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Continus i tradicions, 
fesomia dels pobles 

E \ 4 uns dies, arribà una veu inconeguda Jins la 
•*• meva taula de treball. Es tractava d'una con

ferència radiofònica, pronunciada en castellà, a 
càrrec d'un destacat militant pertanyent a una de les 
vàries organitzacions polítiques recentment establertes 
a casa nostra. 

En el transcurs de la conferència s'afirmaven 
conceptes no gens verídics. Rodonament, sense diva
gacions de cap mena, hom assentava-que els costums 
i tradicions dels pobles no solament entrebanquen i 
dificulten llur progrés, sinó que endarrereixen fins a 
postergar el desenvolupament de cadascun d'ells. 

Deia la veu: «Costums i tradicions no són altra 
cosa que esclavització d'ideals; cadenes que oprimeixen 
més i més el ritme normal quotidià; ambient enrarit 
que intoxica poc a poc; droga narcótica que contri
bueix a sotmetre en un estat de sopor, que els priva 
d'avançar, els pobles que per llurs condicions podrien 
molt bé figurar en un primer terme. La terra catalana 
no comptarà per a res si no sap arrencar de soca i 
arrel, talment com si d'un mal herbam es tractés, toia 
la sèrie d'habituds que sota el sobrenom de folklore 
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algú preté presentar corn un dels atributs d'una raça 
que malda per ésser lliure. Exterminem per complet 
tots aquests usos i llegendes que com un contaminés 
crostam es troben profusament escampats, i convertim 
la Catalunya arcaica i nafrada d'avui en una terra 
floreixent i moderna, sobretot moderna, i el que és 
més, sana, essencialment sana, exempta d'inútils pre
judicis i preocupacions infructíferes». 

Precisament Catalunya és Catalunya perquè reu
neix un sensji de tradicions, usos i costums, els quals 
caracteritzen el nostre país. Són aquestes habituds 
amarades de seny racial, són tots aquests usos i cos
tums traspassats de generació en generació, de pares 
a fills, el que forma el nostre patrimoni, aquest patri
moni que els catalans conservem amb ¡(el tot estimant 
cordialment. 

Per tant, els costums i tradicions nostres no són 
ni un crostam, ni drogues narcòtiques, ni cadenes que 
lliguen, ni molt menys nafres que enlletgeixen tot 
contaminant. Són, això si, fites memorables que ens 
assenyalen el pas del temps per mitjà de les quals es 
pot resseguir minuciosament la nostra història; dots, 
també, d'estimable valor artístic i cultural que ens 
han llegat els avantpassats, fonts inestroncables que 
intensifiquen més i més, augmentant-lo considerable
ment, el nostre ric llegendari popular. 

Sàpiga-ho, doncs, el desconegut destacat militant. 
Per damunt de tot, Catalunya. Però una Catalunya 
embolcallada amb el seu típic folklore. Altrament ja 
no seria la nostra Catalunya. Per a nosaltres seria 
una terra mixtificada, eixorca, sense cara ni ulls, no 
gens riallera ni somrient, no gens pròdiga, ni acolli
dora, ni hospitalària. Nosaltres, els catalans, el que 
volem és una Catalunya que avenci i estimi tot do
nant-se les mans. I això no seria possible si desterrés
sim les nostres tradicions, els nostres costums, les 
nostres llegendes... 

FREDERIC BALLIRANA. 
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Juny 
I M A T G E S D ' E S T I U 

JUNY ple de sol i de dolces galvanes, 
tu duus els jorns amb un ritme pausat 

entre el somriure de noies galanes 
que esperen l'hora de veure l'amat. 

Juny amarat de clarors i de messes 
que omplen els camps d'un regust de bon pa; 
jorns benaurats per les pobres mestresses 
que a dins l'escola no hauran de bregar. 

Tu ens has dut l'esperança més nova, 
tu has omplert d'il·lusions nostra llar; 
ningú diria que amb tu fan la prova 
els qui s'amaguen del sol, dins la mar. 

Els teus germans han fet pas al teu viure 
perquè t'han vist prou valent i forçut 
per dur la joia en els cors i per riure 
del qui téjred i vesteix de vellut. 

