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Música de la dansa «Ball Pla», al Penedès. 
(De la Col·lecció E. Martín). 

Les Danses Populars 

Catalanes: «Ball Pla» 
(Acabament) 

DE SEGUIDA ve el ball del proveïdor, o sigui el 
proboydó (un ball pla). El proveïdor és un tra

giner que, segons la importància del poble, fa pastar 
dos o tres sacs de farina, fent-ne coques, i fa dur tres 
o quatre càrregues de vi, dos o tres dies abans de la 
festa major, reunint-se en un local, juntament amb 
tots els fadrins, i tasten ¡a coca i el vi. El fadrí major 
tanca el local i es queda la clau fins el primer dia de 
la festa, en què tots els fadrins acompanyats del 
major, que va al davant, convida a les autoritats a 
menjar-se la coca i veure's el vi. 
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De seguida del ball del proveïdor, que el baila 
sol, galejant-lo bé, ve el ball dels casats (el mateix 
ball pla), i després el de les priores, que són les 
noies, juntament amb els pabordes joves que les 
acompanyen. 

Després fan l'aplega, començant per un cap de 
poble i anant de casa en casa, junt amb els músics, 
fent una tocada a cada porta, mentre els fadrins 
pugen a dalt a l'hora de dinar i posen al mig de la 
taula una plata tapada amb un mocador de seda en 
el mig de la qual hi ha una poma o bé un carabassó 
amb tot d'unces i dobletes encastades. Llavors tot
hom tira el que vol a la plata, i serveix per ajudar a 
pagar les despeses. 

El Ball Pla, en el Penedès, començava al matí 
de les festes anyals o patronals de les confraries o 
gremis; la comitiva es dirigia cap a la plaça, segons 
les festes eren les autoritats i en altres els adminis
tradors i prohoms de la confraria, que treien dansa, 
que és com si diguéssim que els reserven el primer 
ball; una vegada tenien la companya de sa preferent 
elecció, li feien ofrena d'un cistellet, tan bufó com 
possible els era, ple de flors i una coca rodona, rotllo 
o tortell, segons el costum de cada poble. 

El ball, com català de soca i arrel, era tan graciós 
com prudent, puix es limitava a uns petits movi
ments de cortesia, d'un quart de vol, a dreta i es
querra, fets pel ballador dirigint-se a la balladora, 
que corresponia amb iguals moviments, encara que 
menys marcats, com significant que acceptava la 
cortesia de la seva parella. En finir el ritme, el balla
dor prenia la mà de la balladora, amb la qual donava 
un airós vol complert per sota l'arc que formaven 
ambdós braços; immediatament, en el temps més 
mogut, es juntaven, alternant-se amb les altres pare
lles de la plaça, fent la ruda o rodona en aquell curt 
espai. 

A la tarda tornaven a reprendre'l: llavors era 
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quan, seguit del de preferència, s'encantaven les 
coques, les quals les cridava l'encantador recorrent 
el clos de la plaça i amb el braç ben enlaire sostenia 
la coca amb un bonic mocadoret, tot fent-la bellugar 
com si volgués fer delir el jovent, i aquest anava 
oferint cada cop més rals, segons la bossa de cada u, 
i quan l'encantador coneixia que ja no hi cabia dita 
més important, deia a les t?-es!, baixant tot seguit el 
braç i lliurant la coca al més dient, amb la que hi 
anava la propietat del ball, que acte seguit es comen
çava. A mig ball es feia cama o sigui una estona de 
parada per la collecta, que tocava a dos o tres o 
quatre quartos per ballador, segons la quantitat per 
la qual s'havia subhastat i el nombre dels que hi 
havien pres part, el producte quedava a favor de la 
confraria o festa, destinant-se a pagar les despeses 
que aquella ocasionava. 

J. VENTURA LLATES. 

ir 

C o r r a n d e s 

Una verge llarga i prima 
ne fa de molt bon brincar, 
una noia eixerideta 
ne fa de bon festejar. 

Si jo sabés d'escriure 
conforme sé de llegir, 
n'enviaria una carta 
a l'amor que em fa patir. 

Boniqueta sou minyona 
com la flor del llessamí, 
més boniqueta seríeu 
si us haguéssiu casat amb mi. 
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Típica font de Puigcerdà. 

Les muntanyes de Catalunya 
X X I I 

P U I G C E R D À 

AQUESTA excursió, per a portar-la a terme, hi han 
diversos i variats camins. Pels aficionats a ca

minar per carretera, hi ha la de Ribes a Puigcerdà, 
per la Collada de Toses, la llargada de la qual és de 
46 kilòmetres; i per nosaltres, a córrer muntanya, 
tenim, ben practicables, l'itinerari de Ribes a Puig
cerdà per Toses i La Molina; per la Creu de Mayans, 
per Ventola, per VallsaboUera, que tots ells són força 
interessants. 

Com que la descripció per la Collada de Toses 
es per carretera, no esmentarem aquest itinerari, per 
no estar comprès en la nostra tasca, i, per tant, és 
mancat d'interès muntanyenc i tot ell monòton. 

Per ésser el camí de més drecera, descriurem, 
doncs, l ' itinerari de la Creu de Mayans. 

Sortim de la vila de Ribes, per la carretera, i atra-
vessem el Rigart per un pont de pedra; la carretera 
Segueix la vorera esquerra d'aquest riu que corre al 
fons per un bell llit engalanat de deliciosa arbreda. 

Als dos kilòmetres de carretera es troba L'Entall 
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de Roques Blanques, que s'aixequen a la dreta com 
una vertical muralla de marbre blanc. La carretera 
segueix dominant, a un costat, bells detalls del curs 
del riu; a l'altre, bell contrast dels aspres contraforts 
de la serra. 

Seguint la mateixa cursa, i als 6 kilòmetres, di-
visem al dessota la carretera el poblet de Planoles, 
d'uns 350 habitants, aproximadament, i a 1.655 me
tres d'altitud. Forma municipi amb els caserius 
agregats, d'uns 460 habitants. En el seu terme s'hi 
troben mines d'antimoni. 

