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cava al seu fill Boabdil, qui plorava la 
pèrdua de la ciutat estimada: Plora, plora 
com un infant, ço que no has sabut de
fensar com a home. 

I tornant a l'obligació que tots tenim, 
d'evitar conflictes al règim naixent, ens 
referim tant als de dalt com als de baix. 

Amb això volem dir que els diputats a 
les Constituients, a l'aprovar les lleis de 
la nova Espanya, deuen tenir en compte 
les diferents maneres de pensar, totes 
molt respectables, dels vintidós milions 
d'habitants de la nostra República, posant 
una especial cura en no ferir sentiments 
que com el religiós, son l'escencia del 
nostre poble. 

Estem segurs de que si els diputats, en 
tractar els articles referents a la Religió, 
tenen en compte, si mes no, els senti
ments de la seva esposa, els seus fills; 
l'estimació als seus, quan no, ei seu cri
teri, el privarà de cometre un atemptat 
tant gros a la democràcia, que ell te 
ririusió de defensar, com és el de negar 
el fogar de la pàtria als nostres fills i 
germans pel sol fet d'estar constituïts en 
congregació religiosa, o com sia, i de 
cometre un atemptat a la propietat que a 
la fi es la que fora la nacionalització dels 
béns de les congregacions religioses. 

Hem dit i repetim que tots tenim l'obli
gació de no posar obstacles, a la conso
lidació de la República, però no volem 
deixar de dir tampoc que la responsibilitaí 
no comença pels de baix, sinó pels de 
dalt. 

ARNALD D'ESPINAVESA 

g niisíra ciuíaí vlsía 
er i s Desar Maríin 
El nostre compatrici En Cesar Marti- , 

neli, arquitecte i publicista, es l'autor de 
la descripció de Valls, a l'Album Mara-
vella. La donem a conèixer als nostres 
lectors, suposant que els serà grat de re
conèixer la seva ciutat, a traves de la 
visió d'En Martinell. Diu així: 

«VALLS (pàg. 75 a83) . -E l leime de 
Valls és un país de meravella. Si feu l'en
trada pel coll de Lilla, encara que vin
gueu de terres llunyanes, amb els ulis 
amarats de visions imponents, restareu 
gratament colpits davant la magnífica 
opulència visual del Camp. 

D'entre lots els punts d'albir, no en 
sabríem preferir cap al de Molló de Mi 
raniar, que enfronta an.b la blavor del 
mar llaií per fons, amb els puníets llu
nyans de les illes daurades al confí de 
l'horitzó, i el pla vasííssim del Camp, 
sembrat d'incomptables pobles, fins a 
cercar les muntanyes que, com un colos
sal anifUeaíre, el resguarden per la banda 
del nord. 

Per aquest amfiteatre, que culmina 
amb una creu, que la íé de la comarca hi 
aixecà a començament del segle actual, 
amb ei llogarret de Miramar a la vora i 
el pobleí de Lilla més avall, a! vessant 
de la Conca de Baibarà, enire una de 
les carreteres que uneix les dues comar
ques veïnes. El descens per ella, és una 
constant realització de les promeses pa
noràmiques de més amunt. A mà esquerra 
s'esten la planura fms a les muntanyes 
de Figueicla, Cabra i Querol; a la dreta, 
el serrat imponent del pas del Bou.' 

Seguint la carretera passareu pel barri 
de Fontscaldes, on hi ha un forn ibèric 
amb abundoses restes de terrissa d'a
questa època. Els petits turons i munta
nyes s'individualitzen i adquireixen im-
poriància, a mesura que anem baixant de 
nivell. La muntanya de la Vila, amb la 
cova de l'Arjant i les pedreres de marbre 
negre i rosat, fan de dosser a la partida 
del Bosc nombroses cases, algunes d'e
lles senyorials, són residència estiuenca 
dels vallencs. 

Calciguem la plana. Masmoleís, altre 
barri de Valls, s'asseu amb rural mansue
tud vora la carretera. 

