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Entre la lletera Perrette y el brahman Svabhávakripana
se pod dir qu'hi desfila tota l'historia, estant molt més
distanciats moralment l'un de l'altre que lo llunyà de
]'India y loccident d'Europa. No obstant, el fons és el
meteix: tant-se-val que la causa aparent de l'il • lusió sigui'l
pot de llet com el pot d'arroç. Els faulistes Bidpay y La
Fontaine han escrit cada bu pera'l seu temps, y, prescin-
dint de detalls de vestit y de costums més o menys arrela

-dec, resulten tots dos aixís meteix humans, sense necessi-
tat de data, com ho seran dintre vint segles més; que
mentres l'humanitat tingui ànima, tindrà il • lusions y sal-
tarà d'alegria y trencarà pots que la retornaran a la reali-
tat més desconsoladora.

y,

Sortint de la narració, podem entrar a un camp im-
mens quina fi no s'ovira pas, el de la Sentencia, reflexió
pregona y compendiada qu'enclou una veritat dictada
per l'experiencia o la raó; ja sigui principi, és a dir, senzi-
ilament especulativa com és ara al dir: «La costum fa
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llet'», ja sigui màxima, això és, en forma de consell, per
exemple: «Si vols enser ben servit, fes-te tu meteix el llit»;
ja sigui apotegma, tret d'autor, com : «Fer mal per volun-
tat és pitjor que fer-lo per força », d'Aristòtil; ja sigui
axioma o veritat evident per sí meteixa, verbigracia: «Això
és tant clar com dos y dos fan quatre».

Tot això, posat en boca del poble, pren els noms de
proverbi, d'origen popular; adagi, d'origen savi; refran„
de forma aguda o humorística, y ditxo o dita, de significa-
ció molt genèrica, prescindint de l'aforisme, que, encara
que d'ús popular y ab aplicació propriament a l'art de
curar, el nom no's farà pod-ser may vulgar.

Els adagis, re! ranas, d'itxos o màximes, sense distingir
categories, són el tresor condensat de saviesa y de moral
deis pobles, que per això han sigut qualificats de «Filo-
sofia vulgar», «Evangelis petits» y «Saviesa de les na-
cions», ja que són nostres constants preceptors.

Aixís com els savis y sacerdots de l'antigor usaven un
llenguatge simbòlich pera que les doctrines no fossin
compreses pel poble, quan s'hi dirigien ho feyen va-
lent-se de la sentencia pera que fos fàcilment entesa y
retinguda en la memoria. Y no perquè's valguessin molt
sovint del llenguatge figurat s'ha d'entendre qu'és una
claudicació de principis; perquè aixís la doctrina resulta
més general y, si val a dir-ho, més ennoblida pera'ls
oyents.

A més, a la majoria de la gent la moral resulta severa
y la ciencia encarquerada; cal, donchs, resumir molt y
presentar-ho després de manera agradable.

Aixís, al fer present a un caràcter inconstant que:

«Teula somoguda no cria molsa»

se'l repta en primer lloch, niés de forma que'l tret sembla
no anar-li directe y se li posa un exemple gràlich que li
fereix l'imaginació senyalant-li un fet evident, axiomàtich,
per la senzilla observació, no pas pe'l reny.

L'estudi de la Paremiologia o tractat deis proverbis ja
no será titllat de badomeria ni's considerará com un joch
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de noys, y el que s'hi aficioni una mica tindrà feina tallada
en els conceptes filosòfich, sociològich, històrich, filolò-
gich y científich en general. L'expressió d'un meteix con-
cepte, segons els pobles, ressalta al més lleuger coteig
entre'Is adagis y refrans, y aixís com de la màxima moral

«Del mal el menys»

se n'han originat eis proverbis:

«Entre orbs, qui té un ull és rey»,
«En terra de cegos, un borni és rey»,
«Val més borni que cego »,

o, com diuen a Valencia,

«Més val tort que cego »;

fórmula molt general, com se pod veure pe'Is castellans:

«Del mal el menor»
«Vale más tuerto que ciego»;

els portuguesos:

«Do mal ó menos»,
«Melhor he ser torto, que cego do todo»;

el francès

«De deux maux il faut choisir ]e moindre»;

els inglesos:

«Of evils, choose the ]cast» (Dels mals tria'l més xich),
«Better one eve, than quite blind»
(Val més un ull que quedar cego);

eis alemanys:

«Unter zwei Uebeln muls man das kleinste w^ihlen»
(Entre dos mals sha de triar el més xich),

«Besser eirtáugig als gar blind»
(Més val borni que cego de] tot), etc., etc.,

lia sigut interpretada de diferentes maneres, segons els
paísos, com se pod observar pels proverbis següents:
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«Mieux vaut un doigt coupé, qu'un doigt pendant»,
com diuen a França;

«Val més anar coix que estar sempre assegut», segons
diuen els russos;

«Convé saber sacrificar la barba pera salvar el cap»,
segons els turchs, y

«Uti dit tallat per necessitat no dóna torment», que
diuen els xinos (i).

La Paremiologia ve a esser una societat cooperativa
de consum d'aon tots ne proveím, contribuint-hi alhora a
formar-nc'1 capital social. Ja no vuy parlar d'aquells prin-
cipis de moral universal qu'està compendiada en l'aforís-
tica de tots els pobles, sinó de ]a jurisprudencia sentada en
molts actes de la vida per sentencia nascuda de l'exercici
de les professions, pera que's vegi com tot-hom hi porta
la seva pedreta a l'edi fi ci colossal de ('experiencia humana.

Aixís, entre'ls diferents que's podrien citar d'origen
eclesiàstich, serveixin aquests de mostra:

«El combregar general y l'enterro per amor de Déu »,
« Anar a la professó y repicar bé no pod ser»,
«El sacerdot retirat, de tot-hom es estimat »,
«Entre'] rector y l'escolà,'s diu la missa »,
«A Sant que no hi tens devoció no li fassis oració».

Els curials també n'hi han aportat; per exemple:

«Cantin papers y mentin barbes»,
«Les costums arrelen més que']s roures »,
«Pactes rompen lleys»,
«Plet de testimonis, plet de dimonis ».

Són de caçador:

«Gos fart no caça»,
«Qui a guineus vol enganyar, molt matí s'ha de llevar»,

(1) Exemple tret de l'obra, baix tots conceptes notable, «Aforís-
tica Médica popular catalana», de D. Oleguer Miró y Borràs, metge
de Manresa. Vol. VIII de la «Biblioteca popular del CENTRE Excuesio-
NISTA DE CATALUNYA ».
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«Aucell vell no entra en gavia»,
«Val més un pardal en la mà qu'una perdia en l'aire »,
«Quan els goços lladren, alguna cosa senten ».

De tractant en bestiar:

«Qui diu mal de l'ase, aquell el compra»,
«Cavall magre, ple de pusses»,
«Qui té l'ase fa'l preu »,
«Mula guita ven-la prest »,
«De bestia assenyalada libera nos Domine».

De pagès:

«Terra negra fa bon blat, y la blanca'1 fa migrat»,
«Arbre vell y trasplantat, primer és mort qu'arrelat»,
«Petjada de pagès, no espatlla res»,
«Llaura ab gelada, si vols bona anyada»,
«Per Sant Jordi vés a veure ton ordi. Sin veus una

espiga ençà y una altra enllà, veste'n a casa, que bona
anyada hi haurà».

De metge:

«Metge aconductat, mor de gana o reventat»,
«Tercianes y quartanes no fan tocar les campanes»,
«Qui té un metge, en té un; qui'n té dos, en té mig;

y qui'n té tres, non té cap»,
«Al costipat el suar el bat»,
«El xarampió mata de traidor».

De comerciant:

«Qui paga bé, crèdit té»,
«Qui compra més del que pod, després hola de ven-

dre tot »,
«Lo que's guanya en molts mercats's perd en una fira»,
«Carrers molls, calaixos aixuts»,
«Qui compra en gros y ven en menut ja cal dir-li Déu

t'aj ut».

De traginer:

«L'ase fa un compte y el traginer un altre»,
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«Segons l'ase l'albarda»,
«Val més dir xó que arri».

De pescador:

«Qui vol pescar peix que's mulli les ungles»,
«Pescador de canya perd més que no hi guanya »,
«Pescador d'un peix, pescador és».

De mariner:

«Bon vent y . barca nova»,
«Tu vindràs a bordo a menjar galetes »,
«Molts pilots perden un barco».

De moliner:

«Entre moles no t'hi pos', perquè't molen fins a l'òs»,
«Aigua passada no mòlt molí».

De llenyataire:

«Cal sapiguer en quin bosch un hom fa llenya»,
«En arbre caigut tot-hom hi fa llenya»,
«Qui té tions fa astelles».

D'apotecari:

«Dins els petits pots són els bons ungüents »,
«Tota píndola daurada té l'amargor amagada»,
«Poques metzines no maten».

De terriçaire:

«Els testos s'arretiren a les olles, del mig o de les vores»,
«Tot canti nou té l'aigua fresca».

•	 De cuiner:

«Gallina vella fa bon caldo»,
«És dur el bou a l'ast»,
«Qui té la paella pel mànech la anar l'oli aon vol».

De curander:

«Si tens mal de cap, unta-t els dits ab oli»,
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«Tot mal de coll és angina»,
«A fibló d'abella, cera d'orella ».

Y aixís successivament s'hi veuria al teixidor ab

«El lli ben filat dóna drap doblat».

Al mestre de cases:

«Sense fonaments nos farien cases».

Al barber:

«Barba remullada és mig afeitada».

Al pastor:

«Remat de molts el llop se'l menja ».

A la bugadera:

«Roba estesa sol espera».

Al ferrer:

« El ferr o quan és calent se doblega».

A la llevadora:

«Criatures séns òssa porten la mare a la fossa».

Al cisteller:

«Qui fa un cove fa un cisteli».

Al fuster:

«No hi ha pitjor clavilla que la del mateix fust».

Y molts d'altres que no continúo pera no esser massa
pesat.

Molta cosa y bona pod aplegar-se en la filologia, com
clar ho indiquen els següents proverbis, escullits d'entre
una pila:

«Qui fuig de Déu debades corre»,
«ll'avol fembra no prenguis amistança, car la pren y

tost la llança»,
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«Hajats cativa de gran preu e muller ab poch dot»,
«Orgull séns roba, ballesta menys de corda. Orgull séns

haver, mala via sol tener»,
«Qui ha temperança no fretura metge».

