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El Carnestoltes a Sallent 

ELS dies 7, 8 i 9 d'aquest mes, es celebra la festa 
de Carnestoltes, i aprofitant aquesta avinentesa, 

ressenyarem el que ara fa més de vint-i-cinc anys 
tenia lloc a la vila de Sallent, per considerar-lo una 
nota folklòrica, degut a què va perdent-se i desfigu
rant-se tal costum. 

Començava a celebrar-se el diumenge següent al 
6 de gener. Durant tot el Carnestoltes es feia ball 
cada festa, tarda i nit; el dia abans del seu comença
ment es feia un cercavila amb música. 

Quan s'era, aproximadament , a meitat del Car
nestoltes, colles de joves vestits grotescament pas
saven a cantar unes cobles humoríst iques. De la 
recollida de diners que feien, es donaven la satisfacció 
d'ajuntar-se en un àpat, que era més o menys esplèn
did, segons el que havien recaptat. 

El dimarts de Carnestoltes, darrer dia de gatzara, 
volent també que els desvalguts s'associessin a la 
festa, es donava, a la plaça major, un dinar als des
heretats, que per ésser arròs el pr imer plat, el poble 
l 'anomenava «l 'arròs dels pobres». Era servit pels 
joves de la vila, que aparellats i amb els millors 
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vestits, palesaven l'amor al proïsme, que sempre 
l'han distingit. 

Després, a la tarda, hi havia ball de disfresses; al 
vespre, cercavila; i a la nit, altra vegada ball, i per 
comiat es ballaven els populars rigodons. 

Durant els tres dies de Carnestoltes s'organitzava 
una lluïda cavalcada que recorria els principals 
carrers, repartint caramels als infants i als que no ho 
eren. 

El dimecres, a la tarda, era un costum quasi 
general l 'anar a enterrar el Carnestoltes, o com 
vulgarment es deia «a enterrar la sardina*. Consistia 
en un berenar a fora vila, particularment al costat 
d'una font, i les famílies aprofitaven aquest dia, 
daleroses d'esbarjo, el mateix que fan en altres pobles 
el dia del dijous gras o llarder. 

En retornar del berenar, es feia el Reiembam pel 
poble: una colla de joves anaven tots tapats amb 
robes negres i carregats de galledes d'aigua i sacs de 
farina, i amb el xivarri que feien, la gent sortia als 
balcons; aleshores, amb una esponja xopa d'aigua i 
lligada a l'extrem d'un bastó bastant llarg, procura
ven mullar a les persones batxilleres, i després tot 
seguit els hi tiraven farina. Mentre feien el Reiem
bam, cantaven: «El pobre Carnestoltes, és un home 
divertit, ens escura les butxaques, i ens fa anar 
contents al llit. No ploreu no, no ploreu tant, que 
e 'l tornarà i vosaltres no, ue ue». 

Així es celebraven i finien les festes de Carnes
toltes, d'ara fa més de vint-i-cinc anys. 

Actualment, el cercavila, la cavalcada, els rigo
dons, el Reiembam, tot va perdent-se, àdhuc el 
donar dinar als pobres, encara que en alguns llocs, 
com Artés i altres, conserven tan bon costum, però 
qui sap si, el dia de demà, també l 'acabaran. 

Abans de finalitzar aquesta descripció, anotarem 
algunes de les cobles que els joves cantaren, com 
n e m dit, a la meitat del Carnestoltes, corresponents 
a l'any i Q I 5 ; 

Al poble de Barcelona 
un popular ex-sulian 
ha regalat, aquests dies, 
un magnífic elefant. 
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A més de les criatures, 
això anirà molt al pèl 
als nuvis que a Barcelona 
passen la lluna de mel. 

Passejar-se per la gruta, 
contemplà els ànecs nada 
i riure amb aquella trompa 
que sempre demana pa. 

Abans els que'ns visitaven, 
quedaven enamorats 
dels atractius que la vila 
té per tots quatre costats. 

Primer del Pont i les cases, 
dels tres salts d'aigua després, 
després del nostre caràcter -
i de nostra esplèndides. 

Mes, avui, els que ens visiten 
s'enamoren, al moment, 
d'aqueixes noies tan maques 
que són l'honra de Sallent. 

Fa dies ha que se senten 
pels voltants del Riu-Cornet 
uns trucs que fan agafar-ne 
tan aviat calor com fred. 

Tothom hi clava la seva 
sens pensà en què's dóna el cas 
que uns operaris rebenten 
la gran caldera del gas. 

Veu's-aquí el fi d'una lluita 
de dos llums fills del Progrés. 
L'elèctric cantant victòria, 
i el gas mort per sempre més. 

F. FARRETERA. 

(De «Els Amics del Folklore de Catalunya») 
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La sarÀana 

TOTsels pobles, tant els que nomenem civilitzats, 
com els que denominem salvatges, perquè no 

viuen encara sota l'imperi de cap civilització, o bé 
perquè viuen dominats per civilitzacions primitives, 
tenen llurs cants, llurs danses, etc. En una paraula, 
tenen llur folklore. 

Catalunya, la nostra balla terra que banyen les 
aigües tranquil·les de la Mediterrània (Mare Nosirum) 
—que un dia foren solcades per les naus catalanes, i 
que junt amb les genoveses i venecianes, ostentaren 
la supremacia comercial d'aquesta mar, i fins i tot de 
les altres que banyen les costes del món conegut fins 
llavors—, també té la seva dansa característica, millor 
dit, la seva dansa genuïnament nacional: la sardana, 
que fou qualificada pel nostre gran poeta Joan Mara-
gall de «la dansa més bella de totes les danses que es 
fan i es desfan». 

