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Butileti
del

Centre Exctirsíonista de Cataltinya

BELLPUIG DE LES AVELLANES

LL 'aparició 
del monastir de les Avellanes coincideix ab la pre-

ponderancia que anava adquirint el Comtat d'Urgell en ple
sigle XII, en qual època s'extenien els seus dominis desde'1 Pireneu
fins a la plana de Lleida.

Abans de que Armengol VII y sa muller Na Dolça suscrivissin
la carta de fundació d'aital monastir en 1 166, ja havien donat el
Móns de Mollet a Joan d'Organyà, que feya vida eremítica en una
cova en el lloc de Muro, segons els Anyals Premostratenses,
havent -se-li ajuntat altres companys, alguns d'ells, segons sembla,
procedents del monastir de Vallclara, qual lloc abandonaren per
causes avuy desconegudes.

Calixte II, en 1122, y Honori II després, confirmaren 1'autori-
sació donada pel papa Gelasi a Sant Norbert pera fundar una
nova orde religiosa, que, per haver-se establert en el solitari lloc
de Premontre, en el districte de Laon, departament de l'Aisne
(França), baix la regla de Sant Agustí, ab l'hàbit blanc de canonges
seglars, fou nomenada Premostratense, la qual s'extengué desde'1
seu comenÇ d'una manera prodigiosa.

No es extrany, doncs, que'ls virtuosos comtes d'Urgell, desit-
josos d'establir un cenobi en els seus dominis que'ls servís a
1'ensems de sepultura, s'enamoressin d'aquesta orde allavors florei-
xent, escullint pera tal objecte'ls monts de Mollet o Malet, que
cambiaren ab el nom de Santa Maria de Bellpuig, afegint -hi'l de
les Avellanes, per trobar-se a la vora d'aquest poble, quasi a la
meitat del camí avuy carretera que va de la ciutat de Balaguer a la
vila d'Ager, prop del castell d'Os.

En la carta de fundació firmada a V Nones de Febrer de l'any
de l'encarnació 1 166, els expressats comtes dotaren esplèndidament
al novell monastir ab diferentes finques y altres drets, que tenien
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en els termes d'Alòs, vila nova de Privadà, avuy Vilanova de la
Sal, que acabaven d'edifcar («quam noviter edifcavimus et popu-
lavimus», diu l'acta), Balaguer, Lleida, Menàrguens, prohibint
que sense'1 seu consentiment o el deis seus successors passi aquesta
casa a altre orde, y que no se subjecti ni obeeixi a altra iglesia que
no sia la d'Urgell.

Al cap de dos anys, en 1168, ja era construida 1'iglesia, puix la
trobem dedicada pel bisbe d'Urgell, Arnau de Perexens, en qual
acte li concedeix, entre altres coses, la meitat dels delmes y tota la
primicia de Camprin. Més aquesta no es pas l'existent avuy dio,
sinó la que s'alçava en el Mollet o Malet sots 1'invocació de la
Mare de Déu en Pacte de l'Adoració deis Reys. D'aquí va néixer la
costum d'anar-hi la Comunitat en semblant diada, y en ella's guar-
daven les reliquies de Joan d'Organyà, que fou venerat com a sant.

Además de la dotació que li féu al fundar-la Armengol VII,
en son testament, ordenat en 1777, li dóna la vila de Bellcaire y
disposa que sigui enterrat en aquella iglesia.

A les primeries del segle XIII aquest monastir obtingué'I
senyoriu de Bonrepòs, quedant desde allavors com Priorat de Beli

-puig. Ab igual carácter figura després de 1224 el de Sant Nicolau,
situat en el bisbat de Vich, en els termes de Fondarella y Palau
d'Anglesola (pla d'Urgell), y més tard el de Santa Maria de l'Ale-
gria, en la diòcesi de Lleida, aont hi residia un canonge.

D'aquesta manera s'anava teixint 1'importancia del cenobi de
Bellpuig, arribant a tenir domini espiritual y temporal sobre'Is
pobles de Les Avellanes, Os, Tartareu, Santa Linya y Vilanova, y
tots els termes que comprenia l'abadiat y baronia; els batlles o
alcaldes prestaven jurament en mans de l'abat, qui tenia'I seu tri-
bunal o curia a Balaguer, y el cabilde era qui nomenava'1 jutge
que la presidia.

El cabildo era co- senyor del Marquesat de Camarasa junt ab
el marquès d'aquest títol y el cabilde d'Urgell. Per això tots els
anys enviava a les juntes generals del marquesat a un de sos
canonges com a síndic y apoderat pera assistir a elles en qualitat
de tal co-senyor y participar per la seva part en les anyals rendes
del mateix, y eren considerats com individuus del capítol de la Seu
quan visitaven l'esmentada ciutat, ab dret de seure en el chor
junt ab aquells.

Fou distingit l'abat ab el títol de baró, ab veu y vot en Corts,
podent esser insaculat en la Diputació y gosant d'iguals prerroga-
tives que'ls altres abats de Catalunya.
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En l'orde científic mereix ocupar aquest monastir un lloc pre-
eminent. Els PP. Caresmar, Pascual y Martí, en la solitut de
llurs celdes, pogueren dedicar-se al conreu dels estudis històrics

PORTA DE L'IGLESIA

que tant contribuiren a enaltir-los en les darreries del segle XVIII
y primers del XIX. Es una vera llàstima que no s'hagin publicat
allunes de les obres magistrals que deixaren escrites.