Y si's tracta d'averiguar l'origen, allavores se'n gira de
feina, encara que tota ella ben pagada, perquè's veu la
raó d'esser de moltes expressions y's fixa ab exactitut el
significat meteix de les especies paremiològiques.

Aixís se veurà la veritable acepció de proverbi, refe-
rint-se a l'aplicació d'un fet anterior, comparat ab el d'ac-
tualitat, com passa, per exemple, en:

«Tot jutglar pagat d'avança may ha fet bon sò»,
«La fi d'en Bacaina, que'] penjaren»,
«Perpinyà y Santa Maria se són pas fets ab un dia»,

com la del refran, la forma més vulgar de la sentencia, ja
alegre, ja agut, ja fill purament del vers, com succeeix en:

«Dos vints fan quaranta» ('calembour • de les paraules
vins y vints),

«Bo, bo, vol dir bobo»,
«Pagant, Sant Pere canta»,
«Rich, rich, me revento si no ho dich»,
.«Tal-là, tal-lera, tant és en Pere com en Berenguera»,

com la de la frase proverbial, reminiscencia de faula, ron-
dalla o acudit. Tal succeeix en :

«Qui no't conegui que't compri»,

exclamació del pagès al veure a la fira'l ruch que tenia
abans y que tot portant-lo a vendre li va esser sostret
per uns estudiants posant-se un d'ells el ronçal y ageno-
Ilant-se -li davant del pagès a ]'advertir aquest el Gambi,
dient que eral terme de la seva expiació y que tornava a
esser persona.

Ben sabuda és també la faula de la guineu y els raims,
que ha fet néixer el proverbi:

«Quan la guineu no les pod haver diu que són verdes».
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Més que proverbis, molts són acudits compendiats,
com :

«L'ajuntament de Sallent va acordar que al sortir-ne'ls
uns acompanyessin als altres»,

«L'apotecari d'Olot, preu per preu, se bevia les mede-
cines».

Y, pera acabar ja ab els refrans, fent cas omís de lo
que la ciencia hi pod estudiar en Meteorologia, Agricul-
tura, etc., indico de passada no més lo convenient qu'és
estudiar-los separant els originaris d'una llengua dels assi-
milats, pera determinar el caràcter del poble, ja qu'aquells
vénen a esser la autofiliació d'aquest.

Vegi -s el carácter previsor famench, sintetisat molt bé
en aquest adagi :

«Per un claus perd una ferradura; per una ferradura
un cavall; y per un cavall un genet ».

El jueu, massa interessat, diu:

«Si tens diners, tot lo que veus es ven».

L'inglès, home eminentment pràctich, creu que:

«El temps és or» (money-, és a dir, moneda).

Y és ben bé italià allò de:

«Cortesia de boca niolt val y poch costa».

L'alarb, fatalista, està molt en carácter dient:

«Quan ve'l fat, sorda és l'orella y l'ull encegat».

El francès, somniador de conquistes, havia d'inven-
tar el:

«Allá aont hi ha força, la raó no hi té lloch».

Aixís com el xino, pacient per essencia, troba que:

«Quan la fruita és prou madura, per ella meteixa cau ».
Etc., etc.

Essent aixís, jo'm donch per niolt content y fins tinch
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-orgull de pertànyer a un poble que, convençut de l'efica-
cia del treball, pensa que:

«Tot bon català, de les pedres en treu pa»;
que si l'èxit no és tant falaguer com comptava, s'aconorta
ab 1'

«Arri poch o molt»;

que no li agraden falsetats ni apariencies, perquè

«Com més amichs més clars»;

que té innat l'esperit d'independencia, ja que

«Cada terra fa sa guerra»;

que no vol deixar res pera l'endemà:

«Feina feta no té destorb»,

y que lluny de Catalunya s'anyora, perquè ab molt con-
venciment diu que

La patria sempre tira».

Fins ]'endevinalla és més digna d'estudi de lo que a
primera vista pugui semblar. Aquesta forma infantil de
l'enigma, el que sigles endarrera era la preocupació dels
savis y avuy és sols entreteniment de la quitxalleta, és
testimoni vivent del caràcter del poble, que, si en la ron-
dalla desplega la fantasia, en la faula moralisa, en la Ile-
genda exalta l'amor a Déu y a la patria, en la cançó obra
de bat a bat les portes del cor, en l'acudit fa venir l'alegria
y en el refran condensa I' experiencia, en l'endevinalla
mostra l'enginy.

No és pas cosa tant insignificant esperonar l'intel . li-
gencia a les criatures; y sobre tot a fòra, que no's coneix
el discreteig ni'ls jochs de paraules com a ciutat, les ende-
vinalles tenen una missió educativa molt important. Un
nen o una nena que may endevinin res se senten agullo-
nats per les rialles deis altres a l'escoltar cada solució, que
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és un disbarat, y's fixen en lo proposat, acostumant -se a
la metàfora y a la comparació de manera ràpida. j Llàs-
tima que no's desterrin moltes endevinalles que fan obrir
els ulls massa aviat en materies que bo és que'ls hi tan-
quin fins a una edat convenient!

Les endevinalles varien, desde'l senzill joch de parau-
les en forma de calembour, per exemple:

« Pa pastat demà (de mà)
y menjat avuy.»

(El pa.)

o de traba- llengües, com

«Una caixeta
tant ben requinquilladeta,
que cap requinquillador
la requinquillarà
tant ben requinquillada

com ella està.»
(L'ou.)

fi ns a l'enigma pur, com:
« El pare encara no és nat,
que'l fill salta pe'I teulat.»

(El fum.)

passant per una gradació curiosíssima, que comença ab la
senzilla descripció de la cosa, perquè les criaturetes pu-
guin endevinar-la desseuida, per exemple:

« Endevina, endevinalla:
¿quin és l'aucell que pon en palla?>

(La gallina. )

s'inicia ja la metáfora en forma grà fi ca y purament infan-
til, verbigracia:

«e Qu'és això?
Dos mires, mires:
dos vares, vares:
un venta-mosques
y quatre mangales.»

(El bou.;
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per presentar-se ben engalanada y carregada de dificultats,
corn la següent:

« El camp és blanch,
la (levó és negra,
cinch són els bous
que vienen la rella.»

(L'escriu re.)

fins arribar a les de solució complexa, com aquesta, que
és un diàlech :

«— Déu les guard, senyores totes;

a la una més qu'a totes.

Me fa venir no sé qui

a buscar no sé què.
—Quan les plenes seran buides;
quan les llargues seran curtes;
quan el mort serà sobre'I viu
y l'àli ga dins del niu

se farà tot lo que vostè diu.»

La solució és més embolicada encara que l'enigma,
perquè figura un enviat del nuvi, que's presenta a l'hora
de sopar, y en termes coberts's dirigeix a la nuvia, «a la
una més qu'a totes», pera dir-li que de part del seu esti-
mat, «no sé qui », va a buscar-la pera fugir, «a buscar no
sé què». Ella, que ja hi està conforme, li respon qu'en
havent sopat, és a dir, «quan les plenes seran buides », o
sigui quan s'haurà acabat el menjar de les cassoles y pla-
tes, les toballes seran plegades, «quan les llargues seran
curtes»; després de rentats els plats, «quan el mort serà
sobre'] viu », aludint a la cendra del lleixiu damunt les
mans, y la familia sigui a dormir, «l'àliga dins del niu »,
allavores ellas reunirà a.b l'amich pera fugir, «se farà tot
lo que vostè diu».

Aquesta és treballosa, enfarfegada, no hi ha pas dubte:
més n'hi han prou que respiren una ingenuitat de llen-
guatge y formen un ritme tant armoniós que, de sentir-les
sols, encisen, encara que la solució sigui més o menys de
mèrit. Per exemple:
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«Un arbret
petit, baixet,
capçat de blanch,

vestit de vert.»

(L'all.)

Y
«Llanuda, llanada.
del cap coronada,
n'ha tingut (i) un vedell

nudell, nudell,

llanut, llanat

del cap coronat.»

(La nespla.)

L'estudi comparatiu se pod fer aixís metcix que deis

refrans y encara és més fàcil. Una de tantes conegudís-

sima poso per il•lustració:

«Quina és aquella bestioleta

qu'a cada pas deixa un troç de cueta ?»
(L'agulla quan cus.)

Aquesta's trova per tot, com varies d'altres.
A França diuen:

«Qu'est-ce qui passe et repasse en laissant chaque fois un petit
bout de queue?»

(Le fil d'une reprise.)

A Inglaterra:

«OId motber twitched liad but one eye
and a long tail which she let fly,

and every time she ww,ent over a gap,
she let a bit of her tall in a trap.»

(A p eedle and thread.)

A Flandes:

«Inteko peerdeken
met ze vlassche steerdeken

hoe zeerder dat ze peerdeken liep,
boe korter dat ze steerdeken sierd.»

(Nade) und Faden, wenn gendhet wird.)

(t) 'Tingut, eufemisme.



A Italia:

«Ci ho un cosi' triti, tritl
s'astragina'I budelli.»

(L'alto da cucire.)

A Galicia:

«De burato en burato
vai coas tripas arrastro.»

(A agulha enfiada.)

etcètera, etc. En F. Pelay Briz encara porta més confron-
tacions en el seu aplech d'«Endevinallas populars cata-
lanas».

Anar-les seguint pels sigles, com en els documents de
la Novel-lística propria, ja és dificil a tot ser-ho, y poca
cosa s'hi ha fet, perquè abans lo folk-lòrich no s'escrivia,
fòra alguna raríssima excepció, entre les quals pod servir
d'exemple aquesta, exhumada juntament ab algunes altres
pe'l célebre folk-lorista català En Milà y Fontanals:

«Molts furts de agual forma posats entre dos germanas
per agual compas en cert nombre, que fan las altas cosas
saver».

«—Es la escala, la qual mesuradament és grahonada y
hon se munta en les altes parts.»

Fins n'hi han que revelen costums y tradicions, com
passa ab la que's proposa aixís:

«Qui és el primer que va passar pel Pont dei Diable ?»
(Un gat.)

Aont s'aludeix a la llegenda tant coneguda del pont
que'1 poble feya y cada matí contemplava anguniós com
durant la nit algú s'havia donat pressa a desfer-ho tot. No
sabent ja quin partit pendre'1 batlle, y això qu'era llest,
va rebre un dia la visita d'un foraster qu'era'l mcteix
dimoni, comprometent-se a acabar ell el pont, ab tal de
que li donguessin l'ànima del primer qu'hi passés. Fet el
tracte y arribada l'hora de l'inauguració, el dimoni s'es-
perava al cap de] pont pera endur-se'n l'ànima, quan cl
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batlle, molt previsor, se n'havia portat un gat amagat dins
d'un sach, y, obrint-lo, va cridar-li:

— Preneu, preneu l'ànima del que passa, qu'això és lo
tractat.