El veritable origen de la sardana es pot dir que 
es desconegut. Tot quant sobre d'ell s'afirma no són 
roés que hipòtesis i vaguetats, unes més fonamenta
l s que altres. La idea més generalitzada i que 
s accepta com a probable és que la sardana procedeix 
de Grècia i que els hellenis, en fundar llurs colònies 
en la part Nordest de la nostra terra (Roses, Empú-
ries...) regió que tots coneixem amb el nom d'Empor
dà, la deixaren com un dels patrimonis de llur 
domini i de llur civilització. 

Prudenci Bertrana, el nostre vigorós novellista, 
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ens deia, temps enrera, que en una història del teatre 
publicada a França, en comentar la contribució de 
la dansa en el teatre de la Grècia primitiva, hi figu
rava un gravat, tret —naturalment— d'una escultura 
d'aquella època, en el qual es veien els dansadors 
agafats de les mans en una forma idèntica a la dels 
nostres sardanistes. Aquest es un altre detall que ve 
a reforçar aquesta hipòtesi, aquesta probabilitat 
sobre l'origen helleni de la nostra dansa nacional per 
excellència. 

Partint d'aquesta probabilitat, és de creure que 
la sardana es ballà pr imerament a l 'Empordà (i és per 
això, segurament, que els empordanesos tenen la 
fama d'ésser excel·lents sardanistes), i després, a 
mesura que el temps transcorria, s'expandí arreu de 
la terra catalana, fins que, en arr ibar el moment 
actual, no existeix cap poble ni poblet de Catalunya 
que no conegui la sardana i que no hagi sentit, algu
na que altra vegada, les notes melodioses de la cobla 
dintre la seva circumscripció territorial. 

La sardana és veritablement típica i tradicional. 
Els catalans, dansant- la , sentim la nostra ànima 
amarada d'un autèntic fervor racial, i, llavors, sembla 
més viu l 'amor que professem a la nostra terra pairal. 
Els forasters, s 'admiren del ri tme i de la bellesa de la 
dansa. Són dignes de lloar els veritables sardanistes, 
que fan de la sardana un culte, i és per això que 
Maragall els dóna el màxim qualificatiu. 

En resum, la sardana és la dansa d'un poble, de 
tot un poble, car, els catalans, sense distinció de 
classes socials, es donen les mans per a ballar-la com 
a veritables germans. Tots els catalans, doncs, tin
dríem de ballar la sardana amb sincera vocació, 
i d'aquesta manera contribuiríem també a l'enlaira
ment de la nostra estimada Catalunya. 

MANUEL SERRAT I PUIG. 

JOC DE PARAULES 
«A Madremanya madremanyegen amb un madre-

manyejador que tenen; ells amb madremanyejador i 
jo sense madremanyejador, a veure qui madremanye-
jarà millor!» 
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Figueres. - La Plaça de Catalunya. 

Partit judicial de Figueres 

L' A L T Empordà és d'uns i .236 quilòmetres qua
drats, i malgrat haver-hi molts pobles, cap 

d'ells, a excepció de la capital, no arriba al nombre 
de 4.000 habitants. Com a curiositat d'aquesta comar
ca, és la d'haver-hi uns quants pobles que comencen 
per Vila. A continuació detallarem els pobles que 
composen aquest partit, la capital del qual és Figueres. 

üibilinls 

Agullana 1.800 
Albanyà 300 
Alfar 345 
Avinyonet de Puigventós . . 5y5 
Boadella 5o5 
Borrassà 75o 
Cabanes 825 
Cabanelles . . . . . ç)o5 
Cadaqués i.5oo 
Cantallops 65o 
Campmany 815 
Castelló d 'Empúries . . . 2 350 

De Figueres, in 

quilometris 

21 

24 

3 
5 

i5 
7 
5 

' 4 
33 
24 
i5 
10 
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Habitants 
D> Figmrii, u 

quüámitrts 

Cistella 
Ciurana 
Crespià 
Colera. 
Darnius 
Dosquers 
Espolla 
Figueres 
For t ià . 
Garrigàs 
Garriguella 
La Jonquera 
La Bajol 
Lledó . 
Llançà 
Llers . 
Massarac 
Maçanet de Cabrenys 
Mollet de Peralada 
Navata . . 
Ordis . . . . 
Palau de Santa Eulàlia 
Palau Sabardera 
Pau . 
Peralada . 
Pedret-Marçà . 
Pont de Molins 
Pontós 
Port-Bou . 
Port de la Selva 
Rabós d 'Empordà 
Riumors . 
Roses . 
Sant Climent Sassebes 
Sant Llorenç de la Muga 
Sant Miquel de Fluvià 
Sant Pere Pescador 
Santa Llogaia d'Algama 
Selva de Mar 
Tarabaus . 
Terrades . 

718 12 

274 10 

628 18 

701 33 
I.I58 18 

198 21 

987 i5 

16.200 

489 9 
73° 10 

932 14 
1.642 20 

25o 27 

1.091 i5 

2. io5 25 

1.285 6 
449 11 

1.608 29 

37» 13 

889 10 

430 9 
25o 12 

1.104 20 

552 22 

i.5o8 7 
200 11 

524 6 
620 13 

3.000 40 

'•431 33 
504 i5 

430 10 

3.113 •9 
864 12 

700 18 

300 18 

1.151 18 

25g 5 
502 35 
172 8 
612 13 
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Hibilinli 
De figotru, t i 

(uilòmttrei 

Torroella de Fluvià . . . bo^ 14 
Vilabertran 851 3 
Vilafant . . . . . . 611 3 
Vilajuïga 958 18 
Vilamacolum 5oo 13 
Vi lamal la . . . . . . 303 6 
Vilamaniscle 302 18 
Vilanant 530 8 
Vilasacra 429 5 
Vilanova de la Muga . . . 814 12 
Vilatenim 267 3 
Viure 570 11 

Aquesta comarca alt-empordanesa és rica per la 
seva producció agrícola i forestal, i és per això que 
no és d'estranyar que a Figueres, capital d'aquesta 
comarca, el dijous s'hi efectuï un dels mercats de 
més renom de Catalunya. 

