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Quelcom sobre les modes 

AQUEST gran enrenou que estem vivint i que 
tot ho tergiversa, n'ha nascut una moda més: 

la de Vespardenya. Són moltes i moltes les persones 
simpatitzants amb el calçat que fins ara solament 
havíem vist usar als individus components del cos de 
mossos d'esquadra. Poc a poc, paulatinament, l'ús 
ha anat prenent increment fins al punt de què també 
les dones joves l'han adoptat. 

Tanmateix, en els peus de la població civil, ma
jorment en els femenins, resulta de bon veure, sim
pàtica i gràcil, l'espardenya en qüestió. Forçosament, 
si considerem la seva forma no gens xaparra, ha 
d'ésser còmoda i fresca. Es clar que per a reunir 
aquestes bones qualitats ha d'ajustar-se bé en el peu, 
car, de no ésser així, contribuiria eficaçment a des
prestigiar el caminar, a enlletgir considerablement 
la figura de la persona. D'altra banda, nosaltres, els 
catalans, hem de reconèixer que acaba de fer-nos-la 
gentil el fet que tota ella respiri un cert aire de 
catalanitat. 

La nostra simpatia per aquesta nova moda arriba 
fins a l'extrem de fer-nos dir que veuríem amb gust 
que no es perdés, que no fos flor d'un estiu. Voldríem 
que cada any s'intensifiqués més i més, que anés 
incrementant-se fins a generalit^ar-se del tot. 

Tant de bo que totes les modes, majorment les que 
afecten a la dona catalana, que en un principi són 
modes i que després van arrelant-se fins a esdevenir 
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costums, necessitats imprescindibles, fossin del mateix 
caire com la que ens ocupa. El bon nom, el prestigi, 
principalment el del món femení, hi sortiria gua
nyant. 

Perquè la veritat és que la major part de les 
nostres dones, les mateixes que uns anys enrera 
s'escandalitzaren en constatar certs rostres femenins 
extremadament maquillats amb pintures i coloréis, 
les mateixes que tan malament reberen el fet d'anar 
sense mitges, les mateixes que tant i tant s'indig
naren a mesura que s'anaren suprimint determinades 
robes interiors, avui dia no solament troben com
prensible i lògic el que tant i tant blasmaren en llurs 
bells principis, sinó que comencen per ésser elles 
mateixes les més acèrrimes propagadores, les més 
entusiastes defensores. 

Caldria parar compte abans d'adoptar una moda, 
car el fet de què una gran majoria la segueixi no vol 
pas dir que estigui d'acord amb les normes més ele
mentals, amb els principis que tota persona, mitja
nament culta, ha de servar de la moral i de l'estètica. 

Els temps que vivim no són pas els mateixos d'ara 
fa mig segle. Evidentment, han canviat, han evolu
cionat notablement. La serietat, el bon gust, sempre 
d'acord amb el ritme del temps, continuen, però, 
regnant, actuant d'àrbitre, malgrat hi hagi persones 
entestades en no voler que sigui dit. 

Modes? Sí, /orces, moltes, vinguin les iniciatives, 
les suggerències. Abans de qualificar-les de «moda», 
"bans de llençar-les al mercat, analil^em-les, escan-
dallem-les. Després, una vegada sabedors del «pro* 
1 del «contra», sapiguem obrar en conseqüència, amb 
consciència. Altrament no tindran èxit falaguer, llur 
durada no serà consistent... 

Perdoneu-nos, llegidors amics, tota aquesta sèrie 
de consideracions sobre les modes. Han estat inspira
des per unes espardenyes que calçava una jovencella 
de figura escaient i caminar airós... Ha passat per 
davant nostre, mentre, incansables i pacients, espe-
favem l'autobús, l'autobús fatídic que mai no acaba 
d'arribar. 

FREDERIC BALLIRANA. 
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El T ar e no str e 
(Rondalla inspirada en un poema del mar, 

de V Apelles Mestres). 

LA barcassa del veli Xirot, estava descansant prop 
mateix de la platja, esperant, d'un moment a 

l'altre, que arribessin els braus mariners per a fer-se 
a la mar; mentrestant, l'hereu Xirot, ajudat del seu 
fill Gintet, bordegàs d'uns 10a u anys, el qual, amb 
manifesta alegria, perquè el seu pare li havia fet 
promesa d'endur-se'l mar endins, anaven i venien 
amb els aparells necessaris, mentre son pare li anava 
dient: 

—A veure si avui que vens a ajudar-nos s'hi co
neixerà força... 

Però, maliatziga!, mirant d'ací i d'allà, digué: 
—A veure si t indrem gropada!. . . 
—Voleu dir?, potser no —respongué el noi, amb 

la temença de no poder anar-hi . 
Mentrestant el vent anava bufant més, i a cada 

viatge que feien dubtava l 'hereu Xirot, i mirava per 
tot arreu, com si no veiés prou clar el que podia 
girar-se'n. 

—No és res més que una garbinada.. . 
Un cop enllestida la barcassa, exclamà amb sorna 

rondinaire: 
—Bé tardeu prou, sempre se us enganxen les car

tes als dits. . . maliatziga! 
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Com si haguessin sentit les seves últimes parau
les, tot d'una es presentaren tres xicotassos colrats 
pel sol, que eren els que completaven la tripulació 
de la «Genoveva», els quals, agafant-se a cada banda 
i amb l'ajuda dels palers, l'hereu Xirot donà la veu, i 
amb unes quantes empentes i hissada la vela que en 
un moment quedà inflada, s'endinsà la barca mar 
endins, com una mala cosa. 

El més colrat, xicot seriós i molt mariner, mirant 
de cara muntanya, digué al patró: 

—Tindrem mala tarda. . . 
— Ca!, no res, una borrascada d'estiu... 
El cert és que el vent, cada vegada més fort, feia 

que la mar anés també esvalotant-se, i el patró co
mençava a dubtar d'anar mar endins. Però es digué 
entre si: Els Xirots no havem tornat mai enrera. 
Molt serà que no n'eixim... 

La nuvolada, a cada moment prenia caire de tem
pesta, mentre la mar anava enfurismant-se; el tro es 
feia sentir, encara que l lunyanament, i seguint aixi, 
amb aquesta indecisió, anaven fent via mar endins, 
mentre el patró mormolava entre dents: —Avui que 
porto el bordegàs, aquest tros del meu cor, a veure 
s¡ passarem un mal tràngol!... 

Estaven massa allunyats; la mar creixia amb des
mesurada violència; cada ventada semblava els partís 
la vela; lliscaven com un mal esperit... 

Tot d'una, el llampec els enlluernà, i l'estrèpit 
del tro els deixà esfereïts. La mar, cada vegada més 
imponent; els mariners, ni una paraula; els ulls 
fixos al mal temps i a la barca, no parant de treure 
aigua amb les sàssoles... 

