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Assaig d història del periodisme 

SABEM per Haitin, "Bibliographie historique et criti
que de la presse periodique française", que Anvers 

(1605), fou, o sembla ésser, la cuna del periodisme en la 
forma avui dia usual; segueix l'exemple Alemanya, que 
en 1616 publicava a Francfort una Gaceta setmanal; An
glaterra, en 1619; França, en 1631, i altres nacions, con 
Dinamarca, Suïssa, Itàlia, etc., tingueren, bastants anys 
després, els seus fulls periodístics. 

A Espanya, la història de la "Gaceta de Madrid", es
crita por Aurelia Fernández-Guerra, en "Los periódicos 
madrileños" (1876), cita varis papers en foli curiosos i 
rars, que circulaven molt abans que la "Gaceta". 

A Catalunya, alguns creuen ésser "Diario de Barcelo
na" el periòdic més antic. Això és cert en quant als que 
es publiquen actualment, però no en quant a primer pe
riòdic, editat a la nostra terra. 

Fer aclarir aquest dubte, i manifestar antecedents ce 
l'assumpte periodístic en qüestió, direm quelcom p?r a 

il·lustració dels lectors de CURIOSITATS DE CATALUNYA. 

Si consultem el "Butlletí de la Federació de la Prem
sa Catalano-Balear", número 7, maig 1935, que insereix 
una llista de publicacions barcelonines, recopilades P61 

nostre amic Joan Torrent, en la qual s'enumeren, per or
dre d'antiguitat —no de duració—, els periòdics que han 
vist la llum a Barcelona, constatarem l'equivocació en que 

estan els que allò creuen. En efecte, s'esmenten corn a 
publicats durant l'any 1641, cinc periòdics; després con_| 
tinuen els altres anys; en arribar al 1792, data de l'3?*1.1* 
ció de "Diario de Barcelona", s'han consignat ja 17 tlt0 

de periòdics publicats abans d'aquest. Resulta, segon ̂  
l'esmentada llista, que és el 18, per ordre cronològic, » 
això que no és completa, doncs tenim a la nostra collecc 
de premsa altres publicacions, per exemple: "Mercu 
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Veloz y Verídico de noticias venidas a Barcelona", del 
1706; "Gazeta de Barcelona", del 1757; "El Duende Es
peculativo", del 1761, i "Diario Curioso, histórico, erudi
to, comercial, civil y económico", del 1773 —no hi'ha que 
confondre'l amb l'altre de l'any 1762— que no consten a 
la susdita relació. 

Nosaltres podem oferir com a precursor del periodis
me una "Còpia de les noves de Itàlia per Ierres de Ge
nova", de 9 de juny de 1557, i segons nota facilitada pel 

Ndm.'i 

DIARIO DE 

Del Luaes i de 

BARCELONA. 

Octubre de 179a. 

SAJÍ R.EMIGÏO , OBISPO V CONFESOR. 

Est i U Indulge ocia de las Quarc rra Horas en La. lgt&üi de lofr.Asjc!í!. 
ác Religiofaide Samo Domingo, 

FERIA, 

Manant 1 Uay Feria en Atforge Diumenge y Branca. 

Afecciones Asmnemicaí de hoy. 

El 15 de !a Luna menguante. Sale.-* las a bor. con *f min. y í o * t ; 
del aoothficcr . supone á las 7 hor. con í9 mih. y i&seg."de manan 1 11 
y esta en ios 1 j grad. 1 min. y 7 seg. de Aries. SaTe el Sol á las tf hor. 
con 10 mm- : se'peult» á las ï hor. too 50 min. ; y e\t* en los 3 grad. 
57 mm. y í« í e 3- de Libra. Debe señalar el relox al mediodía las 1 i bor 
eofi 41 mm. v j 1 K ^ ; L J Eojucion mequua 18 seg.eri 14. horas ; £ e l 
Equinoccio diiía.del Sol 11 hor. con 37 min. y 5 "g- Koy celcbo i* 
L'una «pecio etc conjut!Cion<on d Planeta Saturno i las 11 hora* coa, 
1 i ruin. 

AFI CCWUES METEOROLÓGICAS DE AUTES DE ATER. 

fo'v. i dcl'dia, . Te» mo metro Eafomcr̂ o j 
A U i o d c la rnarV 
A lis í*de ¡4 tard. 
A t u n rf* ra 00c. 

11 g<*d. 9 

17 

t8 pula, -o! 

3 •• "q 
Clof.mcJK».  <« > (1 . . - .o«[ 

(V;; s y Armosjrr ¡ | 

I S, S. O- Nube?. I 
| s ¡Nub.¿r r .c«b Bu. 9 

c p foerflenfrgfub. Ittf. ¡I 
£L*>acjon media. 1 

T¿ ED/rOJÏ DEL.DIARIO A LA C1VDAI> Di EARCEW$A. 

X^/una siempre globosa 
De Héroes y Sabio* , donde se htn c/ í^o 
Letras j virtud , homv acrisolado, 
Ancs r valor , nobleza victoriosa. 

D;S-

F a c s í m i l d e l n ú m . 1. 

senyor Romà Canivell i Buxó, a 25 de juliol del 1624 va 
parèixer a Barcelona un dels plecs de periodisme primi-

u> amb el títol següent: "Nueva y verdadera regozijada 
^ a los christianoa trayda de Levante a los 25 de Julio 

e 1624, de una famosísima presa que a los 13 de dicho 
®es an hecho 17 galeras de Sicilia y Ñapóles y tres de 
malteses yendo en busca de las galeras de Biserta y de 

Sel". Però el primer periòdic català és un fascicle pu-
.«cat per Jaume Romeu, en 1641. Duia el títol de "Gazeta" 
«a una imitació de les que apareixien, en aquell temps, 

a "anca. 
Ara bé, hem de confessar que es considera com a pri-

*er periòdic publicat en català, el que sortí l'any 1843, 
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amb el nom de "Lo Verdader Català" i que solament 
en sortiren 6 números; els anteriors no estaven escrits en 
llengua vernacla. 

Remarquem que fins ara, sempre hem parlat de pe
riòdics, no de diaris, perquè el primer dels diaris apare
guts a Barcelona i a Catalunya, fou el "Diario Curioso, 
Histórico, Erudito, Comercial, Público y Económico" que 
sortia de la impremta d'Onofre Martí, situada al carrer 
de Sant Pere més baix. El nom, potser massa llarg. Això 

p í g . i , 

EL D U E N D E 
ESPECULATIVO. 

N U M. II . 
Ü*trt sftÍJ,n art'tmi , »rf»e fe nlftafñ trtg¿fPt 

ntc {ui}ac** fervttire'. 

Cic. d, Fiwt. 

"MODA EH lA CQNDUC7 A DBIOS HOMZRE?. 

EN el comercio ,±( IJ , ^tnrçjnruerviençn cofas can 
extravagants , c irregulares > tyie pata ddíimular-

!••» , o no verlas en li (Ondu&k Je los hombres , es im> 
wtter tener U miftiía #ípecw de irregularidad, v « i r a -
vacancia ji> bien àemxrft Hiri^if e m o Difcipulo de ¡a. 
Moda , y obedecerla en un rotio. A 1» Mttda bíirtfce ift*. 
«filio U V.AJCII parte He los h'unbrei ; y fi no cngiñan 
til» tVouctüs , parecí , que rxrrcr jo>-t£iiccioii , rtr> luto 
lohrv <•! a.oáo di uta? L» coras (\ac fun de íu coniperen-
• u , fino también RiOre la miima vida, delhambre. Las 
cadena* de la Muda , nue arraíHan al cuerpo , tienen 
igualmente apreúdai nuertta^ eart timbres. La méfa , el 
veftido , I** diver finnes ,- las ocupación**, el delcan-
w . í i t . todo efta, ÍMfrtí» d efij Reyna v.ma , y Hechi
cera. fclU tiene encarcelado al entendimiento , -demen-
r*du ti atb'trio , (omitido el rltfotrfu , y a tu dtfpefi-
cion , y ***4en toda* las fofas , que conocen'** Alma 
por principie- La roas inaguantable necedad , rmagmg-
«fct a.la tn ti TUie de un nial rasr.pLexumado . > telm- . y 

tí vrev' 

Facsímil del núm. 2. 

féu que en aquell temps, abreujant, hom l'anomenés "El 
Curioso y Erudito". El primer número d'aquest diari apa
regué el 7 de gener de 1762. No va tenir més enllà d'un 
any d'existència. 