L'aviram de l 'Empordà és molt apreciada a Bar
celona; palesament ho demostra els nombrosissims 
compradors que es desplacen setmanalment a 
Figueres. 

F R A N C E S C B O N A V E N T U R A V I L Á . 

Tipus de senyora vuitcentista. 
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Record em-nos-en 
per 

EL VELL FOUMT.J. ^ " 0 L K l % 

V Ü I T É A N I V E R S A R I D E L A ^ 

M O R T D E L F O L K L O R I S T A 

R O S S E N D S E R R A I P A G É S . 

NO hem volgut que pas
sés en l'oblit, i des 

d'aquestes pàgines de CURIOSITATS DE CATALUNYA, 

volem remarcar la personalitat del que fou il·lustre 
folklorista Rossend Serra i Pagès, traspassat a millor 
vida el primer de febrer de l 'any 1929. 

Amb poques paraules exposarem la figura 
d'aquest gran patriota, i diem patriota, perquè ei 
treball que havia desenvolupat durant els anys de 
la seva vida, fou una tasca que demostra el seu es
perit d 'amor terral, que amb el seu entusiasmo 
per la recerca, al cor del poble, de tot el seu tresor, 
el tenia per aquests motius verdaderament conegut 

Per això diem, convençuts, i els fets ens ho de
mostren, que com més es coneix un poble, més se 
l'estima. En Serra i Pagès l'estimava, perquè l'estu
diava a fons, el coneixia de soca arrel per les inves
tigacions que d'una manera agradosa havia realitzat. 
Estudiar Catalunya, nostra mare espiritual, i donar 
a conèixer el seu tresor, és la millor petjada que pot 
deixar un fill de la terra. 

El nom d'en Serra i Pagès, resplendeix entre els 
grans catalans qui despertaren l 'ànima i l'esperit de 
nostra estimada Pàtria. 

Es per això també que no podem passar en si
lenci, avui, amb motiu del vuitè aniversari del tras
pàs d'un home que el consideràvem modèlic, ja que 
tantes i tantes eren les virtuts i les qualitats que l'or
naven. 

Les seves obres i conferències donades a diverses 
entitats culturals, sobre els estudis d'investigacions 
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folklòriques que realitzava, li sabem veure com la 
seva intel·ligència clarissima li permetia raonar dels 
seus arguments amb una justesa tal, que resultaven 
irrebatibles. Més d'una vegada, per aquests motius, 
recordem els seus treballs que són una veritable 
joia. 

Aquests dies incerts per Catalunya, que malgrat 
la situació que estem travessant —anormalitat de 
tots coneguda— no podem realitzar el que ens dicta 
el pensament per a retre-li el nostre homenatge, ser
veixin aquestes modestes ratlles com el millor tribut 
per testimoniar-lo avui i sempre: això és el comen
çament del camí per a dedicar-li, en altre temps de 
pau, millor memòria tots els folkloristes catalans. 

Anecdotari català 
Al teatre del Liceu, la nit del 29 de desembre 

del 1903 fou la més memorable, per haver-se a n u n 
ciat que el tenor Francesc Viñas, cantaria el «rac-
conto» de Lohengrin, en català; la sala, plena de 
gom a gom, semblava la d'un dia de festa excepcio
nal. El públic estava a l'expectativa; molts dubtaven 
que aquella pàgina magistral pogués resultar en 
català i creien que cap altra llengua no es prestava 
t ant com l'italiana per fer-ne ressertir les belleses 
musicals. Era la primera vegada que al Gran Teatre 
del Liceu un artista de fama volia enaltir amb tot el 
seu art la parla catalana. 

Cada paraula sortia dels seus llavis amb una cla
redat pura, amb una intensitat dramàtica, amb un 
color dolcissim que arribava a l 'ànima dels oients i 
e'ectritzava la gran mult i tud. Fou una revelació. Al 
hnal del «racconto», el públic no pogué contenir-se 
1 s aixecà en mig d'una ovació apoteòsica, en la qual 
es senyores no paraven de fer voleiar els mocadors. 
No s'ha vist mai una manifestació més espontània 
ni més grandiosa; per això hagué de repetir-se el 
*racconto» i en acabar tornà a renovar-se l'ovació. 
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Premsa Comarcal 

VILANOVA 1 LA GELTRÚ 

{Continuació) 

DEMOCRACIA.—-Semanario republicano federal. Órga
no del partido republicano federalista del Distrito 
de Villanueva y Geltrú. 

1907.—385 X 275 mm.—4 pp.—Castellà. 
E L CALASANCIO.—Revista mensual . Órgano de !a 

Asociación Calasancia de Villanueva y Geltrú. 
1908.—240 X 170 mm. —16 pp . i cobertes.— 

Bilingüe. 
CANTACLAR.—Setmanari satírich amb ninots . 

1908.—220 X 160 mm.—i6pp.—Velografiat.— 
Català. 

BOLETÍN DE LA CHOCOLATERÍA DE R. BALLESTER. 

1909.—Castellà. 
LES ESCOLES OBRERES DE VILANOVA I GELTRÚ. 

1909.—360X230 mm.—4 pp.—Circumstan
cial.—Bilingüe. 

L A PERFECTA OBRERA. 

1909.—320 X 220 mm.—4 pp.—Mensual.— 
Bilingüe. 

V I L L A N U E V A Y G E L T R Ú . 

1909.—265 X 190 mm.—16 pp. i cobertes.— 
Núm. únic.—Bilingüe. 

BOLETÍN DEL «CASINO ARTESANO». 

1910.—Castellà. 
LA VOZ PÚBLICA.—Semanario liberal. 

