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Salvaguardem 
els nostres infants 

VUI, aquesta tarda, cosa inacostumada en 
mi, he estat una estona en el balcó de casa 

meva. Ni mai que hi hagués sortit! He pogut contem
plar una batalla en miniatura on les metralladores i 
Jusells jugaven el principal paper acompanyats de 
bombes de mà Es clar que tot era fictici, reduint-se, 
només, a un sewçill joc d'injants. La intenció, però, 
hi era clarament manifestada. N'eren els protago
nistes uns quants brivalls, barreja de xicots l'edat 
dels quals deuria ésser compresa entre els vuit i els 
dol\e anys. Han començat per construir, aprofitant 
les llambordes del carrer encara amuntegades en 
pilots deformes, evocadores del paper que hom les 
obligà a interpretar en certs esdeveniments barcelo
nins ocorreguts a començaments del passat maig, 
sengles parapets des d'on les dues bandes en lluita 
s'hostilitçaven durament. Fustes de tots tamanys i 
formes simulaven l'armament; la sorra que havia 
estat deixada al descobert en desempedrar, tirada a 
grapats des d'un cantó a l'altre, era emprada per la 
mainada amb el gest característic del soldat llança
dor de granades; l'espetec continu dels projectils, 
hàbilment imitat per la canalla a força de crits, 
eixordava l'espai... 

Les autoritats, el poble en massa, tots els ciuta-
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dans conscients dels nostres actes, deuríem vetllar 
per tal d'evitar aquesta mena d'espectacles a fi que 
els plançons d'avui, homes del demà, no se'ls conta
minés l'esperit bèl·lic dels dies que estem vivint. S'ha 
dit i rèdit que els plançons d'avui seran els que més 
a pleret gaudiran l'era de pau i benestar, de progrés, 
treball i llibertat que constituirà l'esdevenir de la 
nostra Pàtria. Es convenient, doncs, de preservar 
els infants de tota idea de guerra. Es necessari, alta
ment imprescindible, sembrar en llurs cervells la 
flor blanca de la pau, exterminant per complet tota 
mena de jocs el desenrotllament dels quals sigui a 
base de lluites. Els entreteniments dels menuts han 
d'ésser el més clar reflex de llur ànima infantil, ver
ge d'insanes passions, completament exempta de ma
lèvoles intencions pura i diàfana a tot ésser-ho. 

L'educació del nen ha de portar-se a terme per 
persones que veritablement sentin vocació per a exer
cir-la, per ciutadans d'historial exemplar i d'intel li-
gència clarivident, per ésser amants de salvaguardar 
la pau a ultrança. Els mestres i mestresses, per una 
banda; per laltra, els pares, els familiars, tots, tot
hom ha de voler allunyar del pensament dels petits 
tota idea d'odi i rancúnia. Ells, principalment ells, els 
nostres fills, han d'ésser els que, a instàncies nostres, 
dels grans, de llurs responsables, hissin la bandera 
blanca, aquella simbòlica senyera que per ésser de 
blancor immaculada simbolitza arreu del món per 
on oneja la més lleial i sincera germanor. 

El nostre interès, l'interès de cadascú de nosaltres, 
ha de prendre proporcions considerables en tot el 
que faci referència als infants. A sacrificar-ho tot 
per a ells... No oblidem que per a ells ha d'ésser la 
nostra Catalunya de demà. Hem de procurar, doncs, 
que ens facin quedar bé i sàpiguen administrar 
degudament el nostre patrimoni. 

FREDERIC BALLIRANA. 
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Hem de llegir 

TOTS els homes tenim un afany, un desig de saber. 
Quan a l'escola, encara infants, comencem a I 

adquirir aquells coneixements rudimentaris que han 
de servir de base a una formació acurada, la qual ha I 
de constituir l 'arma més poderosa per la nostra ac
tuació futura, ja sentim aquest anhel de saber. Perquè I 
es converteixi en realitat aquest desig, aquesta ambi
ció —per cert ben lloable— és precis que un cop 
finida la nostra formació escolar, en deixar per sem
pre les aules en les quals hem après les primeres 
lletres, t inguem la força de voluntat suficient per a 
continuar estudiant. 

I com hem d'estudiar?, segurament ens pregun
tareu; i us respondrem: El procediment més agrada
ble d'adquirir nous coneixements és la lectura. 

Tots els savis i homes cèlebres han passat hores i I 
més hores llegint, i, gairebé basant-se solament en 
els coneixements adquiri ts per mitjà de la lectura i I 
de l'observació, han pogut oferir-nos els invents, les 
teories científiques i les obres literàries que els han 
immortali tzat . 

Ara bé, no tots els llibres són bons per a llegir. 
Cal saber escollir-los. I aquest treball és en realitat, 
encara que no ho sembli aparentment , un bon xic 
difícil, i al mateix temps porta aparellada una gran 
responsabilitat. En el cas de no veure'ns amb cor de 
fer nosaltres mateixos aquesta tria, hem d'acudir a 
persones autoritzades, les quals tindran una gran 
satisfacció en aconsellar-nos. 

Els llibres són tan indispensables a l 'home com 
el pa de cada dia, i, per dissort, és dolorós dir-ho, 
però és evident, apareixen u n b o n nombre de llibres, 
opuscles i revistes que, lluny de formar-nos, ens con
duiran pel camí del vici i de la ignorància. D'aquesta 

164 



premsa, precisament, tenim l'obligació moral de fu
gir-ne, perquè és el verí, que minaria, poc a poc, la 
nostra intel·ligència. 

¿Es comprensible que en els nostres temps —força 
fecunds per a la literatura mundial i també per a la 
nostra— hi hagi tan poca afició als llibres? ¿Es possi
ble que els habitants de Catalunya, que tantes proves 
de cultura han donat en el transcurs dels anys, no 
sentim en l'actualitat aquest afany d'adquirir nous 
coneixements? No, no és possible. Estem plenament 
convençuts que els fills de Catalunya despertaran, 
molt aviat, d'aquest endormiscament vergonyós i 
s'apressaran a esmenar-se. I la nostra joventut cer
carà, novament, amb avidesa, aquells coneixements 
que han de formar-la intel·lectualment, moral i 
social, a fi que en l'avenir, quan ocupin llocs de r e s 
ponsabilitat en la direcció de la nostra terra, la puguin 
col·locar en un lloc preferent entre els altres pobles 
del món. 