El dimoni, veyent-se burlat, va desaparèixer mort dè
rabia, sentint-se un tro esgarrifós y una pudor de sofre
qu'ofegava; però'] pont va quedar fet y cap ànima con-
demnada.

Es d'advertir qu'això no és tradició catalana, sinó cris-
tiana, y fins pod ser propria de totes les terres aont hi
hagin creencies en mals esperits.

L'acudit o agudesa qu'en l'ordre històrich reb el nom
d'anècdola és també de la Novel-lística popular y cal estu-
diar-lo molt més de lo que s'ha fet fins ara, perquè la nota
còmica és tant humana y tant interessant com la rnelan-
giosa.

L'acudit és la frase feliç, que sintetisa còmicament una
situació, y lo meteix comprèn la rondalla curta que la
sentencia nèta y pelada, variant de la sàtira que mortifica,
a la pensada enginyosa, a l'equívoch del moment a la
paraulada grollera, a 1'ignocentada que fa riure y a la
voluptuositat incitant.

L'acudit sol fer riure, y per aquest fet sembla que no
s'ha de pendre en serio. Però res més lluny de la veritat
qu'aquesta apreciació, perquè posar al descobert les imper-
feccions y debilitats de ]'humanitat d'una manera evident
y gràfica és una tasca meritoria y també's realisa aixís la
Bellesa. No totes les rialles són d'alabar, però moltes sí;
pe'l fi que's proposen y pe'ls resultats qu'obtenen inime-
diatament; perquè fer riure és distreure 1'imaginació de les
cabories aclaparadores o de les penes enervants.

L'acudit no és el meteix per tots els pobles; obeeix al
medi y a l'esperit de la llengua qu'ho és de la raça. El dels
andalusos és transparent, viu, encara que's remunta, recar

-golant-se, pe'ls.aires, com ]'imaginació d'ells, que, posats
a abultar, no tenen aturador. En cambi, l'acudit de] Nord
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d'Espanya, de les faldes dels Pireneus, és més aixerrait, va
més a ran de terra, y en prou encontrades de vida senzilla,
pobra, sense gaires comunicacions ab el reste del món,
l'agudesa és la patotxada de l'ignorant o l'enginy del
avaro, condemnats com estan en prou llochs a viure
entre 1'ignorancia y l'avaricia que porten una existencia
difícil.

Catalunya, encara qu'en la vessant meridional dels
Pireneus és més rica, té una vida més activa, està en tracte
directe ab tot el món, y l'intel • ligencia, com la terra, estan
més ben conresades. L'acudit català, donchs, no és la fili

-grana andalusa, ni la xulaperia indecent, ni l'aspror ara-
gonesa, ni l'excessiva hurnilitat gallega: és la frase ben
trobada, t'idea justa, ab més causticitat que bouiqueses de
llenguatge. No hi ha'1 chic francès, distingit y picant, ni
aquella gentileç a italiana massa estudiada; però és més
transparent que l'humor inglés y que'l ui' t alemany, com
més ciar és també'l nostre cel.

Aquell guixolench que trobant-se a taula ab un francés,
veyent que aquest se quedava ab uns encurtits, ab l'escu-
della y ab la carn-d'olla després d'uns cerimoniosos Sans
fàçon! Sans compliment! y Sans cérémonie!, va invocar
no més a un sant de la terra, y dient: Sant Feliu de Guí-
xols! va quedar-se ab un parell de perdius molt grosses y
ben guisades que feyen goig de veure y valien molt més
que tot lo altre que'1 francès s'havia menjat.

Un andalús pod-ser hauria contat una historia al fran-
cès pera fer-lo partir de riure y mentrestant menjar ell;
un aragonès tal volta li hauria clavat un cop de puny; un
gallego molt fàcil que li hauria pregat que per amor de
Déu n'hi hagués deixat una mica... ¡Què sé jo lo que
haurien fet! Lo que sé és que aquest acudit és ben bé de
casa, curt, pràctich, sense trames emmaranyades ni apo-
teosis, però contundent, no té retop.

Fins el pagès d'aquí no és el babau d'altres bandes
que l'enganyen de la manera més senzilla; se fa 1'ignocent
per conveniencia, lo que'n diem ¡er el pagès. 13s aquell
que, desde qui sab quan, se conta que, dolguent -li gastar-se
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un duro pera fer-se arrencar un caixal, s'estava aturat
davant d'un aparador de conliter contemplant embabiecat
una plata de merengues, y com li digués un senyor, tot
passant:

—Com us les menjarieu, hereu!
—Ja ho crech que sí!—va respondre ell tot decidit; y,

plantejant-se l'assumpte en forma, va jugar-s'hi un caixal
(el que Ii feya mal, és clar) si no se les menjava totes. No
hi ha necessitat de dir que'l pagès se va fer un tip de me-
rengues y. li varen arrencar el caixal sense gastar-se un
cèntim.

La defensa d'un que va esser acusat d'haver insultat a
un altre és molt ocurrent:

— ¿És veritat —preguntava'1 jutge —que vostè va dir
lladre a l'altre?

—Sí, senyor, —va contestar-li l'acusat; —jo li vaig dir:
lladre!... però ell no va voler lladrar!

Les exageracions més grosses dels Manolitos Gázquez
v Barons de Münchhausen nostres, no són tant fantasiades
ni fetes ab mà tant pesada, per més qu'en el genre siguin
traçudes. En Sandil, qu'era una mina inagotable d'acu-
dits, els deya espontaniament, sense cap preparació, ab
enormitats xocants que de sobte no se Ii podien con-
tradir.

Un dia que s'estava distret prenentcafè, uns quants de
la taula parlaven de Constantinopla; y com ell havia con-
tat les seves cèlebres aventures d'Orient, la part activís-
sima qu'havia pres en la guerra de la Crimea, etc., un,
que per voler sortir de dubtes o sentir-li un xiste, que en
Sandil al badar la boca n'havia de dir un o altre, el va
interr ogar aixís:

—Tu: és veritat que Constantinopla és tant gran?
—Ja ho crech!—va dir - li. —Vès si és gran, que... hi

ha un desert al mig.
En certa ocasió semblava que l'havien agafat. Alguns

amichs que tenien torra ponderaven les ulleres de llarga
vista que tenien, ab les qu'hi veyen impossibles. En San-
dil no podia esser menys: ell en tenia una que desde l

14
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terrat de casa seva, per allà als voltants del Padró, veya
perfectament la gent que treya'l cap per les finestres del
monastir de Montserrat. Una riallada general va esclatar
y un li va observar ab fruició qu'allò era impossible, per-
qué la serra de montanyes priva de veure-ho.

—Oh! És que fullera fa torta y permet veure a l'altra
banda de les montanyes!—va exclamar en Sandil sense
immutar-se.

Jo he sentit una imprecació irònica qu'és magnífica:
quan aterraven la muralla de mar, cis treballadors deixa

-ven el mocador ab el brenar y la botella de vi damunt de
les roques, y un dia un, a l'esser les quatre, va a desfer
el mocador pera menjar lo que se n'havia endut y's troba
ab que les rates (que per allí abundaven extraordinaria-
ment) s'havien anticipat, no deixant-hi més qu'un paper
brut d'oli y unes quantes engrunes. La rabia del nostre
home no és pera contada y, mig agenollat com estava,
dirigeix la mirada y els braços cap enlaire, y ab una
actitut mig épica, mig bufa, però molt còmica, diu
cridant:

—Déu del cel! Si vols animals, mantén-te'ls!
Y molts no ho dirien que Catalunya fos terra adobada

pera aquest Folk-lore petit. Aquí no podrà esser el país
de la gracia, però ho és de l'acudit. De Rectors de Vallfo-
gona, Estudiants Borrasques, Tinyetes astuts, Altadills y
Sandils n'hi han molts, y de la boca de la gent més humil
en surten frases enginyoses que donen atractiu especial al
nostre llenguatge vulgar, abundantment esmaltat de mo-
dismes pintorescos, de motius clavats, que fan del català
una llengua poch castiça, més ab una força descriptiva y
insinuant qu'és un prodigi.

El poble desseguida troba lo xocant, lo ridícul, lo
còmich, y ho remarca ab una expressió feliç. Aquell con-
junt de barracotes de canya y fustes velles és Pekín; la
barriada que té la plaça de toros, la presó y els quartels,
és Espanya; aquell mandril rabiós és en Ravachol; els
quatre grupos d'estatues del monument a Colon són les
quatre posicions del limpia-bòtes; els tres monuments
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d'en Colon, d'en López y d'en Prim, posats en ratlla dreta,
se va trobar desseguida qu'eren pera recordar al que va

descobrir les Amèriques, al que les va explotar y al que se

les volia polir, usant la meteixa paraula del caló de Cata-

lunya.

He d'acabar desseguida. Y al fer-ho no sé si hauré
obtingut el resultat que'm proposava; això és: posar de

manifest lo interessant de ]a Novel-líslica popular, per la

bellesa qu'en sí té y pe'l fruit que se'n pod treure, en So-

ciologia, ja que'l Folk-lore és l'expressió de l'ànima del

poble; en Filologia, a la que li proporciona moltes fites
que marquen el procés lingüístich; en Mitografia, desco-
brint-li l'origen dels mitos y el successiu desenrotllament;
en Historia, senyalant-li l'esperit genuí de raça manifestat
a través del temps; en les Belles Arts, donant -les in fi

-nits motius d'inspiració de primera mà ab una ingcnuitat

y frescor qu'encanten ; no parlant ja de la Moral, les Cien-

cies naturals, el Dret altres branques del saber humà,
qu'al cap y a la fi en totes s'hi veuria la relació.

Creure -s que'l Folk-lore és no més un entreteniment
és com pensar-se que la Física y la Química no més ser-

veixen pera fer jòchs de mans a lo Tom-Tit.
El «Folk-lore» o «Saber tradicional de] Poble» és el

sentiment embellit ab el menor artifici possible, resultant
de l'enllaç harmoniós de la naturalesa ab la nostra ànima.
Y, ben seleccionat, és ciencia més humanisada que la

que'ns ensenyen, seca y de difícil retenció; és art expan-
siu que fuig de la recepta sistemàtica; és historia íntima

que repugna 1'encasillament rígit dels fets, y, per fi, filo-

solia claríssima, resplendent, com un cel serè sense les
boires de la metafísica.

HE OiT.

