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La part vella de Caldes d'Estrac, vista des de la «Torre 
dels Encantats». 

(Dibuix fet per a CURIOSITATS DE CATALUNYA, 

per en Commeleran> 

Caldes d Estrac 

LA vila de Caldes d'Estrac, per molts coneguda 
equivocament per Caldetes, és una vila endre

çada i feinejadora, situada al Maresme, lloc tranquil 
i dels més saludables que hom pot suposar, puix esta 
recerada per dos turons, que l'envolten. Per la paf' 
de llevant, la «Torre dels Encantats», i per la de 
ponent, la «Torre Nova»; els dos turons guarden el 
veïnatge dels freds hivernals i de la tramuntana, i'1 

seva platja festonejada per l'escuma i el ruixim del 
nostre mar. 

Distant de Barcelona 36 kilòmetres, o sia una 
hora de tren, pertany al partit judicial de Matara 
consta, en l'actualitat, de més de 800 habitants; fruei* 
d'unes Termes riques en matèries curatives, nio 
preades arreu, i d 'unes aigües saludables. La sev 
situació geogràfica i les seves qualitats de clima 
que hagués estat durant un quart de segle un de 
lloc més preferits per a vacances estivals, com taw 
freqüentat per turistes; així ho demostren la se* 
colònia i la part nova de la vila que s'estén paral le 
ment i de cara al mar, lloc comparable al mill°r 

la costa blava. 
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Caldes d'Estrac, com la majoria de viles del Ma
resme, té la seva part alta i baixa, antiga i moderna; 
a la part antiga agrupada a la muntanya i a la «Torre 
Nova», hi ha el famós casal llegendari anomenat 
d'en Busquets; a la baixa, la casa de la Vila, que dóna 
ala Riera, passeig d'arbres frondosos, que parteix el 
poble, junt amb la carretera, en quatre cantons. 

Al turó de llevant hi ha la famosa «Torre dels 
Encantats» sobre el cim del puig de Castellar, lloc 
on s'hi feren, en diferents temps, excavacions, que 

La famosa «Torre dels Encantats», vista des de la riera. 
(Dibuix fet per a CURIOSITATS DE CATALUNYA, 

per l'autor). 

donaren com a resultat la troballa de fragments de 
ceràmica prehistòrica i greco-romana. 

El nom de Caldes d'Estrac ha estat bastant dis
cutit, puix fins el present, l'etimologia de la paraula 
Estrac, no ha estat definida. L'historiador doctor 
^alarich (r) l'ha considerat de procedència ibera, 
asant-se en el fet d'ésser els ibers els fundadors de 

a comarca, cosa que referma la troballa de ceràmica, 
com ja queda dit. 

Tocant la part moderna, hi ha la casa de l'ex-mar-
"Ues de Comillas, que acollí en el seu temps el gran 
P°eta Mossèn Cinto Verdaguer; en ella hi va escriure 
*1 ' sap les poesies, i una prosa on parla de les ore-

l > Benemèrit patrici i eminent facultatiu, fill de Vic, on nasqué 
J '«Ibi morí a Caldes d'Estrac, en 1884. Fou l'autor de les exca-

acions que es feren a la «Torre dels Encantats». 

355 



netes que hi niaven. Avui dia acull uns petits refu
giats d'altres terres d'Ibèria, com unes altres orenetes 
de pas per aqueixa casa, guardats per la grandesa 
d'esperit del poeta humanissim que també s'expressà 
en aquesta quarteta: 

Veniu a ma presència, les flors de la innocència 
noiets veniu a mi; són flors del meu jardí: 

La font d'aigües curatives de Caldes d'Estrac. 
(Dibuix fet per a CURIOSITATS DB CATÍLENMI 

per en Commeleran). 

Així com el poeta Verdaguer, també hi passaren 
llargues temporades en aquesta vila Joan Maraga". 
on hi composà diverses de les seves poesies; el mate1* 
féu Apel·les Mestres, el qual trobà ací l'ambie"' 
adequat per a caracteritzar les seves obres teatra-
«Sirena» i «L'avi Xena» 

Clourem aquest resum sense posar-hi la partn¡ 
tòrica de la vila; pot ésser ho faci un altre dia. 

ANTONI GRAUPERA-

Caldes d'Estrac, març del 1937. 
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EL: PORT: DE: BARCELOIÁ 
SEGONS la geologia ens indica, tot el Pla de Barce

lona era envaït per les aigües del mar. El massís 
rocam de Montjuïc s'aixecava de les aigües del Medi-
terrà com talaia que dominava el petit golf, les aigües 
del qual arribaven fins més enllà de Gramenet de 
Besòs. Una punta que avançava vers el mar, el que 
es avui Pla de Besòs, constituïa el límit oposat a dit 
golf, al centre del qual s'aixecava el mont Tàber, 
petit turonet on tingué assentament la primitiva Bar
celona, 

Per l'altre costat, o sigui de Montjuïc a Garraf, 
s estenia un altre golf, limitat pels actuals termes de 
°avà, Vilaboi, Cornellà i Hospitalet. 

Tenia, doncs, Barcelona, en l'època romana, dos 
Ports naturals. Un de gran ampli tud, entre el Tàber 
' 'a punta nordest en l'actual lloc de Pla de Besòs, i 
Un altre més reduït entre Montjuïc i el Tàber. 

Amb el temps, els arrossegaments d'arenes i el 
retrocés de les aigües anaren segant aquells espais. 

Utilitzades les aigües actuals en els segles xn i xin, 
el port va ésser reduït a un petit golf, al llarg de la 
P'atja extensa, mal reservada i sumament perillosa. 

Aquest port es nomenava «Portús de monte iudai-
Co>\ i es trobava emplaçat a uns dos mil passos dis-
a n t de la ciutat. Protegia aquest port un castell o 
°rre dita del Port, situada al peu mateix de Montjuïc. 

e temps molt antic consta l'existència d'un far, se-
n s sembla es trobava al cim de la muntanya , car 

una escritura de donació atorgada en 995, per 
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Tedulf, a l'església de Sant Miquel, s'assenyala la 
situació de l'esmentat far. 

En 1073, s'acredita l'existència del guaita marítim 
de Montjuïc, qual funció era «de dia amb senyal de 
vela e de nits amb senyal de foc, tots lenys e fustes 
de rems que vaés». 

Poblat ja el mont Tàber i els seus contorns, el 
tràfec maritim es feia en la platja formada entre el 
Tàber i Montjuïc, que feia l'ofici de port. 