MANUEL SERRAT I PUIG. 

Les casetes polides i gentils com gavines damunt la mar. 
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Cinc minuts d esbojarrament 
amb l escultor 

Manolo Hugué 

MANOLO Hugué, el ja famós Manolo, és una 
veritable curiositat de Catalunya. Encorvat 

pel pes dels anys; mans de nusos, sempre amb el 
bastó que el sosté en les seves passejades inacabables, 
aquí, sentat davant nostre en aquesta casa de la joliua 
localitat de Caldes de Montbui, l'acabem de consi
derar com ho hem fet, impulsats per un instint fisca-
litzador. Mentre parla —perquè a Manolo no li plau 
el silenci, i ha de parlar i parlar, encara que només 
sigui amb la seva pròpia ombra — , les mans, que han 
deixat el bastó, treballen inquietes el fang que dóna 
a llum la figura minúscula d'un home que aquí no 
cal anomenar . Poc a poc, els perfils clarissims i 
acusats del que posa, queden ben assimilats pel fang 
que l'escultor estova o endureix, rebaixa i afina, 
d'acord amb el seu saber —que no és poc. 

¿\ de què parla Manolo Hugué? Transcr iure punt 
per punt la seva conversa, és cosa que escapa a la 
nostra bona voluntat. Però en aquests cinc minuts 
que no ha parat de dir coses i més coses, li hem sentit 
explicar escenes de la seva vida —una vida de roda
món que té moltes escenes, per cert. 

Recordem el que ens ha contat d'una vegada en 
què un crític d'art va escriure respecte a la seva obra: 
«Les seves escultures són fetes d'una pasta com la de 
l 'excrement humà . . . El seu estil, és la d'un pobre 
boig...» Manolo no s'enfadà. El que l'enfadà fou la 
pèrdua d' un retrat seu que pocs dies abans havien 
donat al que això escrigué, per a posar-lo damunt la 
«crítica»! 

Ens parla de la seva estada a França. ¿Quantes 
anècdotes podríem contar d'aquest home que de la 
veïna nació en conserva l'esperit? Moltes; però I'es-
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cultor no ens en vol narrar ni una, mentre ens asse
gura que t indrem ['exclusiva de la publicació de totes 
per quan mori. 

—Ah!, que sols hi ha aquest contratemps, amic! 
Que jo no puc morir! ¿Què faria el món sense mi? 

I d'això salta a una altra cosa: Ens recita una 
poesia, en francès, molt expressiva, que dedicà, in 
menti, a Josep Pla, en dia en què aquest n'hi féu una 
de crespa. Són cinc minuts d'esbojarradament, els 
que passem amb l'escultor Manolo Hugué. Només 
parla ell, I és ell, també només, el que acciona i re 
corda i burxa el calaix de les agudeses. 

—Però creieu que ara es practica l'art? ¿Tot això 
que hi ha per Barcelona, a les exposicions que s'obren, 
és art? Jo en diria art rodat, que està millor... 

«Creieu, vós, amb la igualtat de l'home? —conti
nua—. Jo, no. Mireu: un dia em vingué un amic, 
ara, en plena guerra antifeixista, que em digué això; 
això de què tots som germans. I jo li vaig dir: «fins 
amb els negres?». Amb els negres, també! —em re
plicà. «Això tu —vaig fer jo—; que potser ets blanc 
de fora i negre d'ànima!» I se'm va enfadar, ¿sabeu?» 

Ja no pot més. Un bocí de fang no se li vol amot-
llar al lloc que ha de fer de nas, i tota l'atenció de 
l'escultor es concentra en aquest treball. Amb la 
petita paleta rasca la matèria. Fa l'esquena com cal; 
buida més un ull, que es veia anormal; humanitza 
més el rostre... 

Sols quan per primera vegada parlem nosaltres 
per a demanar-li una fotografia seva, deixa la feina 
per a mirar-nos fit a fit. 

—Ah!, no. Això sí que no! Primer vull veure el 
que portarà la revista en què escriviu de mi, i després 
ja en parlarem. Repeticions, no... 

Ja ho pot veure, Manolo Hugué. Es una cosa es
bojarrada la que li dediquem, com la conversa que 
sostinguérem un dia en aquell poble. Però que li 
consti que ho fem, desitjant que el poble català r e 
cordi els artistes, a desgrat de tot... 

JOAQUIM GRAU LATORRE. 
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Valls 

AQUESTA terra privilegiada, joia dels seus habi
tants i de tota la comarca, a 96 quilòmetres de 

Barcelona, 19 de Tarragona i 20 de Reus, és una de 
les ciutats que conserven les característiques catala
nes més atraients. 

Valls, no és una ciutat sumptuosa en quant a la 
qualitat dels seus edificis, ni a la regularitat dels seus 
carrers. Però, vista del Passeig de l'Estació, Valls té 
la sumptuositat de les coses rústegues i senzilles. 
Formen una bella visió, les esquenes torrades als 
casals pagesívols, vistos del Passeig de l'Estació estant. 
Tenen per fons, a tall d'escaient decorat, la blava 
muntanya de Prades; donen la visió de tenir el peu a 
la mateixa llinda del poblat. 1 les cases que van pu
jant gradualment en restalleres, sembla que tenen la 
sublim aspiració del cim lluminós. 

Una altra entrada a la població, de les més autèn
tiques, és el Portal Nou. Via central empedrada per 
al trànsit, amb espai prou ample per a l'estaciona
ment de vehicles i els imprescindibles constructors 
de carros i les no menys imprescindibles tavernes. 
Una i altra gosen de fama tradicional. Però avui. 
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amb el transcurs del temps, s'han convertit en bars 
moderníssims, la qual cosa fa que a les nits d'estiu 
s'hi puguin fer ballades de sardanes que li donen 
gran animació. 

