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de sa filla, la. geíítll Pol~a, que
aleaborea. sola contaba disset anya
'
i que reeplandia
arreu per ses
..
virtuts i per una hermosura i un
encant que li feien aplicable el
ealificatiu de •Rei.na de la Poesia•
amb que era cone guda.
Tant xamosa donzella no podia
pa.B trobar UD mea digne e8pÓB .que
el nostre sobirá i aixis el~:~ prepara·
t ius de les noces ·es feren rapida·
ment i el dia 3 de F'e~rer de l'any
111~, la ciuta~ Cap i Casal de Ca~
talunya pogué veurer com Ramón
Bere~guer lli el Gran compte Bareelona, d.e Girona, d'Auaona
¡ de
.
.
.M·anteea, posaba l'anell nupcial a
Dolc;a .ja comptesa de Carlat ¡ vee·
comptesa de GevodAn par líeretat.. _jede son pare Gilbert ¡ . ,comptesa
de Proven~a també deede feia pocs
dies, per cessió de sa mare Na
Gerberga.
La bermosura'de.. la:jove comp·
tesa de Barcelona, de P·roveoQa i
de Car.lat ha passat a esser ja pro·
verbial; ele trobadors de la bella
terra de Nimes ¡ del Rose l'han
cant1fda en peetiques frasee. Un
. d'ells diu que Dol((a •es un tebi i
argentat raig de Uuna · devallant
-mansament sobre la terra• ; altre
•que sos sedosos cabells d'or no
res més que raigs que furtivament
han fugit del sol pera posar·se de·.munt de tant hermosa testa•; altre
•que el sol eomrís de Doh;a · fa ~sbargir momentaniament la mée
forta tempesta i que porta la pau
a l'ánima més atribulada•: i alt,e
. que aa cara es ciar espill q~e refiexa. totes les belles~s i virtu~a qa:te
un hoiD imagina.r~se , púg~·. ~la
. .Maurins, sabis bjstoriadors d~l
Lte.n guadoc, sempre. .q~e . rano~•·
nan li d~Jlen cl;a tres belle no.ce~, . i
•· fios el eonci~ Bofa¡ull s'exalt~ . i Ji
·. diu cpreuat'..ioiell de Barcelona
i de
.
. .
.
Provenc;a•.
: _,
Més si Na Dol~a }labia. asaolit
un tant alt,grau de pe;rfeooió en la
. hermosura física; tal volta p¡ee en·
lairada es trobava en quant . a la
... hermosura
de 80.1) .anima.
..
..
. .Ele
. . :dOCU·
... cuments .d e l' Ar.xiu de 1•. Corona.
· d'~~gó. ens.la. present'e.n -~u~ta-~e
.vegades recorrent ele . hospitala i
tcnura amb see mateixea eaeulptu·
:
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rals mane, les ferides més ~~sgani··
foses; ens
presénten voltada
deis infanta méa pobres·r'..te la ciutat
ensenyant amb sa arr..noniosa v~u
les verj.tats eiernes:1 la • Reina . de
la Poeeia de J>rr.sven9a meresque
a Barcelona el calificatiu de cMare
dels afiigtts::~~ 1 tal fóu l'estimació
q·ue el,sca..c:alansli portaren 1 qU~ deeprésl P...nomenaren «Mare de lu. Ciutat•. í •Ma re del Poble•. Sena dubte
(!ontribui a perfeccionar sa v.irtud
son confesfJor, l'humii Olaguer de
Bonestruga que essent Ja ab.at del
monastir de Sant Ruf a Proven~a,
fou proclamat bisbe de BarcelQna
la- mort de son venerable antecee·
sor Ramó.n Guil1ém, i que deeprés
restablí la arxidiócesis de Tarrago·
na. Aquest Olaguer de Boneetruga
es el mateix Sant Olaguer qual coa
incorrupte es tant ven~rat a la Seu
de Barcelona.
; La descendencia de .Kamón Be·
renguer III i de Dolya de Pr.oven~a
fou ~ombro,a dones arribá a a filia
i 6 filies o aia: Ramón Berenguer IV
el Sant, que fou compte do Barcelona i princep d' Aragó; Bereng uer
~~món 1, que fou compte de . Proven~~; B_
e rn.a t que morí infan~;
· Berenguera, que fóu la primera ea·
posa del rei Alfons II de Castella. l
VII de Lleó; Ximena, que casá
amb Roger compte de Foix; Maha l ·
ta, qual vida<humil i gairabe des·
coneguda fa."suposar que fou mon-.
''ja; Almodis, qo.e:casá,amb el baró
Pons de Cerver~¡j .Oolga- 1 que casá
smb San~ I reí' dé Portugal i del•
Albgarbe.
L'any 1131 tingué Na Dol<;a Ja
· pe~a de v·e ure finar al seu marit,
el eabaUerós Ramón Berenguer III
·.el Gran, i deade llav:oree retirada
als seus dominis de ~roven9a i allunyada dél bullici del món, se
guí practicant ses excepcionale
virtuts fina qu.' el any 1190 quan ja
·c ontaba l'aven9ada edat de 95 anya
volgué· per · al Cel a aq~ella
:Jauta d r)na que durant ea llarga
.v~da havia.sigut un model d'espo·
.... leS, un mod~l de mares i UD .model
de aobiranea; son net Alfons el
_Ca,, t 1 de. ~arcelon& f II d'Aragó
, que llavura regn,aba la plorá per
per moit te"qapa j feu ter eapléndi .
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des e::i~qu:t·es ~ n.queH'·;·«íliri
de la
. .
.blava Proven <;a • qual suau ftaira
embaomá poeticameut la nostra
gaia ciutat de Barcelona.
· ···
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-·Frui-ts del Cine; ... ' . .

Mil volt~s s'ha dit que'ls Cines
eren- v~rdad~rs c~ntres de corrupció principalment per la pobre jovenalla aímanta.. s.~~pre
d'impre. .
sions fantástiques i molt propent-sa
a volguér gaudir de tot alió que pot
. entorbolir sa pensa i maleiar son
tendre cor. Son · nornbrables els
cassos esgarrlfosos possats per
e11s en práctica , d'havel~-he amb
tota fruició admirat en la película.
Un día restem· corpresos al veurer en la premsa que un nen se ha
occit. Un altre dfa llegim corn un
jovenet m·ata · inconcientmeot, pel
mitjá d'una arma p¡al endressada
de son pare, a n'el seu germanet ...
N'hi han que han fugít de casa seva
en la faf·lera d'áventures, i altres
que han ex~cutar actes verdaderament irnpropis ·de l'etat. No voléfu
relatar més fet's car ja es del domini public que s'imposa a correcuifa
el fré en les películes qu~. s'exibei. Xen en els Cines.
. i>eró si alguna familia hi hagues
encara que restés del tot cega o
enlluernada permetent que •ts seus
flllets anessin a la esbogerrada escola del Cine, que prenguin experienCia en el cás ráto que'n el ·poble está passant amb eixa colla de jovenets, que titulant-se . vainpirs,
no ¡·eparaven després de sortejar·~
de robar alguna .Penyora, que encara que de póc · valor. entranyava
· una malicia refinada .
Ja suposem qne algú, tal volta
amb ftagilísimll premeditació, dirá
qne hl don·ém en aixó'massa i"mpor- tancia, peró nosaltres creiem que
cumplim un deure sagraf .
Bn un principi, després d'haverse Ja sospifih<alguna cosa, nostre molt digne ·' senyor Batlle va
: amonestar fortament a n'algún de
~ns peró ·per ·lo vist, tornaren a la
mateixa .
Ara hi ha pres cartes nostre.
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