Juny amorós que presums la rosella 
ran de ta boca amarada de mel 
i fas l'ull viu quan atrapes la vella 
rera els promesos mirant-se un estel. 

Tu que has obert el balcó i la finestra 
i en cada cambra has deixat ton perfum 
i has fet pas lliure a una subtil orquestra 
que a picadetes, de nit, ens consum, 
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vina a posar un llençol en el sostre 
del nostre cel tan bonic i tan net, 
car el sol crema Yare iris del rostre 
de les beutats de carmí i de blanquet. 

Juny que fas via amb la falç a l'esquena 
i a les donzelles et plau de cantar, 
¿no has vist cap noia que plori de pena 
perquè no sap si un donzell la voldrà? 

Quan sant Joan i sant Pere s'enfilen 
dalt els bells cims per vetllar nostre anhel, 
tu amb l'alimara i la falç que vigilen 
ompliu d'amor nostra terra i el cel. 

I el foc que enceta el somriure en els llavis 
i a tots abraça i fa fortes les mans, 
duu un munt de perles als rostres dels avis 
i una carícia als petits catalans. 

Tot tu t'amares d'encís i de joia, 
tot tu delites per heure'ns un cant... 
el cant no salta si plora la noia 
i l'harmonia no té un so triomfant. 

Si tu ens donaves la mel de ta boca 
per endolcir l'aspror viva dels cors, 
d'entre els rebrots de l'arbre sense soca 
prou floririen els cants sense plors. 

Juny: Has obert la porta feixuga 
per a deixar pas al ventrut juliol... 
l'estiu s'aboca al damunt i ens arruga 
la pell del cos festejada pel sol. 

I és llavors que amb la mandra per guia 
vas caminant poc a poc i escarit 
sense cap núvol que torbi ta via 
i al cant del grill que et dóna el bona nit. 

AMAT GOSALBES. 
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TERRES NOSTRES 

La Bisbal 
(Girona) Una pubilleta de l'Empordà vestida 

amb el típic trajo de pagesa catalana 
de l'any 1808. 

LA Bisbal de Girona reuneix una sèrie de condi
cions importantíssimes. La seva situació topo

gràfica és bona, amb comunicacions abundants àe 
vàries carreteres, estació del ferrocarrilet empordanès 
que enllaça amb l'important camí de ferro a França, 
dóna un relleu de gran vàlua a la vila pintoresca i 
eixerida (millor així vila que ciutat) i que posseeix 
bastantes riqueses naturals. 

Ultra un clima molt sa i explèndid, i gran abun
dància d'immillorables aigües, compta també amb 
un formós passeig creat i donat pel desgraciat i bon 
amic en Marimon. 

La Bisbal no ha sentit realment la reclam; altres 
poblacions amb molt menys condicions i coses nota-
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bles i interessants, han sapigut treure'n millor fama 
i major rendiment. 

L'important i ben típic mercat, veritable fira set
manal tan nomenada, aprofitant-se de tots els avan
tatges que la vida reuneix, ha de sumar el màxim 

Castell i pont vell de La Bisbal (Girona). 
(De la col·lecció d'aquarel·les catalanes, per Llorenç Brunet). 

esforç per a sostenir i procurar, per medi de propa
ganda i altres mitjans, la concurrència a la vila. 

Els Sindicats d'Iniciatives, nous organismes creats 
arreu de Catalunya per a la defensa i estudi de tot el 
que signifiqui millorament, tant en l'ordre moral 
com material, no deu ésser cosa morta a La Bisbal. 

807 



Compta també la capital del Baix Empordà amb 
una Biblioteca i un petit museu municipal, i ha sa-
pigut ben aprofitar l'obra cultural d'aquesta mena 
d'institucions. 

Ningú no li pot negar, a La Bisbal, la seva impor
tància, deguda a la situació en què es troba i a les 
condicions de caràcter del seus fills. La Bisbal, vol
tada de l'aimat terròs que el pagès amb gust exquisit 
treballa. La Bisbal, amb ses planúries de verdors 
eternes tan bufades per la valent tramuntana i les 
alenades de la mar, per aspirar la flaire de les roques 
deia Costa Brava, enrondatde pobles i escampadissa 
de masos i masets, enfeinats, esparpellant salut i 
alegria, donen ferma inspiració i entusiasme als 
artistes pintors i dibuixants que hi davallen de bon 
grat a corrua feta. 