Formen bell escaient a la ciutat la plaça de la 
Caserna, una de les més espaioses, modernament 
urbanitzada amb els seus jardinets; el Pati, lloc deli
ciós per a prendre-hi la fresca, que en poc temps ha 
esdevingut el punt de més concurrència; el carrer de 
la Cort, dit de Baldrich, és la via més populosa de la 

Font del Pati. 

ciutat, ja que tot ell respira gràcia i gentilesa, amb 
les botigues il·luminades que donen marcat relleu a 
la ciutat; les places del Blat i de l'Oli, són les úniques 
amb porxos que té la població, mostrant la primera 
la seva magnífica casa de la Vila, d'una austeritat 
conventual, del segle xvi, donant-li una nota típica 
el mercat del gra, que indubtablement a ell es deu el 
nom popular; la plaça de l'Oli no ha deixat d'ésser el 
centre de venda, per això és anomenada plaça del 
mercat. Posseeix altres carrers i places i edificis, com 
la Casa de Caritat, el Teatre Principal, l'antic Hos
pital, el Banc de Valls i construccions religioses. 

Consta, en l'actualitat, de més de 11,300 habitants; 
els mitjans de comunicació són les carreteres a Tarra-
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Dada curiosa: L'arc del carrer dels Jueus, 
de Valls, ja desaparegut. 

Vista parcial de^Valls. 
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;ona, al Vendrell, a Reus, a Santa Coloma, a Lleida 
per Montblanc, de Tarragona a Lleida (condueix al 
monestir del Poblet), a Igualada, d'Alcover a Santa 
Greu de Calafell (condueix al Monestir de Santes 
Creus), a la de Reus a Montblanc, i a Nulles. 

Els dies de mercat, dimecres i dissabtes, fa bonic 
de veure els seus carrers envaïts de gent del camp, 
amb aquell to de veus i d'accent tan peculiars. 

La gent de Valls estimen el terrer d'una manera 
arrelada, i prova d'això són les típiques masies. No 
hi ha vallenc que no tingui la seva masia, gran o 
petita. Han sabut conservar els seus costums seculars; 
una mostra en són els seus famosos «Xiquets», tan 
coneguts arreu de la nostra pàtria. 

Els afores de la terra dels «castellaires» són excel-
íents. Una espessa ufana d'arbres fruiters, vinyes i 
conreus, donen a aquesta comarca un gran encís. 
També els seus voltants posseeixen aigua en abundor, 
aigua que corre per les sèquies i pels solcs, que 
s'aprofita pel regadiu, per ésser ciutat eminentment 
agrícola, la qual cosa constitueix la seva millor r i 
quesa. 

J. C. C. 

L'Escut de Valls. 
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D E L A N O S T R A H I S T O R I A 

Les antigues institucions 
(Acabament) 

LES Corts celebrades a Barcelona són: dels anys 
t 1068 a 1283 se'n celebraren diverses en què sols 

hi assistiren el Braç.eclesiàstic i el Braç militar. 
En 1283 hi va ésser admès el Braç popular. 
En 1290, Alfons «El Benigne» celebrà les segones. 
En 1291 i 1310, les tingué Jaume II. 
En 1338, 1344, 1369 i 1382, Pere IV. 
En 1409, don Martí. 
En 1413, don Ferran I, 
En 1416, don Alfons «El Magnànim». 
En 1422, la regina donya Maria. 
En 1433, don Alfons «El Magnànim». 
En 1452, la regina donya Maria. 
En 1455, el rei de Navarra, don Joan. 
En 1474, don Joan II. 
En 1481, 1493 i 1503, Ferran «El Catòlic». 
En i520 i i52g, l 'emperador Carles V. 
En 1564, el rei Felip II. 
En 1599, el rei Felip III. 
En 1631, el rei Felip IV. 
En 1702, el rei Felip V tingué les últimes. 
A més, apart dels Diputats de Barcelona, existien 

els Magistrats de Tarragona, els Pahers de Lleida 
i els Jurats de Girona, la importància dels quals po
dem remarcar a continuació per les efemèrides que 
hem trobat: 

18 de febrer del 1327.—El rei Alfons II aprova tot 
el que han fet els Pahers de Lleida a favor 
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d'aquella Universitat. (Cal recordar que en 10 de 
febrer del 1718, el Nunci publicà un Breu, trans
ferint els Privilegis de la Universitat de Lleida a 
la de Cervera, bastida per Felip V). 

20 d'abril del 144.2.—Els Jurats de Girona ordenen 
als jueus que surtin dels seus domicilis del carrer 
de Sant Llorenç, per no ésser el dit carrer «call 
juïch». 

14 d'abril del 1458.—El Consell General de Lleida 
delibera i ordena que, degut a la pesta, fos decla
rada i celebrada anyalment la festa de Sant Jordi. 

u de setembre del i65$.—Felip IV tramet, una lletra 
als Jurats de Girona pels socorsos donats a les se
ves armes. 

¡4de febrer del i6g4.—El Consell General de Lleida 
declara que el Rector de la Universitat té dret a 
vestir el trajo de Doctor, en el Chor d'aquella Seu. 

* * • 

La primera casa de la Generalitat, o del General 
de Barcelona, estigué en el «call juïch», fins que a 
darreries del segle xiv es traslladà a una caseta amb 
façana al carrer de Sant Honorat. Allò fou el principi 
del Palau de la Generalitat, abans Palau de la Dipu
tació Provincial de Barcelona. 

En 18 de juliol del 1416, amb motiu de trobar-se 
en mal estat la paret del carrer del Bisbe, s'acordà 
substituir-la per una façana de pedra, les obres de la 
1ual anaren a càrrec del mestre major Marc Çafonts, 
1 'a part artística anà a càrrec de l'artista Pere Johan, 
pel preu de deu florins. 

En 1432, les Corts de Barcelona hi feren construir 
la Capella de Sant Jordi, d'estil gòtic florit. En i526, 
va construir-s'hi la Cambra Daurada, o del petit con
sistori. En i5g6, s'hi construí la part moderna de 
1 edifici que dóna a la Plaça de la República, projecte 
de Pere Blay, i acabada en 1617. (Altres historiadors 
diuen que l'edifici fou començat en 1436. Que fou 
destinat des del 1718 per Reial Audiència, de la qual 
e n resten la porta de Sant Jordi, l 'avant-pati, el 
claustre gran i el pati dels tarongers. La façana 
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principal de la Plaça de la República i el Saló de 
Sant Jordi, són obres del 1398, per Pere Blay, aca
bades en 1602). 

