
Artesania: L'ofici de fontaner o plomer com a introducció de l’ofici de Lampista (II) 
Arqueologia Industrial.. Joan Gómez Vinardell.

Aquests ofici té arrels molt antigues, ja el trobem en època romana. El plomer, treballava el plom i  
soldant una planxa de plom per la part de dalt feia el tub de plom per a conduir les aigües. Les 
aixetes romanes eren de cos cònic i afinat amb un forat coincident, molt semblants a les conegudes 
aixetes de bota de vi (de fusta, llautó o bronze). Les que s'han trobat en diverses excavacions són de 
bronze, plata, or, o marbre.

Aquests models d'aixetes encara les hem pogut veure i utilitzar fins a mitjans del segle XX. 

La feina de fontaner, la trobem reflectida al Palau Minoic de Cnosos, a l'illa de Creta, cap als vols  
de l'any 1700 aC., on hi trobem tubs de ceràmica o de gerrer, conduccions de plom i aixetes de 
mabre, or i plata destinades al subministre d'aigua a les fonts i als banys. Seguint aquesta tradició o 
funció, a les ramificacions dels aqüeductes romans hi trobem sortides amb canonada de plom (s. IV 
aC.). 

La fontaneria moderna la podem datar a finals del segle XIX, quan s'utilitzava ferro colat i tub de 
plom.  En  les  instal·lacions  de  mines  d'aigua  trobem  conduccions  obertes  mitjançant  teules, 
conduccions tancades on es col·locaven una teula sobre l'altra collada amb argamassa de calç, tubs 
de gerrer  ensemblats  entre  si  (d'una llargada  entre  30 i  50 cm) (1) i  canonada de plom.  L'aigua 
acostumava a alimentar un repartidor fet de planxa de plom i es distribuïa per un pas mesurat en 
plomes (la ploma és una mesura que correspon al pas d'aigua que permet el tub d'un ploma de 
gallina o en alguns llocs d'oca).

La Fàbrica d'Uralita de Cerdanyola (1907-1997) va introduir un sistema de conduccions d'aigua i 
dipòsits fets amb amiant i ciment, un material barat però avui (2011) prohibit igual que el plom, 
degut  als  seus  components  contaminants.  Tot  i  així,  encara  els  podem trobar  en  innombrables 
conduccions urbanes i habitacles familiars actuals. 

El plom, el ferro, el coure i, últimament, l'ús de matèries anomenades plàstiques o de composició 
química han esdevingut materials destinats a la conducció d'aigua potable. El temps les ha jutjat i el  
que  semblava  bo  ha  esdevingut  dolent,moltes  han  estat  declarats  contaminants  després  d'e 
nombrosos  anys  d'ús   i  de  propagandes  favorable,jo  sempre  he mantingut  que  hi  ha  un  factor 
important en el pas  de l'aigua  per una tubària. És el factor calç. La capa de calç que em el temps 
les cobreix i les arriba a tapar però que també aïlla el material i el salva del seu afecte nociu. Pot-se 
vaig errat  però  el desprendre de partícules va lligar a aigües estancades que passen temps sense 
rajar i al afecta corrosiu de l'oxigen en els materials.
El que avui en diuen “control sanitari” i/o rebuig dels materials, jo crec que te factos condicionants 
diversos: El mal ús de les instal·lacions. Un mena de manca de prevenció de la cultura (o incultura ) 
urbana que esdevé passiva i ha perdut  el bon fer de la cultura agrària i també una colla d'interessos 
econòmics que aposten per nous materials. Materials que encara no sabem si amb el temps passaran 
a la llista de nocius. Estem dins una societat que tot esdevé obsolet, en poc temps. Que obre d'un dia 
per l'altre opcions a nous materials que funcionen dins una economia de mercat moltes vegades en 
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normatives no massa contrastades. A tost ens espanten  amb el dimoni contaminant, però si fem una 
ullada els productes “autoritzats “els que mengem, ens trobem que han estat regats amb insecticides, 
abonats amb productes  químics, i conservats amb... ?
Tenim a prop nostre centrals nucleats i  estan homologades per el  poder polític (que no sempre 
representa al del poble, (encara que el poble el voti  ) i no parlem dels productes manipulats; els de 
consum   i els que ens envolten  que van des de  el mòbil, la tele, o els electrodomèstics, el cotxe o  
les antenes. Per això  de vegades penso que la nostre societat futura del segle XXII, si seguim 
l'educació de la por  i de les iniciatives economicistes  acabara amb un etiquetatge  com el del tabac: 
“Si beveu l'aigua pot  produir in afecta  nociu,  aquesta ret  porta radio activitat,“  “  Si mengeu 
masses  melons,  penseu  que  podem portar  el  virus  de  ..?  “ En  la  pastisseria  industrial  estar  
permesa un X per cent de matèries grasses i un antibiòtic com a conservant.” Sense parlà de la 
qualitat  de la farina, ni del seu efecte nociu. -Això no toca- ” Sanitat, dins les pors dels polítics, ens 
vol fer por, en moltes coses, sense tenir en comte una educació de prevenció  i de coneixement.  
Tenint  això  si...en  comte;   un  mercat  emergent  que li  cal  un rodatge  i  que necessita  desplaça  
materials “antics” en favor  dels nous de resultats “estudiats, però no contrastats “ amb l'eina del 
temps.  (2)   . 