Es cert que durant el setge de Barcelona per les tro
pes de Felip V, en 1713, sortí un periòdic, que, malgrat 
anomenar-se "Diario del sitio y defensa de Barcelona . 
nó es publicava diàriament, havent-ne sortit 42 números-
el primer a 31 de juliol del 1713, i el darrer a 23 d'agost 
del 1714. 

"Diario de Barcelona", corresponent a 16 d'octubre 
del 1892, en ressenyar el seu origen, copia l'autorització 
concedida pel Rei d'Espanya, per a publicar a Barcelon^ 
el susdit diari, de quin document esmentarem aquest p 
ràgraf: "El Rey = Por cuanto, por Dn. Pedro Pablo Usos, 
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se me hizo presente, ser útil, el establecimiento de un 
diario en la ciudad de Barcelona, a imitación de el de 
Valencia, y de la mi Corte... Dado en Aranjuez, a 6 de 
abril de 1792". Efectivament, el dia primer d'octubre 
d'aquell any, va aparèixer "Diario de Barcelona". 

Resulta, dones, que el precursor del periodisme a Ca
talunya va ésser "Còpia de les noves de Italia per letres 
de Genova", en 1557; el primer periòdic "Copia de una 
Gaceta enviada de Francia...", en 1641; el primer diari 

M£FcyWO VtLOZ , r rBRjDTTO DI \OT!(: ,-ts .rj.. 
Htúa i &*Tçtían* ¿i* iC. Jt luite par ti Cutrco dt ¿ t i r -a i , -

«4 t que fan Us Oouitntn. 

VIENA , : J , / . » , . i?o& 

W T A fidegrwidWei feftivo jibaro zotque íeft* i en i do en efta Corte, «out, 
4 J - 1 M notfeiwque han traído leu kxpreflos , qoede Cifhaliirii , Qlanda, 
¥ijiidef,e regalaren aapor-taron à eíb en«juatro justoníecutivoi. ínosd>. 
»ttnJ« j 1 J £ á o n Empcncrlz Madre.orros à fus Mageftades Imperiales vf 
6tra*ádi*eífo« Confetos, y Principes , con lis noticia* délos felinísimos lu-
CeíTotoV hs'Armas ¡Abada; Libre,Barceló ni , y otras paites , que celebraron 
*n etraCortctonfin^ijIaie. feliJMtdenwaihaayanesíuí Mageitades , ab.t-
tiendoenSanÉfleVan,donde colocaron feí> Vanderas, que la*Ue*¿ el bato» 
de Qiies de la ÍJjíaüa de Flaudes. y fe cantó el Te Dtmm , eon vanas faivas de 
Artillera, Jrférentesfuegos, y fiefias.con vu O&avirtodc ragat i» as i nueí 
ïra Señora" del Socorro , por el aumento , y tcln idad de lai Armas (\luJa*. 
AíuOadayTÍ eftaGortecorsloi Malcontentos de Vngru , ha deiciminadori 
Sràoi imperador hisjer la Cimpañaperfonaímend en el Rui, ton las Tro
yas que fu rVlag.CeCirea rema ocupadas en 'a Vngna.y TrainÍLtvioia.y ton lat 
mtrvef.jfií'uiTi·s reclutas,que difpato efla Coitc . que van roanhaico àeiael 
Rm.J •tnn'io fypotien fe jtin«riii reas de cien mil combatientes con todas lia 
Jrei-rr.coives fufkiciuei pata el filio del* fortifsima flaca de Argenriru.cu-

Ki Prendió lartsbten fe tu pone muy numftofo , y de nneeo rcclutado por loi 
•n<r(«t,coo clcuycUdo,que pide, vnaFiac» de (anta si.nfcquencia.pero rift 

tJnturi; . en *lb Corre fe tiene por cierta l»Vt£roiia , a(iif>J<nda¿ ella per-
fumlnsent«la.rVL·igcu:adCefarea,auiiqvie alpinos dudan de íu pnrnda^poi fu-' 
Jwi,<i lo toes Uí íxaf reare' prcofis otupic iones de o tus depeiide-nciai. 

LOSDRfcS : ( ^ ' M " 
Saltó deíTos P«rtt»en días 18 10 y n de Mayo la gran rUirmroU 

Arm«l»ln'£lefa,jrQjandcl>,y amndo Uegadode-Barctlona à ella Corte dot 
ExpiellosllaReyna nttelhaSn'Ktti¡, ron las felices nor.cus de aver llegad» 
l*i doi tfoiudeM ton ios focorros de fu M. B-a tan buen tiempo, que fe logia 
el rruvóf reiuorodeUi-rVulíS Aliadas , copio de las Enemigas b huida mai 
«freotWa eme fe Ka viftot t i » tegozuado tnutbo eftis nocidas , ton toda* 
iit djĵ KjriAcaciaaes de (ubiíg , y £*g&. Se d'ò hi»gr> orden de que parriefU 
Vn troco de Armada, que tltaea aprr fiada ep Purt Vellilti ,paia rcayor JU-
Bif-if.icteU otfa. LaDi^iiracwadeCjihaiaóa,Ciii4*d,y Braco Mílirar pe
dían 1 fij M- B. qne aftadieítc al numero-ofrecido de Í C . Navios para ftg»-i 
hd*d de IM Puerto* de típwu veinte mas, parí < imponer el nvnrto de j o* 
ftqjr fuMag BnUim. , a j wijíviaoktcidc , h también tedas fus A mi* 

A e. 

Facsímil, any 1706. 

Diario Curioso, Histórico, Erudito, Comercial, Público 
? Económico", en 1762; el primer periòdic escrit en ca-
*\ "Lo Verdader Català", en 1843; i que el diari més 
f̂cc dels que es publiquen a Catalunya "Diario de Bar-

fclona", en 1792. 
Nosaltres manifestem tot el que sabem; això no vol 

r1, que no hi hagi més dades aclaratòries i complemen-
nes que podem ignorar: aquest és el motiu pel qual 
tu^item el concurs de tots els amants del periodisme, a 
<| investigar degudament llur història, per haver vist 

/^cacions respecte a aquest assumpte, quelcom confu-
s i àdhuc contradictòries. Agrairem moltíssim als qui 
s vulguin ajudar en nostra tasca, trametent-nos les notes 

í\e Posseeixin a CURIOSITATS DE CATALUNYA, perquè entre 
^ es fa tot. 

JOAQUIM ALVAREZ CALVO. 
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Al m ogav e r s 
i 

N o és pas el nostre propòsit exposar aquí la íamo-
síssima expedició dels almogàvers a Orient, amb 

tota cura de dades. Lluís Nicolau d'Olwer ens ho descriu 
minuciosament en la seva obra "L'expansió de Catalunya 
en la Mediterrània Oriental", i més senzillament ens h° 
explica Rovira i Virgili en la seva "Història de Catalu
nya" (tria d'episodis). 

Ferò, no ens podem sotstreure a l'encís de donar a 
conèixer dos grans fets històrics dels almogàvers: un d e.» 
és la ja coneguda expedició a Orient, i, per tant, l'aDreu-
jarem molt. L'altre no és ja tan divulgat i ens hi exten-
drem més: es tracta de la Campana d'Osca, fet que regis
tra la Història d'Espanya... si bé no sabem amb quina 
autoritat obliden els cronistes castellans la intervenció ca
talana en aquell fet històric... 