Deis diversos arxius existents a Barcelona, merei: 
ésser recordat el de la Reial Corona d'Aragó, el mé» 
antic, nombrós i complet que es coneix a Europa, i 
on s'hi ha reunit el de la vella Diputació. En ell hi 
han tota mena de documents, àdhuc els de la Dipu
tació del General, la qual cosa demostra la seva 
antiga esplendorositat i potència. 

* » * 

I ara, quan Catalunya es lliura en cos i ànima al 
combat contra el feixisme, quan les banderes de casa 
nostra onegen victoriosament terres enllà de la nos
tra terra, quan l'anhel de Llibertat remou les més 
Intimes fibres del nostre cor, ara és quan més no
bles, més magnífiques i més equitatives se'ns apa
reixen les nostres velles institucions, orgull de la 
nostra pàtria i de la nostra història.. . 

RAMON BOTEY I OROBITG. 

(De «Amics del Folklore de Catalunya» 

Per dades complementàries, vegi's CURIOSITATS DE CATALUNYA, pà
gina 19 del núm. 16: «Fets històrics»; pàg. 94 del núm. 29: «Corts a 
Montblanc»; pàg. 308 del núm. 36: «Corts a Puigcerdà»; pàg. 691 del 
núm. 48: «Nota històrica»; pàg. 22 del núm. 49: «Nota històrica». 

ir 
AFORISMES I PROVERBIS 

Amb els veïns, val més estar-hi bé que malament. 

A qui hagis de donar sopar, 
no li planyis el berenar. 

A la casa on de tot hi ha, aviat s'arregla el sopà. 

Metges, advocats i procuradors, 
a l'infern de dos en dos. 
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RECULL DE 
REFRANYS 

ADOBATS 
per 

F. ALAVEDRA 

Val més un boig conegut... que un cop de puny als 
nassos. 

Dona jove i home vell... corrida reial. 
Home casat... per la parròquia. 
Val més caure en gràcia... que d'un quint pis. 
Quan un menys s'ho pensa... li porten la cèdula. 
Qui s'acompanya amb un coix... al cap de l'any 

dotze mesos. 
Pensa mal i... arronça el nas. 
Qui no mira endavant. . . senyal que bada. 
Déu dóna faves... i a la plaça venen raves. 
Amb palla i temps.. . es fan màrfegues. 
Cap geperut.. . pot viure amb l'esquena dreta. 
Feina feta... passa-la a cobrar. 
Com més petita és la nou.. . menys atipa. 
Gat escaldat... camina amb pena. 
Qui dia passa... es va fent vell. 
Qui tingui més... que em tregui d'apuros. 
Qui pega primer. . . té por de rebre. 
El que no vulguis per tu. . . dóna-ho a qui ho necessiti. 
Qui mal no fa... és un bon subjecte. 
Músic pagat... menys feina. 
Pel juliol... do, re, mi, fa, sol. 
Hi han més dies... que urbans de punt. 
Gallina vella... és dura de rosegar. 
A la terra dels cecs... al borni li manca un ull. 
Brams d'ase... somera a la vista. 
Més val viure tranquil . . . que patir del fetge. 
A cavall regalat... digues-li gràcies. 
Si vols estar ben servit... treu la grossa de Madrid. 
Qui no té memòria. . . que no vengui a fiar. 

175 



Qui vol tenir un gust.. . que es grati la butxaca. 
Qui més mira. . . veu més que els altres, si no bada. 
Entre gustos. . . poques raons. 
Un bon dinar. . . costa diners. 
A la taula i al llit... no s'hi pot ésser a la vegada. 
Primer s'atrapa un embustero. . . que un cavall des

bocat. 
Déu té un bastó... que no estova matalassos. 
Val més enginy.. . que patir gana. 
Jocs de mans a la plaça... perill d'ermilles. 
El que no es paga amb diners. . . m'ho emportaria a 

casa. 
Qui fa un cove... mata el temps. 
Quan les filles són casades... les cadires es refreden. 
Home roig i gos pelut. . . puces segures. 
Caldera vella... negoci pel drapaire. 
Cor que vols... fés-te la guitza. 
Allò que és més desitjat... és amb seguretat el que 

és més bo. 
Com més cosins.. . més família. 
Mai no es pot dir . . . d'aquesta sogra em lliuraré. 
Qui s'espera... té pocs nervis. 
Contra gustos... al tanto. 
Qui té fam... odia els escuradents. 
Qui no té pa ni coca... menja el que pot. 
Qui et vol bé... senyal que t 'estima. 
Home petit... sabates amb talons alts. 
Qui busca... senyal que ha perdut. 
A la terra dels cecs... ningú no hi veu. 
Qui llengua té i és llarga.. . fa mal de cap. 
Pel juny. . . fa molta calor. 
Pel juliol.. . encara en fa més. 
Abans no et casis .. tira't d'un tramvia. 
A la taula d'En Bernat.. . qui no hi és no fa forat. 
Val més anar al forn... que a cà l'apotecari. 

SUPERSTICIONS 

El número 13 
En veure el número 13, hi ha qui s'esgarrifa i es 

posa capficat, pensant en la desgràcia que li passarà. 
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CATALANS NOTABLES 

Francesc Feliu i ZJegués 

\ T A T a Lleida, fou excel·lent professor i savi ma
l l temàtic. De molt jove va prendre part acti-
víssima en el patriòtic alçament del 1854, fent-se 
acreedor, pel seu comportament, a què la Junta de 
Govern de la província de Lleida el recompensés, 
agraïda, nomenant-lo subtinent del batalló de 
Luchana. 

