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D9Excursionisme 
i 

J'EXCURSIONISME, tots ho sabem bé prou, 
•*-' no és res més que un esport, l'esport de Jer 
excursions. Qui el practica, mereix, de Jet, el quali
ficatiu d'excursionista. 

Hi ha diverses formes de practicar-lo. N'esmenta
rem, solament, dues: la pedestre i la que hom porta a 
terme en col·laboració amb el ciclisme. 

L'excursió verificada a peu ojereix uns atractius 
completament dijerents, de caire completament opo
sat, als que la bicicleta acostuma a prodigar excel-
lentment. 

Trieu la manera que vulgueu, totes us reportaran 
un sens fi d'avinenteses insospitades l'aprofitament 
de les quals, si bé les sabeu copsar, us ajudaran 
notablement a adquirir una munió de coneixements 
Jorça estimables, dignes d'ésser acumulats al nostre 
saber. 

Pujar i baixar muntanyes a tant per hora, 
pedalejar frisosament només amb el delit de devorar 
quilòmetres, no és pas practicar l'excursionisme. Es, 
simplement, esgotar les pròpies energies sense una 
finalitat pràctica. Es, també, exposar-se a qualsevol 
accident imprevist. Llavors la persona deixa d'és
ser excursionista per a convertir-se en trotador 
incansable. 

Perquè el mot excursionista, segons la nostra 
opinió, és sinònim del d'Observador. La finalitat de 
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/ excursionista autèntic és la d'observar contínuament 
tot gaudint de les innombrables belleses que la Natu
ralesa es complau en escampar arreu de la terra. 
I com que Catalunya, aquesta Pàtria nostra tan 
estimada i volguda, és una de les terres prejerides, 
on amb més predilecció la Naturalesa hi ha abocat 
les seves gales i Jormosors, heus ací per què hom hi 
troba plaer recorrent els seus quatre caps i costats. 

El nostre excursionisme, com totes les coses 
humanes, no és pas perjecte. Compta amb algunes 
deficiències, qualques dejectes o tares. 

Nosaltres hem pogut heure'n esment. Una de les 
tares del noble esport que ens ocupa és la d'embrutar 
parets, troncs d'arbres, penyes, runes d'edificacions 
notables... gravant-hi, marcant-hi o pintant-hi sengles 
inscripcions. 

Hem vist com entitats de primera categoria no 
han vacil·lat en inscriure et nom llur, amb Unta 
inesborrable, aprofitant el Jet d'assenyalar un 
itinerari, en els murs de velles masies, al bell mig de 
les carreteres, en els penya-segats de les nostres 
muntanyes... Els mateixos segells o marques les hem 
vist, igualment, en les creus de terme, ermites, ponts... 
Bo és que es fixin o s'assenyalin camins i sendes, 
però mitjançant fites especials o cartells adients, amb 
escrits ortogràficament correctes i amb certa cal
agraña artística, que Jaci honor al paisatge, no de 
qualsevol manera, sense parar esment en el que 
s'escriu ni com s'escriu. 

Que es deixen marcats els llocs amb els distintius 
de les associacions per tal de què es vegi com són 
visitats i estimats els nostres indrets? Equivocació 
lamentable, car no és empastijant les parets iembans 
de la pròpia llar com demostrarem tenir-li ajecte. 
oen al contrari. Es tenint-la neta i endreçada a tota 
hora com palesarem a bastament la nostra estima i 
consideració... 

Se'ns acaba el paper. Tenim, però, la intenció 
d insistir, en successius articles, sobre el tema que 
tot just deixem encetat. 

Avui per avui, posem punt final. 

FREDERIC BALLIRANA. 
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BARCELONISME D'AHIR 

P o u s p o p u l a r s 

EN temps reculats, Barcelona no estava dotada, 
com avui, de fonts públiques per a proporcionar 

als ciutadans, almenys a l'estiu, l'aigua fresca neces
sària. 

Les fonts existents eren escasses, pel qual motiu, 
a manca d'aquestes, existien uns pous per abastar I 
als ciutadans del preciós líquid. D'aquests pous, n'hi I 
havien d'instal·lats part icularment a moltes cases, I 
el qual, sense baixar a la planta baixa, des dels pisos 
mateixos, podia hom extreure galledes d'aigua. 

Són moltes, avui, encara, les cases del casc antic, 
que conserven vestigis de pous d'aquesta naturalesa, 
però no se'n troba gairebé cap en perfecte ús. 

També hi havien pous públics destinats al veï
natge, repartits en diversos barris; en són un record, 
la nomenclatura que conserven alguns carrers; tais, 
com: Pou de la Cadena, Pou de la Figuera, Pou de I 
la Figuereta, Pou de l 'Estany, Pou de l 'Estanc, Pou 
Dolç; aquest darrer, hom hi tenia una gran predilec
ció, car deien que l'aigua tenia un punt de dolçor. 

També, l'actual carrer d'Avinyó, l'havien nome
nat, del Pou d'en Aldà, com la baixada de St. Miquel 
se'n digué, en un temps, del Pou Nou. 

Ultra aquests pous, n'existien d'altres, que, segons 
creença de la gent d'aquell temps, eren d'aigua mira
culosa, i aquesta guaria moltes menes de mals. 

Així, trobem el Pou de St. Llorenç, que existí en 
un pati que comunicava del carrer del Paradís al 
de la Llibreteria, tocant la casa de l'actual Centre 
Excursionista de Catalunya; l'aigua que proporcio
nava la creien bona per a guarir les cremades. Durant 
la festa del sant, la gent hi anava a corrua feta, a 
omplir-ne càntirs. 

Altre pou de nomenada, principalment pel barri 
mariner , era el Pou de St. Elm, situat a l 'entrar a la 
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Barceloneta. Els pescadors hi acudien a cercar aquella 
aigua per a ruixar les barques i els rems, car, segons 
creença, en fer-se a la mar, anaven guardats de 
temperis i aconseguien afortunades pesqueres. 

També era molt popularitzat el Pou de St. Domè
nec, principalment per la seva diada, que la gent de 
tots els. voltants acudia al pou de l'hort del convent 
de Montsió, situat al lloc on avui s'aixeca l'edifici 
dels Serveis Unificats de Gas. L'aigua d'aquest pou, 
segons el dir d'aquella gent, guaria les febres, però 
amb la particularitat que, per a tenir la virtut neces
sària, l'aigua havia d'ésser posada en un càntir nou 
i precisament comprat a la fira que a tal efecte 
s'estenia en un bon tros del Portal de l'Angel. 