Abans de tot, però, recordarem el símbol dels almo
gàvers. A Orient es cridava: —"Sant Jordi! desperta 
ferres!", i a Mont Aragó, més enllà de l'Ebre, eixia 
crit de: —"Via sús, via sús, desperta ferres!" Es P° 
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apreciar que el "desperta ferres!" era, doncs, el crit di
guem-ne nacional dels almogàvers, d'origen netament 
català. 

Almogàvers a Orient 

L'expedició almogàver a Orient ha arribat a nosaltres 
per les narracions d'En Ramon Muntaner, de l'Empordà, 
i dels grecs Pachymeras i Gregoras. 

La Companyia Catalana salpà del port de Messina a 
l'estiu de 1302, tocà Malvesia i arribà a Constantinoble 
el mes de setembre. 

L'expedició era composta de 39 naus, 1500 cavallers, 
4000 almogàvers i 1000 d'altres peons, mullers, amigues i 
infants; la comandava en Roger de Flor, antic frare de 
l'Orde del Temple. 

A la primavera del 1304 arriben a la illa de Xiu dues 
galeres, 200 cavallers i 1000 almogàvers, comandats per 
Bernat de Rocafort. 

En octubre de 1304 arriben a Màditos 9 galeres cata
lanes, 300 cavallers i 1000 almogàvers, comandats per 
Berenguer d'Entença. 

No donarem ara detalls de les conquestes dels almo
gàvers ni de llurs aventures. Tan sols remarcarem que a 
Primers d'abril de 1305, a Andrinòpolis fou assassinat 
Roger de Flor, als 37 anys d'edat. Tots els almogàvers 
que Roger portava com guàrdia personal foren morts, ex
cepte "e d'aquells tres la un era Ramón Alquer, fill d'En 
Gilabert Alquer, cavaller de Catalunya nadiu de Castelló 
$ Empúries; e l'altre un fill de cavaller de Catalunya per 
nom Gullem de, Tous; e l'altre Berenguer de Rondor qui 
efa de Llobregat" (sic) (*). 

Poc després fou assassinat l'almirall Ferran d'Aunés, 
1 empresonat Berenguer d'Entença. 

Bernat de Rocafort és nomenat Cap de la Companyia 
Catalana. Els almogàvers desfondren els vaixells i per 
d°s anys la península de Gallípoli és un estat català inde
pendent. Es hissada la senyera de Sant Pere a la torre 

Recordem als llegidors el que diem en el nostre article «El 
o r de Catalunya», on parlem del poema d'En Rubió i Ors «Rondor 
e Llobregat», premiat en el certamen literari de Barcelona, en 1841. 
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mestra de Gal·lípoli, i a la batalla duen els almogàvers les 
senyeres de Sant Jordi, de Catalunya i de Sicília. 

Berenguer d'Entença retorna del captiveri i és assassi
nat en 1307; és assassinat pels mateixos almogàvers que 
tant l'estimaven. (En una lluita interior, Esbert de Roca
fort, germà d'En Bernat, i Dalmau Sant Martí, oncle de 
l'anterior, són els que el maten sense conèixer-lo... o 
potser coneixent-lo massa!). 

Més tard, Esbert i Bernat de Rocafort són empresonats 
pels caps de la Companyia, lliurats a Nàpols, tancats... i 
moren de fam i de set. 

En mig de tot aquest enrenou, i de 1302 a 1310, els 
almogàvers foren el terror d'Orient. Batalles guanyades, 
saqueigs, llogarrets i viles passades a sang i foc... llegint 
les aventures dels almogàvers a Orient talment sembla 
assistim a aquelles històriques "ràzzies" que Gogol ens 
descriu en la seva obra "Tarass Bulba", amb els cosacs 
zaparagas. 

Ja hem dit que no ens endinsaríem gaire en aquest 
capítol. L'expedició de la Companyia Catalana a Orient 
és prou coneguda per anar-la descrivint aquí. 

Finirem, doncs, aquesta part, amb una breu descripció 
que fa Muntaner, dels almogàvers. 

Els almogàvers —diu— anaven vestits només de gc-
nella, calces de cuiro i portaven avarques. Sense arnes 
defensiu de cap mena, anaven armats d'una llança, dos 
dards i el temible "coltell catalanesc. Són els ballesters 
catalans, los pus sobirans ballesters del món" (sic). 

RAMON BOTEY I OROBITC. 

ir 
AFORISMES I TKOVERBIS 

Qui cua ha de palla, té por de foc. 
Barca parada no guanya nòlits. 

Paciència plora en el començament i riu a la fi-
Pactes rompen lleis. 

Ço que hom no ha de pagar no és car. 
No totes les pagues cauen per Sant Joan, que algune 

cauen per Nadal. 
Músic pagat no fa bon so. 

El bon pagador, de lo dels altres és senyor. 
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Una tarda a FOdeon 
(Acabament) 

E N l'espai d'un o dos dies, Piquet enllestia una d'aques
tes obres de circumstàncies, donant-se el cas que 

moltes vegades, la feia assajar sense el darrer acte, espe
rant solucionar l'obra en un o altre sentit, segons la suc
cessió de fets que anaven portant els diaris. Gràcies a 
aquest procediment, el públic de l'Odeon podia veure al 
viu, en les taules, l'endemà mateix dels fets, el que tot 
just relatava la premsa. 

Això sí, passés el que passés, en els seus drames r.o 
hi podia mancar la mort del traïdor; el seu públic ho re
clamava, ho exigia i no hauria tolerat que se li negués 
aquest gust. Ho exigia a tal extrem que, en el "Carlos II 
el Hechizado", quan maten l'odiós personatge Froilan, 
havien de repetir l'escena, havien de matar-lo dues ve
gades, per temor que amb una no quedés prou mort. 

L'actor Virgili, insubstituïble en els clàssics traïdors 
ce nelodrama, segons confessió pròpia, en l'espai de mig 
any a l'Odeon varen matar-lo setanta-dues vegades... 
També deia, assenyalant les esquerdes i bonys de l'em-
postissat de l'escenari: —Veieu?, tot això són senyals de 
agudes meves! Val a dir que les caigudes d'En Vir
gili donaren molt que dir en aquell temps, i que han es
devingut llegendàries entre la nostra gent de teatre. 

En Piquet tenia pensades que el feien molt agradós i 
Popular. Per la diada de Sant Josep, a més del drama de 
consuetud, es representava la comèdia en dos actes "Jo-
seP, Pep i companyia, o la festa dels fusters", donant en 
aquell moment entrada franca a totes les Pepetes i Jose
e s que es presentaven. 

—Els hi feia ensenyar la cèdula? —diran vostès? 
~-No cal. Ell mateix, quan no era sord, o per mitjà del 
Porter quan ho era, preguntava: —Com te dius tu, Josep? 
rassa avant. 

—Aquest noi també se'n diu. 
—Oi que no, que es diu Ignasi —feia un altre xicot 

I'de li volia mal. 
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—Tu et dius Ignasi! Fora. No pots entrar. 
—Oh, és que el pare se'n diu de Josep i és fuster. 
—Es veritat, això? 
—Sí senyor, sí; i la mare ven cigrons al mercat de 

Sant Josep. 
—Essent així... apa, cap a dins. 
El diumenge de carnaval també deixava entrar de 

franc a tots els que es presentaven disfressats. La major 
part dels concurrents hi anaven vestits de moro, que era 
«1 trajo més fàcil d'arranjar: unes calces amples, un gipó 
vermell, una tovallola al cap a tall de turbant, amb una 
mitja lluna de cartró argentat i una barba pintada amb 
un tap de suro cremat... i cap a l'Odeon falta gent. La 

sala semblava aleshores un mercat africà. 
Quin temps aquell! Jo hi havia anat, a l'Odeon, dient-

me Josep!... Jo hi havia entrat vestit de moro!... 
En el repertori d'En Piquet hi figuren els títols més 

adients per a atreure el públic en les diades assenyalades; 
així hi tenim: "Don Juan Tenorio, segunda parte", "La 
infància de Jesucrist", "La perla de Barcelona o la Reina 
de les Mercès", "L'enterro del carnaval", "Josep, Pep ' 
companyia", "El gall de la Passió", "El dia dels morts'-
De títols melodramàtics no en manquen pas: "La venganza 
de Romeo", "La viuda de Serrallonga", "Mala hija y 
la madre desventurada", "La hija de un sereno de París , 
"El hijo del verdugo de Londres", "De tejedor a mi
llonario", "La monja sangrienta": en total, com ja hem 
dit, uns 150 títols. 