Dos anys més tard, al final del bienni, en aquell 
període de febre revolucionària, va rebel·lar-se con
tra el despotisme del govern de O'Donnell, i amb el 
coronel Bellera i el comandant Mazorca, manant 
forces sublevades d'Aragó, varen juntar-se a Fraga 
amb les que, provinents de Catalunya, anaven ma
nades pel Noi de la Barraqueta, i varen donar la 
notable acció de la Mesquita contra les forces del 
govern, representades per la cavalleria de Farnesio i 
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els caçadors de Simancas, obligant-les a retirar-se, 
després d'un brillant combat. 

Després d'ensenyar matemàtiques als Instituts de 
Lleida i Cervera, durant alguns anys, va prendre 
també part molt activa, trobant-se accidentalment a 
Madrid, en els treballs revolucionaris precursors de 
la Revolució de Setembre, al costat dels Orenses. 
Figueras, Pi i Margall, Salvoechea i Castelar, en 
representació dels demòcrates de la província de 
Lleida. 

Com a tret característic de la seva integritat de 
caràcter, basti consignar que en triomfar la Revolu
ció de Setembre i durant el govern d'en Prim, els 
seus amics volgueren recompensar-li els treballs, 
nomenant- lo inspector de primera ensenyança de la 
província de Lleida; mes ell, per delicadesa, no va 
voler acceptar aquesta recompensa, preferint que
dar-se a l'Escola Superior de Badalona, que per 
oposició tenia guanyada. 

Al davant d'aquesta Escola hi va estar-hi per 
espai de 5o anys sense interrupció, dedicant-se, amb 
paciència de benedictí, a l'educació d'un sens fi de 
generacions, representades brillantment el dia del 
seu enterrament. Entre els molts a lumnes del pro
fessor Feliu, que avui ocupen posicions brillants en 
la societat com a catedràtics, metges, enginyers, 
marins, fabricants, militars, comerciants, etc., volem 
citar, per ésser molt coneguts, l'escriptor i dibuixant 
Apel·les Mestres i l 'eminent actor Enric Borràs. 

El senyor Feliu, com correntment se l'anome
nava, era tot un home de ciència i un profund mate
màtic. En virtut de la publicació d'alguns dels seus 
treballs originals sobre qüestions matemàtiques, va 
ingressar a l 'Acadèmia de Ciències Naturals de Bar
celona, l'any 1873. 

Després, els seus deixebles vàrem oferir-li un 
homenatge d'admiració. En aquest homenatge, que 
va presidir el savi Rodríguez Méndez, aleshores rec
tor de la Universitat, vàrem fer-li ofrena d'una edició 
de les seves obres Resumen histórico de las matemá
ticas, Teoría de las probabilidades, Memoria sobre 
las Juergas • centrales, Expresiones imaginarias, 
Cálculo del interés, Tiempo, Su medida. De la segona 

178 



de les obres citades, l'insigne matemàtic Santiago 
Mundi, en diu, en el pròleg, el següent: 

«En la Teoría de las probabilidades, Feliu de
muestra ser no sólo pedagogo, sino filósofo profundo 
v moralista ejemplar. Aunque no hubiere escrito 
nás que esta Teoría, merecía Feliu Vegués el home
naje que le habéis hecho imprimiendo sus obras». 

La ciutat de Badalona, nostre aimat «terròs», 
ttenta sempre a honorar als homes de veritable 
vàlua, portà a cap l 'homenatge de col·locar el retrat 
Jel nostre mestre Feliu Vegués al Saló d'Actes de la 
Gasa Municipi i Ajuntament de la mateixa, com 
•ambé, a qui tant abnegadament treballà per la 
Ciència i pel Progrés, dedicar-li i fer rotular amb 
els nom i cognoms de Francesc Feliu i Vegués, un 
Jels grups escolars i carrers de Badalona. 

A l'avançada edat de vuitanta-quatre anys morí, 
a la veïna ciutat de Badalona, la rellevant personali
tat, qual nom encapçala aquestes ratlles. 

Com a final d'aquest esbós biogràfic, cal consig
nar que el senyor Feliu, conseqüent amb les seves 
conviccions, disposà expressament que el seu enter
rament fos purament civil. 

L L O R E N Ç B R U N E T . 

Professor de Belles Arts. - Barcelona. 

Una escena familiar, darrers segle xrm. 
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Aragó. - Aquesta és la vida d'Aragó. L'era assolellada en excés, amb 
el batre del blat com a ofici. Encara que a estones, com el de la foto, 

sembli esbarjo. 

Un c at a ià 
per terres aragoneses 

VI 

P L O U 

AMB l'amic aragonès avui hem estat a Plou. Plou 
és un poble menut de les encontrades de Terol, 

que està situat en un montijol de faisó ben pintoresc. 
S'hi va, des d'Alcanyiç, per la carretera general que 
condueix a la capital del baix Aragó; però, en arribar 
a Calanda, la primera població que es troba al llarg 
d'aquesta carretera, l 'hem de deixar per empren
dre'n una altra de segon ordre —que d'ésser sincers 
n 'hauriem de dir de tercer o quart . 

Entre sinuositats del camí que seguim, pel qual 
el cotxe dóna uns salts que ens fan témer que perdrà 
peces, arribem de sobte a Andorra; a tots els pobles 
aragonesos s'hi arriba de sobte. Són als cinc quilò-
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metres, a tres, a un i mig, i fins a menys a vegades, 
i res no us fa creure que esteu arribant a un indret 
poblat. Les crestes elevades, l 'abrupta terra que 
forma turons sense població forestal, us els priva de 
veure. 1 després, en un tancar i obrir d'ulls, al davant 
teniu unes cases —poques— i uns carrers costeruts 
i bruts: sou al poble. 

D'Andorra —un poble de Terol, també, no pas 
de la minúscula República— en sortim per l'esquerra, 
fins a Muniesa, que, com per totes les localitats, la 
carretera les travessa pel mig. A aquest punt, també 
per l 'esquerra, seguim una altra carretera. I sense 
trobar cap poble, però quan estem a la vista de 
Cortes de Aragón, trencant per la dreta, arribem a 
Plou. 

Plou ha estat un nom que ens ha impressionat. 
No així el poble, que ofereix totes les característiques 
dels altres pobles de l'Aragó. I és que el nom ens ha 
evocat la Pàtria. 

