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¿Comiat? ¡A reveure! 
ESPRÉS de la decisió publicada en el nú
mero 91, era propòsit de la Direcció de 
CURIOSITATS DE CATALUNYA continuar 
aquest setmanal, com va practicar-ho en 
l'esmentat número, amb reducció de pà
gines i seccions, comptant amb la com
prensió dels nostres lectors. 

Posteriorment, altres factors d'índole moral, han influït 
notablement en la vida del nostre periòdic de tal manera, 
que abans de sotmetre'ns i acceptar imposicions intolerables, 
que ens dificulten la marxa normal d'aquesta revista, com a 
bons catalans que lluitem per la llibertat de la nostra terra, 
no podem tolerar la substitució de la part tècnica i interes
sada en els elements que intervenen en l'economia catalana, 
per altres que no poden ésser directius, malgrat llur esforç, 
per la seva incompetència. 

Conseqüents en aquesta nostra actitud, que no dubtem 
ens acompanya la voluntat dels nostres amics, ens veiem 
obligats a suspendre momentàniament la nostra publicació, 
per un breu temps, que procurarem que sigui el més curt 
possible. 

Adolorits per aquesta nostra forçada absència en la vida 
periodística; amb el cor nafrat, degut a les anormals circums
tàncies, diem clarament que no morim, solament ens eclipsem 
per una breu temporada; fem un repòs obligatori per a tornar 
molt aviat a la palestra de la premsa, a profit del folklore de 
la nostra amada Pàtria catalana. Ens repleguem fins que 
passi l'actual desbordament de les passions; després, amb 
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gallardia, seguirem el nostre camí i farem la nostra ruta en 
benefici de Catalunya. 

Que ens perdonin el nostres afavoridors, si no frueixen, 
cada setmana, d'aquest tan esperat setmanal; els preguem 
que tinguin un poc de paciència, no serà llarga la nostra 
separació. Així ho desitgem vertaderament; però si, malgrat 
el nostre entusiasme patriòtic i folklòric, el temporal persis
teix enfadat, aleshores, molt de tot cor, els preguem que 
conservin la serenitat, com ho farem nosaltres, esperant amb 
confiança millors temps, que necessàriament han de venir, 
per continuar la nostra tasca cultural i educativa. 

Ens fem el càrrec, tenim la convicció que anem a realitzar 
una breu excursió, per a fer un ramell de flairoses flors i 
ofrenar-lo als nostres llegidors, després d'un curt parèntesi. 

Una publicació tal com CURIOSITATS DE CATALUNYA no 
pot morir; els seus deu mil simpatitzants conquerits durant 
els dos anys de la seva existència, reclamen la seva continuï
tat; el nostre setmanal pot fer un repòs, però un repòs no és 
una desaparició: Catalunya ha de comptar amb una revista 
que reculli i arxivi en les seves pàgines, tot el tresor dels 
usos, costums, tradicions, adagis, història, indumentària, 
etcètera, dels nostres avantpassats, el tipisme dels quals, 
dissortadament, va perdent-se per la influència del moder
nisme. 

I abans d'amagar-nos per una temporada, volem pública
ment donar les gràcies ben sinceres, a tots els redactors i 
col·laboradors, que tan desinteressadament ens ajudaven, 
moguts per l'amor a la seva Pàtria; als nostres volguts 
lectors, que amb la seva propaganda i constància, han fet 
possible la gran difusió del nostre setmanal perlesencon-
trades catalanes; i seria una ingratitud per a nosaltres, no 
esmentar el nom del benemèrit ciutadà Francesc Alavedra, 
enamoradíssim d'aquesta publicació, que degut al seu gran 
entusiasme l'ha protegit moralment i material; a tots, el 
nostre reconeixement més efusiu i afectuós. 

Destacarem una nota gloriosa que afecta al nostre set
manal: A l'esdevenir-se la històrica data del 19 de juliol 
del 1936, quasi totes les publicacions d'aquella època, o 
deixaren d'existir, o canviaren radicalment d'ideologia. 
CURIOSITATS DE CATALUNYA, fidel als seus principis, fou 
l'única revista que tingué el coratge d'ésser la primera en 
continuar publicant-se sense mixtificado i seguint l'esperit 
informatiu de la seva naixença, o sia el patriòtic, folklòric i 
cultural. 