Mes, tornem a la sala d'espectacles, que ja han dona' 
tres toes de campana i es va a començar el fi de la festa-
"Dos llençols i un vestit negre", comedia en la que els 
actors hi feien gran gresca, i que arribà a 72 represen
tacions. 

En tornar a la sala, l'orquestra que amenitza els en" 
treactes encara sona. Aquells músics els hi costava m<> 
posar-se d'acord, però quan ho aconseguien, encara e 

hi costava molt més aturar-se. Això feia que gairebé 
sempre, en aixecar-se el teló, els instruments sonessi 
encara. 

Per fi, ha callat l'orquestra i es representa la comèÇ13 

de riure, com ells deien. L'esclat de rialles i els en 
de joia no deixen pas oir ni la meitat de les parauie • 
Però, què hi fa, si l'acció de l'obra i els gestos dels come 
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dints ho expliquen tot!... I la comèdia s'acaba restant 
tothom plenament satisfet. 

I així una tarda, i una altra tarda, l'Odeon d'En 
Piquet funcionà durant 15 anys consecutius. 

A començaments de l'any 1887 es tancà el teatre. En 
Piquet posà un anunci als diaris expressant que venia el 
mobiliari, la guardarropía, els decorats, etc., i es retirà 
a Sarrià, el seu poble nadiu, amb una bona fortuna, fruit 
del seu treball bregant entre comèdies i comediants i 
sobretot amb aquell públic tan seu, tan típicament barce
loní per la forma exterior, però tan semblant, en el fons, 
a aquell altre públic de la Porte de Saint Martin, de París, 
i a tots els públics de melodrama d'arreu del món. 

* * * 

Sis temps han canviat. I si bé els sentiments i valors 
morals que posava en joc el melodrama són eterns, perquè 
són humans, avui es manifesten en el teatre a través de 
noves formes, i els públics reaccionen distintament que 
abans. L'espectacle pintoresc de l'Odeon ja no existeix, 
es -ma cosa llunyana. Per això us deia en començar que 
l'O ieon se m'apareixia com un vell gravat, com una 
antiga litografia de tintes amorosides per la pàtina del 
temps... 

LLUÍS MILLÀ. 

UNA LOCUCIÓ POPULAR 

«res a cobrar a can Blanxart» 
Li antiga casa de comerç de Girona que s'anomenava 

Qe Torrellas i Blanxart, fou un establiment que gaudí 
sempre de fama i crèdit, a la qual cosa va contribuir molt 
'haver estat sucursal o comissió del Banc Nacional de 
Sant Carles i després de Sant Ferran. 
, El nostre modisme, que s'usa en sentit irònic, ve a 

!1|nificar o a dir a la persona a qui es dirigeix: "El teu 
crea.it serà pagat puntual i religiosament com acostuma a 
fr'"0 la citada casa"; i el sentit vertader equival a dir: 
ĉom ¡a casa de Blanxart, on h¡ ha fons i crèdit, no et 

-ora el diner, ja pots donar-lo per completament perdut". 
r- &1 mateix sentit s'usa a Barcelona: "Ves a cobrar-ho 

Ceca", o casa de la moneda. 
ENRIC CLAUDI GIRBAL. 
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La gata i el belitre 

DE la gata i el belitre 
jo us diré lo que ha passat, 

s'ha perdut alguna cosa 
no sé qui l'haurà trobat. 
Si haurà sigut el ca 
o la nyigo, nyigo, nyigo. 
Si haurà sigut el ca 
aquell que l'haurà trobat. 

Ja en respon una velleta, 
penso que haurà estat el ca, 
jo la gata no l'he vista 
ni sentida miolar 
que si la puc atrapar 
a la nyigo, nyigo, nyigo, 
que si la puc atrapar 
ja me la pagarà. 

Dones, bé estareu contentes 
ara que el ca se n'ha anat, 
atipareu bé la gata 
que estigui grassa aviat; 
li donareu pa torrat 
a la nyigo, nyigo, nyigo, 
li donareu pa torrat 
i amb oli ben sucat. 

Faci fred o plogui o nevi 
al defora em fan anar, 
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Alegret 

sense llit, sense sopar, 
a la nyigo, nyigo, nyigo, 
sense llit, sense sopar, 
mal ofici és el de ca. 

Som anat a la perera, 
som estat afortunat, 
no he menjat sinó una pera 
i m'han ben codolejat. 
Diuen que em volen matar, 
a la nyigo, nyigo, nyigo, 
diuen que em volen matar, 
mal ofici és el de ca. 

Ara ve la primavera 
que regnarà la guineu, 
i llavores bé ho veureu 
que la nyigo, nyigo, nyigo, 
i llavores bé ho veureu 
si els cans tenen un bon preu. 

De la ja - 'ta í el be • li - Ire ¡o us di-

t*. *5 ^ **í i ' ** • ; N . r-h p *• ,—^ 
- . ; ' — j • 0 i * • »*—i—*-ï—5-3 -7—3^—,—¿- • -4—w—-—| 

• lo que ha pas - sat S'ha per - dut al - çu - na co sa no sé 

^—^ l' p \ . •_, g 7 | ."* r .' .' ¿. ^^T^ 
Q i l*hau - rà tro - bat Si hau - rà si - gut el ca o la 

E r ^ s .^ ^ S N 1 
n~~T„ . ' ? é 

go nyi • go nyi - go si "hau - rà si - gut el ca a - q'jel! 

o-i lliau . rà tro • bat 

(°e «Cançons de tot arreu>, per Mn. F. Baldelló, 1936). 
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El sometent del Bruc. 

F E T S H I S T Ò R I C S 

ha batalla del Bruc 

UN dels fets importants que registra la història, es 
la gesta heroica d'uns quants homes, mal equipats 

i municionats, que feren front a un nombrós exèrcit in
vasor, vencedor fins aleshores d'altres països d'Europa, 
fent-los recular i apoderant-se de bastant material de 
guerra. Ens referim a la batalla del Bruc, de la qual en 
fem l'explicació. 

Estaven en lluita els catalans contra els francesos, 
per l'ambició del seu emperador Napoleó Bonaparte, de 
voler afegir un reialme més al seu imperi i fer-se domi
nador de Catalunya. 

Assabentats els manresans, el 6 de juny del 1808, que 

una divisió francesa sortida de Barcelona el dia 4 de 
mateix mes, al comanament del general Schwartz, mar
xava cap a Manresa, amb !a intenció molt probable de 

voler castigar l'osadia d'haver cremat els manresans 
la plaça Major, un carro que portava paper segellat iran 
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cès, es posaren de seguida en peu de guerra, i feren 
tocar les campanes a sometent. 