El poder marítim que tingué Barcelona en el 
període dels comtes-reis d'Aragó, i el floreixement 

Fragment d'un gravat antic en què es veuen a primer terme 
hortes de Sant Bertran i la primera iniciació del port. 

del comerç, varen fer-se sentir de la manca d'un 
port, dotat de necessària seguretat i defensat dels 
vents i tempestats. 

Resultat d'això, a començaments del segle xmeS 

construí un arsenal per als vaixells de guerra. I en 

1438 la ciutat enviava ambaixadors al rei Alfons 
d'Aragó, que es trobava a Nàpols, per a obtenir t 
permís adient per a la fabricació d'un moll i per
dones així ho reclamava el comerç de l'època. 

El mateix any, el monarca donava el permís de* 
manat, i concedia al Consell de Cent la facultat d inj" 
posar drets d'ancoratge a les embarcacions naciona 
i estrangeres. 

S'acordà el i.er de juny del 1439 la imposició de 
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dit tribut per a ajudar l'esmentada construcció, i el 2 
d'agost següent fou coUocada la primera pedra del 
nou moll, pel conseller en cap Guillem de Soler i els 
consellers Pere de Malla, Bernat Fivaller, Joan de 
Gualbes i Joan Marquet. 

El 25 d'agost del 1447, en virtut de la crida que 
féu el Consell de Cent, demanant la vinguda de per
sones de Sicília, Rodes i altres llocs, experts en molls, 
arribà, procedent de Sicília, l'enginyer d'Alexandria, 
Stasio, que traçà el projecte de moll, perquè «lo que 

Barcelona i el port, vista de Montjuïc estant, a començos del 
segle xix. 

era no estave ben començat», comprometent-se a te
nir-lo enllestit en el termini de tres anys. 

Els .consellers Setanti i Ponsgem, estigueren a la 
[Llotja, en ocasió d'estar reunits el «Consell dels 
i"int», per a manifestar-los-hi la necessitat de cons-
Fuir un moll o port a la platja, segons privilegi del 
fei Alfons, demanant als Cònsols volguessin ajudar
i a la nova empresa amb una subvenció. 

El 20 de setembre del 1477, es procedí a la inau-
pració de la segona edificació del moll, collocant la 
P'mera pedra el rei Joan II, en presència del conse
l l e n cap Lluís Setanti, els altres consellers i nom-
Prós públic. 

A la paret d'una casa del carrer Baix Muralla, hi 
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havia l'any 1847 una làpida, gravada amb lletres gò-
tico-llemosines que recordava aquest aconteixement. 

S'acordà, en 16 de novembre del 1484, continuar 
el moll fins a l'Illa d'en Mayans, contribuint la Llotja 
a les despeses. 

El 15 de j uliol del 1556, el Consell es posà d'acord 
per a construir a la desembocadura del Llobregat una 
torre de defensa, fent la cerimònia de col·locar la 
primera pedra el virrei Comte de Melito, per a «fora
gitar los moros i altres corsaris que, de quiscun any, 

La desapareguda muralla de mar, que s'estenia damunt l'actual 
Passeig de Colom. 

vénen a fer aiguada a la boca del riu». Contribuïren 
a la seva erecció la ciutat, els diputats, els mercaders 
de la Llotja i altres personalitats. Acabada en juliol 
del 1567, ja començà a prestar servei. Dirigí la seva 
construcció l'enginyer Lluís Escrivà. 

En 1602, el moll tan sols media 168 metres de 
llarg per 12 d'ample. Mes, com totes les coses, varen 
haver-hi pertorbadors, i el 10 de novembre del 1019 
el Consell de Cent va suspendre els treballs de cons
trucció; tornant a emprendre la tercera prolongació 
del moll l'any 1693. 

L'execució complerta del pla de l'enginyer Stasio 
no va acabar-se fins l'any 1697. La construcció que 

va costar a la ciutat 300.000 ducats, tenia el terme e 
el lloc on va instal·lar-se la «Machina» Reial, avu 
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desapareguda. S'instal·là al moll una bateria, es posà 
damunt una torre adequada una llanterna, i es do 
naren per acabats els treballs. 

Barcelona, encara que molt senzill i de poca eficà
cia, ja tenia port. En 1742 s'organitzà una Junta 
d'Obres i Neteja del Port. El Govern, a petició de la 
ciutat, va consignar la quantitat de 45.000 rals per a 
impulsar les obres que l'insuficient port de Barcelona 
exigia. 

En 1762, es construí el morro que s'interna al 
mar, on s'hi va instal·lar l'antiga llanterna damun t 
d'una torre piramidal, que avui dia encara es con
serva, essent substituïda la llanterna per un rellotge 
de4 esferes, que permet conèixer l'hora als pescadors. 

El 18 de desembre del 1769, els prohoms dels 
Gremis de Mareants, Carregadors i Pescadors, expo
saren a la Junta de Comerç el mal estat del port, 
sobretot en la platja del mar, insistint amb urgència 
la seva reparació. 

En 1771, la Junta de Comerç de Barcelona es dirigí 
al rei, exposant-li la conveniència de comptar la ciutat 
amb un port de capacitat per a les esquadres i vaixells 
comercials que la visitaven. 

El director de l'Escola de Nàutica, Sinibald Mas, 
va presentar a la Junta de Comerç un projecte de 
port, en què es donaven tota mena de garanties a les 
«quadres i embarcacions mercants.—J. C. C. 

(Acabarà). 

L'antic Dipòsit Comercial, al final del Pla de Palau. 
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(Il·lustració de Jeroni Giralt). 

Santa Cristina (platja/ 

PLATJA, argentada, Santa Cristina, 

que el mar bressola bellugadís... 

Damunt l'arena, que el vent pentina, 

hi deixa l'ona, trèmula, un fris. 

Vetllen ton somni de nit i dia, 

penyes altives, gegants ardits, 

que s'abandonin a l'harmonia 

de les onades, embadalits. 

Bella sirena, blanca gavina 
acaronada pel sol ixent... 
Platja tranquil·la, Santa Cristina, 
que tens per sorra bocins d'argenti 

MANUEL SERRAT I PUIG-
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Interessant aspecte de la riera. 

Les muntanyes de 
X X X I 

F O N T P E D R O S A 

TOTS els llegidors habituals d'aquest setmanari 
hauran pogut constatar que les nostres des-

Cr¡pcions excursionístiques van lligades unes amb 
'es altres, i tenen gairebé totes elles, per punt de 
sortida, la vila de Ribes, i és molt natural que nos-
a'tres, per cada descripció, no detallem els camins 
Preliminars, ja que tots ells han tingut plena cabuda 
a les pàgines del nostre setmanal. 