En el kilòmetre 7 de la carretera, s'hi troba el 
poble de Planés, d'uns 520 habitants. Forma ajun
tament amb Dorria, Mavà, Toses i Fornells. Està a 
1.207 metres d'altitud. El sot de Planés és molt ben 
conreat i té una bonica esplanada prop del riu. 

La carretera en el seu curs ha deixat la vall de 
Rigart a considerable fondària, i deixant-la, nosaltres 
ens dirigim a l'Hostal de Planés, entre els kilòmetres 
7 i 8 de la carretera, que damunt mateix es pren 
l'antic cami ral de ferradura de Ribes a Puigcerdà 

Al cap d'una hora de camí, es troba el torren! 
que baixa del Roc de Joanet, en la Serra de Gorra-
blanc, que es llença en bonics saltants. 

Es domina la carretera i el magnífic pont sobre 
el mateix barranc. 

Passem per Dorria, a i.55o metres d'altitud, que 
forma ajuntament amb els pobles que ja havem es
mentats, els quals constitueixen el districte de l'an
tiga Baronia de Mataplana. No s'hi troba res esmen-
table, si no és la seva situació pintoresca. El travessem 
i seguim amunt, faldejant la serra en direcció N. N.O. 

I un cop a la Creu de Ferro, a 1.780 metres d'al
titud, en altre estrep de serra, el camí puja en direc
ció O., faldejant sempre, i es travessa un bosc de 
pins d'extensió limitada, que s'estén serra avall. 

Passem per la font de Santons, a 1.900 metres 
d'altitud; es troba sobre el camí, en bella recolzada 
rublerta de verds i frescos pasturatges. Més avall 
s'estén una esplèndida pinosa. Aquest és el lloc més 
indicat per a fer un llarg descans. Esplèndid punt 
de mira de totes les valls al seu entorn, i lloc agra-
dabilíssim per la seva situació. 
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Després d'aquest breu descans i en cosa d'un 
Iquart , arriben al lloc denominat «Creu de Mayans», 
ja 2.025 metres d'altitud; no obstant el seu nom, no 
¡queda ni el més petit vestigi de la creu que havia 
] existit en aquest lloc, tocant el camí. Es remarcat el 

Jnom, perquè aquest lloc disfruta d'excel·lent visió 
dels encontorns, les muntanyes i clots de la vall de 

1j Rigart, i al lluny les del Segadell i Fresser, domina-

Puigcerdà. — El teatre. 

des pel Puig de Taga. Ensems forma una partió 
d'aigües del Rigart i del riu de La Molina, tributari 
del Segre. 

Anant faldejant la serra, es porten a la dreta les 
fites que marquen la frontera francesa. 

Separant-nos d'aquesta aproximació, passem pels 
rasos de Palau i anem al Pla de les Forques, a 1.720 
metres d'altitud, entre planells englevats, rodejats de 
bosc que s'estén pels fondals. 

Començant a baixar dret a Cerdanya en direcció 
N., passem pel Serrat de Bonaire, a 1.540 metres d'al-
tllud, entre la vall de Les Pereres i la de Vilallobent. 
"assem per aquest poble, d'uns 25o habitants, apro
piadament , del districte de Puigcerdà; i d'aquí, i en 
-°sa d'uns tres quarts, arribem a Puigcerdà. 
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Aquest partit judicial està format per 37 distric
tes,- que ocupen, a l 'extrem N.O. de Girona, una ex
tensió de 1.097*75 kilòmetres quadrats. 

Els seus límits naturals són: Al N., França; al S., 
la comarca de Barcelona; a l 'E., la comarca d'Olot; i 
a l'O., amb les comarques de Barcelona i Lleida. 

El seu territori és el més alt de la regió, i, per 
tant, el que conté muntanyes més altes. El seu clima 
és fred, i plou sovint, i a l 'hivern té neus en a b u n 
dor, que es conserven fins ben entrat l'estiu. 

Puigcerdà. — Plaça Cabrinetty. 

Diem, ara, quelcom de la vila de Puigcerdà 
terme de la nostra excursió. 

Està situada al N.O. de Girona, a la ribera dreta 
del Segre, que afronta al N amb França, per l'E. 
també amb França i el districte de Vilallobent, al S 
amb el de Quexans, i a l'O. amb el de Bolvir i de 
Guils, amb uns 2.600 habitants , aproximadament. 

El seu terme de N. a S. és bon xic planer, menys 
per la part ocupada pel termini d'un serrat que 
baixa del Pireneu, que separa les aigües dels rius 
Raur i Querol, que, a m b el Segre i la sèquia de 
Puigcerdà, són els que el reguen. 

La seva producció és escassa, pel que es refereix 
a blat, l legums i grans. Té bells prats de regadiu, 
rodejats d'arbres, l 'herba dels quals es talla, i serveix 
per a nodrir els nombrosos caps de bestiar boví. 
mular i caballar, que s'hi cria. 
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Està situada a l'alçada de i·igo metres, i d'uns 
88 kilòmetres, a vol d'ocell, de Girona, i de 145, per 
via rodada. De La Seu d'Urgell, 5i. 

Es població urbanitzada, i la major part de les 
cases són antigues, de sòlida construcció, de planta 
baixa i de dos i tres pisos. 

Els seus carrers, alguns d'ells molt espaiosos, són 
de moderna urbanització. Cal esmentar, per la seva 
situació, la Plaça Cabrinetty, entre les millors de 
Puigcerdà. 

Els seus ravals són petits llogarrets escampats, 
de producció purament agrícola. 

La vila, encara que relativament de construcció 
moderna, és considerada com la capitalitat de la 
Cerdanya. 

I per nosaltres, és un magnífic centre d'excur
sions. 

• * * 

Al proper número us parlaré d'una excursió a 
La Molina. 

J. NADAL I RIBAS. 

U N A L O C U C I Ó P O P U L A R 

«Paga, gavatx» 

Disputaven un català i un francès sobre l'energia 
' concisió dels idiomes respectius, i acabaren per fer 
"na aposta formal sobre qui dels dos pronunciaria 
amb més brevetat el nom de tres arbres distints. El 
francès fou el primer, i amb aquella veu nasal i en-
tonament propis del seu idioma, digué: 

Uolivier, lefiguier, le granadier. 
El català, esclatant el riure i veient l'aposta gua

nyada, respongué vivament: 
0m> Phjaig; paga, gavatx. 
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SA£ a r i n a 

ATÍ de llum i de calma. 
El mar dorm plàcidament. 