Anem ara a ocupar-nos dels pous d'esbargiment. 
D'aquests n'existien alguns als quals els ciutadans 
hi emprenien belles estances durant els dies festius 
i hores vagaroses, per a cercar-hi un lleu repòs i 
una alenada d'aire pur, que principalment a l'estiu, 
sota l 'ombra d'aquells emparrats, donava bo d'es
tar-hi. 

EI més important de tots era el pou de St. Gem. 
Aquest, per la seva situació en el cor mateix de la 
ciutat, era el més concorregut dels pous i fonts 
d'esplai que tant s'estilaven en el segle passat. El 
Pou de St. Gem, es trobava en un reco de la plaça 
de St. Pere, llindant a l'actual passadís dels Velluters. 
L'obertura al públic era per la nit de St. Pere, pel 
qual motiu hi acudien els barcelonins a passar la 
revetlla; el pou i el seu entorn era cobert per un 
emparrat; hi havia una taula on venien anissos i 
bolados per acompanyar l'aigua fresca i bona que es 
poava; també hi havien altres taules per a fer con
sumació la clientela. A últims de segle, en festivitats 
d'importància, fins s'havia contractat alguna banda 
d'arreplegats que per unes míseres monedes tocaven 
tota la nit, fent ressaltar, així, el l luïment de la festa. 

Un pou que gaudia d'una extremada importància 
entre els barcelonins, era el Pou de la Cirereta, situat 
a l 'ombra d'un cirerer d'un hort de la muntanya de 
Montjuïc. Aquesta cabdal importància, era deguda 
més pròpiament a un aspecte llegendari, car, a boca 
de fosc, la gent abandonava per complet el pou, 
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temorega de veure en aquesta hora crepuscular una 
ombra blanca que, com un fantasma, apareixia a la 
boca del pou, i després de passejar-se pels horts del 
voltant, s'anava a tirar a mar. El folklorista Amades, 
en parlar d'aquest pou i de la seva ombra, diu: era 
l 'ànima en pena del comte de Sta. Coloma, assassinat 
per aquells viaranys? * 

Altre pou popular fou el dels Caputxins, aquest 
situat a l'hort del convent d'aquest nom que s'aixecava 
a la Rambla, llindant amb la plaça de Francesc 
Macià. El pou, molt net i curiós, es trobava voltat 
d'una dotzena de xiprers i proveït d'un llivant i dues 
galledes tapades amb galet per a beure. Era molt 
concorregut, els diumenges al matí, quan la gent 
sortia de missa i anaven al convent a veure com 
repartien la sopa als pobres. 

I, per últim, farem esment d'un pou de nom 
desconegut que es trobava en el desaparegut Barri 
de Ribera, o sia a l 'indret on es troba el Parc de 
Barcelona. El pou vorejava l'antic convent de santa 
Clara; era tan profundíssim, que gairebé no es veia 
l'aigua del fons. Els barcelonins, quan volien brome
jar amb algun foraster, el portaven al pou i li deien 
que travessava tota la terra i que el forat que es veia 
al fons, no era aigua, sinó la claror de l'altra part de 
món. Si algú s'ho empassava, retornava al poble 
més content que unes pasqües, i dient a tothom que. 
ell, ja «havia vist el món per un forat». 

ANTONI FLOTATS. 

* AMADES, Excursió llegendària pel pla de Barcelona. 

SUPERSTICIONS 

La gelosia 

Quan una nena o nen, estan gelosos, per tenir 
un germanet més petitet que li fan festes, se'ls hi 
posa al coll una «corda de violí» i aleshores els passa 
la gelosia. 
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rremsa Barcelonina Vuitc enttsta 

XV 

Any 1866 

L'EMBUSTERO.—Després de l'aparició dels periò
dics catalans titulats «Un Tros de Paper» i «Lo 

Noy de la Mare», dels quals hem parlat en articles 
anteriors, la premsa catalana començava a tenir vida 
pròpia i els periòdics escrits en la nostra llengua 
anaven multiplicant-se, donant a comprendre aquest 
fet que el nostre poble començava a acostumar-se a 
llegir en llengua vernacla i comprenia la necessitat 
de tenir una premsa pròpia que interpretés ben bé 
llurs sentiments. Encara que els periòdics catalans 
que anirem veient en aquesta època, tingueren vida 
molt curta, és encoratjador veure com els títols de 
periòdics catalans anaven multiplicant-se i també 
veure I'entusiasme que sentiren els escriptors 
d aquells temps per a escriure llurs treballs en llen
gua catalana. 

El periòdic que anem a comentar, que porta el 
títol «L'Embustero», va publicar el seu primer 
número el dia 29 de juny del 1866; consta de 4 pàgi
nes a 3 columnes, amb format de 340 X 25o mm. Es 
cuidava de l 'administració del periòdic «en Puig de 
la Plassa Nova» i l'estampació del periòdic anava a 
càrrec, fins el número 4. de la impremta J. Jepús, 
carrer de Petritxol, 14, pi., i des del número 5, de la 
"flpremta de Lluís Tassó, Arc del Teatre, 21 i 23. 
El número solt era venut a dos quartos. 
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«L'Embustero» apareixia setmanalment i era de 
caràcter satíric i humorístic. El director i propietari 
era en Carles Altadill, el qual comptava amb bons 
redactors i col·laboradors, entre els quals hi havia 
Conrad Roure, Enric Carreras, Frederic Soler, Lluís 
Angelón i Antoni Serra. 

«L'Embustero» va tenir vida molt curta: per això. 

referint-se a aquest periòdic, llegim en «Lo Noy de 
la Mare» la següent quarteta: 

«Nasqué de no sé quants pares; 
Didas va tenirne dos, 
Però per falta de llet 
No va passar del bressol». 

Any 1867 

E L TREN.—«Semanar io de literatura, costumbres 
y teatros», és un altre dels periòdics fundats per 
I'Innocenci López. Està escrit en castellà i consta de 
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4 pàgines a 3 columnes, tamany 375 X 270 mm. 
Sortia els dissabtes i els primers números varen 
aparèixer sense data de publicació, fins el número 7, 
en el qual llegim «17 de agosto de 1867», de la qual 
cosa en deduïm que el primer número va sortir el 
dia 6 de juliol del mateix any. L'estampació del 
periòdic anava a càrrec de la impremta de la Vídua 

^ _ » I. LOPE2, EprTOB— BABCELOHA u , | . 

Bassas, carrer dels Tallers, 53. El número solt era 
venut a 2 quartos. 