1910. — 380 X 275 mm.—4 pp.—Castellà. 
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EL SINDICALISTA.—Periódico quincenal. Órgano de 
los Sindicatos obreros de Villanueva y Geltrú. 

1912.—35o X 25o mm.—4 pp.—Castellà. 
BOLETÍN DE LA CÁMARA DE LA PROPIEDAD URBANA DE 

V I L L A N U E V A Y G E L T R Ú . 

1913. — 2 i 5 X 160 mm. —16 pp. i cobertes.— 
Mensual.—Castellà. 

EL SENYOR RAMÓN.—Sortirà sempre que estigui 
trempat y vulgui fer feina. 

1913.—320 X 220 mm.—4 pp.—Català. 

THEMIS 
BREL-S CONSIDERACIONS 

nada iror.ii 
Aqot-sta marc», quin dibun is mií I-J • 

ti! 1 mig caricatureu. represen^ a na fw 

nada iror.ii 
Aqot-sta marc», quin dibun is mií I-J • 

ti! 1 mig caricatureu. represen^ a na fw 
alat Tolguem llençar se vers Deu. q-ji \ i> i 

feMe impuls de ses alií csii VCRÍUI pe; pe< 
d un paquet que en una mi pona Eniom 
d'aquesta representació epigramática li >IK 

ñlosola necessària i 
«pern gran i entusiasta, lïns en sos « r o n 
1 J llegenda diu anís. en francès arci» 
.Pnvretí empeche les bons eipnt/ J. ?.>• 

Eiema renViiii eipresiada artih una gra 
tia no igualada abans ni desdes Ventat fnrtificada U mes >m 
orolonda i descoratjadora per a els enamo nagi sent» a parlar 

• • .lr n 
idea. ja d'una dona ja. d'un somni a de tol 
uiegal 

Éa el pes de la maierii que la inclinar la Mata*** z-- í--.i*j r̂ "' 
balança, es 1 nr posat en un plat que la ane Xaientes 

FULLA SOCIAL. 

1914.—25o X 170 mm.—4 pp.—Català. 
c-L GRITO DEL PUEBLO. — Semanario republicano 

radical federal. Órgano de los radicales del Dis
trito de Villanueva y Geltrú, afecto al partido que 
acaudilla D. Alejandro Lerroux. 

1914.—355 X 25o mm.—4 pp.—Castellà. 
PORVENIR.—Portavoz del sentir tradicionalista de 

Villanueva-San Feliu. 
1914.—442 X 320 mm.—4 pp.—Castellà. 

ULLA DE LES ESCOLES OBRERES. 

1915. —330 X 240 mm.—8 pp. i cobertes.— 
Mensual.—Català. 
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THEMIS. 

igi5.—330X2401x101. —12 pp. i cobertes.— 
Quinzenal.—Català. 

DINASTIA.—Periódico liberal. Órgano del Distrito 
Villanueva-San Feliu. 

1916.—380 X 270 mm.—4 pp.—Setmanal.— 
Castellà. 

COSTA DE PONENT. 

1917.—2.a època .—440X320 m m . - 4 pp.— 
Català. 

TRESOR MARIÀ.—Portaveu de la Congregació Ma
riana. 

1917.—245 X 175 mm.—14 pp.—Circumstan
cial.—Català. 

VILA-NOVA. 

1917.—350 X 245 mm.—8 pp.—Quinzenal.— 
Català. 

PIKA-PIKA.—Semanar io festivo estudiantil. Despam
panante, antiespasmódico y regocijante. 

1918.—275 X igS mm —8 pp.—Castellà. 
PIKA-PIKA. 

1918.—Segona època.—Castellà. 
BOLETÍN MUNICIPAL DE VILLANUEVA Y GELTRÚ. 

1919.— 390 X 280 mm. — 2 pp. — Diari.— 
Castellà. 

ESCOLES OBRERES. 

1919.—280 X 220 mm.—4 pp.—Mensual.— 
Català. 

FULLA VILANOVINA. 

1919.—320 X 220 mm.—4 pp.—Català. 
E L VILANOVÍ.—Setmanari d'interessos locals. 

1919.—35o X 245 mm.—4 pp.—Català. 
JUVENTUD.—Revista quincenal ilustrada. Literatura, 

deportes, cosquilieos. 
1920.—280 X '90 mm.—8 pp—Castel là . 

L ' O N Z E DE SETEMBRE.—Periòdic nacionalista inde
pendent. 

1920.—372 X 263 mm.—4 pp.—Quinzenal.— 
Català. 

FLIRT.—Setmanar i humoríst ic . Notícies, Literatura, 
Esports i.. . 

1921.—245X175 mm.—8 pp. i c o b e r t e s . -
Català. 
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FULLA PARROQUIAL.—Parròquia de Sant Antoni Abad., 
1921.—Català. 

GATZARA.—Revista festiva-nacionalista-independent. 
1921.—245 X 170 mm.—12 pp. i cobertes.— 

Quinzenal.—Català. 
^OMELLS DE JOVENTUT DE VlLANOVA I G E L T R Ú . 

J92 1-—345 X 240 mm.—4 pp.—Mensual.— 
Català. 

C U V T A Í>E POiYIIiV I 

PERIÒDIC NACIONALISTA 

NAC1Ó-ESTAT 

l~m=rr ; :^~ i0*- W ALCAUCÍ —-•*«——-
~¿i-^.~ZZZ.ZZ 'rr—r"r luun>tu ttnm 1 «vau 

<~OSTA DE PONENT.—Periòdic nacionalista.—Tercera 
època. 

1922.—385 X 280 mm.—4 pp.—Desenal.— 
Català. 

FRIVOLITATS.—Quinzenal humoríst ic . 
1922.—25o X 170 mm. —12 pp.—Bilingüe. 

•XAFARDERIES.—Quinzenari humoríst ic. 
1922.—280 X 195 mm.—8 pp.—Català. 