ROSSENDO SERRA 1 PAGÉS
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11'IIQUEL CUNÍ Y MARTORELL

Ha mort un dels homes que més han treballat peral

renaixement científich a Catalunya. Nat'1). Miquel Cuní

el 23 de Mig de 1827, en la vila de Calella, morí en nos-

tra ciutat el dia 14 del passat, després d'una llarga vida

consagrada a l'estudi y conreu de la botànica y ento-

mologia.

Era un dels socis més antichs de nostre CENTRE, al que

professava un afecte y carinyo especial que's deixava veure
en totes ses manifestacions. En els temps aquells en que

encara existien les dugues societats excursionistes fou un

deis que més treballà pera la fusió, havent sigut nombrat

membre de la junta mixta que devia entendre en aquella,

de la qual resultà'1 CENTRE EXCURSIONISTA.

Sos escrits sobre plantes o insectes són innombrables,
estant disserninats entre totes les publicacions de caràcter
cientiíich, ja de Catalunya, ja de fòra d'ella. En els Butlle-
tins y Anuaris de l'Associació d'excursions Catalana hi té
publicades: la Flora de Calella; Excursió entomológica y
botànica a Montserrat; Excursió a Camprodon; Las quatre
estacions de l'any; Excursió sense sortir de casa, etc., etc.

En el del CENTRE hi té també alguns escrits, entre altres
l'excursió: De Ganà a Begas, que és una de les mellors

entre les que havia publicat.
En l'Art del Pagès, Sociedad Espaïiola de Historia Na-

tural, Institució Catalana d'Historia Natural, etc., etc., n'hi
havia publicades també moltes altres.

Durant sa carrera entomológica descobrí diferentes
especies noves pera la ciencia, que intel • ligents naturalis-
tes estrangers batejaren ab els noms d'Ascalaphus Cunii;
Urolhemis adrena; Carabus Cunii, y altres.

Era acadèmich de número de la «Real Academia de

Ciencias y Artes», soci de 1'«Entomològica de França» y
«Entomològica de Bèlgica », ademés de les ja citades
d'«I-listoria Natural».
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En sos 75 anys d'existencia, dedicada al conreu de les
Ciencias Naturals, no havia deixat may ni abandonat per
un instant sisquera l'afició y entusiasme pera l'especialitat
a que's dedicava. Tenia completament estudiada baix els
diferents aspectes científichs sa vila natal y vehines, en
les que era conegut pel «senyor de les papellones », puix
aquest era son estudi més predilecte.

Pensava y obrava a la catalana, posant sempre, com
ell deya, el <polset de sal» en els aforismes y ditxos cata-
lans inclosos en sos treballs literaris-científichs. Era un
gran excursionista, y pot dir-se que desde Nuria a Cardá
havia recorregut tot Catalunya.

Traidora malaltia'ns privà de son apoy, quan tant útil
podia esser encara a la terra que tant estimà.

Déu el tingui al Cel.

J. MALUQUER

UNA EXCURSIO A POMPEI Y AI, VESUVI

Bes pot dir que tot se'ns presentava d'un sol color, un
matí de mitjans de Setembre de l'any darrer, en que dei-
xavem a Nàpols pera visitar Pompei y fer l'excursió del
Vesuvi.

Abocats a la finestreta del vagó contemplaven embada_
fits 1'hermós golf que'l tren vorejava: mar cony era, nos
semblava estany, puix a causa de nostra situació'l vèyem
enclòs per un cèrcol de montanyes. Eren aquestes les de
Sant Martí per la banda del Nord, que trenquen prompte,
pel cantó contrari al nostre, cap a migdia, formant la
serra volcànica de Posilippo, que, avançant un xich cap al
mar, forma'ls golfs de Nàpols y de Pozzuoli. De la banda
nostra, però molt lluny, alteroses montanyes (1VIt. S. An-
gelo, de 1,443 metres; Mt. Cepparica y la serralada damunt
de Sorrento) s'endinsen resoltament en l'aigua, tancant el
golf pel costat SE. Y per fi, per 1'espay que deixen lliure
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aquestes dues serres (la boca del golf) eixien allà, al Lluny,
mig amagant-nos-les, les illes d'Ischia, Pròcida y Capri.

Y tot això, aigua, monts y illes, nos semblava pintat
ab un mateix to: tot era de color blau: se podia un arribar
a creure que'ls primers rails del sol, que tot just vèyem
eixir per l'altre cantó del tren, eren, aquell matí, blaus
també. Al mig, la planuria inmensa de les aigües del
mar, d'un blau fort, voltant -la'1 cercle de montanyes, d'un
tint blau verdós les més properes, y blau clar les llunya

-nes d'Ischia y Capri, y per damunt de tot, el blau d'un
cel seré del mes de Setembre a Nàpols, aquell cel que,
com és sabut, tanta d'anomenada té per sa dolçor inexpli-
cable.

Tot estava en armonia, res no desentonava: no's podia
imaginar panorama ab tintes més enllaçades ni contorns
més regulars; era una vista dolça que corprenia per sa
tranquil • litat, diguem-ho aixís; res no dominava; a bell
ull cap mont sobreixia; tot servava sa valua dins la gra-
dació d'aquella esplendent nota de color.

Y emperò, després d'assaborir -la un xich, y d'haver-se
fet càrrech de la justesa y bellor d'aquell panorama blau,
s'anava remarcant que no estava pas tot ajovat a aquella
regla casual que la llum li donava. No: d'en tant en tant,
en el mar, unes taquetes blanques feyen endevinar bar-
quetes pescaires, y tot a l'entorn del golf, gairebé tocant
les ones, altres de més grosses nos feyen regonèixer els
poblets que d'elles viuen. Tals taques venien a ser les re-
volucionaries en aquell paisatge de la pau; y, no obstant,
llur distribució era tant simètrica per damunt del fons
blaviç, escampades arreu per igual les barques y fent una
corona tot a l'entorn del golf els pobles (semblant-nos,
ademés, llur color d'un sentit un xich blavench per la
reflexió del to dominant), que, a nostres ulls, no trenca-
ven l'armonia, sinó que, per llur petitesa, per lo que feyen
ressaltar el tint blau en que estaven ficades y per llur bellor,
les trobavem notes justes y ab fidel enllaç ab el to general
de] paisatge.

De pescar una cosa molt vermella, el coral, viuen tots
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aquells miserables poblets que s'oviren a l'entorn del golf.
El que té més anomenada de tots ells és un aon no triga-
rem gaire a arrivar: Torre del Greco. Ses naus van cada
any fins a Sicilia y devegades fins a les costes d'Africa.

A tot això erem ¡a a Portici, poble de 12,000 habitants,
a 8 kilòmetres de Nàpols. Estavem encara capficats, sots
l'impressió del panorama que acabavem de contemplar,
que'ns obriren la portella del vagó y rebérem la primera
escomesa (per la toçuneria, ben bé's pot anomenar aixís)
de part d'un individu d'una de les agencies encarregades de
l'ascensió al Vesuvi. Aquests amoïnadors personatges nos
visitaren, séns excepció, en cada una de les estacions que
anavem trobant. No és fàcil poder-se figurar lo empipadors
y llarchs d'ungles que són els guies de la regió napolitana.

El discurs que sobre'l Vesuvi nos etgegà un d'aquells,
nos féu remembrar que no era solament la vista de la
banda dreta del vagó la que havíem d'aguaitar, sinó també
la del cantó contrari, ocupat tot pel volcà, a poca distancia
de nosaltres.

Ab ansia esperàrem que'1 tren fos fòra de poblat pera
conèixer ja més d'aprop el monstre que haviem esguardat
tant sovint desde Nàpols. No'ns haguérem d'esperar gaire:
tot just arrencà'1 tren nos sorprengué un troÇ de terreny
diferent per son color fosch de les terres en que estava
ficat: eral gran torrent de lava de l'erupció de 1794, que
té d'ample 65o metres y 12 de gruix. Aixecàrem l'esguart
pera veure d'on venia, y énfront nostre, sol, séns cap altra
montanya a sos costats, alt, llis séns que res donés vida a
n'aquella superficie negra que eixia del mig de camps
magníficament conreuats, y etgegant a gran alçaria, cada
dos minuts, ab soroll fondo y majestuós, un núvol espès,
blanch y negre, barreja de vapor y de cendra, nos apare-
gué, altívol y imponent, el volcà Vesuvi.

Sa forma és cònica, y si no fos pels dos puigs del cim,
ben bé's podria pendre com perfeta: tant llisa és sa super-
ficie y tant regulars ses vessants. Son color és gris molt
fosch, y, no havent-hi conreus desde un quart de l'alçaria
en amunt, no s'hi veu cap desigualtat. Ha arribat a tenir
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1,300 metres, però en l'erupció de 1895 quedà reduida a
1,200, que és sa alçaria actual. Els dos petits pichs de son
cim son dos cràters; el més aprop és el central; l'altre, a
l'esquerra d'aquest y més Lluny, és el novell cràter actual-
ment en funció. Darrera'! Vesuvi, tapat per aquest pera
nosaltres y separat deis pichs citats per una pregona vall
(]'Atrio del Cavallo), hi ha'! mont Somma, de 1,137 metres.
Prop de l'extrem de la call, qual vessant corresponent
al mont Somma, és quasi perpendicular, hi ha I'Obser-
vatori, en que més de 20 persones hi trobaren la mort
en 1872.

El nombre de cràters del Vesuvi no's queda pas reduit
als dos anomenats, sinó que és, relativament, molt cres-
cut. Cada erupció té son cràter especial, y aquesta és la
causa deis carribis d'alçaria y de forma que ha sofert la
montanya. No és tampoch aquesta l'única volcánica de
]'encontrada, per més que ja fa tres segles que és ]'única
que està en activitat. La regió volcánica (en forma de
mitja-lluna al nord del golf de Nàpols) comença a Ischia,
segueix cap al NE. per l'illa de Pròcida, entra en direc-
ció N. en terra ferma per Solfatara y Monte Nuovo, y se
decanta tot seguit cap al SE. fins acabar en el Vesuvi.

En quant a sa historia, la del Vesuvi és antiquíssima,
puix el geògraf Estrabó'1 cita ja considerant-lo com a mon

-tanya en que, en temps més antich, hi havia hagut foch y
atribuint a n'això la riquesa y fertilitat del sòl. Y no
s'equivocava, puix seixanta anys després d'emetre dit judici
(el 63 després de J. C.) un esglayador terratrèmol, primer
signe de vida del volcà, causà greus destroços en tota l'en

-contrada. Els pobles Herculanum y Pompei ne sufriren
molt, com ho prova'l que adhuc avuy se coneguin els
danys y reparacions que s'hi feren. Aquesta és la raó de
que molts dels edificis de la Pompei actual perteneixen a
l'època romana més moderna.

