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CONDICIONS DE LA PUBLICACIÓ

Preus de suscripciú: Pels socis residents, per semestre, una pesseta: per any,
dugas pessetas; pels socis delegats (pagant per anyadas, :i la bestreta),
quatre pessetas; pel públicli (ídem), cinch pesetas. Los números solts y
los tomos d'anys passats, ab aument de preu.

Punís de suscripció: En Barcelona. local del CENTRE ExcuxstoutsTA DE CATA-

LUNYA (Paradis, to, segon), y llibreteria d'Alvar Verdaguer (Rambla del
Mitj, 5).

9edacció y eAdutittistració: Barcelona, carrer de Paradís, n.° to, y Llibre-
teria, 21, segon.

SECCIÓ D'EXCURSIONS

VISITA A LAS

COLECCIONS DE D. F. CO MIQUEL Y BADÍA

LO DIA te DE FEBRER DE 1893

Concorreguéren á ella lo president, D. Francisco Mas-
pons y Labrós, y los socis senyors D. Ramon Arabia, don
J. Arenas, D. Lluís Belau, D. Florenci Borrell, D. Joseph
Brunet y Bellet, D. Antoni Bulbena, D. Emili Canals,
D. Cayo Cardellach, D. Ignaci Casals, D. Joan Comet,
D. Joseph Cruspinera, D. Aventí Guillcm,D. J. Masoliber,
D. Joan Nin, D. Pere Pagès, D. Arthur Pedrals, D. Joseph
Pons, D. Alexandre Planella, D. Romà Robrenyo, D. Joan
Rubio de La Serna, D. Ramon Rubio, D. Miquel Sastre,
D. Joan Segalés, D. Altar Verdaguer, D. Joseph Vives y
l'infrascrit.

Molt cert que las excursions fetas á las ciutats y vilas
del pla y rnontanya de la nostra terra reuneixen, al propi
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temps que l'estudi dels seus importants monuments y
objectes de mèrit històrich y artístich qu'es contemplan, la
condició gens despreciable d'aixamplar l'esperit y saturar
los pulmons d'aires purs qu'ens rejoveneixen, gosant al
meteix temps de los esplendorosos espectacles de la Natu-
ralesa, tant hermosa y nova sempre. No obstant, las visitas
fetas sense sortir de casa, vull dir, en la nostra ciutat, com
la que referim avuy, si bé no té el segon caràcter qu'aca-
bem d'indicar, presenta una importancia tant gran, que
Déu volgués poguessim ferne moltas d'igual naturalesa,
puix posaria en son alt lloch y terme á aqueixa ciutat
qu'lia sigut pubilla de la Corona d'Aragó y senyora y ma

-jora de la patria catalana.
Molt arriscada és la narració de dita visita, perquè si

bé la voluntat és molt gran per la nostra part y major la
vostra benevolencia, no deixa de tractar d'un punt donat
á coneixe ja pel meteix coleccionista en la conferencia
donada en lo Foment del Treball Nacional d'aqueixa ciutat
y estudiada per molts inteligents y aficionats, y és cosa
qu'espanta lenrabonar de cosa de tanta vàlua y tant dig-
nament apreciada; però com diuen que qui no s'embarca
no passa el mear, procurem passarlo en bona barca y que
Déu ens lliuri de naufragi.

Truquem, donchs, á l'habitació del Sr. Miquel y Badía,
qu'á bon segur nos rebrà ab aquella amabilitat que tant lo
distingeix, y ab major motiu quan los visitants li són esti-
mats per molts conceptes, y particularment per l'especial
de la visita, qu'és la contemplativa admiració y estudi dels
objectes arqueològichs que posseeix dit coleccionador, los
quals provin y fermament indican l'avensament de las
industrias de passats temps, perpetuats en dits exemplars, y
la profunda illustració que suposa en qui lia tingut lo bon
acert de coleccionarlos.

Tant bon punt s'entra en el recibidor que dona en-
trada á las demés pessas que constitueixen el museu,
qu'ho és tota la casa, el primer exemplar qu'es contempla
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és una notable taula obra del sigle XV, que representa lo
Pare Etern rodejat de grupos, ab lemas inscrits ab filateras
en lo superior esquerra, ab son terna corresponent de
Dominacions, en lo segon Potestats, en lo següent Virtuts,
representat per un grupo de verges; en lo superior dreta,
Principats, seguint un grupo d'Arcàngels, ab altro central
de Serafins qu'adocelan lo Pare Etern, estant á sos peus
los Querubins, Tronos y Angels. Sota de dita taula, en un
aparador, s'admiran deu petits cofres que pertanyen als
sigles del XIII al XV, á saber: una caixa de marfil per
guardar las sagradas formas; altra, recoberta de planxa de
metall, representant un cavaller traspassat per un dard
que li ha tirat una dama, corrent pels seus costats una
inscripció que diu «Amor, mercè si us plau», costum que
atribueixen alguns á la cavalleresca allemanva antiga, y
que nosaltros creyem inspirada en la nostra terra; petits
cofres (arquetas) de paslillaige, treball italià; altro cofre,
recobert també de metall, del sigle XIII, pera documents;
quatre parells de guants litúrgichs, brodats ricament ab
colors de ricas sedas, qu'usavan los prelats, formant part
dels ornaments que rebian los bisbes á l'acte de la seva
consagració, y qu'era també atribut dels abats rnitrats y de
la dignitat de xantre de catedrals, qu'eI solen portar avuy
ab lo bastó cantoral. També conté dit aparador tiras de
manipuls y estolas gòticas esmeradament brodadas, y
altros objectes de mèrit.

Hem vulgut ressenyar lo que conté lo recibidor pera
preparar l'esperit del curiós lector, á fi de que comensi á
endevinar ó suposar ]'importancia d'eixa visita.

Ab lo transcrit ja es coneix la voluntat ferma del colec-
cionador qu'ens ocupa, que no vol rendir homenatge
solament dintre de sa casa á las sutilesas del gust estudiat
y frívol del mobiliari y decoració actual, filla moltas vega—
das de bonas mans, però de poch seny, sinó que vol fins
en las horas de descans complaure sa vista y reconcentrar la
pensa en aquells llunyans temps en qu'els artistas de cor
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sentían bé sas concepcions, deixantnos el caliu de sa poste-
ritat artística en las pocas obras que conservem pera admi-
rar y estudiar ab respecte.

En tots los recons de tant selecta casa hi hà objectes de
grandíssim mèrit que no tindrian escrúpul en tenir los
millors museus d'Europa; y són tantas las obras artísticas
que contenen, que no sabem á quina secció, si de vidriería,
teixits y cofrets, donar la preferencia, prescindint de moltas
altras en qu'es divideix la ciencia arqueològica, las quals
quasi totas conservan lo record en dita habitació.

Comensarem pels teixits.
Corresponent á eixa secció industrial se veuen una

infinitat de motius d'ornamentació qu'ab sas características
formas ens fan coneixe l'historia de dita industria ab un
escrupulós ordre quasi cronològich, és á dir, se veu 1'àrabe
ab la seva bona y armonisada combinació de dibuixos y
colors simpàtichs y combinatsesmeradament; la bisantina,
ab tota sa riquesa relativa; la romànica, en que s'hi veu
marcadament l'enllàs dels gustos inspirats de Grecia y
Roma, y que marcan ab precisió lo convencionalisme dels
sigles XI al XV, en qu'agermanavan en la seva caracterís-
tica decoració motius de plantas peculiars del país ab fi n-
gits animals, que produeix encare excellent efecte estètich.

La formació de dit conjunt no es pod suposar fill sols
de la sort de trobar dits exemplars, puix són tant impor-
tants y d'un caràcter tant extraordinari, dignes molts d'ells
de guardarse en museus, que no s'haurian pugut trobar ni
els trobarien los que coleccionan sols per afició ó per seguir
la moda, si no hi hagués en lo coleccionador un estudi
profundo de l'art y un perfecte coneixement de 1'assumpto
com se coneix té lo Sr. Miquel y Badía, sobre tot per
las explicacions eruditíssimas que va donar, així en con-
junt cony de detalls., de l'art de teixits en els nostros
antichs temps y dels exemplars qu'atresora sa important
colecció.

Com seria cosa quasi interminable lo ressenyar tots los
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quilo mereixen, donchs pujan á més de cent cinquanta,
recordarem sols los més principals:

i. Del sigle X admiràrem un de Bisanci, ab inscripció
arábiga: Bareca. Bendició prosperitat. Exemplar impor-
tantíssim, lo més antich de la colecció, d'ahont arrencan
los motius d ornamentació que presentan los que seguei-
xen d'igual carácter y estil.

2. Sigle XI-XII. Bisanci (?)

3. Sigle XIII. Ab aligots coronats ab palmas y aucells.
4. Si-lle XI11. Teixit de lli N• seda ( descolorit). Pa/mis

de papagallis alfernauli'us. Exemplar notable de l'indicada
època.

5. Sigle XII-XIII. Fondo grana ab animals imaginaris
en -ert. Ornamentació original y excelent dibuix.

6. Sigle XII. Teixit de Palerm.
7. Sigle XII. Tiras. Inscripció : « Honor á Nostra

Sen yora del Sultán».
8. Ultims del XII ó principis del XIII. Teixit de

Palerm. Palmis scubel laimc a cum orbiculis el benliolis alter
mannlibus.

9. Sigle XIII. Epoca de Sant Lluís.
lo. Sigle XIV. Palerm.
11. Sigle XIV. Palerm.
12. Gran teixit ab seda hispano-àrabe, d'istil pur, de

bonichs y armonisats colors. Exemplar molt notable, no
sols per las condicions indicadas, sí que també per sa mag

-nitut y el bon estat de conservació.
13. Sigle XV (alguns exemplars). Ab ornamentació

d'or de Xipre. Palerm.
14. Teixits envellutats del sigle XV al XVI.
15. Tiras brodadas del XIV-XV y XVI.
16. Lslofa, roba de seda mostrejada y ab brodats, de

la Edat Mitja y Renaixement.
17. Sigle XIII y XIV. Estampats en lli. Forro de

casulla.
18. Frontals brodats ab aplicacions, XV y XVI.
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ig. Brodats dels sigles XV-XVI y XVII, y un bonich
coixí gros.