Avalora més encara la ciutat-vila de La Bisbal el 
tracte franc dels bisbalencs, que parlen amb el cor 
a la mà a tothom; que són emprenedors a casa i a 
fora d'ella; que acullen amb els braços oberts als 
forasters i els fan asseure a l'entorn de sa llar, s'afa
nyen en afalagar-los i distingir-los, i que s'estimen 
per sobre de tot la llibertat. 

Compta la vila amb associacions, edificis escolars 
i institucions d'ensenyança que l'honoren; amb so
cietats musicals i meritissimes cobles-orquestres, amb 
importants societats artístiques i recreatives i, sobre
tot, amb l'alt esperit social i cultural que representa 
i li dóna l'Ateneu Pi Margall. 

Podeu creure, amics, parlen per vosaltres i per a 
tots, les nostres sardanes, castells, i les pedres de les 
parets d'aquesta vila són, per mi, i per molts, molt 
enyorades. 

LLORENÇ BRUNET. 

Professor de Belles Arts.—(Barcelona) 
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El caçanius 
( R O N D A L L A ) 

EN Falet era, sense cap mena de dubte, el vailet 
més destre i més valent del poble. 

Fill d'uns pagesos més pobres que rics, els seus pa
res no l'atiaven pas gaire per a fer-lo anar a l'escola, i 
:om que en moltes ocasions els era prou necessari, 
ara per llurs terres, ara per a treure a pasturar el 
bestiar, d'això en podreu deduir que es crià un xic a 
ia bartola, i feia el que li donava la gana, com vul
garment es diu. De feines, prou que n'hi eixien, si 
iagués volgut fer-les, però a la que podia escapolir-

se'n, ja els havia fugit, i sempre amb la mateixa 
dèria d'anar a la caça de nius; d'això tothom l'ano-
:nenava el caçanius. 

Indubtablement, era tot el seu deliri, i arribà a 
ésser-ne destre. Ell sabia on niaven els rossinyols, 
perdius, merles, verdums, passarells... No cal pas 
dir que, solament en veure l'arbre i la forma del 
niu, poques vegades s'equivocava, i el pitjor de tot 
•és que li plavia no pas caçar-los, sinó desfer-los el 
niu, i si trobava ouets, se'ls emportava; era, es pot 
dir, un vertader esbarria-cries; i quan trobava el niu 
amb els ocells nats, llavors els vigilava constant
ment, i quan ja eren crescudets, se'ls emportava, i 
els regalava o els venia, segons era qui els demanava. 
Rares vegades arribà a criar-ne cap. Alguna vegada 
trobava algun home que el renyava, volent li fer 
comprendre el gros trasbals que ocasionava als pares 
¿els petits ocells, els vells, que deia ell, en trobar-se 
el niu buit, sense els seus fillets; però ell, ni s'ho 
escoltava, ni ho volia comprendre; girava cua, tot 
refumfunyant alguna paraulota de les seves, i seguia 
amb més delit que mai la seva dèria. 

Vet ací que un dia, pasturant un petit ramat, en 
el caient d'un bosc, cap al torrental, albirà dalt del 
cim d'un pi dels més alts, un niu. Caram!, quin un, 
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aquest sí que n'és, de gros!, es digué. El mirà i el 
remirà, i no pogué comprendre quina mena d'ocellàs 
podia ésser; i com més el mirava, més li excitava la 
curiositat. Fet i fet, mira si al seu redós hi havia 
algú, i tras, tras, pi amunt, braçada i genolls estrets, 
i amunt s'ha dit, i apa, una altra braçada i amunt, i 
així anà escalant aquella bona peça; ja gairebé és al 
brancatge, i apa..., allí reposà un xic, i mirant a 
terra, diu: 

—Recoi!, no n'havia pujat cap, com aquest! Des 
de dalt li feia por mirar a terra, i refet quelcom, va 
anar-se situant d'un brancatge a l'altre, i, recoi!. 
quin niuàs, cinc ous que en comptà, sense poder 
endevinar-ne de què era. Se'l mira bé, i poc a poc 
davalla, amb l'atenció més gran, afectat, encuriosit 
per la grandària del niuàs, i de quina mena de llei 
d'ocell podia ésser. I una vegada en terra, mira bé el 
paratge, per a no confondre'l, amb el pensament 
d'esperar vuit o deu dies, que sens dubte ja els 
trobaria nascuts, i amb plomes i tot. 