Els terratrèmols anaren desde aleshores, se pot dir, es-
talonant-se, fins a l'any 79, en que tingué lloch la primera
erupció, que soterrà quasi per complert Pompei, Hercula-
num, Stabies y altres pobles d'aquell indret de la Campa-
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nia. Parlaré d'aquesta terrible commoció a 1'ocupar-me de
Pompei.

Seguiren les erupcions, més o menys intenses, fins a
principis de la disset a ya centuria, en que'ls volcans d'ls-
chia, Pròcida, Solfatara y l'Etna de Sicilia entraren en
gran moviment, romanent el Vesuvi enterament apagat.
La montanya se cobrí de bosch y fins a sos cràters hi pas

-turaven els remats. fiés això no durà gaire, puix l'any 1631
sobrevingué una de les més enverinades erupcions, en la
que set torrents de lava enderrocaren bona part dels pobles
de Boscoreale, Annunziata, Torre del Greco, Resina y
Portici, morint 3,000 persones. El núvol que's congrià per
damunt del cràter deixà a Nàpols quasi a les fosques y arribà
per la banda S. fins a Tarento. Grosses pedres foren gitades
fins a més de 20 kilòmetres de distancia. En 1767 una altra
erupció, que durà del Maig a l'Agost, cobrí Nàpols d'una
espessa capa de cendra. Després de tres erupcions més hi
hagué la de 1779; pedres de 4o kilograms arribaren a loo
metres sobre la boca del volcà. A la de 1794 hi moriren
400 persones y la quantitat de lava que caigué al mar fou
tal que la temperatura d'aquesta arribà a la de l'ebullició.

D'entre les més modernes cal citar les de 1822 y 1850,
remarcables per llur violencia y per les observacions pre-
ses per 1'Humboldt; la de 1858, en la que'1 cràter s'abaixa
6o metres, y la de l'Abril de 1872. Aquesta durà sis dies;
la lava vessà per tots costats, però principalment per l'Atrio
del Cavallo, per aon la torrentada arribà fins als pobles de
Massa de Somnia y Sant Sebastià, destruint-ne bona part:
Recorregué en estat igni 5 kilòmetres en 12 hores. Més
de vint observadors que hi havia a la vall foren sorpresos
y perderen la vida. Les pedres y la greda pujaren fins a
1,300 metres més amunt del Vesuvi, y les cendres arri-
baren a la regió de les corrents aèrees dels alisis superiors,
que les empenyeren fins a Cosenza a 230 kilòmetres.

El darrer període d'activitat començà en 1895 y ter-
menà'1 99. La quantitat de lava vomitada ha sigut de 107
milions de metres cúbichs, havent-se produit un cono de
130 metres a un extrem de l'Atrio del Cavallo. 	 -
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Y després de tal alleugerament el volcà tampoch ha
romangut tranquil. Precisament, ab gran alegria nostra,
pochs dies abans de ser a Nàpols havia començat a lo
que'n diuen allí «a treballar». No estava en plena erupció,
en quin cas debades és dir que no hauriem pogut pensar
en pujar-hi, però tampoch estava assossegat y séns donar
senyals de vida. No: prou qu.e sentíem cada un o dos mi-
nuts un remor fons com d'un terratrèmol llunyà, y tot
seguit prou que vèyem eixir del cràter un núvol negrós
que semblava encès de part d'abaix y que, un cop a bas-
tanta alçaria, s'anava extenent y aclarint-se ensems fins
disoldre-s, cayent la cendra y enlairant-se encara «,és el
vapor d'aigua, que més amunt formava un nuvolet blanch,
immòbil.

Y, a ver dir, impressionava'1 veure per un costat el
rialler y pacílich golf, ple de barques y voltat de pobles
que en ell cerquen la vida, y per l'altre'l Vesuvi dreçar-se
ert y endolat séns comportar ni una casa, ni un arbre, ni res
que vulgui dir vida y moviment y llençant tot sovint una
glopada de lo mateix que en major quantitat tantes runes
havia causat als pobles propers y tantes de llàgrimes havia
fet vessar als que ab llur treball s'afanyaven pera aprofi-
tar sos elements richs de producció y que ell els regatejava
extenent-hi, quan més refiats estaven, la mortalla de la
mort.

Emperò, y anch que sembli estrany, d'aquesta mortalla
n'ix la vida, puix a la greda y cendra del Vesuvi deu sa
riquesa bona part de la Campania. Son sol és un dels més
productius y richs d'Italia. Actualment s'hi cull el vi
anomenat «lacryma Christi», y en temps dels romans en
Tíbul diu ja que'1 i de Falerno no admetia comparança.

Tals reflexions nos fèycm, no trayent, perxò, 1'esguart
del volcà, quan el crit de Pompei nos féu adonar de que
orem ja al terme de la primera part del nostre viatge. Hi
haviem estat, desde Nàpols, tres quarts d'hora.

Férem tot seguit cap a lo que és batejat ab el nom'
d'I-Iótel Diomede y que seria més veritable anomenar hos-
tal, puix ni per lo que s'hi pot arribar a menjar ni pel
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tracte que s'hi reb pot pretendre més. Quedàrem empa-
raulats pera l'excursió al Vesuvi, que haviem de fer en
havent dinat, y marxàrern desseguida cap a l'entrada del
caminal que mena a les despulles de Pompei. Nos donaren
allí'l guia oficial que'ns pertocà; pujà en una «portantina»
una senyora que ab nosaltres anava, y, mig esporuguits de
descobrir de sobte la vista fúnebre de la soterrada colonia
romana y tot invocant als déus lars que en altre temps la
protegiren (tant desastrosament, per cert), seguírem de-
pressa caminal amunt (ja que era un xich atalussat) cer-
cant a cada giravolta la portalada remarcable, séns dubte,
per la que'ns haviem de ficar en una ciutat de XIX segles
enrera.

La qual trigà un xich a deixar-se veure. Més de 200
passes haviem donat guaitant arreu per si oviravem senyal
de runes. Res no vèyem, com se compendrà, tenint compte
de que a causa de les erupcions el nivell de Pompei és
molt Inés baix que'1 del sol modern, estant situat ademés
en una calma un xich enlairada.

Tot plegat, al donar un revolt, se'ns presentà enfront
una paret escrostonada, negrenca, massa perquè la pren

-guessim per mur d'un castell mig -eval, a lo que, a primer
cop d'ull, se semblava, ab dues entrades altes y estretes,
acabades per dalt en arch. Era la portalada de la Marina,
una de les vuit que hi havia a Pompei, y que, com son
nom indica, donava al mar, quasi tocant en aquell temps
els murs de la ciutat.

Les dues entrades, molt més gran la de la dreta, desti-
nada als vehículs, que la de l'esquerra, que servia pels
viadors, nos semblaren fosques. Era'¡ motiu lo que, més
que entrades, eren dos passadiços ab volta de bastanta llar-
gana. En ells s'obrien moltes botigues.

N'erem ja al mig, quan el guia nos féu senyal de
que nos fiquéssim per una poi-teta de la dreta. Eral
mUSCU.

Tinch de fer ara forçosament una digressió, séns la
qual nos compendria com és tant curt el nombre d'esque-
lets y objectes de valua trobats, ni la forma y estat de les
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construccions de Pompei. Ho capirem planerament dient
dos mots sobre l'erupció que la soterrà.

Però a 1'esser aquí, senyors, deixaré la paraula a un
testimoni de visu, al jove Cay Plini Cecili, qui ab En Dió
Cassi són els dos úniclis quals relacions s'han conservat
fins a nosaltres.

Aquell llegirà sa interessant carta a un seu amich. Es-
coltem-la.

«Estant jo Llegint un llibre de Tito Livi, a l'hora pri-
ma després de varis dies d'haver ramarcat terratrèmols
que no'ns vingueren de nou, ja que sovintejaven a la Cam-
pania, trontollaren de sobte tant fortament els edificis, que
ab la meva mare resolguérem eixir depressa de la ciutat.
Un cop al ras, tampoch romanguérem tranquils: nostres
carros tambalejaven tant que ni carregats ab grosses pedres
restaven quiets; les aigües del mar, com empeses, se reti-
raren, deixant gran munió de peixos morts a la platja,
mentres que per l'altre costat del golf, d'un núvol negre y
pahorós n'eixien grosses flamarades. Prompte la nuvolada
devallà fins al sòl, tapant el promontori de Miseno; co-
mençà a caure cendra, y per la part de la montanya se'ns
apropava depressa una foscor esglavadora.

»Nos apartàrem del camí ral pera no ser malmesos per
la gernació que'ns seguia; però no poguérem caminar
gaire, puix la fosca era tal que res no's veya. Al cap d'una
estona nos semblà que s'aclaria; més, esglayats, oviràrem
que era la claror del Poch que anava rostos avall del Vesuvi.
S'aturà, per sort, a llarga distancia. S'enfosquí de nou, y
caigué una altra pluja de cendra en tal quantitat que'ns
féu cambiar moltes vegades de lloch, puix d'altra sort nos
hauria ofegat. Eixí, per fi, el sol, y, esfercits, tot ho vegé-
rem cobert d'una grossa capa de cendra.»

Fins ací en Plini. Donem-li mercès per son bon acer[
en escriure aquesta carta.

Reprenent jo'l fil de ma relació, diré, en primer lloch,
que, un cop assossegat el volcà, tornaren els pompeyans
al lloch aon fins tants pochs dies havien tingudes llurs
llars, y, socavant, procuraren (y per nostra dissort conse-
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guiren) heure'ls objectes més preuats y eines de més valua.

Aquesta és l'explicació de que moltescolumnetes se veuen

avuy mancades de ses estatues.

Durant els últims temps de l'imperi romà se n'extragué

també gran quantitat de marbre, de que estaven fets els

principals edificis. Indubtablement que si l'erupció hagués

sigut encara més forta, si la capa que cobrí a Pompei ha-

gués tingut més gruix, moltes més de ses riqueses y molts

més de sos edificis principals s'haurien conservat. L'ene-

mich principal de les obres de l'home és l'home mateix,

aquest ser que és sociable sols a estones, puix no tingué

escrúpols en l'antigor de bastir mig Roma ab les pedres

tretes del Foro y del Coliseu, d'arrencar el ve] que la mà de

Déu extengué damunt de Pompei, pera poder emportar-

se ' n (és a dir, furtar y destruir) les construccions venera-

bles fetes en altre temps per homes també, y en l'època

moderna, en el segle de la civilisació, de fer servir el Par-

thenon de depòsit de pólvora, de lo que'n resultà son

enderrocament y de calar foch y saquejar els monuments

antiquíssims que a Pekín romanien. ¡Més els haguera

valgut estar amagades a l'esguart envejós de l'home per

un bon tou de cendres, com a Pompei!