Anem a entrar al poble, toquem gaire
bé les primeres cases, però el paisatge 
ens atrau i no volem deixar lo. Valls està 
circumdat de torrents. Passejar-s'hi és 
assistir a un seguit de fonts i xaragalls i 
arbres ufanosos i flors boscanes, que els 
dies càlids d'estiu són sedant excel·lent 
del, poble treballador. Les Cení-fonts, el 
mas Miquel, la Salut, la Marsala, Farh 

gola, e! sant Pou, són algunes de les 
moltes fonts d'aigua sanitosa, que els va
llencs esíim.en com un regal de la natu
ralesa i que després dé rajar per les rús
tegues canelles i xarboíar per recs i 
gorgs, s'escolen a fecundar les hortes, 
plenes de verdures i els avallanars es-
plèndits, que omplen bona part del terme. 

Hem evocat la masia d'estiueig, nota 
ciutadana trasplantada al camp, els tor
rents pintorescos i els horts de producció; 
no oblidem la masia de conreu, que s'al
bira amagada entre verdor, com producte 
natural de la terra, amb caminals d'arbres 
fruiters, el soroll cristallí de l'aigua que 
corre per un rec m\s ocult, l'aviram que 
picoteja, lliure, pels contorns de la masia, 
i la nota pcètica d'alguna miota de roses 
0 clavells o les tardorenques dalles, que 
entre aufàbregues i mirambells, semblen 
enyorar el trau del fadrí o el pit de xamo-
sa pageseta. Aquestes m.asies modestes, 
voltades d'ubérrima frondositat, són l'em-
par d'incomptables famílies treballadores 
i menestrals que, en les festes caniculars, 
hi troben benestar acollidor. 

Entre aquest ruralisme mig pagès i mig 
senyor, no manquen construccions d'èpo
ques llunyanes que poden despertar l'in
terès de l'excursionista agradat d'evoca
cions arqueològiques. La torre de la Mi-
xarda, de planta circular, amb restes de 
lladroneres que la coronen, recorda les 
lluites medievals. L'ermita de Sant Llo
renç, era visitada anys passats en els 
aplecs que s'hi feien. Uns restes, ben 
escassos per cert, de la propera ermita 
de Sant Jeroni, parlen de l'instauració . 
dels caputxins a Valls. A la Granja, l'an
tiga pertenència pobletana de Doldellops, 
destaca el tipus de casa portal amb que 
els monjos cisterciencs solien tancar llurs 
recintes. El pont de Goi, testimoni d'he-
roicitats de la terra quan la guerra del 
francès i record d'una via romana, en 
opinió de molts. En els antics molins, 
s'hi troben estructures, que ens ajudarien 
a reconstruir el seu funcionament me
dieval. ! gairebé tocant al poble, la Tor-
ratxa, de silueta característica i exemplar 
interessant. 

La ciutat.—Ws\\& és una ciutat nascu
da a l'Edat Mitja i engrandida els segles 
XVIII i XÍX com a població moderna. El 
conjunt dels seus carrers antics i places, 
algunes d'elles porxades, i'hí donen un 
fort caràcter. 