Satisfet de la troballa, recollí el ramadet, i s'anà 
Uunyant, tot dient: Recoi, noi, recoi, quina troballa! 
No en diré pas res a ningú. Vigilaré. Això sí que és 
una bona troballa! 

I tal dit, tal fet; no perdia de vista aquell paratge 
i aquell niu, que tan preocupat el tenia. Així que 
podia, ja s'escapava, si no al matí, a la tarda, amb 
ramat o sense ramat. Ell volia veure el vell o vella 
quan hi feien cap; cada dia feia la seva visiteta. 

Passats uns dies, i sense poder esperar els que ell 
tenia destinats i necessaris, que ja havia calculat, 
una tarda que el sol picava fort, aprofità l'ocasió, i 
cap a veure el niu s'ha dit! Com de costum, i en 
arribar allí, vegé que els llenyataires de les carbo
neres estaven fent beguda. Ell es digué: Ara és la 
meva! I tal dit, tal fet. Amunt s'ha dit! Braçada al 
pi, genolls ferms i apa, apa, amunt, més braçada i 
amunt va... De veritat trobava aquella ascensió un 
xic més penosa que l'altra vegada, però la curiositat 
li donà coratge, i braçada més, i ja falta poc per arri
bar al brancatge, i una vegada allí, reposà, i, apa!, 
d'aquesta a l'altra branca, apartant tots els branqui
llons petits que li feien nosa. Un cop aconseguí ésser 
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prop del niu, i així que allargava la mà, una serpassa 
li plantà cara, i descargolant-se es disposava a 
abraonar-se-l i . 

Recoi, quina serp!. . . Podeu comptar els crits de 
desesperació! Coi, coi, avall s'ha dit... Però en veure 
que la serp l'anava seguint, llavors més crits i avall, 
avall tan ràpid com podia. Justament, això de les 
serps, era un bestiar que mai no li havia fet goig. La 
serp, però, el seguia; anava tan de pressa, que gairebé 
ja l 'aconseguia. Ai, fillets, quina desesperació! I sense 
mirar l'alçada que el separava de terra, es deixà 
anar, i caigué en terra. . . Els crits, i ais, i plors, 
i condols, feren que els llenyataires n'haguessin 
esment; hi corregueren i mataren aquella serp que 
ja se li havia cargolat al cos, i que l 'hauria rebentat; 
el noi s'havia trencat braç i cama, i t ingueren de 
dur- lo a casa seva a pes de braços. 

Aquest va ésser el desenllaç del cèlebre Caçanius. 
Es convencé, llavors, amb els seus sofriments i dolors, 
de la mala acció que feia, no respectant la vida i 
llibertat d'aquells ocellons, que tan lliure la senten .. 

Aqui un gos, aquí un gat, 
la rondalla s'ha acabat. 

FRANCESC ALAVEDRA. 

AFORISMES I PROVERBIS 

Aquest món és un món de mones. 
A mal temps, bona cara. 
Amb la mort tot s'acaba. 

A la vinya del padrí, prendre i fugi. 
Agafa el rave per les fulles. 

A qui no vulgui caldo, dues tasses. 
Amb l'excusa d'En Pau, En Pere s'escalfa. 

Aviat no se'n cantarà gall ni gallina. 
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F O L K L O R E 
L origen deis 
«Xiquets de Valls* 

AMB el nom dels «Titans» era antigament cone 
gudaaquesta brau i ferma institució. Coneixem, 

per un document guardat a l'arxiu de l'Ajuntament 
de Valls, que el lloc on es feien aquestes piràmides 
de carn humana dins el segle xvn era a la ciutat dj 
Tarragona. L'il·lustre historiador Masdéu, diu: «he 
visto con mis propios ojos en Tarragona ciertas 
danzas populares que cada año se renuevan y se 
llaman en lengua catalana «Els Titans», baile de los 
titanes, acaso, según pienso, porque en ellos, subien
do unos hombres derechos y manteniéndose de pie 
sobre los hombros de los otros, se representa. . 
aquella hazaña portentosa de haber colocado un 
monte sobre otro, como otras tantas gradas, para 
escalar el cielo». Aquesta relació fou escrita per dit 
historiador abans de l'any 1759. 