(1) El tub de gerrer encara es fabrica avui .s'utilitza per baixants de desaigua a la vista com a forma decorativa i  
funcional.

(2) No estic en contra d'eliminar antics materials contaminants i obsolets,  però crec que no cal  crear alarmes  
interessades. 
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1.- llum o fanal de soldar.
2.-raspa.
3.- martell.
4.-mordaces
5.-alicates planes i de punta
6.-compas de puntes
7.-compas de gruixos 
8.-soldador o martell de soldar

9.-filera
10.-peu de rei
11.-torn
12.- llimes i raspàs còniques o de cua de rate
13.- clau anglesa
14.- barrinador.
15 banc i cargol

Aquestes  són les  eines  que  he  trobar  representades,dins  el  meu record  d'ofici  voldria  afeixi  la  
composició del cabàs que al sortir del taller l'aprenen revisava perquè no hi faltes cap eina:
El cabàs era de palma i portava; raspa, martell, mordaces, clau anglesa, estil-son, eixamplador, tres 
tornavisos, escarpa de taquets,  barrine, alicates universals i de punta, fanal de soldar, ampolla de la 
benzina,  salfumant flux i fort, pega grega, paper de soldar, estany, cargols, virolles, femelles, visos,  
gomes d'aixeta, juntes, cànem  i seu.
L'ampolla de benzina era de llauna, feta al taller i es tapava amb un tap roscat, recuperar d'un sifó 
vell, l'ampolla de salfumant flux, és feia amb un tros de plom tancat i aplanat amb el martell com a 
peu  i amb un tap roscar com el de la benzina, el pinzell del salfumant  s'aconseguia  amb una llauna 
doblegada, que premia un grapadet de pels de cavall que l'aprenent prèviament avia tallar d'amagat 
de la cua. (aquests era un dels reptes  o carregàs d'aprenentatge, portar un petit manyac de cua de 
cavall, si et descobria el carreter, et deixava ben servit.) la menudalla;visos caragols gomes femelles 
o altres peces anaven escampades al fons de cabàs.
Eixamplador: ni havia de dos tipus o formàs  el més antic era de fusta  i consistia en un tac d'alzina 
o  roure  de  forme cònica  que  col·locar  en  la  boca  de  la  tubària  de  plom prèviament  afuada  o 
barrinada s'eixamplava a cops de massa,un cop eixamplar s'assemblada el tub a soldar i es tancava 
en petits cops de massa,deixant-lo a punt per fer la soldadura .
 El de ferro o mecànic esdevé,  un con partit en dos mitats unides per una molla .Accionant els  dos 
mànecs, al obrir el con s'anava eixamplant el tup,  per clou-rel i deixar-lo apunt de soldar es podia 
fer amb les mordaces  o amb la massa.
Per corbar o doblegar un tup s'omplia de sorre fina i ben atapeït es tapa-be amb un tap de paper, ple 
es podia doblar sense aixafar-se aquest funció es feia amb les tubàries destinades als desaigües. De 
mides superiors a les de 25 x 31cm.(25 interior, 31 exterior)  també es feien sevir cilindres de fusta 
de forme cònica,  d'un metre de llargada que servien per adreçar o arrodonir el  diàmetre de les 
tubàries que per un motiu o altre estaven aixafades. 
Per soldar el llautó o el coure amb el plom, prèviament estenien que estanyar. (donar una capa 
d'estany, a fir que al fer la soldadura  és puges soldar o unir  fluint  l'estany .