Les ones besen les roques 
amb un bes prenyat d'argent. 

Les arenes de la platja 
semblen engrunes d'or fi, 

• que fulguren misterioses 
en l'encís d'aquell matí. 

Les gavines aletegen 
com un fris de l'horitzó. 
—Qui sap si porten missatges 
d'un amor ple de passió. 

Mar enllà, la nau fa via, 
i sa vela mou el vent, 
com si fos una bandera 
que senyala el firmament, 

mentre les ones tranquil·les 
la bressolen com als nins, 
i li canten com Sirenes: 
—Aventura't mar endins! 

MANUEL SERRAT I PUIG. 

M 
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CATALANS NOTABLES 

Isaac Alhéni^ i Pascual 
(1860-1909) 

(Acaba ment) 

Poc temps va transcórrer sense que tornessin a 
renàixer les seves antigues aficions, i aprofità 

la primera ocasió per a embarcar-se cap a l'Amèrica 
del Nord, on fou contractat com a acompanyant. 
De retorn a Brussel·les, l'ambaixador espanyol Merry 
del Val, secundat pel mestre Gevaert, va poder acon
seguir que tornés a reprendre els seus estudis, amb 
tan bon zel, que als quatre mesos obtenia el primer 
premi en un concurs de piano per a ingressar a la 
classe del pianista i compositor Brassin. 

Tornà a Barcelona, on va donar un concert, amb 
gran èxit, al Teatre de Novetats, i havent aconseguit 
que el rei d'Espanya li allargués sis mesos més la 
subvenció, passà de nou a Brussel·les a continuar els 
seus estudis sota la direcció del mestre Brassin. Va 
esmerçar els beneficis obtinguts en un concert donat 
a la dita ciutat a seguir al gran Liszt a Weimar, 
Budapest i Roma, del qual rebé savis consells, que 
li foren de gran utilitat. 

En 1880 va reprendre els seus viatges artístics; 
recorregué les principals ciutats de Cuba, Mèxic i 
República Argentina, i retornà a Espanya. Passà per 
Santander, Saragossa, Pamplona, San Sebastián i 
Vitòria. No en tenia prou amb els seus èxits d'execu-
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tant i va voler ésser director i empresari d 'una 
companyia de teatre líric que va actuar "a Màlaga, 
Alcoi, Múrcia i Cartagena, amb pèrdues considera
bles, tantes, que es veié obligat a donar concerts de 
piano per a satisfer els compromisos de les seves 
empreses artístico-comercials. 

En 1883 va tornar a Barcelona, on es va casar, i 
gràcies a la influència de la seva muller es va dedicar 
de nou a l'estudi, a d o n a r lliçons i concerts, amb la 
qual cosa es va conquerir , en poc temps, l 'admiració 
del públic i dels artistes. Però el seu caràcter inquiet 
féu que intentés d 'augmentar el seus ingressos a m b 
operacions de borsa, i, com sol succeir sovint, el 
resultat va ésser una fallida que va obligar-lo a 
refugiar-se a França, on va donar alguns concerts, 
a m b els beneficis obtinguts dels quals pogué satisfer 
completament els seus deutes. 

Traslladà, al poc temps, la seva residència a 
Madrid, on el seu talent i la protecció del Comte 
de Morphi li proporcionaren deixebles de les més 
aristocràtiques famílies. 

De retorn a Barcelona, amb motiu de l 'Exposició 
Universal del 1888, donà al Teatre Espanyol un 
concert d'obres seves, i a la installació de la casa 
Erard, una sèrie d'audicions molt brillants. 

D'aquesta èpcca és la Suite Catalònia, inspirada 
en melodies populars catalanes. 

Portat pel seu temperament , se li va ocórrer t r as 
lladar-se a Londres, on comptava amb nombrosos 
admiradors, i allí va produir un gran nombre d'obres, 
la major part sobre temes espanyols, ço que era del 
gust del públic anglès. Esmentarem The Màgic Opal, 
estrenada en el Teatre Líric, el febrer de l'any 1893, 
i cantada al Teat re de la Zarzuela, de Madrid, tra
duïda a l'espanyol el novembre del 1894; les òperes 
Enric CUJJord i Pepita Giméneç, estrenades al Liceu 
el 8 de maig del i8g5 i 5 de gener del 1896, respectiva
ment; la bonica obra lírica en un acte, San Antonio 
de la Florida, representada, a m b extraordinari èxit, 
al Teatre de la Moneda, de Brussel·les, conjuntament 
amb la seva òpera Pepita Giméneç, el igo5. 

Feia algun temps que la salut del mestre era 
amenaçada de mort per una greu malaltia, i el dia 19 
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de maig del 1909 morí, aquest insigne pianista i 
compositor, a Cambo-les-Bains, quan estava acabant 
una trilogia intitulada King Arthur, destinada a 
l'òpera de Londres. 

Atenent els desigs de la família, el govern espanyol 
va autoritzar el trasllat de les seves despulles a Barce
lona. L'enterrament s'efectuà el dia 6 de juny, i cons
tituí una imponent manifestació de dol, a la qual 
prengueren part totes les classes socials. Nombroses 
representacions, i un públic més nombrós encara, es 
reuniren a l'estació de França per a acompanyar les 
despulles mortals del gran artista a la seva tomba 
definitiva. 

Fou un acte de gran cultura, que honrà tant a 
l'artista com a la nostra ciutat. 

Albéniz ha deixat un nombre d'obres important, 
algunes de les quals ja hem citat en el curs d'aquesta 
biografia. Anotarem a continuació les més importants: 
Les obres per a orquestra Catalònia, Suite, Scher^o, 
Serenata morisca, Capricho Cuba, El Cristo (oratori), 
Cuanto más viejo, Catalanes en Grècia, El canto 
de salvación; diverses obres lírico-teatrals, Álbum 
Becker, Trio en «Ja-*, quatre romances franceses i 
tres de catalanes; també deixà un gran nombre 
d'obres de piano, entre les quals cal esmentar 
Schenço, Pavana, Barcarola, Estudi, Suite española, 
Suite morisca (sonates) i la célebre Suite Iberia. 