També hem trobat que dins el primer terç del 
passat segle, se'ls coneixia dins la comarca del 
Penedès amb el nom dels «Valencians», ço que 
atribuïm al vestuari que ells adobtaren segurament 
per a millor muntar els seus atrevits castells i torres, 
vestuari més propi del camp de València que del de 
Tarragona, essent degut tal vegada a aquest motiu 
exposat el per què el poble els anomenés amb sem
blant nom de «Els Valencians», o qui sap, si aquesta 
comparsa és d'origen valencià. 

Hem trobat en cert distingit autor que fa arrencar 
l'origen dels castells de costums antics, remuntant-lo 
fins a l'època prehistòrica, trobant la institució esta
blerta en el poble romà, segons un passatge de«Clau-
dianus», poeta de la baixa llatinitat, el qual escrigué 
en les darreries del segle iv de l'era cristiana. 

Altre, qui ens diu que l'origen de tan estrany 
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costum no es pot fixar, atribuint-lo a què durant el 
curt temps de la dominació dels alarbs en el Camp 
de Tarragona, els naturals del país veien amb gust, 
caient-los-hi en gràcia, els exercicis que ells feien, 
que tenien certa similitud amb els castells; referma 
aquesta creença que els instruments que porten, com 
és la gralla i tabal, són d'introducció dels alarbs. 

N'Emili Morera, en la seva «Geografia General de 

Catalunya», parlanf dels Xiquets de Valls, descriu: 
«Havem de dir que es tracta d'un antic «joc» dels 
que quiscun gremi adoptava en l'Edat Mitjana per 
als actes solemnials d'intervenció de dit gremi, 
essent el joc de què es parla, completament únic i 
genuí de quatre o cinc homes i dependre el joc del 
gremi, fet tan sols per la joventut agremiada». 

Entenem nosaltres que la fama dels castells de 
Valls ha començat en el segle xix, poc després de la 
guerra de la Independència, prenent els aficionats 
com un ofici la tasca de fer castells, majorment quan 
en el primer terç del segle xix varep dividir-se els 
castellers en dues colles i la competència entre ells 
augmentà l'atreviment i en certa manera reglamentà 
la qualitat i importància del castell. 

FRANCESC DE P. BOVÉ. 
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a nit de Sant Joan 

La nit de Sant Joan 
n'és una nit molt alegre. 

Mos amics m'estan dient: 
—Joan, per què no t'alegres? 

—Gom m'alegraria jo? 
N'han casada l'amor meva. 

L'han casada lluny d'aquí 
perquè mos ulls no la vegin; 

l'han casada a Sant Martí, 
que per mi n'és un exili. 

El dia que es va casà 
va passar per casa meva; 

la ventura va voler 
jo m'estava a la finestra. 

Ella em diu:—Déu us guard, Joan; 
jo li dic:—Déu us guard, Teresa. 

Ella se'n posa a plorar, 
jo plorava molt més que ella. 

El qufi m'aconsola a mi, 
que en tinc una prenda seva. 

Jo n'hi tinc una anell d'or, 
de les tres pedres vermelles. 
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Ella me'n té un mocador 
brodat de seda vermella. 

Al mig n'hi ha un campana 
i al cap d 'amunt una estrella. 

Fadrinets que festegeu, 
no us fieu de les donzelles; 

que són com els rovellons 
collits al mes de setembre; 

al matí ne són fresquets, 
i a la tarda els cucs se'ls mengen. 
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Ane c dot ari català 

Hi ha una anècdota d'En Valentí Almirall, que 
prova fins a quin punt era abandonat i distret. 