Posseía'l renomenat cenobi preciositats bibliogràfiques en
còdex y manuscrits d'inapreciable valor, a més d'un petit museu
contenint monedes, medalles, camafeus, làpides y una bona colec-



260	 BUTLLETÍ DEL

ció d'historia natural, tot recullit y carinyosament ordenat pel
P. Pascual'.

La diversitat de construccions de que's composa Bellpuig de
les 3Avellanes ens demostra ]'importancia que havia tingut en
temps antic, especialment fins a l'extinció del Comtat d'Urgell, ab

CLAUSTRE

qual casa va junyida sa historia, compartint ab ella un passat
esplendorós, iniciant-se la seva decadencia ab la caiguda de la sobi-
rania urgellesa en cls murs de Balaguer al cornenÇ del segle XV.

i) El P. Pascual deixà escrits onze volums, titulats Sacra' antiquitatis
Catalonia bfonume tta, que hem pogut consultar pera ampliar aquestes notes

mercès a la galanteria de l'actual possehidor, D. Timoteu Valls, a qui'm com
-plasc en mostrar-li'I meu agrahiment desde aquestes planes.

Al descriure'l P. Pascual el seu monastir, fa notar que'l quadro represen-
tant I'Anunciata, titular d'aquella iglesia, y que ocupava'] centre de l'altar
major, era degut al pinzell del canonge Antoni Martorell y de Luna, que a
darrers del segle XVII estigué onze anys a Roma en qualitat de síndic de les
Avellanes, havent merescut el dictat de se}on fundador del cenobi per lo molt
que havia fet en son favor.
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En el palau dels comtes, que s'alçava a mitg-jorn, era de notar
el gran saló ornamentat ab els escuts d'Urgell y del monastir. La
part més antiga d'aquest, lo únic que resta de la primitiva cons-

ABSIS DE L'IGLESIA

trucció, són els claustres romànics, ab columnes aparellades, da-
munt de les quals descansen les arcades de mitg punt resseguides
per senzilla motllura. EIs capitells, si bé alguns ostenten els motius
ornamentals propris de la dotzava centuria, altres se troben tot
just desbastats. Allí hi tenien la sepultura'ls abats y religiosos, y
per la paret se n'hi veyen moltes d'escampades, algunes sobre quatre
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columnes de pedra, que s'ignora a qui corresponien, puix ja en
temps de Monfar eren esborrades les inscripcions, si bé's creu que

SEPULCRES D'ARMENGOL VII

Fundador del monast r

pertanyien a súbdits urgellesos que havien volgut reposar al costat
de llurs senyors.

L'iglesia es gran y afecta l'estructura de creu. En el braç infe-
rior, davant del presbiteri, el chor contenia més de 70 seyents. Sofrí

grans desperfectes després d'haver -se abandonat, y, a punt d'ender-
rocar-se, fou reconstruida per una comunitat de Trapenses, que hi
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establí vinticinc anys endarrera'1 Marquès de la Pezuela, allavors
proprietari de la finca, y ha sigut una llàstima que no hi continues

-sin, única manera de conservar tant notable monument.

SEPULCRES D ARMENGOL X Y NA DOLÇA

Per l'aspecte general podem deduir que fou construida en el.
segle XIV: així semblen denotar-ho'ls calats finestrals de l'absis,
l'arquejat que va resseguint per sobre'ls contraforts y la ben treba-
llada porta que s'obre a la part forana de l'edifici en un cos avançat
sota lobulada arquació. Cinc arcs rebaixats en el mur arrenquen
d'altres tants feixos de columnetes en quals capitells apareixen,
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capritxosament barrejats ab fullatge, l'escut d'Urgell (en forma
d'escacs), el del monastir (montanya de plata en camp vermell), y
un altre ab lleó rampant, que, segons tradició, eren les armes de la
casa d'orat eixiren els primers fundadors.

Lo més notable que pel seu valor artístic y històric podia
admirar-se a Bellpuig eren els sepulcres que fins ara han guardat
com un sagrat tresor les cendres deis valerosos comtes d'Urgell.

En el presbiteri, al costat de l'epístola, sota un calat ninxo

SARCÓFAC DEL COMTE ALVAR

gòtic, hi havia'] d'Armengol VII segons resa una inscripció estar-
gida en la paret. L'urna, bellament esculpturada, descansava sobre
tres lleons de pedra; en la part davantera, en el centre, apareix
l'efigie del Salvador assegut; y en tres compartiments per banda,
dividits cada un en dos per airoses columnetes, d'aon arrenquen
lobulats arquets, s'hi veuen els dotze Apòstols en posició dreta.
La separació d'aquests compartiments serveix de peana a altres
figuretes d'un dibuix delicadíssim, lo mateix que'Is pinacles que'ls
cobricelen. Cobreix la tomba ]'estatua jacent del comte primorosa-
ment cisellada, ab trajo talar, capa cony s'usava en aquell temps y
espasa baix ses mans creuades. Per diferents costats se veuen escam-
pats els escuts de la casa d'Urgell. Al seu voltant hi ha una munió
de figures en alt relleu ab el cap cobert en actitut de plorar, y al
damunt, en ample requadro de llarg a llarg del sepulcre, el cabilde
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premostratense presidit per l'abat, en actitut de pregar; a la banda
dreta, àngels ab incensers, y a l'esquerra s'en veuen'altres que
acompanyen l'ànima del difunt. A sobre de tot del monument
sepulcral, la Verge ab l'infant
Jesús als braços, y a cada cos-
tat hi havia hagut dues esta-
tuetes ab homes a cavall, en-
dolats per la mort de son
senyor.