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD CORAL «LA UNIÓ VILANO-
VESA». 

I923·—325 X 225 mm.—4 pp.—Mensual.— 
Bilingüe. 

J O A N T O R R E N T . 

(Acabará). 
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Manelic de Terra Baixa 

DAVALLAVA d'alta serra 
simpàtic i rialler, 

i anava a là baixa terra 
a cercar-hi una muller. 

Era innocent de la vida 
i tenia un cor d'infant, 
i en veure tanta mentida 
maleïa èl món farsant. 

Un feudal de mala entranya 
li volgué robar l 'amor, 
Manelic que llops escanya 
també va escanyar el traïdor. 
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De l'enemic mai s'aparta 
perquè és fort com un tità, 
i amb braó defensà Marta 
dels braços del seu tirà. 

I fugi cap a muntanya 
com un cavall a galop 
duent a coll sa companya 
i cridant: «He mort el llop!» 

Manelic de Terra Baixa 
pels cimals ta veu retrunya 
duus espardenyes i faixa 
i ets l'heroi de Catalunya. 

L L . POU I SOLÀ. 

Anecdotari català 

Una vegada a Olot, els dos pintors Casas i Rusi-
ñol, varen comprar tota la parada d'uns terrissaires. 
S'acostava una dona i preguntava: 

—Quant, aquesta olla? 
—Dos rals. 
—Quaranta cèntims. 
— Primer la t rencarem, mestressa! 
I rebotien l'olla per terra. Es presentava una altra 

compradora. 
—Aquests plats, a quant? 
—A tant la dotzena. 
i la dona deia a la que l 'acompanyava: 
—Poc són gens cars. 
—I què han d'ésser cars! Si són regalats, si ens 

estem arru ïnant . Si el que hauríem de fer seria 
trencar-los. 

I encara no ho acabaven de dir que venia una 
trencadissa que feia esborronar. Al cap d'una hora 
m 'g Olot feia rotllo davant d'aquells terrissaires que 
n° deixaven una peça sencera de la seva parada. 
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Les muntanyes de Catalunya 
XXVI 

T H U É S 

UNA continuació de la bellíssima excursió ja des
crita dels Estanys de Carançà, és l'itinerari 

dels Estanys a Thués . 
Un cop estem a la Collada de Carançà i hem 

passat l 'Estany Gran, seguim la ribera que s'escorre 
mansoiament en ample llit, repartint sovint el seu 
corrent, que s'escampa en els amples aiguamolls, o 
bé es confon en els llargs estanyols que es succeeixen, 
més o menys replens d'aigua, segons les èpoques de 
l'any. 

Grans enderrocs, clapisses i tarteres, acompanyen 
els costats de la desolada vall. 

Més endins, els pins s'arrelen arreu en la part 
més baixa, recargolats, somoguts i sovint transportats, 
si no morts i dessecats per les intenses allaus. 

Si més amunt el terreny es mostrava esfereïdor, 
aquí, en aquest indret, es mostra aterrador, ja que 
l'única i escassa vegetació que s'hi troba fa encara 
l'espectacle més espantós. Tots els arbres estan cor-
secats, foradats, esmaperduts, i tan recargolats i secs. 
que donen la sensació d'una destrucció espantosa. 

Més avall de l'estany, seguim per la part dreta del 
riberal, per un viarany sovint fonedís per entre 
l'etern glebatge i els agombolaments de roques i 
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pedregall. Baixa a la dreta l'aigua de la deserta i 
amagada Coma de l'Infern. 

La vall torna a eixamplar-se, formant una repla
nada que presenta tots els caràcters i aspecte d'un 
gran estany escolat, planell, cobert tantost d'aigua, 
com de grans aiguamolls, el qual perill cal evitar. 

En un costat s'hi veu la Jaca, a 2.230 metres 
d'altitud. 

El camí s'enlaira per a evitar l'engorjat de roques 
per on el riu es llença desbocat, formant bells i 
variats saltants. 

El paisatge ja es torna més plàcid, a mesura que 
ens anem apartant dels indrets descrits. 

Passem per la Jaca de les Eugues, composta de 
frescos pasturatges, en un planell enlairat al costat 
esquerre de la vall. El camí baixa a tocar el curs del 
riu, on es veu un bonic salt engorjat entre roques i 
arbres. La visió és tan silvestre, com aterradora és la 
vall anterior. 

Tota la vall de Garançà és un seguit de planells 
esglaonats, amples, que acaben tots en embut, on el 
riu hi salta tot joganer, per a guanyar els desnivells. 

Arribem a un magnífic saltant de la ribera que es 
llença d'una alçada d'uns 30 metres, amb una im
petuosa força. L'aigua, en la seva caiguda, s'esberla, 
abans d'arribar al fons, dessobre uns trencats penyals 
que sobresurten, descomponent-se al retop, i cau tota 
allisada en regalims intensos que s'ajunten novament, 
per caure acoplats al fons del pregon gorg. 

El camí baixa sobtadament. A l'esquerra es veu 
el Pic de la Xemeneia, de forma molt rara i trencada, 
dominant la vall, i més separat el Pic Moneliet, 
d'aspre caient, les puntes del qual graten els 2.728 
metres. 

Passem per la Jaca de Carançà. La cabanya queda 
a l'esquerra del camí, i a la dreta s'hi troba l 'encreua
ment de camins. A la dreta baixa el de la Coma de 
Bassibés, i a l 'esquerra, per dessobre la cabanya, 
Puja el que va a Fontpedrosa. 