Taller  de  Lampisteria  de  Joan  Gómez  Vinardell:  Eixamplador,  Eixamplador  cònic  o  de  fusta 
Mordassa  i Massa. 
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Arqueologia Agro-marinera
Vocabulari de la Pagesia  de la Maresma. (IV)Lluís Guardiola (1951
Paiola.-Barret de palla d'ales molt amples que usen els pagesos, a l'estiu,quan treballen a 
l'hora del sol. En Ricard s'ha descuidat la paiola i s'ha posar un mocador al cap.(1)-(Masnou)
Paltó.-(m) Enlaire ,el més amunt,en una situació elevada,el prestatge més alt.- La cansalada 
la poses   paltó  i així  el gat no hi arribarà..-(Sant Iscle de Vallalta.) 
Pallissa.-(f) Lloc on es guarda la palla i l'herba seca .-conjunt de cops que es donen a algú en 
una baralla.-si vas ala pallissa,llença el cigar;no fos el cas  que es cales foc .(Calella)
Papi.-(m) Nom que es dona al cuc de la mongeta  seca i del cigró. També de les castanyes  i 
altres fruits secs .- Els cigrons del Bartomeu tenen el Papi.-(Vilassar de Dalt)
Papida o pepida (f).Infermetat o malaltia molt comú a les gallines i per extensió malaltia de 
les personàs que afecti el coll o la gola .- A veure si tindràs la pepida (2) com les gallines 
(Cabrils)
Obaga.(f) lloc d'ombra,races-rat, on no ni toca el sol.- En la par obaga del penjat de ponent, 
no hi podem sembrar res; les plantes  no hi van bé.-(Arenys de Munt)
Obi .- (m) Lloc, forat o enreixat  de fusta,on s'hi posa el menjar  dels animals,el mateix  si es 
tracta d'un utensili  de col·locació  fixe que transportable .-El cavall  no hi te res a l'obi 
(Dosrius)
Ollaó.- (intj.).-Veu que és dona perquè l'anima vaguí per  la dreta. Ollaó.”Cipsió”(Masnou)
Orgànic (m).- Adob fet de matèries  i residus  d'origen animal,polvoritzades  i tractares per 
l'acid sulfúric  o altres procediments químics,per tal de fer més assimilable  el nitrogen.-(2) 
L'orgànic que ens han donat al Sindicat  no es gents  bo,tot i la molta  fortor que fa; sembla 
pols  de la carretera.- (Vilassar de Mar).
Oreig.- (m) Vent fi, suau ,agradable.- Amb aquests oreig que hi ha,es treballa de bona gana .-
(Alella)
Orris. (m).-Cort on esmunyen els animals de llet; habitació de mals endreços. Fer una cosa 
de qualsevol forma,un desastre,mal final,que no hi ha solució .- Tot ha anar en orris. 
(Argentona)

(1) Un mocador de cuadrets i raies blaves anomenat de”Mecànic “de unes mides 
grans(44x39 teixit de coto a una amplada 80cm.) si feien 4 nusos un a cada 
punta  i  en sortia  un barret  o  boina improvisada.  El  color  del mocador es 
considerava un color sofert, això vol dir que no s'hi veia gaire la suor o broti-
cia. Recordem el conta de la “memòria del pagès” que tenia la costum de fer 
un nus al  mocador per recordatori  de les coses i  un dia en trobar quatre. 
Després d'estar tot el dia pensant el que tenia que fer  i no poder dormir a la  
nit, el mati s'en va anar a segar i es deixar el barret o paiola, la suor li negava 
la vista, traïen-se el mocador per cobrir-se el cap, recordar de cop l'origen dels 
quatre primers nusos.