Segons creu en Monfar,
el comte aquí enterrat era
Ponç de Cabrera, atribuint el
d'Armengol VII al que hi ha
davant per davant, al costat
de l'evangeli, a sobre'¡ de
Na Dolça. Però'¡ P. Cares

-mar, que examinà detingu-
dament el sepulcre, assegura,
ab fonament, esser d'Armen-
gol VII les despulles aquí ser-
vades, puix el cadavre es de
persona morta ab violencia,
perquè encara conservava un
troç de sageta incrustada en
els òssos de l'espatlla; y es
sabut que Armengol Vil fou
assessinat, junt ab son germà,
l'any 1184, prop de Requena.

Enfront de l'anterior, en
la banda de l'Evangeli, sota
gòtica arcada de cinc lòbuls,
resseguits per senzill guarda-
pols, Ini han dos sarcòfacs
contenint les cendres de Na
Dolça, y al seu damunt el del
comte Armengol X, abdós ab estatua jacent de tamany natural
y adornats ab cinc escuts d'Urgell y Catalunya, alternats en ;el
primer, y ab els d'Urgell, solament en el segon, distribuits en trilo-
bats requadros, lo mateix que l'anterior.

Antigament hi havia hagut per la paret del presbiteri, voltant
els sepulcres, banderes, estandarts y trofeus de guerra, que'l temps
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ha anat consumint. Es una vera llàstima que no s'hagin pogut
conservar semblants tresors històrichs.

En el braç del creuer que arrenca del costat de l'epístola, en
la capella del Sant Crist, hi ha un altre sarcòfac ab les armes
d'Urgell gravades en sis escuts disposats com els que acabem de
descriure. Descansa sobre dos lleons de fantàstic aspecte, essent
digne d'observar-se l'estatua ab trajo guerrer y llarga espasa sobre'1
pit ab les mans creuades. Sembla correspondre al comte Alvar, per
més que en Monfar l'atribueix al comte Armengol, fundador del
convent de Predicadors de Balaguer.

En el mateix creuer, però a la part corresponent a 1'evan-
geli, cridava l'atenció una altra sepultura molt curiosament treba-
llada, ab set escuts sense armes ni senyals que n'hi hagués hagut.

El que avuy visiti Bellpuig de les Avellanes ja no podrà admi-
rar les belleses artístiques que acabem de descriure y quals gravats
acompanyen aquestes notes.

L'actual proprietari de la finca, creyent que, junt ab aquesta,
havia adquirit els sepulcres, que com a tals estan fòra del comerç
dels homes, se'ls vengué per la quantitat de 12.000 pessetes, y en
el passat Juliol foren exhumades les venerables despulles dels sobi-
rans urgellesos, sense escrúpols de cap mena, a espatlles de la lley
y de l'autoritat que ha de vetllar pera son compliment'.

.Fet de tal naturalesa havia d'acabar ab l'intervenció judicial,
com així succehí a causa de la denuncia formulada pel senyor
Bisbe de la Sèu, procedint-se immediatament a la detenció dels
sarcòfacs, que's troben en l'actualitat a Vitoria, puix anaven desti-
nats a Inglaterra. Si, com es de suposar, se rescindeix el contracte,
esperem veure altra vegada'Is sepulcres en el mateix lloc d'aon
foren arrencats, destinant-los al fi pera que havien sigut construits.

Si per qualsevol motiu això no pogués lograr-se, entenem
que'is urgellesos haurien d'honrar com se mereixen les despulles
dels seus comtes, posant -les en lloc segur, ja sia a Balaguer o a
Lleida, pera evitar que demà mercadegin ab llurs òssos com han
volgut fer-ho ab els sepulcres que'ls hostatjaven. La dignitat ho
imposa.

CEFERÍ ROCAFORT
Clixés de JULI SOLER

i) Segons noticies particularment adquirides, les despulles dels comtes,
a l'esser exhumades, se depositaren en lloc decent y no foren maltratades, com
havien assegurat alguns diaris.
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BALLS ANTICS DEL PALLARS SUPERIOR Y INFERIOR'

LA MORISCA DE GERRI

Hi va tanta diferencia entre'ls balls moderns y els antics com
entre la malicia y la senzillesa, com entre l'afeminació y la virilitat.
Per això'ls balls moderns no criden l'atenció de ningú, no com-
mouen les fibres populars, són mirats ab fredor, y solament hi
prenen part els joves; més els antics són l'expressió natural de la
terra, són el dictat de la naturalesa d'un poble, el seu origen es
misteriós com el de les cançons populars, la senzillesa y l'ingenuitat
són el seu ornament, y posseeixen el secret de remoure a tot el
poble, d'escampar l'alegria en els cors de joves y velis, y d'omplir
de gatzara la plaça aont han d'executar-se.

El ball modern, ademés d'estar rodejat de perills contra la
moral, es altament afeminador, ja perquè posa en massa contacte
als dos sexes, ja també perquè no posa en exercici l'esperit, sinó
solament el cos. En ell no sha de discórrer res: encertat el primer
compas, ja's tenen tots, perquè tots són iguals; més en molts dels
antics, al mateix temps que'Is peus segueixen el com pas de la músi-
ca y fins el nombre de ses notes, l'enteniment cal que concentri
tota sa atenció a comptar els punts, a cambiar de posició a tal nota,
a comptar les parts, essent una diversió completa que posa en
exercici a tot l'home.