Seguint el camí, la vall va estrenyent-se i s 'en-
8°rja Les seves vessants es veuen més dretes i a b r u p 
tes; el fons del riberal és emboscat i ple de rocam; 
abunden, entre gran varietat d'arbres, els avellaners; 

179 



en les altes vessants es veuen negrejar els pins 
Es veuen una continuada successió de paisatge-

preciosos i incomparables, formats pel llit tortuós i 
embarrancat del riu, i per les hermoses i variades 
arbredes que li donen la sensació d'un immens parc 
natural. El rocam s'agombola pintorescament al pas 
de l'aigua que hi rumbeja esbojarrada, oferint belles 
perspectives. 

Tot l'aspre mura l lam, cada vegada es veu més 

Bell aspecte del riu. 

vertical, les gorges s'estrenyen i el riu sembla que 
trobi barrat el pas. 

Travessem el riu per un pontet palanca, molt ben 
construït, de l 'amplada del camí. Es la primera 
palanca de les set que s'ha de travessar el riu en ei 
trajecte del vertical i tortuós engorjat. Els penyais 
que tanquen la gorja es veuen avançats del terre 
en la seva part superior, i sembla que hagin de 
caure'ns a sobre per a cloure l'espai. 

Passem la segona palanca. El riu, saltant i bot
zinant, corre tot esbojarrat, llençant escuma d'un 
costat a l'altre, per sortir del caòtic i paorós laberint 
en què els penyais s'encreuen com per barrar-li ei 
pas, que a voltes gairebé no es veu el blau del cel, ' 
on hi ha moments que s'arriba a dubtar de si la vall 
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pot tenir sortida, talment sembla que vagi a penetrar 
en el més pregon sot, faltat de tota sortida. L'aigua, 
en el seu curs, pren variats tons, verdosos, blaus, 
blancs, negrencs i virolats. 

Passada la tercera palanca, es troba una f jnt ben 
apariada, al marge del cami, pròpia per a fer-hi un 
reposat descans. 

El curs del riu és talment dificultós, que passa 
tot just encaixonat en un gran tall o bretxa de seguides 
i corbades penyes. S'ha hagut d'obrir pas pel camí, 
a barrinades, llimant i buidant les roques que s'alcen 
retallades damunt la testa. 

Abans d'obrir-se el camí nou, el vell viarany no 
tenia cabuda junt amb el riu, al fons de l'engorjat, 
i emprenia una forta pujada, que es feia molt fatigosa, 
per tal de guanyar el cim. 

Passades les set palanques, fruint constantment 
de les perspectives grandioses del pregon engorjat, 
s arriba a un petit establiment de piscicultura. 

Deixem el pont sense travessar-lo a l 'esquerra, 
davant mateix del petit establiment, emprenent el 
camí que passa al bell costat del riu. La gorja fa una 
gran colzada entre murs de roques i es presenta al 
fons la sortida. 

Arribem a l 'entrada de les gorges. Un petit túnel 
dóna sortida al camí. La gorja queda tallada en sec. 
Ei ferrocarril elèctric passa enlairat per un gran 
viaducte damunt l 'entrada. 

El camí desemboca a la riallera vall del Tet, 
ampla, desembrassada, si bé circuida per altes m u n 
tanyes; camps i prats arreu ombrejats per grans 
noguers. 

Baixem dret al poble, situat a ambdós costats del 
Tet. 

I arribem, al cap d'unes 5 hores de l'Estany Gran . 
Thués té estació de ferrocarril, que es troba a 

curta distància, i seguim avall a la carretera per a 
baixar a l 'establiment de Thués . 

Es troba a 751 metres d'altitud i està obert tot 
i a n y . La temporada oficial és del primer de maig 
a^ primer d 'octubre. 

El lloc és magnífic, i l 'establiment, restaurat, està 
mstallat a bona altura. 
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Té 42 fonts termals, de composicions i tempera
tures diferents, des dels 22o C. als 78o C. de tem
peratura. Aquest lloc tan ric en fonts, antigamen' 
era conegut amb el nom d'Aigües Caldes. 

Al seu terme s'hi troba un bon parc, amb alta ; 
frondosa arbreda. 

Les seves aigües s'apliquen molt especialment 
per a l 'artritisme i tota mena de dolors reumàtics. 
A més, té fonts especials per al tractament de les 
malalties de la pell i neurosisme. 

I per últim, per a completar aquesta breu des 
cripció, direm que té uns bells envoitants, magnífics 
per a passar-hi una temporada, amb un clima més 
que excel·lent. 

* * * 

Al proper número us parlaré d'una excursió al 
Vernet. 

J. NADAL I RIBAS. 

AFORISMES I PROVERBIS 

Qui primer va al molí, 
aquell mòlt. 

Qui viatja de nit, 
no veu més que estrelles. 

Mira't tu, 
i no diràs mal de ningú. 

No hi ha millor mestre 
que la necessitat i la pobresa. 

Pluja menuda la terra ajuda, 
un bon ruixat la terra bat. 

Qui paga descansa, 
i qui cobra, més. 
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« l^uc »_, «somera» 
(Continuació) 

Qui va amb rucs i amb dones, 
no camina toies les hores; 

es diu comparant els inconvenients d 'acompanyar el 
sexe dèbil a m b els d'anar amb un ruc que brama, 
ensuma, s'atura a mossegar una herba, o a beure, 
satisfer altres necessitats, etc. I, si és d'edat, 

Ase vell, 
carregat de moiques; 

'. de més a més, 

Ase vell, 
carregat de vicis. 

Ruc vell, 
carregat de najres. 

Les gambiroles de mare i fill han donat lloc a dir: 

Somera que té pollí, 

no va mai dreta al molí. 

Tornant a les comparacions del ruc amb les 
dones, hem de dir que sovinteja: 

Dones i ases, 
perdició de cases. 

183 



Dona boja i burro guit, 
bon profit! 

Dona boja i burro guit, 
va ja un partit! 

A l'ase i a la mala muller, 
a bastonades t'hi has de fer. 

I, encara que no tan irònicament, abunden els 
símils que ajunten l'home i el ruc: 

Home casat, 
ruc espatllat. 