1 ja hi tornem a ésser, em refereixo a Ribes, des 
don ens dirigim a Núria, i d'aquí, pel camí de les 
Nou Creus, ens dirigim a la ribera de les Nou Fonts, 
Pujant-hi per la vessant esquerra, a vista de la pre-
Cl°sa cascada que forma la ribera en saltar la barran
ca . Aquest salt d'aigua és un dels més hermosos 

. e 'a ioliua vall de Núria. Cau d'una certa elevació, 
es despenja en un seguit de festosos jocs; a mig 

arrn, el caient es retorça i canvia de direcció, i sob-
adament torna a llençar-se daltabaix, en garbosos 

Sa'tants. 

Catalunya 
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En cosa d'un quart arribem a la jaça de les Nou 
Fonts, on la vall s'obre, presentant belles superfícies 
verdes i ondulades. 

Passem per les Nou Fonts, on es troben abundo
sos manantials d'aigua fredíssima, molt bona; estan 
tots ells arrenglerats, sota un banc del glever, i que 
constitueixen tot seguit la ribera. El nombre dels 
manantials són molts, però els més abundosos i més 
interessants són nou; d'aquí prové aquest nom de 
Nou Fonts, pervingut en la comarca. L'aigua, com 
hem indicat, està en molt bones condicions i a la 
temperatura de 30 Celsius. 

El camí s'enlaira, deixant els manantials a l'es-
querra, el qual, seguint-lo, ens porta a la Reconca de 
les Nou Fonts, que queda enclotada per damunt dels 
manantials, formant una olla englevada, envoltada 
de grossa tartera. 

Arribem al coll, que porta el nom del rics ma
nantials, a 2.64ometr es d'altitud, des d'on es di "isa 
un hermós efecte de muntanyes, amb dotades aspres 
i desertes. Es troba obert entre les serralades d'Eyna 
i els aspres trencalls de les Nou Creus, drets i esíim-
bats; corre de O. a N.O. a E.S.E. 

Aquesta és la collada més fonda de tota la carena 
des del Puigmal al Pic de La Dona, amb els seus 
consegüents esborancs. Als seus peus, per la pari del 
Nord, es presenten les desolades Comes dels Recons, 
els aguts cims de Carançà i el difícil Pas del Porc; 
vers mitjorn, el vell Puigmal cobert de cabellera 
blanca, i al fons la verda Coma de Nou Fonts, que 
condueix a Núria. 

Anem pujant suaument per una aresta que es 
desprèn del Coll de Nou Fonts, fins al Coll Bernat, 
de 2.646 metres d'altitud, que separa els aiguavessos 
de les comarcades dels Recons de les altes vessants 
de la ribera de Prats de Balaguer i Conca de Tremp-
Nou i esplèndid punt de vista cap aquests indrets. 
dominats pel Pic d'Eyna i l'original Pic de Torre 
d'Eyna. 

Baixem per fort pendent en direcció Oest, tan 
promte per recte viarany, com per sobtades zig*" 
zagues. 

Es passa molt aprop d'un gros estanyol, amaga 
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ea un sot, i anem fent la descensió vers la clotarada 
coberta d'atapeït herbatge, d'un verd exuberant, en 
el qual hi relluu l'enjogassada i clara aigua que cau 
dels cims més alts de la serra. 

Guanyem el fons del riberal, a 2.300 metres d'al
titud, Hoc molt pintoresc i de grandiós aspecte. Tan
quen l'espai, les altes i abruptes serres dominades 
per la Torre d'Eyna. El riu salta al fons de la vall 
des dels cims d'Eyna per un seguit de violents sal-

Esplèndid panorama. 

tants, que acaben de donar la sensació esplèndida de 
bellesa, amb una cascada que rebota furient, per 
anar lliscant, després, suaument, pel fons de la clo
tarada. Contrasta notablement, en aquest indret, la 
vegetació esplèndida i fortament acolorida del fon-
dal. amb els tons rogencs i cendrosos de les altes 
crestes que el circumden, de formes raríssimes. 

Seguim avall la vorera esquerra del riu en la 
pencada Conca de Tremp, tenint al mateix costat 
'original Roc dels Buchs. La vall s'estreny, i els 
Pasturatges, degut a les condicions del terreny, s'en-
airen bon tros amunt, fins esgotar-se en els pelats 
'malls. Al fons de la ribera s'hi agombolen grans 

gasses de blocs, per on l'aigua hi corre esbojarrada, 
0rmant bonics saltants d'escaient estructura, mentre 

baixada va fent-se per dolent i pedregós viarany. 
fcl terreny ja es mostra una mica més silvestre, 
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ja que comencen a trobar-se alguns pins que pugen 
del fons de la vall, mostrant en l'aspre del terreny el 
seu descarnat arrelam. En la formosa pinosa que es 
travessa més avall, es troben notables exemplars de 
pins corpulents i de feixuga soca. 

En cosa d'un quart, passem per l'Enforcament de 
la vall, amb l'espadada clotarada que baixa dels 
deserts Recons. Les serres gairebé verticals d'abonye
gat esquenall, donen justíssim pas al riberal, que per 

Un caçador d'isards. 

estreta gorja porta les aigües que s'escorren dessota 
les asproses timbes que volten els Recons. En la 
bonica fondalada, a 1.925 metres d'altitud, i dessota 
d'uns formosos pins, hi neix una fresca i riquíssima 
font, al costat d'ubèrrima vegetació en extrem sel-
vàtica; els cims són alts, enteres i encrespáis, que 
donen bellíssim contrast amb la bellesa silvestre del 
lloc. 

La vall s'eixampla, i el terreny sofreix un canvi 
sobtat magnífic; es troben immenses tarteres en mig 
d'un vertader caos granític. El riu salta per entre els 
blocs que els vells pins furguen amb les seves arrels, 
perdent-se el camí, que cal anar tantejant per a tro
bar-lo enllà del rocam. El pas és molt fatigós, beu 1 
imposant. . 

Travessem el riu per una palanca de fusta, 1 e 
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camí es troba ja fressat i agradable pels seus variats 
accidents, que fan divisar extensos prats arreu, men
tre els verns i roures els clapegen, i prop de les 
aigües els espigats pollancres, amb els rodons saules, 
cobreixen el camí amb visió excel·lent. 