El més gran digué al patró: 
—Ho veig malament; jo treuria la vela... 
Cada onada semblava que els volgués engolir. 
El patró, perduda la serenitat, no sabia per on 

girar-se. 
—Fora la vela —cridà, i tot seguit la tempesta 

desplegà el seu furiós ímpetu. 
Un recargolat llampec seguit d'un fort tro els deixà 

esmaperduts. Els llampecs i els trons no paraven un 
foment . Fills meus, allò era tota una tempesta des
fermada d'aigua i pedra. 
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—Bona l'has feta, Xirot —anava repetint-se el 
Cintet, groc, espaordit; tan sols mirava al seu pare. 
sense saber com agafar-se; la barcassa era com una 
petita palla; a cada cop de mar ja es veien perduts 
tots estaven xops d'aigua... 

En aquestes, el Xirot, amb veu mandatària, diu 
al Cintet: 

—Cintet, agafa't fort, i comença a resar el Pare
nostre. 

—Sí, sí, el Parenostre, dieu —contestà el noi amb 

veu gairebé apagada, sense gosar aixecar el cap— 
Comenceu-lo vós, pare, que jo ja aniré seguint. 

—Maliatziga!, que jo no me'n recordi no té res 
d'estrany.. . fa tants anys. . . però tu, ganàpia, no et cau 
la cara de vergonya?, fa quatre dies que has sortit 
del collegi. 

El cas és que, tan perduts es veien, i com devia 
estar el patró, que, sense saber com, es trobà amb 
un genoll flectat i un braç enlaire, dient: Verge del 
Carme, patrona dels mariners, salveu-nos, i us pro
meto que tan bon punt posem els peus en terra, 
portaré el bordegàs a cal senyor Rector, perquè li 
ensenyi el Parenostre, i que cada dia, abans d'anar 
al llit, el resarem.. . 

Sia que la Mare de Déu del Carme s'apiadés d'a
quells dissortats, o fos el que fos, el cert és que no 
passaren a majors suplicis, sinó que, com si renas-
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qués l'esperança de què la tempesta s'allunyava, com 
veritablement així era, vegeren, cap el cantó de 
Ponent, com s'aclaria, anava disminuint el tro, i la 
mar, sense mostrar-se pas gens suau, anà poc a poc 
minvant aquell ímpetu, i disminuïa per moments 
aquell brandatge que els tenia a tots magullats, i tot 
sortejant les onades anaven fent via vers terra, amb 
l'esperança de poder tornar altra volta a casa... 

La barcassa, obedient al timó que el patró engra
pava fortament, anava fent via cap al port tan desitjat. 

Després de la lluita soferta, els mariners conver
saven sobre els perills passats, i es fixaren amb el 
patró, que, amb cara de pocs amics, i sense desplegar 
la boca, anava mirant-se de cua d'ull aquell tros de 
cor seu, com volent dir-se: Avui sí que ens havem 
malvat per miracle!... 

En Cintet, arrupit i mullat com una granota, sols 
tenia la vista fixa allà lluny encara, en terra, esperant 
poder arribar-hi, per a no embarcar-se mai més. 

Passada la gropada, colles d'homes i dones, a la 
platja, comenten totes aquelles coses pròpies del cas, 
esperant amb neguit quina sort havien corregut els 
de la «Genoveva» d'en Xirot. Es feia fosc, i no per 
això abandonaven el lloc aquelles bones mares, que 
amb l'ànsia i el neguit que hom pot suposar, espera-

en el retorn dels seus fills estimats. 
En albirar-se la barcassa, no mancaren compares 

a portar la nova a la plaça, acumulant-se allí una 
^•¡escuda gentada. 

No cal pas descriure com arribarien, l'esglai i 
magullament, i la humitat , que els tenia corpresos. 
Cadascú abraçava els seus, confortant-los allò de 
*sora en terra, i no en manca cap»... 

Tot seguit, una volta canviades les robes, l'hereu 
Xirot portà a cal Rector el seu bordegàs, tal com 
havia promès, i no mancà cap dia la seva oració, 
d'acord amb la seva prometença, la qual acomplí al 
peu de la lletra, abans d'anar-se'n a dormir. 

Aquí un lluç, 
allà un rap, 
el conte s'ha acabat. 

FRANCESC ALAVEDRA. 
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S U P E R S T I C I O N S 

Ous, Hoques i pollets 

R EFERENT a preocupacions sobre les circums
tàncies en les quals s'han de posar les Hoques 

i allò que n'esdevé, és rica també en matèria folk
lòrica a creences i supersticions. 

Perquè la llocada que s'ha posat vagi bé, és precís 
posar el covador amb Julles de sabina que hagin estat 
al Monument de Setmana Santa. 

N'hi ha que miren en quin dia posen una lloca, 
perquè no sempre va bé una llocada. 

Si una dona té una lloca posada, va a la Processó 
de la Candelera i se li apaga la candela abans d'entrar 
a l'església, se li tornen dolents els ous de la llocada. 

Hi ha la qüestió o la creença d'alguns polls que 
neixen sense fel. 

Si el primer poll d'una llocada neix en divendres, 
tots els polls que en surten neixen sense Jel. 

Cal també mirar de seleccionar els ous en posar 
una lloca. 

Els millors ous per a posar una lloca, són els que 
s'han aplegat al ponedor el dia del Divendres Sant. 

De més a més, aquests ous, si no es posen al 
covador i es volen menjar, tenen una altra virtut. 

Si els ous aplegats pel Divendres Sant es mengen 
el dia de Pasqua, dient tres Parenostres a la Santís
sima Trinitat, guarden de lladres. 

Per a assegurar-se que els ous d 'una covada 
surtin barrejats els polls i les polles, es fa així: 

Es posen els ous d'un a un al covador dient' 
«una polla i un gall». 

N'hi ha que volen més gallines que galls, i en 
aquest cas en posar els ous, diuen, com a Favara: 

Sant Salvador 
totes polles i un cantador 
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la palla del covador. 
Les excel·lències dels ous aplegats segons en quin 

temps, són ben manifestes. 
Els ous aplegats en lluna d'agost es conserven 

indefinidament. 
També es sol dir d'aquesta manera: 
Els ous postos pel maig i per la lluna vella d'agost, 

es conserven sempre Jrescos. 
Una particularitat dels ous, segons quins: 
El primer ou post per una gallina negra, allarga 

la vida a qui se'l menja. 
Les gallines negres tenen una altra virtut, puix a 

Vilanova de Meià, diuen: 
Les gallines negres veuen la tramuntana; 
en canvi, el color del plomatge en el gall vol dir 

una altra cosa: 
El gall blanc crida les bruixes. 
Per què es moren tants de pollets quan són petits? 

A Collbató, diuen: 
Que no es poden comptar els pollets, perquè se'n 

moren molts. 
Al mateix poble, diuen que: 
Quan algú perd un cap d'aviram, si posa un bocí 

de pa i un quarto de vi a la serena, a l'endemà el 
recobra. 

VALERI SERRA I BOLDÚ. 