Tal es la Morisca de Gerri. Eren les quatre de la tarda del

1) Aquesta colecció obtingué'I premi del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATA-

LUNYA en la «Festa de la Música Catalana» d'enguany.
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dia 3 d'Agost de 1go5, el tercer dia de la festa major. Anys endarrera
aquesta tarda era destinada a ballar morisques. La primera era del
senyor batlle, la segona del senyor rector, y les demés dels fadrins
que pagaven la música, y, després d'ells, tothom tenia dret a ballar
una morisca pagant una pesseta. Hi havia anys que s'acabava a altes
hores de la nit. Ara s'acaba de perdre tant bella costum.

Es una anomalia lo que passa en aquesta població: els joves
no volen ballar la Morisca perquè es de la velluria y es cosa massa
seria, havent-hi molt pocs que la sàpiguen, y, no obstant, es l'únic
ball que atreu a tothom a la plaça y que desperta l'alegria a tot el
poble. Donaria una prova de mal gust 1'hermosa vila de Gerri si
deixava perdre la Morisca, aquest ball típic, quasi exclusiu de dita
població. Pera conservar-lo podrien donar un premi el municipi o
els particulars al que la ballés mellar.

Com un llampec corregué per tota la població la nova de que's
ballava la Morisca, y aixó sol bastà pera que tothom, grans y petits,
vells y joves, acudissin a la plaça. Els balcons estaven plens de gom
a gom d'espectadors, eis tiradors carregaven les escopetes pera
galejar, y altres se provehien de grans paperines d'atmetlles y con-
fits pera obsequiar ais balladors.

La música de la Morisca's repeteix tretze vegades. La primera
serveix d'introducció, sense ballar-se. El ball comença a la segona
vegada, y consta de dotze punts. Els tres primers se bailen donant-
se la mà com en el ball pla, y a cada punt han de variar de direcció;
als tres punts segons se deixen anar de les mans, y aquí està lo que
dóna carácter a la Morisca: sense moure -s del punt el bailador, la
balladora li fuig ballant cap al darrera unes dues passes, y va ballant
al darrera del bailador fins que aquest se gira a mitg punt y tornen
a quedar de cara; al començar el segon y tercer punts torna a esca-
par-se la balladora al darrera del bailador, com al primer punt.

Al setè punt tornen a donar-se la mà, y ballen tres punts aixís,
y ais tres punts darrers se deixen anar y torna a fugir la balladora
com en eis punts segons; de manera que al punt sisè ja está acaba-
da, méssempre's torna a repetir tot, resultant aixís els dotze punts.

A la darrera nota de cada punt se saluden els dos, donant a
terra un cop ab la punta del peu dret, fent-lo sortir un pam o dos a
fòra, mentres els tiradors proven sa habilitat fent coincidir els trets
ab l'última nota del punt. Aquest ball no'l pot ballar sinó una
sola parella.

Alguns maliciosos, desde'ls balcons, eis arruixen ab atmetlles
y confits pera fer-los perdre'l compas, la quitxalla se'ls posa entre
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peus pera plegar-los, més ells han de sobreposar -se a tot, captant-se
aixís una salva general d'aplaudiments. Però quan l'aplaudiment es
entusiasta y franc es al final, en que coincideixen la nota de la
música, els trets de les escopetes, la salutació ab el peu dels balla

-dors y una pluja de confitura en obsequi als mateixos.
Contin si seria animat aquest any ballant -lo'ls que tenen fama

de ser els mellors ballaires de la Morisca, dos vellets de setanta anys
cada u, D. Anton Lluscà, actual batlle de Gerri, y sa senyora, Na
Rosa Canut, que l'executaren a plena satisfacció de tothom.

Es vera llàstima que ningú sàpiga ]'origen ni la rahó d'aquest
ballet típic: solament diuen que se'n diu Morisca perquè es del
temps dels moros; y verament, al contemplar-lo, un se figura veure
a una mora presonera, que, tant prompte cony se separa de la mà
del ballador o de la vigilancia del cristià que la guarda cativa, prova
d'escapar-se y fugir del captiveri; més, al tonmbar-se'l ballador, queda
cativa altra vegada, prestant vassallatge ab el cop de peu que dóna
endavant al final del punt; per segona y tercera volta prova d'esca-
par-se, més sempre es novament descoberta y obligada a prestar
nou vassallatge. La costum de tirar els trets al finalisar el punt
acaba d'arrodonir 1'ilusió de la mora presonera.

BALL PLA

i 	 1 	i r_ 2	 1

Al fi del Ball pla s'acostuma a tocar la

JOTA ARAGONESA
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En totes les riberes del Noguera Pallaresa y del Segre apar
que'1 ball típic era'¡ Ball pla.

Pera bailar-los donen la mà bailador y balladora y's posen en
filera rodejant la plaça, els homes a l'esquerra y les ddnes a la
dreta. A voltes un bailador mena tres o quatre o més balladores.

Fer risto vol dir el giravolt que fa la balladora o el tom que
dóna sobre sí mateixa, passant per sota'! braç del bailador, sense
deixar-se anar de la mà.

Si una parella arriba al ball quan está ja començat, fa risco la
balladora y segueixen ballant.

El Ball pla té dos parts: la primera'I ballen ab suavitat, y la
segona ab més vivesa y fent molta gatzara. Quan se cansen fan la
primera part passejant, y solament bailen a la segona. Al f de cada
punt cambien de balladora, passant la segona al primer, la tercera
al segon, y aixís les demés. Quan tornen a tenir la mateixa bailado-
ra ab qui han començat, s'acaba'l ball.

Es un ball que anima a tot el poble, y acostumen a pendre -hi
part tots, joves y vells, grans y petits.