Passem pel Ras d'Asmet, on la vall forma una 
forta recolzada; a l'enfront es veuen les altes mun
tanyes de la part oposada del riu Ter. 

La nova direcció de la vall és oberta dret al 
Nord, i les preses de l'aigua del riu es succeeixen 
en canals que fertilitzen les terres de conreu. 

Passem per Prats de Balaguer, poblet agregat al 
de Fontpedrosa, de 1.330 metres d'altitud, en un 
contrafort avençat de la serra. Es molt pintoresc. 

El camí segueix en baixada ràpida i dolenta, i en 
poc més de mitja hora arribem a Fontpedrosa. 

Es troba emplaçat en el cantó de Montlluís, d is 
tricte de Prades, a 969 metres d'altitud, i d'uns 
700 habitants, aproximadament. Està esglaonat sota 
la carretera, entre aquesta i el riu, en fresca clota-
rada, davant de la gorja de la Sorda, el qual porta 
les aigües del Pic de Gallinas i de Coll Mitjan. 

Té estació del ferrocarril elèctric que va de Vila
franca a Bourg-Madame. Es troba a 7 kilòmetres de 
l'Establiment de Thués i a 10 de Montlluís. 

* * # 

Al proper número us parlaré d'una excursió a 
Montlluís, amb l'ascensió al Pic d'Eyna. 

J. NADAL I RIBAS. 

SUPERSTICIONS 

Per als enfits del cànem 

La criatura que mama, de la dona que ha passat 
p e r Ia vora d'una taula de cànem, s'enfita fortament. 

L'enfit s'evita, arrencant un brot de cànem i 
posant-se'l la dona al «pitral». 
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E s r e c o n e g u t 
per tots els 
e s t a m e n t s , 

que la nostra Pàtria 
és la capdavantera en 
totes les manifesta
cions de la vida cultu
ral, patriòtica i àdhuc 
r e v o l u c i o n à r i a : el 
que no es fa a Es
panya, es realitza a 
C a t a l u n y a , perquè 
aquesta és la guia i 
nervi del progrés in
dustrial, a g r í c o l a , 
marit im i artístic de 
la península ibèrica, 

iportar 

' "; ' & 

No volem ai 
¡3 

El Dib UIX 

anotacions del que 
acabem de manifes
tar; sobradament és 
lloat per tothom l'es
perit emprenedor del 
català, en ço que tendeix al seu millorament. Preci
sarem, però, que en l'aspecte artístic, Catalunya ha 
conqueri t el pr imer lloc: els escultors, músics, poe
tes, pintors, dibuixants, etc., han estat sempre sol·li
citats arreu, i l lurs treballs valorats degudament, per 
presentar les seves obres amb la màxima perfeocio. 
Per això és tan apreciada la producció catalana; 
ferros, blondes, teixits, pintures, vidres, imat
ges, etc. Deixarem per una altra oportunitat l'aten
ció a aquestes variades branques de l'activitat nos
t rada, i avui ens det indrem solament en el Dibuix-

Aquest, s 'ensenyava a les escoles, mitjançant uns 
models uniformes que l 'alumne copiava; aprenia 
automàticament de reproduir una casa, una fulla, 
una cara, una font, un arbre, etc., però el seu ente
niment , no calculava distàncies, ni veia les formes 
de les coses, no admirava els colors propis de la rea
litat de la vida, ni distingia en el paisatge els matiso 
d 'una posta de sol o les variants d'un dia núvol, 
perquè fredament se li feia calcar les línies estam-
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pades en una carto
lina: no estava davant 
de la natura, ni sen
tia l 'ànima de la vida. 

Abans s'ensenya
va massa i potser de-
fectuosament el Di
buix; pocs ho feien 
amb la deguda preci
sió, per no haver ca
pit el sentiment de 
l 'Art. 

Aquell s i s t e m a 
educatiu, però, s'ha
via de canviar per un 
altre, solucionant les 
imperfeccions, q u e 
tot i fent plaent la 
t a s c a de d i b u i x a r 
— l'alegria és l'esperit 
de la victòria— fos 
un avenç en la per
fecció del Dibuix. 

Són interessants les qüestions suscitades per les 
conferències i sessions sobre Pedagogia del dibuix i 
color, portades a cap per tècnics i especialistes. Re
sultat de les mateixes, fou la iniciativa, traduïda en 
legislació vigent, de què en l 'ensenyança del Dibuix, 
per a ésser perfecta, ha de suprimir-se la còpia de 
lamines, doncs si els deixebles s'atenen a ella, ja 
troben resolts els problemes d'interpretació i repre
sentació, no efectuant l'exercici mental i tècnic que 
suposa, traslladar al paper, l'existència real d'un 
objecte, paisatge, figura, etc. 

Acomodant-se perfectament a les disposicions 
dictades per la Superioritat, després de les contro-

ersies sobre l'orientació de l 'ensenyança, avui dia 
atalunya compta amb professors adients, posseïts 

ambient de l'època actual, que adaptant-se al 
Modern sistema d'ensenyament del Dibuix, el prac-

quen a plena llum, davant de la naturalesa, i veient 
0C))ectiu realment, per a fer-ne un dibuix viu —no 
ort— d ' u n assumpte determinat: així és com ara 

Cat aluny a 
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s'aprèn el Dibuix, estimant-lo i enamorant-se del 
mateix. 

I un d'aquests mestres de l'art de dibuixar i del 
color a casa nostra, no ens atrevim a dir el primer, 
és, sens dubte, el celebrat professor Llorenç Brunet, 
qui té merescudament, per la seva producció artís
tica catalana, un prestigi de l'Art de la nostra terra. 

Diem això, per remarcar que el susdit professor, 
va ésser un dels primers en divulgar aquest mètode 
educatiu als seus alumnes, actuant amb tan bon 
encert, que avui és motiu d'honor l'haver-lo tingut 
per mestre. 

Ha sabut, en la seva nova orientació pedagògica, 
donar totes les preferències que la còpia directa del 
natural mereix, ennoblint l'art del dibuix, i posant 
a contribució dels seus deixebles tota l'experiència 
de la seva carrera artística. 

En la fotografia que encapçala aquestes notes, hi 
manca la seva explicació, que és la següent: «Les 
noves escoles i Institut de Segon Ensenyament a 
Catalunya. — El conegut professor de Dibuix i color 
de Barcelona, en Llorenç Brunet, amb els seus alum
nes, durant la classe de Dibuix, en plena natura, a 
la Costa Brava.» 

MIQUEL CODINA I FARRÉ. 