En l'article de presentació del primer número de 
*E1 Tren», que porta el títol «La idea», llegim el 
següent paràgraf: «EI Tren» no viene de luengas 
tierras, es un tren de recreo o de plaisir como diría 
un elegante, un tren que recorre su camino para 
descubrir y enseñar a sus pasajeros o lectores, belle
zas de primer orden acaso poco conocidas, acaso 
ignoradas del todo». 

Els articles que publicava aquest periòdic tots 
eren anònims. Hi veiem una «Galería de Eminencias 
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Contemporáneas», en la qual llegim les biografies de 
«Pitarra» i de Lluís Carreras, amb els retrats dels 
biografiáis magníficament dibuixats per Tomài 
Padró. També porta fulletó en el qual s'hi publiquen 
sainets escollits de l'escriptor castellà D. Ramón de 
la Cruz. 

L'últim número que hem vist de «El Tren», 
és el 7, que, com ja hem dit més amunt , porta data 
del 17 d'agost del 1867. 

L 'ASE.—Per iòdic bilingüe, el primer número dei 
qual va aparèixer el dia 9 de juny del 1867. Es de 
caràcter humoríst ic i porta el subtítol «Periòdich 
agre-dols ab ribets de literari. Surtirá un cop cada 
senmana». 

En l'article que publica el primer número de 
«L'Ase», dirigit «Al públich», llegim que «allò de 
programas, tampoch me agrada sino en els balls.•• 
Lo meu llenguatge, especialment en la part festiva, 
distarà molt de ser lo català dels Jocs Florals .-
Articles de costums, poesietas jocosas, xaradas.-
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serà la meva palla, y par lo grà o sia la part literaria, 
conto ab colaboradors de molta lletra menuda. . . Si la 
cosa marxa també publicaré fulletó...». 

Cada número de «L'Ase» consta de 4 pàgines a 
3 columnes, tamany 400 X 300 mm. L'administració 
anava a càrrec de la llibreria d 'Eudalt Puig i es 
cuidaren de l'estampació diferents impremtes; co
mençà amb la impremta «Hispània», de V. Castaños; 
des del número 2, impremta de M. González, i des 
del número 7, impremta de J. Martínez, Robador, 
número 29, baixos. L'editor responsable era Antoni 
Ventura. Els preus d'abonament eren els següents: a 
Barcelona, tres mesos, 4 rals; 6 mesos, 7 rals, i un 
any, 12 rals. A fora, 6, 11 i 20 rals, respectivament. 
El número solt era venut a 2 quartos. 

Va col·laborar en les pàgines de «L'Ase» el cèle
bre dibuixant Josep Llovera. L'últim número publi
cat per aquest periòdic, va ésser el 26, amb data del 
30 de novembre del 1867. 

Abans de cessar la publicació d'aquest setmanari, 
va aparèixer l '«Almanach de l'Ase per l'any 1868», 
en la portada del qual llegim «Colecció d'articles, 
poesies, anècdotes, epigramas, cantars y encara mes 
cosas dolsas, saladas y amb un punt de pebre arre
gladas a la mida de tots los gustos per los Srs. Enrich, 
Joanet, Martinet, Ricardet, Pepet y Simonet y profu
sament il·lustrat per D. J Llovera». 

L'«Almanach de l'Ase» era venut a un ral i consta 
de 64 pàgines, tamany 80 X >>5 m m . Publica tre
balls literaris, molts d'ells humorístics, en prosa o en 
vers. Els noms dels col·laboradors que consten en la 
portada, segons indicació d'en Joan Givanel en la 
seva obra «Bibliografia Catalana - Premsa», corres
ponen als escriptors Enric Carreras, Josep Martí, 
Carles M. Ricart, Josep Serra i Simó Alsina i Clos. 

JOAN TORRENT. 
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MURALLES DE SILENCI, per / . Roig i Raventós. 

E L Dr. Roig i Raventós, seguint el ritme de la 
seva fecunditat creadora, ens ha ofert dar re

rament una altra novel·la, titulada «Muralles de 
silenci**, i en la qual l'autor fa un estudi psico
lògic de l'antipatia. 

La personalitat literària de Roig i Raventós és 
sobradament coneguda. Les seves qualitats de no
vel·lista excel·lent li han donat una personalitat 
inconfusible, i l 'han situat en un dels llocs més des
tacats entre els escriptors de la nostra terra. 

La seva novel·la «Muralles de silenci», que avui 
comentem, és una prova més d'aquestes qualitats 
novel·lístiques. No hem de cercar en aquesta novel·la 
una acció exuberant, una base argumental com
plexa, no, ben al contrari . L'acció, l 'argument, és 
— en podríem dir— la condició complementària, 
indispensable, però, per a donar-li unitat d'acció. La 
característica essencial d'aquesta novel·la és l'estudi 
psicològic dels personatges. J. Roig i Raventós s'ha 
proposat endinsar-se en l 'ànima, en l 'esperit—fona
ment de tota actuació humana— dels seus protago
nistes, i ha conseguit oferir-nos un estudi psicològic 
perfecte. Es cert que era dificilíssima la missió que 
s'imposà. Presentar personatges que inspirin repul
sió, però que al mateix temps, es facin interessants, 
és una tasca àrdua i plena d'esculls. Qualsevol rellis
cada pot ésser suficient per anul· lar per complet 
l'obra del novel·lista. Roig i Raventós, però, sap 
passar la maroma d'aquest tema sumament dificil, i 
sap mantenir en tot moment l'interès de la narració. 
Aquesta és una de les qualitats més valuoses de «Mu
ralles de silenci». 

* Llibreria Catalònia. - Barcelona, 1937. 
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El Dr. Roig i Raventós, fidel a la finalitat que 
s'imposà de fer un estudi psicològic de l'antipatia, ens 
ha presentat una sèrie d'éssers, la majoria dels quals 
són morbosos moralment i espiritual. El novel·lista 
s'ha proposat fer de Dionís un home repulsiu, ant i 
pàtic, mesquí, que inspiri aversió en tot moment. 
Ara bé, creiem que l'autor no ha obtingut, plena
ment, el resultat que esperava, car Dionis, si bé és 
cert que en els primers capítols de l'obra esdevé un 
home sumament antipàtic, en els darrers, aquesta 
antipatia es converteix en pietat, en commiseració 
envers el malalt maltractat i oblidat pels seus fami
liars. En canvi, Josefina i Claudi, la germanastra i 
el fill, respectivament, del protagonista, es fan en 
tot moment, i d'una manera especial en els darrers 
capítols de l'obra, francament antipàtics per llur 
cinisme i per llur interès desmesurat. Es cert que 
Dionís, durant tota la seva vida, ha estat un misan-
trop i un egoista, però no és menys cert que són tant 
o més egoistes els dos familiars esmentats. 