(2)  Pepida llavor de meló o xíndria la Pepida dels ocells,gallines i altres aus esdevé una malaltia que consisteix 
en la acumulació de mucositats  a la boca i esdevenir motxo o angoixat en un reco, sense desig de menjar.  
Recordo a l'avia que agafava la gallina li treia un tel de la llengua semblant a la llavor d'un meló i li untava la 
boca amb oli com a remei.

(3) L'adob orgànic de matèries de l'escorxador i altres tractades en diversos procediments, ve a substituir l'antiga 
costum de abonar directament  en “carnassa “  procediment insà,  contaminant i pudent (Veure; Sediments 
36 Gener 2010.”Masia Tió-Fontanills 1909-2009.JGV. Sediments 40.- Març 2011. Vocabulari de la pagesia de 
la Maresma (III)  Notes JGV.

Les fitxes de Salvador Moragas – (XXI)Colom Mallorquí: Informacions B. Arau.
Es corriente en Mallorca dar los nombres de Juan y Bartolomé; El Escritor Juan Estelrich ,  
también   de  Felanix,  tenía   u  hermano,  Bartolomé  yel  banquero  Juan  March  tenía  dos 
hijos;Juan y Bartolomé. Juan Colom y su hermano  fueron  grandes  conocedores  de la 
náutica y delas ciencias  derivadas.
Manuel López Flores. La Vanguardia 31-8-1973. En un libro titulado” forenses y ciudadanos “, 
José María Cuadrado, publicado en 1847,encontramos datos en documentos oficiales relativos 
a la familia Colon:a mediados del siglo XV,en 1154,radicaba  en la Alquería Rossa,al pie del 
castillo de Santiven, en Mallorca y cerca de Felanix, una familia payesa muy bien acomodada, 
compuesta por Juan Colom,padre de dos mozalbetes y de una bellísima muchacha, Margarita. 
El haber tomado parte esta familia en los alborotos habidos  en la isla entre “forenses” y 
“ciudadanos”,nos permite aportar datos con pruebas sobradas  para su identificación. El payés, 

4



Juan Colom,abrumado por las  onerosas contribuciones  y  el  despótico  trato   de qué eran 
victimas  por los “ciudadanos”,dueños delas tierras ,se indigna ,y capitaneados los payeses por 
otra de las victimas,Simón Tort Ballester, padre  de un joven, Miquel Ballester,se levantaron en 
armas,llegando  asitiar la ciudad durante treinta días .dicha revuelta fue suprimida  gracias ala 
llegada  a Mallorca  de dos mil hombres de tropa ,que acudieron  desde Nápoles,enviados por 
Alfonso V de Aragón.
Lo  que  nos  atañe  es  el  documento”proceso  general  acerca  de  la  insurrección”,  verdadero 
hallazgo de virtud,de qué fueron protagonistas los hijos de éstos cabecillas  en la historia del 
descubrimiento del Nuevo Mundo. La razón por la qué los payeses de Felanix ,con JuanColom a 
la cabeza ,se levantaron en armas  contra los”ciudadanos” fue porque tenían que pagar 211 
libras en dinero  y 684  cuarteras de trigo.
Los principales encartados fueron Simón Tort Ballester, jefe de la rebelión  y el payes  Juan 
Colom, con sus hijos,todos condenados a muerte. Tort  Ballester  estuvo escondido  algún 
tiempo,pero, hallado,fue descuartizado ,Juan Colom  (padre) , hubo de disipar su hacienda en 
donativos al veguer (corregidor),escribano y baile (juez) para salvar su vida,En cuanto a los 
hijos de éste ,dice así la historia:”quitados los dos Colom,cayó toda resistencia.” Habiéndose 
publicado un indulto para los sublevados,fueron exceptuados de él Juan y Bartolomé Colom,así 
como Miguel Ballester, quienes huyeron de Mallorca,convirtiéndose  en corsarios  al amparo  de 
Renato de Anjou (enemigo de Juan II) y del Rey de Francia, Luis XI.
Más  tarde  ,en1471,con  once  años  de  edad  ,seles  unió  nuestro  Cristóbal  Colon,llamado 
entonces Juan Colom, como su abuelo, pues éste tenía motivos sobrados para que sus hijos y 
nietos tratasen devengar las tropelías por las huestes del Rey contra  él y su familia, y por otra 
parte,por haber privado aquel monarca  el padre de su nieto (1) de u trono y lógicamente,a su 
nieto,de  una  posición  privilegiada,con  aspiraciones  a  ostentar   el  titulo  de  Príncipe,como 
trataremos de demostrar.