Un dia que acabava d'estrenar un trajo, en ésser 
al carrer va trobar el sastre. Tot malhumorat , va 
dir-li com era que li hagués fet una punta d 'amer i 
cana més llarga que l'altra. El sastre, abans de 
respondre-li, va desfer-li els botons i va botonar-los 
de bell nou. Era que ell s'havia deixat el primer trau 
sense cordar i havia posat el primer botó en el 
segon trau. 
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CATALANS NOTABLES 

Guillem de Cabestany 

GUILLEM de Cabestany és un dels trobadors de 
l'edat mitjana que ha adquirit més popularitat. 

Visqué en l'època d'Alfons I i era senyor de 
Cabestany (situat molt prop de Perpinyà). La seva 
poesia és galant, delicada, i tota ella traspua un fons 
de sensualisme. Guillem de Cabestany era tot un 
cavaller i alternava el maneig de les armes amb el 
conreu de les lletres. Amb la mateixa facilitat prenia 
part en un torneig, que composava un lai. La seva 
ardidesa, la seva figura gentil, la delicadesa de les 
seves composicions, el nimbaren d'una aurèola de 
glòria i el feren preferit de les dames. 

Però el que més ha popularitzat a Guillem de 
Cabestany és la tràgica llegenda de la seva fi. Es diu 
que s'enamorà apassionadament de Sermonda, Com
tessa del Rosselló, a la qual féu Regina d'una de les 
gaies festes dels Jocs Florals. Sermonda, casada con
tra la seva voluntat amb un home imperatiu i tirà. 
corresponia secretament aquest amor i acceptava 
complaguda les atencions provinents d'en Cabestany. 
Però el Comte del Rosselló, gelós de la seva esposa, 
descobrí aquests amors i jurà acabar-los, i a tal fi 
organitzà una cacera a la qual fou convidat també 
Guillem de Cabestany. Els arquers del Comte del 
Rosselló, amagats entre les maleses de la boscúria. 
esperaven el moment propici, i aprofitant la proxi
mitat del cavaller dispararen els seus arcs. Les sage
tes brunziren per l'espai i es clavaren en el cos 
d'aquell amant dissortat, que caigué mortalment 
ferit. Però la crueltat del Comte del Rosselló encara 
era més refinada. Féu arrencar-li el cor i després de 
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condimentat convenientment, el féu servir a la seva 
esposa, la comtessa, com una menja delicada i exò
tica. Sermonda, ignorant la tragèdia, agraí la delica
desa del seu espòs i menjà el plat que li oferia. Però, 
després, quan el comte li revelà que es tractava 
del cor del seu amador , desesperada es llançà pel 
finestral. 

Aquesta és, en sintesi, la llegenda dels tràgics 
amors del cavaller Guillem de Cabestany amb Ser
monda, Comtessa del Rosselló. 

Sobre la veracitat d'aquesta llegenda hi han dife
rents opinions. Milà i Fontanals ens diu que és falsa; 
però en canvi, Víctor Balaguer, si bé és cert que 
admet la possibilitat que sigui falsa, creu, però, que 
algun fet tràgic posà fi a la vida de Guillem de 
Cabestany. 

En l'any 1914 es féu, a Catalunya, una edició de 
les poesies d'aquest popular trobador rossellonès. 

MANUEL SERRAT I PUIG. 

F O LKL O I(E 
Conta Melcior Font, en «La vida i l'obra de 

Valentí Almirall», que un dia, per tal de trobar un 
mot català corresponent al mot Jolklore, que alesho
res desplaïa a tothom, En Ramon Arabia, president 
de l'«Associació d'Excursions Catalana», va convocar 
els més aptes a decidir-ho. Van ésser convocats En 
Milà i Fontanals, En Maspons i Labros, En Gaietà 
Vidal i Valenciano, l 'Almirall i molts d'altres. Van 
discutir l largament i el mot no es feia trobadís per 
ningú. En Valentí Almirall va proposar i defensar 
el mot Jolklore amb raons decisives, i va imposar-lo. 
Parlà el darrer de tots. 
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Premsa Comarcal 

X 

LA BISBAL 

E L FARO BISBALENSE.—Periódico semanal, científico, 

literario y de modas. 
1864.—445 X 310 mm.—4 pp. a 4 col.— 

Castellà. 
E L ECO BISBALENSE.—Periódico semanal no político. 