Ràpidament s'estengué el moviment, i en arribar 
l'exèrcit francès al peu de la muntanya de Montserrat, a 
les glorioses altares del Bruc, que és on es trobaven 
reunits els sometents d'Igualada i de Manresa armats 
amb destrals, aixades, escopetes i trabucs, des d'una 
pineda espessa varen rompre el foc contra els francesos. 
Refets de la sorpresa, embestiren pels penyalars contra 
els catalans, que es disputaven pam a pam el terreny, 
& ' que acudiren a ajudar-los els sometents de Sallent i 
S.mpedor, junt amb un noi que portava un timbal, però 
que el sabia tocar amb tanta afició, que els francesos 

rien volgut despendre's d'ell, perquè amb els seus 
reioblants, repetits pel ressò que fa el terreny, feren 
creure a l'enemic que s'apropava un gran reforç de tropa, 
desconcertant-los de tal manera, que deixaren abandonat 
un canó, que els catalans arreplegaren a la Riera de 
Czbrera; i enardits per aquest triomf atacaren els nostres 
amb més coratge als francesos i obligaren al general 
Schwartz la seva retirada a Esparreguera. Aquesta fou 
una de les causes principals de la derrota dels francesos, 
mercès a l'eixerit noi Emili Llusà, heroi d'aquella jornada. 

Aleshores el general Duchesne, veient la desfeta del 
seu exèrcit, ordenà la sortida d'una segona expedició ma
cada pel general Chabràn, que tampoc fou més afortu
nada que la del seu company, puix en arribant a Tarra
gona, es veié en el cas de retrocedir, trobant forta resis
tència al Vendrell i a l'Arbós, essent desfeta la seva 
columna pels sometents de Manresa i de Lleida, comanats 
Pel que fou l'ànima del segon moviment, don Joan Baguet, 
escrivà de !a Ciutat del Sol. 

Aquesta segona victòria tingué lloc el dia 14 de juny 
del 1808, o sia vuit dies després de la jornada heroica del 
timbaler de Bruc. 

J. C. 

15 



" ¡^ -* : * ^ à % í · > ^ 
« * d-" -

El Vendrell. - Vista general. 

ZJenJrell 

AQUESTA vila pertany a la província de Tarragona, 
distant 29 Km. de la capital. Comunica amb aques

ta per immillorable carretera, ferrocarril de la Companyia 
de M.S.A. i un bon servei d'autoòmnibus a diari. 

Es situa a la comartia d'El Baix Penedès, de la qual 
n'és centre; celebra setmanalment un mercat (diumenge), 
essent molt concorregut pels camperols de la contrada. 

La seva producció consisteix en blat, oli, garrofes, vi 
i llegums; té vàries fàbriques de rectificació d'alcohols, 
les quals constitueixen part de la riquesa vilatana; ja 
ho diu la dita: "Vendrell, fas olor de garrofes i de vi 
novell", i a més, un altre ja també molt conegut: "Al 
Vendrell venen vi bo i barato i se'l beuen en bot". 

Està situat prop la mar, a 3 Km. de Sant Vicenç de.s 
Calders, lloc on està emplaçada la formosa Estació de 
M.S.A. de gran trànsit durant dia i nit; a 4 Km. hi ha 
Sant Salvador, lloc d'estiueig, i antic port vendrellenc. 

Es troba rodejat de muntanyes; mereixen especial 
esment les de Montagut i El Montmell, degut a les seves 
alçàries, veient-se molt concorregudes durant ei temps de 
caça, per ésser allí molt abundant; també són concorre
gudes pels excursionistes, degut a les coves i avenes que 

s'hi troben emplaçades. 
La població és d'uns 5.000 habitants; té Hospital 

fundat en 1880; actualment és portat per Germanes de la 
Caritat. Els carrers són rectes, llargs i espaiosos i u n a 

llarga rambla anomenada Passeig del 4 de març. 
Ultra la platja de Sant Salvador, el Municipi del Ven

drell posseeix la platja de Comarruga, on s'hi troba v*1 

16 



excel·lent Balneari amb galeries de banys i dutxes medi
cinals, a més de la seva xamosa platja; degut a la con
currència que s'hi aglomera en els dies calurosos de 
l'estiu, s'està procedint a una gran obra d'arranjament i 
embelliment. 

Compta amb diverses escoles nacionals i particulars, 
varis establiments bancaris; locals d'esbarjo, Centre In
dustrial, Cooperativa de consum, centres polítics, orfeons 
i un magnífic camp d'esports. 

Mereix també menció especial l'església parroquial, 

L'àngel del cim del campanar. 

espaiosa i de construcció sòlida i severa, la qual, junt 
^ b el seu campanar projectat per Joan-Antoni Rovira, 
de Tarragona, en l'any 1769 i el famós Àngel al cim, 
embelleixen la vida. 

Un xic d'història vendrellenca: 
Sembla probable que l'origen de Vendrell, tenint en 

compte la seva proximitat al famós "Arc de Barà", fou 
^a "vila" o "pagus" romà, però la història coneguda no 
comença fins a la restauració cristiana, quan el seu territori 
f°u cedit al monestir de Sant Cugat del Vallès, qui va 
establir a la comarca una granja que, a mitjans del 
^gle iv, comptava ja 66 focs. Al segle v es nomena ja la 
v'k en una convocatòria de Joan II, durant la seva guerra 
a!nb els catalans. Més endavant i sens dubte per passar 
{*•" Vendrell un dels camins reials que portaven a Barce-
lona> la vila fou punt de parada dels cònsols i prohoms 
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de Tarragona, que sortien a rebre el rei o el virrei quan 
venia de Barcelona i abans d'entrar a la vegueria del 
camp de Tarragona. Durant la guerra dels Segadors, 
Vendrell es va mantenir en el vassallatge de Felip IV sota 
la direcció de la família Morenés, natural de la vila, i en 
la guerra de successió tampoc va seguir a la resta de 
Catalunya en fer-se partidaria de l'Arxiduc d'Austria. 

En la primera guerra civil, els habitants de Vendrell 
(1838) resistiren a les forces carlistes acabdillades per 
Manuel Ibanyes, anomenat "El llarg de Copons", però 

El campanar renovat. 

en la que va seguir al destronament d'Isabel II, e¡' 
partidaris de don Carlos VII varen entrar a la població 
(4 de març de 1874). En commemoració deis que "1 

moriren en aquesta ocasió, es celebra anyalment u°a 

festa cívica. 
Entre els fills il·lustres de Vendrell s'hi troba el vio

loncelista de fama mundial, Pau Casals; en Jaume Car-

ner, ex-ministre de Finances, i J. Ramón, notari estudio5 

i escudrinyador de les gestes d'aquesta vila. 

UN VENDRELLENC. 
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Biblioteca del Centre de Lectura, de Reus. 

Centre de Lectura, de Rjeus 

AQUESTA institució de cultura reusenca, fou fundada 
i l en 1859 per un grup de joves presidits per Til-lustre 
reusenc, En Josep Güell i Mercader. Poc es podien pensar, 
els seus fundadors, que el seu Centre tan humil —puix 
que fins el conserge feia el treball sense cap retribución— 
es vegés instal·lat en l'actual magnífic palau construït 
exprofés per a joia de la ciutat de Reus i de Catalunya, 
mercès a Tesplendidesa d'un vell soci que quan li som-
r'gué la fortuna convertí en realitat el seu ideal somniat 
antany. 

Aquesta elogiable entitat està situada en el carrer 
Major, en què es destaca per la seva magnífica façana del 
tQt bella i adornada amb simbòliques figures. 

El seu interior està distribuït en un sens fi de depen-
aencies, de les quals cal destacar les següents: el Teatre 
"artrina, decorat magníficament; el vestíbul, amb colum-
°ata jónica i marbres; l'escala d'honor, tota de marbre i 
"una gran bellesa; Thall, amb un magnífic dors d'en 
Gargallo; la Biblioteca contenint uns 36.000 volums, amb 
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diversos manuscrits, incunables, etc.; la sala d'exposi
cions, on es succeeixen les manifestacions d'art; la secre
taria; el saló de converses, amb magnífics quadros. d'En 
Mir, Galofré, Güell, etc.; la presidència, en la qual es 
guarda un autògraf de Pau Claris; la sala d¡e conferen
cies, tota ella ornada de quadros de diversos artistes pic
tòrics; diferents sales per les juntes seccionáis, cada una 
d'elles petit museu; el museu, on es poden contemplar 
coses força interessants; diverses sales destinades a es
coles de mecanografia, idiomes, labors, etc.; el cafè; el 
bonic jardí, etc. 