E Z E Q U I E L M A R T I N . 

UNA LOCUCIÓ POPULAR 

«A cents i a milers, com els rajolers» 

Els rajolers compten les teules a cents i a milers. 
Així compten les persones orgulloses que no tenen 
cap diner, parlant de quantitats importants, i per 
això se'ls hi diu «fas com els rajolers». 
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Entrada al carrer de Sant Pere, de Vic. 
(Dibuix d'ibars). 

Vic. - Un tros de muralla. 
(Dibuix dej. Costa). 
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CONTES VELLS... FORJATS DE NOU 

L ombrel·la perduda 

CARTA per a vós, Ton —digué el vell carter tan 
aviat com arribà al dintell de la porta d'entrada 

a la masoveria. 
—Entreu, Timoteu, entreu si us plau, que remu

llareu un xic —autoritzà l'anomenat Ton. 
Un vas de vi del negre i una moneda de cinc 

cèntims acompanyats d'una estona de xerrameca fou 
el que s'emportà el bon carter d'aquella casa com a 
pagament de la seva missió. 

Així que fou fora, li faltà temps a n'en Ton per 
anar a cercar el més petit de la colla. Com que era 
precisament el més menut l'únic que sabia llegir, 
per això l'anà a cercar. 

Però en Julianet, mosso el més jovençà del casal, 
no es trobava en forat ni en finestra. No era al celler, 
tampoc a l'estable, ni a les golfes, ni al galliner, ni 
a l'era... 

Cansat de cercar inútilment, el bondadós masover 
decidí cridar-lo a grans veus. L'home s'impacientava 
per moments, puix encara que no sabia de lletra, 
endevinava que aquella missiva era dels senyors i 
volia saber de seguida el que en ella li deien. 
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Amb les dues mans a ran de boca, fent botzina, 
començà a cridar: 

—Juliaaaneeet! Juliaaaneeet! 
Aquests dos primers crits anaren a parar, enduts 

pel vent, a oïdes d'en Felipó, mosso també, si fa o no 
ta de la mateixa edat que en Julianet, tocason i a m b 
més ganduleria que ganes de treballar. A l 'ombra 
del paller més apartat de la casa, damunt un bon tou 
que feia les vegades de jaç, estirat mandrosament , el 
xicot, així que venia el bon temps, hi acostumava 
passar llargues estones. A l'hivern anava a la pallissa. 
Aquell dia, doncs, els crits d'en Ton cridant a n'en 
Julianet, l 'atraparen al bo i millor d'una dormida, 
i el van haver de despertar. 

—Sempre en Julianot, maleït sigui! Sempre ell i 
no mai jo! Què li deu voler, ara, aquest baladrer! 
—és digué en Felipó, aixecant-se, tot passant-se la 
mà pels ulls per a desensunyar-se. 

En aquell precís instant, molt a la vora del lloc 
on romania en Felipó, en Ton tornà a cridar. 

—Juliaaaneeet! Juliaaaneeet! 
—Ja vinc, ja vinc. . . —respongué una veu l lunyana 

que no era altra que la del minyó que amb tant delit 
es buscava. 

Mentrestant, en Felipó s'havia presentat a n'en 
T o n . 

—Què voleu? Maneu-me a mi, si us plau —li digué. 
—Llegeix-me aquesta carta, si pots. 
—No en sé, de llegir, bé prou que ho sabeu 

—s'esclamà en Felipó tot mossegant-se la llengua 
de ràbia. 

—I doncs, home, què fas? En Julianet ja fa temps 
que en sap, i això que començà a aprendre 'n al mateix 
temps que tu. 

—A ell li portaren més voluntat que no pas a mi 
i li ensenyaren millor, i més de pressa, i més bé... 

—El que hi ha és que no és gens mandra ni té un 
pèl de gandul i li agrada força saber. Ben al revés 
de tu que només et plau córrer envelats i festes 
majors. I dir allò de «feina fuig, mandra no em 
deixis». 

—Jo bé faig tot el que vós em maneu. . . 
—Sí, però per cada feina m'hi passes tres vegades 
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més de temps que el que pertoca. I encara, a la que 
pots, t'esquitlles per tal que no et pugui encarregar 
un nou treball. . . Ja saps que més de quatre vegades 
t'he trobat dormint a la pallisa, a l 'ombra dels pallers 
i àdhuc darrera les bótes del celler... 

La presència d'en Julianet vingué a interrompre. 
Amb el càvec a una mà i en l'altra una senalla, 
arremangat de braços i espitregat, amb el rostre ple 
de suor i vermell de sol, exclamà: 

—Dieu-me, Ton, ja sóc ací. 
—On estaves? 
—Regava l 'hort de dalt. De passada he fet una 

senalla de mongetes per a la Caterina. 
—Bé, bon minyó. . . Tu sí que fas per casa... 
—Què voleu de mi? 
—Llegeix-me aquesta carta, que em sembla que 

és dels senyors. 
—De la senyoreta Amèlia, és! 
—Refoi! I això que encara no l'has obert... 
—Per la lletra del sobre bé prou que es coneix... 
—Apa, doncs, cuita, que ja friso per tal de saber 

què em diu. 
—Diu que per la revetlla de Sant Pere, amb el 

tren que arriba a Vallsaneda a dos quarts d'onze, 
arribarà junt amb els seus papàs i dues serventes. 
Que la tartana grossa sigui a l'estació a esperar-los. 
Que t inguem les habitacions de la torre disponibles, 
vol dir ben netes i endreçades. Acaba recomanant-vos 
doneu records a la dideta, vol dir a la mestressa, la 
vostra dona. També diu que us feu acompanyar per 
mi quan els aneu a esperar amb la tartana, i que 
sobretot sigueu puntual a l'estació. Després de la 
signatura hi ha unes quantes ratlles dient que vénen 
per quedar-se tot l'estiu. I per últim també diu que 
no us oblideu de donar-me records de la seva part, 
vol dir de part d'ella, de la senyoreta Amèlia, sabeu? 