20. Escut de capa pluvial del sigle XVII.
Estudiat detingudament cada un d'ells baix lo punt

de vista estètich y el de fabricació, se podria marcar l'ordre
qu'ha seguit el teixit en els pobles y èpocas representadas,
com hem indicat anteriorment, podent assegurar que dita
colecció és la primera d'Espanya, per rahó de lo que me-
reix el nostro agrahi ment, y ab gust li dediquem el nostro
bon recort.

De tenir temps y los suficients coneixements, se podria
escriure ab los exemplars sols de la colecció del Sr. Miquel
y Badía una completa monografía de l'art del teixit en la
Edat Mitja.

Las coleccions formadas pels aficionats poden tenir
exemplars notabilíssims, però pochs són los colectors, com
lo Sr. Miquel y Badía, qu'a1 formarlas estudian l'historia
de l'industria á que perteneix lo qu'adquireixen, en profit
de lestudi comparatiu industrial de l'època dels ejemplars
que van juntant, com ho ha fet dit senyor, ab lo que farian
grans serveys als industrials y á la ciencia arqueològica.

Lo coleccionar dona més resultats pràctichs en las for-
tunas mitjanas, y recau quasi sempre en homes modestos,
encare que de grans coneixements, qu'en los que contan ab
grans medis, puix als primers els hi indueix la seva verda-
dera afició á l'estudi, mentres quals segons los guia moltas
vegadas un esperit sols de vanagloria.

Gracias á Déu, á Catalunya, ab lo bon criteri y sentit
pràctich qu'és distintiu de la nostra rassa, s'hi han extès bas-
tant, y sempre ab recomenable acert y desitj, produhint
molt bons resultats. Circunscribintnos solament á Barce-
lona, podem dir que conta ab orgull las coleccions de ce-
ràmica del Sr. Prats y Rodés, la de ferros del Sr. Rusiñol,
la d'armas del Sr. Estruch; de cerámica, y especialment en
placas de la fábrica d'Alcora, la qu'està formant D. Joseph
M.' Anton de Brusi, l'important monetari del Sr. Vidal y
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Quadras, la del Sr. Pedrals, etc., sense contar moltas altras
personas que posseeixen alguns objectes importants, però
que no forman coleccions determinadas. Ditas coleccions
y las qu'ocupan la nostra present atenció poden posarse al
costat dignament, y algunas tal volta las guanyan, de las
qu han format y posseeixen en moltas ciutats nacionals y
estrangeras molts colectors.

Lo may prou alabat ilustradíssim y bon català bisbe de
Vich ha dat una eloqüent llissó á las nostras corporacions
civils y eclesiàsticas concentrant en un curt espay d'anys
tots los objectes de mèrit artístich y arqueològich de tota
la seva diòcesis, evitant que catalans renegats venguin á
l'estranger, enriquint sos museus, exemplars de mèrit artis-
tich é històrich qu'honran á la patria qu'els conserva y ma-
nifesta.

Ab molts prelats cona lo mencionat y corporacions qu'en
sos actes s'inspirin, tornaria á renaixe l'esperit patri y los
sabis estrangers visitarien ab més freqüencia el nostro ter-
ritori, resultant d'aquet tracte continuo una gran german-
dat cientílica, puix que la ciencia és essencialment cosmopo-
lita y rebutja las lleys inhumanas de partit y parcialitats
que tant mals resultats produeixen. Podem y devem ser
exclusivistas en qüestions que toquin á la patria; però ab la
ciencia inspirada per Déu y emmotllada en ell, tots debem
anar estretament units per conseguirla.

Adernés, entre los objectes que guardan las nostras ca-
tedrals, monestirs, museus y alguns coleccionistas, n'hi hà
molts qu'han pertenescut á grans reys, patricis y decidits
guerrers, y alguns tal volta als nostros antecessors; condi-
ció que los fa més venerables y explican la nostra antiga
grandesa, que, encare que no pod jamay olvidarse perquè
está perpetuada en la nostra historia y confirmada en an-
tichs documents, dona més forsa y consol al nostro esperit
ab la conservació d'aquets objectes de tant estimada me-
mo ria.

Molt lluny ens ha portat del nostro objecte l'esperit
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patri y l'estimació y entusiasme que sentim pels objectes
arqueològichs de la nostra regió, y ens condol sigan arre-
batats d'ella, passant á mans estrangeras; y esperant re-
nasca l'afició á conservar lo nostro, tornem á ocuparnos
de la visita qu'ens ocupa, dedicantnos á l'enumeració d'al-
guns exemplars que conté la colecció de vidres.

CARLES DE BOFARULL
(e4cabara)



SECCIÓ HISTORICA

UNA EXCURSIO PEL PLA DE BARCELONA

EN LO SIGLE X

Fonts d'aquest treball són los pergamins de l'Arxiu de
la Corona d'Aragó y alguns altros per sort conservats en
las nostras més antigas iglesias parroquials. No puch dir
qu'he aixugat la materia perquè no hc treballat en los
arxius parroquials; però tractantse d'una excursió, y no
més que d'una excursió nieva, no s'ha de veure en aquest
estudi altra cosa qu'el treball d'un excursionista ataleyat,
puix sabeu bé qu'á mi em toca sempre, per mala sort,
lanar depressa. Donchs, á vosaltros la tasca de fer ó de refer
una excursió de la qual jo cm dono per ben content si
n 'en consen-cu algunas fitas.

Corn exemple d'excursió feta elèctricament pel nostro
pla, la qu'ens dona, entre tants altros, un pergamí del XI,
de l'any 1045, 15 d'Enrich, n. 86 de] comte Ramon Beren-
guer I. En aquest document se donan per termes dunas
fincas situadas en PI-ovençalos, per Circii ¡O MONTE URSA

Suc 171 MONTANEA DE AGUDELLOS: de Aquilonis iii CHOLLS

DE F ENESTRELLS 7 ,e1 ¡o RIO Bissoccio: de Meridie 171 LITTORE

MARTS: de Occiduo 172 MONTE JUDAICHO Suc 171 COLLO DE

IN0ORCHATOS su pe 171 MONTE URSA. Crech que niés depressa
no podiam donar la volta al pla.

Aquesta manera d'assenyalar los ternes d'una propie-
tat us diu per endevant quantas dificultats 'no havem de
trobar quant se tracti de precisar. Teniuho present per
poderme corretgir ab tota llibertat, y que silla veritat allò
de «qui més hi sab, més hi digui.»

El document citat, per altra part us haurà aixamplat
els esperits al veure com los noms toponomàstichs d'avuy
són los del sigle XI, que ja vam trobar en documents
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del X, puix Proveo çalos, Montanea de Agudellos, Cholls de
Fenestrells, rio Bisscccio, lllcnte Judaicho y cello de Infor-
chatos, se traduheixen per sí rneteixos. Sols cony cosa nova
trobem el Mente Ursa, que correspon á la montanya de
Sant Pere Màrtir, si bé moltas vegadas tot lo qu'avuy
anomenem dihcnt montanyas del Tibidabo prenia el
nom de montanyas de 1'Osa. Exemple, el pergamí 87 de
la meteixa procedencia y data, que dona per afrontacions
d'una pessa de terra las següents: De Oriente, influmine
Bisocii, sive in ipso mare: de Meridie in ipso mare sive in
monte Judigo: de Occiduo in ¡lamine Lubricati suc in ipsis
monlibus: de Circii in ipsis montibus de Ursa.

Però tenían també la totalitat de las vehinas montanyas
un altro nom conegut, com és el de Montanvas d'Ercla, el
qual vam trobar molt sovint anomenat; y en prova, per
no sortir del metcix temps, aquí teniu unas terras qu'a-
frontavan, de parle Orientis ad Sancta Maria qui est in liltore
Maris, de Meridie... de Occida o in collo de Enjcrcads, de
Circii in montes de ipsa Ercla, any 23 d'Enrich, ó siga
el 1053.

Lo que crech que no trobareu may és el nom de Tibi
-dabo; nom qu'em sembla va naixo en temps molt baix.

Donem are una última ullada á la nostra serra, y
anèmsen del mont de 1'Osa al de 1'Erola, d'aquest al dels
Agudells, y, si desde Coll sa Erola y de Ccll de Finestrelles
havem donat un adeu al Montserrat y al Montseny,
baixem per las Agulletas á la vall d'Orla.

Aquesta vall no la trobo ab el seu nom vulgar fins el
sigle XI : abans sona ab un nom original: ab lo nom
d'Auro inrento, lo qual ens diu qu'en lo temps antich, ó
del qual parlem, se deya vall d'Or trobat; de modo qu'el
nom d'avuy no ve de cap orto, sinó d'OS•-t-rovat.

Lo terme d'Auro invento surt en tul pergamí de
l'any 988, ó siga el 38 del conste Borrell, ab referencia á
mitja mojada de vinya situada ad .,loro invento infra vnieas
Sanen Cucujati. Per estar debaix, infra, de las vinyas de



Sant Culgat, està dit que las vinyas de dalt de Sant Colgat
nos senyalan las vinyas de la montanya y del monestir de
dit nom, situat á l'altra part de las montanyas de l'Erola,
Agudells, etc.

Aquest terme d'Auro inrcnb un altro pergamí de
l'any 994 del comte Borrell l'especi fi ca aixís: Auro invento
sive de ipso Cucullo, sive de Sannclo Andreo vel in termánio de
Provincia lis.

Cucullo traduheix nostro puig. ¿Quin puig era aquest,
que bastava esser anomenat com tal per esserho al temps
la \ all de l'Or trcbat?

Un pergamí de l'any 1034, el i io del comte Berenguer
Ramon 1, diu Auro invento sine de Pugio de Majer. Donchs
ja sabem qu'el Cucullo, ó puig de l'any p9, és el puig
de Majer de l'any 1034. Las afrontacions són interessants,
puix nos fan passar, per tramontana, pel torrent que dis-
curreix per Pera Funnes fins á Parets Primas, prop de
Tcrre Blanca. per llevant nos trobem ab lo Puig de Majer,
d'ahont, prenent la suada qui çergit prope Atu ro invento y va
fins á la porta de Barcelona, nos porta á ponent, ó siga al
Cucullo antich, al Puig Vell.