La vida cultural que ve desenvolupant el Centre, és 
enorme; i per la seva tribuna hi passen les més destacades 
personalitats de Catalunya i d'Espanya. 

Pels reusencs, ésser soci del Centre de Lectura, n'és 
un honor, motiu que fa que molts centenars de noms no
dreixin les seves llistes de socis. 

Una de les coses que més el fa conèixer per la nostra 
terra, en són, sens dubte, les edicions que ve publicant i 
en especial les guíes excursionistes, algunes d'elles ex
haurides ja dues edicions d'una mateixa. 

Per aquesta curta ressenya, doncs, hom es pot fer 
càrrec de la importància d'aquest fogar de cultura, Centre 
de Lectura, orgull de Reus i de la pàtria. 

J. O. i T, 

AFORISMES I TROVERBIS 

De menjar poc, de parlar poc i de llevar-se de matí, jama' 

ningú se n'ha hagut de penedir. 
Tres coses són qui fan morir: servir i no gaudir, esperar 

i no venir, estar al llit i no dormir. 
Tant com hom més desitja la mort, aitant li dura la vida. 
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Capella del Sant Crist de La Grua, situada en el grup de cases 
anomenades El Badacón, Montmeló (Vallès). Restaurada en 1933. 

Sant ZJicenç Ferrer 

a l hostal de La Grua 
(Mo ntme Ió) 

SANT Vicenç Ferrer, el gran apòstol de la fe i que, 
segons ens diu la història, anava arreu de Catalunya 

Per tal d'evangelitzar la gent, no calia que visités poble 
Per poble, car la seva presència era precedida per 
'anomenada de la seva vida miradera i les persones acu
dien al vilatge o a la ciutat on ell es trobava i era esperat 
amb delit. Això explica que l'auditori, quan ell donaVa 
sermons, assolís xifres importantissimes. 

Vicenç Ferrer feia camí a les tardes, i quan el sol 
anava a la posta avançava cavalcant una mula dòcil i 
Pacifica i portant en la mà dreta una creu, al seu redós 
d inaven els germans del mateix orde (1) i llurs deixe-

•es. Feien seguici els membres que formaven la compa
dia dels flagel·lants (2). 

Orde de Predicadors, de Sant Domènec de Guzman. 
De la història de Sant Vicenç Ferrer. 
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L'hostal de La Grua, o sia al Raval de La Grua, el qual 
es troba al peu mateix de la via romana (3) conta la 
tradició que l'any 1409 hi passava per aquell camí Vicenç 
Ferrer i llurs acompanyants que quasi sempre el seguien. 
Ací es donà el cas que li demanaren de beure vi i Vicenç 
se n'anà a l'hostal i pregà que li'n donessin; mes els 

GOIGS EN U.AH0R 

DEL SANT CHRIST DE LA GRUA 
QUE S VENERA EN MONTMELÓ 

Puig que son aoslrt Patró 
r Unl nos líarona . 

Mi tai;™™ fw n,«braB 
s-iil Ckrul it ta tíma oíim 

Qnin de li regió »ehiM 
it> gloriós Viceoi Ferrer 
i » n b n r lleior d i f iu 
lio^tié il cil i l i terrer, 
port in per companyo 

Li maltitat íenurosi 
tres dies tia qae "I segae-ii; 
si oh i atio í esperit sosa. 
algun ros ja drfitten. 
Yiceas qn* k a cowpadeii 
il diTi t;oi»piay ho dia. 

Alt latlrtats nt w aaWn 
«ni l'br.'i Is to Gmt oJwt. 

Dret a Mootmeló leal ni» 
demani *> i l hostaler, 
mes l hostaler de U Gras 
Ul «er\ey no F lii rol fer; 

ptr mostrar » o ptiJen n 
.tii « t o i · i far ni sdors.i 

Mal íaruí it to Grua otm. 

L Aposto! qa* ib Heu cMfíi 
i l poa de fora I porti! 
*»To CraeiR* fi ría 
resplaa«!ial lluaa retes lia!. 
Preea ib ferror sens ifcsil 
i I Cel «es «ell li ma nu 

AU tailosxs qmt m adorn 
Mal Ctmt it U tina oüa. 

Ab li lauta;; retr-rada 
tes ajgaes ha baaehit. 
la beaedraió saçrada 
les U r a i ' i ri eaqais.il. 
-¡Miracle! — edaia ab <S«M 
1* poble s la fè m i « , 

4íi a*ií«av n u mí aanraa 
O i Carui d* to Gnm OIUL 

Qaa« Tea BfM manví li* 
dia to sacl Predicador 
— W Sea*ar ta lmal«e bella 
desar* leai per retort; 

wral l íe l . t i . - -
díiae'jnjru «w u aforca 

HM Í * ™ J ¿ to tira; u*n. 

Cíurhcenls »nTs que reb olor» 
de l a flors d'en pagesia. 

A U caütiaitt qut n adorin 
ta.it {'Iaia it Ja ( r w «¿Ót. 

À tota bon es iBrocada 
pels catalias del Vi.. 
lot pobles d' eia encontrada 
bé coBexea ses mercès, 
J 1 de Montmeló encar mU 
per Tiure 1 frtch de soa nin 

.4 li mltrsans qv u niaran 
sant í'iruf it la Grum okvt 

Ea temps d' n a l ; malures 
hi resen en processó 
termal goigs les imargnrea 
quaa li b i i Tela oració. 
Lonsol ea tota illicció 
dm Vos. sant Chnst compassió 

.lli raiítaam q*t ui aiortn 
m l Cantí it ta Gra* iaia 

percò i'u;. os demiaèm 
qae i rostres bncos estesos 
com • bocs h llets risquóm. 
< ijüïn lo trist mon deirtn -
ea la glerií 'as acollia. 

1 ¡i tali/nou ne aa «ataras 
*a*f Caria i , to C r u oa». 

I» tatttftt a t 
« u s U d e ï u ' • ï r r ^ . t r 

hostalers no el volgueren servir de cap de les maneres 
després d'insistir i veient que no el volien atendre es 
dirigí al pou el qual és al davant mateix de l'hostal i 
féu pujar l'aigua convertint-la en vi. Així pogué apaga 

la set a aquella gent, que és el que vertaderament desi-
javen. 

Havent vist els hostalers el miracle fet per Vicê Ç 

(3) Via romana que de Roma anava a Càdiç. 
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es volgueren aprofitar de l'ocasió, però l'apòstol, per obra 
de Déu, féu baixar el vi convertit, al fons del pou tornant 
aquest líquid altra volta en aigua. 

Com a record del seu pas, Vicenç hi deixà el Sant 
Crist que portava i pel qual més tard es féu construir una 
capella que encara es conserva avui, dintre la qual hi 
ha un Sant Crist. Aquesta capella es troba al peu del 
camí i del pou llegendari. 

Tot el que hem dit podem assegurar-ho. Demés es 
conta que en una de les moltes pelegrinacions que féu a 
mitjans de juny del 1409, féu la seva entrada triomfal 
a Barcelona. 

Digué la missa en el casament de Martí l'Humà amb 
Marguerida de Prades, als quals va donar la benedicció 
el Sant Pare Benet XIII. 

En maig de l'any següent partí vers la ciutat de Va
lència, on romangué molt de temps. 

Aquest breu historial prou justifica que abans d'entrar 
"icenç a Barcelona podia haver fet aquest miracle, car 
en 1405 i 1406 es trobava Vicenç a Gènova i a la Itàlia 
septentrional, i, per tant, per anar a Barcelona és molt 
lògic que hagués passat per l'esmentada via. 