Plou... Plou... Hem baixat del cotxe en què hem 
fet el viatge. Al bell mig de la plaça petita i de pujada 
pronunciada, parlem amb els dos més vells del poble. 
Enduts per la nostra dèria, els preguntem per l'origen 
d'aquest nom. Nosaltres creiem que tingui alguna 
cosa a veure amb Catalunya; perquè àdhuc la pro
nunciació del mateix poble es fa d'acord amb la 
manera que nosaltres diem «plou» en dies de pluja. 
Però ningú d'ells no sap res de res. 

Un ens diu que només sap que aquest poble 
existia ja en vida dels seus besavis, i potser que es 
remunta a temps de l'avior més antiga i sempre 
s'ha anomenat igual. A més a més, afegeix, per 
aquestes rodalies hi han cognoms Plou, en abundor. 

Als qui així s'anomenen els preguntem el mateix. 
N'hi ha un dels interrogats, que sap que ve de família 
catalana, encara que ell ignora si el poble té aquest 
origen. 

Hem de deixar Plou, que no té cap cosa nova a 
descobrir que poguem oferir als lectors, sense esclarir 
el que volíem; però ens ha plagut apuntar la idea de 
trobar una nova cosa aragonesa que fa recordar les 
nostrades. 

JOAQUIM GRAU LATORRE. 
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Premsa Comarcal 

XI 

VENDRELL 

REVISTA DEL COLEGIO DE VENDRELL.—Órgano del 
Colegio.—Defensor de los intereses de la Ense
ñanza. 

1883.—440 X 320 mm.—4 pp.—Castellà. 
E L ARCO DE BARÀ.—Periódico de intereses comar

cales, literatura, ciencias y artes. 
1885.—320 X 220 mm.—8 pp. i cobertes .~ 

Castellà. 
E L VENDRELLENSE. 

1888.—Castellà. 
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD «FOMENTO VENDRELLENSE». 

I8JO.—Castel là. 
E L DEMÓCRATA.—Semanario republicano de avisos, 

noticias y literatura. 
1892.—440 X 320 mm.—4 pp. —Castellà. 

EL VENDRELLENSE.—Semanario independiente. 
1892.—440 X 320 mm.—4 pp.—Castellà. 

LA ACTUALIDAD. 
1894.—Castellà. 

E L CAMPESINO.—Periódico quincenal. Órgano de la 
Federación de Trabajadores Agrícolas de ia 
Región Española. 

1896.—440 X 320 m m — 4 pp.—Castellà. 
LA RENAIXENSA.—Diari de Catalunya. 

1897.—235 X i65 mm.—16 pp.—Català. 
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Lo VENDRELLENCH. —Setmanari comarcal del Baix 
Panadés. 

1900.—440 X 320 mm.—4 pp.—Català. 
LA PROTECCIÓN AGRARIA.—Órgano de la Cámara 

Agrícola de Vendrell y su Comarca. 
1902.—220 X 160 mm.—16 pp. i cobertes.— 

Castellà. 
BOLSA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE VENDRELL. 

1903.—Castellà. 

EL VENDRELLENSE 
ÓRGANO DB LA COALICIÓN-DB LA3I>tfHBCBAS DaLBÍSífilTO DB VENDRKLL 

m U C ^ E i i w T t í * ! í l ™ : i . a lia » 

LA COMARCA DEL V E N D R E L L . 

1904.—Castellà. 
NOVA LEVOR.—Setmanari autonomista. 

igo5.—320 X 220 mm.—8 pp.—Català. 
SEMBRA.—Setmanari catalanista. 

igo5.—312 X 220 mm.—4 pp.—Català. 
EL BAIX PENEDÈS. 

1906.—440 X 320 mm.—6 pp.—Català. 
EL VENDRELLENSE.—Periódico semanal. Órgano de 

la Coalición de las derechas del bajo Panadés y 
la Segarra. 
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igio.—440 X 320 mm.—4 pp.—Bilingüe. 
VIDA.—Revista mensual portaveu de l'*Orfeó Ven-

drellenc». 
1910.—235 X 190 mm.—8 pp. i cobertes.— 

Català. 
BOLETÍN DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E 

INDUSTRIA. 
1914.—Castellà. 

LA GRALLA.—Setmanari nacionalista. 
1922.—355 X 255 mm.—4 pp.—Català. 

>irç I .—fadrel l , djssajrte I de laif de 1JS7.—limera t\. 

lBBXtïïtfflï 
DIHRI: DE I CHTHLUnyA 

R e d a c c i ó : Teatre unta 18. Vendre l l 

A i imin i í t rao ió ; X u c l à . a ú m . 13 ba ixos Barce lona 

m bas*! fHtm i M-Mto. • fuAt Wwlt4MfB. D l* mm. I odi», tarat». 

§ 

. . ; — " • 

^̂ B 
: L« PatntiBf 4* 

per» vendre . * LCU lo* presa 7 en 
U>U lo* diaunctee de Sant Marti d e 
Prorenea l s propis pera fabricas, 
tal lera T altraa oonatraociona 

Donara rabo J. R i v e r * , de 1 a 3, en lo oarrer de l Clot. u n a Dl, 
4*1 mate ix poble . Teléfono 1 7 0 8 

TERRENOS 
Espectacles públiehs. 

BARCELON* 
i « tH T m f i o ni; Ltrro - * • • ! •)•«••». i u ' u t « . - D r t i u i i . i " 

u p4tTW n ^ l i i i - i l ' - l i i L»'t-i !k l< ^ . < l l l u . 
r a . T t o C » T * L * - l o m a - t W íl**»«t» v.ü.t*» t ' v i ' t " l i » a» 

l i r ó - I ^ U I I I D J«**h P*ln j CM1». L · i n a » U Deuiaa* — L·itar» 
•ni Ui*i»rt W Miau »•»»• •»'•• Sf. »»rT»j «C*.nM pette» »•> » H » « »• 

RENAIXEMENT.—Setmanari republicà nacionalista.— 
Portaveu de les esquerres del districte del Ven
drell. 

1922.—322 X 225 mm.—8 pp. i cobertes.— 
Català. 

NATURA.—Revista setmanal. Revista literària, agrí
cola i d'informació. Defensora dels interessos 
generals del districte del Vendrell. 