(1) Príncep de Viana (vg”Trayectoria del Príncep de Viana”.

Reflexions museològiques. ( X )Quan iniciarem la que en dèiem reconversió del Museu en 
un centre operatiu al servei de la cultura i de l'industria de Catalunya  ens plantejarem  el que 
amb  varem dir “Projecta 2” e Projecta 1 fou el pas de l'estructura del AECC a l'Estructura 
museística en el nou local de Can Manent.

Iniciarem un seguit de consultes,en diferents persones vinculades  a la cultura, la tècnica i 
l'industria i de aquests treball es va fer un dossier que es va entregar en el dinar que es feia 
acabada la Mostra de Disseny per l'Estampació Tèxtil” amb els representants polítics de Premià 
(alcalde  i  regidor  de  cultura)  el  responsable  de  la  Generalitat  i  els  membres  del  jurat, 
concretament fou en l'any 1990 al celebrar la 5ª mostra.

Quant fèiem la prospecció o consultes varem fer una entrevista amb en Duran Farell  i ens va 
dir  entre altres cosses  “tota acció per que sigui viable ,a departir d'una filosofia,ha de portar  
un fons de pensament ideològic concret” en els pròlegs dels projectes varem intentar definir 
aquests  pensament,vaig  elaborar  l'esborrany   i  el  grup   del  museu  i  tècnics  de  diverses 
empreses  el varen acabar de configurar. Com es lògic dins el món polític,nosaltres no érem 
militants  de  cap  partit,  simplement  arrose-gabem  una  dèria,  una  il·lusió  i  un  desix  laic 
políticament  parlant  de  crear  una  institució  al  servei  d'una  comunitat;  el  nostre  poble  i 
Catalunya  i  això  no  concordava  amb  les  ideologies  egocèntriques  plenes  d'interessos 
inconfessables que funcionaven i encara funcionant al marge de les comunitats populars. El 
món polític viu molt lluny, del món del poble. JGV

Veiem  el  tex  de  presentació  del  projecta-2  (I)  Avui  us  presentem  en  aquests  petit 
dossier,el recull dels textos  que han format  les consecutives explicacions de tot  allò  que és  i 
vol ser, el que  hem anomenat “Projecte 2”o per ser més exactes,el projecte de la creació del 
CRIT;Centre de Recursos per l'industria Tèxtil.

Aquests projecta,elaborar a iniciativa del Consell Directiu del Museu Municipal d'Estampació 
Tèxtil  de  Premià  de  Mar  (MMETP),fou  lògicament  redactar  inicial-ment  per   unes  poques 
personàs,però en  el decurs  de quasi un parell d'anys,s'han  rebut nombroses aportacions, 
especialment d'industrials del ram, que en introduir llurs consideracions ha permès conjuminar 

5



en forma de projecta  compacte   i  coherent,una idea  de Centre  destinat   a  proporcionar 
Serveis infraestructurals  a la importantísima Industria del nostre país.

Aquí el tèxtil,te sens dubte una dilatada historia  i també  sense  dubtar-ho ,convindrem en 
que representa  i ha representat al llarg del temps un dels principals puntals on  s'ha recolzat 
l'economia de la nostra societat.

Avui  aquests  sector  industrial  enormement  distribuït  per  amplis  sectors  de  la  nostra 
geografia,amb empreses extremadament diferents unes de les altres en la majoria  de casos, 
s'enfronten  a un important  repte de futur amb  la propera integració plena a la Comunitat 
Econòmica Europea, on  la demanda de qualitat i projecció exterior posara  sovint aprova les 
nostres industriàs.