Vidu sense Jadrí, 
diga-li polli. 

En ponderar l'excessiva bondat d'una persona en 
certs casos, se li diu: 

Bo, bo, 
vol dir ruc. 

Massa bo, 
vol dir ruc. 

Si cau un ruc, sentireu invocar Sant Antoni en 
son favor, com volent dir: —Pobra bèstia—; i, en 
canvi, si es veu caure una persona, sobretot si s'hi té 
alguna familiaritat, se li diu, rient: 

Sant Antoni, que el ruc cau! 

A qui és sumament enamoradís, se li tira en cara 
el defecte dient-li que és com 

L'ase d'En Mora, 
que de tot s'enamora. 

Ha de valer molt poc l'ase 
que no pugui estrenar una albarda; 

vol dir que, per molta que sigui la pobresa d'una 
persona, no li mancarà ocasió d'estrenar alguna 
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peça de roba i no haver-se de vestir sempre de 
caritat. 

No diguis moll bé del ruc, 
fins que el tinguis conegut; 

ço és, «no et fiïs de la prudència i honradesa d'una 
persona, que no en tinguis alguna prova». 

Hom lamenta l'excessiu càstig que es dóna a una 
criatura dient: 

Porta més llenya que un ruc gesser, 

com es diu, quan es dóna a algú treball sense com-
passsió. 

Donem idea de la mansuetud del burro quan 
diem: 

Carregat com un ruc, 

amb el qual comparem qui suporta resignadament 
moltes i pesades càrregues. 

VALERI SERRA, I BOLDÚ. 

Acabarà). 

Tipus vuitcentista d'encarregada de serveis. 
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Camins antics de Sabadell 
{Continuació) 

CAMÍ A SANTIGA I A SANTA PERPÈTUA DE MOGUDA 

EL carrer anomenat del Pedregar baix, abans de 
Granollers, amb el Portal del Carme (aterrat 

en 1834) abans de Granollers, hi sortia el camí a 
Santiga i Santa Perpètua de Moguda i Mollet, també 
utilitzat per anar a Granollers. 

El camí antic des de l'esmentat Portal, seguia per 
on avui hi ha el carrer de les Tres Creus (dit així 
perquè era també camí al molí de les Tres Creus) i 
aproximadament per l'actual carretera baixava al riu 
Ripoll, fins a la fàbrica Brujas (Sabadell Tèxtil); 
aquí, al mateix indret on hi ha actualment el pont, 
travessava l'esmentat riu. Emprenia després la cos-
teruda pujada pel camí de carro. 

A dalt, trobava el camí carener de Castellar del 
Vallès a Ripollet o Masrampinyo. Pocs moments 
d'haver seguit aquest camí deixa a la dreta el de Càn 
Roqueta, i més avall també a la dreta, el que con
tinua per Càn Llobateras, per anar a Ripollet. 

Per anar a Santiga i Santa Perpètua de Moguda, 
després d'haver deixat el que mena a Ripollet, tra
vessa la carena per un petit collet, i d'aquí davalla 
fins a Santiga, poble que consta de comptades cases, 
on hi ha una típica placeta de bell estil, al costat de 
l'església. 

De Santiga a Santa Perpètua de Moguda, el canil 
antic surt pel costat de la Caseta (casa que està al 
costat de l'església), passa per davant d 'una mag
nífica eura, i més avallet travessa el torrent, i e n 

pocs moments anava a Càn Garcia. 
Del torrent de Santiga a l 'esmentada casa, el camí 

és quasi del tot perdut. 
De Càn Garcia, continua la mateixa direcció an

terior, travessa la carretera actual i el camí d'aquesta 
a Càn Salau, i descrivint una ampla corba retroba la 
carretera a l 'entrar al poble. 
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En 1894, els sabadellencs demanaren a la Dipu
tació Provincial que emprengués les obres de cons
trucció del camí veïnal de Sabadell a Mollet, que ja 
havien estat començades en 1868, les quals, malgrat 
íes moltes despeses, no van avançar gaire; fins no fa 
molts anys que està establerta l'actual carretera. 

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

(De «Amics del Folklore de Catalunya»). 

(Continuarà). 

FETS HISTÒRICS 

Els traïdors 

E L dia 24 de febrer de l'any 1646, fou posat en 
capella a la ciutat de Barcelona el batlle de 

Mataró, Geroni Fornells, que fou delatat i inculpat 
d'haver volgut trair la ciutat de Barcelona. S'instruí 
contra d'ell breu sumària i en donar compliment a 
la sentència recaiguda, fou portat en un carretó fins 
a la plaça dels traïdors, en qual lloc li fou donat 
garrot. Sabut és la importància que en aquell temps, 
com en tots, ha tingut la traïdoria; per aquesta raó 
'a pena imposada fou la més gran de quantes s'han 
aplicat. 

Una volta li fou donat garrot al dit batlle, fou 
esquarterat, cosa que també solia fer se en aquells 
t emps, i després, llevat el cap, fou posat aquest en 
ü n a gàbia que quedà penjada a l 'esmentada plaça 
"els traïdors, ja que, com es veu pel nom de la plaça, 
ac¡uesta era sols destinada a certes execucions. 

Aquesta mena de justícia primitiva ha anat per
o ran t , si bé atenuada, fins als nostres temps, en què 
e ' s condemnats a mort devien quedar exposats da-
m u nt del cadafalc fins a la posta de sol; s'acabaren 
e's esquarteraments, que ni mai que no haguessin 
eXistit, per immorals i repugnants. 

JOSEP. 
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L'imposant pas de Collegats. 

INDRETS DE CATALUNYA 

El pas de Collegats 

A tres quilòmetres de la productiva, tant en I 
cereals i llegums com en bestiar, vila de Pobla I 

de Segur, en la comarca de Pallars Jussà, i seguint 
el riu Noguera Pallaresa, es troba el massís d'una 
muntanya anomenada Boumort i enmig de d¡ta 

muntanya una gran penya coneguda amb el nom 
de forat o pas de Collegats. 