No en dubteu, caríssims amics, que tot el nostre més 
fervent desig, és que aviat, molt aviat, pugui, CURIOSITATS 
DE CATALUNYA, surar novament, quan el temporal hagi 
amainat. 

Som optimistes per temperament; així és que diem: ¡« 
reveure! 

MIQUEL CODINA I FARRÉ. 
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j les valors més reconegudes i sòlides de l'escultura 
catalana moderna. 

Deixeble de l'escultor Rossend Nobas i del pintor 
Martí i Alsina, a l'Escola de Belles Arts de Barcelona, 
obtingué la pensió Fortuny, a l'edat de setze anys; 
es traslladà a Roma, on els seus treballs meresqueren 
la pròrroga d'un any de l'esmentada pensió. 

L'any 1888 presentà, a l'Exposició de Barcelona, 
l'estàtua eqüestre de Ramon Berenguer el Gran, la 
qual havia modelat a Roma i que li valgué la medalla 
d'or, concedida en aquella ocasió pel Jurat Interna
cional d'Escultura. 

Pot ben dir-se que, simultàniament, obtingué per 
concurs l'execució de l'estàtua de Ramon Berenguer 



el Vell que, fosa en bronze, figura al Saló de Sant 
Joan de la ciutat comtal. 

També obtingué el Gran Premi d'Honor en l'Ex
posició Internacional del 1907 amb els fragments prin
cipals del monument al Dr. Robert, que hi presentà, 
la qual obra d'art es pot admirar a la plaça de la 
Universitat de Barcelona, com així mateix amb l'es
tàtua «Desconsol», que va adquirir-li l'Ajuntament 
barceloní, i s'ofereix a l'admiració pública al Parc de 
la Ciutadella, al bell mig d'un llac voltat de jardinets. 
davant del Palau del Parlament català. 

Ultra aquestes distincions obtingudes a la capital 
de Catalunya, En Llimona logrà triomfar amb el seu 
art arreu on ha exposat. Amb motiu de l'Exposició 
d'Art Espanyol a París, renovava el triomfen ésser-li 
adquirida per l'Estat francès, amb destí a Luxem
burg, una bella estàtua de marbre. A Buenos Aires 
també hi té construït un panteó: el de la senyora Cho-
pitea, i una font monumental encarregada pel mu
nicipi. 

Recordem que el govern d'Itàlia, l'any 1912, li 
concedí la condecoració oficial de l'Orde de Sa Ma
jestat, i França el nomenà Cavaller de la Legió 
d'Honor. 

Entre la immensa i notabilíssima producció del 
genial escultor, figuren com les més notables de les 
seves obres: els monuments funeraris de les famílies 
Maristany, del Masnou; Mundet, d'Arenys de Mar; 
Rialp, Sanllehy, i el sepulcre del Cardenal Casañas, 
aquestes dues últimes a la Catedral de Barcelona; 
Robert, de Sitges; Satrústegui, de San Sebastián: 
Santiago López, de Comillas; l'«Enterrament de 
Crist», grup de tamany natural, col·locat a la cripta 
de l'església de Vilafranca del Penedès; ei Crist mo
numental o «Crucifixió* del Misteri de la Lliga 
Espiritual a Montserrat; «El forjador», «Amor a 
la infància», «Pubertat» i «Sant Jordi triomfant», 
aquesta última d'una bellesa exuberant, als jardins 
del Parc de Montjuïc. 

Són deguts al cisell de Llimona els relleus que 
adornen el basament del monument a Colom i el nu 
del monument de Rafael Casanova, a Barcelona. 

Deixà una obra inacabada, la del grup escultòric 
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dedicat als Màrtirs de la Independència, que s'havia 
de col·locar a la plaça de Garriga Bachs, de la ciutat 
Comtal. 

Entre les obres d'art aplicat, són les de major 
importància: un bàcul, ofert al bisbe de Vic; un a r 
tístic joc de cafè, que tenia d'oferir-se com a present 
de noces a un sobirà, i una infinitat de joiells, en el 
que el valor artístic supera a l 'intrínsec, malgrat ésser 
aquest molt elevat. 

Havia estat bon dibuixant, i en les Arts Aplicades 
deixà obres de positiva valor. 