El Centre de Recursos per la Industria Tèxtil ,compulsat ja amb l'acceptació de tots els tècnics i 
empresaris consultats,aportara  una serie de Serveis  de Formació,Informació i complementaris 
que  resultaran una especie de mànec on agafar-se en moltes situacions que es produeixen i 
es  produiran,representant  dons  una  ajuda  important  en  moltes  ocasions,generades  per  la 
circumstancies que envolten el funcionament de les empreses.

El CRIT,que s'ha proposat amb una relació Cost/eficàcia bastant adequada don no requereix 
una infraestructura massa cara,està enguany considerat per un ampli sector d'empresaris i 
tècnics com  una experiència que cal dur a terme dons només  pot donar resultats positius,tant 
més positius com més siguin utilitzats els seus serveis per aquests empresaris i tècnics que 
desitgen la seva creació . 

En aquests petit  recull que avui us lliurem,hi trobareu el primer tex en el  que és redactà el 
contingut  del  projecta,també la   redacció   definitiva  després de la  tanda de consultes  a 
industrials,el  pressuposts  del  Crit  en  un  programa  a  4  anys  i  ,finalment  ,un  petit  recull 
d'articles de premsa que reflex-ant algunes de les problemàtiques  que envolten  la nostre 
Indústria Tèxtil.   Quedem a la vostra disposició  per qualsevol aclaració.

                                                               Premià de Mar 25 de novembre de 1990

Costumari Bulles (Múrcia ) Juan Fernàndez Espín 

Cardo Santo (1) Nombre popular por el que es conocido  en la comarca  del Noroeste de 
Murcia.

Usado desde tiempos remotos como remedio(2) eficaz para hacer desaparecer 
las escoceduras  de las exilias ingles y ano.

Hablando con las personas mayores del pueblo me dicen  que durante la siega 
(cuando segaban a mano) al notar escocedura en exilia, cogías un tallo de este 
cardo te lo colocabas  en la cinta  del sombrero y al poco tiempo desaparecía la 
escocedura.(3)

Ahora en pleno siglo XXI es el remedio mas eficaz para las escoceduras de las 
exilias ingles i ano en los desfiles  de moros y cristianos  que se celebran  en los 

meses estivales.La formula consiste  en corta un trozo  de unos 3 centímetros  del tallo central 
seco,hacerle  un  pequeño agujero  en un  extremo,  pasar-le  un  cordón  fino  de  algodón   y 
colgarte-lo al cuello.

Puedo da fe de esto ya que tengo un cuñado que su actividad laboral  es la elaboración del 
helado  granizado,horchata  y  otros  productos  refrescantes.  Los  reparte  por  los  bares  y 
restaurantes del pueblo y alrededores, el producto lo entrega  conduciendo su moto pasando 
mucho tiempo sudando en ella,con las consecuentes irritaciones en la piel 

Un día comentando el tema de las escoceduras con motivo del sudor,un cliente le aconsejo 
que se pusiera  el tronco del cardo  en el cuello. Desde aquel día ha resuelto su problema.(4)

(1) Cardo Santo Cnicus benedictus L. Familia:compuestas.Sinonimias;  Català; car  sant,  Vasc txori  cardu, 
Gallec cardo-santo,  Francés; chardon   bení. Italia;  cardo-santo;  Angles; blessed  thistle.  Alemany; 
bietterdistel.

(2) Propietats; Tònic amargant, contra la febre,antisèptic i depuratiu. Indicat en el tractament d'anèmia, debilitat 
en la desgana,convalescència i malalties del fetge.
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(3) Des de una visió escèptica sorprèn la forma d'us ,el costumari recull funcions i fets no explicables  i sorprèn la 
força en que t'ho explica i en la fe que comporta o que  es vol donar  als resultat i eficàcia. Suposem que que 
la creença comporta factors subjectius que poden modificar el funcionament corporal encara que ens consta 
creure-ho.

(4) Bibliografia: Hierbas que curan, Ed Dalmau Socies. Barcelona  1985.- Plantas medicinales del D.Vander Ed. 
Libreria Sintes Barcelona 1967.