—Entesos, noi, es farà tot tal com disposa la 
senyoreta. 

—I m'hi voldreu, veritat Ton, amb vós, quan els 
aneu a esperar? 

—No t'haig de voler, refúmara! Si la senyoreta 
Amèlia ho mana, no haig pas d'ésser jo qui la 
desobeeixi. 
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Fou llavors quan en Felipó es digué pels seu 
endintres: 

—Aquest estiu, Julianot, juro que et recordaràs 
de mi. 

* * * 

Feia ben bé un mes d'ençà de l'arribada dels 
senyors, i a n'en Felipó encara no se li havia presentat 
l'avinentesa a propòsit per a venjar-se d'en Julianet. 
I això que no parava de rumiar. Però tot era ende
bades. 

La senyoreta Amèlia, damisel·la d'uns vint-i-dos 
anys, preferia els serveis d'en Julianet, refusant els 
d'en Felipó, puix aquest, degut al seu caràcter bon 
xic estranyot, es íeia antipàtic, i, per torna no gens 
franc ni lleial. En canvi, en Julianet, amb el seu 
procedir recte i noble, curull de bona fe i enlairats 
sentiments, es distingia, sabent-se captar de seguida 
la simpatia de tots aquells que el tractaven. 

JOSEP M.a SALAS I JULIÀ. 

(Acabarà). 

Tossalets ran de mar. 
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La Font monumental del Pla 
de Palau a Barcelona 

Qui no s'haurà fixat, anant al Parc de la Ciuta
della, passant per l'Avinguda Maristany, o bé 

íent via cap a la Barceloneta, en una font monu
mental que hi ha emplaçada al bell,mig del Pla 
-ie Palau? 

Tot vianant, qui més qui menys, que passi per 
aquest indret, se li oferirà a la vista aquesta bella 
fontana de marbre blanc, erigida l'any i856 per a 
perpetuar la memòria del qui fou Capità General de 
Catalunya, Bernat de Quirós, Marquès de Campo 
Sagrado, i en agraïment per haver fet els mitjans 
necessaris de portar les aigües potables de Montcada 
a la ciutat de Barcelona. 

L'arquitecte Molina és l'autor del projecte i les 
estàtues i motius al·legòrics són obra dels germans 
Baratta. 

L'aspecte del monument mostra un conjunt mag-
n'fic. Quatre genis muntats damunt cavalls marins 
es veuen al peu dels bassaments. Damunt el primer 
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Pla de Palau i Porta de Mar, amb la font, erigida l'any 1856. 

cos figuren quatre matrones assegudes representant 
Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, alternant en 
cada estàtua quatre caps de lleó que simbolitzen els 
rius Llobregat, Ebre, Ter i Segre, els quals llencen 
aigua per la boca, caient damunt unes piques de 
marbre . 

Al pedestal s'hi veu l'escut de la casa de Quirós, i 
coronant la fontana una estàtua simbòlica del geni 
català. 

J. C. C. 

Vista del «Palacio», d'on prengué nom la plaça. 
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«JUSTICIA SOCIAL» 

AQUEST «setmanari socialista», indicació que lle
gim en el subtítol, començà a publicar-se a 

Barcelona el dissabte, dia 3 de novembre del 1923. 
En la «salutació» que publica el primer número, ens 
diu que «tindrà una vibració més pura perquè és la 
veu mateixa de la terra. No sufrirá flexió ni artifici. 
Emergirà senzilla, original, malgrat la multiplicitat 
còsmica dels seus acords. Serà la veu de la nostra 
ànima que es desbordarà per la salut dels homes. 
Salut a tots, homes de tota la terra! Salut a tots, ger
mans de tot arreu!». 

La redacció de «Justícia Social» estava instal·lada 
al carrer del Pi, 11, i era estampat al carrer Llovera, 
13, de la ciutat de Reus. Constava cada número de 
4 pàgines a 6 columnes, format 497 X 346 mm. La 
subscripció costava a Catalunya, un any, 8 ptes.; el 
semestre, 4'5o ptes. i el trimestre, 2'5o ptes. El n ú 
mero solt, era venut a i5 cèntims. Estava escrit en 
català. 

El director i l 'ànima d'aquest setmanari era el 
malaguanyat escriptor Cristòfor de Domènec, que 
signava els seus articles amb el seudònim «Brand», 
traspassat a Barcelona el dia 10 d'agost del 1927. Els 
principals col·laboradors eren Gabriel Alomar, Doc
tor Montanyà, Serra Moret, Jaume Aguadé, Rafael 
Campalans, i altres. 

Varen sortir 9 números de «Justícia Social», el 
darrer dels quals portava data de! 29 de desembre 
del 1923. 

* * * 
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Proletar is 

de tots els 

països, 

UNIU-VOS! 

P o r t a n i v e u d e l s Par t i t s : 
Comunista de Ca ta lunya , 
Unió S o c i a l i s t a , C a t a l à 
Proletari i Socialista Obrer 

(Federació Catalana) 

E N M A R X A 

D E V E R S L A 

S E V A U N I T A T 

O R G À N I C A 
en cl camí de la qual 
a c a b e n de d o n a r u n 

pas decisiu 

COMITÈ D'ENLLAÇ D E I S 
PARTITS MARXISTES 

La presa del j ,f,'y ^~'?zr?.tT:,"°,,?7a"--*-
poder polític ^^'•^^E'J^i^^^i^ 
i e c o n ò m i c ^^H^briT'ÍÏKHrcï^írSZjTS 

* a — i ' p ' *• 

Facsímil del'primerjiúmero. 