Consagrado al progreso moral, intelectual y 
material de esta villa y su distrito. 

i885.—435 X 3i5 mm.—4 pp.—Castellà. 
E L SEMANARIO DE LA BISBAL. 

1887.—Castellà. 
E L BISBALENSE. — Periódico de avisos y noticias 

consagrado al fomento de los intereses morales y 
materiales de esta villa y su distrito. 

1891.—4 pp.—Bilingüe. 
LA COMARCA.—Órgano del partido democrático 

federalista. Periódico quincenal , con suplemento 
siempre que convenga. 

1892.—440 X 3 1 0 mm.—4 pp.—Castellà. 
L ' E S C U T EMPORITÁ. 

1901.—440 X 32o mm.—4 pp. a 3 col.— 
Número únic.—Català. 

L ' A V E N Ç DE L'EMPORDÁ.—Setmanari autonomista. 
1906.—545 X 37^ mm.—6 pp.—Català. 
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BAIX EMPORDÀ. 

1909.—5oo X 3^0 mm.—4 pp. a 5 col.— 
Català. 

REVISTA DEL SINDICAT AGRÍCOL. 

1909.—Català. 

EL 6 D ' O C T U B R E . — S e t m a n a r i de l 'Unió Federal 

Nacionalista Republicana. 

1910.—440 X 320 mm.—4 pp.—Català. 

psBjïiííiÉà ÍSÍUÏUI. sujnttsií. i.r/sa¿a)!j / -

ARA. — Setmanari . Literatura, Avisos, Notícies, 

Anuncis , etc. 

1912. —545 X 335 mm.—4 pp.—Català. 

BELUA.—Orgue oficial del Amor i de la Joventut 

el·legant Bisbalenca. 

1913.—320 X 220 mm.—8 pp. i cobertes.— 

Català. 

EL REFORMISTA.—Semanario de avisos y noticias de 

este Distrito. 

1913—440 X 320 mm.—4 pp.—Bilingüe. 

819 



LA COMARCA. —Periódico defensor de los intereses 
morales y materiales de España en general y 
de esta comarca del Bajo-Ampurdán en par
ticular. 

1924 . -4 pp.—Castellà. 

E L B I S B A L E N C . 

'927 —35o X 245 mm.— 8 pp.—Català. 

» M III I.* R I S B U . 3 9 N O T B H B H E DF IB2B M M >>> 

El Bisbalenc 

EMPORION.—Publicació mensual . 

1928—270 X 212 mm.—40 pp. a 2 col. i 

cobertes.—Català. 

CIUTADANIA.—Setmanari d 'esquerres. 

1932 —45o X 325 mm.—4 pp. a 4 col.— 
Català. 

La Ciutat de La Bisbal, que ha vist començar el 
seu periodisme en època molt l lunyana, des de l'any 
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1864 en el qual va veure la llum el primer periòdic, 
sols ha conseguit fins els nostres dies que la llista 
dels seus periòdics arribi a comptar un total de 17 
títols. Els ciutadans de la capital del Baix Empordà 
han demostrat poc entusiasme per les fulles impreses. 
Els periòdics bisbalencs, classificats per la llengua 
en la qual foren escrits, donen el següent resultat: 
catalans, 10 títols; castellans, 5 títols, i bilingües, 2. 
El primer periòdic català va sortir en començar el 
present segle, l'any 1901. 

JOAN TORRENT. 

Anecdotari català 

El doctor Pere Esquerdo, va ésser un metge 
famós. El seu talent i les seves anècdotes són encara 
avui molt celebrades. 

Una vegada va ésser cridat a visitar una senyora 
que sempre es deia malalta, encara que tots els metges 
de Barcelona haguessin convingut que no li trobaven 
cap mal. Aquesta senyora deia que estava cansada 
de tants metges i que si en venia un de nou no li 
diria ni mitja paraula. La família va voler que el 
doctor Esquerdo la veiés. 

Don Pere, va examinar la malalta, la qual no va 
respondre a cap pregunta. 