Reculls de Costumari: Extrets de la Publicació El Museu de las Familias 1856. Ed  Calle Santa 
Teresa 8. Madrid. Establecimiento Tipográfico Mellas. 

“El fumar es una costumbre tan generalizada y una necesidad imperiosa que los hombres y 
algunas veces  los niños,apenas salen de la iglesia,sacan sus pipas de barro encarnado y entre 
nubes de humo desaparecen bien pronto los grupos  de las gentes que se paran  hablado. “ (1)

Esta joven que cantaba las canciones de su pueblo hilando en la pradera cuidando sus vacas 
,desdeña como anticuadas esas canciones  primitivas para destrozar  las de antes  i cambiar 
por las dela ciudad por un organillo de barbería.

España Romántica Estudios i Viajes  un bosquejo delas costumbres Vandrianas. Habitante del 
Marés. (Museu delas Familias 1852.)

En la Primera encrucijada de caminos que  se encuentra en la Vendée, se ven una multitud de 
crucecitas de madera  plantadas allí  para los difuntos,en el momento de pasar la fúnebre 
carroza que lleva sus cuerpos a la iglesia de la Parroquia. Pensamientos piadosos sin duda, 
cuyo origen es supersticioso, se sabe la creencia muy antigua  de que en las encrucijadas,las 
brujas y los duendes venían a bailar por la noche hasta el alba. Para conjurar,sin duda  el 
encuentro de estos malditos  espíritus ,y para que el muerto pudiese atravesar tranquilamente 
por  aquellas  terribles  encrucijadas,ponen con tan religioso cuidado   esas  cruces.  Es  difícil 
saber su verdadero motivo, por que, los aldeanos  tienen reparo en confesar sus supersticiosas 
creencias,ademas muy comunes en otras provincias,que no sabemos porque se toman por más 
civilizadas.(2)

(1) A mitjans el segle XIX, la costum de fumar homes i nens era habitual, aquests escrit recull unes formes en 
aquella època normals i que avui ens sorprenen,sense anar tan lluny a la Maresma se celebra la Festa de la  
Marededéu Fumadora a la població d'Arenys el tabac avui considerar i demostrar nociu  anys enredera  en 
certa manera era un remei a i un desinfectant que servia  per allunyar  malalties  i paràsits  com els mosquits 
que portaven la malària i altres infermetats parasitaries  El Dia de la Puríssima té lloc un singular costum 
infantil. Aquest dia en moltes poblacions, especialment al Maresme, els infants tenen llicència per fumar.  
Antigament,  els  marrecs  fumaven d'amagatotis  amb pipes  que  ells  mateixos  s'endegaven vestint-se  de  
closques de cargols marins que feien l'ofici de buc o fogoner, a la punta del qual aplicaven una canyeta a tall  
de broquet. Aquest costum recorda una vella pràctica destinada a provocar la pluja. Avui, aquest costum dels  
infants entremaliats perviu, revestit de formes, funcions i significats diversos. Jordi Bilbeny “Durante estos 
siglos (XVI.XIX) continuaron las publicaciones sobre las virtudes y beneficios del tabaco, sobre todo por sus  
propiedades curativas. En España destacaron obras como el Tratado sobre  Las excelencias y maravillosas 
propiedades del tabaco de Cristóbal Hayo, catedrático de "Prima de Medicina Chirurgica" de la Universidad de  
Salamanca en 1645, y la publicación en 1626 de la obra El tabaco, panacea universal de J. Leander.Se creía  
que el rapé despejaba el aparato respiratorio, limpiaba el cerebro y eliminaba malos humores, pero sobre  
todo se consideraba que aportaba elegancia y aire aristocrático a quien lo usaba.

(2)  Els  encreuaments  de  camins  han marcar  l'historia  dels  desplaçaments  humans  des  de  establir  en  ells 
mercats, i esdevenir arrel de poblacions i pobles, a esdevenir llocs màgic i perillosos Sant Cristòfol esdevé 
protector dels caminants i la seva imatge es posava en els encreuaments amb l'idea que deslliures de lladres i 
accidents inesperats. Dins el costumari plana l'idea del camí del no reton, la por de no saber si  podràs  
arribar,la por de la bruixa i el dimoni que en el encreuament t'espera. Al sortir de casa et deien “Que Sant  
Antoni et lliuri de qualsevol mal i de fer-ne” Les creus de terme esdevenien elements protectors del viatger.  
M'explicaven ja fa tems que al arribar a creuar uns camí hom feia la senyal de la creu a fi de deslliurat-se 
d'atacs malignes. En èpoques de conflictes es vigilava-ven els encreuaments i els viatges temien aquesta 
mena de burots o controls dons no se sàvia mai a la gent de quin bàndol i en quines intencions es trobarien. 