Una nota clara, transparent, apareix en aquesta 
novel·la ombrívola, i és la conducta rectilínea, desin
teressada i humanitària del Dr. Rocamora, que con
trasta amb l'actuació tèrbola dels tres personatges 
centrals. 

Una altra de les coses a remarcar és que «Muralles 
de silenci», és una novel·la sense amors, i a fe que 
les vicissituds de tot conflicte amorós no s'hi troben 
a faltar, perquè la traça del novel·lista no ha deixat 
decaure en cap moment l'interès de la narració. 

En «Muralles de silenci» el novel·lista ha procurat 
superar les seves anteriors produccions i ha conse-
guit per complet el seu intent, i és per això que la 
tasca del Dr. Roig i Raventós mereix els més càlids 
elogis. 

MANUEL SERRAT I PUIG. 

NOTA DE REDACCIÓ.—En aquesta secció es publicaran comentaris 
exclusivament de llibres de literatura escrits en català. Els autors 
?ue desitgin que parlem de les obres que publiquin, són pregats de 
! 'ametre DOS exemplars a aquesta Redacció. 
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Les muntanyes de Catalunya 

L A P O B L A D E L I L L E T 

III t últim 

ABANS que el sol ens senyali el naixement del dia, 
A ja estem tots de peus a terra, i en «Tomasó», 

amatent, ens dóna els bons dies, i nosaltres enlles
tim les motxilles amb ànims de completar la nostra 
excursió, mentre un dels nostres companys retr i
bueix a l'amo de la masia per l'hostatge i les provi
sions que ens feien falta. 

Ens acomiadem de la casa, d'aquell reconet tan 
típic, on hi hem gaudit de belles estones, i ens hem 
orientat pels naturals de l'indret del cami a seguir. 
L'amo ens acompanya un tros, ja que els camins 
que circumden la casa són molt perdedors, i amb les 
seves giragonses s'allunyen considerablement de la 
vall, i ens indica el camí que ens ha de portar al 
Padró del Pla d'Anyella. 

En cosa de poc més de mitja hora arribem al 
Pla, de 1.750 metres d'altitud, emplaçat a l'extrem 
superior septentrional de l'extens ras que domina la 
superfície envellutada. Es divisa un molt bell punt 
de vista dret al Nord, de tot el tram del riu de la 
Molina. 

Darrera del Puigllançada —gairebé al pont — 
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s'aixeca majestuós el Padró dels Quatre Batlles. 
Enllà de la Cerdanya es destaquen les muntanyes 

de Campcardós i d 'Andorra, sobresortint el Puig 
Pedrós, i més a la dreta els cims de la Vall de Que
rol, i el Carlit. 

Deixant el Padró del Pla d'Anyella, ja que sols hi 
som de pas, encreuem el camí de Castellar a Puig
cerdà, que passa enlairat sobre l'extens i formós pla, 
faldejant les Costes d'En Auguet, derivació avançada 
del massís del Puigllançada. 

El camí ens mena, al cap d'una mitja hora, al 
Pla de Rus, que es troba estès entre el Puig del ma
teix nom i el Puigllançada. 

Consta, aquest Pla, de molts i extensos pasturat
ges; es troba orientat en una direcció molt aproxima
da a N.S. i està enllaçat, en la seva part inferior, amb 
el Pla d'Anyella, per on s'hi formen els caients supe
riors del Rigart que busca més avall l'ajuda del Fres-
ser, on es queda en son llit. La seva font més alta es 
troba a la Costa Geperuda, a la vessant del Puig
llançada. 

En el mateix Pla, s'hi troba la Collada de les 
Tortes, en el que hi som en menys de cinc minuts; 

es troba a l'alçada de i.o,5o metres, deixant el Pla de 
Rus a llevant. 

En direcció a ponent, es troba el majestuós Puig
llançada. Aquesta collada es troba en la mateixa par
tió d'aigües del Rigart i del Llobregat, entre la Vall 
de Ribes i el Bergadà. Aquí es divisa molt bell punt 
de vista vers les joliues valls del Llobregat; i els 
llunyans horitzons ornats per restalleres de mun
tanyes. 

La forta baixada de les Manrades de les Tortes, 
és un camí pedregós i moltaccidentat, contínuament 
en fortes reblincoles, i dominant-se un magnífic i 
extens panorama de les Valls altes del Llobregat. 

Continua fortament la baixada, i passem pel Pla 
d'Arols, consistent en una gran casa de camp, a 
1 360 metres d'altitud. 

Passem per les Mulleres del mateix Pla, on es 
travessa un camí que ve de Castellar d'en Huch a 
Bagà. 

El camí es mostra rialler i típic; grans masies, 
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cases de camp, es succeeixen en el terreny fèrtil ¡ 
suficientment regat pel torrent d'Arols. 

Més avall es troba el Llobregat i el camí de La 
Pobla, que el seguim. 

I arribem a La Pobla de Lillet, que es troba , 
849 metres d'altitud, a la dreta del Llobregat i a 3 
kilòmetres de Guardiola, l'estació més propera. 

Està inclòs a la comarca barcelonina, i és l'antigs 
capital del Comtat de Mataplana. 

El seu aspecte és d'antigor, amb els seus carrers 
estrets i tortuosos que li donen típic aspecte, i encara 
més els seus cinc ponts de pedra picada a sobre el 
Llobregat. Tots són d'aspecte molt vell, no podent-se 
precisar a quina època pertanyen, ni tampoc el que 
havia estat la població abans de la Reconquesta. 
S'hi troben bells detalls d'arquitectura romànica. 

En el seu terme, es troben moltes fontsque donen 
origen a l'Arija, que té una confluència pintoresca 
amb el Llobregat. 

Les fonts més dignes d'esmentar-se són les 
d'aigua sulfurosa i magnésica, com també les d'aigua 
ferruginosa. 

En quant a la part mineral, és bon xic afavorida 
per la naturalesa, ja que es troben diferents mines 
de líquit, explotant-se les de Catlleràs. 

Es una població que, degut al seu caràcter antic 
com al seu clima magnífic, i com les fonts del set 
terme, és una esplèndida estació d'estiueig. La seva 
situació, no cal dir que és magnífica, l l indant amb 
el Llobregat, des d'on poden organitzar-se moltes 
excursions a les voreres del riu, i la més esplèndida 
de totes, que és a Les Fonts del Llobregat, o sia al 
naixement del riu. 