¡La civilisació és un mot séns sentit!

ALFONS PAR
(Acabarà)

CRÓNICA DEL CENTRE

MAIG DE 1902

SESSIONS PREPARATORILS

EI dia 2 va tractar-se de l'excursió a Montserrat commemo-
rativa del XXV. , aniversari de la fundació del CENTRE, senyalada
peral dia 8.

El dia 9 se proposà una visita a la col • lecció de ceràmica del
senyor marquès de Casa Brusi.

LI dia ¡6, una excursió a Ripoll, Pobla de Lillet y Berga, que
s'havia de realisar els dies de Pasqua.

El dia 23, una altra a Mallorca, havent-se acordat el dia 25

pera la sortida.
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Y, per últim, el dia 30 se donà compte de la visita al «La-
berinte», proprietat del senyor marquès d'Alfarràs, que havia de
tenir lloch el diumenge següent.

CONFERENCIES

CURS DE FOLK-LORE CATALÁ. - El dia 2 va donar D. Rossendo
Serra la dècima conferencia del curs de folk-lore, que tant d'interès
ha despertat entre'Is aficionats a n'aquests estudis.

Va anunciar el conferenciant que pera acabar ja ab els «medis
d'expressió» y en lo que'n constitueix el fons, tractaria de la
paràbola, la sàtira v la sentencia, fent solament algunes conside-
racions respecte de la darrera, per haver-ne ja tractat en part en

el discurs inaugural, y a fi de poder quedar esboçats els prelimi-
nars de folk-lore, al venir les vacacions d'estiu.

Va examinar detingudament lo que és la paràbola, sa dife-
renciació de la faula y el sentit genèrich de fons parabòlich,
anant-lo a buscar en els monuments literaris ' llibres sagrats
més antichs, especialment a l'Orient ; citant diferentes paràboles
indies y de la Biblia, dels trovadors en ('edat mitjana, fins als
moderns Lessing y Krumnacher d'Alemania. Se va fixar, sobre
tot, en les paràboles que Jesús empleava, d'un deix hermosíssim
y una ingenuitat encantadora que, avenint -se molt bé al geni de
la llengua hebrea y al caràcter del poble, li feyen entendre'ls
principis d'alta moral (la dòna adúltera, el fill pròdich, etc.)
Fent aplicació a la literatura oral popular de Catalun ya, va treure
molts exemples de rondalles, cançons, corrandes, proverbis, etc.

Al parlar de la sàtira, va senyalar el sentit primitiu y propri,
és a dir, l'expressió de i'indignació, del en que se la sol pendre
ara o sigui la banda còmica de la crítica; fent una interessant
disquisició històrica desde l'inventor de la sàtira, Arquíloch, fins
als nostres dies, fixant -se especialment en Terenci Varró (que Ii
va donar el veritable caràcter, en el sentit modern de la paraula),
Llucià y Cervantes.

Va analisar el caràcter popular que té y la facilitat ab que de-
genera en insult y en grolleria, com forma d'expressió més Ili-
gada estretament a la vida usual, y la barrera que separava lo
satírich de lo burlesch, ja que això sols se proposa fer riure y lo
primer se manifesta sempre en funció d'un ideal, que'l que sati-
risa veu mal interpretat pels altres.

Ab nombrosos exemples va demostrar lo arrelada que està la
sàtira entre'¡ nostre poble, desde la rondalla meravellosa de trama
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novel'lesca (per exemple, «En Martí Tacón) fins a l'acudit curt;
citant una pila de cançons, follies, dits tòpichs, etc.

El Sr. Serra fou molt aplaudit a l'acabar la seva interessant
dissertació.

Continuant el curs de folk-lore en la conferencia del dia th,
va tractar el Sr. Serra del procés folk-lòrich.

Abans d'entrar de ple en el procés folk-lòrich, va fer unes
consideracions sobre l'apreciació individual y col lectiva deis fets,
citant entre la primera'I temperament, l'edat y la cultura, y entre
l'última les influencies ètnica, de massa (Psicologia de les multi

-tuts) y social, examinant la constant aplicació del principi de
causalitat en la literatura oral popular.

Pera ex p licar a més el desenrotllament folls- lòrich va demos-
trar ab gran aplech de datos la facultat assimiladora dels pobles
demostrada en tots els ordres d'idees, donant lloch a la transmi-
gració folk-lòrica, citant-ne diferents exemples (la viuda incons-
tant, el jove que posant un anell a ¡'estatua de Venus hi queda
casat, el vell que s'entrega al dimoni pera ser jove, l'hèroe que
lliura a la donzella amenaçada pel monstre, etc.), en que, malgrat
l'adaptació al medi ambent y a l'esperit de la llengua, se reconeix
sense'¡ més petit dubte'l mateix assumpte.

Analisant el procés folk-lòrich, va fer veure la dificultat de
prejutjar-lo, perquè no és cosa senzilla com els elements quí-
michs, que han de reaccionar determinant un compost, sinó que'ls
elements del primer, variadíssims en I'essencia, se combinen de
moltes maneres, segons el medi d'expressió que adopten y l'ob-
jectiu que's proposen, senyalant sempre noves bifurcacions que
adquireixen vida més o menys pròspera o efímera, més vida
propria al cap y a la fi. Donats, donchs, els elements d'observa-
ció, no és possible considerar a priori si un fet acabarà en Ile-
genda, en acudit, en cançó, en endevinalla, en rondalla, etc. ; el
fet s'observa, la fantasia'l revesteix, la raó l'aplica, la tradició'1
perpetúa, l'esperit del poble se l'assimila y passa a nodrir la teo-
gonia, l'historia y la literatura, originant-se un treball de compo-
sició y descomposició, sortint-ne sempre nous elements llençats
pel rebuig que'n fan les creencies y la crítica, que, ferint l'ima-
ginació popular, passen a ser organismes, desenrotllant -se d'una
manera similar ais originaris.

Un fet senzill, un fenomen atmosfèrich o astral, és interpre-
tat pel poble primitiu fetiquista, sabeísta, etc., originant-se'n el
miro; aquest, referint -lo ja més directament a la vida y encar-



- I54

pant-lo en un personatge, fa néixer la llegenda; varies llegendes
ordenades refereixen una època, un conjunt de fets gloriosos pera
la patria que desseguida troben un poeta que ho canta fent-ne un
poema; més l'historiador, a l'apoderar-se'n, en rebutja bona cosa
que evidentment és falsa, y l'historia, al constituir-se, llença ele-
ments que'¡ poble recull altra volta; com la teogonia n'admet
uns que passen a ser dogma y n'anatematisa d'altres qualificats de
supersticions. La literatura, a sa vegada, s'aprofita de lo que
corre de boca en boca, ho embelleix, ho amplifica y tanca la
porta a moltes y moltes coses, que, no per faltades de condicions
estètiques, deixen de ser apreciabilíssimes desde'Is punts de vista
històrich y psicològich. Al mateix temps, la literatura, la religió
y l'historia fereixen y exalten l'imaginació popular, que'n cele-
bra'ls fets pera divertir-se (balls, moixibangues,(arces y represen-
tacions populars, etc.), pera passar l'estona (rondalles, acudits,
etcètera), pera fer més passador el treball y exteriorisar els afectes
(cançons), pera fixar una regla de conducta (faula, proverbi, etc.),
pera educar a les criatures (cançonetes y jòchs in_Janitils, endevina-
lles, etc.), pera fer-se propici a Déu (oracions y pràctiques religio-
ses), etc., etc.

La nombrosa concurrencia que assistí a n'aquesta sessió pre-
mià ab justíssims y merescuts aplaudiments al Sr. Serra per la
seva conferencia.

DE BERGA A LA POBLA DE LILLET.—EI dia 9 se llegí'l treball
de D. Joaquim de Gispert sobre una excursió de Berga a La Pobla
de Lillet. El Sr. Gispert, en sa conferencia, dóna una idea acaba-
da del territori que descriu, fent ressaltar els punts més notables
y que més criden l'atenció de l'excursionista.

En un dels pròxims BUTLLETINS publicarem aquesta ressenya,
que fou sumament aplaudida.

EL MoNTSECtt. — El dia 23 va donar-se lectura a la conferen-
cia que sobre «el Montsech» ens envià l'actiu soci delegat del
CENTRE a Alcoletge, D. Eladi Vila. En dit treball, estudía'I senyor
Vila aquella important cordillera de la Catalunya Occidental, en
la secció corresponent a la vall de Meyà, anotant alguns fenò-
mens geològichs y hidrogràfchs que la caracterisen. Aquesta
interessant ressenya, que tant ben rebuda fou pels que tingueren
el gust d'escoltar sa lectura, la publicarem oportunament en el
BUTLLETi, y esperem que'I Sr. Vila continuarà'Is seus treballs
d'investigació per aquell país, tant poch conegut encara pels nos-
tres excursionistes.
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Després el soci D. Ceferí Rocafort va parlar del Montsech, sec-

ció de la vall d'Ager, estudiant lo més notable d'aquella hermosa

y apacible vall, fent algunes disquisicions històriques sobre'I ves-

comtat y antich arxiprestat d'Ager y relatant tot lo més interes-

sant que s'observa en una excursió desde aquella vall a la ciutat

de Balaguer.

FxcuRSIó A SAUS, LLAMPAYAS Y VILAHUR. — En la sessió del

dia 30, va llegir-se la Alemoria escrita per D. Joan Noguer, delegat

a la pagesia del Sagaró, al peu del puig de la Mare de Déu del Mont.
S'ocupa d'una excursió a Saus, aont hi ha una iglesia ab una

notable portalada romànica del segle XIII; a Lam payas, ab una

bonica iglesia romànica del segle XII, y en una casa particular

unes elegants finestres del Renaixement; y a Vilahur, en quina

iglesia s'hi veuen tots els estils, desde'! romànich al barroch.
Cita també uns curiosos mobiliaris de algunes cases particulars.

FOLK-LORE ALGuERÉs.— Després se llegí I'interessantísima Me-
moria sobre'! «Folk-lore alguerès», que ha enviat el soci delegat
a l'Alguer, l'entusiasta catalanista en Ramon Clavellet.