ï . ïnsss: 

El dia 5 de gener del 1924 i amb el mateix subtítol 
de «setmanari socialista», «Justícia Social» comença 
la segona època de la seva publicació. Defença les 
mateixes idees de la pr imera època, i les caracterís
tiques de tamany, número de pàgines i preus de 
subscripció són les mateixes. Comença tenint la re 
dacció a la mateixa adreça del carrer del Pi, 11, essent 
traslladada des del número 46 a Guàrdia, 14, pral. . 
i en aparèixer el número 97, s ' instal la a la nova 
adreça de Viladomat, 108. La impremta on és es
tampat «Justícia Social» en aquesta segona època és 
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la mateixa del carrer de Llovera, 13, a Reus; des del 
número 88; «Tipografia Justicia Social», a Reus, i 
des del número 97, impremta Isidre Duch, Vila-
domat, 108. 

Després d 'uns cinc anys de silenci, veiem nova
ment «Justícia Social», que comença la tercera època 
el dia 11 de juliol del 1931. El subtítol que porta és 
«Òrgan de la Unió Socialista de Catalunya». 

Aquest setmanari consta de 8 pàgines a 4 colum
nes, format 435 X 315 m m . La redacció i administra
ció estan instal·lades al carrer del Pi, 7. Es estampat 
a la impremta Nacsa, carrer de Casanovas, 212-214. 
Els preus d 'abonament són els següents: Catalunya i 
Iberia, tr imestre, 2'5o ptes.; mig any, 4'5o ptes.; un 
any, 8 ptes. Estranger, mig any, 5'75 ptes.; un any, 
io'5o ptes. Número solt, i5 cèntims. 

Dirigeix la tercera època de «Justícia Social» el 
qui més endavant tenia d'ésser Conseller de la 
Generalitat de Catalunya, en Joan Comorera, i hi 
col·laboraven, entre altres, Serra i Moret, F. Mon-
tanyà, R. Campalans, Ramon Vinyes, Gabriel Alo
mar, Joaquim Xirau, E. Granier-Barrera i Ambrosi 
Carrión. 

«Justícia Social» segueix defençant i propagant 
el mateix ideari de les dues altres èpoques que ja hem 
vist. L 'úl t im número publicat per aquest setmanari 
va ésser el 64, el qual portava data del 26 de juny 
del 1936. 

* * * 

La setmana següent d'haver-se publicat el nú
mero 64 de «Justícia Social», indicat en l'anterior 
apartat, reapareix aquest periòdic amb data del dia 3 
de juliol i a m b el títol «Justícia Social-Octubre», a 
conseqüència de la fusió d'aquests dos periòdics, el 
segon dels quals començà a publicar-se el 16 de març 
del 1935, sortint-ne una segona època el dia 26 de 
desembre del mateix any. 

«Justícia Social-Octubre» consta de 8 pàgines a 
6 columnes, tamany 55o X 380 m m . La redacció i 
administració estaven instal·lades al carrer de Mendi-

55 



zàbal, 13, i era estampat a la impremta «Myria», 
Sepúlveda, 162. El número solt valia 20 cèntims. 

Segons indica l'editorial del primer número de 
«Justicia Social-Octubre», aquesta fusió dels dos pe
riòdics és feta amb l'objecte de servir d'interinitat 
mentre es preparava l'aparició del diari «Treball», 
que començà a sortir el dia 21 de juliol d 'enguany, 
i, per tant, el setmanari el qual és objecte d'aquestes 
ratlles, deixà de publicar-se. 

JOAN TORRENT. 

Tipus de senyora vuitcentista de gran festa. 
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A N T O L O G I A P O É T I C A 

«Viva, hora dolça»... 

VINA, hora dolça de la mort!.. .» Encara 
la veu de Bach ressona al fons del cor, 

com verb que exulta els vineles de la Mort 
amb una lluminositat preclara. 

Les llàgrimes del cel devenen llirs 
quan l 'home rep la llum d'una alta vida; 
l 'ànima, unint-se a Déu, pren embranzida 
i són, llavors, les veus del món sospirs. 

La Mort, que el sentiment d 'amor depura, 
del tàlem de l 'amada en fa una creu, 
i, alçant la Veritat a un jubileu, 
ni tem la cendra ni la sepultura. 

«Vina, hora dolça de la mort!.. .» Oh pau 
serena! Oh Bach; sóc nauta de ta nau! 

J. THARRATS. 

(Del llibre «Tàlem»). 

£ } i sabessis temps com t'amo lent, 
X 3 sense desfici i tan callat, 
quan t 'ignoren els ulls 
i ni la subtil oïda no et sent, 
i passes suau, apagat. 

Jo t 'amo, temps 
per la guspira que abrusa i no crema. 
Mes, ai! que de tu jo en sóc rabent 
pel bes tan fred que el teu oblit em dóna, 
i la mortalla cruel que m'ofega, 

oh temps! 
a m b el seu repòs inèdit, irredent. 

E. PEIDRÓ-MIRÓ. 
(Del llibre «Poema»). 
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F E T S H I S T Ò R I C S 

Crema dels privilegis de Catalunya 

a Mataró 

SABUT és que els Reis Arxiducs concediren dife
rents privilegis a la ciutat de Mataró, els quals 

foren destruïts per ordre de Felip V. 

L'ordre donada per dit monarca devia, per tant, 
complir-se, i per portar avant aquesta tasca, es manà 
fer un pregó reial un mes abans. 

La cerimònia de la crema dels privilegis de 
Catalunya tingué lloc a la sala de Sant Jordi del 
Palau de la Generalitat, el dia n d'abril del 1716; el 
dia abans, la ciutat de Mataró, que tan bé havia 
rebut els Arxiducs, es sentia contristada pensant a m b 
l'abolició dels privilegis, que devia tenir lloc el dia 
següent. 

Presidí Tacte la junta en ple, agafant el botxí els 
pergamins del damunt d 'una gran taula en la qual 
estaven, per ordre d'antiguitat, i els tirava al foc, per 
a ignomínia de persones i de pobles. 

Els títols cremats corresponents a Mataró eren els 
següents: 

Títol de Ciutat Imperial a favor de Mataró. 
Títol perquè els jurats de Mataró poguessin usar 

una venera, a m b les armes de la ciutat, i tinguessin 
Coronela. 

Títol de Palau reial a la casa d'En Jaume Baró, 
de Mataró, i títol d'Alcalde. 

JOSEP. 