E p i g r a m e s 

ROSADA i romaní 
enfloren el camí 

i l'albada ha desfullat ses roses... 
Els ulls de ma estimada i les aloses, 
rimen la llum serena del matí. 

* * * 

IA lluna, quan ve el matí, 
_¿ es torna tota covarda... 

S'amaga per no sortir 
fins que declina la tarda. 

MANUEL SERRAT I PUIG. 
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Premsa Barcelonina Vuitc enttsta 

II 

Any 1841 

1 0 PARE ARCÁNGEL. —-En el número 6 de CURIO-

^ SITATS DE CATALUNYA, va publicar-se el facsimil 
de «Lo Pare Arcàngel», acompanyat d 'uns breus 
comentaris que considerem insuficients per a donar 
a conèixer la importància que té per a la història del 
periodisme català aquest periòdic, puix va ésser la 
primera publicació apareguda escrita totalment en 
la nostra llengua, i, per tant, creiem serà interessant 
per als nostres lectors que insistim per a donar a 
conèixer totes les característiques d'aquesta publ i 
cació. 

El primer número de «Lo Pare Arcàngel» porta 
data de 25 d'abril de 1841; varen publicar-se'n tres 
números, sense periodicitat fixa de /sortida, puix 
veiem que els altres dos números porten, respectiva-
m e nt , les dates de 13 de maig i 20 de juny del mateix 
a ny- Consta cada número de 8 pàgines, a ratlla 
seguida, format 172 X 100 m m . Era estampat a la 
•nipremta de Josep Matas i cada número es venia al 
>reu de 4 quartos. La capçalera anava ¡Ilustrada i era 

erent en cada número; en el número primer, hi 
navia el Pare Arcàngel, tot sol, en actitud de predi-
c a r ; en el número segon, ¡ '«Hermano Buñol», i en el 
' r c e r número, el Pare Arcàngel i l '«Hermano Buñol», 

Primer dret, enraonant , i el segon, sentat, escol-
ll"lo. El nom d '«Hermano Buñol», era molt popu-
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lar en aquella època, per ésser el títol d'un sainet en 
un acte, original de l'escriptor català en Josep Ro-
brenyo, estrenat en aquells temps amb gran èxit i 
que conseguí certa popularitat. 

L'article que podem considerar «editorial», de 
cada número, estava escrit en forma de sermó fet peí 
Pare Arcàngel o bé per l'«Hermano Buñol» i estava 
dedicat a censurar les disposicions i actes del Go\em 

LO PARE ARCÁNGEL. 

D1CMUIGF a5 DE ALML. 

Carusimf germani meus , la pau del Stnyor, sana í.'i 

berlal, PK0CK¿1 ï ABMftiT DE BOSTIAS rkflRICJj E líOCSTIlA , 

valar j unió per conservar r sostenir Ion estimables 

dons siçuij ab vosaltres y ab mi. Jmen. 

Considerant, arnats oneota meus , que en alguna do lis 

pláücia que «114 eo lo gran saló comeoal de !aj Corts , qoe 

i de les autoritats locals. A més d'aquests sermons, 
publicava en cada número fragments d'Història de 
Catalunya. 

En el primer sermó ens diu que «considerant que 
cent y cent premsas cruixexen tots los dias vomitan 
mil y mil periòdichs dels quals uns aplaudexen y 
altres vituperan los fets y hassanyas dels set luceros 
del alba que els charetlus d'antany pujasen al canda-
leru y que entre tants paparot no n'y ha cap que par" 
l'idioma de nostra paisana... Santa Eulàlia, catalana 
de tots cuatre costats... y per consegüent cap 1ue 

diguia clà y català, al pintado, texidó, carreter, ma-
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nyà y altres ciutadans de càbat y martell, lo que en 
la dita coronada Vila y sa pastera ministerial se pasta 
y forga... Considerant, per fi, que si vosaltres habeu 
d'arreconar lo torn, la llamadora, lo bac y lo motllu, 
no tindríeu pà per dar als vostres fills, ni menos per 
darme a mi una petita caritat, he determinat con
vertirme en missionista públich; y com no m'es licit, 
segons los cànons y lleis vigents parlar en la Iglesia 
d'altre assumpto que de religió, he resolt escriure 
mos sermons a m b lletra d'estampa, los que podeu 
obtenir, llegir o fervos llegir per 4 cuartos cada un, 
y los tindreu mes o menys suvint, segons siga la 
vostra devoció; y com també ma pobresa capuchina 
no'ns permet poder fer un diari ab sa imprenta, ofi
cines y repartidors, per no tenir diners per fer lo 
depòsit de mil sinch cents duros, que mana la lley 
que diuen de llibertat d ' impremta, vos escriuré en 
forma de romanso o paperot suelto com lo present. . . 
lo mes digne d'atenció de las noticias que aixi de casa 
com d'aitras nacions portian los papers públichs, y 
aixi mateix un troset de la història de Cataluña, per
què... em vista de tot lo dit vegeu cuant haberrí dege
nerat, procuran jo ab mos sermons y vosaltres ab 
vostras obras, no deixarvos embaucar per ningún 
mequetrefe d'aquexos que baladronejan Pau y or
dre.., puix tots ells no fan més que entenebrarvos el 
cap, y venuts tal volta al or estranger no buscan més 
°re embrollar lo marro y emmarañar als uns con
tra Is altras y conseguir aixi's la ruina de nostras 
fábricas cual naxent prosperitat és lo que més els 
trabuca... Doncs, ara bé, germans meus. . . abr igant-
vos yo ab la capa de mon seráfich Pare .. y dotat de 
sa intercesió, del noble heroisme català de nostres 
sempre ilustres Consellers, alsaré ma veu mes amunt 
de las estrellas deixant en bulqués los sermons d'anys 
atras en que tan feya plorar a mon auditori, pues vos 
JurO-..que mas pláticas farán bufar ' l s dits no sols 
als set pecats mortals de la coronada vila, si que 
també a tot canalla y embrolló que atentia contra lo 
m e s sagrat y preciós de nostres fueros, so és, contra 
nostres fábricas y manufacturas, puix que la subsis

t i a y progrés de ellas es lo nostre pa de cada dia, 
m vos esplicaré... en un altre predicot.. .». 
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A l'objecte de contrarestar i censurar les idees 
exposades en el sermó publicat en el número 2 de 
«Lo Pare Arcàngel», va aparèixer un full amb el 
títol «Contestació als llaments del hermano Buñol 0 
sia eco verdader als fingits llaments ab que dit frare 
llech del Pare Arcàngel pretén commourer los áni
mos del poble barceloní, inseguint los principis des
tructors de la llibertat constitucional demostrats per 
son amo». 