Inserim els Goigs pertanyents a dita capella. 

F R A N C E S C GOSALBES I C A S T A Ñ É . 

(De "Amics del Folklore de Catalunya") 

UNA LOCUCIÓ POPULAR 

((Criar-se com els arbres de la Rambla» 

A Barcelona té aplicació a la família en la qual els 
Pares obliden completament l'educació moral i urbana 
dels 

seus fills, deixant-los en el més complet abandó i 
• lurant-los a llur arbitri. 

A Girona diuen: "Criar-se com els arbres de la 
Devesa". 
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Monument a Manuel Milà i Fontanals* 

V ILAFRANCA DEL PENEDÈS va erigir en 1912 aques 
monument al seu il·lustre fill, projectat per EnnÇ 

Moncerdà; el bust fou executat per l'escultor senyor ruxa 
i les estàtues per l'Arnau, que representen la poesia pÇP1 

lar catalana i l'èpica castellana coronant el seu insign 
historiador. 

* V e g i ' s CURIOSITATS DE CATALUNYA, m i m . 18. 
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CONTES VELLS... FORJATS DE NOU 

I\aig de sol 
A L taller, aquell dia, tot eren cares afligides embol-

i i callades per una mateixa ombra de tristor. Apre
nentes, mig oficiales i oficiales, al voltant de les respecti
ves tauletes, amb els ulls rogencs, envermellits encara per 
les llàgrimes vessades, prou feines tenien en fer la tasca 
prèviament imposada per llur mestressa. 

El cosir, aquesta feina deliciosa que invita a cantus
sejar, que quan s'és jove i es té el cor content fuig dels 
dits lliscant lleugera talment blanca gavina, allà, en el 
grandiós taller de modistes, es feia pesat i anguniós. De 
tant en tant alguna que altra fadrina aturava l'agulla per 
tal d'eixugar-se els ulls plorosos o bé per portar-se el mo
cador a la boca ofegant un sanglot. Les cançons i els "cou
plets" de moda eren oblidats. Els substituïen, però, un 
seguit de comentaris relacionats tots ells al fet que moti
vava tanta tristesa. 

—A quina hora varen dir que la combregarien? —pre
guntà una fadrina a una de les aprenentes. 

—Avui, aquest matí, a les deu... —respongué la noieta. 
—Quan la combreguen, mal senyal! —objectà una ofi-

C1ala amb veu entelada pel sentiment que experimentava. 
—Pobreta amiga nostra! —es planyé una altra, sos

pirant lleument. 
I així, d'aquesta faisó, les unes darrera les altres, ana-

ven succeint-se tota mena d'exclamacions, les quals de
mostraven ben bé com era apreciada per les seves 
companyes aquella que jeia al llit víctima d'una lenta, 
Però cruel, malaltia. 

De cop i volta el timbre de la porta d'entrada al taller 
0na- La més menuda de les aprenentes anà a obrir. 

Donya Dolors —la mestressa— acompanyada de la 
Cr¡st¡neta, la Ramona i la Rosalia —les tres veritables 
^gties de la malalta i a la vegada les tres fadrines més 

hgues— eren les recent arribades. 
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Assabentades, ja des de la vetlla anterior, que a la 
Merceneta la visitaria, aquell matí, Déu Nostre Senyor, 
decidiren, en representació del personal empleat, ésser 
presents a l'acte. Ara en tornaven amb el cor llatzerat, vi
vament emocionades, veient, com si encara Testessin vi
vint, l'instant aquell en què llur companyona, recolzada 
damunt flonjos coixins, els llargs cabells estesos, les mans 
creuades damunt el pit, el rostre pàl·lid, d'una blancor 
immaculada, rebia, amb tot fervor, el Rei de Cels i Terra. 

Tan aviat com la mestressa, acompanyada de les fa
drines, entrà en el taller, tots els esguards anaren a posar-
se damunt d'ella, com demanant-li els hi comuniqués 
l'estat en què es trobava llur companya de treball. 

Donya Dolors sabé interpretar el significat de les mi
rades. Bona i compassiva com era, volgué complaure a les 
seves treballadores: 

—El petit piset era atapeït de gent: parents, veïns, 
amics, coneguts, fins el metge hi havia. Quan ha entrat 
nostre Senyor a l'escala, tothom, amb una candela encesa 
a la mà, s'ha agenollat. A l'entrar al pis Aquell que tot ho 
pot, els llavis es removien pregant a Déu volgués salvar 
a la jove malalta. La Merceneta ha rebut el Pa dels Àn
gels amb tota devoció. Hauríeu dit que era una santa. 
Finalment, una bona estona després d'haver-se'n anat el 
Combregar, tothom, de mica en mica, ha anat desfilant 
El metge, un senyor de barbes grises, i nosaltres, hem 
estat els darrers en acomiadar-nos de la malalta i la seva 
mare. Tot baixant l'escala hem preguntat al doctor: 

—Què li sembla, hi ha esperances encara? 
—No hi ha remei per ella. Aquest carrer és tan estret 

i trist, aquest pis tan baix, tan fosc i humit! Fer altra 
part, costaria tants diners traslladar-la al cim d'una mun
tanya, com més alta millor! Allí, ben aprop del cel, P0*' 
ser encara la salvaríem... Només un raig de sol contin 
li podria portar una nova vida. 

Tot el taller plorava. Fins la pròpia donya Dolo'S 
tenia els ulls amarats de llàgrimes. 

De sobte, la més petita de les aprenentes, la mateix 
que instants abans havia anat a obrir, llençà la gran ' e' 

—Potser que, cada setmana, entre nosaltres, recu'1' 
sim diners per tal de poder-la portar a muntanya-

Totes assentiren. Ni una no refusà la proposició. 
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La mestressa fou qui posà la primera pedra a la gran 
idea. 

—Us donaré —digué— cinc pessetes setmanals. La 
Cristineta podria ésser la designada per a la capta, no 
us sembla? Ella es cuidaría de tot: de cobrar, fer arri
bar els diners a son destí,... 

I així quedà convingut. 

Tot fou en va. L'endemà, a mig matí, vora les deu, el 
telèfon anuncià el traspàs, després la llarga agonia, de 
la Merceneta. El doctor tingué raó. Només un raig de sol 
podia portar-li una nova vida. Aquell que el dia anterior 
l'havia visitat, la salvà per sempre. 

JOSEP M.a SALAS I JULIÀ. 

UNA LOCUCIÓ POPULAR 

«L han tancat a la Ferrada» 
De temps antic, els bisbes gironins tingueren en el 

Palau un departament o presó eclesiàstica per als cape-
Uans processats per la seva autoritat, coneguda vulgar
ment per La Ferrada, sens dubte per tenir portes o reixes 
°e ferro. La primera notícia d'aquesta clausura que tro-
oeni consignada remunta a últims del segle xv, i consta 
°-ue fou tancat allí, per mandat del senyor bisbe, un Abat 
°e Sant Pere de Galligans, a qui se seguia causa criminal 
í*r haver, en 13 d'abril del 1474, un cosí germà del dit 
Abat, anomenat Fra Oller, ferit malament a Francesc 
warch Llopart, Prior de Cruïlles i cambrer del Monestir 
ue Sant Pere. Es diu, en el document que tenim a la 
v'sta, que el repetit Abat fuit Carceratus in carcere férreo, 
Seu ferrato. 

ENRIC CLAUDI GIRBAL. 
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Baldomer Galofré, pintor i dibuixant, que conegué 
els grans elogis de la crítica. 