* * * 

AI proper número us parlaré d'una excursió a 
Castellar d'en Huch. 

J. NADAL I RIBAS. 
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CATALANS NOTABLES 

Ignasi Sampere i Sala 

IGNASI Sampere i Sala nasqué el 2 de setembre 
del 1854, i deixà d'existir el 10 de febrer del 1935. 

Vuitanta-un anys d'una vida notable plena d'amar
gueses, d'adversitats, que, a desgrat de la seva contí
nua lluita en bé dels semblants, deixava aquest món 
oblidat, sense que ningú s'apressés a alleujar el senti
ment de tristesa que sentia en passar al més enllà 
misteriós. 

Ignasi Sampere i Sala, l'enginyer que inventà 
unes trilladores que dugueren el seu nom, de quali
tats per ningú discutides, veié la llum en un indret 
que no era el comú de la seva familia per un accident, 
Per una dissort. 

La família Sampere, laboriosa i industriosa, vivia 
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a Barcelona, quan la vinguda al món de la figura 
que ens ocupa era esperada per a poc. Però aquells 
dies el còlera envaí la capital catalana, i per aquest 
motiu es traslladaren a Mataró, on nasqué Ignasi 
Sampere. Pocs dies després del deslliurament re
tornaven a la ciutat comtal. I aquí, fins a l'edat 
que aconseguí graduar-se d'enginyer agrònom —als 
vint-i-cinc anys — , visqué sense cap fet extraordinari, 
o almenys que fes sonar el seu nom. 

La seva vida, doncs, comença al 1879. Ja amb el 
títol d'enginyer, en viatge de pràctiques va a Suïssa, 
a dos pobles d'aquest país, i a Anglaterra, a Man-
chester. D'aquest darrer punt ens plau esmentar una 
anècdota força graciosa. Alt com era, i posseïdor 
d'una poblada barba, anant en tren llegint aquelis 
monumentals diaris de la rossa Albió, uns catalans 
«nou rics» que feien una tournée de plaer pel món, 
com parlant per si mateixos digueren, creient-lo 
anglès: —«Si almenys aquest carallot que llegeix 
aquests papers que semblen llençols, parlés com les 
persones com nosaltres i ens digués a quina hora 
podem arribar a S...» ¡I el «carallot» parlà com les 
«persones» per a dir-los-hi, sense treure la vista del 
diari, que hi serien a tal hora! 

D'Anglaterra, transcorreguts uns nou anys de 
viatjar, retornà a Catalunya amb una lletra de 
recomanació de la Casa Mather & Platt, que costs 
molt de decidir-los que estenguessin el document en 
qüestió, ja que el que ells volien era l 'enginyer. 

Es mullera amb la senyoreta Esperança Sala i 
Vinyes, cosina-germana seva, que anys a venir, en 
les seves trifulques havia d'ésser-li un bàlsam in
negable. Dirigeix la fàbrica o tallers que la família 
Sampere i Sala té a Mataró; fàbrica de teixits. Per 
qüestions familiars, que uns i altres es volien quedar 
amb els tallers, deixa aquesta direcció, que no li 
plau sostenir en semblants condicions, i passa a 
dirigir, per encàrrec d'Ernest Tous, la Marítima 1 
Terrestre, establint el domicili de la família que ha 
format, per raons de salut pròpia i dels fills, a la 
hisenda que tenen en terme de Badalona, tocant el 
de Sant Adrià. 

Deixada la Marítima, i una vegada restablert, es 
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posa al front dels tallers Pfeiffer, de maquinària, on 
romangué ben bé deu anys. I d'aquests tallers passa 
a ocupar-se dels que ell mateix ha muntat:—«Ignacio 
Sampere i C.a», s'anomenen— en una Casa coneguda 
pel nom de Can l'Isidret, tocant a la riera d'Horta i 
a la carretera de Mataró. La «Companyia» són els 
antics companys seus: Ignasi Girona, que després 
fou senador, i Josep Zulueta, més tard diputat, entre 
d'altres. Aquests dos personatges els conegué, junt 
amb altes figures de la politica, en els seus dies 
d'estudi a la Universitat de Barcelona, a la mateixa 
classe, on es va fer molt amic amb el primer. 

En camí de prosperitat el seu taller, el traslladen 
al mateix carrer de Pere IV —la carretera de Mataró—, 
al núm. 246, on es comencen a construir i a llençar al 
mercat les trilladores «Sampere «La Española», per 
ell inventades i que aconsegueixen un èxit, d'acord 
amb la seva construcció perfecta, per tot Catalunya 
i àdhuc fora de la terra catalana. Tanta és la fama 
que aconsegueixen, que Zulueta i Girona, des del 
Parlament l'un i l'altre de la Senaduría, valent-se 
d'ella, fan campanya en pro de la creació del Sindicat 
Nacional de Maquinària Agrícola, «que ha de defensar 
els problemes agrícols de la terra pàtria». 

Triomfa la fogositat oratòria de Zulueta, i es 
funda el S. N. de M. A., en el qual aporten —0 hau 
rien d'haver aportat— el capital el mateix rei, el comte 
de Romanones i altres figures de la Cort. Tots ells 
asseguraren la contribució a la Societat amb quinze-
roil duros; que no era res més que ampliar la base 
dels tallers «Sampere i C.'V 

Però heus ací que amb la nova saba que rebia la 
Casa, que fins aleshores se sostenia perfectament i 
amb dignitat, començà a davallar perquè —i això 
es pot comprendre llegint la biografia que féu d'Al
fons XIII un periodista adulador— els nous socis es 
vengueren a una casa alemanya, i entre aquells i 
aquests es procurà ensorrar la catalana. Ultra això, 
quan era precís pagar els jornals, que s'havien aug
mentat als jornalers perquè els «tallers eren més 
'niportants, ara». Sampere i Girona havien de treure 
el capital necessari, puix que de Madrid —que a 
cobrar no faltaven— no es rebia ni un cèntim. 
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Finalment, Ignasi Sampere, veient que no hi 
havia remei per al cas, decidí plegar perdent el 
capital que tenia al taller i al Sindicat Nacional, que 
no servia per a res. Sabia prou bé que era una 
campanya per ensorrar la Casa i que tots els esforços 
haurien estat inútils. I desfeta aquesta, comprovà 
la seva creença veient que de Madrid s'abocaven a 
l 'empresa alemanya. 