A la fi del número 3 del periòdic que estem co
mentant, va aparèixer una nota en la qual s'hi llegeix: 
«Circunstancies imprevistes no han permès cumplir 
ab lo que prevé la lley, tant prompte com se puguia 
atendrer a elles lo present folleto será periòdich»; no 
obstant, no sortí cap més número del primer periò
dic català «Lo Pare Arcàngel», de tendències liberals, 
i la primera demostració, en la premsa, del sentiment 
patriòtic dels catalans. 

JOAN TORRENT. 

ir 
Notes històriques 

Any 1075, abril, dia 9.—El Comte de Cerdanya, 
Guillem Ramon, en fundar Vilafranca de Conflent 
en el lloc de Campelles, la constitueix plaça única 
de mercat des de Sant Martí dels Castells fins al 
Voló de Sant Feliu, exceptuant-li el fur d'Ix. 

En el seu testament de 7 d'octubre del 109' 
encarrega al seu fill Guillem Jordà, conservar i fe 
efectiu aquest privilegi. 

El trobar-se Ix casa comtal i mercat propi, ha 
fet creure que substituí a Llívia en ésser capital de 
Cerdanya als últims temps dels Comtes. 

En u5o, Ramon Berenguer IV, Comte de Barce
lona i Cerdanya (18 juliol 1131=6 agost n65), en 

contraure matrimoni amb Petronella, filla de d°a 

Ramir, últim rei d'Aragó, quedà verificada la unió 
d'Aragó amb els Comtats de Barcelona i Cerdanya. 
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F E T S H I S T Ò R I C S 

Els Remenees 
{Continuació) 

E N 27 de juny del 1458 morí a Nàpols el rei 
y Alfons V d'Aragó, el qual, com ja és sa

but, per llur afició a l'art i als costums italians, 
s'havia sempre retret d'establir contacte amb els 
seus súbdits. 

Joan II, son germà i successor, feia ja cinc anys 
que era lloctinent de la Confederació, essent, per tant, 
ben rebut per la nació, la qual volia millorar, políti
cament i social. 

El nou rei s'havia mullerat en 1419 amb Blanca 
de Navarra. En 29 de maig del 1421 va néixer el 
príncep Carles, a Penyafiel. En 1422 vingué al món 
u°a germana del príncep: la infanta Blanca. I en 
'4^6 nasqué l'altra germana: Elionor. 

En 15 de maig del 1428 van ésser coronades les 
testes de Joan, infant d'Aragó, i de Blanca, regina de 
Navarra. En aquell mateix dia, les Corts generals 
aplegades a Pamplona, reconegueren per successor 
dei regne de Navarra, a Carles, Príncep de Viana. 

En ocasió de preparar-se el casament del Príncep 
d e Viana, amb la filla del difunt Duc de Cleves 
(la qual, segons uns es deia Anna, i segons altres 
Agnès), casament que fou portat a terme en 30 de 
Membre del 1439, a Olite, la reina mare testamenta 

en '7 de febrer del 1439, instituint hereu universal 
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de Navarra i Ducat de Nemours a son fill Caries de 
Viana. El dia i d'abril del 1441, i a m b motiu del 
trasllat a terres castellanes de la reina mare per tal 
d 'assist ira les noces de la infanta Blanca (germana 
de Caries de Viana) amb Enric de Castella, la sor
prengué la mort, restant orfe de mare Carles de 
Viana, i perdent el puntal de guiatge més ferm. 

Morta la reina Blanca de Navarra, es multiplicà 
la impopularitat del rei Joan en tot el territori navar
rès. Tres anys després, i suggestionat pel seu conseüer 
comte de Castro, el rei Joan II volgué mullerar-se 
novament, entaulant-se negociacions amb Castella, 
pactant-se l'enllaç del vidu rei navarro-aragonés amb 
Na Joana Enríquez, filla d 'En Fadric Enríquez, 
almirall de Castella, el qual casament es realitzà el 
1.r de setembre del 1444, a la vila de Torrelobaton. 

Les discrepàncies sorgides a Navarra per haver 
vulnerat el rei Joan II els protocols del país; la 
naixença d'un germanastre del príncep Carles; els 
partits polítics que dividien Navarra, en beamontesos 
i agramontesos; la guerra civil que s'originà entre els 
beamontesos defensors de Carles, i els agramontesos 
defensors de Joan II i Joana Enríquez; la mort (en 6 
d'abril del 1448) de la muller de Carles de Viana; 
l'anullació del matr imoni de Blanca amb Enric de 
Castella, etc., etc., minaren el Príncep de Viana, el 
qual, enmig de tanta dissort, tan sols podia comptar 
amb l'ajut del seu oncle, el rei Alfons de Nàpols. 

L'oncle féu acabar la guerra civil, i quan renaixia 
l'esperança en el cor d 'En Carles, son oncle mori..-

Això ocorregué en 27 de juny del 1458. El dis
sortat príncep perdia el seu darrer protector. 

* * * 

Quan a Barcelona es rebé la nova del traspàs del 
Comte-Rei Alfons IV, dit «El Magnànim», s'origi
naren polèmiques populars entorn del successor, que 
ho havia d'ésser Joan II, Infant d'Aragó i rei àe 
Navarra, personatge gens simpàtic a Catalunya pe 
comportament adoptat a Navarra. 

Joan II, assabentat de la mort de son germà, es 
traslladà a Saragossa i es féu reconèixer pels Esta 
aragonesos com a successor 

del Comte-Rei, Alfons lv 
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«El Magnànim». Aquella cerimònia tingué lloc el 
23 de juliol del 1458. I en 22 de novembre del 1458, 
a Barcelona, el rei Joan II celebrà el jurament de les 
Constitucions i Privilegis... quedant, però, en l 'ànima 
dels catalans, el més viu record del Príncep de Viana. 

Una de les primeres topades del Comte-Rei, 
Joan II, amb els catalans, fou no coUaborar el nou 
monarca, en aportació econòmica, al trasllat de les 
despulles del rei Martí I «L'Humà» i de la seva muller 
Violant, des de la Seu de Barcelona al Monestir de 
Poblet, en gener del 1460. Allò li valgué al Comte-Rei 
Joan II, l'apellatiu de «Joan Sens Fe». 

1 precisament contrastà aquell succés amb el fet 
de l 'arribada, el dia 29 de març del 1460, del Príncep 
de Viana, a Barcelona. (Altres historiadors diuen 
que la data de l 'arribada fou el 31 de gener del 1460). 
La rebuda del poble català fou apoteòsica. 