CATALANS NOTABLES 

Estanislau Vayreda i Vila 

AQUEST cèlebre botànic que ha deixat un nom 
tan il·lustre en el camp de la nostra ciència, 

que trascendí en el de la ciència universal, amb la 
formació de l ' important Herbari, considerat com el 
primer de Catalunya, i àdhuc de la península ibèrica, 
va néixer el dia u de novembre de l'any 1848, a la 
capital de La Garrotxa. 

Després d'haver estudiat a Olot, la seva ciutat 
nadiua, es traslladà a Barcelona, on cursà la carrera 
de farmàcia. 

La ciència l'absorbia de tal manera, que havent-
lo trobat en un bosc, durant l'última guerra carlista, 
una patrulla liberal, les emprengué a trets contra 
ella, sense que intentés fugir abans de recollir diver
sos cargols i herbes que havia trobat, no obstant els 
crits que li feia el mosso en sentir brunzir les bales. 

Més tard va incorporar-se als voluntaris legiti-
mistes, prestant els seus serveis facultatius de farmà
cia als hospitals de sang que els carlistes tenien a 
Prats de Lluçanès i altres llocs. 

Féu excursions molt profitoses, i visità bona part 
de Catalunya; en tots els seus treballs es veu un 
esperit de penetrant observació i d'una gran sinceri
tat i exactitud científica. Amb motiu d'ésser nome
nat, l'any 1896, jutge del tribunal d'oposicions a la 
càtedra d'Organografia vegetal de la Universitat de 
Madrid, recorregué els llocs propers de la Cort 
d'Espanya i Ciudad Real. 

El senyor Vayreda era membre de vàries societats 
científiques, nacionals i estrangeres, i estava en 
relació amistosa amb els més distingits botànics. 
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Publicà diversos treballs sobre les espècies de les 
herbes i llur classificació. 

La seva obra més valuosa, és la notable col·lecció 
botànica, aquell preciós herbari que ja en 1873 
comptava ja més de set mil espècies, el qual es troba 
al Museu Municipal d'Olot. Es una obra d'inestima
ble valor que desitjaran veure quantes eminències 
visitin la regió olotina, per tants conceptes digna de 
tota estima. 

Mori el dia 20 de setembre del 1901, a la mateixa 
ciutat on va néixer. 

Eminents botànics, com Costa, el catalogador de 
la flora catalana, i altres estrangers, varen dedicar-li 
noves espècies de plantes, perpetuant així el seu 

nom. 
MIQUEL CODINA I FARRÉ. 

La florista. 

(Tipus segons dibuix de mig segle enrera). 
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ant Miquel del Fai 
A les senyoretes Mercè i Roser 

Boileau, com a testimoni d'amistat 
sincera. 

SANT Miquel del Fai, 
cançó de cascades... 

Sembles un desmai 
d'aigües argentades. 
Portes en ton cant 
un ritme de vida. 
Flor reverberant, 
constantment florida. 
Sant Miquel del Fai, 
no oblidaré mai 
la teva musica, 
que dolça repica 
dins mon esperit... 
Ets llum d'una albada 
que m'era ignorada, 
i avui ha florit. 

MANUEL SERRAT I PUIG. 
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Indrets de Barcelona 

ELS barcelonins, que durant la setmana estan 
ocupats en treballs urbanístics, mercantils, 

manuals o de manufactura, generalment els diu
menges, surten a esplaiar-se pels voltants de la 
capital, dirigint-se a les fonts, a les muntanyes, a les 
platges, etc. 

Entre els llocs preferits, ja per la seva situació 
panoràmica i també per la bellesa del paisatge, com 
pel goig de fer una petita, però agradosa excursió, 
i per ésser relativament prop de Barcelona, hi figura 
la vall anomenada de Sant Medi, perquè hi ha una 
ermita a ell dedicada, que en la seva festivitat s'hi 
celebrava un aplec que arribà a ésser una de les 
festes típiques, per llur magnificència i brillantor. 

No pels habitants de la ciutat comtal, sinó pels 
que no coneixen aquest bell indret, volem assaben
tar-los que l'esmentat lloc està situat en el camí que 
va de Barcelona al poble veí de Sant Cugat del Vallès 
—ara, Pins del Vallès—, i s'hi pot anar per la barriada 
de Gràcia, després de la qual, si s'entra a la vall de 
Sant Medi pel revolt de la Paella, se'n t indrà una 
¡mpressió més plena, que no pas si es segueixen els 
diferents camins que, per un o altre cantó, baixen 
dreturerament a aquest poblat. 

Per baixar-hi i fer-se un perfecte càrrec de l 'atrac-
tiu dels seus paratges i fer més completa l'excursió, 
no hi ha com seguir, amb totes les seves esses, 
els diferents camins-carreteres que es poden trobar 
entrant pel citat lloc. 

No està precisament en el Revolt de la Paella el 
coll que dóna accés, per aquest cantó, a la susdita 
Vall, sinó que aquí comença la carretera que hi 
porta. 

Quan la part exterior de la carretera de la Rabas-
sada, en el Revolt de la Paella, deixa el desnivell per 
a entrar al terraplè de la muntanya, llavors, es veu 
u na tanca que empenyent-la dóna pas a la carretera 
que, passant entre el bosc, va pujant lentament al 
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coll, després d'haver passat una casa i deixar, davant 
d'ella, un camí que davalla muntanya avall. 

Com sigui que aquesta carretera travessa de cap 
a cap un dels costats de la vall, per la part alta de 
les muntanyes, això fa que des d'ella dongui la 
sensació de què es contempla un mapa en relleu 
d'aquests volts; és un dels millors balcons que compta 
Sant Medi. 

Acabat el recorregut comprès en aquesta vall, la 
carretera la deixa i entra en un segon coll; aquí 
s'encara amb una altra carretera que puja d'aquest 
lloc, passant per un grup de petites cases. 

Es clar que es pot baixar dreturerament al fons 
de la vall per un camí, però si es segueix la carretera 
encarada en el coll, s'allargarà l'esplai de l'excursió, 
ja que es continuarà per molt bona estona el poder 
contemplar el panorama. 

Aquesta carretera, per efecte natural de la mun
tanya, és àrida en quant a cursos d'aigua, si be la 
vegetació és esplèndida, no deixant endevinar la 
sorpresa que espera al vianant, de trobar una deu 
d'aigua d'una mina ferruginosa, d'un raig continu 
com la meitat del gruix del braç. 

Seguint avall la carretera que s'ha començat en 
el segon coll, s'arriba a la part alta del grup de 
petites cases; just passades aquestes, es deixa la 
carretera per un altre camí que de primer moment 
sembla que sigui el seu camí particular, però que 
continua per a arr ibar a Sant Medi per darrera 
l 'ermita. 

Entrats en aquest nou camí i entre les cases hi ha 
la deu d'aigua, delatant la seva presència el safaretx 
de desaigua que hi ha al peu del camí; s'entra en un 
corredor fet entre roca, i tot seguit es veu la boca de 
la mina de l'aigua. 