En ella s'ocupa de les llegendes populars, estudis sobre'l po-
ble alguerès, sobre'ls naixements, casaments y defuncions, festes
diverses durant l'any, romiatges, supersticions, jòchs de noys, un
apèndix de cants populars y una rondalla.

Difícil se fa persa extensió donar-ne una explicació complerta,
però sí que és curiós consignar que al sentir totes aquelles rela-
cions sembla que's parla d'un poble de la nostra Catalunya, per
què les velles alguereses canten les mateixes rondalles que les
nostres avies, els noys algueresos pels carrers juguen als matei-
xos jòchs que hem jogat nosaltres, les noyes tenen les mateixes
supersticions, etc.: és el mateix poble català, el que sent, el que
fuga y el que somnia.

Totes aquestes relacions són plenes de datos, poesies y prover-
bis que les fan sumament interessants.

La lectura fou molt aplaudida per la nombrosa concurrencia,
que omplenava'l local.

EXCURSIONS

EI. CENTRE L" xciRSIONisTA DE CATALUNYA A MONTSERRAT. -
El dia 8 se celebrà en !'històrica montanya'I banquet ab que'!
CENTRE ExcuRSIONISTA DE CATALUNYA ha volgut solemnisar el
vinticinquè aniversari de la primera societat excursionista d'aques-
ta regió. Ab tot y no ser gaire favorable'l temps, se reuniren en

I5
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el monastir tots els socis que prenen una part més activa en la
vida de la societat, arribant a Montserrat en tres tandes. Una
s'anticipà') dia 7 per la tarde, y les altres dues ho feren el mateix
dia 8, trobant-se'ls excursionistes ab l'agradable sorpresa de pre-
senciar l'hermós espectacle d'una nevada a 114ontserrat. Començà
a nevar a la matinada y no va parar fins a Ics onze del matí, en
quina hora s'anà aclarint el cel fins a deixar-se veure'l sol, quals
raigs imprimiren al quadro una bellesa difícil de descriure. Al-
guns deis excursionistes, aprofitant les dues hores que encara
faltaven peral banquet, se dirigiren envers als boscos del camí de
Sant Geroni pera treure fotografies de la nevada. Cap allà a la
una varen comparèixer tots els excursionistes a la sala del restau-
rant del monastir.

Tota l'estona que durà'] dinar fou sumament agradable, refle-
xant-se en el semblant deis comensals la satisfacció de trobar-se
reunits, a despit de les inclemencies del temps, que, si ho pogué
fer semblar als excursionistes al sortir de Barcelona, donat lo tor-
bolent estat de l'atmòsfera, ben lluny estaven aquells de creure-s

que sa abnegació d'abandonar nostra ciutat pera no faltar a la
consigna fos premiada ab l'espectacle herniós, y sobre tot inespe-
rat, d'una nevada en aquesta estació de l'any.

Terminat l'esplèndid dinar, els excursionistes passaren a visi-
tar el convent, retornant en sa major part en l'últim tren de la
tarde. Altres resolgueren quedar-se en ('històrica montanya, en
espera del bon temps, pera visitar sos recons niés pintorescos.

ExcURSIó A SANT JAUME DE FRONTANYÁ, LA POBLA DE LILLET,
SANTUARI DE FALGARS, LA NOU Y BERGA. — Tingué lloch en els
dies 17, 18, 1g y ao de Maig últim, assistint-hi'ls Srs. D. Angel
Aguiló, D. Francisco Bach, D. Joseph Carbó, D. Pere Reig,
D. Florenci Taxonera, D. Cèsar August Torras y D. C. Torras
y Buxeda.

Sortits de Barcelona'¡ dia 17, a les cinch de la tarde, en el
darrer tren de la via de Sant Joan de les Abadesses, feren nit a
Ripoll, aon foren molt ben atesos pels socis delegats Srs. Raguer
y Mirapeix.

A les cinch del matí del següent dia sortiren vall del Freser
amunt per sa vora dieta fins a trobar el torrent del Vilardell,
quina vall remontaren, guanyant, per la forta pujada de Bufa-
tals, el coll del propri nom, a geo metres altitut, obert en la Serra
del Catllar, entre la vall de Carnalets,,afluent del Ter, per la
rivera de Les Lloses, y la del Freser.
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Seguiren serrejant per entre hermosos boscos, pels faldars de

les montanyes, quins aiguavessos cauen a lariveia de Carnalets,

passant per les Cases de Bufatals, L'Espolla y L'IIauró, situada

aquesta última en un replà de la montanya, en mig d'hermós

bosch, entre'Is cayents de les valls d'Estiula y Carnalets, a 96o

metres altitut. Desde'l Pla d'Hauró, atravessant boscuria, arriba-

ren al hostal d'en Carlos, en una collada de la Serra de Matamala
que separa les aigües del Ter per la rivera de Carnalets de les

del Llobregat pel riu de Martés. Se troba a qgo metres altitut.

Baixant per la vora dreta del torrent de Les Ferreries arribaren
a l'hostal d'aquest nom, aon s'aturaren pera esmorzar. El cel, que
a la sortida de Ripoll se presentava desembraÇat y esplèndid,
s'havia anat cobrint per espessa boirada provinenta de llevant, y
ben prompte caigué una lleugera gotellada. Passada aquesta, em-

prengueren via novament dret a Sant Esteve de la Riba, iglesieta
romànica col locada garbosament al cim d'un p omontori rocós,
revestit d'esplèndida vegetació y rodejat de bella arbreda, quasibé
del tot envoltat pel naixent riu de Marlés.

Se proposaven anar a Sant March d'Estiula, pera gaudir de

I'hermós panorama que s'ovira desde'1 tossal, aont està situada
la vella ermita; emperò, veyent el temps amenaçador y estant del
tot encaputxat, no sols l'enlairat turó, sinó tot el cim de serra,
determinaren anar-se'n directament a Sant Jaume de Frontanyà.
Emprengueren la dreta costa de La Riba, y, totserrejant y fruint
d'hermosos punts de vista sobre'I Lluçanès y les més llunyes
montanyes de Bages y del Vallès, de les que'n sobressurt airosa-
ment el i\lontserrat, arribaren al Coll del Pal, i,i5o metres altitut,

aon rejuntaren el camí que ve de Gombreny pel Coll de Faig
General, Corrubí y Tubau. En sent al Coll del Pal començà a
ploure y apressaren el pas pera arribar promptament a Sant Jaume
de Frontanyà.

De Ripoll a Sant Jaume hi ha en una sola tirada quatre hores
y mitja.

A Sant Jaume, tot dinant, deixaren passar la pluja y visitaren

l'anti.ga iglesia romànica, notable monument descrit ja altres
voltes en aquest BUTLLETÍ. Desfigura la fatxada un gros rosetó o
ull -de-bou, fet obrir fa ja molts anys per un bon senyor rector ab

el fi de poder vigilar mellor, desde'I presbiteri, als oyents que no
escoltaven ab prou devoció les plàtiques per ell fetes, ja que
['iglesia li resultava fosca pera observar-ho. En una visita pastoral
feta pel Dr. Riu, anterior prelat de Sólsona, manà, de paraula,
que fos tornada l'obertura a son primitiu estat, pera retornar
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així I'armonia a la construcció. Aquest manament no s'ha com-
plert fins ara, tal volta per falta de recursos parroquials, tal volta
per poch interès o bona voluntat per part de qui sia.

La situació del poble, a i,o6o metres altitut, és molt pintoresca
sota l'espadat cingletar de Les Forques, en qual cim hi ha una
creu de ferro. Les cases estan bellament agropades en un estreb
de serra que cau a un riveral que naix allí proper, y va a unir-se
al riu de Martés.

Foren molt atesos a Sant Jaume pel senyor vicari de la parro-
quia, mossèn Ramon Gabarnet, qui, un cop passada la forta
ruixada, els acompanyà al renomenat santuari deis Oms, situat
a mitja hora curta de distancia, a l'altra part de la rivera de Sant
Jaume, prop d'un collet en les vessants del Margansol o rivera
de Borredà. La Verge deis Ones és advocada especialment peral
mal de trencadura y pera les maluries del bestiar. Les parets del
santuari estan cobertes de presentalles. L'edifici és modern,
època del renaixement, y no ofereix particularitat esmentable.

La Verge que s'hi venera, revestida ab 1'antipàtich y antiartís-
tich tontillo, pertany a l'estil romànich; és de fusta y està assegu-
da, tenint l'infant Jesús en braços; els brancals del cadiral són
termenats per dues pinyes; una gran capa de barniç Ii desfigura'l
rostre.

Té gran nomenada en ¡'encontrada'¡ Dimoni deis Oms, per
son aspecte feréstech y esgarrifós, segons la gent de! país. Se
tracta d'una imatge moderna, xabacana y de molt mal gust, que
inspira més aviat ganes de riure per son posat que no pas feresa;
està als peus d'un Sant Miquel de no major bon gust. Se conta
d'un boig que's ficà a I'ig!esia y l'emprengué a garrotades contra'¡
dimoni, imprecant a Sant Miquel en la següent forma: «Apa,
Mique!: tu per dalt y jo per baix! Apa, Miquel, que entre tots
dos el pelarem». El fet és que rompé un braç de I'esculptura y
que, si no hi arriba a acudir gent, n'hauria fet troços. Pot no-
tar-se encara l'afegidura que's tingué de fer-li al braç.

De retorn a Sant Jaume, se despediren de l'amable senyor
vicari, y, aprofitant el que la pluja que tornava a caure minvava
un xich, marxaren dret a La Pobla.

De Sant Jaume a La Pobla s'hi estan dues hores y mitja anant -

hi ben seguit. Poch després de sortir del poble's deixa a la dreta'l
camí que va a Ripoll y es guanya'l coll de Sant Jaume, a 1,175 me-
tres alt. Se segueix per l'alt faldar de la serra, per entre bosch,
per dessobre la valí naixent del Martés creuant -se'i coll de la Bata-
llola, a 1,225 m. alt. Prop del coll hi ha la casa. Separa aigües de)
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Marlés de les que van a l'Arige y al Llobregat per la rivera de Sóis.

Se baixa per la frondosa barrancada del torrent de Sta. Eu-

genia, que's llença en bonichs saltants, deixant enlairada a l'es-
querra l'antiga ermita. Arribant a I'enforch de la torrentera ab la

rivera de Sóis se segueix en avall per la vessant dreta d'aquesta,
fruint de molt hermosos paisatges. Se passa per damunt de la

Font del Bisbe, lloch en extrem deliciós y digne d'esser visitat.
La font neix al peu del riveral, en els degotalls d'una roca que

sembla aguantar una gegantesca bauma per dessobre de la que's
llença'l riu formant un hermós saltant. En avall de la Font del

Bisbe, de fresca aigua, se passa I'engorjat del Boix, per aon corre

la rivera per dessota alta y obliqua cinglatera, y's penetra en

l'ampla vall de l'Arige.