Aquestas afrontacions distingeixen clarament Auro
invento de Puig de Majer, y ademés nos donan enfront
1 un de l'altro los dits puigs de Majer y Vell, aquell á
llevant, labro á ponent; y com lo camí que surt de Bar-
celona passa per aprop d'Auro invento, no per Auro invento,
dit s'està qu'hem de veure aquest camí en la nostra actual
carretera á Fransa, ó á Vich, com se deya abans.

Una ullada al plano del pla nos porta tot seguit á Puig
de Majer y á Puig Vell. Puig Majer se troba sobre Santa
Eulalia, Puig Vell enfront, és dir, la qu'avuy dihem Mon

-tanya Pelada.
Aquest nom de Majer prové del nom del seu propietari,

ó del seu propietari més notat, lo qual nos ha revelat lo
pergamí 291 del comte Ramon Berenguer 1, sent d'advertir
que Majer, en dit document escrit Mayr, era hebreu. Mayr,
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Majer, sona també Magert en lo pergamí 384 del dit comte,
y lo pergamí 343 del meteix ens dona per vehí á un Gua-
damir probi mauro venent una mitja mojada de vinya á
tul tal Belliti Ruben, hebreu.

Puig Mair ens el dona un document de l'any 2 del rey
Felip, pergamí 275 del comte Ramon Berenguer I, com
idèntich á Puig de Maranna, puix llegim en ell in terminis
de Pugio de Maicr el de Nlarannano; mes aquest document,
essent de l'any io6i ó 1062, lo qu'ens ensenya és el cambi
toponomàstich, això és, com lo terme de Puig Mair pren
lo nou nona de terme de Marunya. Sobre aquest terme se
poden veure los pergamins 146 del comte Ramon Beren-
guer 1, any 1054, en e1 qual se llegeix in terminis de ipso
Curullo el de NIarunnano; los 169, 222 y ioi, aquest últim
lo primerament citat, etc. Com detalls topogràfichs sols
troben citats un torrent y una carrera. Com habitants ja
havem fet notar qu'el districte prengué nom de l'hebreu
Mair Ripsalone y que per allí estavan de vehinat el des-
cendent dels moros Gondomir, l'hebreu Belliti Ruben, y
ademés hi trobo dos Bofills, un Guillermo Credo in Deuen,

pergamí 169, y altros noms qu'em semblan designar per
aquella part un districte habitat per gent hebraica.

e/Juro invento sens dona també en lo sigle XI, perga-
mins 252 y 304 del comte Ramon Berenguer 1, acompanyat
del terme dels vint-als: Auro invento ad ipsos Vinnals diu lo
primer, Auro invento el de ipsos Vinais diu lo segon.

Aquestos documents y altros pertanyents al terme de
Vinvals, nos donan á coneixe un torrent, un camí y alguns
dels noms dels propietaris del terme de Marunva, y entre
ells, el pergamí 113, á l'hebreu Bonavida, qui afegeix que
la seva propietat està en lo Vinnnar de el Pontonar.

Abans de baixarhi al Ponton, tornèmsen amunt, á la
falda de la nostra serra, y veyem com s'anava especificant.

Un pergamí de] conte Ramon Berenguer 1, de l'any
1045, el 78, nos parla dunas vinvas situadas inz territorio
3a1'chinoneitse ira lotis recilato ad ipso Cuczrlo )gel Mlonterols,
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Lo nom de Monterols lo coneixem sols desde l'any 1037,
pergamí 9 del dit comte; y tots quants pergamins havem
registrat per fixar el terme de Monterols, sols nos donan
la seva situació com termenant tal qual vegada ab lo
Cucullo: sols lo pergamí 139 del comte Ramon Beren-
guer IV nos parla d'un manso situat en los vinyars de
Sant Vicens de Seriano, qual manso tenia á llevant, per
terme, un torrent qu'anava del manso de Pons Bernat
Rosell ilur ad Monzlerols.

Donchs si lo terme de Monterols anava de Sarrià al
Cucullo, està clar qu'els Monterols són la serie de puigs ó
de monterols que tancan el nostro pla per dalt, això és, los
monterols del Coll, de Vallcarca, de D. Fernando Puig,
del Putxet, de Sant Gervasi, etc.

Tornem al Cucullo, al Puig Veli, qual importancia
topogràfica en el nostro pla nos van demostrant las refe-
rencias dels tèrmens en raport ab ell; y puix havem vist lo
terme del Vinyar y lo Vimnay del Pontonar, diguem qu'e1
pontonar ó los pontonals havem de buscarlos també cap
el Puig Vell, com nos ho ensenya el pergamí 36 de Beren-
guer Ramon 11, de l'any 1079, puix llegim en ell super
ipsum Cucullun: anticum ad ipsos Ponlonals.

El Cucull:n anticum havem ja vist com los documents
nos lo donan situat en el terme ó vehinat de Provincials,
tot lo qual nos ha portat á identificarlo ab la Montanya
Pelada dels nostros dial. Però en los documents del sigle X
los noms de Cucullo, Cucullo anticunz, no sonan. En Gambi
sona molt un lloch ó terme anomenat la Ca/vera.

Trobem per primera vegada lz Calvera en lo pergamí 40
del comte Borrell, any 988. En lo pergamí 44 de dit comte
llegim ixi termino de Provincialis, in locura qui dicivil Ca/vera
qui es pope civitate Barchinona. Indicacions semblants se
poden veure en los pergamins 46, 47, 5o, 54, 56. Los 66,
68 y 70, posan la Ca/vera en lo «suburbi barcelonés, en lo
terme de Provincials.»

No tinch que recomenar la lectura de Du Cange per
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fer notori qu'el nom toponomàstich Calvera significa mont
nu, pedregós, puix tothom sab qu'en lo mont Calvari fou
crucificat Jesús, y per aquesta rapó tothom sab quina és
l'etimología de dit nom.

Donchs aquí tenim com és igual dir Calvero, com se
deya en lo sigle X entre nosaltros, ó Montanya Pelada,
com dinem avuy, pus un puig ó montanya nua és certa

-ment un puig ó montanya pelada.
Calvera, Cucullo, Cucullznn anticunn. són, donchs, los

nones llatins de la nostra Montanya Pelada del sigle X y XI.
Això demostrat, baixem d'ella y fiquemnos pels pontons.

Pel pergamí 6 del comte Ramon Borrell, any 995,
coneixem una finca situada in insola de Flinnen Bisocii in
termino de Provencialis opido; pel 26 del meteix comte,
any 997, en coneixem una altra situada en lo terme de
Prcrencialis in Insola Bisccii; pel 25 ítem sabem lo nom de
dita illa, puix llegim en ell, any 997, «pessa de terra
situada in territorio Barchinonense in ínsula Rivoli que dici-
tur Bissecii.» Mes lo pergamí 27 ens anomena una pessa
de terra situada in comitalum Barchinonense, in Provinciales,
ixi locura ubi dicunt ad ipsa Calvera, y una vinya qu'és justa
ipsa in ínsulas que suni ibi. Y si això no és encare clar, pel
pergamí 53, any 990, del comte Borrell, trobem unas terras
situadas in territorio de civilate Barchinona, in termino de
Proventiales, in locura dicunt ipsa Calvera, a prope insolas
de Bisaucio.

Major prova de l'existencia dunas lilas situadas en lo
terme de Provensals . y prop de la Calvera no es pod donar;
y com las pessas de terra y vinyas anomenadas dins ditas
illas tenen, per aquiló, lastrada pública, y, per mitjorn, las
arenas del mar ó el litoral ó ribera del mar, tenim quant
podiam necessitar per estar ben fixats sobre la naturalesa
dunas illas formadas pel Besós al desembocar en el mar.

Creuant lo camí ó carretera pública per ditas illas,
trobem ja clara la necessitat dels Pontons; donchs, justificat
plenament lo terme dels Ponlonzrs ó Pcntonals.
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¿Direu que portem lo Besós fins á desembocar en lo
peu ó poch men}'s de la Calvera, de la Montanya Pelada?
Sí, certament; y aquí- anem á veure resolta una qüestió de
geografía històrica de l'època romana, un estat topogràfich
de dit temps, y anem á justificar á un geògrafo compatrici
fins are malmenat per haver escrit lo que no sols era veri-
tat en els seus temps, sinó qu'encare ho era noucents anys
després, això és, que desembocava el Baetulo juxta Jovis
muntem.

Lo Mont Jovis de Pomponi Mela és, donchs, la Calvero,
el Cucullum anticum, y als seus peus desembocava el Baetulo,
el Besós. Y com el Baetulo prenia aquest nom de desem-
bocar ó passar igualment per prop dita ciutat, és conse-
güent que la boca major del Baetulo desemboqués prop
el Mont Jovis, quasi aquesta circunstancia nota Mela.

Aquesta boca major del Mont Jovis, y la menor de
Baetulo opiclo, nos posan de manifest l'illa Rívoli, ó las
illas de] Besós abans anomenadas. Y dita boca major nos
dona rahó de la Llacuna qu'ha donat nom á un barri del
modern Sant Martí de Provensals, la qual trobareu dibui-
xada en tots los mapas dels sigles passats y part del rostro,
puix dels seus últims sots per la part del Cementiri Vell
jo prou m'en recordo, formada pel riu y las torrenteras de
la vall d'Or  trobat y las arenas de llevant qu'anavan
rublint el golf quartenari que va donar nona á Barcelona.

Y puix venim á parlar d'un estat geològich, ¿no ens
hem de permetre una caboria per amenisar un poch l'erm
d'aquest estudi? ¿No ens hem de preguntar per què la
Calvera es digué, á més de Monfanya Pelada. Cucullum
aniicu It, ó siga Puig Vell? En altro lloch vaig dir que tal
volta per havershi conegut runas de temple ó d'archs de la
edat antiga. Mes lo qu'á mi em bull és la circunstancia
que podeu veure acreditada en la fulla de] mapa geològich
d'aquesta provincia format pel sabi canonge Sr. Almera,
y, pel qual venim en coneixement de la velluria de dita
montanya, puix data de las primeras ternas que sortiren
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del fons dels mars primitius. ¿ Sabian los antichs, per tra-
dició, qu'e1 Mont Jovis de Mela era tant vell com ho ha
provat el nostro savi canonge?