L'estada de Carles de Viana a Barcelona (hem de 
recordar que Carles era el primer fill de Joan II, 
amb la seva primera muller Blanca) en el seu caire 
oficial d 'hereu. serví per assabentar-lo de les lluites 
polítiques del Principat, originades entre els bàndols 
«Viga» i «Busca», i amb les quals hi simpatitzava 
Joan II, ja que li permetia dominar Catalunya pel 
terrorisme. 

El dia i5 de maig del propi any 1460, arribaren 
a Barcelona el Comte-Rei Joan II, la Comtessa-Reina 
Joana Enríquez i el fill d 'ambdós, Ferran. 

La tivantor entre Joan II i Carles augmenta per 
a«egar aquest darrer el dret a la successió, cosa que 
tant son pare com sa marastra li negaven. A m é s , 
ocorregué un altre fet: Catalunya havia convocat 
Corts pel desembre del 1460 a la ciutat de Lleida, i 
Carles de Viana, revestint-se dels seus drets de Primo
gènit, va anar-hi . El dia 2 de desembre del 1460, 
contrariat Joan II, manà que son fill fos empresonat, 
rec!oint-lo a Morella. 

En assabentar-se el poble català, que Joan II havia 
°brat contra les Constitucions nacionals, la indigna
ció fou enorme. . . 

La Generalitat va cridar a Parlament el dia 8 de 
aesembre, per a evacuar l'afer de l 'alliberament del 
D ' 
nncep. El Consell Municipal de Barcelona, en sessió 
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del dia 19 del mateix mes, acordà prendre part en 
les tasques suplicatòries de llibertat. Però Joan II es 
negà a rebre els ambaixadors catalans. 

En els primers dies de gener del 1461, Catalunya 
estava excitadíssima. Les autoritats catalanes acor
daren prendre mesures enèrgiques, i la Generalitat 
va organitzar-se per alçar el poble en armes. Per 
altra part, a Mallorca, Sicília, Sardenya i Navarra, 
la voluntat popular estava disposada a alliberar 
Carles... 

El dia 8 de febrer del 1461, Barcelona començà 
els preparatius de guerra. I justament aq.uell dia, 
Joan II estava a Lleida, però com que Lleida estava 
d'acord amb Barcelona, els lleidatans es revoltaren, 
i Joan II tingué de fugir aquella mateixa nit, no 
parant fins a Fraga. 

Finalment, el 21 de febrer del 1461, trobant-se 
Joan II a Saragossa, ordenà l'alliberament de son 
fill, i el dia primer de març, la Comtessa-Reina 
Joana Enríquez anà a Morella i féu complir l'ordre 
reial. 

El dia 12 de març del 1461 féu la seva entrada 
triomfal a Barcelona, Carles de Viana, celebrant-se 
la victòria de les lleis nacionals damunt el despotisme 
de Castella. El dia 21 de juny d'aquell mateix any la 
reina Joana Enríquez signà la concòrdia a Vila
franca del Penedès, reconeixent per hereu a Carles, 
el qual el dia 24 va jurar, a Barcelona, les lleis de 
l'Estat de Catalunya. 

El dia 22 de setembre del 1461, hom feia comen
taris entorn la salut de Carles, el qual s'hostatjava 
al Palau Major, i entre les tres i les quatre hores de 
la matinada del dia 23, el príncep Carles de V¡ana 
era mort. El dia 5 d'octubre s'organitzà el sepeli 
(cal recordar que el cos de Carles estigué exposat 
tretze dies al Saló del Tron, o del Tinell, del Pala" 
Comtal)... i el poble, acompanyant el cos de l'hereu. 
assenyalava a Joan II i a Joana Enríquez com a 
emmetzinadors del malaguanyat Carles .. 

RAMON BOTEY I OROBITG. 

(Acabarà). 
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Origen i significat del sen nom 

ELS cronistes medievals inventaren una llegenda 
que ells creien de bona fe la veritat històrica, 

per a explicar l'origen del nom de la nostra terra. 
Segons aquesta llegenda, l'any 734, pocs anys després 
de la invasió de la península per les hosts sarraïnes, 
nou cavallers germànics, els quals ells batejaren amb 
el pompós nom de Barons de la Fama, dalerosos 
d'alliberar la nostra terra d'aquell inic jou, es posa
ren a les ordres del valerós cabdill Otger, senyor del 
castell de Catalon i governador d'Aquitània, per tal 
d'emprendre la reconquesta del territori. 

Segons aquesta versió, Otger Catalon atravessà els 
Pireneus, i després d'algunes accions brillants, morí 
«n el setge d'Empúries. Els seus companys, els nou 
Barons de la Fama, continuaren la lluita i foren ells 
els qui volent retre un homenatge a la memòria del 
qui havia estat llur cabdill, donaren el nom de 
Catalonia al territori reconquerit. 

Hi ha una altra teoria, la qual sosté que el nostre 
País estava poblat per gots i alans i que per això 
foren anomenats gotolans els seus habitants, el qual 
n o r a ha donat origen al gentilici catalans i al geogrà-

c Catalunya, sinònim de terra de catalans. 
Una tercera versió fa derivar Catalunya de 

uothlandia, terra de gots, el qual nom s'hauria 
ransformat successivament en Gotholaunia, Cata-
aunia, Catatonía i, finalment, Catalunya. 

L origen del nom de Catalunya, però, és molt 
lst'nt i molt més tardà. No és fins al primer terç del 
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segle xii que apareix en els manuscrits el nom de 
catalans, i fins el 1176 que sorgeix, per primera 
vegada, el mot Chatolonia. 

Els estudis efectuats fins a la data, han demostrat 
que en aquells temps de lluites continuades i sotsobre 
constant, el nostre territori estava materialment sem
brat de castells. Aquesta abundor de castells feia, 
naturalment, elevat el nombre de castians que en 
tenien cura, i per això els estrangers foren els primers 
que anomenaren la nostra terra, terra de castians 0 
de catlans, que vol dir «terra on abunden els senyors 
de castells». 

De catlà, escrit chatla d'acord amb l'ortografia 
medieval, deriva el mot Chatolonia que, per la natu
ral evolució de les llengües a través dels segles, 
ha arribat a t ranformar-se en el nom actual de 
la terra més formosa del món: CATALUNYA. 

GABRIEL NOGUÉS PAHÍ. 