Al redós d'aquesta font, cada dia festiu hi ha una 
concurrència de persones, que palesen la gran atracció 
que causa aquest bell paratge. 

FRANCESC PARELLA I COMAS. 
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Les muntanyes Je Catalunya 
X X X I X 

LES FONTS DEL LLOBREGAT 

XCURSIÓ interessantíssima, sots qualsevol aspecte, 
principalment per les visions alegres de cursos 

d'aigües, amb el naixement del riu més gran de la 
comarca barcelonina. 

El començament de la nostra excursió és bon xic 
monòtona, si bé augmenta d'interès a mesura que la 
completem. Agafem la carretera que, sortint de Ribas, 
travessa el Rigart per un pont de pedra, i segueix la 
vorera esquerra del mateix, el qual va en direcció a 
Puigcerdà. 

Als dos quilòmetres passem per l'Entall de Roques 
Blanques, que s'aixequen com una muralla de mar
bre blanc. 

Als sis quilòmetres passem per Planoles, i al set 
arribem a Planés (no en detallem les impressions 
perquè ja han tingut cabuda dintre aquestes pàgines). 

Atravessem el poblet de Planés i baixem a trobar 
el Rigart, que corre airosament entre prats i arbreda 
que engalanen festosament les seves vores. 

Atravessem el Rigart, i emprenem la pujada per 
un dolent viarany, junt a la torrentera de Nava, 

E 
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notant-se bells aplecs d'arbres entre els sots de la 
torrentera. 

Entrem al petit poblet de Nava, d'uns 1,704 habi
tants, que constitueix, junt amb Dorria, Tosses, Pla
nés, Planoles i Fornells, el terme municipal. Està 
esglaonat destriadament al mateix llindant de la 
serra, dominant, per la seva situació, extenses vistes 
sobre la Vall del Rigart i més enllà la del SegadeU, 
amb molt bona visió de les muntanyes que l'enclouen. 
El seu terme posseeix molt bons pasturatges, i cria 
excel·lents patates; té abundància d'aigües. 

Emprenem ràpida pujada, atravessant els Plans 
de Can Canal, enlairant-nos constantment. 

Passem per la font dels Plans de Nava, d'aigua 
deliciosa i molt freda, que convida a apagar la set, 
després de tan fadigosa pujada. Està a 1,675 metres 
d'altitud. 

Els Plans de Nava formen un replà de la serra, 
amb la forma d'una llenca, que s'estén d'E. a O., 
que van des del Pla de Pujáis fins a prop del Pla 
d'Anyella. Els seus pasturatges són nutri t ius, pera 
tot el bestiar que a l'estiu hi acampa en grosses 
ramades. 

Passats aquests Plans, emprenem una forta 
pujada en direcció O.S.O., per entre molí belía 
pinosa, galana i ombrívola, on esxveuen bells exem
plars d'ocells que sols hi són de pas. Per entre les 
clarianes que deixen els pins, es divisen més i més 
extensos horitzons, alegres i grandiosos. 

Arribem al Coll de les Fontetes, de 1.820 metres 
d'altitud; és una collada plana i molt ben herbada, 
en el cim de la serra, i dóna les seves aigües, al N.. 
el Rigart, i el Llobregat al mitjorn. 

La seva vista és magnífica sobre la Vall del 
Rigart. Al N. s'obre el Pla de les Salines, Serra de 
Gorrablanc, Pas dels Lladres, Puigmal, Torreneules. 
Pic d'Eyna, i altres cims de la carena pirenenca. A Lle
vant, Balandrau, la Collada Verda, e lTaga , la Serra 
Cavallera, i més endavant, al fons, la Vall del SegadeU. 

A Ponent, el Puigllançada, Pla d'Anyella i la Serra 
del Cadí. 

A mitjorn, l'alta Vall del Llobregat, amb l'alterós 
muntanyam que l'envolta. 
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I dret al lluny, els extensos i apartats horitzons 
que mésensimpresionen: el Montserrat, Sant Llorenç 
del Munt, el Montseny... 

I des d'aquí emprenem la baixada, per les ves
sants del Pedrapicada, passant per l'Estany de Dalt. 
Bell efecte de les sotalades que cauen del Llobregat 
naixent. 

Els Estanys del Pla, que passem, són rasos, verds 
i llisos de relluent herba. A desgrat de son nom, no 

Les Fonts del Llobregat. 

es troben enlloc restes d'estanys; no obstant, i amb 
tot això, és de suposar que haurien format, aquests 
Plans, gran receptacles d'aigua, que s'anirien escor
rent i filtrant per la terra a força del temps, captant-
se una sortida natural. 

I baixant constantment per terreny herbat, s'arri
ba, al cap d'una hora escassa, a Castellar d'en Huch *. 

Passem el poble, i anem descendint, i al cap de 
mitja hora escassa arribem a les fonts del Llobregat. 
Es una veritable joia de la naturalesa. De la roca 
viva, sota mateix d'un cingle gairebé calcari, i a l'al-

* Vegi's l'itinerari anterior. 
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cada de 1.210 metres sobre el nivell del mar, neix el 
que ha d'ésser el riu Llobregat. Surt l'aigua amb 
una temperatura de 8°G. i es llença amb grans deus 
escumejant, amb alguns salts molt caudalosos, que 
en raigs confosos i atribulats es barregen, formant 
una preciosa cascada que cau damunt del llit 
encaixonat del petit riu de Riols, que queda com
pletament anullat sota tan exuberant davassall 
d'aigua. 

Quan la força i quantitat del caudal de l'aigua és 
gran, la pressió és tanta, que fa canviar totalment 
l'estructura del seu naixement, ja que emergeix ho
ritzontalment, rebota a la part oposada i cau festosa-
ment en pluja atapeïda sobre el llit del riu. 

La seva direcció general és de N. a S. fins a Man
resa, des d'on s'inclina lleugerament a l'Est, fins a 
la seva desembocadura. 

El seu curs és de 140 quilòmetres, i passa pels 
següents importants pobles: La Pobla de Lillet, 
Guardiola, Gironella, Puigreig, Navàs, Sallent, Cas
tellet, Monistrol de Montserrat, Olesa, Esparraguera. 
Martorell, Molins de Llobregat, Vilaboi i el Prat, on 
desaigua a la formosa Mar Mediterrània. 

Té uns sens fi d'afluents, que reguen la major 
part de la comarca barcelonina, essent el més gran. 
el Cardoner, que comença al Coll de Tanca-La-Porta. 
a la serra del Cadí, a 1.705 metres d'altitud, i mideix 
uns 80 quilòmetres. 

* * * 

Al proper número us parlaré d'una excursió al 
Pla de Pujáis. 

J. NADAL I RIBAS. 
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LLUÍS COMPANYS, 
l'Honorable President dels catalans, que ha vist moure's 

el poble aragonès al seu entorn. 