La seva construcció més imporían és 
l'església de Sant Joan, fabricada en el 
segle XVI, quan a Catalunya es comen
çaven a aplicar les normes renaixentis
tes, però no estaven encara en voga. Per 
aquest motiu la nau és de tipus ogival i 
ei froníis, renaixement,- ço que consti
tueix una promiscuïtat d'estils, molt prò
pia d'aquella època. En un dels costats, 
l'atrevit campanar modern, de traça gò-
tiga, s'enlaira a la considerable alçària de 
74 metres, ço que el fa un dels més alts 
de la península. Es obra de l'arquicíe 
F.'del Villar i Carmona. A l'interior del 
temple, l'obra més important és el retaule 
nïajor, trtb&llat la primera meitat del se
gle XVII pels escultors ïramuiles de Bar
celona. La resta dels retaules consti
tueixen un formós conjunt de barroquis
me, de fornies molí depurades. Els més 
interessants són: el de Sant Pere, Furís-
sima, Anim.es, Sant Aleix, Sant Esteve, 
Sant Miquel, Sant Antoni, Santa Ursula, 
i el de la capella dels Dolors, en els quals 
treballaren els escultors Francesc Grau, 
Magí Guimerà, Fia Jaume Ribot, Isidre 
Espinal, tota la dinastia dels Bonifàs i el 
cèltbre pintor vajlenc Mn. Jaume Pons. 
En pocs temples de Catalunya hom pot 
tiobar un conjunt tant equilibrat d'obres 
barroques, que permeti l'estudi d'aquesta 
manifestació artística, que comprèn els 
segles XVII i XVIII. Ultra aquesta fas
tuositat barroca, hom pot veure en aquest 
temple alguns exemplars d'art medieval, 
procedents de l'església anterior. El més 
conegut és l'imatge de la Mare de Déu 
de la Candela, que es venera en capella 
pròpia, decorada amb dues pintures no-

^̂  tables, l'altre és un Crist jacení, en pe
dra, com l'anterior. 

Després de l'església esmentada, atrau 
• l'atenció de l'arqueòleg, la petita capella 

del Roser, les parets de la qual estan en
riquides amb els coneguts quadros de ra
joles vidriades, que representen escenes 
al·lusives a la batalla de Lepant, que junt 
amb les de la casa de Convalescència de 
Barcelona, són la mostra més esplendoro
sa de la rajóleria catalana del segle XVII. 

L'església de l'ex-convent de St. Fran
cesc, val també la pena d'ésser visitada. 
En ella hi ha una Santa Llúcia de pedra, 
romànica; l'altar de Sant Antoni de P. i 
el de la Victòria, aquest, admirable; l'al
tar major, que és l'exemplar més rococó 
del barroquisme vallenc; el Sant Crist 
processional; i una pintura d'un Crist 
jacent, de molt bona escola. 

El Santuari de la Mare de Déu del 
Lledó, és un altre dels edificis que no 
poden negligir-se. Dintre de la seva 
austeritat franciscana, hi ha la formosa 
estàtua de la Patrona en alabastre, escul-
turada el segle XIV, a la qual Valls i 
molts pobles de la rodalia han retut l'ho
menatge de la seva veneració, des de fa 
sis centúries. Sant Feliu de Cantalici, 
Sant Antoni de P. i la Pietat, són tres 
pintures del vallenc Mn. Jaume Pons, el 
qual les pintà a les primeries del segle 
XVIII. El sepulcre del general Castafios, • 
pare del de Bailen, és un bonic exemplar 
d'arquitectura funenària novoclàssica. El 
cambril de la Verge amb les pintures del 
pintor Josep Folch, recorden la devoció 
dels vallencs de la segona meitet del se
gle passat. I el retaule major, actualment 
en construcció, tot ell de formes i de 
materials nc'bles, és l'ofrena que el Valls 
actual fa a la seva Patrona. 

A l'empar d'aquest temple, hi ha la 
Casa de Caritat, on troben acolliment 
bon nombre d'infants. 

La Biblioteca Popular, primera de les 
que fundà a Catalunya, la Mancomunitat, 
és una de les institucions que més han 
beneficiat la cultura vallenca aquests 
darrers temps. Entre els edificis de caràc
ter civil s'ha d'esmentar la Casa de la 
Ciutat, amb el davanter modern i alguns 
restes barrocs en el seu interior. Conté 
l'Arxiu Municipal, amb documents i lli
bres de marcat interès històric i la Gale
ria de vallencs il·lustres, amb retrats ori
ginals de B. Casas de Valls, F. Galofré 
Oller i Lorenzale. 

La casa de Santes Creus, recentment 
adquirida i reformada per la Caixa de 
Pensions i Estalvis per a la Vellesa, ofe
reix en el seu davanter un sobri exemplar 
d'arquitectura civil del XVII. 