Deixemnos are de caborias y continuem la nostra
excursió.

Sortim are per l'estrada romana de las illas del Besós,
gracias als ponlons que facilitavan el pas del Besós; nos
despedim del vinya del Pontonar, donen una última mi-
rada á la Montanya Pelada ó Calvera, y, fent el rostro
camí cap á Barcelona, ens anem distrayent mirant el rialler
Rech Comtal, que segueix poch niés ó menys paralel á
1'estrada.

Del Rego ó Regar-io ne tenim noticias á contar de
l'any 993: nos las ha conservadas lo pergamí 7o del comte
Borrell, qu'és de dit any. Després lo trobem citat en lo
pergamí 74, en los 71 y i ►6 del comte Ramon Borrell, y
desde lo primer moment ens surt ja acompanyant la via.
Mes precisa arribar al pergamí 3 del comte Ramon Beren-
guer 1, qu'és de l'any io5i, pera trobar un alou situat in
territorio Barchinnoizense cd ipso Rego de Barchincna prope
ipsos molinos de Littoris 11laris. Donchs no podem duptar
qu'el Rego de Provensals és el Rego de Barcelona, el Rego
anomenat avuy, y ja d'antich, Rech Comtal, mereixent
are notarse que si dit recte és comtal, si no l'obriren los
contes Wifredo, hagueren d'obrirlo los comtes Franchs.

Havem, donchs, arribat, acompanyats pel Rego, fins als
molins de la mar ó de la ribera del mar; mes havem passat
tant distrets desde l'illa de Rívoli, que no ens havem ado-
nat del turó sobre el qual va aixecar Felip V el Fortupí en
els nostros bells dias arrasat. ¿Es que no existia en aquell
temps dit turó? En los mapas del sigle XVII figura ab més
importancia de la que tenia quan lo coneguérem, lo qual
nos ha acreditat que no es tractava d'un senzill tossal.

Tornem, donchs, un xich arrera. Al sortir de la Lla
-cuna... Emperò ¿existia ja la Llacuna? Conegudas las

causas naturals que la formaren, nosaltros l'havem donada
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per existenty l'havem trobada pel temps de la nostra volta,
no en cap dels pergamins de l'Arxiu de la Corona d'Aragó,
sinó en l'acta inventari aixecada en 987 per las monjas del
monestir de Sant Pere per restablir los títuls de las sevas
propietats, destruits per los soldats d'Almanzor poch
abans, puix en dit document s'anomenan 7 mojadas de
terra situadas ad ipsa Laguna Santa Maria o Santania (i).

Deixant, donchs, la Llacuna arrera, continuem per la
via que passava, naturalment com avuy, pel Cloto de Zemel.
Això ho diu lo document de Sant Pere, el qual nos dona
ra pó del Clol de la Me! que tantas vegadas surt en docu-
ments de l'Edat Mitjana, més baixos del qu'are examinem.

Passada la meta, linces, terminas. que això vol dir Cloto
Clota de Zemel, trobem lo cuclillo ó turó del hortupí.
L'anomena lo pergamí 93 del comte Ramon Borrell, qu'és
de l'any toog, qu'és una commutació que va fer Tedelinda,
abadesa de Sant Pere, de dugas vinyas situadas in Provin

-cialis, puix diu d'una d'ellas qu'està situada ad ipso Cuclillo
prope ipso Cenobio.

Are, donchs, arribem als molins de la ribera del mar,
los quals sabem de certa ciencia que són los que tots havem
conegut ab lo nom de Molins de Sant Pere, tot lo qual ha-
vem àmpliament demostrat en la nostra Rodalía de Cor

-bera.
Desde els molins de la ribera de] mar, si mirem cap á la

montanya, veyem dalt d'un turonet molt aprop els mo-
nestirs de Sant Pere y Sant Sadurní, situats fora Barcelona;
si mirem á llevant, á tret de ballesta trobem lo rnonestir
de Santa Eulalia de] Camp; si cap avall, cap á mitjorn la
Lavinera de Santa María; si cap á la dreta, el burch comtal
y las primeras casas de la vila nova de Barcelona.

Diu, en efecte, el pergamí 94 del comte Berenguer Ra-

(i) En los pergamins sona á nostro coneixement per primera
vegada en lo 198 del conte Ramon Berenguer 1, any 1057, y dit s'està
que no pugué formarse allavoras.
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non I, any 1032, de Santa Eulalia del Camp, cojos Baselica
sita est ante portam ciritatis Barchinonm in loco vccitato ad
ipso campo, qual camp ja compreneu vosaltros que no era
altro que lo camp provincial, lo camp de la colonia roma-
na perpetuat en lo terme de Provincia /is, avuy Provensals.

Quinas eran las condicions topográficas del terreno dels
voltants de Santa Eulalia nos ho diu lo document del seu
traslado dintre la ciutat, el document XVIII, publicat per
en Villanueva en lo tomo VIII del seu Viaje Literario,
puix allí es diu d'ella situen est iu /ocis aquosis el paludibus.

Si are recordem que lo meteix en lo sigle X qu'en lo XI,
pergamins 45 y 67 del comte Borrell, 4 y iql} de Ramon
Berenguer 1, que 1'iglesia de Santa María es litus manis,
justa litore manis (anys 989-1064), y que per 989 se parla de
la terra erma de Santi María, mestres qu'encare en 1053-
54, pergamí 144 de] comte Ramon Berenguer 1, la veyem
colindar per llevant ab la Lai'inera, ad ipsa Lavinera prope
Barchinona, és á dir, ab un lloch ó terra aquosa, palúdica,
veyem com lo terreno pantanós, palúdich, format per las
bocas del Besós y els torrents de las montanyas, arribava
desde las illas del Besós á Santa María.

Santa María del Mar, iglesia situada fòra murallas, fòra
de Barcelona encare pel temps de la nostra volta, era, com
en lo sigle passat Sant Miquel del Port, 1'iglesia del port
de Barcelona, d'aqueix port qu'el marquès d'Ayerhe ha fet
tornar terra y que com á tal li paga gratis et amore Dei
l'Ajuntament.

Sortint dels Molins de la Mar y passant per devant lo
burch comtal, in burgo Barchinona ad ipsum Kastellum Cc-
mita/le, qual castell ja sabeu era lo palau comtal, que més
endevant fou lo palau real, iglesia de Santa Clara y Santa
Ágata (burch anomenat ja per l'any 990 en lo pergamí 49
del comte Borrell), y tirant cap á Santa María, atravessem
lo Merdansa, torrent ó riera qu'anava á vuvdar las levas
ayguas en la Lavinera, ó dalt del port, qu'allavoras pujaria,
de segur, fins á dalt del Museu de l'Historia d'avuy, havent



conservat lo carrer d'en Tantarantana lo nom de Merdansa

fins lo sigle XVII, com haureu vist en la Rodalía de Cor
-bera.

Sense dita circunstancia nos seria molt difícil buscar lo
Merdansa barceloní, perquè lo primer document que d'ell
tenim, de l'any ggo, pergamí 55 del comte Borrell, sols ens
anomena unas casas situadas Joris muros Cinitate Barchinc-
iza ubi dicitur Mordanciano, quals casas tenian per llevant
lo casal de Santa Cecilia y per aquiló la strada de Mordan-
ciano. Un altro pergamí de tres anys després, el 72, encare
és més incert; emperò, degut al pergamí 77 de Berenguer
Ramon 1, ja sabem que fòra Barcelona, in ipsos arcos, hi
havia un torrente quena dicunt Merdantianio; y, finalment, lo
pergamí 23 de Ramon Berenguer 1, de l'any 1038, ens ano-
mena un hort situat in Burgo Posis niuro civitatesBarchino-
na prope ipso 1Vlerdanliano. Donchs com lo burch dels Archs,
lo burch dels Archs antichs ó reus, cona diuen altros docu-
ments de] temps, ens és conegut, puix avuy encare exis-
teix, lo trobar en ell lo torrent Merdansa és cosa fàcil, pri-
mer per trobar en el seu linde la Riera de Sant Joan, que
no és altra qu'el Merdansa, qual riera fou després condu-
hida per una claveguera qu'encare existeix cap al carrer
d'en Tantarantana.

Aquesta idea qu'are tenim del Aferdansa us presentará
l'imatpe de las atoras de Barcelona per la part de que par-
1em. Mirèmscla tot fent el nostro camí.

Dominant els burchs dels Archs y del Castell Comtal
desde dalt del Mont Taher, en qu'està sentada la ciutat ve-
lla, rodejada per la muralla vella, la romana, gòtica y ser-
rahina, puix tots aquestos pobles van posar en ella las
mans, descobrim desde el nostro camí de Sant Pere avall á
Santa María, las torras ditas del Mar, del castell ó palau
comtal. Las casas del burch Comtal, del burch del Fosso . 6
Mercat, com diuen altros documents, afilerantse als costats
del camí de Sant Culgat (Boria, Calderers, Portal Nou) y
del Merdai:sa, ens privan la vista de la seva sortida pel por-
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tal del castell comtal que s'obria al peu de 1'Endevallada
de la Presó.

De dita porta y camí avansava el camí y carrer de la Ba-
silica, avuy Basca, que per corrupció aquest nom ha pres;
el carrer que de dit portal anava á la Basílica de la patrona
de Barcelona Santa Eulalia, ó siga á Santa Maria del Mar
ó de las Arenas. Entre el carrer de la Basílica y el cant de
Sant Culgat estava elfosso, el mercat, qu'anava á trobar el
port, situació qu'el desenrotllo de la ciutat va anar redu-
hint fins portar lo mercat al Born y la Pescateria en la
Plassa de Palacio y costat del carrer de l'Espasería.

