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questa €s la segona part del prolecte que va guanyar la I Beca VLcenc
Plantada, I'any 1994. EI primer volum. que va ser editat el febrer de
1997, recollia una completa biogralia d'en Vicenq Plantada, un estudi de la lengua emprada en els seus escrits i un recull de les crdniques que
aquest polifacdtic personatge va publicar a
Rendire,l(d entre el IBBI i el I905.
El segon volum, que apareix ara, td un tarann:l mds diverti! que el primer
En diversificar m6s el tipus d'escri!s que van ser publicals a diverses revistes de
I'dpoca, aconsegueix que la lectura sigui forga amena i enriquidora.
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llibre comenqa amb tres monogralies, dues d'elles en castella (Teorids pdrd
impedir la formaci6n del granizo r Algunos amigos i^timos ael agricultor) i una en
llengua calrlana (C' 08tafia Lotal de Moller dei Vall?r'. Conre desla(ar lesperil
diddctic que impregna aquest escrits: el primer s'adregava als pagesos i els altres
dos als alumnes i veins en general. la Geogralia Local... d6na dades molt interessants del Mollet de 1893, tant a nivell geografic com huma.
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A continuacid hi liguren deu relats publicaLs a Ia Renaixenea entre lBB3 i
18o8, amb temes hr:tonr., de folklore, de creences i de La re (renlrfic H de.taquen alguns episodis de la Guerra del Francas que s'esdevingueren a lt'lollet
delVallas
EI Pianrada viatger i estudids del folklore va]lesi es re{lecteix en els anicles
que va publicar al Butlleti del Centre E cursionista de Catalunya, qre es rroben recollits en aquest llibre. Conv6 destacar I'Aplec Plantada -conjum de cancons populars breus que es troba dipositat actualment al monestir de Montserrat i que
va ser aplegat per I'eminent mollet?l Aquest volum en presenta alguns exemples.
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El Plantada veterLnarr r cientrfrc publica diversos artrcles a les revistes lAn del
Pagas
Alricuhura. El motor principal de I'economia del Moller del Vallcs d'aleshores era I'agricullura. En Vicenc Plantada aconsegueix fer arribar a tothom,
amb un llenguatge planer i assequible, una bona quantiut dels coneixemenls
que formaven part de la saviesa del pagas de l'apoca
El catalanisme de finals del segle XIX resta pales al setmanari comarcal Il1 veu
del Vallas, on el mestre i pedagog mollet, publica diversos escrits entre el 1896
i el 1899. Aquest segon volum de les Obres completes. recull tres crdniques que
en son un bon exemple. lhny 1905, en Plantada va col laborar amb el quinzenari granolleriJuny, de vida molt elimera. El periodisme catalanista va continuar
Veu de Catalunya, on €n Vicenq Plantada va esdevenir el
amb la publicaci6
porraveu de Mollet, com a cronista de la nosrra localitat' enrre el 1906 i el 1909
Per tal de tancar el capitol de col laboracions amb revistes cal parlar dei Plantada natunlista que, com diu en Ferran P€rez, oera un bon coneixedor de la
fauna i la botdnica vallesanes>. Com a membre de la Instituci6 Catalana d'Histdria Natural va publicar al 1903 el tteball Vertebruts del Vallas al Butlleti d'aquesta enlilat. AquesL article apareix de manera completa en el llibre del qual
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Per tancar el llibre que tenim a les mans, hi liSura un treball -Homdnims en
Io Vailas- on es descobreixen diversos siSnificats de mots catalans, alguns d'ells

amb un sentit figurat lorca divertit.
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