres, 15 de març 

del 1933, va consignar el lloc de la Direcció: Departa

ment de Governació. - Palau de la Generalitat. 

Des del dimarts, dia 4 d'abril, va publicar-se els 

dimarts, dijous i dissabtes. 

Els dies 22 maig, 17 novembre, 3 i 10 desembre de 

1933, va sortir un número extraordinari, a més dels re

gulars. 

Amb el número 137 corresponent al dia 19 desembre 

del 1933, començà a publicar-se diàriament. 

L'any 1934, en el número que porta data 1 de gener, 

anuncià que el preu de subscripció és de 40 pessetes se

mestre i l'exemplar 50 cèntims. En el número corresponent 

a 15 febrer 1934, fa constar que la Direcció és al Palau 

de la Generalitat. 

Avui dia encara es publica diàriament; la Direcció, 

al Palau de la Generalitat; l'Administració, carrer Mont-

alegre, 5, Casa de Caritat; la subscripció és de 40 ptes. 

semestre i 50 cèntims exemplar; impremta de la Casa de 

Caritat; i el tamany és de 21,5X30,5 centímetres; el 

nombre de pàgines és variable. 
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P A G I N A F E S T I V A 

Tranquil·litat és mitja vida. 

Val més riure que fer riure. 
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ha llegenda de la vinya 

P ER la gran extensió de terreny que hi ha a Catalunya 
dedicat al conreu de la vinya, que comprèn una 

part principal del seu territori, és molt profitós per als 
nostres lectors conèixer els efectes del vi. 

Quan Noè plantava maiols, el dimoni, que ho obser
vava estranyat, se li va acostar i li preguntà: 

—Què plantes aquí, fill de la terra? 
—Una vinya —li respqngué Noè. 
—Per què serveix aquest arbust? 
—Es que dóna unes fruites tan agradables a la vista 

com delicioses al paladar —contestà el Patriarca—, i se'n 
fa una beguda que reanima i enforteix el cor dels homes. 

—Si és així —digué Satanàs—, t'ajudaré. 
I així que acabà de dir-ho, agafà un anyell i va ma

tar-lo, escorrent la sang dins d'un clot; després féu el ma
teix amb un lleó, i seguidament amb un mico i un porc, i 
amb la sang de totes aquestes bèsties regà les arrels dels 
ceps. 

D'aleshores ençà, cada vegada que un home beu una 
mica de vi, es torna com un anyell. Si el trago és un xic 
llarg, es toma valent i atrevit com un lleó. Però si en beu 
massa, es belluga i comporta com un mico, i acaba per 
conduir-se com un porc si beu vi sense mesura. 
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La font lluminosa de l'Exposició Universal de París, 
l'any 1889. 
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Sortida del ramat a la pastura. 
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A N T O L O G I A P O É T I C A 

La cançó dels invadits 

N o passareu! I si passeu, 
serà damunt d'un clap de cendra; 

les nostres vides les prendreu, 
nostre esperit no l'heu de prendre. 
Mes, no serà! Fer més que feu, 

no passareu! 

No passareu! I si passeu 
quan tots haurem deixat de viure, 
sabreu de sobres a quin preu 
s'abat un poble digne i lliure. 
Mes, no serà! Per més que feu, 

no passareu! 

No passareu! I si passeu 
decidirà un cop més la història, 
entre el saió que clava en creu 
i el just que hi mor, de qui és la glòria. 
Mes, no serà! Per més que feu, 

no passareu! 

A sang i a foc avançareu 
de fortalesa en fortalesa, 
però, què hi fa, si queda en peu 
quelcom més fort: nostra fermesa! 
Per'xo cantem: "Per més que feu, 

no passareu!" 

APEL-LES MESTRES. 

'Del llibre "Jubilar Tribut al venerable Apel·les Mestres, 

1854-1934"). 
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Eclipsi total de sol 

E N 1850, en Josep Parés fundà el seu Observatorio 

Astronómico Barcelonés, instal·lat encara en lo pla 

de Palacio. En 1860, l'amplificà el mateix fundador, aju

dant-lo en la-seva empresa el catedràtic de física senyor 

Bonet. 

Alguns eclipsis, notables per demés, s'han succeït du
rant el segle xix, mes, no volent ja per més temps cansar 
als qui em llegeixen, mentaré tant sols el total de sol que 
tingué efecte el dia 18 de juliol de 1860. 

Començà l'eclipsi de sol, a les dues hores, tres minuts 
i cinquanta segons de la tarda, i finí a les quatre, vint-i-dos 
minuts i setze segons de la mateixa. 

Jo recordo encara (1), l'aspecte que presentava Bar
celona i les observacions que es feren per tota mena de 
persones, en aquesta ciutat. Mentre durà el fenomen foren 
fotografiades les cares que presentava l'astre solar i quan 
l'eclipsi estava en son apogeu, el mercuri del termòmetre 
va descendir mig grau. 

Al Tibidabo es trobaven reunides més de seixanta per
sones, eixides de Barcelona, per anar a fer les seves ob
servacions científiques en aquella muntanya, i tal va ésser 
el canvi atmosfèric experimentat que els instruments i els 
bastons es cobriren d'unes gotetes semblants a rosada, i 
tot presentava el mateix aspecte que el d'una fresca mati
nada. 

A Montjuïc es feren també algunes observacions i 
pot ben dir-se que aquell dia Catalunya tota es convertí 
en un vast observatori astronòmic. 

(1) La ciència astrològica a Catalunya, per JOSEP FITER I INGLÉS. 
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Dels bells indrets d'Olot: «Hivern» 
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Als col·leccionistes de 

GOIGS 
fem avinent que tenim un bon 

assortit de GOIGS, correspo

nents a: 

SANTS 

SANTES, 

MARE DE DÉU 

SANT CRIST 

etc. 

als preus de 10 i 15 cèntims 

cada un, -també acceptem l'in

tercanvi- en l'Administració de 

C U R I O S I T A T S 
DE CATALUNYA 
RIERA ALTA, 61. - BARCELONA 

l 
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