A primera vista sembla que sigui un murvertica 
d'una gran alçada, al qual vagi a estavellar-se el r>u> 
mirat més detingudament, i a l'apropar-se a la mun-
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tanya, hom es dóna compte que les dues vies, el 
riu i la carretera, la travessen per una allau igual
ment com si fos una foradada. Segons compta la 
llegenda, antigament, en l'esmentada muntanya, va 
obrir-se o fer-se com una escletxa, per on les aigües 
han format el riu. 

El llarg tros conegut per Collegats, que mideix 
uns tres quilòmetres, és d'un imponent i estens 
panorama rústic i silvestre; no es troba més que la 
masia Gramuntill, situada al punt alt de la muntanya, 
en un planell que hi ha. 



U N A L O C U C I Ó P O P U L A R 

«No em fotsy hec o, 
que els vull ferrats!» 

AQUEST modisme, que el poble s'ha fet seu, es 
conta el seu origen d'aquesta manera: 

Trobant-se un dia un minyó molt espavilat i amb 
molta gana, va entrar a casa un beco i va demanar 
amb molta pressa que li servissin mitja dotzena d'ous 
en una truita. 

El mosso va transmetre l'ordre en veu alta al 
cuiner en l'argot peculiar dels fondistes i que sola
ment ells entenen; sentint això el minyó i pensant 
que advertia al de la cuina que li fes t rampa o esca
motegés algun ou, el va interrompre amb molta ener
gia dient-li: —No em fots, beco, que els vull /errats! 

D'aquí ve que, si un pensa hi ha un altre que el 
vol enganyar, li contesta aquesta dita, fent-li així en
tendre que ja està previngut i no serà fàcil que li doni 
gat per llebre. 

Bo serà també esclarir l'origen de la paraula beco 
i el que significa; actualment a Barcelona només ha 
quedat, per a poder constatar la seva existència, el 
tan celebrat Beco del reco. 

La paraula beco s'aplica a determinades cases on 
es serveix menjar, i es suposa que ve de la paraula 
italiana Beco, que en català significa bec. Se'ls ano
menava així, degut que essent els propietaris d'aquests 
establiments, molts d'ells italians, per a cridar l'aten
ció del públic gastronòmic, seguint el costum de la 
seva terra, la qual consistia en què tots els caps o 
becs de l 'aviram que guisaven a la cuina, els clavaven 
a la porta, i com més becos clavats hi havia, mes 
¡ ¡ p o r t a n t era el fondista que servia tan suculent 

menjar. 
Ara que hi èstém posats, i de fondistes parleni, 

hem de dir que, a la nostra terra, el nom de fonda es 
el més generalitzat per anomenar les cases de menjar, 
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nom que deriva de la casa Fonda immediata a Santa 
Maria del Mar, nomenant-se-la així per ésser verta
derament baixa o fonda, havent de baixar, per a en
trar-hi, cinc o sis esglaons. 

L'antiguitat d'aquesta casa comptava més de tres-
cents anys; els seus fundadors foren la família Zanotti 
¡companyia, procedent de la ribera d'Horta, a Itàlia, 
en el regne de Cerdenya. 

D'uña inscripció que es llegia a la part posterior 
de dita fonda, abans de reedificar-se, per l'any 1860, 
sembla deduir-se que s'establí l'any 1751, que és la 
de la inscripció. 

Per acabar aquesta relació de noms gastronòmics, 
definiré el de Restaurant. 

Va tenir lloc el seu origen a París, on s'establí 
l'any 1765 un tal Boulanger, posant-hi una casa de 
menjar, i va tenir la pensada de posar sobre la porta 
aquesta inscripció llatina: Venite ad me, omnes qui 
stomacho laboris, et ego Restaurabo vos. 

Vosaltres, tots els qui teniu el païdor dèbil, veniu 
a ma casa, que jo us confortaré o Restauraré; de la 
qual paraula es formà el nom de Restaurant. 

J. VENTURA LLATES. 

ir 
ENDEVINALLES 

Fa viure i no és aliment 
i quan xiula no té boca, 
està fred o està calent 
i no el pot veure qui el toca. 

(El vent). 

Entra al mar sense mullar-se, 
va més de pressa que el vent, 
va pel cel i per la terra 
i no es veu i ningú el sent. 

(El pensament). 
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Entreteniments Instructius 
Secció a càrrec de JOSEF M.a SALAS I JULIÀ 

A C R O S T I C 

N 
O 
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T 
R 
A 

AMBIDEXTRE 

1 2 3 4 5 Defensa. 
5 4 3 2 1 Confitura. 

TARJA 

P . . . 
R . . 
E . 
M . . 
S . 

_ _ A 

R e e m p l a ç a r els p u n t s 
per lletres, de manera que 
es llegeixi en cada ratlla 
el títol d 'un periòdic del 
qual CURIOSITATS DE C A 

TALUNYA, en la seva secció 
«Nostra Premsa», n'hagi 

David i Pere Mire: 

GUR 

Combinar degudamenl 
aquestes lletres de manera 
que formin el títol d'una 
obra catalana, juntameni 
amb el cognom del set 
autor. 

LOGOGRIF NUMERIC| 

inserit la capçalera corres- 123456789 Nom d'hom 
ponent. 94679457 » » 

3487184 » » 

ENDEVINALLA . 5437'7 » » 
14876 » » 

Quina és la cosa que 3497 * * 
com més s'enlaira més 256 » » 
s'abaixa? 72 » » 

ISURi AQUEST NÚMERO HA PASSAT PER LA CEh ISURi 
1 9 1 7 0 — I M F . ALTÍS. - »A*CÏLONA. 
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