 

Retalls del meu Jardí. Joan Gómez Vinardell 

 “Gaudiment.” El matí,a primera hora les plantes estant contentes al veure néixer el nou dia, respiren 
tranquil·litat i joia. En el mati del meu jardí tot això s'encomana. M'agrada matinar i passejar tot flairant  
les primeres olors. -Les olors del dia.-
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En aquestes hores primeres,quan tothom dorm i se sent poc soroll gaudeixo de la benaurança que la 
natura en dona, el meu cervell, crec que fa la posta apunt  i ordena les neurones de la son de la nit, per  
enfrontar-se a la jornada que comença.

Poder llevar-se matiner  i  donar un vol  per el  jardí,  es com escoltar una musica suau,una mena de 
relaxament diari. El só musical de la pau.

Els matins de la primavera esdeven una mena de clau de volta, que obre la porta de la vida i també...del 
enyor.  En  recorden  hores  ja  llunyanes  que  no  poden  tornar...temps  feliços  ,temps  passats,que 
m'estrenyen el cor i m'humitegen els ulls i que m'agrada gaudir tot sol, dins el meu jardí. 18 d'abril de 
1999.

El romaní. S'aixeca davant meu com un arbust de més  d'un metre d'alçada, n'hi han tres, dos els vaig 
comprar a Can Batlle i son romanís semblants als que és troben a la muntanya propera de Sant Mateu: 
tronc llenyós fulle verda d'un verd blau fort. L'altre ja fa quatre o cinc anys que el recollirem amb la Tina 
en una sortida que férem  cap el cantó de Tarragona,el recollirem quant no aixecava un pam de terra,ara  
s'ha fet gran i fa com els altres, Més d'un metre, la seva fulla és més petita, no estar tant atapeïda i te un 
verd més suau i blavós, jo tic la mania que fa més olor que els altres dos.

Avui els hi he posat unes roques de granet al peu, per que s'hi recolzin, crec que els hi era necessari. dins 
el meu caminar per les muntanyes he observar que mols del romanís ho fan, espero que estiguin contens  
i es trobin bé a casa jo intento cuidar-los també com puc. 7 de juliol de 1998.

Racó de Poesia .

Tot s'acaba,tot te fi  

de les aigües el record 

retorna a mi.

Aigua i solitud, paisatge mut  

sense diàleg.

Amics i companys d'estada 

amb llenguatges d¡versos

i pensaments caducs,

no deslliurats dels deus

que  els lligant i empresonen,

ni de la por de la vida,

que els servents de Deu anuncien.

Verd i muntanya, aigua i riu,

diàlegs i deserts  de pensament

d'albada.

Sento el neguit d'estar aturat 

dins el plaer de l'aigua,

i de les pors llunyanes.

El neguit d'un poble que cerca llibertat,

dins les presons eternes,

d'uns homes i dones que lluitant,

per poder ser ells, tal com son.

Verd, més verd de la terra,

color de llibertat.

Vermell, més vermell, de senyera,

de sang que trens-pua, dins la sang.

En costa... resta, mut.

Dins el pensament que m'envolta.

En costa deixar eixut,

el diàleg i la força.

Masses deus i masses misses,

massa gent tancada dins la closca.

Fora! els venedors de veritats,

de mercadillo de mitges. 

Tinc ganes de parlar clar

en gent de pensaments oberts,

de no lluitar contra impossibles 

i el benestar dels dignes.

Necessito fer camí i viure

lliure... entre la gent lliure,

lliure, de cos i de ment, 

sense veritats a mitges.

                                                      JGV. 

 Zestona 5 d'abril 2006.
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