La singular figura del carrer de la Basílica, 1'àngul poch
menys que recte que forma al trencar cap á l'Argentería,
abans carrer de la Mar, ens fa veure el carrer de la Basíli-
ca, en el sigle X, enganxat ab la muralla y dalt del Tabor,
sense baixar encare al mercat las secas edificacions desde
que quedaran enlayre allí ahont trenca per anar á la Basí

-lica, que, com sabeu, no era la d'avuy, tenint l'antiga el
seu àbside en el carrer de 1'Espasería y el seu front en el
Fossar de las Moreras.

Aqueix carrer de la Basílica, enganxat á la muralla,
continuara cap al Regomir pel carrer avuy del Correu
Vell; mes desde el camí que fem de Sant Pere á Santa Ma-
ría no podem dar més especificada noticia. Tirem, donclls,
més avall, y vejem lo nou paisatge de la part de Santa
María.

Aquí devant de Santa María se hi aixecaven allavoras
el Puig de las Falsias, qua] puig; no trobo en documents
fins el sigle XIV, y en los del següent l'illa de MVlayans, lo
primer ocupant Factual Plassa de Palacio y part de la
Llotja, y la segona á l'entrada de la Barceloneta en el Re-
baix. El Puig de las Falsías, si recordeu una cita qu'en
Pròsper de Bofarull fa en els Condes ),indicados (volum 1,
plana 151) d'un document de l'arxiu de la Catedral, en el
qual se cita una linea en el cucullo ad ipsum postura, el po-
driau veure en el cuculo de dit port; mes, examinat dit do-
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cument, qu'és el número 374, foli 159 del volum IV del
Llibre d'anitiquitats de] dit Arxiu, se veu qu'estem en la
divisoria de las ayguas del pla ab las del Llobregat, y qu'el
Port és el Port de l'altro costat de Montjuich y no el de
Santa María, puix se donan de la dita finca las següents
afrontacions: De aquilonis ira strata qui pergit de Barchinona
ad Portam. De ineridie in alia strala qui pergit ad Barchino-
iza rel ad Lubricalo, etc. Quedan, donchs, per trobar els do-
cuments qu'ens anomenin el puig ó cucullo del Port ó de
las Falsías, y l'illa ó illas que per aquell entorn hi haurian.

Continuant la nostra volta sense entrar á Barcelona,
quasi destruida allavoras per Almansor, seguint la ribera
del mar si voleu, passarem per el Burgo fons muro...
a parle Regtnnir, qu'ens dona á coneixe el pergamí de l'any
ioi5, ó siga el 113 del conte Ramon Borrell, en el qual se
tracta dunas casas que tenen per ponent, per vehí, la stra-
da publica qui jade gredil per calce de ipso atura, pujada y
carrer ó camí pel peu de la muralla qu'ens indica qu'ens
trobem entre el Regomir y Santa María.

Avansem, donchs, un pas, y veurem la Porta Regumiro,
de qu'ens parla lo pergamí $ del conte Berenguer Ramon I,
de l'any 1017 ó i8, en mitj de dugas altas torres. Per aques-
ta porta sortian los mestres d'aixa de la nostra ribera, puix
allí, al peu del Regomir, entre el Regomir y el Puig de las
Falsías, estava la Dressana nostra, com ho havem demos-
trat en la Rodalia de Corbera, perpetuantse aixís la Gaste-
ría romana, qu'encare avuy se pod seguir en lo que d'ella
ens ha quedat.

Al sortir del burch del Regomir creuarem una riera
que debia passar pel carrer dels Còdols, puix aixís se deya
la riera dels Coda/cus ó Cagalclls, corrompuda la paraula,
que no és altra que la riera d'en Malla, qu'anava per la
Rambla avall fins á desembocar en el mar; y costejant
aqueix mar ens en anirem fins á l'iglesia del Pi, situada
igualment fòra uurallas, y, com la de Santa María, també
en la platja, puix per l'any io68 llegim en lo pergamí 396
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va secos Ecclesiam Sanclæ Alarits de ipsa Pino ad sublentr•ic-
nalem lagani. La pessa de terra llindava per mitxjorn in
ipsa Arena, y aquest és lo nom antich de la Rambla, puix
aquest és l'àrabe Ram/a, que tradueix aquell. Donchs lo
curs de l'Arena ó Areny, com tal vegada es deia allavoras,
lo podem seguir desde el Pi anantsen avuy cap lo carrer
d'en Fernando; mes, recordant allí que la plasseta que fins
aquest sigle hi havia devant la Trinitat se deya de las Are-
nas; que tot seguit surt lo carrer de las Arenas, y que part
del carrer dels Escudellers en l'antich se deya igualment
carrer de las Arena; y que per aquest Areny anem á parar
al carrer dels Còdols, nom de la riera; ó, si no ho vole u .
aixís, recordeu que dihem còdols als palets grossos de las
rieras.

Una vegada aquí, continuem la nostra excursió ó la
volta del pla de Barcelona, prenent are pel camí que sortia
de la porta del Castell Nou, que ja sabeu estava sobre la
porta de la ciutat qu'obria al peu del Call; y tirant avall
passem per devant del monestir de Sant Pau, pujem al
monte Judaico passant pel costat del lloch anomenat ad ipso
Circulo, «círculo» que per en Manel de Bofarull no podia
esser altro qu'el camp jucliciar r i, y anem al port, camí qu'ha-
vem fet portant per guía lo pergamí 1 del comte Borrell,
corresponent á l'any 965. Aquest camí encare avuy existeix.
Es el que passa per Santa Madrona y va á parar á Nostra
Senyora del Port.

Com ja us he dit qu'á mi em tocaya anar sempre depres-
sa, no em puch are tarnpoch entretenir excursionejant per
la montanya dels juheus, ni tant sols puch donar una vista
al seu fossar, puix per acabar la volta, per pujar á la mon

-tanya de 1'Osa, encare tenim molt que fer.
Nostra Senyora del Port, com és ben sapigut, fou dedi-

cada á i6 d'Octubre de l'any 1030, donchs en lo sigle X no
existia. ¿Existia lo castell del Port en lo sigle X? La més
antiga noticia per mi recullida és de l'any io58, donchs
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més de mitj sigle són massas anys pera donarlo per exis-
tent. tY el port existia en lo sigle X?

El pergamí 126 del comte Ramon Berenguer 1 ens
parla d'uns alous situats in conlilalu Barchinonensis, in ter-
n:inio Provenciana vel deSpcdela. Orientemnos. Llindavan
dits alous, per ponent, ab la mar, per mitjorn ab el Llo-
bregat, per llevant ab el camí que va á Santa Eulalia de
Provensana, y per aquiló ab el coll dels Forcats ó Pen-
jants, avuy de las Forcas. Aquets llindars ja compreneu
que no són vehinals, sinó generals, d'aquells dels quals
ens hem permès donar la volta al pla ab una volada. Però
aixís y tot, estem segurs de trobarnos en lo qu'avuydihem
pla del Llobregat.

Donchs dit pla, situat en lo terne de Santa Eulalia de
Provensana, que ja compreneu que Provensana, com Pro-
vincials ó Provensals, és tot hu, y no fa més que presen-
tarnos per 1'altro cap el camp provincial de la colonia roma-
na Barcino, es deya també Spodola, és dir, un nom que
per estrany ens dona l'allo.

¿Qu'havvem d'entendre per Sp: dola? ¿1-Ii bit que corretjir
lo pergamí y llegir Spondola, Spondalia? En aqueix cas te-
nim una indicació precisa de port, puix Sponda, diu Du
Cange, vol dir dique, qual, és dir, moll.

Una altra indicació de ]'existencia d'un moll tenim tal
vegada en l'esmentat pergamí 8 de Berenguer Ramon 1, de
l'any ioi8, puix á l'anomenarse unas terras justa ipso Stag-
no prope tifus maris, dona á las meteixas, per mitjorn, per
vehí, el crepidine ipso Siagno. Aquest Crrepido, reparo, de-
fensa, contra/ori pera contenir las a)-guas, pod significar,
com diu Du Cange, també moll d'on port. Donchs és molt
possible qu'en el port natural qu'els temps moderns forma-
ren en lo golf del Llobregat los arrastres del riu v las are-
nas de llevant s'hi fessin algunas obras per facilitar el co-
mers del Llobregat ab Barcelona; però may havem de
creure quallí estigués lo port de la nostra ciutat, com no
siga pujant als comensaments de l'historia.
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L'existcncia de l'Estany del Port, qual estany va arribar
fins el nostro temps, ens queda indeterminat en lo perga-
mí 8 de Berenguer Ramon 1. Es podria dir qu'havem apli-
cat pura y simplement lo qu'en ell se diu d'un estany al
del Port; però no coneixentne l'altro, tot dupte desaparei-
xerà acudint als documents de l'època, que d'ell ens parla-
rán baix un nou nom, un nom que fou segurament lo qui
primer vingué á reemplassar el de Spondala.

Llegim en un pergamí de l'any i000 que tracta de la
venda dunas terras (y de pas notem quina por havian de
tenir dels cataclismes milenarislos nostros passats quant en
la compra-venta de terras se n'ocupavan), qu'és lo pergamí
So del comte Ramon Borrell, que ditas terras estavan
situadas in territorio Barchinonense in termninio de Bannolas
ó Banyolas; mes per dit pergamí, sols citat per demostrar
la contemporaneitat de la toponomàstica d'aquell lloch, no
podem venir en coneixement de quin Banyolas se trac-
tava, és dir, de quin estany, puix ja sabeu qu'en dit temps
bannolas, banyolas, banyuls, banyeres, valian tant com
estany.

Veyem, si no, lo pergamí 63 de l'esmentat comte, y
veurem com se donan per vehins dunas terras situadas en
el terme de Bagneolus els següents: el segari deAmalavigia,
el de Lubrigadello y la Paradora, qu'hem de corretgir
dihent Paralura, ó siga Piscaria, locos ad piscandunz para-
los, com ensenya Du Cange, donchs la Paralura qui pergit
ad Lubrigadella, y qu'aquest terme tenia el mar al mitxdia,
ho ensenya el pergamí 54 del conte Ramon Berenguer I,
qu'ens fa saber també qu'en dit terme passava una sirada
publica, qual strada publica diu qu'es deya, el pergamí 85
de l'esmentat comte, strada de Bagneoli qui pergit ad Bar-
chinona.