1923.—320 X 220 mm.—8 pp. i cobertes.— 
Català. 

PENEDÈS DEPORTIU —Revista setmanal d'informació 
d'esports. 
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1924-—310 X 220 mm.—8 pp.—Català. 
CATALUNYA ESPORTIVA. — Revista d'informació i pro

paganda deportiva. 
1928.—320 X 220 mm.—12 pp.—Bilingüe. 

LA COMARCA DE VENDRELL. 

1929.—440 X 320 mm.—4 pp.—Castellà. 

TEMPS NOUS.—Òrgan del Partit Republicà Naciona
lista. Surt un cop cada mes. 

1930—325 X 225 mm.—8 pp. — Català. 
LA VEU DE LA COMARCA. 

193 I.—Català. 
LA FORNAL.—Periòdic quinzenal. Òrgan d'Esquerra 

Republicana de Catalunya del Baix Penedès. 
•934-—442 X 322 mm.—4 pp.—Català. 
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Els periòdics que han vist la llum a la ciutat del 
Vendrell, compten un total de 28 titols, dels quals 13 
són escrits en català, 13 en castellà i 2 bilingües. 

Llegint la llista que precedeix aquestes ratlles, 
podem veure que, dels títols que la formen, n'hi ha 
tres que per llur història i per la tradició de llur 
nom, sobresurten esplendorosament dels altres Són 
«El Vendrellense», «La Renaixensa» i «El Baix 
Penedès». 

El primer, o sia «El Vendrellense», fou fundat el 
dia 2 d'octubre del 1892, pels germans Jaume, Joan 
i Ramon Ramon i Vidales, els quals varen distri
buir-se la direcció, administració i treball d'impremta 
del periòdic. Aquest setmanari , que era escrit en 
castellà, en arr ibar el 26 de juliol del 1900, va 
aparèixer amb el titol «Lo Vendrellench» i escrit 
totalment en català, el qual va viure fins el 26 de 
juny del 1904, havent arribat, amb les dues èpoques 
de la seva publicació, a comptar un total de 613 
números. 

El segon periòdic, que porta el títol «La Renai
xensa», és el mateix que fou fundat a Barcelona 
l'any 1871, i degut a les persecucions de què era 
objecte per les autoritats a la ciutat comtal, en ésser 
suspesa la seva publicació, el seu fundador, en Pere 
Aldavert, decidí publicar-lo a Reus, on també fou 
suspès, i llavors va traslladar la seva publicació al 
Vendrell, on va publicar-se del 18 d'abril al 27 de 
juny del 1897, data e n ^a <íual f ° u traslladat nova
ment a Barcelona, per haver estat autoritzada la seva 
publicació. 

L'últim dels tres periòdics, «El Baix Penedès), 
començà a publicar-se el dia 21 de març del 1906. 
fundat pel notable literat, fill del Vendrell, en 
Ramon Ramon i Vidales. Aquest setmanari, autono
mista i defensor de les idees federalistes, ha tingut 
llarga vida, puixs 'ha publicat fins el juny proppassat, 
havent tingut, per tant, 32 anys de vida, i compta la 
seva col lecció amb un total d 'uns 1.600 números. 

JOAN TORRENT. 

186 



A una nena 
que ha perdut sa mare 

De Lamartine. 

I'esguard se'ns entristeix, infant, quan posa 
_j sa mirada l'un en l'altre; els dos plorem. 

Tant a tu com a mi ens manca una cosa; 
una cosa que els dos la demanem. 

Jo sé ben bé quin pensament s'empara 
dins dels teus ulls quan tu cerques els meus, 
puix que tu cerques dintre d'ells ta mare 
i jo cerco ma filla dintre els teus. 

Clara mirada que t'encisa l'ànima! 
No ens esguardem ja més així!... 
Apunta en nostres ulls traïdora llàgrima 
que sorgeix espontània, i fa patí. 

La mort, impia, ens deslletà ben d'hora! 
Tu perderes ta llet i jo ma mel. 
Per tornà a veure tot allò que hom plora, 
pobre infant, esguardem ben fit el cel! 

L L . POU Ï SOLÀ, trad. 
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Un cur i os costum 
a M o ntblanc 

EN els començos del present segle, el dia 28 de 
desembre, o sigui el dels Innocents, a Mont

blanc tenia lloc una divertida escena, posada en 
práctica per uns quants pagesos de la broma. Ana-
ven a buscar a les cases riques de la vila uns quants 
jaqués i barrets de copa usats i, acompanyats d'un 
timbaler per a cridar l'atenció, sortiren a fer la 
«barra» (no, el barra). El cap de colla portava un 
bastó amb borles senyal de la seva autoritat; el que 
feia de secretan un gros in-foli dessota l'aixella; 
l'ajudant, una banya de bou per a fer una creu a 
l'esquena dels que pagaven, i quatre o cinc homes 
més d'acompanyants que portaven la barra a les 
espatlles. Equipats d'aquesta manera recorrien els 
carrers de la vila i quan trobaven algú que ells creien 
convenient, l 'aturaven, el secretari obria el llibre 1 
li llegia (?): «De l'any de la Maria Castanya que no 
heu pagat. Heu caigut en multa», i enmig d'altres 
bromades per l'estil li deien que havia de pagar, 0 
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sinó el posarien a la barra. Generalment s'hi nega
ven. Llavors l'agafaven, el posaven dalt de la barra i 
el portaven a l'abeurador de la Font Major, on li 
repetien que pagués o sinó el tirarien dins. 

En general allí pagaven els dos o cinc cèntims de 

multa (tingui's en compte l'època). Llavors li feien 
la creu amb la banya, i cap a buscar-ne un altre. 

Amb els cèntims reunits feien un àpat que aca
bava gairebé sempre amb una «mona» dels co
mensals. 

J. B. M. 

ir 
CORRANDES 

Donzelleta agraciada, 
mireu què diuen de vós: 
que el dia que n'és de festa 
pareixeu un ram de flors. 