Riu avall se troba'l monastir de Santa Maria de La Pobla, no-

table per l'elegant absis romànich de ('iglesia, per lo primitiu y
rònech claustre d'aixafades voltes, petit, ab el clàssich pou en el
reduit pati y per l'antiga rotonda de Sant Miquel, abandonada,
que's troba davant del Monastir.

La notable Majestat o Sant Crist romànich, de rostre expressiu,
que's venera en un altar d'un costat d'iglesia, fou profanada ab la
major bona fe per un rector ignorant, que, trobant irreverend la

noble y majestuosa actitut de ('imatge ab el cap alt y els ulls en-
lairats al cel, Ii féu fer una incisió en el coll pera abaixar-li'l cap
y fer-li dirigir aixís la mirada a terra. Posteriorment se tractà
d'esmenar lo fet per medi d'una afegidura, en el propri lloch del
coll, pera fer tornar el Sant Crist a sa primitiva posició. A més
d'aquesta profanació n'ha sofert d'altres, 1'imatge, en I'embarniçat
de rostre y en les vestidures que porten un gros gruix de distintes
capes; la creu és també moderna.

S'arribà a La Pobla a entrada de fosch.
En aquesta antiga vila'Is prestà amablement son concurs en

quant els fou menester el Sr. D. Joseph Planas.
L'endemà al matí, després de visitar a corre-cuita la vila, pin-

torescament situada en la confluencia de l'Arige ab el Llobregat,
dessobre quins rius hi té un seguit de ponts, alguns d'ells mig

-eval, sortiren dret al santuari de Falgars. La serra, en quin cine
hi ha'l santuari, s'alça al SO. de la vila, entre la vall del Llobre-
gat y la clotada del Rigatell, afluent de l'Arige. La montanya és
de cayents molt dretes; son cim és allargaçat y estret, y en algun
indret ofereix paoroses timbes com en l'espadat del Vilardell, so-
bre la vall del Llobregat. Se necessita ben bé una hora pera pujar
al santuari desde La Pobla.
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S'esqueya esser aquell dia I'aplech y era molta ja la gent que

en seguides corrues, a peu y a cavall, hi anaven fent cap. Lo més
notable del santuari, baix tots conceptes, és l'imatge de la Verge,
romànica, de marbre blanch; porta'l Jesuset agafat al pit en acti-

tut de donar -li mamar. No pot apreciar-se son mèrit, Béns despu-
llar-la, per anar coberta ab I'indispensable vestit de paperina, recar

-regat de flochs y galindaines.
La vista panoràmica és molt extensa sobre l'alta vall del Llo-

bregat. les de l'Arige, Riutort y Bastareny y les soberques mon
-tanyes que les clouen, limitant l'espay a llevant el macís del `Paga

y Serra de Sant Ayman, y a ponent els gegantescos Pals de Pe-
draforca y els alterosos cims d'en Cija.

En el santuari foren molt atesos per I'il • lustrat reverend mos
-sèn Francàs, qui usà ab ells tota lley de distincions.

De Falgars se dirigiren a La Nou, faldejant la serra per desso-
bre l'aspre Clot de l'infern, que desaigua engorjat en el Llobre-
gat. Creuant el Coll de Subirans, 1,275 m., baixaren a la vall
de Cerdanyola, que atravessaren, pera guanyar, per entre bonica
pinosa, la forta pujada del Ploraire. Guanyat el cim, travessa-
ren la collada, 1,400 ni. alt., y serrejant per entre hermosa bos-
curia, gaudint d'esplèndids panorames, conseguiren el Coll de
I'Aballol, 1,425 m. alt. Desde aquí se presenten nous y extensos
punts de vista dret a la part de mig-jorn. Al dessota s'obre la gran-
diosa y fantàstica clotada de Malanyeu, ab aspres penyals de for-
mes rares, esquerpes cingleres, vegetació forestal, saltants d'ai-
gua y fonts arreu; en la fondalada s'oviren els plàcids conreus
propers a les escampades cases, y al fons de tot, el vertical engor-
jat, per aon s'escola'l rivera) vers al Llobregat.

Després de passar prop l'antiga y avuy desfigurada iglesieta y
del veinat de cases de Malanyeu de les que'n sobressurten, per
son mellor aspecte, les del Allomar y del Frare, anaren a creuar
la serra que separa les aigües de Malanyeu de les de La Nou en
el coll de la Creu de l'Oració. Nous y no menys hermosos punts
de vista. El poblet de La Nou se descobre al fons prop de sa
rivera. A curta distancia de )'iglesia vella's destaca'l grandiós y
modern santuari de Lourdes.

L'iglesieta de La Nou és digne d'atenció, ab son senzill y ele-
gant portal, sa torre de campanes y correcte absis. La situació és
molt pintoresca. El nou santuari de Lourdes, de gran capacitat y
de majors pretencions, deixa molt que desitjar tocant a bon gust
y art ben entès. La Nou se troba a goo m. alt. De Falgars a La
Nou s'hi va en tres hores.
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Sortint del modern santuari s'atravessa la rivera per un pontet
y's puja per la vessant oposada. Se creua'l Pla de Casadesús, pas-
sant pel peu de la fresca font y s'arriba al Pla de Clarà, preciós ras
entre alta y hermosa boscuria de pins. D'allí s'emprèn la baixada
pel mig de l'arbreda dret al Pont de Miralles, que s'ovira al fons
junt a l'enforch del Margansol ab el Llobregat. Bell cop de vista
sobre la vall del Margansol, destacant -se garbosament el poble de
Vilada. Hora y mitja escassa pot comptar -se de La Nou al predit
pont.

Allí's troba la carretera de Sant Quirze a Berga, que se se-
gueix, enfilant-se per la vora dreta del Llobregat en avall, creuant
un collet y remontant seguidament la vessant esquerra del riu
Metge. Aquest trajecte, d'uns sis kilòmetres, és bell y interessant.

Arribaren a Berga a les set de la tarde. A la nit, després .del
sopar, anaren al Foment Regionalista, aon foren obsequiats pels
amables socis del mateix, entre ells el soci delegat del CENTRE
D. Joaquim Serra.

El dia 20, en el primer tren del matí, sortiren dret a Barcelo-
na, tenint el gust, en l'estació de Manresa, d'estrènyer la nià al
distingit soci delegat en aquella ciutat Sr. Miró, que galantment
hi concorregué, a l'hora del tren, pera saludár-los.

Durant l'excursió, y a despit del mal temps, se tregueren foto-
grafies, algunes molt interessants, pels Srs. Reig, Aguiló y
Torras.

EXCURSIÓ A MALLORCA. — A les sis de la tarda del dia 25 sor-
tiren de Barcelona en el vapor Lulio els Srs. D. Francisco Codi-
na, D. Jaume Roig y Puñed, D. Ramon M. de Sagarra y míster
1-lenry Stamm, delegat a Bradfort. A les sis del matí del dia 26 ar-

ribaren a Palma. Visitaren els principals edificis de la ciutat, com
són la Catedral, Llotja, Casa de la Ciutat y d'altres de particulars
prou coneguts dels excursionistes, y per la tarde se n'anaren a
les afòres, Castell de Bellver, Bendinat Porto Pi, etc., etc.

El dia 2 7 visitaren les còves d'Artà; el dia a8, les del Drach y
Pirata; el dia 29, ('hermosa possessió de I'Arxiduch, Valldemosa y
Soller. El dia 3o retornaren a Palma, passant per la carretera del
Coll y Raza, reembarcant-se a les sis de la tarde pera arribar a
Barcelona a les vuit del matí del dia següent.

Tant a l'anada com a la tornada tingueren nostres companys
una travessia magnífica.

Agraim de tot cor als nostres germans de Mallorca les mol-
iíssimes atencions que tingueren ab els excursionistes, y en espe-
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cial al Sr. Barnils, proprietari de la fonda de Mallorca, per la for-
ma ab que va saber obsequiar-los.

VISITA

El dia ji va tenir lloch la visita que varen fer els Srs, Amen-
gual, Caballer, Capmany, Carsi, Castells, Colls (Antoni), Crespi,
Gaza (Alfred y Adolf), Galilea, Maluquer, Masferrer, Nadal, Ro-
cafort, Serra, y Valls (Jaume), a les notablescol • leccions de cerà-
mica y objectes antichs del Sr. Marquès de Brusi.

Ab una galanteria exquisida, el Sr. Marquès va fer els honors
de la casa, demostrant ser arqueòleg entès y tenir un gust artís-
tich refinat, a 1'anar ressenyant els diferents objectes de que's
composa la seva hermosa col • lecció: arquetes, robes, retaules
gòtichs, ferros artístichs, vidres, alguna esculptura y, sobre tot,
una esplèndida col • lecció ceràmica que entre peces de varies
procedencies nacionals y estrangeres (Manises, Buen Retiro,
Sevilla, Talavera de la Reina, Mallorca, Granada, Valencia,
Toledo, Sèvres, Rouen, Moustiers, Florencia, Xina, etc., etc )
sobressurten els productes d'Alcora, en gran nombre, poguent-
s'hi estudiar el desenrotllament artístich, ab l'influencia que hi
va exercir la ceràmica estrangera. especialment de Rouen y de
Moustiers. Varies vitrines estan atapa'ides de vaixelles enteres,
gerros, figures d'ornament, plats decoratius, cetrilleres, cantis,
macerines, fruiteres, aigua-manils y mil altres objectes en magní-
fich estat de conservació, alguns dels quals porten la marca d'en
Soliva, el mellor ceramista d'Alcora, constituint una col•lecció
interessantíssima desde'ls punts de vista artístich y arqueològich.

No calia l'inesperat obsequi de pastes, fiambres, vins de molt
bones marques y tabachs habanos de preu, ab que'I Sr. Marquès
va agasajar al visitants, perquè'n conservessin un record agra

-dabilíssim d'unes hores passades volant, encantats ab aquells ob-
jectes que qualsevol museu pot envejar y ab l'erudició y galante-
ria de tant bon patrici.

El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA sols se declara responsa-
ble de lo contingut en la Secció Oficial del seu BUTLLETÍ, deixant ínte-
gra als respectius autors la responsabilitat dels treballs firtnats.

Barcelona.—Tip. L'Avenç: Ronda de ('Universitat, zo.—Tele(en t t5
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