Un català 
per terres aragoneses 

i VIII 

E L P R E S I D E N T D E L S C A T A L A N S A L ' A R A G Ó 

NI de lluny pensàvem acabar aquesta sèrie de 
treballets així: parlant del viatge del President 

de tots els catalans per terres aragoneses. Un viatge 
que les circumstàncies fan trist, dolorós. Però no 
som nosaltres qui, per a decidir el destí a obrar d'a
questa o d'altra manera. I per això hem d'acceptar 
haver de parlar de Lluís Companys, l'Honorable 
President de Catalunya, pel fet d'haver efectuat una 
sortida pel terròs aragonès, quan aquest es veu asso-
'at per la tragèdia de la guerra. 

Lluís Companys, d'una manera sobtada, perquè 
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el moment no era per anunciar a so de tabals el seu 
viatge, sortí de Catalunya quan ningú no en sabia res 
de res. Marxà cap al Nord d'Aragó, des d'on, seguint 
en línia recta cap avall, tirà vers el sud del país 
aragonès. Per arreu on passà, una enorme gernació 
feia triomfal la seva rebuda amb víctors i abraçades 
i petons de llavis femenins que posaven un punt 
fondament sentimental a l'instant. 

Del sector d'Osca al de l'extrem sud Ebre, per 
tot arreu les forces de l'Exèrcit Popular desfilaven 
davant seu, no amb un aire de soldats supeditats, 
sinó d'homes lliures que comprenien Tacte colpidor 
per la seva grandesa històrica. El pas del President 
dels catalans per terres aragoneses venia a segellar 
la unió fraternal dels fills de la terra baturra amb 
els de la de Catalunya. Unió que darrerament havia 
tingut una altra demostració amb el fet de la guerra 
que uns i altres fan a l'antifeixisme. 

De catalans, en aquests dies que escrivim aques
tes ratlles, n'hi han molts per Aragó. Però foren 
moltíssims també els aragonesos que s'avançaren als 
nostres germans de Pàtria per estrènyer la mà hon
rada del nostre President. I no cal dir que en veure 
aital espectacle, els nostres companys s'havien d'ei
xugar els ulls per a dissimular les llàgrimes que 
volien lliscar de les seves ninetes, galtes avall. . . 

Veure l 'home estimat també estimat per altres, i 
per altres que podien haver-li girat l'esquena dient-
nos que ells res no tenien a agrair-li —encara que 
això fos una blasfèmia—, és una cosa que imposa, 
per més cor de ferro que es tingui! 

Encara que només sigui per a testimoniar la nos
tra adhesió al President de Catalunya, hem volgut 
acabar aquesta sèrie d'articles parlant del seu viatge 
per terres aragoneses, que ha estat una demostració 
de com Aragó es desperta i veu l'error o el crim dels 
que la mal aconsellaven envers els catalans. Et salu
dem, país germà! 

JOAQUIM GRAU I LATORRE. 
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Premsa Comarcal 

XII 

OLOT 

LA AURORA OLOTENSE.—Revista Universal. 

1859. ^ gener.—8 pp.—220 X 320 mm.—Biset

manal.—Últim núm. : 34, 1 maig, i85g.— 

Castellà. 

EL FARO DE LA MONTAÑA.—Periódico Olotense. 

I85Q. I 5 de juliol.—8 pp.—220 X 315 mm.— 

Últim núm. : 14, 20 novembre del 1859.— 

Castellà. 

EL IRIS. —Periódico católico monárquico. 

1874. 26 setembre.—4 pp.—350 X 232 mm.— 

Trisetmanal.—Últim núm. : 73, 16 març 

del 1875.—Castellà*. 

REVISTA OLOTENSE.—Semanario de Ciencias, Artes, 

Agricultura, Industria y Comercio. 

1877. — 13 maig.—4 pp. — 2 5 o X 3 7 5 mm.— 

Últim núm.: 129, 9 novembre del 1879..— 

Castellà. 

LA LOCOMOTORA.—Semanario de Fomento del Distrito 

de Olot. 

Veg i ' s n ú m . 21, any I, de CURIOSITATS DE CATALUNYA. 
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1879. 17 d'abril.—4 pp.—440 X 320 mm.— 

Últim núm. : 10, 3 d'agost, 1879.—Bilingüe. 

E L OLOTENSE.—Semanario de avisos, anuncios, noti

cias y administración. 

1881. 27 febrer.—4 pp.—270 X 380 mm.— 

Últim núm. : 121, any 1883.—Castellà. 

E L MONTSACOPA.—Semanario de avisos y noticias, 

EL 

FARO DE LA MONTANA. 
Periódico Olotense 

ADVERTENCIA. 
Kl programa de Lis fiestas 

de Nuestra Señora del Tura, 
verá la luz pública en uno de 
los números próesimos. 

Boletín religioso. 

U Sí* &M B^íL·lt!)Criar»*ri Elmn-

t ¿sftUiaéi, éi irim L· l a fa iH m 

•itftnlt lattla.tii otmp» rfrieríria 

CUAIILSTA RORVÍ. 
Oatjiri» n la írtela fjrrwniia! * S»i Ki-

•*kan SíH-i-ybtt i la, & hornde ti tarje i 
1 MKtt 1 Us t •!« U noche 

tu Jitt iteí algimni ailot publico tmettro 
aprecioite amigo D Ptdn CairUm. 

Li fonaccwi. 

Carácter, lisos y costumbres 
de los habitantes de Olot. 

Ç1 tarielei J ' Pitos bbltanln ef funrn 
v amn" principalmente roo los forasteros, y 
iomp»ího finí tfxiin ha«a con su? mismos 
ovniíRiK: abolreten las desgracia* y culígi» 
aún de estos últimos, por mas que pircit» 
escnnlrirse lipinos quítaipn coraínij pan 
tdnseo lirios ó prrscr.( jarlos, cuyo cool n«V 
at la! ewot* oas efecto de su contenta! 
que de U dorna d> sus entratas. 

LurostDinbras.Dfrrunilfrunlpa/Ueillh-

propensos i htcer rarieDdas en H «rapo, 
nayormeote «n estío, tomo 11 a ello les coo-
ridana las attuu frescas qnt poseen, ti ni-
•M* aptlito que ellas j los aires libre» pro
ducen, usi tomo el gusto que hallan en ge
ne di li arUeflxLJ de La rampiüa. «enla*-
raiMDu! Witiüsa. y el de respirar el ¡ur«*> 
• s t puro que se entuenira «ella. 

j W t j qDe-cJ principal obsequio que en es
lío se hace á las forasltres, es acoDipalJarbn 
áUlcsnenrodas. tooio p¡ui ntostrsile* M 
ttfrry vanada catspioa; i qsitsmiswptdn • 
aifcoa* fa«h)K*l* ee u * casas ó le* co**i-
dál i <MKT e* fcUat, loqM«kat<» Va» •*-
b!»c*nrs de «ns etiqueta, tal "fi por efrtio. 
deto Kart r* h vHla la* cownUlml»* qi>» 
<«^tfwe*Ui*n.Ia« !>•*•*».¿.,íofA*.*. 

defensor de los intereses morales y materiales 

del pais. 