A més de consagrar la seva vida al treball de 
l'escultura, era encara el lluitador polític, l'artista 
civil que intervé en la cosa pública quan, cridat pels 
homes representatius del seu ideal, li demanen el 
sacrifici de figurar entre els concellers de la ciutat en 
les eleccions municipals del 1909, quan li ofereixen 
un lloc entre els homes del comerç i de la indústria, 
de les lleis i de la política, en la Junta de la Lliga 
Regionalista i del Foment Autonomista Republicà, 
que presidí llarg temps, o bé quan els seus amics i 
admiradors li oferiren la presidència del Círcol Ar
tístic de Sant Lluc, la vice-presidència de l'Orfeó 
Català i altres càrrecs de diverses entitats artístiques, 
com també, fins als seus últims dies, fou President 
de la Junta de Museus de Barcelona. 

Per acabar, copiarem un paràgraf de l'elogi que 
Ignasi Folch i Torres féu del malaguanyat escultor: 
«L'autor del «Desconsol», és l'autor de tantes i tantes 
obres definitives del nostre ar t modern: però l'autor 
de l'estàtua d'En Ramon Berenguer el Vell, del m o 
nument a En Robert i a En Casanova i del grup que 
presideix la Biblioteca de Catalunya i del «Sant Jordi 
triomfant», és, ultra l'escultor artista, l 'escultor-pa-
tnota, l'escultor de Catalunya, que ha sapigut glori
ficar i eternitzar en la pedra dura i en el bronze sonor, 
'es gestes catalanes del renaixement i els homes s ím
bols de la nostra terra». 

J. C. C. 
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La Cigala i la Formiga 
(RONDALLA) 

UNA vegada hi havia a la soca d 'una grossa olivera 
centenària, una cigala que canta que cantarás, 

i que en els dies que el sol picava més fort, ella més 
cantava, i arribava gairebé a adormir-se amb el seu 
xec, xec, xec.. . , i diu que allí prop mateix, i fent 
marjaneda a una era, on hi batien, tenien les formi
gues un gros cau, les quals no paraven de treballar 
de nit i de dia, i apa, apa, fent processó, l 'una un 
gra de blat, i altres a m b palla, molles de pa, boll, 
algun pinyonet de cirera, i apa!, cap al cau, a 
descarregar-se. Les que ja ho havien fet, passaven 
per altre camí, amb la intenció de no interceptar el 
pas a les que venien carregades. Es d'admirar, 
aquests animalons tan petits, que mantes vegades 
són portadors d'una càrrega major que llur volum 
i pes, sense, però, que les espanti i detingui, si 
veritablement no poden amb les seves forces; llavors 
demanen ajut a les seves companyes, i si realment 
la presa s'ho val, hi van tot seguit les que calguin 
per tal de prestar-li ajut, i així van emplenant casa 
seva de tot el necessari per a quan vinguin els dies 
tristos de neus i pluges, que és l 'única cosa que les 
té atemorides, com passa a tants de milers d'anima
lons; i conten que a dins el seu cau, tenen elegida la 
seva reina, a la qual, amb tots els més alts respectes, 
estan totes sonrieses, i ella està al corrent de totes les 
que entren i surten carregades de fato. I mentre les 
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unes passen a fer la recerca, i les altres tornen amb 
la presa feta, no deixen de sentir el xec, xec, xec, de 
la gandulassa cigala... 

* » * 

S'acabà, per fi, l'estiu fort; el sol, cada dia tenia 
menys força; els dies s'anaven escurçant; vingueren 
les primeres frescors i, amb elles, les primeres 
pluges; avançava la tardor, i arribà, per fi, l 'hivern, 
que anà desplegant-se amb tota cruesa, situació un 
xic trista per a certes bestioles, entre elles la cigala... 
Es presentaren de cop i volta freds, pluges i neus, i 
llavors foren les fatigues, llavors fou quan recordà 
la cigala aquell cau de tanta activitat, però temorega 
perquè les formigues li podien tirar en cara la seva 
ganduleria i per no haver fet cas de les amonesta
cions que elles li feren, feia que es resistís a trucar 
a la seva porta, fins que la fam i el fred la tingueren 
esmaperduda, i, per fi, com qui es juga l'última 
carta, determinà trucar. Pam, pam, pam.. . 

Seguidament les sentinelles posen en coneixement 
de la reina, que truquen a la porta. 