L'antic Castell de l'Arquebisbe, con
vertit en casa senyorial a les darreries 
del segle XVIII i començaments del se-
güent, és un dels edificis que podem tro» 
bar més característics en el seu gènere: 
conté valuosos mobles i indumentària 
del XVIU. 

No són els esmentats els únics edificis 
i detalls notables que podríem esmentar-
se. En altres esglésies i cases particulars 
trobaríem imatges i elements decoratius 
dels segles passats, particulorment del 
XVIII, durant el qual tingué Valls la cèle
bre Escola d'escultura dirigida pels Bo
nifàs. Passejant pels carrers, hom desco
breix ça i enllà, un detall de ferro forjat, 
una llieda esculturada, les antigues ca
pelles de barri o bé restes de decoració 
als davanters, que són elements d'un art 
més modest, però no menys interessant 
per a sentit el batec de les velles ten
dències i dels antics bells oficis de casa 
nostra. 

Els costums.—Uem dit que la ciutat 
de Valls té un fort caràcter, a causa de 
la seva ascendència hisròrica. Així ma
teix les tradicions i costums típiques són 
servades pels vallencs com una cosa 
viva. 

Entre totes, la més destacada és la 
dels celebres castells, coneguts pels Xi-
quets de Valls. Es el número obligat de 
les festes en que hi pren part el poble. 
En elles les dues colles aixequen llurs 
torres, de sis i set pisos d'homes, en 
noble competència. Anys passats havien 
arribat a fer el tres de nou (tres homes 
d'ample per set d'alt, amb dos pisos de 
jovenets al cim) que la generació actual 
no hem vist. Aquests castells humans són 
la més esplèndida unió de força i agilitat, 
que mai hagin trobat els jocs acrobàtics. 
Sota l'espinguet de la gralla i el redoblar 
del timbal, els castellers s'enfiien, els uns 
damunt els altres, i enlairen torres grà
cils, per damuHt de la multitud que els 
aclama. A Valls, els castells no són sola
ment un joc d habilitat; són l'esclat d'en
tusiasme d'una raça que vol mostrar el 
seu braó; i en forma espontània, entre 
els castellers ardits i el poble que els 
contempla, s'estableix una corrent de 
simpatia que, en certs moments, assoleix 
l'unció j solemnitat d'un ritus. 

La tradició religiosa té la seva repre-
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sentació més genuïna en les festes decen
nals de la Candela. Cada dècada que 
acaba en ú, Valls dedica solemnes festes 
a la seva Patrona, la Verge Candelera. 
Tots els vallencs escampats pel món, 
aquells dies s'arredossen a la llar pairal i 
tot sembla poc per a solemnitzar aquesta 
confluència de sentiment religiós i efusió 
familiar, 

No sols tradicions espectaculars atrauen 
al poble vallenc. Tal volta la més cons
tant, la que més es barreja a la vida quo
tidiana, és l'afecció al camp. 

Ultra aquestes afeccions que deixem 
esmentades, no falten les de caràcter cul
tural, artístic i esportiu, així com les ocu
pacions agtícoles, indústria i comercial?, 
que li donen vida. 

CÈSAR MARTINEU-

W mil i s \\i\il pi l l i al 
Umw llieiaii i\ \m \\l\ 
Hem rebut —gentilesa que agraïm— 

un volum que conté tots els treballs pre
miats en el Certamen Literari de les Fes
tes Decennals de l'any 1921. Segons 
adverteix una manxetta adicionada al vo
lum, les circumstàncies d'excepció que 
portà el règim dictatorial, feren suspendre 
l'edició del present recull, la qual ha estat 
represa aixi que les esmentades circuns-
íàncies han desaparegut. 

La Congregació Mariana de la nostra 
ciutat que sota el patronatge de l'Exce-
lentissim Ajuntament, organitzà el certa
men, és també la qui publica aquest vo
lum. Cal remerciar-li, doncs, el seu inte
rès en recopilar uns treballs que, disper
sos, haurien restat difícils de trobar i 
àdhuc haurien corregut el perill de la de
saparició. 