1883. i5 de juliol.—4 pp .—270X390 mm.— 

Ultim núm. : 103, 28 juny, i885.—Castellà. 

E L ECO OLOTENSE.—Semanario de avisos, anuncios, 

noticias y administración. 

1884. 14 de març.—4 pp.—270 X 390 rnm.— 

Ultim núm. : 54, 2 abril, i885.—Castellà. 

E L ROSAL FLORIDO.—Revista religiosa, mística é ins-
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tructiva, órgano de la Asociación «El Rosario 

Viviente». 

i885. Març.—i6pp. — 130X 200 mm.—Quinze

nal.— Ultim núm.: 5, maig del 1901.— 

Castellà. 

,A Voz DE OLOT.—Periódico de avisos, anuncios, 

noticias y administración. 

OLOT 6 DE JULIO DE I8 -?. 

REVISTA OLOTENSE. 
GUIO MII ASOCIACIÓN DE FOMENTO DE OtOT T SI MITO 

F«ra •u·crlctcme· ydeni&a dirigir»* i l a l m p r n l i dooete periódico, May (ir 3 

iFiCCTOííKS AOMOSFEBTCAS. 

T I 
Sección doctrinal. 

QSE&SESSi?80£a. 
Bi h C M C K K » Mlá de tolo «I mundo 

ojoe la fWi o la nnerte de Olot i «• Contar. 
c* esü petdieote de ti pateóte i so «MSC-
f nr qoe l u linea férrea DO* abra i u p*ef-
U* de los grujes HMreadoa. 

Los Undantes eslieron eacattinido* i 
eotsegahlo M I do lodo* b in eeaocMon, sin 
qne kanla d présenlo hayai prtit«it>, es 

rere podeosoí Megtnr al páblko n ge-
M n l j r i i 
qw.tat noliciw • 

eciiodose i ?olar no pasan de purss ebis-
mogrjüa!; que se está trabajando asidtiaojeu-
le" en pri de la obra ïiUt, j que, por coa-
docto ídedigug se bao recibido datos la» M> 
mámenle ja li Jacto ri« acrrca U reaituttoa 
del proveció que M I preocupa, que casi poe-
de darse por tegnro nuestro deseado (erro 
CUTÍ!, si, comprendiendo iioeslrot propia» 
¡Hiérese», qieremos tenerlo, 

luluodadn serian toda* norsírai esperan
zan ca d riaocDo porvenir porqoe smpiraaoi, 
íi dejinws de trabajar co» íí Ï eotusiosai 
para conseguirlo. 

Todos estamos motil y maleriataeale 
obligados a dar el apoyo que nos Ka posi
ble mando te trata de «n bien general. 

Él. poes, buenos ololenses, no perdamos 
de vista la importancia del asocio; foera 
fiaos temores, •nreataos onaniojcs t de-
(adidos i Mestra a a be lado objetivo; seguros 

prenso*. nsdndtaksKnle, S t i Tf***, 
pwojut, foortr M f*4*r. 

i885. 2 d 'agost .—4 pp .— 235 X 380 mm.— 

Ultim núm. : 17, 22 novembre, i885.— 

Castellà. 

EL OLOTENSE.—Semanario de avisos, anuncios, noti

cias y defensor de los intereses del país. 

1888. 1 gener.—4 pp.—280 X 380 mm.—Ultim 

número: 106, 29 dbre., 1889.—Bilingüe. 

LA COMARCA LEAL.—Periódico Católico-Monárquico. 

Eco de Vich, Berga y Olot. 
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i88g.—8 pp.—260 X 380 m m . - S e t m a n a l . — 

Ultirn núm. : 280, 22 març, 1894.—Castellà. 

L ' O L O T Í . — Setmanari defensor dels interessos de la 

Comarca y portaveu del Centre Catalanista. 

1890. 5 de gener.—12 pp. —170 X 240 mm.— 

Any XI. Olot 3 d- Abril de 1898 

T * > Setmm Éttar t ii Uürtiai Is 013.11 a ensarta 
Y FOBTAVEU DE LA ACRUFAHÚ CATALANISTA 

UNIÓ CATALANISTA. 

DIHBCOO-Y ADMINISTRACIÓ 

LÍSHES 

Con altaran. iilWnn. í.aM-01 •>•• qM kn 4, 
••• 'etaoo··m&ïi·'Jahri.l'·t^rrlt h n i l la»*, 

"HC^aiaitiaswinIcuí: bp. • (1 -B lila tViu<> - .la. 

Catasta i ti I H M I I énl fUmMtml .«Jal 4» «.ana.' *• 
•»»«*• IU f»OUltlllUr la. r«™. • «n.̂ oirki í* a* H-
1>M| *>i »>!• > nr««lm j J rol i BIMJ » m y ««raí»»*.. 

· t l i ÍHI i . ( · a i > iK , M r | i l l fc,»lP,™^o»al lo i*. 
-IW Ir-tM* l i la lWqi , T «"• *• *• OMalItaklr» 

".»«•.li « H H I » u knaamini n*a..*Jii d, m lie-

Jatóiís te ín tripnfant 
á Jerusalem. 

(Veáis 3 Mat.21) 

Desprès d' haver iJirscnnMt A Jeta-
nía, A casa de LtaUer, ai|ul havia 
ressucitai, todrvl Senyor se pusa 011 
camí cap í| Jerusalem. Havi'nisc -icos 
¿al á la ciutnl y estant 11 ftttfjiflc, 
£l p«u del jnont d.- las Oliva», Jesús 
taiyln & dos deis seus deixebles, di-
geHitoalti- «Aneu ¡1 11'aqueix poblet 
que s veo davant vostre y, ni anibar, 
Xi'ü'xVféii £i) el) I M burra lligada y 
ton ppHJ ab clin, deslligueu los y pnr-
tinjJos. Si algú vos di^ui-s quelriim. 
u-atrsteuli que 't Senyoi los Iri ile IIH:-
U.-Ster J i lcsfrguíd. , VOS iOA 'Jii v.ti'à 

emportar.» Tu* aixúaucoclii paninc's 

h&& !"..'Í':VÏI ï ;— —, 

cumplís lo que digné'I Profeta: «Di
gueu ó la (Illa de Ssón; Heusaqui qno 
ve A ti. 'l teu Rey, pié de matisueiui, 
sentat sobre una burra y son polli, fill 
de la que està acostumada aljóu.» 

laosd-íixebles van marxar y fa-ca 
loque Jesús los tii hit via innuat, y ba-
vnuí portat la burra y son políl, van 
cubrirlos ab sos mantos, y 'í l inar 
scnirir sobre d' ella. 

Una mollituf tic gent estenia sos 
vestits per lo canil, HIIIIÍS trencavuii 
ramas dels arbres y ' las tiravan á te
rra, (H:r iilionl havia de passar. 