Era en temps de la Gran guerra. Intentant un 
últim esforç, a la finca on vivia, muntà un taller de 
planxes A. E. G. (que ara es pot dir que pel públic 
constava eren fetes a Alemanya) i Pyr, que donaven 
un resultat excellent. Però tanta era la seva honradesa 
en la construcció d'aquest material, que hagué de 
plegar en el 1924, després de perdre-hi el capital. 
I al 1935, passats onze anys dedicats al repòs forçós. 
abandonat de tots aquells que l'havien «ajudat» a 
arruinar-se en els negocis, mancant-li ja el suport 
espiritual de la seva muller, deixava d'existir, des-
conhortat, perquè pels fills no quedava la fortuna 
que els permetés viure sense penes, tal com ell volia 
deixar-los... 

Abans d'acabar aquesta biografia és precís con
signar ací un altre aspecte d'aquest benefactor de 
l 'Agricultura. I és el del seu catalanisme innat, sencer 
i sincer, que amb el fet dels de Madrid, s'acreixé 
més i més. Retirat dels negocis, en unes Memòries 
que pensava publicar, i que ja tenia editor per a 
fer-ho, escriu, sota aquest títol: «Diàleg íntim sobre 
el problema català, dedicat preferentment a la nostra 
classe obrera». 

«Pregunta.—Té raó i dret, Catalunya, de pre
tendre la Independència? 

«Resposta.—Durant segles, Catalunya fou nació 
lliure, es governà a si mateixa atenyent tan alt 
grau de civilització amb relació a l'època, que era 
envejada de nacions poderoses. Establí lleis i formes 
de govern que foren copiades per altres pobles, i 
moltes d'elles encara estan vigents arreu. Conquerí 
i posseí dominis. . .» 

1 en aquest pla, estudia totes les dissorts i tots els 
avantatges del país català, que ell creu ha de viure 
Independent i sense que hagi d'esperar res dels q"1 
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li neguen aquest dret: «Madrid —escriu sobre això— 
mai no ens concedirà res que no ens vegi capaços de 
prendre-ho». 

I també, ultra apunts sobre les coses catalanes, 
féu uns estudis referents al menjar en temps d'escas
setat —escrivia això l'any 1916, quan la guerra 
europea; algun dia, aprofitant els moments en què 
vivim, en transcriurem algun detall, d'aquests estudis 
iníeressantíssims—, que els acompanya de raona
ments de pes i amb detalls profunditzats, deixant 
veure ben clar, en les ratlles en qüestió, quins 
eren els neguits d'Ignasi Sampere i Sala, l'enginyer 
agrònom inventor de les trilladores del seu nom, 
que passà per aquesta vida, trobant espines per arreu 
i traïdors, sense que el mal trobés remei quan ja la 
mort se l 'enduia. 

JOAQUIM GRAU I LATORRE. 

•Oreig d'estiu», per A. Arissa. 
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A N T O L O G I A P O É T I C A 

Llegenda del 

castell de Cardona 

DEVIA ser un dia setembrí 
quan jove trobador, tot fent camí, 

anà a parar en terres de Cardona, 
i portat pel neguit d'una visió 
va recordar saber una cançó 
antiga del «Castell de la Minyona». 

Va pujar al Castell el caminant; 
i amb el desig de fer renàixé el cant, 
a la visió, devot, se concentrava; 
i quan al lluny morien les remors 
alegres dels darrers veremadors 
el jove trobador així cantava: 

I 

En la cambra del Castell 
hi ha una noia enamorada, 
i de tan hermosa que és 
gentils joves la demanen. 
Mes ella no els voldrà pas 
perquè un altre li ha robada 
l'ànima pura que té 
com la deu de la fontana. 
1 és el moro de Maldà 
qui de temps la té esguardada. 
Quan la vegé el primer cop, 
la mirava, la mirava, 
i ella li féu un somrís 
no gosant dir-li paraula, 
mes el somrís fou tan dolç 
que li resplendí a la cara. 
Al trobar-se el segon cop, 
ell així ja li'n parlava: 
«La claror que hi ha en tos ulls 
m'iliuminarà des d'ara 

* Del llibre Poemes i Llegendes. 
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i encar que bruna ma faç, 
serà blanca la meva ànima, 
car tu sois has de lograr 
convertir-la cristiana». 
I ella li digué amb els ulls 
ço que mai digué amb paraula. 

Es el moro de Maldà 
qui en les nits de lluna clara 
ensella el cavall més blanc 
i recorre les muntanyes. 
Mes ara no és pas l'enuig 
ni tampoc la fera ràbia 
qui el fa trescar furient 
per les valls i per les planes: 
és l'amor que porta encès 
per donzella hermosa i blanca. 
I s'apropa en el Castell 
amb la més viva esperança, 
sense témer dels soldats 
l'ordre que'ls hi tenen dada. 
Es el moro de Maldà 
qui sent frisaments a l'ànima 
quan veu sorti al finestral 
la donzella enamorada 
i molt més blanca amb la llum 
que li don la lluna clara 
Es el moro de Maldà 
qui sap dir belles paraules 
i que per l'amor sublim 
fins oblida lleis de raça 
i en el cor sent el caliu 
d'una pau ben cristiana. 
«Ço que no es pot conseguir 
amb les guerres i batalles, 
— diu la donzelleta amb goig — 
l'amor més pur ho alcança», 
I ell, en les nines d'uns ulls 
s'hi mirava, s'hi mirava... 

II 

Els Vescomtes del Castell 
són germans de la donzella, 
i tan bon punt enterats 
de l'amor que ella professa, 
volen sapiguer qui és 
el que se l'ha feta seva. 
Es el moro de Maldà 
— ells els hi diu per contesta — ; 
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mes quan senten aquest nom, 
apar no volguer-la creure. 
Es el moro de maldà 
— repeteix alta i serena — 
i al sentir el nom igual 
creuen que desvarieja. 
Es el moro de Maldà 
— per darrer cop manifesta — 
i llavors entre els germans 
un odi es desencadena 
i es comencen tempestats 
en contra de la donzella. 
Mes hi ha un germà que no sap 
la falta que ella ha comesa: 
és el Bisbe de la Seu 
d'Urgell, que prompte li adrecen 
un missatge perquè així 
al Castell vingui de pressa. 