Donchs l'estat palúdich d'aqueixa part de Barcelona ó
del seu pla qu'ha arribat fins al nostro temps, existia ja en
lo sigle X, lo qual contribueix á la prova de que no havem
de buscar per allá port algun, sinó á lo més el record d'un
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port junt á la boca del Llobregat pel temps en que dit riu
pogué tenir importancia comercial.

Sortint del pla de Banyolas, ens en pujem al Coll de las
Forcas, que ja ens dona á coneixe lo pergamí de Spadola,
y qual coll ab dit nom persevera; l'emprenem cap á tesseros
albos, com diu l'escriptura de Sant Pere, puix fins anys
després no surt lo nona de petras albas; y de tesseros, albos
ens en pujem fins lo cim de la montanya de 1'Osa, y desde
tant bell observatori dirigim una última ullada als tessarics
albos qu'acabem de deixar, donem vista al collo de 2-alíe vi-
traria, admirem 1'enlayrat puig de l'arcola Sancü Cucu-
phati, y, baixant la vista, la passejem cap collo de oria et us-
que ad fenestrellas, y per monte de Cannellas l'arrastrem per
feria descansar dalt del punxagut Monten: Cathanzuun,
d'ahont la portem á la petita y també punxaguda mon

-tanya del peu del mar, qua] nom sona en llatí del temps,
Montcchato. Mes abans de baixar de 1'Osa saludem als po-
bles vehins y amichs nostros: á Bitulona y á la villa vocitata
Columbario, que debia esser lo nom primer de Sant An-
dreu; al villarúnculo de Sant Martí de Provencials, y la
Fortrtudine, ó fortí que per allí lli havia en defensa del pla
ó del pas dels Pontonars; á la villa Piscina, que tots conei-
xem com á Santa Eulalia de villa Piscina, entre Sant
Andreu ó Columbari ó Palomar y Orta, si bé tal nom de
villa Piscina tal vegada el debem á una mala lectura, puix
qu'en l'escriptura de Sant Pere, que tots aquestos nones
ens dona, lo qu'en veritat llegím és villa ¡usaria, lo qu'ens
faria referencia á una villa alta, que no podria esser altra
q u'Orta.

Saluden en el valle Blandino al cenobi Sancti Gervasio,
y, finalment, dihem adeu á la villa de Sancios; tirantnos
avall de la montanya, passem per Sarrià, Soriano y Serna -
no en l'any 1019, Sirria en l'any 1067; y prenent pels Arens
de per allí, és dir, per las rieras, ens en anem avall, pas

-sem per la de Mogoria, pergamí 45 de Ramon Borrell, anv
999 ó i000, per el Fuo Torrente, ahont trobem agermanats
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jueus y cristians en las casas dels seus vehinats; y pels ca-
mins que ja havem vist anavan de Barcelona al Llobregat,
baixem fins al Pi, d'aquí entrem á la ciutat per la porta
del Castell Nou ó Vescomtal, y tirant sempre dret tren-
quem pel carrer de las Pedras ó dels Pereys, y, pujant Iins
dalt dels capitells del temple de la romana Barcino, donen
punt y fi á la nostra volta per donarnos un bon descans ab
los benvulguts amichs qu'ab nosaltros han vulgut donar
la volta al pla de Barcelona á fins del sigle X.

SALVADOR SANPERE Y MIQUEL
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CASTELL DE LA ROCA DEL VALLÉS

(Continuació)

efll illustrissimo enirtuosissintc lo Senyor D. ,Johat Priniogettit
Dara,;ó e de les dues Sicilies.

Illustrissinio e virtuosissimo Senr. or. Per mossen Mami ,7'ohan
de torre/les havent reebuda una letra de XXII del corrent mes, per
causa del armament de la nau den pla. A la qual Sr. responem.
Com present, e intervenint lo dit niossen Marti folian Torrelles
nosaltres havent congregats los Caps de les Cintgiiantenes de aques-
ta Ciutat e los havent emprats de part de vostra altesa sobre lo ar-
ntameni de la dita nats usant de lotes aquelles bones induccions e
persuasions que havent poseu l per conduir aquells, en satisfer al
servey demanat per vostra S. ia havem haudes respostes de alguns
pero per esser la felicissinta venguda de vostra altesa tant presta
occupats de les coses gites han apreparar per aquella havent delli-
berat sobresseure en la dita empre ntaiorntent que conf:ani que la
providencia de vost ra Ill. ma persona fara gran benefici en obtenir
aquella segons de aquestes coses a bocha mes amplemeni infermera
lo dit ,nossen Marti .lotean Torrelles V. 1/1. ma persona la gual etc.

Sorita en barchinona a XXVI de Agost del any AICCCCLX VII.
De vostra I/l.ina persona devots servidors: los Consellers de Bar-

chinona.

Molts serian los serveys prestats per Torrelles en el seu
càrrech de Capità General de l'armada y altres, puix qu'á
to de Desembre de 1467 lo Primogènit Llochtinent li con-
fereix l'important títul de Baró segons las consuctuts de
Catalunya. A 1'ensems li otorga perpetuament lo mer y
mitx imperi, la jurisdicció civil y criminal alta y baia, y
tots los drets competents ó pertanyents á la Corona dins lo
terme del castell de La Roca, encare que fossin servituts
reals ó personals, rústigas y urbanas; et omises et sinbulos
censos decimas dominio utilia ei directa leidas pedagia motae-
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ladea invenciones pacem el guerram hostenz el cavalcatam el
illorttm redentpcionent loltas forcias et questias laecncnt aquas
riv:s fortes etJluntina aqueductus piscaciones vena/iones mi-
nenas el jura eartntdem patestales imperia dominaciones ct
srtperioritales. El insuper ntolendina mace/la mentes valles el
plana el alia quecannque jura dicto Domino Regi genilcri
nos/ro nobisque cc;npctcltcia (t).

Finalment, l'autorisa pera celebrar dugas firas en lo
mes de Juliol, la primera en lo dia de Santa Magdalena y
la segona en lo de Santa Agna, axí corn que paga celebrar
en las plassas ó llochs del castell que cregui convenient,
un mercat en lo dimecres de cada setmana.

En virtut d'aquest nombrament de Baró y preeminen-
cias expressadas, los habitants de La Roca quedaren sub-
jectes per tercera vegada á la jurisdicció deis seus senyors,
contrariant precedents privilc is deis passats reys d'Aragó,
segons ne tenim donat compte, axí com també la garantia
de certs censals morts venuts á Barcelona.

Considerant poch justa l'anterior concessió, seria revo-
cada als pochs mesos pel Llochtinent. Ho despenjem de
dugas cartas deis Conccllers, datadas á i de juliol de 1468,
y del tenor següent (2):

:(1 111. »« e virluosissimo lo Senior don Jo/ion Prinzogenzil de
Arago e de les dues Sicilias etc.

Ill. mo e i'irtuosissimo Sor informals som que en vostre sacre
audiencia serie sial vist e clos la donacio feta per V. S. a niossen
torre/les de la jurisdiccio del Castell e ternne de la Rocha rno haver
loch e la sentencia esser ja o°dolaa'e e solament reste publicar. E
creheni S.()'- sia stat Jis! sane/amen! e be. Car per los dos contrac

-les de censals venuts an aquesta Ciutat ab special obligacio e assig-
nacio de les rendes e drets de la Bat/ja general a gran servei- de

(i) Gratiarum 2 Locuntenentis Renato de.tnjou Pars /l: Registre
Intruso, foli 66 (Arx. Ar.).

(2) Le pres closes: 1462-1468 (Arxiu Municipal de Barcelona).



— 29 —

la Alaiestat real e V. e conservacio del real patrimoni es expressa
-meut lavada potestat e facultat al Sor Rey e a vos Sor poder

donar vendre ne en altre manera alienar res que sia del dit pairi-
moui. Suplicam per tant S. a vostra clemencia havent per ben
recomenats los jidelissimos vassalls del dit Castell e terme de la
Rocha los quals desijen: star sois lo suavissimo domini del dit
S. Rey e rostre manar al vicicauceller que toles excepcions pos/po-
sades promulga la dila sentencia e faça e administre als dits horneas
prompte justicia. E sera cosa S. o i' per logran interesse que aquesta
Ciutat hi ha per conservacio dels dits contractes de censals ho
haurem a summa gracia a vostra I1/. persona la qual etc. Scrila
primer die de juliol del any I\ÍCCCCLX VIII.

De vostra l/I. n i persona devots servidas: los consellers de Bar-
chinona.

e91 molt magui/ich e de gran providentçia misser Gaspar vilaua
doctor en quiscun dret Conseller e vicicauceller del S. Rei-.

Mosses moll magui/ich e de grau providencia. li:forniats sons
que sanctameni e deguda seria sial clos ene sacra audiencia real la
doniacio fela per lo Senyor Primobenit a mosses Torrelles de la
jurisdiccio e mer e mixt imperi del castell e terme de la Rocha no
haver loch. E esser ja ordonada la sentencia e no restar sino pub/i-
car aquella. Per la qual nos es fel repo rt haveu ¡a rebudes L lliu-
res-en: paga prorata de LXX 1 /fures que es lo salari e que de
les XXV lliures vos ha feto dila mossec barthomeu font altre de
nosaltres consellers. Pregam vos per lant niossen moll magni/ich
que per sl;uard e iiltercesslo de aquesta Ciutal e uoslra e per lo
grau iuleresse que la dita Ciulal en aço ha axi per la conserva çio
dels dos contractes de centrals que aquesta Ciutal ha sobre la Bailia
general dels quals vostra gran saviesa es be info rmada com en
altre manera per lo deute de justiçia al qual sois lengut e obligat
vos sia plaseni haver per beat recomenada la justicia dels dits horneas
publicar los la dita seulenzcia. E sera cosa ho haurem a gran com

-plasceucia a vostra magnificencia la qual la dir r inital etc.
Serna primer die de Juliol del a,w AICCCCLXVII/.
Los Consellers de Barchinoua a rostre honor apparellats.