DUES PREGUNTES 

¿En què se sembla un ou a una castanya? 
(En res). 

¿Què és el primer que fa tothom quan es desperta? 
(Obre els ulls). 
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F O L K L O R E 
ha mort del porc 

Es, aquest, un costum que s'ha perdut gairebé del 
tot en la nostra terra. Les famílies antigues que 

tenien el seu patrimoni rural, solien posar al maso
ver com a pacte, entre els altres, l'obligació d'engrei 
xar un porc per als senyors, i que calia que estés 
a punt pel mes de gener, generalment; així com els 
barcelonins solien anar-lo a comprar a l'esplanada o 
bé en altre lloc; generalment el porc procedia del 
tracte fet amb el masover, i una que altra vegada es 
comprava al mateix masover o bé a un pagès de 
confiança, el qual era l'encarregat de portar-lo a la 
mateixa casa, on era mort pels matadors d'ofici en 
els primers temps, i més tard tenia d'ésser sacrificat 
a l'escorxador. 

La mort, en conjunt, era una festa de familia, on 
solia aplegar-s'hi tota ella, treballant en donar a cada 
tros de la bèstia morta el seu destí, segons el cas; si 
bé a la matança del porc se li donava un caire eco
nòmic que ningú no ha sabut mai constatar. 

A Barcelona aquest costum, que també existia, 
donat el mode d'ésser de les construccions ciutada
nes, el sacrifici, l'esquarterament i totes les divisions 
i subdivisions i neteja de la mocada es feia al carrer; 
als pobles del maresme, per exemple, es feien totes 
aquestes operacions de portes endins, ço és en el pati 
de la casa; d'aquesta sort no en fruïa el veïnat, i sí, 
sols els de la casa i els parents que solien concórrer-hi 
i algun amic que volia assistir-hi a canvi de certa 
reciprocitat. Hi havia persona de moltes relacions o 
de parentiu molt extès, que en aquest temps de ma
tança del porc, anava a vuit o deu cases el dia de la 
matança; això, quan no hi havia incompatibilitat, 
Per haver-hi en un mateix dia dues festes d'aquesta 
mena. 

A voltes calia canviar el dia de la matança, per 
no poder disposar d'una dona llogada, que era cone-
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guda amb el nom de «mocadera», per ésser l'encar
regada de la neteja de la mocada de l 'animal; les 
senyores de la casa, les parentes i amigues, vestien 
totes davantal blanc força complert, per no e m b r u 
tar-se el vestit, i així es passaven tot el dia tr inxant 
carn per les botifarres. Cap al tard hi solien acudir la 
jovenalla i es despatxava el berenar, puix les boti
farres havien sortit de la caldera i havien arribat els 
gravolets enviats a cercar a un forn de Barcelona, 
que solien portar la diligència i que els senyors, bo i 
anant a passejar, anaven a esperar. 

Entre les famílies que mataven porc, s'estilava el 
costum del present, que consistia en enviar a la famí
lia tal o qual una plateta amb botifarres de diferents 
menes, Hornillo o bé altra part distingida del porc, 
una llonganissa per exemple, quin present era molt 
agraït, i els qui el rebien el retornaven quan ells 
mataven el porc. S'havia donat el cas d'enviar el 
present a una família, que havia mort el porc el 
mateix dia; no obstant ho agraïa com si fes temps que 
no n 'hagués menjat. 

No tothom era bo per a dirigir l'organització de 
la matança, i perquè resultés com calia es posava al 
davant de totes la senyora de més empenta, que a 
voltes no era la de la casa, sinó una amiga, i totes les 
altres estaven a les ordres d'aquella, puix calia tenir 
en compte que una operació tan complicada com la 
de repartir el porc, era cosa que necessitava un tècnic. 

Una de les operacions era el tast, que consistia en 
fregir a la paella unes poques cullerades de carn i que 
solien provar tots els concurrents i cadascú hi deia la 
seva; era una de les cerimònies de la matança que 
exigien un major recolliment i una major atenció, 
puix fet el tast i corregit si hi havia quelcom que hi 
manqués, es passava tot seguit a fer les botifarres, 
que posades a coure a la caldera solien deixar una 
mena de caldo gras que en diuen brou-bufat, que 
sense tenir res de particular era repartit entre els 
veïns i alguns amics que ho sol·licitaven, essent rebut 
com la l laminadura més exquisida i que era un bon 
adob per la sopa, que la convertia gairebé en sopa de 
dinar de festa major. 

El darrer dia s'arreglava la cansalada posada ai 
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llit del porc ben salada, s'arreglava el pernil si se'n 
feia, es posaven els ossos en conserva, en gerres que 
feia anys que ja servien, i estaven familiaritzades 
amb la rancior, i quedava un rebost ben proveït, 
disposat a passar l 'hivern, l'estiu i gairebé arr ibar a 
empalnar el porc de l'any següent. 

Per la matança del porc, s'usaven una col·lecció 
de atuells que no servien pas més que en aquesta 
solemnitat, i tenien cura de no utilitzar-los per altra 
cosa com no fos per la mort de lporc . 

Tot això voltat de plats, eixugamans, i el refrigeri 
que solia donar-se als matadors, a més de la paga. 

Tot plegat, com a festa familiar, anava bé.—JOSEP. 

ir 
UNA LOCUCIÓ POPULAR 

«Els boigs fan bitlles» 

El nostre poeta J. Verdaguer explicà un fet molt 
curiós en les seves obres: el titula «Lo boig de Mata
ró», i diu que a Mataró hi havia un home tocat del 
cap, que, naturalment, feia moltes entremaliadures, 
el qual tenia marejats a tots els qui de prop tenien 
d'heure-se-les a m b ell; fetes queixes al senyor batlle 
de la ciutat, aquest digué que el faria tancar a Sant 
Boi i que ell mateix s'encarregaria de portar-li, a 
qual efecte el convidà a donar un tomb amb ell; el 
boig li preguntà si volia anar gaire l luny, a la qual 
cosa respongué el batlle que volia anar fins a Barce
lona, i que, si ar r ibant a dita ciutat estaven animats, 
potser anessin més lluny, anem, doncs, contestà el 
boig. 