—Mireu qui hi ha. 
La cigala, pensant que no l'havien sentit, torna 

a trucar: pam, pam, pam.. . 
—Qui hi ha? —sent una veu fonda que li con

testa. 
— La cigala, morta de fam i de fred, us demana 

acolliment... 
—Espera' t , si vols —sent contestar per la mateixa 

veu l lunyana. 
Naturalment, el temps necessari per assabentar-

ne la reina. 
—Que passi —diu ella. 
I tot seguit se sent un soroll de claus i forrellats, 

; s'obre, per fi, la porta. 
—Passeu! —i seguint les dues sentinelles, cami

nen per uns passadissos llargs i estrets, amb uns alts 
1 baixos fets a posta, per a lliurar-se de les inunda
cions, internant-se poc a poc per aquella grandiosa 
casa: pel camí, ja va poder veure tot una munió de 
provisions ben acondicionades, aquelles provisions 
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que ella va veure transportar, a l'estiu, a les feine-
jadores formigues. 

Arribà, per fi, a la gran plaça, on hi cremava un 
gran braser, fent que es disfrutes d'una temperatura 
agradabilíssima, tant, que la cigala no pogué conte
nir-se de dir: 

—Aquí sí que esteu ben calentetes!... 
De sobte es trobà davant la reina, la qual la saludà 

molt cortesament amb una aristocràtica reverència, 
i li digué: 

—Déu te guard, cigala. Què se t'ofereix? 
La cigala, completament sufocada, li contestà 

amb una reverència per l'estil, i li demanà tot seguit 
acolliment i un mos de pa. 

—Fa tres dies que la neu ho cobrí tot, tres dies 
que no he menjat absolutament res. 

La reina, sense moure's, féu dissimuladament un 
petit senyal, i es presentaren tot seguit dues formi
gues, que, després de saludar-la, ordenà servissin 
tot seguit menjar, i li digué seriosament: 

—Tindràs acolliment, i de seguida et serviran un 
esmorzar... 

Tal dit, tal fet. Amb quina fam devorava tot 
aquell bé de Déu de diferents menes de menjars!: 
tant, que gairebé rebentava, sens deixar, però, de 
mirar tota aquella munió de piles de menjar: blat, 
palla, pinyolets, insectes morts, boíl, etc., i el que 
més l'admirà fou aquella quietud, aquell silenci, 
aquell ordre i respecte; i així parlà la cigala: 

—Vosaltres sí que esteu bé! A vosaltres, res no 
us manca! 

La reina, fent un petit moviment de cap, d'un 
cantó a l'altre, li contestà: 

—Igual podries estar tu, si en lloc de malversar 
el temps amb aquells cants tan estridents, que tan 
sols servien per marejar a tots els que t'oïen. Si 
haguessis aprofitat el bon temps, cercant el necessari 
per a quan vinguessin aqueixos temps, que tan 
malament t'han deixat, no et caldria pidolar a ningú-
Cal treballar, cal pensar que després de l'estiu ve 
l'hivern! 

La cigala, sense donar-se'n compte, anava fent 
amb el cap senyals d'assentiment, sentia avergo-
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nyir-se, doncs la reina deia amb tal respecte i 
entonació tais paraules, que li arribaven al cor... 
El cert és que s'hi trobava tan bé, que no hauria 
volgut anar-se'n mai més. Però, al cap de tres o 
quatre dies, només veia cares llargues per tot arreu, 
i algun que altre crit de «bandarrota!...» 

Quan la reina li féu d'observació que ja n'hi 
havia prou, la cigala li contestà: 

—Sí, sí, teniu tota la raó..., mercès, moltes mer
cès, i no m'oblidaré pas dels vostres consells... 

I repetint, la reina, aquella salutació cordial i 
respectuosa, la féu acompanyar cap a la porta. La 
cigala no gosava mirar ningú, i s'anava repetint ella 
mateixa allò de «després de l'estiu, ve l'hivern...», 
quina veritat més certa... si, sí, que en té de raó, cal 
treballar!, és veritat... 

I traspassada ja la porta d'aquell cau, es trobà 
tota estranyada i esmaperduda, sentint els rigors de 
la glaçada. 

—Té raó —anava repetint-se—-. Cal treballar, 
però com? Pobra de mi! Què puc fer, si no he fet res 
més que cantar, i no sé fer altra cosa! Així vaig 
néixer, i així moriré... 