Tant ¡a gent que anava davant com 
la iiLte venia darrera, tutliom clama va. 
«H<-5sann, salnt y gloria ni fill do 
Dnvii. B-inlin >>g- I que ve c» itom 
-Í..-1 Sei.yui. H.tósan.i, en lo m ñ ntl 
dels eels» O""» .iai¡gc cnlnit ¡1 Ji-rti-
*j»Jein, lom la^eiutiil M posa en cotí-

Ultim núm.: 5§9, 25 desembre del 1898.— 

Català. 

E L ECO DE LA MONTAÑA.—Periódico semanal, defen

sor de los intereses de Olot y su Comarca. 

1892. 3 juliol .— 16 pp. — 1 6 0 X 2 2 0 m m . — 

Ultim núm.: 311, 26 juny, 1898.—Castellà. 

ÁLBUM LITERARI Y ARTÍSTICH DE «L'OLOTÍ».—Revista 

pirenenca. 

1894. Maig.—8 pp.—25o X 35o mm.—Trimes-
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traí.—Ultim núm. : 4, desembre, 1894.— 

Català. 

Í^L DEBER.—Semanario católico 

1897. 1 gener. — 16 pp. — i5o X 225 m m . — 

Castellà; des del núm. 611, any XII, 5 

setembre, 1908, escrit en català. 

LA ABEJA.—Revista Católica mensual dedicada a las 

clases obreras para instruir y moralizar. 

1899. Abril.—32 pp.—140 X 220 mm.—Ultim 

número: 30, 30 agost, 1902.—Castellà. 

L'OLOTÍ. 

1899. 4 de maig.—2.a època.—4 pp. — Ultim 

número: 2, 11 maig, 1899.—Català. 

LA UNIÓN. — Periódico republicano de Olot y su 

distrito. 

1899. 18 ma ig .—4 pp. — 3 3 0 X 4 4 0 m m . — 

Setmanal. — Ultim núm. : 29, 30 setembre 

del 1899.—Castellà. 

L'HOSTOLENCH. 

1899. 1 d'octubre.—8 pp .—140X220 mm.— 

Mensual. — Sortia com a fulletó de «El 

Deber». — Ultim núm.: 8, maig, 1900.— 

Català. 

LA COMARCA OLOTINA.—Setmanari Català. 

1900. 28 de juny.—4 pp.—Ultim número. 9, 

30 agost, 1900.—Català. 

SANCH NOVA.—Revista catalana montanyenca. 

1900. 1 de juliol.—4 pp.—Setmanal.—Ultim 

número: 118, 28 octubre, 1902. — Català. 

LA DEMOCRACIA. —Amaos los unos a los otros. 

1902. 5 gener.—8 pp.—190 X 270 mm.—Set

manal .— Ultim núm. : 157, 31 desembre 

del 1904.—Castellà. 

(Seguirà). JOAN TORRENT. 
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Un típic pou de pagès. 

Eh pous pagesos 

DE cop, ningú no hi sabria endevinar, en el vul
gar pou de l'humil poblet, només que un 

brocal i una corrióla amb el rest penjant i l'aigua al 
fons. I pensar en la història tan plena d'interès que 
tenen aquelles modestes baranes i els ganxos os-
cillants! 

Qui sap si el pou que contemplem fou l'origen 
del llogarret! Anys endarrera, molts, algú es va ena
morar del tros de terra inhabitada per a bastir-hi un 
aixoplug. Mes, si la terra era secana, ja abans d'obrir 
els fonaments va haver de cavar el clot d'on extreu
re'n l'aigua per a pastar l'argamassa o amorosir el 
fang de què fer les tàpies. Un altre dia serien noves 
cases les que, al caliu del tou de l'aigua descoberta. 
varen créixer per les vores. I d'ací en sorgí una plaça 
tota irregular, i, més tard, un carrer, i, per fi, el 
poble diminut. I vingué un dia que el caseriu fou ric 
i, amb la pretensió de donar un pas més, establí un 
pou a cada casa. 

Els ciutadans de ciutat, una mica mofetes sempre, 
en les cases dels quals raja l'aigua a cada aixeta, no 
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són capaços de ponderar la novetat que representa el 
pou a cada casa! I poc se'n recorden que no fa pas 
gaire, en la progressiva Barcelona, encara grinyola
ven els ferros de les corrióles en les eixides de més 
de quatre barriades. 

El pou vingué al món, humil i pobre, i poc a poc, 
com ha esdevingut en tantes d'altres institucions, anà 
civilitzant-se i agafant pretensions. Quan nasqué, ni 
tan sols gaudí del consol d'una trista barana; mes 
arribà un dia que un temorenc progressiu l'afavori 
amb la companyia de l'ampit. L'aigua a pols era molt 
feixuga de poar i un inventor li va penjar la corrióla. 
Les esllavissades de la terra reclamaren un mur de 
rajola o pedra, i el revestiment fou fet. Algú va ob
servar que la pols i altres coses pitjors no li provaven 
a la font subterrània, i s'inventaren els pous tapats 
per mitjà d'una barraqueta tan carinyosa com mo
desta. A la fi, un dia o l'altre, el pou s'entregà sencer 
a la pagesia, i es deixà invadir per una maquinària 
complexa, treballada, però, amb elements de la terra 
contigua. La força animal, giravoltant cançonera al 
redós de la boca, extragué una orgia d'aigua escam-
padora de la vida a les verdures de l'hort i als arbres 
de les feixes. El pou es transformà de debò i es con-
' ertí en la meravella d'una sínia. 

Fins aquí el pou es mantingué en la ratlla de la 
més pura nissaga. Seguí essent el pou pagès ple de 
caràcter i vida, en el qual totes les peces de treball i 
decoratives mostren generoses la mà del qui les cons
truí i sabé col·locar-les. Mes, ai!, que la carrera as
cendent del pou, que u'n jorn fou només que un 
misèrrim clot d'agua, l'ha portat a desbordar-se i a 
desconèixer-se ell mateix. La mecànica, la seudo-
estètica, la higiene, la carrincloneria i àdhuc l'engi
nyeria, tots a l'hora, han posat sobre d'ell les mans 
pecadores i el pou ha anat agafant modernitat i 
guanyant utilitat, mes perdent, així mateix, l'encís i 
'i gràcia que el dibuixaven abans. Poc a poc se li ha 
anat afegint tot per a desvalorar-lo. No penseu pas 
que jo ara m'atreveixi a formular censures de cap 
mena als qui al pou li han provocat la inesperada 
creixença. Constato el fet, i no res més. 

El gustós brancal coronat dels testos amb les cla-
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vellines i alfàbregues emergint, ha estat empastifat 
amb bombes geomètriques i isòcrones. Les ingènues 
barraquetes han esdevingut carrinclons monuments: 
el cant de la corrióla grinyolant, és ara el gemec 
acompassat d'un cigonyal i la tornada sincronitzada 
dels èmbols de les bombes. Aquella sínia construïda 
amb cinquenes d'espart, teixides no gaire lluny de la 
vila, de catúfols de terrissa portats pel canterer del 
tombant, ha estat bandejada per un artefacte a tira
línies, de ferro colat, fos a l'altra part del món, i 
l'enjogassat matxet que giravoltava, empès pels arris 
i arris del pagès regant, per un motor baladrer i 
pudent que treballa hores i hores com deu matxos 
sense que ningú del món hagi d'espavilar-lo cada cop 
que s'atreveixi a mandrejar. 