Totes les gràcies del món 
la Natura vos ha dat: 
balladora, cantadora 
i amor i humilitat. 
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F O L K L O R E 

Lle ngua Catalana 

Es un disbarat donar el nom de llemosina a la 
nostra antiquíssima llengua catalana, i és la

mentable que escriptors catalanistes, com l'autor de! 
pròleg a la Crònica del Rei D. Pere, per Bernat 
Desclot, publicada el juliol del i885, edició de «La 
Renaixensa», persisteixi en donar-l i aquest nom, 
esmenant la plana al mateix D. Jaume I, quan 
aqueix parla de la «llengua catalana» que l'esmentat 
autor, diu: llemosina que ell ne diu catalana. Si ho 
sabria D. Jaume I, que parlava català? 

Les llengües catalana, mallorquina i valenciana, 
són una sola i mateixa llengua, «la catalana», encara 
que ells, part icularment els valencians, no ho vul
guin. D. Pere IV, en la seva «Crònica», ens dóna un 
exemple d'això i de què érem catalans, quan en la 
tercera raó que aquest donà als Comissionats mallor
quins per haver atacat Mallorca, diu: «Laltra per ells 
qui eran catalans e naturals nostres», etc.; i més 
endavant: «E puig parlam. Nos e diguem, que cata
lans eren e que catalans tot temps foren leyals»,etc. 

Actualment la llengua catalana conté paraules 
franceses, angleses, alemanyes, etc.; per tant no és 
estrany que es trobin en ella contingents lingüístics 
de molts pobles de l'antiguitat. Segons Mayans, en 
la seva poca coneguda obra «Orígenes de la Lengua 
Española», volum II, pàg. 69, escriu: «He observat 
que moltes paraules que es donen com d'origen vas-
congat són purament catalanes». 

Ens va estranyar molt, veure que un autor català, 
estudiós i laboriós, donés com d'origen euskar les 
paraules bassa, basarda, bassagada, basselú, essent 
evidentment llatines, i, a més, trobant-se en el dic
cionari bascanda-gibrell, bassis-b&se, fonament, 
igual significat que la catalana basa; com bassa vol 
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Jir sot o dipòsit, i de cap manera bas, bassa i basa 
tenen en català ni llatí el significat desert, pavor, etc., 
com ell diu: Basalú o Besalú, és el llatí Bassallum. 

Trobada l'època de l'establiment relativament 
modern dels celtes o ibers, es comprendrà fàcilment 
la poca influència que la llengua celta o vascongada 
han pogut tenir en la llengua espanyola, i molt 
menys en la catalana, mare de l'espanyola, vulgues 
o no vulgues. 

D'això se segueix, que el català no és dialecte del 
castellà, com alguns suposen, sinó que té l'origen de 
l'antic romànic o llatí vulgar, que en els segles xn i 
xm assolí el «romance» (llatí vulgar) el seu esplen
dor, essent parlat principalment en les Corts dels 
comtes de Provença, de Tolosa i Barcelona; i com el 
català era, «i és», el «romance» o llatí vulgar de la 
península ibèrica, no havem dit cap disbarat, ni 
tenen que incomodar-se els castellans perquè ha
guem afirmat i repetim que la llengua castellana és 
filla de la catalana, en el sentit, que la llengua caste
llana és una modificació efectuada, especialment per 
la influència de la llengua àrab, de l'antic romànic o 
llatí vulgar, que es parlava primitivament en tota la 
costa occidental de la Mediterrània i de la que consi
derem ésser el català la seva continuació. 

La llengua catalana fou la llengua oficial del llarg 
i gloriós «Regne d'Aragó», fins la incorporació dels 
regnes d'Aragó i Castella, i encara, després de feta 
la Unió, el rei de Castella i Aragó, Ferran el Catòlic, 
expedia ordenacions, diplomes, mercès, etc., en 
llengua catalana *. 

Algunes actes, declaracions i sentències del T r i 
bunal de la Inquisició estan redactades en català, 
com estan en català i altres en llatí, les curioses llis— 
{es de les persones incurses en aquest Tr ibunal . 

JOSEP BRUNET I BELLET. 

* «Don Ferrando, per la gracia de Deu, Rey de Castella, de 
Aragó, de Leo, de Sicilia, de Toledo, de Valencia... Compte de Bar
celona, Senyor de Vizcaya e de Molina, etc.... Al amant e feel scriva 
nostre e tenint les claus de nostre Archiu Real de Barcelona En Pere 
Miquel Carbonell salut e dilecció». Així escriu l'encapçalament de la 
carta per la qual D. Ferran el Catòlic, mana al seu Arxiver de Barce-
'ona compondre el llibre que ha de reglamentar les Exèquies Reials. 
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Entreteniments Instructius 

T A R J A 

P. SEDO ROJAS 
MANOBRE 

Combinar degudament aquestes 
lletres de manera que es llegeixi 
el nom i cognom d'un cèlebre ge
neral català i el poble on va néixer. 

T E R Ç S I L · L A B I C 

Substituint els punts per lletres, 
llegeixi's vertical i horitzontal
ment: Poble català, nom d'home 

i objecte fet de fusta. 

A M B I D E X T R E 

1 2 3 Part de l'any. 
3 2 1 Personatge bíblic. 

Solucions als "Entreteniments Instructius" 
publicats al núm. 77 

Logogrif numèric: Cirabotes-

Conversa: Pi. 

Ambidextre; Alós, sola. 

Tarja: Montserrat, Montseny, Montjuïc, Tibidabo. 

Xarada; Palautordera. 

~~AQUESfNÚMERO HATASSÀT PER LA~CENSURA^ 

LOGOGRIF NUMÈRIC 

1234567 Català notable. 
654313 Nom d'home. 

15647 Parentiu. 
1674 Pes. 
545 Lletra. 

47 Part del cos. 
4 Consonant. 

65 Nota musical. 
156 Poble català. 

6734 Fruita. 
65453 Nom de dona. 

125667 Flagell. 
7645637 Establiment. 

FUGA DE VOCALS 

P.g. .1 r e . cr.d.r., 
p.g. .1 p.br. . c.ll.r. 

C O M B L E 

Quin és el comble d'un ma
quinista? 

19374 — I l i P . ALTÉS. - «AÏCELONA. 
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