Reduida la ciutat de Gerona á la obediencia de Reyner
d':\njou, partí d'ella lo Duch de Lorena (i6 de juny de
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1469), deturantse á dinar en lo castell de La Roca, en qual
trajecte va emplear mitja jornada. Aquí l'esperaven Pere
Buçot, Miquel dez Pla, Mossen Muntfort y altres cavallers
catalans, partits de Gerona la vigilia, qui van pernoctar en
dit Castell (i).

Lo diumenge i6 de juliol de 1469, en una molt conco-
rreguda Ilissa o camp clos hagut en lo Born de Barcelona,
entre Pere de Sent Steve y Sanxo de Sarav-ia, Martí Joan
de Torrelles hi figurà com un delsJaells del camp (2).

Pera poguer avisar als pobles del Vallès la proximitat
ó vinguda d'exèrcits enemichs, s'havia establert un servey
de gua), tas ó vigilancia desde lo cim de Sant Llorenç del
Munt Ens á las montanyas del Papiol, baix las ordres del
capità de Tarrassa Joan Pons dez Papiol, militar esforçat,
qui en 1464 havia hagut á son càrrech la Capitanía y
govern de l'Abadiat de Montserrat. Devian contribuir
en la prestació d'aquest serveu tots los pobles del Vallès,
per torn. Mes, á despit de la disposició del Llochtinent,
aquestos se feren lo sort, obligantlo á dictar altra ordre
(16 de Setembre de 1469), imposant la multa de 20 florins
d'or als qui rehusessin turnar en dita guayta. Un d'aques-
tos pobles fou La Roca. Vegis en quins termes ve conce-
but dit manament (3):

Infant don Joan etc. Als feels de la ntaiestal del dit Senyor
Re}' e nostres Los jw-als e proáomens de les liles Caslells parro-
quies Lochs e termes de Robi de Caslellbisbal del Papiol de sant
Cugat de sant Merçal de Sabadell de barbera de Ripollet de Man-
cada de mollet de santa perpetua de Marloreyas de Mutntornes de
Muetmalo de Palou de ,'ilanona de la Rocha de muetbu}- ab les
sues parroquies de grano/les e de lotes les franqueses de Cardadeu
de vilanraio • de Linas de lissa iussa de gallechs de palau solita de

(i) Pere Joan Ferrer, mil;tar y • senyor del Maresma, nombre IX.
(2) Dietaris de la Diputació (Ars. Ar.).
(3) Exercitum i Locuntenentis Renati de Anjou: Registre 53 Intru-

so, foli 82.
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sant ygua de Caldes de munibuy de santmenat de Castellar de sant
fose de Caban yes e de parets e a quiscun Bells salut e gracia.
A memoria havem nos en dies passats per donar orde a la bona
custodia e defesa de lotes aquexes provincies de lobreguat e de
Valles. E encara pee ço que enemichs alguns en les diles provincies
amagadament o en altra manera sens esser sentits entrar no
poguessen ne aquelles ofendre ab digesto e matrera deliberacio del
Sacre consell Reyal el alias haver prorehit ordonat e a vosaltres
expressament scrit e manat que de les Roques de sant Lor-enç fins
al Papiol fossen meses e stiguessen quiscun die e nit bades scolles e
gvayles Les quals volguen2 e ordonam jossen per vosaltres dits
jurats e prohomens de les damunt dites viles Castells Lochs termens
e parroquies o per quiscun de rosa lires per successives diades
elegides ordenades e pagades donan/ e cometent sobre aço special
carrech comissio e poder al amat e feel de la prefala maiestat
Reyal e nostre an Joan ponç deï papiol donçell e Capita de la vila
de Tari-aça. Vosaltres empero aço no obstant sempre e fins ast
haveu difèrii e contradit ordonar e pagar segons eren tenguts les
dites bades gzraetes e scoltes en gran rilipendi e neglecte de nostres
Regals le/res e manaments e evident perill de les damueet diles
províncies. E axi pee causa e culpa vostra ha convengul al dit
Joan ponç de; papiol per complir e exequir nostres manaments e
ordinacions de ses propries peccnnies e sustancia Loguar e pagar
fins ací /eomens qui hagen fetes e cartinuameni Jassan les diles
bades guay/es e seolles no sens gran dan e despesa sita E pee ço es
sial a nos humilment suplicat volguessem de nostra benignitat e
acostumada iuslicia per indenepnilal de les dites provincies en aço
deh udamenl provehir. E axi nos desijanis segons se perlar:) pro-
vehir a la seguretat e bona custodia de les dentant dites provine ies
el alias ab expressa e acaten •a deliberacio del dit sacre coarçell
Reval de nostra certa sciencia e expressament a vosaltres e a quis-
cenr de rosal/res ab tenor de les presents dieu: e manara que r •eebu-
des les presents tota altra contradiccio cessant f peni entra rosa/-
le-es degut tall e compartiment doneu e pagueu al dit .loan ponç
de; papiol ço es quiscuna universitat e parroquia de vosaltres lo
que li tocara per- porrata a pagar per- los presos e dies que haveu
cessat e difJèrit lramelra als lochs acostumats les diles bades guay-
les e scoltes per absencia de les quals al dli Joan ponç ha convengai
logar pagar e trametre altres homens per fer les diles bades e
scoltes e daquiavant sens altra dilacio e o contradiccio quiscun die
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queus tocara la tanda e ntanal vos sera quiscuna :dversitat de
vosaltres trametra als Loche assignats e a vosaltres ordonats dos
homens de quiscuna parroquia pagats per aquel! dia e nit per fer
les diles bades gua) les e scoltes acostumades. E aço per cosa algu-
na no diffèriau o en res dilateu per quant haveu cara la gracia del
Sen> •or Reti- e nostre e la pena de doscenis florins dar per quisco
e per quiscuna vegada desigeu no incorrer. Com nos a sobra
abundant cautela o en cas que en aço contrafer vola cesseu ço que
presumir no volent de la ntatexa sciencia nostra certa e expressa

-ntenl e sois consemblan1 pena diem cometem e manant als veguers e
sotsvegtters de Barchinona e de Valles e a qualsevulla bailes de les
provincies danttvtt dites de lobregat e de valles e encara a qualse-
vulla alg ttt;irs capitans porters e verb vers e a tots e seno les altres
oflicials e persones vassalls e subdits al dit Senyor Rey e a nos e
als Loclinents deis dits oficials al qual o als quals se pertangne que
en tal cas en los bens besties fruvts rendes drets e coses de quiscuna
universa l de vosaltres faceu prompte e rigida exequció fins a
integre solucio de la dita pena e satisfaccio del dit Joan pon ç de{
Papiol e deis salaris de les dites bades e scolles per ell posades e
altres messions e despeszs per el! per la dita raho fetes e sostenga–
des. Dattnn en Barchinona a Setge dies dl mes de Setembre en
tany de la nativitat de nostre Senyor Mil CCCC Sexanta Non.

Jehan rei.

Tenim esmentat en 'Pere Joan Ferrer (capítul X) que,
trobantse aquet militar á Tarrassa lo 8 de Maig de 1470,
atenent á la justicia dels clams axecats pels seus habitadors,
puix no rebian ajuda en la prestació d'aquestas badas y
escoltas en lo Sant Llorenç del Munt, escriu als Concellers
de Barcelona pera que proveexin sian obligats á ferho. En
la carta, que allí insertem íntegrament, se diu com los de
Tarrassa amenassan ab no prestar més dit scrvey si/es al-
tres parroquies ordonades per lo S. I r `Primogenit, sebcns apar
per provissio, no contribuexen en la despessa e tall. No sabem
com acabá aquesta passibilitat dels pobles del Vallès en lo
que era de publica utilitat per la regió.

En aquest temps Torrelles exigía un dret de pas ó
peatge á tot lo bestiar transitant pel terme del seu Castell.
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Axí fou que, fent pagar un porch en concepte del dit dret
al ciutadà de Barcelona Joan Maestre á l'aconduir los seus
remats á la Ciutat, ab lo que vulnerava los drets de ciu-
tadania, los Concellers acudiren en quena al Primogènit
Lloclitinent, y aquest, en data de t4 de Janer de 1470, dis-
posa se restituesca á Maestre (i).

Benet de Torrelles, frater germanos de Martí Benet de
Torrelles, y, per lo tant, oncle de l'actual senyor de La
Roca, obté de 1'[nfant Llochtinent, lo iq de Febrer de
140, la donació de trescentas lliuras, ab las següents pa-
raulas: Tenore presenciem el de certa nostri sciencia obtinen-
di videlicel ac elialn acceplandi ei habcndi cmnia el sinl;ula
beneficia, sive cum cura sint vel sine cura, usque ad summam
lamen Trescenlat •unz librar • tlm juxia colnulzenz laixani el non
amplies ascendencia, que in parrochialibus Ecclesiis sine aliis
quibuscunque infra lamen baroniam tel • 1 •as el dicionem pl •c-
fali fralris vesiri Jinzdatis el in.^tilutis processzlm xel dccessunt
xaccal -e dinoscaniu1 • (2).

(i) Diversorum 6 Locuntenenlis Renati de Anjou, Registre 44 In-
truso, foli 17 (Arx. Ar.).

(2) Diversoruun 6 Locuntenentis Renati de Anjou: Registre 44 In-
truso, foli 28 (Arx. Ar.).

rRANCESC11 CARRERAS Y CANDI
(Seguirá)



SECCIÓ FOLKLORICA

NOTICIA MUSICAI, I)EL «LITI)»
Ó CANÇÓ CATALANA

(Acabament )

VI

Los modos en qué se desenrotlla la música catalana són
dos: lo major y lo menor. Aquests modos provenen de las
duas diferents posicions de la escala major y menor. S'a-
nomena major la que conté en sa primera tercera, des de la
tònica (suposen do) á la mediant (mi), un intérvalo ma-
jor, que en aquest cas és de dos tòns; y menor la que no
més ne té un y mitj (de la á do).