En tota aquesta terra fronteriça ab Aragó sol acabar-se'l Ball
pla ab un punt de jota. Allavors l'alegria augmenta y ratlla en
deliri, sobre tot al tard, quan se fa l'últim ball. Al començar la
jota's deixen anar de les mans y salten y puntegen com el primer
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aragonès. S'acostuma acabar ab grans aplaudiments de mans.
Algunes vegades he pensat si ¡'unió dels dos balls típics d'a-

questa terra catalana ab el de l'aragonesa representaven ¡'unió de
Catalunya y Aragó, font d'heroismes que té escrits ab lletres d'or
la nostra historia.

Quasi a tots els pobles se donava un ball (que regularment era
un Ball pla) al senyor batlle, al senyor rector, als priors y priores,
a les mestresses, y l'últim ball se donava al provehidor. El provehi-
dor es el traginer que ha portat el vi pera la cambra o comuna, aon
pot anar a beure tothom sense pagar.

En l'aplec de Montrepòs (Sant Salvador de Toló, vora de
Tremp), que's feya'l segon dia de Cincogesma, el batlle de Sant
Salvador feya'l primer ball, vestint el gambeto, y la seva senyora
portava un ret molt llarg ab un llaç sobre'¡ front.

MÉS BALLS PLANS

- .4-4- ,c f c I +- 1	 I 	 2 1

 rii

c.

E-]la'n pun - te-jan pun - te - ja,	 e-IIa'n pun - te-ja'I ball

E-Ila'ii pun - te-ja'u pun - te - ja, 	 ella',, pu q - te-ja ab lo

-F -e
p l a,	 por-ta fal - di-lles de	 se - da	 y da-van - tal de li - ]á.
peu,	 por-ta sa - ba-tes de	 ro - sa	 y'1 peu-et blanccom la	 neu.
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t _ = = =e=l=e=e- =BO _ _ = _1
Quart jo veig	 que 1a	 por-ta'n pas - sa - va	 tant de - sin -

vol - ta	 a viir'Is cor - ders,	 jo ja li'n	 de - ya: Pren -daes-ti -

ma - da,	 cui - da -do a	 cau - re per	 ei - xos bar - sers.

Quan jo l'en veig que la porta'n passava,

tant desin volta placeta enllà,

jo ja Ii deya: — Prenda estimada,
dóna-m l'amor, no'm facis pena.

LA MONTANYETA

A -qui	 dalt de la uton - ta-uya	 tot ]o	 bé de Déu hi

tinc:	 les ro	 -	 ses, de qua-tre en qua-tre;	 los cla - vells, de cinc su

1	 IF 2_ Í

eiuc;	 les ro-	 cinc.

35
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Aquí dalt de la montanya —tot lo bé de Déu hi tinc:
les roses, de quatre en quatre; — los clavells, de cinc en cinc.
Aquí dalt de la montanya — no sé què me'n faran fer,
si 'm faran ratllar formatge —o picar sal al morter.
Perdiuetes novelletes — que a la montanya cantau,
baixeu-ne a la terra plana, —que als tristos aconsolau.
Algun dia me pensava —que tot lo món era pla,
y ara vinc a reconèixer —que algunes costes hi ha.
Aquí dalt de la montanya — nme'n volien fer casar:
la que'm donen no m'agrada, — la que vull no'm volen dar.
Aquí dalt de la montanya - n'hi havia un pi florit,
on lo rossinyol hi canta—al bell punt de mitja nit.
Aquí dalt de la montanya— jo hi tenia tot mon bé:
lo porró y la pitxelleta, — la tavernera també.

Aquest ball se fa donant -se la mà'ls balladors y rodant la plaça
les parelles, unes darrera de les altres, y solament té especial que'ls
balladors sempre alcen les mans com si ballessin la sardana, y a
l'acabar el punt la balladora fa risto.

Altra tonada de la Montanyeta:

A-qui dalt de la mon - ta - nya tot lo bé de Déu hi tinc:

les ro-ses,	 de qua-tre en qua - tre;	 els cla-vells,	 de cinc en	 cinc.

Aquest ball es general en tota la montanya pallaresa.

ALTRA MONTANYETA

Quan vas bai - xar de	 la neon -ta - oye - ta,	 co - lo - re -

de - te	 vas ar - ri - bar;	 tu que'n pren - gue - res	 gran qui - me -
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Responent

ra - da,	 fins nia - Ial - ti - a	 te'n va cos - tar.	 Gi . ra-t de de -

çà,	 gi - ra-t de de -lla,	a	 la ha -lla - do - ra	 dó-na-li ]a	 má.

Quan vas baixar de la montanyeta,

coloradeta vas arribar;

tu que'n prengueres gran quimerada,

fins malaltia te'n va costar.

(Gira-t de deçà, — gira-t de dellà,

a la balladora — dóna-li la nià.)

Ja II diré, xiqueta, al teu pare,

que per mal modo t'ha de casar

ab un fadrí de sols de la vila

que es guapo mosso per negociar.

—Si'm diris Jaume, apreciat Jaume,

per elles terres com te hi ha anat.

— Mira, Maria, aimada mia,

terres més males no'Is he trobat.

Mira, Tomasa, no'm sigues falsa,

deixa-t de tractes, creu -men a mi;

mal viure portes: si no't reportes,

tu seras causa de jo morir.

Eixes ninetes tant presumbantes

que'Is hi agrada tant festejar,

posen l'amor a l'estudiantil la.

Quantes ne queden pera casar!

Dugues mosquetes tens a la cara,

una a la galta y una a la front;

per mi ne són duques estrelles

que m'illuminen anant pel món.