El cert és, que anà passant dies com pogué, amb 
penes i treballs, menjant no pas sempre el que tenia 
gana, i així l'assolí la primavera, reviscolant-se en 
els seus millors dies, i l'aconseguí l'estiu, que, com 
els altres estius, el sol anà picant cada dia més, i es 
saturà del goig de tornar a les seves cantúries, amb 
la mateixa sorna, aquella mateixa cançó, sens poder 
corregir-se d'aquella mena de vida, d'aquell goig i 
plaer momentani. A desgrat de l'experiència viscuda, 
i de tots els sofriments passats, no tingué aquella 
força de voluntat necessària per a saber-se'n sus-
treure, i ca!, res, canta que cantaràs aquella mateixa 
cançó enfadosa de tots els anys, disposada a passar 
allò de «tal faràs, tal trobaràs». 

Aquí fineix la rondalla 
de la formiga i la cigala. 

FRANCESC ALAVEDRA. 
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Quan havien voltat el poble anaven a casa dels 
nuvis a fer soroll, i si ja era massa tard i no els ha
vien pagat, plegaven; i l'endemà, el vespre, hi tor
naven, i així fins que els hi havien pagat el que 
demanaven, tenint en compte que, quan més trigaven 
a pagar, més coses els hi exigien. Moltes vegades els 
esquellots duraven vuit dies, i si és que tinguessin 
d'arribar en aquest extrem, llavors els esquellots ja 
no eren tan divertits, ja que cremaven a davant de 
casa els nuvis bots dolents d'oli i vi, fent una pudor 
inaguantable; també portaven un bressol vell, el qua' 
el cremaven també, però abans cantaven una canço 
de bressol. Entre el xivarri i la pudor, llavors eren 
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els veïns els que protestaven, i els nuvis tenien de 
pagar el que se'ls exigia, i sense dir res, ja que quan 
arribaven en aquest extrem, ja no s'acontentaven amb 
vi sol, sinó que tenien de pagar-los-hi pa, vi i llon
ganissa. 

Quan eren tots dos vidus, llavors, primerament, 
feien els esquellots al nuvi, i després a la núvia; 
fent-ne a tots dos, solien durar uns quinze dies. 

I que ningú no se'n burlava de pagar. Recordo 
que uns nuvis, volent-se escapar de pagar, varen 
anar uns dies a fora, però quan tornaren «La colla 
del vi» va anar-los a esperar a Manresa, i tot el camí 
varen atabalar-los, i en arribar a Sallent ja n'hi ha
vien d'altres que els esperaven, i tots plegats varen 
anar-los a acompanyar fins a casa seva, i van tenir de 
pagar el doble. De «La colla del vi» ningú se'n reia. 

Fa uns set anys que ja no se'n fan d'esquellots, i 
encara els últims anys els feien sols la mainada, no 
intervenint-hi per res els grans; però, finalment, les 
autoritats ho prohibiren, i ja s'ha perdut del tot 
aquesta broma que, encara que no fos de gaire gust, 
no deixava, però, d'ésser divertida. 

FRANCESCA. FARRETERA. 

(De «Amics del Folklore de Catalunya»). 

CORRANDES 
Cavaller, baixeu les branques 
de l'arbre meravellós; 
cavaller, baixeu les branques 
que jo colliré les flós. 

Ne sou ros com un fil d'or 
i blanc com la llet colada; 
sou com clavell encarnat 
florit a la matinada. 
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D cxcursionisme 

PROPAGUEM l 'excursionisme i enaltim la seva meri-
tíssima obra. En el n ú m . 90 de CURIOSITATS 

DE CATALUNYA donava a la publicació, d'una manera, 
podríem dir-ne explícita, el caràcter i la finalitat que 
té a la nostra terra. 

Continuem avui la nostra tasca, començant dient 
que trobem encertadíssimes aquelles paraules d'En 
Maragall, parlant del nostre excursionisme. No po
dríem pas deixar de registrar-les en aquesta estimada 
publicació, dient, alhora, que amb lletres d'or haurien 
de figurar a les primeres pàgines de la gloriosa histò
ria de l 'excursionisme català. Així digué el gran 
poeta: 

El nostre excursionisme no és pas un «sport», 
no és pas un esbarjo, no és pas un estudi, que és un 
amor; i no és pas, tampoc, un amor abstracte a la 
natura, sinó a la nostra natura; i en això no hi ha 
esquifi.rn.ent d'esperit, sinó humanitat de sentiment; 
perquè no hi ha veritable amor en el cor de l'home 
mentre no té un objecte especialment estimat; i en 
l'amor a Catalunya està contingut l'amor viu a tot 
el món. 