Comença el llibre amb una dedicatòria 
a la Verge de la Candela. Segueix la re
producció del cartell anunciador, continua 
amb el nom del Jurat i després de resse
nyar la Festa, reprodueix la Memòria del 
Sr. Secretari, el Discurs presidencial i co
mencen els premis de poesia. 

Es reprodueix L'amor hermós de Jau
me Boloix, Ho fe per Josep Cardona pre
vere, Salm de J. M." Casas Homs, Ver
ge lluminosa de Josep Cardona, El salt 
de la reina mora per Carles Magrinyà, 
El riu Francolí "pet Josep Plana, De Cen
cís d'una tarda autumnal per Pere Ver
daguer. El castell de Valta amor per 
J. M." Casas Homs, [Poemes Lauretans 
de Salvador Perarnau, El pom de roses 
de Carles Magrinyà, Goigs a llaor de 
Ntra.Sra. del Carme de Jaume Boloix, 
Goigs a la Mare de Déu del Carme per 
Carles Pastor de Queralt i Sede Saplecle 
per Francisco Gil Miquel O. M. F. 

Segueixen els treballs en prosa, els au-
rors . dels quals són; Cesar Martinell, 

Lluís Martinell, Josep Massons, Josep 
M.̂  Rovira, Josep Casafias, Fidel de Mo-
ragas, J. Sellarés Castells, Ramon Su-
graiies, Francesc Costes i Jové, Pere Sa-
lom i Eusebi Ribas. 

El volum està editat amb una certa rus
ticitat elegant que li dona un aire singu
lar. Ignorem si se n'han posat a la venda. 
Si així és, fem avinent als nostres lectors 
que la seva adquisició, constitueix un bon 
record. 

L'Album Meravella 
Llibre de belleses naturals i artístiques 

de Catalunya, dedica el quart volum de 
la col'lecció, al Camp de Tarragona, 
Muníaf'.yes de Prades, Conca de Barberà, 
Riberes de l'Ebre, Terra AUa, Comarca 
de Tortosa i Segarra (Guissona). 

Conlè molts clixés epigrafiats per un 
líric accent d'excursionista i amb una sin
tètica recensió d'home documental. Es in-
teresant per exemple l'estudi de l'arqueo
logia de Tarragona 

En quant a Valls, hi signa un article 
Cèsar Martinell, que poetitza el terme i 
«la magnífica opulència visual del Camp» 
i resenya la nostra virilitat històrica, les 
construccions arquitectòniques i escultu
rals, les costums típiques i les tradicions. 

Pere Català hi té vàries fotografies, 
entre elles una reproducció del castell 
«quatre de nou» i l'arc desaparegut del 
carrer dels Jueus, 

Ens plauen publicacions d'aquest ca
ràcter, i és digne d'encomi aquest patro
natge cultural del Centre Excursionista 
Barcelonès. 

A. 
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UN DRET MENYS 
Si no toís, quasi tots, sabem els efec

tes fudestíssims d'una dictadura, i no sols 
• ' ho sabem els catalans i espanyols, si no 

també bona porció de les terres estrange
res. Les primeres actuacions d'un dicta
dor estriben en la privació de les garan- '^ 
ties constitucionals, mitjançant la qual 
s'assegura el seu poder. 

Però mai un dictador ha pogut privar 
als seus súbdits del dret de pensament. 
Ens haurà privat de la seva lliure emis
sió, però mai el seu poder haurà estat 
prou per privar-nos de pensar. Qui en 
temps de les' quatre dictadures borbòni
ques no haurà pensat en les privacions 
de que érem víctimes, qui no haurà tingut 
una rebel'lió interior envers aquell opres
sor? Si això no hagués estat, no hauríem 
arribat a destruir-la i no hauria obtingut 
el poble l'heretatge de la sobirania. 

Doncs heus ací que hi ha un poble llu-
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