Estàtua del monument a Colom 
(Barcelona) representant Catalunya. 
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CATALANS NOTABLES 

M. ria Josefa Massanes 
i Dalmau 

AQUESTA llorejada poetessa, fou la primera dóna 
que en el segle xix va escriure en català i 

satreví a entrar en les lluites literàries. 
Nasqué a Tarragona, el 19 de març del 1811 La 

seva mare, Antònia Dalmau, era filla de Tarragona, 
1 el seu pare, Josep Massanes, era coronel d'enginyers. 

En venir al món, les obligacions del servei rete
j e n lluny de la llar el seu pare, que lluitava en 
aquells moments per a reconquerir el castell de 
Montjuïc, ocupat pels francesos Solament amb 200 
granaders, i havent estat reconegut per l 'enemic, va 
saltar sol al camí cobert, va recórrer la plaça d'armes, 
1 amb un valor a tota prova, cridà les tropes, baixà a 
a iossana fins arr ibar al lloc que se li havia ordenat, 
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desafiant el foc que li feien els francesos i podent 
salvar d'una mort segura molts dels homes que 
lluitaven a les seves ordres. 

Als cinc anys, la nostra biografiada va perdre 
la seva mare i van cuidar-se d'ella els seus avis. 

Era una nena poc enraonadora i molt aficionada 
a llegir. Es pot dir que encara jugava amb les nines, 
que ja feia versos. Això tenia boig d'alegria el seu 
pare, que veia en la seva filla una noia de talent, i va 
procurar-li una educació esmeradíssima, fent-li 
aprendre la gramàtica castellana, la francesa i la 
italiana, i, a més, dibuix, música i labors. 

Impulsada pel seu il·lustrat pareen el desenvo
lupament d'aquest ideal, als io anys començaren a 
brollar, de la seva inspiració, composicions poètiques 
plenes de tendresa i sentiment, essent el seu pare qui 
es cuidava de fer publicar aquelles notes harmonio
ses del seu ingeni en els periòdics «El Vapor», «El 
Guardia Nacional» i «La Religión». 

La seva producció primera fou en castellà, i val 
a dir que en el conreu d'aquesta llengua obtingué 
èxits tan francs com el del poema El beso maternal, 
escrit en 1837, essent reproduït per molts periòdics 
d'Espanya, traduït a l'anglès i recomanat especial
ment a les escoles per la Comissió Pública de l'Estat 
de New-York. 

Poc temps després, l'any 1841, publicava el seu 
primer volum de poesies castellanes, i el segon en 
t85o, les quals foren molt ben acollides. 

L'obra d'«El Gayter del Llobregat» l'hi inspirà el 
desig d'expressar els seus sentiments en la nostra 
llengua, i l'any 1841, escrigué La Flor del Cel i Lo 
postrer consol, a les qual seguiren La creu del terme, 
Creure és viure, Les dones catalanes, i la magistral 
composició La roja barretina catalana, escrita 
expressament quan retornaren els voluntaris catalans 
de l'Africa. 

L'any 1862, per aclamació espontània del Jurat. 
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fou elegida reina de la Festa dels Jocs Florals; a tal 
punt havia assolit la popularitat el seu talent. 

Per vicisituds inesperades, cap a les seves velleses, 
la celebrada poetessa tingué altra volta de recórrer 
al treball per a viure, i fundà un col·legi a Barcelona, 
on s'acoblaren les filles de les principals famílies, 
fins l'any 1873, en què traspassà el seu distingit 
espòs, Ferran González de Ortega, es retirà del món 
i de les lletres, vivint a la seva torre de Vallcarca, 
llegat del seu marit, i allí va sorprendre-la la mort 
el dia primer de juliol del 1887. 

Les seves obres inèdites i els seus manuscrits 
foren llegats a la Biblioteca Museu Balaguer, de 
Vilanova i La Geltrú, on figura el seu retrat, igual
ment com a la galeria de Catalans il·lustres de 
1 Ajuntament de Barcelona. 

Fou una vida pura i clara, plena de resplendors, 
que visqué sempre per a la Poesia. 

J. C. C. 

U N A L O C U C I Ó P O P U L A R 

* Gastar fu m s » 

Hi ha homes que no se'ls hi pot tenir cara perquè 
tot els hi sembla poc per a ells, i encara que moltes 
vegades no passin d'ésser uns polls reviscolats, per
què tenen quatre quartas o una mica de posició, ja 
volen que tothom els hi faci el rende^-vous i que 
boca abajo todo el mundo, i encara que sembla que 
d homes així la gent no n'haurien de fer cas, passa 
"en bé al revés, perquè tothom se'ls hi treu el barret 
1 s> hi ha algú que li vol plantar cara, per acabar 
1 U n a vegada amb tanta farsa, de seguida li aconse-
l en que no ho faci i que els deixi fer, perquè tots 
quells fums que gasten no són més que fums, com 
a mateixa paraula ho diu. 

F. PUJOLS. 
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Entreteniments Instructius 
Secció a càrrec de JOSEF H.1 SALAS I JULIÀ 

I N T R Í N G U L I S 
Primer. - Segon. - Tercer. 

Quart. - Quint. 
Assenyalar, d'aquests cinc mots, 

Q U A D R A T 

noms d'home. . . . . u 

ENDEVINALLA 
Vaig a l'hort i no duc pomes; 

Reemplaçar els punts per lletres, 
tot combinant-les hàbilment defor
ma que en cada ratlla i en sentit 

pujo a la pomera i no en té: horizontal es llegeixin ei no noffl* 

en baixo i me'n duc pomes. d'home. 

Endevina com pot sè. 
A C R Ò S T I C 

T A R J A . A . . 
C . . . . 

. A . . 
C . . . . 

Ciseta Tucuti 
T . . . 

. O . . . 

Sardanyola . . R . . . 
S • 

Combinar degudament aquestes 
lletres de manera que es llegeixi 
el títol d'un setmanari català molt 

popular. 

Substituir els punts per lletres, * 
forma que en cada ratlla es puf 
llegir el cognom d'un primer act« 

pertanyent al teatre català. 

Solucions als "Entreteniments Instructius 
publicats al num. 57 

Logogrif numèric: Ramon. 
Fuga de vocals: Pescador de canya perd més que no guany 
Endevinalla: El paller. 
Combinació: Sabas, Sever, Ciril, Colom, Rutul. 
Logogrif numèric: Prudència. 

^AQUEST NÚMERO HA^ASSATTER LA CENSURJ, 
19216 IKF. ALTÍS. - «AKCILOMA. 
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