A continuació transcrivim algunes dades d'ex
cursionisme que donaran coneixement de les nostres 
benemèrites institucions, que tant honorament han 
dignificat el sagrat nom de Catalunya. 

L ' E N T I T A T MARE 

ASSOCIACIÓ CATALANISTA D'EXCURSIONS CIENTÍ

FIQUES (Barcelona). — Aquesta entitat, que fou la 
primera de la península, va ésser fundada el 26 de 
novembre del 1876. El seu primer president fou En 
Josep Fiter i Inglés. 

ASSOCIACIÓ D'EXCURSIONS CATALANA (Barcelona).— 
La seva fundació data del ai de setembre del I8J8. 

Francesc X. Tobella i Argila fou el seu primer 
president. 
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CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA.—Aquesta 

entitat va néixer de la fusió de les dues anteriors. 
Francesc Ubach i Vinyeta, president de la Catala
nista, i Francesc de S. Maspons i Labros, president 
de la Catalana, degudament facultats per a gestionar 
la desitjada unió, arribaren a un feliç acord, i amb 
la ratificació d'aquests per ambdues Associacions, 
que tingué lloc el 20 i 22 de febrer del 1891, respec
tivament, quedaven extingides aquelles, alhora que 
neixia llur hereu i continuador, el qual era denomi
nat simplement Centre Excursionista, i era regit per 
una Junta interina, sota la presidència de N'Artur 
Pedrals i Moliné. 

En reunió general celebrada el 7 d'abril, es 
nomenà la Junta efectiva amb la presidència de 
N'Antoni Rubió i Lluch, i s'acordà afegir al títol 
de la societat el nom de Catalunya. També es va 
acordar que el novell Centre continués en l'estatge 
de la Catalanista, per ésser aquell el bressol de 
l'excursionisme i pel caràcter arqueològic del casal. 

* * * 

Després de 61 anys d'excursionisme, aixequem 
la veu per un conjunt eficient, per una difusió de 
totes les entitats germanes de la nostra terra. 

Una abraçada de germanor per sortir-ne d'ella 
tots els excursionistes ventatjosos. Les entitats dis
perses t indran el contacte de totes, i els ideals pren
dran més coratge per la lluita; els homes que no 
estan assedegats d'esperit, millor dit, els sense vida, 
veuran en la seva obra l 'ànima de Catalunya, per 
molts dissortadament ignorada. 

Això és, per la seva contribuent realització un 
vot entusiasta del qui de tot cor aquí es manifestà. 

FRANCESC GOSALBES I CASTAÑÉ. 
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F O L K L O R E 

L entrada d hivern 

ARRIBADA l 'entrada d'hivern, si bé no de dret, de 
fet, tothom procurava treure dels seus armaris 

els abrics, puix hi havia una màxima molt coneguda 
que deia: «Per Tots Sants, capes i mocadors grans», 
que eren les dues peces d'abric utilitzades en el temps 
vell, tant pel que feia a l 'home com a la dona, peces 
que avui han desaparegut del tot. Les capes han estat 
substituïdes pels sobretodos; era una moda molt poc 
pràtica, que sols ben embolicats abrigaven el coll; en 
el temps antic una capa era una cosa tan necessària 
com el pa a taula a l 'hora de menjar; els mocadors 
grans n'hi havia per totes les classes socials, des dels 
mocadors anomenats d'alfombra, que tenien la mida 
d'un cortinatge i es posaven en doble damunt les 
espatlles, fins al senzill que usava l'obrera; el moca
dor d'abric formava part de l'aixovar de la dona quan 
aquesta prenia estat. 

Per Tots Sants, en els cafès de més anomenada, 
solia guarnir-s 'hi una taula a m b les corresponents 
tovalles blanques i plena de platets, en cada un dels 
quals hi havia panellets de totes classes, que es rifava 
al qui tragués el número més alt; era el dolç propi de 
la diada i que era el plat obligat a totes les cases. 

Les castanyeres feien el seu agost, no parant de 
fer fumeroles per les cantonades, torrant castanyes 
que els parroquians s 'emportaven a tota pressa; era 
un altre menjar reglamentari; aquesta tradició encara 
es conserva en el dia d'avui. 

El fred convidava a recluir-se a casa i començaven 
les vetlles familiars, no faltant molta gent que en 
aquesta diada anava al teatre a veure la comèdia: El 
convidado de Piedra, primer, i ara El Tenorio. 

JOSEP. 
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