CERCAVILA

(RECULLIDA A SALÁS)

Quan ve-ecu els ous, Te - re - se - ta, Te - re - se	 -	 ta?
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Quan ve-neu els ous, Te-re - se-ta? A tres sous.	 Per-què són pe - tits, Te-re -

se - ta, Te - re - se	 -	 ta, per-qué són pe - tits, Te-re - se-ta, a tres y ntig.

— Quan veneu els ous,
Tereseta, Tereseta?
Quan veneu els ous,
Tereseta? A tres sous.
— Perquè són petits,
Tereseta, Tereseta,
perquè son petits,
Tereseta, a tres y mitg.

L'explicació, en el ball següent.

LA PASSA O CERCAVILA

La passa o cercavila s'acostuma a bailar la vetlla de la festa a
la nit. Es com l'anunci de la festa. Ordinariament la ballen homes
sols y segueixen els carrers ballant. Se posen els fadrins a dos hie-
res sense donar-se les mans, y a mitg punt cambien de posició: els
de la dreta passen a l'esquerra, y al revers, y al fi del punt tornen
a cambiar-se.

En alguns pobles, al mateix temps que fan la passa, fan les
albades, que són una serenata a cada casa, y consisteix aquesta en

bailar un punt de la passa estant aturats davant de cada casa. Al
davant passen els majorals ab una escombra de bedoll al coll pera

pegar als fàdrins que troben que no van a la passa. En alguns pobles
els majorals porten bastons.

Acabat de fer e] punt davant d'una casa, criden els majorals:
— D'avuy en un any pugau tornar a veure la festa major.
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ELS CASCABELLS

El ball deis cascabells es el mateix de la passa o cercavila, y se
fa pera'1 mateix objecte, això es, pera anunciar l'arribada de la festa.
Se diu deis cascabells quan els fadrins se posen cascabells a les
carnes pera fer més soroll.

A la vall de Llimiana, no fa molts anys, guardaven encara
una colla de calçons de cuiro guarnits de cascabells, que eren cus-
todiats pel majoral en una caixa de ]'iglesia. A l'hora del ball el
majoral repartia'ls calçons entre'ls fadrins, que se'ls posaven a les
carnes, y després del ball se'ls treyen pera depositar-los altra vegada
a la caixa de la confraria.

LA CASTANYA

z * 
D. C.

Pera bailar la castanya's coloquen els balladors formant una
rodona de parelles, els homes dintre y les dònes fòra, estant de cara
bailador y balladora, sense donar-se les mans. Bailen la primera
part sense moure-s del lloc, però a la segona part, en la nota senya-
lada ab l'estrella*, donen una palmada cada bu ab ses mans, ya la
segona nota donen la palmada les mans del bailador ab les de la
balladora, després se donen el braç com en l'esquerrana, donen un
parell de toms y passa la balladora a l'altre bailador.

Quan-les balladores han ballat ab tots els balladors s'acaba'l
ball.

Aquest ball es general a la comarca.

MÉS CASTANYES

Mes - tres -sa, pa - ra	 tau -la.	 Nos - cra - uso, no hi ha
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r	 •_'	 1 *

pa.	 Mes-	 pa.	 Re - pi - ca	 les cam - pa - nes,	 que

	

Déu neon do - na - ri .	 Mes-

- Mestressa, para taula.
- Nostrarno, no hi ha pa.
— Repica les campanes,
que Déu mon donarà.

2

fELf
	_

L'ESQUERRANA

_ _	 Ir 7^^— Í I^_2

^^—^ _ r R-—•=i _^ —•=^i —^— D. C.

ALTRA ESQUERRANA

5S _

Ab un viu -do, roa - re,	 ma - re,	 ab un	 viri -do, ma-re,
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no; ab i n viu -do, ma-re, ma - re, ab un viu -do, lila-re, no; ab un viu-do fa de bon

viu -reyabun fa - dri - net me - flor; abun viu - do fa de bon vio-re yabunfa-

T^—.-,-^ 	 al

dri - net me - llor.

Pera bailar l'esquerrana han de ser una colla de parelles de
manera que puguen formar una roda, els balladors a la part de
dintre y les balladores a la part de fòra; a cada punt se cambia de
balladora; y, quan aquestes han ballat ab tots els balladors, queda
terminat el ball.

La primera part se baila sense tenir -se de les mans y sense
moure -s del lloc, però a la segona's donen primer el braç dret y
roden la meitat de la part, y allavors se donen el braç esquerre y
bailen rodant al revers l'altra mitja part, fent de manera que al
començar el primer punt següent la balladora ja's trobi de cara ab
l'altre bailador, cambiant aixís a cada punt.

EL CONTRAPAS Y LA PILA'

i	 1	 i ir 2_

f	 f
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LA PILA

f

f f

Es la vetlla de la festa major; lia arribat la música, composta
de les bunes, o bot dels gemecs, el músic del graile o de la prima,
y el del floviol y tamborí. A les cantonades de la plaça hi cremen
grans munts de teya en les graelles de ferro que hi estan clavades,
comencen a sentir-se'ls gemecs del bot que s'infla, s'omplen les
finestres y balcons de gentada de casa y forastera, y la plaça va
semblant un formiguer de gent y de quitxalla pera veure ballar el
contrapas y la pila.

Al començar la música del contrapas surt el majoral o el fadrí
major y balla un punt tot sol. La primera part del punt se balla
rodant la plaça, .y a la segona's gira com si tingués balladora al
darrera, y la balla aturat. Al segon punt hi entra'l fadrí segon y
roden ballant l'un darrera de l'altre, y al mitg del punt el primer se
gira de cara al segon y acaben aturats el punt. Al tercer punt hi
entren dos fadrins més y roden afilerats, y al mitg del punt ballen
aturats y girant-se'l primer al segon, y el tercer de cara al quart.
Als demés punts hi van entrant tants com volen, sempre voltant
la plaça la meitat del punt, estant d'esquena l'un a l'altre; més al
mitg del punt se paren y se giren de cara l'un a l'altre com si
estessin aparellats.