Al sé l'endemà al matí 
el furor més se desferma, 
doncs s'han sapigut del cert 
els amors de la donzella. 
Ja és arribat al Castell 
el germà que tots esperen, 
i formant un tribunal 
discuteixen i comenten. 
Després de l'explicació, 
un d'ells ha dit amb feresa.-
Etern càstig s'ha de dar 
a la que, sense temensa, 
té entregat el seu amor 
al qui declarà la guerra 
als Vescomtes del Castell. 
I el Bisbe llavors contesta: 
«No sé veure en son comès 
una culpa tan immensa; 
si cert és que l'amor venç 
l'ànima més dura i ferma, 
no us ha de causar esglai 
que'l d'una hermosa donzella 
blandi el cor més asore i dü 
que existeixi aquí en la terra». 
Mes tots els altres germans 
volen venjança completa 
i la fan tancar al cim 
de la torre, en fosca eterna, 
on tan sols hi trobarà 
uns freds braços que l'esperen, 
els freds braços de la Mort 
que a ningú no compadeixen. 
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I I I 

La donzella del Castell 
va morir-se d'enyorança, 
i els seus ulls, envidriats, 
quina resplendor donaven! 
Mes ai, quan ho va saber 
el moro que l'estimava: 
no volgué trescar mai més 
en les nits de lluna clara 
ni ensellà el cavall més blanc 
per recorre les muntanyes, 
ni volgué oblidar les lleis 
ni el nom que duia de raça: 
sols volia tempestats 
i a la guerra injust llençar-se 
com un monstre perseguit, 
com la fera més salvatge. 
Galopava furient 
per les valls i per les planes, 
no per un amor encès 
sinó pel desig de ràbia 
d'escometre a tort i a dret, 
junt amb turbes musulmanes, 
als Vescomtes del Castell 
que sens compassió donaren 
la mort injusta i crudel 
a la seva enamorada. 

Fou el moro de Maldà 
qui, perduda l'esperança, 
galopava furient 
per Cardona altra vegada 
bo i llençant esfereït 
la blancor de la seva ànima; 
i la va llençar, resolt, 
en el cor de la muntanya 
junt amb un furor encès 
que a les roques trontollava. 
I les roques al sentir 
la bonesa d'aquella ànima 
que tenia salabrors 
pel sofrir inexplicable, 
es devien abraçar 
en la més forta abraçada... 
I en cada roca de sal 
hi ha un bocí de la seva ànima! 

R A M O N R I V E R A I L L O V E T 
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DE LA COL·LECCIÓ D'AQUARELLES CATALANES 

Can Farré del Mas (Sadurní d'Anoia, Penedès). 
Bell casal pairal, de pur estil marroquí, dintre de nostra 
terra catalana, on l'ex-soldà del Marroc, MuleyHarid. 

va ésser hostatjat uns mesos. 

(Nota pictòrica del natural, per Llorenç Brunet)-
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Caldes de Monthui 
( E T I M O L O G I A ) 

L'etimologia de Caldes de Montbui, prou discutida 
per excursionistes, es faria interessant si pogués

sim descriure tots els seus comentaris, per a treure, 
de les diverses opinions, una vertadera confirmació. 

En diferents conceptes hi ha qui es fonamenta en 
presentar l'origen d'aquests noms, per cert ant iquís-
sims, nascuts, segons el meu humil parer, l'un pel 
privilegi vertaderament natural que posseeix la vila 
calderina: les aigües termals; l'altre, trobat dins la 
toponímia, i, per tant, ens ho determina la veu 
popular. 

Són moltes les poblacions fundades pròpiament 
pels romans amants del paisatge i de les belleses 
naturals; prova d'això, ho demostra com en els 
seus viatges d'exploracions n'han tret manta eficàcia; 
queda palesat, per aquests motius, com un general 
romà, efectuant investigacions per aquelles terres 
(pel que després ha estat Caldes de Montbui) va veure 
un fum que sortia d'uns marges del torrent (conegut 
avui pel nom d'en Salser), i cridant-li poderosament 
l'atenció i fet el reconeixement del lloc, va donar-se 
compte que emergia gran cabdal d'aigua termal. 

L'estima que tenien els romans a les aigües i 
especialment a les termals, ho demostraren quan es 
possessionaren del lloc, i, com confirma Plini el 
Vell (i), va quedar nomenat Aquce Caldensis (aigua 
molt calenta), segurament per distingir-lo de Aquce 
Calide (Caldes de Malavella). Aquest primitiu nom 
Aqucz Caldensis l 'anomenen també com a urbs im
portant, amb gent esforçada i valenta, nombrant-los 
amb els Beluconenses, entre els Espediaris, en parlar 
del convent de Tarragona (2). 

(1) Cayo Plinio Secundo, cèlebre poligraf llatí que va ésser 
n°menat per l'emperador Neró procurador de l'Espanya Citerior, 
carree que va desempenyar quatre anys. Morí asfixiat en el volcà 
vesubi. 

(2) Espanya Sagrada, del P. ENBIC FLÓRBZ. 
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Al principi devia anomenar-se Villa (casa o lloc 
de recreació), i degut després a la seva agrupació o 
extensió del nucli, la determinaren Villa calidarum 
de Monte bobino. 

A la serra nord de Caldes (on es troben les ruïnes 
d'un castell) és anomenada de Montbui, la qual ens 
duu l'origen del sobrenom Monte bobino. 

La història, o sia la narració i exposició dels fets 
passats, queda definida per la tradició, atribuïda a la 
llegenda. 

Víctor Balaguer la descriu de la següent manera: 
«Dapifer de Montcada, home aguerrit i que nos'abatia 
així com així a la més terrible contrarietat, acabava 
de rebre de les mans del morent Otger, el penó del 
qual diuen que, de sota d'una creu en forma d'aspa, 
hi havia, com en els penons romans, les quatre 
lletres, S. P. Q. R. 

¡•Montcada, de retorn de la gloriosa expedició 
que havia costat la vida a Otger, va acampar al peu 
d'una accidentada muntanya, on va rebre avís confi
dencial que els moros intentaven atacar-lo amb un 
estrambòtic pla de guerra; no amb fletxes, ni ballestes, 
ni piques, sinó amb un exèrcit de bestiar boví. 

»En efecte, Abdalí, exasperat per les contínues 
victòries de Dapifer, va discórrer aquest medi origi
nal, per acabar amb els cristians, i aixecar l'esperit 
abatut dels musulmans . 

»Va fer reunir les vaques i bous de la comarca, 
el qual nombre passava de deu mil, i tractà que els 
catalans fossin atacats per aquest nou exèrcit enemic, 
el qual seria instigat a escometre per les sagetes, 
llances i puntes dels sarraïns. 