Adéu, pous antics; cèllules fundadores de tants i 
tants llogarrets i caserius; centre de les xerrameques 
dels homes, tertúlies inacabables de les dones; evoca
dor d'escenes bíbliques plenes de dolçor; record dels 
temps en què l'aigua jovada no circulava encara per 
les canonades, ni el suau obrir i tancar d'una aixeta 
produïa una font! Tot has estat transformat. Has 
passat d 'una institució a un artefacte sense ànima! 
Tot sigui per la civilització! 

P. J. G. 

ir 
Joc de paraules 

Una vella seca, meca, cucurutxuda, sorda i cega, 
va tenir tres néts, secs, mecs, cucurutxuts , sords i 
cecs; ¿com s'ho havia de fer la vella seca, meca, cu
curutxuda, sorda i cega, per a no tenir els seus néts 
secs, mecs, cucurutxuts, sords i cecs, ja que els fills 
de la vella seca, meca, cucurutxuda, sorda i cega. 
varen ésser secs, mecs, cucurutxuts, sords i cecs? 
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Com una a lm o st a 

de p o n c e lies 

COM una almosta de poncelles 

tinc el teu cap entre les mans... 

No n'he vist d'altres de tan belles 

ni amb tantes flaires confortants. 

Pujo la conca a frec de cara 

i les flors verges van caient; 

però ma boca és tan avara 

que sap clavar molt bé la dent 

a una corol·la mig oberta, 

la del posat més temptador. 

Es ta boqueta ja ben certa 

de la dolcesa d'un petó. 

GüERAU MUTGÉ I S A U R Í . 
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UNA LOCUCIÓ POPULAR 

«Pica com una mosca 
de Sant Narcís» 

N i hi haurà, de segur, gironí, ni tampoc català 
de raça, per qui sigui desconeguda aquella 

famosa quant desgraciada empresa que Felip III de 
França, l'Atrevit, intentà a últims del segle xm, per 
apoderar-se dels estats d'Aragó a favor del seu segon 
fill, Carles de Valois, el famós rei del chapeau, sota 
l'ajuda del Papa Martí IV, francès d'origen. Ni 
menys deixarà d'estar assabentat, ningú d'aquests 
naturals, del resultat de tan malaurada empresa, 
durant la qual es féu d'allò més visible la protecció 
del nostre Sant Màrtir Tutelar, qui, comdemnant 
segurament els excessos i profanacions de tot gènere, 
a què va lliurar-se l'exèrcit de la croada, desdorant 
l'or i flama de Sant Dionís de París, volgué castigar 
els greus desmans d'aquell semifabulós exèrcit, per 
a la formació del qual foren necessaris alguns anys 
de preparatius. 

La piadosa tradició consigna que durant aquel! 
cèlebre setge del 1285 féu el Sant brollar eixams de 
mosques verinoses, que amb terribles picadures 
causaren gran desolació i estrall entre les hosts inva
sores, segons detalls que ens subministren antigues 
cròniques; protecció miraculosa que torna a repetir-
se en part, alguns segles més tard, contra la mateixa 
nació enemiga, 0 sigui en l ' important setge de 1684 
regnant a França el poderós Lluís XIV. En aquells 
dies eixiren certes cobles catalanes en honor del 
gloriós Patró de Girona, que més tard foren corre
gides i augmentades amb motiu de les visibles 
senyals de protecció a favor d'aquesta ciutat contra 
les mateixes tropes franceses en els dies 20 de juny i 
16 d'agost del 1808; cobles, que — dit sigui de pas. 
ofereixen escassíssim mèrit literari — publiquen molt 
alt la fe i el patriotisme de la ignorada musa que les 
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va compondre. La tornada, que potser hagi donat 
motiu al modisme que ens ocupa, diu així: 

Fuig, que la mosca pica 
del gloriós Sant Narcís! 

Manifestada apareix, per això dit, la intenció del 
modisme,, el qual s'aplica quan es tracta d'una 
llengua viperina, càustica o calumniadora. La hipèr
bole és un xic pronunciada a totes l lums, encara 
que hagi de prendre's aquella dita en sentit ample i 
figurat. 

Devem observar que el modisme s'usa amb po-
quíssima freqüència, potser pel respecte que infon 
el piadós record que evoca. 

ENRIC CLAUDI GIRBAL. 

<tAn e c dot ari català 

Una de les més sorolloses fetes d'En Valentí 
Almirall, diuen va ésser aquesta: Va haver-hi un 
eclipsi, favorablement visible a Barcelona. La família 
de l'Almirall tenia, al cim del Tibidabo, una caseta 
de pagès per a cuidar les terres del voltant. L'Almi
rall, que sabia que arribaven uns cèlebres astrònoms 
estrangers, entre ells el savi Secchi, per a estudiar 
l'eclipsi, va convocar aquella nit uns companys seus 
a la caseta del Tibidabo, va disfressar-los amb vestes 
negres, cucurulles i barbes llargues, i amb tota 
solemnitat van presentar-se davant dels astrònoms, 
adoptant posats greus i dient frases decisives. La 
Droma va saber-se per tot Barcelona. 
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Entreteniments Instructius 

LOGOGRIF NUMÈRIC T A R J A 

12345678 Ofici. 
1523631 Intel·lectual. 
634754 Verb. Teresa Blanca Delma 
78258 Persónate* mitològic 
2548 Moneda. 
325 Aliment. 

36 Part del cos 
1 Consonant. 

18 Nota musical. 

Combinar degudament aquestes 
letres de manera que donin e 
íom d'una via molt concorreguda 

de Barcelona. 

225 Planta. 
3228 Recipient. 

73443 Llaminadura. 
FUGA DE CONSONANTS 

134758 Poble català. 
8663254 Verb. 

A.u..i. .e..ui.a. 
..a..e a .a.a .e .a . 

87828584 Admirar. 
R O M B E 

X A R A D A . . . 

Ma primera és als graners, 
segona inversa un arbre, 
la tercera és musical, 
i per recrear l'oïda 
no hi ha res com un total 

Substituir els punts per lletres, de 
manera que, vertical i horitzontal
ment, es llegeixi: consonant, noffl 
d'home, moble, part del cos i vocal 

Solucions als "Entreteniments Instructiu? 
publicats ai núm. 8Í 

Logogrif numèric: Hortènsia. 
Jeroglífic: Lletra girada. 
Ambidextre: Mer, rem. 
Tarja: Torre dels Scipions. 
Comble: Parar-se en sec... plovent a bots i banals. 
Quadrat: Cara, anar, raïm, arma-

AQUEST NÚMERO HA PASSAT PER LA CENSURA^ 
19414 — IMF. ALTÉS. • BAKCILONA. 
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