Prengueren carruatge fins a Barcelona i en arri
bant anaren a visitar el pla del Llobregat, deixant-se 
caure a Sant Boi. Aleshores, com ara també s'acos
tuma a dir, el boig Jéu una bitlla: baixà abans d'arri
bar al manicomi, i digué a l'encarregat: mireu, ací 
portem un boig que té la mania de què és el batlle de 
Mataró, vós mateix: arribà tota la comitiva, els por
ters es fixaren amb el que deia que era el batlle de 
Mataró, el feren endins i es féu escàpol el boig, i així 
durà la cosa fins que fou posada en clar la malifeta 
del boig.—JOSEP. 
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Campdevànol. — Pont de la Cabreta. 

Campdevànol 

AQUESTA bella població, dista 45 quilòmetres de 
Puigcerdà, i 86 de la de Girona. Hi passa la 

carretera de Ripoll a Puigcerdà i a la Pobla de Lillet. 
Els rius Fresser i Mardàs li donen les seves aigües. 
Els habitants sumen uns 2.5oo. 

Campdevànol: Ací teniu un nom que per ell sol 
ja sembla que us ompli d'una certa joia interior, que 
us traspua als sentits. Què ho fa, que hi ha certs 
noms que només de veure'ls escrits o pronunciar-los 
ja pressentiu una terra bonica, una població deli
ciosa, on sembla que us trobeu, espiritualment, en 
un ambient agradós i complaent? Campdevànol, és 
un d'aquests noms, que no sabeu ben bé per quina 
mena de suggestió de la mateixa paraula us fa expe
rimentar un goig; és que és un nom sonor, joliu, 
alegre com un cascavellejar. 

El qui escriu aquestes ratlles, poques estones ha 
estat a Campdevànol, gairebé només de passada, i 
així i tot en conserva i en conservarà sempre un aire 
plaent i harmònic, un aire d'arbre fresc i d'aigua, 
adés tranquil·la, adés escumejant. Allí, la naturalesa 
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us invita a un repòs, comparable a aquell repòs de 
què parlen els poetes; tot i que per altra banda Camp
devànol remoregi de forta indústria. Perquè Campde
vànol té això, aquesta doble condició: que la població 
és molt activa; però que alhora té una naturalesa, un 
paisatge encisador, té uns indrets i uns recons on la 
solitud del camp floreix amb tots els deliquis de la 
bellesa natural més cobejable. 

No heu passat mai, no heu fet una aturadeta allí 
que en diuen la carretera vella, en el lloc de la Creu. 
tot ell voltat de cases típiques, amb claps de verdor? 
Quin indret més bonic i tan ple de color!... Us hi 
sentiu bé. Hi ha un amorosiment de llums i un tracte 
de persones afable, hospitalari. I això no aquí sol, 
per tot Campdevànol trobareu la mateixa gent cor
dial i acollidora, de cor obert i geni gai. 

I d'on deu venir el nom de Campdevànol? Homes 
de la categoria d'En Botet i Sisó se n'han ocupat i 
han regirat vells documents, on aquest nom té un 
procés derivatiu que s'apunta d'aquesta manera: 
«Vilia davandali», al segle x; «campi de auanal» al 
segle xi; «campo avandali» al mateix segle xi; «cam
po vandeli» al segle xn, i algun altre. Després, més 
cap ençà trobem la grafia de «Camp de Vanol». 

Es un nom de toponímia? és un nom de llinatge? 
Balari és dels qui opinen que Campdevànol proce
deix d'un nom de família; seria, doncs, en aquest 
cas, el nom d'algun llinatge, d'alguna casa, d'alguna 
dominació puixant . També hi ha algú que ha insi
nuat que el nom de Campdevànol prové d'haver 
estat aquest terme, un terme assenyalat de la invasió 
vandàlica. Es una interpretació que sembla massa 
lleugera, i que alguns titllen de pueril, sense con
sistència. Però en fi, sigui com sigui, per què ens 
hauríem d'entretenir a desxifrar una cosa, si correm 
el perill que amb això anem a raure a un «galima
ties» i se'ns desfaci aquell encís sonor del nom de 
Campdevànol? 

Campdevànol, com hem dit, és una població 
densa, sorollosa i forta d'indústria, de producció 
moderna. Però Campdevànol té una ascendència 
r n ° h antiga. A<xò ens és demostrat per alguns m o 
numents. 
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En el paisatge de Campdevànol hi ha un pont 
molt bonic, anomenat «Pont de la Cabreta», un pont 
d'obra i al qual s'atribueix també una antiguitat 
molt reculada. 

No cal que esmentem res més per a demostrar 
com amb monuments i amb pedres que canten es 
manifesta com és d'antiga l'ascendència de Camp
devànol. 

Per altra banda, com a «modernitat» per la seva 
indústria múltiple i poderosa, pels seus sistemes 
de producció, Campdevànol, tot i la seva àrea mate
rial petita, no fa mal paper enlloc; al contrari, sap 
romandre al nivell que les exigències de la vida 
moderna requereixen. En manufactures i productes 
del subsòl, Campdevànol compta en el rang per a 
poder competir amb qui sigui. Es terra de tradició, 
de treball; no «s'encanta» i s'abandona en la con
templació de les seves belleses naturals; sinó que 
tendeix a superar-se sempre per la virtut del seu 
esforç. 

Ah, no; darrera del nom bonic que és Camp
devànol, no hi ha pas una buidor, no hi ha una 
cosa allò només de «fer bonic»: la bella Campde
vànol és la bella Campdevànol pel seu paisatge, pels 
records i monuments antics i pel treball modern. 

J. M. ARTIGAS. 

AFORISMES I PROVERBIS 
On no hi ha sang, 

botifarres no s'hi fan. 

Poquet a poquet, 
va l'aigua al canet. 

Al pescador i al caçador, 
sempre se'ls escapa la més grossa. 

Pescador de canya i moliner de vent, 
fan sense notari el seu testament. 

AQÜÈ^FNÚMERO HATPASSAT1>ÈR~LA CENSURÀ 
19130 — I " . ALTÍS. - »AICEI/>KA. 
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