Quan estan cansats de fer el contrapas, allavors els músics
toquen la música de la pila, y cis fadrins se donen la mà: el del
davant se planta al mitg de la plaça y els demés se van caragolant
al seu voltant, formant un pilar ben apret. Dels quatre darreres, els
tres pugen sobre'I pilar, formant un segon pis, y el quart puja de
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peus sobre les espatlles dels tres, y allí balla un punt com si estés a
terra, passant de l'una espatlla a l'altra. Acabat el punt, fica'l cap
entre'ls caps dels tres y fa la candeleta. Allavors queda acabat el
ball.

En alguns punts, pera baixar el de la candeleta, ho fa escorrent
-se de cap per avall entremitg dels tres.

EL BALL DE LA TEYA

Se fa ab la mateixa música del contrapas y de la pila, solament
que al contrapas surt primer a ballar sol el fadrí que porta l'estopa.
A un fadrí li posen una especie de perruca de cànem que li penja
fins a la faixa, y li mullen la part del cap pera que no's cremi. Quan
aquest ha fet el primer punt de contrapas, li entra al darrera'l fadrí
de la teya que porta encesa a la mà, y abans la duyen a la boca; fan
tots dos un punt de contrapas; desDrés hi van entrant els demés a
parelles; quan hi són tots, toquen els músics la tonada de lapila, y
allavors els fadrins s'agafen per la faixa, l'un darrera de l'altre,
quedant al davant el de la teya y al darrera'l de l'estopa.

Allavors comencen a evolucionar per un cantó y altre, y no
s'acaba fins que'! de la teya ha ficat foc a l'estopa.

Aquests balls se ballaven en tots els pobles.

LA BOLANGERA

La lo-lan - ge -ra'nti unco- lom que ab la cua es - cam - pal

i- ir

fon,, la bo - lan-

	

	 forn,	 y ab les	 a - les	 la pas - te - ra. Ve - li - a -

Ft.

lli la	 bo-lan - ge -ra.

La bolangera'n té un colom
que ab la cua escampa'l forn
y ab les ales la pastera.
Veliallí la bolangera.

3b



282	 BUTLLETÍ DEL

La bolangera'n té un tupí
que sense foc el fa bullir,
sense llenya ni carbó.
Bolangera'n té rahó.

La bolangera'n té un tupí
que seise foc el fa bullir.
Quan el topí fa clic, cloc,
la bolangera bufa'l foc.

La bolangera té un davantal
que es de percala de França,
que se l'ha guanyat filant
y ballant la contradança.

En algunes bandes, com a la vall de Castellbò, pera ballar la
bolangera's donen les mans balladors y balladores alternant y fent
una rodona, y mentres dura la primera part de la música roden
saltant; a l'arribar a la segona part se deixen de la mà les unes

parelles de les altres, se giren de cara ballador y balladora, y ballen
aturats. A l'últim compas la balladora fa risto y passa a l'altre
ballador; tots se tornen a donar les mans y comencen altra vegada,
fins que la primera balladora torna al primer ballador.

En alguns pobles fan les dues parts igual, rodant sempre, y
quan s'acaba'l punt fan tots un blinco a l'aire, cridant Juli!, y al
baixar s'aclofen a terra y tornen a aixecar-se al moment, seguint
altra vegada la bolangera fins que estan cansats.

BALL DELS MOCADORS

So - le - tes n'Isa-veu que - da-des, so - le - tes n'heu de ha - llar. Si no us

bus-queu ha-ha - dor, jo m'en dei-xo, jo m'en dei-xo, 	 si no us bus-queu ba -lla -

D. C.

dor, jo m'en dei - xo de can - tar.

Surten quatre noyes soles a ballar, formant dues parelles sense
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tenir-se de les mans. Cada una porta a la mà dreta un mocador
blanc. Mentres bailen voltant la plaça, els canten això:

Soletes n'haveu quedades, — soletes n'heu de bailar.
Si no us busqueu ballador, — jo m'en deixo, jo m'en deixo,
si no us busqueu ballador, — jo m'en deixo de cantar.

Al finir-se'l cant tira cada una'I mocador al fadrí que vol, y
aquest recull el mocador y passa a ballar ab la noya que li ha tirat,
sense perdre'l compas. Mentres bailen les quatre parelles, taral-
legen la cançó sense posar-hi lletra. A l'últim compas les balladores
marxen, deixant sois als balladors, que bailen l'altre punt formant
dues parelles.

Mentres ballen sois els fadrins, se'ls canta:

Tots solets n'haveu quedat, — tots solets n'heu de ballar.
Si no us busqueu balladora, — jo m'en deixo, jo m'en deixo,
si no us busqueu balladora, — jo m'en deixo de cantar.

A ]'acabar-se'l punt tiren el mocador a la noya que volen; la
noya recull el mocador y passa a bailar ab qui li ha tirat, y tornen
a fer un punt les quatre parelles taral • lejant la cançó; al fi del punt
marxen els balladors, quedant soles les balladores.

Y aixís van seguint tant com volen.
Aquest ball es recullit a Gurb (Conca de Tremp).

LA MORISCA DE GURB

I	 2	 ^I t

t Se repeteix tot nou vegades.)