CATALANS NOTABLES 

Baldomer Galofré 
i Jiméne^ 

AQUEST renomenat pintor, va néixer a Reus, el 
dia 24 de maig del 1849. Estudià a l'Escola de 

Belles Arts de Barcelona, tenint per mestre a Martí 
i Alsina. Va presentar-se per primera vegada, en 

públic, a l'Exposició de Barcelona de l'any 1866, amb 
el quadre Els traginers, de costums catalanes. 

En 1868, va concórrer a l'Exposició Aragonesa, 
amb set paisatges a l'oli i diferents estudis del natura 
al llapis. Per un quadre a l'oli que figurà a l'Exposi
ció de Salamanca, se li concedí el títol d'individu 
honorari d'aquella Escola de Belles Arts, i per unes 
aquarel·les se'l premià en la mateixa Exposició am 
medalla d'argent. 

Presentà a l'Exposició de Barcelona, que es celebra 
en 1870, vàries teles, les quals cridaren fortarne 
l'atenció, i eren les següents: Recuerdo de Vallvidret 
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Vista de Montjuich; una Fantasia, i dues Marines. 
En 1874, Galofré va ésser pensionat per anar a 

l'Acadèmia Espanyola de 
I Belles Arts, de Roma, i 
des d'aquella capital envià 
diferents quadres , entre els 
quals hi havia els titolats: 
Zagales de Italia; Una ca
rreta de Búfalos; La puesta 
del sol; Marina; Una calle 
¿e Roma; Un grupo de 
hombres armados condu
ciendo a un herido, etc. 

)esprés va tornar a la 
ciutat de Barcelona, i des 
d'ella trameté a l'Exposició 
de B e l l e s A r t s , q u e va 
c e l e b r a r - s e a M a d r i d 
l'any 1890, el quadre La 
feria, que fou adquiri t per 
'a reina regent d'Espanya. 

Les seves obres es dis- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ungeixen per la coloració viva i animada, i tenen 
'a individualitat del seu autor, influït per l'escola 
fortunyana. 

Altres obres seves són: Picadores (1891); Costas 
te Levante (1900); i El caballo más valiente, quadre 
que deixà sense acabar; doncs, morí a Barcelona, el 
día 26 de juliol de! 1902, i que va ésser adquirit a la 
seva vídua, per 20.000 pessetes. 

A l'octubre del 1913, es celebrà al Palau de Belles 
^rts> de Barcelona, una exhibició de les obres dei
dades per Galofré, entre les quals hi figuraren apunts 
P"" una obra que tenia en preparació. 

finalment, hem d'esmentar que el seu art, cap
tivava per la suavitat del color i seguretat en l 'ex-
Pfessió.—MIQUEL CODINA I FARRÉ. 

1 
i,' *M'' \ 

m W^ \ 

m ié V 
¡Mfe 

1 9SÈ 

j J" IV-
•VY 

«Estudi» de Baldomer Galo
fré, el celebrat pintor reusenc. 
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RESSENYES HISTÒRIQUES 

Mo nestir de Sant Cugat 

del Va lles 

COM el seu nom ja indica, aquest notable monestir es 
troba emplaçat a Sant Cugat; només de veure'l, 

per la seva arrogant estructura, ens recorda les gestes 
glorioses dels nostres avantpassats. 

Us faré un xic d'història, que ens posarà de relleu la 
importància d'aital monestir. 

En el lloc on es troba situat, sembla que en els temps 
de la dominació romana hi havia hagut una fortalesa o 
un castell, que tan aviat servia per la defensa de la regió 
com per presó; es diu que en aquest lloc varen sofrir 
martiri Sant Cugat, i dos dies més tard, dues de les seves 
deixebles, les quals són avui dia patrones de la ciutat de 
Mataró: Santes Juliana i Semproniana. 

Naturalment, amb els anys desaparegueren tots aquells 
llocs de tortura i, entre ells, el que ens ocupa. 

Quan els deixebles de Mahoma passejaven triomfants 
la mitja lluna per la Península Ibèrica, ja s'havia alça* 
en aquell lloc esmentat, el monestir, i quan els moros, al 
front dels quals anava Almanzor, hagué exterminat molts 
dels que formaven l'estol de catalans que defensaven son 
territori, es presentaren a les portes del monestir, i aquells 
monjos oposaren una desenfrenada resistència, pero no 
serví de res el sacrifici, ja que foren vençuts pel nombre 
considerable dels invasors i mataren, un cop a dintre e. 
monestir, a molts dels monjos que no pogueren fugir. 

Els que es salvaren s'ajuntaren amb les forces de» 
comte Borrell I, que es preparaven per a defensar la c< 
pital, però aquesta també caigué després de sis dies d 
setge. i 

Passà algun temps, i ajudats els catalans per Carie-
many, es revifaren, i a les ordres del seu fill, Ludovic r 
s'apoderaren novament de Barcelona. 
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D'aquesta victòria en vingueren d'altres i, per conse
güent, la reconquesta del monestir, que no en quedaven 
més que cendres; això fou per allà l'any 986. 

Es procurà reconstruir-lo, i al cap de temps, en man
car els recursos, l'abat Ot anà a veure el rei de França, 
aconseguint que es renovessin al Monestir els privilegis 
que se li havien atorgat anteriorment, i anant a trobar el 
Papa Silvestre II li foren concedits. 

Cap els anys 1010 a 1050 s'edificà el claustre, per qui
nes obres el comte Ramon Berenguer tingué que ven
dre alguns béns. 

I en veure la influència que anava agafant aital Mo
nestir, s'hi constituïren unes Corts. 

La primera vegada que es veieren reunits en aquell 
lloc, fou en temps del rei En Joan. 

Anys després es tornaren a dictar lleis, essent abat 
en Bernard Tarens. 

I en temps de Bernard d'Estruc (1416 a 1419) es reu
niren les últimes Corts, presidides per Alfons IV, i es 
prengué l'acord d'oferir al Principat l'armament d'una 
poderosa esquadra, destinada a les guerres de Sicília i Sar
denya, i 

Reconeguts els mèrits d'aquest monestir, l'any 1585, 
el rei en Felip II visità aquella meravella. 

I tota aquesta història tan brillant s'acabà el dia 26 
de juliol del 1835, ja que uns grups que pujaven de Rubí 
li donaren fi, en incendiar-lo. 

Aquest monestir és molt digne de visitar-se. Dóna un 
aspecte que sembla una fortalesa, si no fos pel gros ros-
setó a la façana; el claustre és un model d'arquitectura; 
pertany al sistema bizantí, formant cada corredor 18 pa
rells de columnes dignes d'admiració per la varietat del 
treball d'adornament. 

L'enorme rossetó (potser un dels més grossos), és d'un 
ne estil gòtic que ens vol recordar el de la Catedral de 
Tarragona;' l'església consta de 3 naus, la del mig molt 
^és alta, i són també d'estil bizantí. 

El mèrit d'aquest monestir radica, sens dubte, a l'altar 
major, una bella obra gòtica, rival de la catedral de Bar
celona, molt semblants ambdues. 

S'hi troba el sepulcre de l'abat Ot, i la pedra que cons-
t:*ueix la taula de l'altar major és d'una sola peça; té 
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una llargada de 3'50 metres i una ampiada de 2 metres, 
i el gruix és de 0'35 metres. 

Els altars dels voltants són d'estil barroc. 
En conjunt, és una obra arquitectònica digna de visi

tar-se. 
J. NADAL I RIBAS. 

Girona. - La Devesa. 

UNA LOCUCIÓ POPULAR 

«Pels llibres de Joh, fora devesa» 

Aquest modisme d'ús particular entre el clergat Qe 

Girona, enclou un precepte higiènic. Equival a aconsellar 
que en arribant a la recitació dels llibres del patriaba 
al·ludit, que comença en la primera Dominica de setem
bre, és poc convenient el passeig per la nostra albereoa. 
en raó de la humitat que hi regna. 

AQUEST NÚMERO HA PASSAT PER LA CENSL'R 

18800—Il lP . AITÍS. - BAKCELONA. 
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