»Dapifer de Montcada, aprestant-se a la defensa, 
va idear llavors d 'una manera enginyosa de resistir 
a l'enemic del nou gènere, i manà que tots els seus 
valents soldats i almogàvers formessin un sol cos 
d'exèrcit o esquadró en figura triangular allargada 
en forma de piràmide, i que recolzessin en terra la 
fusta de les seves llances i piques, suficientment 
inclinades, el mateix que algunes llargues antenes, 
perquè desviessin la ferocitat dels banyuts animals^ 

^Arribaren a avistar-se els dos exèrcits; adelantada 
l'almogaveria, sense immuntar-se, en la forma indi" 
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cada, amb aquella seguretat pròpia solament dels 
homes de vertader valor, portant la cavalleria api -
nyada en el cos de l'esquadró; els moros llencen llurs 
toros i vaques, que avencen envoltats de cinc mil 
cavallers, que amb les puntes de llurs dards, fletxes 
i llances, els obliguen a caminar de pressa. 

»Es precipiten els ostigats animals, però operant, 
llavors, els soldats de Dapifer, el seu moviment, i 
ferms en els seus llocs, esperen l'escomesa amb 
aquella calma del que està segur del triomf, presen
tant una muralla de ferro i d'afilades puntes, en les 
quals, els toros que no poden retenir la seva empenta, 
queden travessats per les grosses i massisses llances 
dels almogàvers. Moren els primers toros, que amb 
els seus cadàvers impedeixen el pas als que segueixen, 
i comencen a ploure les fletxes i ballestes dels cristians 
sobre els animals que han quedat vius, entre els 
Quals sembren la mor.t i la desolació. 

»Tota la muntanya es va cobrir d'homes, toros 
i cavalls, amb horrible confusió; des de llavors va 
csser nomenat aquest lloc muntanya del bou, Móns 
Bovis, Montbui». 

F R A N C E S C G O S A L B E S I C A S T A Ñ É . 

(De «Amics del Folklore de Catalunya»). 

<tAn e c dot ari català 

Recollint les facècies de la vida d'estudiant de 
^alentí Almirall, en trobem una dels primers temps 
dels Jocs Florals. 

A l 'Almirall li va ocórrer de fer-ne una paròdia 
en un quart o quint pis dels darreres de la capella de 
Marcús. Van anar-hi estudiants a presidir-los, dis
fressats d'alcalde, de governador, de bisbe, etcètera. 
L Almirall va fer que la reina de la festa fos una 
pobra terraire i va pujar-la a dalt a l'hora oportuna. 
Després va pujar-hi l'ase i tot. No cal dir que l 'anèc
dota va fer molt de soroll. 
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Olèrdola. - Vista parcial del Castell. 

Olèrdola 

A la comarca de l'Alt Penedès, es dóna el nora 
d'Olèrdola al municipi format pel poble de 

Moja, i delscaserius Can Trabal, Can Torres, Ferran, 
Sant Pere Molanta, Viladellops i La Plana Rodona, 
essent aquest darrer la capitalitat de l'Ajuntament. 

La primiva població d'Olèrdola estava situada a 
uns 7 quilòmetres al sud de Vilafranca del Penedès, 
considerant-se'l un poble preromà, en les runes del 
qual hi havia, a mitjans del segle x, un fort castell. 
i per aquesta causa se l'anomenava, generalment, 
amb el nom de Castell d'Olèrdola *. 

De l'antiguitat d'Olèrdola, en són bona prova Ics 
runes de les seves muralles; les sitges obertes a les 
roques, i les sepultures de forma ovalada, obertes 
també a les roques. 

Testifiquen igualment la vellúria d'aquelles runes, 

* Cartulari de Sant Cugat del Vallès, núm. 462, tol. I43 ' 
any 958. 
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les monedes ibèriques i els fragments de terrissa 
romana que s'hi han trobat. 

Malgrat això que acabem d'esmentar, alguns 
historiadors asseguren que tais runes no són d'una 
població preromana. 

Hem de consignar que allà pels anys de 992, el 
comte de Barcelona va fer edificar, dins de les mura
lles del Castell d'Olèrdola, una església a honra i 
glòria del princep dels arcàngels, el victoriós Sant 
Miquel. Per tal motiu, molts són els qui coneixen 
aquest poble amb el nom de Sant Miquel d'Olèrdola. 

Després, un cop acabada la reconquesta, no essent 
ja de cap utilitat la conservació i utilització del 
Castell d'Olèrdola, es va anar abandonant i els 
habitants dels seus encontorns, ja per estar més 
prop del camí de Tarragona a Barcelona, ja per a 
gaudir de les franquícies i privilegis concedits als 
pobladors de Vilafranca, la fundació de la qual data 
de mitjans del segle xn, se n'hi van anar a viure, 
quedant poc a poc desemparada aquella població. 

Aquestes són les notes històriques que hem pogut 
recollir de l'origen d'Olèrdola. 

JOAN MARTÍ I TIANA. 

CORRANDES 

Valga'm Déu, poma vermella: 
jo no sé qui us collirà. 
Vós n'heu pujada tan alta 
que ningú hi pot arribar. 

* * * 

Donzelleta agraciada, 
a qui us compararé? 
A la neu de la muntanya 
o a les roses del rosé? 
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Entreteniments Instructius 

LOGOGRIF NUMÈRIC T A R J A 

123456789 
49349653 
5748393 

453579 
75327 
6239 
327 
24 

1 

Planta. 
Ofici. 
Verb. 
Nom de dona. 
Poble català. 
Parentiu. 
Color. 
Nom d'home. 
Consonant. 

J E R O G L Í F I C 

ROC SILS SEDÉ 
PINTOR 

Combinar degudament aquestes 
lletres de manera que donin el 
nom d'un monument de la nostra 

terra, 

C O M B L E 

Quin és el comble d'un 
xofer? 

Q U A D R A T 

A M B I D E X T R E 

1 23 
32 1 

Nom d'home. 
En les barques. 

Substituir els punts per lletres, de 
manera que es llegeixi, vertical 
i horitzontalment: part del oos, 

verb, fruita i defensa. 

Solucions als "Entreteniments Instructius' 
publicats al núm. 78 

Logogrif numèric: Cornellà. 

Xarada: Coloma. 

Ambidextre: Llom, Moll. 

Tarja; Ball de les Gitanes. 

Rombe: V, Mer, Maria, vermell, riera, ala, l. 

AQUEST NÚMERO HA PASSAT PER LA CENSURA^ 
1 9 3 8 2 — IMF. ALT*S. - ÍAÏCILOH A. 
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