Acabada la visita, el doctor va parlar amb la 
família i va donar la seva opinió sobre el cas, i quan 
li preguntaren què li devien, va dir: 

—Cinquanta pessetes. 
—Ens pensàvem que eren vint-i-cinc...—va dir 

un dels familiars. 
—Efectivament—va respondre el doctor Esquer

do—quan faig de metge, són vint-i-cinc pessetes, 
però quan faig de menescal, són cinquanta. 
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D O S S O N E T S 

Ulls de cel 
Au cor mateix d'aquesta tarda blava 

j \ un núvol negre ens ha cobert el cel 
com reflectint la teva vida esclava 
que et posa als ulls de melangia un vel. 

I la terra ha sentit suau carícia 
per l'aigua que ell envia dolçament, 
fent el miracle de la gran delícia 
que haurà Ceres veient-se omnipotent. 

Així mateix de ta mirada clara 
un llagrimeig suau ha anat eixint, 
fent el miracle que, joiós, suara, 
el so de ma paraula anés florint. 

Si Natura ens duu el pa de cada dia, 
tos ulls m'han dut, Amor, la Poesia. 

Ulls Àe mar 

AQUEST neguit etern que la mar bressa 
m'apar l'enuig del teu mirar tan blau... 

Veient tos ulls, mon esperit de pressa 
perd, tristament, la seva dolça pau 

com l'incert capità que en el pont lluita 
pel moviment del mar sota la nau 
i en perdre el seny es tira corre-cuita 
a la immensa blavor. Per'xò m'escau 

com el nauxer fer la mateixa via: 
per tos ulls blaus tothora vaig lluitant 
—perdent el seny i dels camins la guia!— 
i he de llançar-me a la claror que fan. 

I així puc veure, ai las!, que ta mirada 
té, com la mar, encantaments de fada. 

GUERAU MUTGÉ I S A U R Í -
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Trèiem la nostra ensenya! 
per 

EL VELL FOLLET, À 

Es veritat que cada dia 
es més comprès el 

valor del nostre folklore. 
Gràcies, doncs, als folklo
ristes que han donat a 
conèixer els elements d'a
questa ciència filla del poble; sí; gràcies a ells, s'ha 
pogut esbrinar un sens fi de costums que restaven 
ignorats. 

Si l 'anormalitat ens porta a una vida en malestar, 
i les activitats d'aquesta cultura queden ofegades als 
seus primers passos, m'atreveixo a dir que ens cal 
posar més vigoria perquè Catalunya es desviï 
d'aquesta ruta dificultosa i plena de maleses, perquè 
segueixi, així, un camí dreturer i segur alhora. Gom 
cal fer-ho? Aquesta pregunta, per tots nosaltres, 
catalans, quedarà anul · lada si trèiem la nostra 
ensenya; aquesta és la robustesa de la nostra menta
litat, i foragitem del pensament totes les temences, 

Serà un esforç que equivaldrà a una utilitat per a 
nosaltres mateixos; no fent perdre l'entusiasroe que 
portem al nostre ésser, encaminat a fomentar la 
nostra Pàtria en els seus millors conceptes. No ens 
desanimem, perquè ens portaríem en més penosa 
vida; treballem i fem comprendre el que és Cata
lunya. 

Unió d 'aimants de nostra Pàtria, «Amics del 
Folklore de Catalunya», fem present a tots els cata
lans el que ens distingeix el nostre amor propi; si 
fins ara hem deixat embrutar la faç de la regina de 
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totes les nacionalitats, fem que no perdi ara els seus 
rics vestits, encara que s'hagin vist ultratjats per 
sectes enemigues. 

Avant! sense desvirtuar les nostres tasques; l'obra 
feta fins avui pels folkloristes és gran i meritòria, no 
cal aturar-se; cada dia pensem: Vetllar avui vol dir 
vetllar per sempre . 

Fem per manera que les rebel·lies no ens facin 
perdre l 'amor a la Pàtria, ans al contrari , que siguin 
per més estimar-la; l"estimació ens farà tenir més 
vigorositat als moments actuals, a fi de portar la 
nostra finalitat pel més gran desvetllament de nostra 
terra, i la constància la farà ésser ben nostra i cata
lana, més que qualsevol de totes les propagandes 
polítiques existents. 

(Boix d'E. C. Ricart). 
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