Aquesta morisca té nou punts y la baila una sola parella. El
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bailador se treu la gorra, dóna la mà a la balladora, y ballant vol-
ten la plaça durant els tres primers punts.

Als tres punts segons el ballador se posa la gorra y se coloca al
mitg de la plaça, ballant allí sense cambiar de posició ni girar. La
balladora va voltant sola la plaça, fent de manera que no dongui
sinó una volta a cada punt, y acabant -lo al passar per davant del
ballador.

Quan la balladora passa al fi dels tres punts pel davant del
bailador, que es a les dues últimes notes del punt, el bailador s'a-
genolla d'un genoll, fent reverencia a la balladora, y s'alça a l'úl-
tima nota. Ais tres últims punts el bailador torna a treure-s la
gorra, dóna la mà a la balladora y bailen com als primers punts.

VICENS BOSCH, OBRE.
(Seguirà)	 Delegat a Talarn
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CRONICA .DEL CENTRE

AGOST DE igo6
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FORCA Y DE LA SERRI. DE CADÍ, Y RETORN A LA VALL DE RIBES PER CERDANYA,
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entre'I Cadinell y la serra de Cadí, guanyant el cim d'aquesta serra, que
recorregueren pel llom de la carena desde'I punt superior de les Tres Ca-
naletes a coll de Prat d'Aguiló, baixant a les encinglades fonts de l'Osca y
del Crestall, de gelades algues, y ascendint als cims de la Canal Baridana,
Vult Turó y Pas del Cabirol, vorejant les feréstegues canals de ('Osca, les
Tres Canaletes, la Baridana, les de Bastanist, Cava y Crestall y el pas de la
Roca Plana. Desde '1 coll de Prat d'Aguiló baixaren a pernoctar a Bellver.

El dia 24 sortiren de Bellver dret a Alp y La Molina, pujaren a la
collada de Toses, y d'allí a la Creu de Mayans, Font del Picassó, Pla de les
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Salines, Serra de Gorra Blanch y Pas dels Lladres, voltant per les Clotxes
del Puigmal y per dalt de la serra del Borrut pera baixar al bell y caudalós
naixement de la Fontalba, seguint d'allí enlairats damunt la vall del riu de
Nuria pera anar a baixar an aquest santuari.

El dia 25 sortiren de Nuria, pujaren a les Nou Creus per la conca de
les Mull res, recorregueren els cims de la Vaca, baixant seguidament p. r
la Conca, de Fresers y l'entreforc de la Coma de Vaca pera endinsar-se en
el feréstec engorjat entre'I Balandrau y el Torreneules, baixant a Ribes,
acompanyant al riu Freser per sa deliciosa vall.

Els excursionistes que's dirigeixin a la serra de Sant Llorenç del Munt,
si volen podran pernoctar en el santuari, puix ens escriuen que no serà
abandonat en tot l'any.

ACLARACIÓ

En el treball sobre'¡ Castell de Loarre publicat en el darrer número,
se diu que es extret de les Excursions per l'antic Reialme d'Aragó, devent
fer constar que es inèdit, puix l'obra a que's refereix no s'ha publicat
encara.

EXCURSIONS D'HIVERN

(i906-07)

Excursió a les Gorges del Cardener y ascensió al Cap de Vert (2.281
metres d'alt.). j, 8, y y io de Desembre (festes de la Purissima).

Excursió a Vallfogona, Ridaura y Olot. 8 y 9 de Desembre (festes
de la Puríssima).

Excursió a La Escala, Torroella de Montgrí, Bagur y Cap de Sant
Sebastià. 25 y 26 de Desembre.

Excursió al Gorc Negre, la Cova Lladre y Serra del Corb. 3o de De-
sembre.

Excursió a Sant Segimon, Pla de la Calma y Tagamanent. 15 de
Janer.
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Excursió al santuari y serra de Bellmunt. 2 y 3 de Febrer (]a
Candelera).

Ascensió a Costabona, Pireneu (2.464 m. d'alt.). 2 y 3 de Febrer (la
Candelera).

Excursió de Torelló a Sant Privat, Olot, Valldelbac y Camprodon
(complementaria de l'anterior). I y 2 de Febrer.

Excursió a Casserres, Solsona, serres de Busa y Aiguadora. Io, Ii,

22 y 13 de Febrer (dies de Carnaval).

EXCURSIONS D'UN SOL DIA, QUE S'EFECTUARAN PREVI ANUNCI ANTICIPAT

A Castellcir y Castell de Centelles.
A Manresa, Pont de Vilumara, Sant Jaume de Vallhonesta, Coll Daví

y Tarrassa.
A Blanes, Santa Cristina y Lloret.
A Capellades, Turó de Miramar, Bruc, Collbató, Esparraguera y

Martorell.
A Dosrius, Canyamàs, Lorita y Llavaneres.
A Aramprunyà, Begues y Vallirana.
A Igualada, Montbuy y Castell de La Pobla de Claramunt.
A Horta, Vista Rica, Sant Medí _y Sant Cugat del Vallès.
De Pineda a Canet per Sant Pere del Riu, Vallmanya y Sant Cebrià

de Vallalta.
S'efectuaran, a més, altres excursions organisades per les Seccions

d'Arquitectura y Folk-lore y pels cursos de Geologia y Botànica, totes
les quals s'anunciaran oportunament.

El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA sois se declara responsable de lo

contingut en la Secció Oficial del seu. BUTLLETÍ, deixant íntegra als respectius

autors la responsabilitat deis treballs firmats.

Barcelona. —Tip. «L'Avenç», Ronda de l'Universitat, 20.— Telefon i I S
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