Aquesta sola de fi nició, que ordinariament se troba en la
major part d'obras destinadas á 1'ensenvansa, és, en con-
cepte d'alguns bons preceptistas, molt deficient, y ho ex-
plican niés dient que és veritat que la tercera de la tònica ja
estableix la modolitat major y menor, y que ja li fixa per
endevant la funció que exercirà baix lo punt de vista de la
tonalitat; nies la quarta y la séptima li són verament in-
dispensables per acabarla de confirmar y comprovar en
definitiva. Y molt tnés la sèptima nota, nomenada sensible,
perquè per ella niés que per ninguna altre se percibcix ab
justesa la cayf;uda á la tònica, la qual essent un centre de
gravetat armónica y melòdica, vers la qual se senten atre-
tas las demés figuras musicals, nos dona la precisa tonali-
tat en armonía ab lo modo en què evoluciona.

Sens voler sentar ni remotament un principi fixo, diré
que en la tnajoría de nostres cants los que estàn en modo
major se caracteritzan especialment per ésser moguts, jo-
ganers, alegres, graciosos y brillants; y los qui, pe] contra-
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ri, pertanyen al menor, mostran notas dominants de llan-
guidès, lentitut, anyorança, tristesa, sentimentalisme y
fins esperit religiós. Repctesch que no pretench que aad
constituesca una regla general: en alguns lo que deixo
expressat no té aplicació. No restrenys, en corroboració
de lo meteix afegiré que fins avuy en totas las coleccions
que he vist, ja publicadas, ja en poder de particulars, ó ja
sentidas á muntanya, és de observar que lo nodo està en
gran manera inlluit per la essencia de la cançò, considera-
da baix lo punt de vista de la música, y quasi m'atrevesch
á dir que també de la lletra.

La cançó popular, en lo que afecta á la modolitat en
paíssos estrangers, presenta singulars raresas dignes de
menció. En Russia, quan lo poble vol expressar senti

-ments melancòlichs, notas de dolor, ho fa en modo major.
En Suecia y Noruega, pel contrari, ho fan en modo me-
nor. A abduas nacionalitats, riquíssimas en música popu-
lar, me permeto recomanar ti tots los que l'estudi folk-
lòrich de la mateixa los lii sia simpàtich.

En altres paíssos ne coneixen, á més dels dos indicats,
d'altres. Són aquests los modos grechs (i). Nosaltres, vuy
per vuy rols podem presentar en un estat de puresa
complerta. Potser que algunas melodías que tenim ne pro-
vingan: jo quasi no 'n dupto gens; mes la corrupció que
han sofert naturalment pel temps y la influencia de la tona-

(i) Los modos grechs eran uns quinze. Rollin, á propòsit de
aaò diu que los antichs coneixian tres classes de modos que esta-
van á distancia don tb l'un de l'altre. Lo més baix s'anomenava
doni, y era lo més propi per los cants bèlichs; lo més agut, lydi,

de destinava per als cants tristos; y lo f ig , qu'estava fet per á
las ceremonias religiosas, ocupava un terme mitj entre los dos;
de manera quels modos don y 1y-di comprenian I'intèrvalo de
dos tòns ó de una tercera major. Dividint aquel «intèrvvalo se
donà lloch á altres dos modos, lo ioni y coli, deis quals lo primer
se colocà entre lo doni y frigi, y lo segon entre lo f•igi y l>-di: y,
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litat moderna, fa en gran manera inapreciable sa modolitat
primitiva. En efecte, en la curiosa é important colecció
de Mr. Bourgault-Ducoudray (i), fa notar dit senyor las

marcadas relacions existents entre la melodía popular bre-
tona N, los modos grechs. Tant sols n'exceptua dos, -y són

lo lydi y lo mixolydi, ab los que ninguna afinitat hi ha tro-
bat. No axí Mr. Gevaërt, que al mostrar en una de sas me-
llors obras (2) exemples de modos antichs, nos en dona
en melodías populars suecas escritas en modos exceptuats
per Mr. Bourgault-Ducoudray, y axí mateix en los modos

h)-pcdori y figi, equivalent aquest últim á la escala de
la menor sens accidents ( nostra escala de la menor des-
cendent).

Al insinuar rnés amunt que quasi no duptava que
l'origen de la tonalitat de p ostras cançons pervingués
en gran part dels modos grechs, ho he fet sens exposar lo
fonament d'aquesta creencia, sense donar una explicació

per últim anteposant las paraulas gregas hipen é hipo á cada un
d'ells, s'en formaren dèu més.

Los vuyt modos de l'iglesia, ó de cant-pla, són, en part, origi-
naris deis modos grechs. Sant Ambrús, arquebisbe de MVlilan
1371 á 377), n'escollí quatre per ordenar los cants litúr`,i-hs,
nomenantlos aulènlichs, y eran lo don. fr-igi lydi y )nixoh-di.
Més tart, Sant Gregori (darrcrías del segle V1.e) n'hi afegí quatre
més, que denominà plagals, anteposant la paraula grega h Ypo

(sota), á los ja mencionats.
M'ha semblat oportú posar las anteriors notas, puig al exami-

nar alguns dels nostres cants, y en lo ques refereix especialment
á modolitat, si senten á hollas con desviacions de la escala pura,
sia en major, sia en menor. ¿Són filias aqueixas desviacions
d'una com derivació d'algun deis modos grechs? Jo opino que sí.
Cal tant sois apreciar los intèrv-als de quarta, ques caracteritzan
ben bé per estar compresos en lo modo de ésser d'aquells.

(i) Mélodies populaires de la Basse-Brelagne.
(2) Hisloire el Théo n ie de la musique daus l'Antiquilé, decla-

rada de text en varis conservatoris.
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rahonable que 1'autoritze, y que vaig á intentar, no sia
sinó per vía de investigació. Al efecte, cal establir una
comparació ab qualsevol nació que tinga veritable puresa
en la tonalitat de sas cançons populars; per exemple, Russia.
Aquesta nació, fins avuy, conserva la dels modos grechs,
ó, mellor dit, la del cant pla, tonalitat religiosa que tothom
sab que no és exclusiva d'aquest sol país, per quant, prove-
nint directament del paganisme grech, no deixà menys
d'influir en l'Orient grech-rús que en l'Occident llatí. ¿Per
què, tenint aquesta tonalitat un fondo històrich comú, se
conserva pura en Russia, y en altres paíssos, especialment
en los llatins, no? La resposta és ben senzilla: per ra p ó del
atràs en que's troban la majoría de sas provincias, ahont
encare predominan fins costums de l'Edat Mitjana, essent
refractaris á l'admisió de la tonalitat moderna, y per con-
siderar aquest ]legat de remotas generacions, com á una
veritable essencia de lo qu'ells n'anomenan element nacional,
del què n'estàn gelosos en extrem y decidits á mantenirlo
á tota costa.

¿Y còm no ha d'haver estat influida la cançó catalana
per la tonalitat grega, si lo cristianisme ( del qual ha
procurat no apartarse may) s'ha encarregat sempre d'im-
posarla als paíssos del Occident com formant part integrant
de la seva liturgia? ¿ Podrà la dita tonalitat desmentir son
primitiu modo d'ésser, fins després d'haverse engalanat ab
tot un còs de doctrina ahont hi han concorregut aparellats
científicament tots los elements de la harmonía y del ritme?

Jo opino certament que no. Veritat és que la tonalitat
moderna, al pendrehi carta de naturalesa, en aquest cas,
ha fet destrossar de consideració, vulnerant son primitiu
caràcter y preparant paulatinament lo cambi envers lo
que representa avuy dia, especie d'adaptació feta á la som

-bra d'aquella, devegadas en las més deplorables condicions.
Sens dupte que en las primeras fases las melodías populars
havian d'esser d'una hermosura major, perquè variant de
lloch los semitons, com se sap que succeeix en la tonalitat
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grega al mudar de modo, podían estar dotadas d'una
diversitat de matissos que no té la escala fixa moderna.
Naturalment, axò permetia trobar efectes nous, no estant
subjectes á seguir una determinada construcció harmònica
y melòdica, valla formidable que sempre s'oposa als fruyts
d'una imaginació creadora.

Ajuda també á creure en la influencia que la tonalitat
grega ha exercit en las cançons catalanas, la important par-
ticularitat que presentan algunas, Çò és, que participan
dels dos modos major y menor dintre del curs d'un ma

-teix tema, com indicant molt debilitadament una primitiva
major força d'expressió y colorit. Aquest sagell caracterís-
tico comunament se determina començant per lo nodo
major y acabant per lo menor.

Per fi, lo treball d'evolució sofert, puix que ben depu-
rat no és altre, me sembla que és lo únich qu'ens pot servir
per explicarnos la existencia dels especials giros que en punt
á tonalitat presentan algunas de nostras melodías.

VII

En la part prosòdica de la cançó popular és ahont se
troban menes excepcions que en las demés ja explicadas.
Pocas vegadas desdiuen de las lleys que aquella li ha lixat.

Si la prosodia (i) és la manera regular de pronunciar
cada una de las sílabas d'una paraula, és á dir, seguint lo
que cada sílaba exigeix per separat, y considerant en ella
sas tres propietats d'accent, respiració y cantitat, no hi hà
dupte que aquest conjunt, en sa aplicació á la música, ha

(i) La paraula prosodia té sa etimología en la sinèresis grega
para -to-adeia (acció de cantar). Marmontel porta tal volta massa
lluny sa apreciació respecte de la prosodia, dient que la música
fou qui donà sos números á la poesía, y que per medi del seu art
perfeccionà y fixà la prosodia innacta á cada idioma,
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de contribuir á trobar un resultat musical exacte, una coor-
dinació que constituesca la total armonía dels seus perío-
des, frases y membres.

Menys excepcions acabo de dir que ofereix la part pro-
sòdica en la musical, per prestarse aquesta á dar solució
á innombrables entrebanchs que indefectiblement sur-
ten quant se tracta d'agermanar l'un y l'altre. Per exem-
ple, ¿no li facilita la part musical per medi de las sín-
copas (i), dels lligats sobre notas iguals, dels valors
irregulars, dels tresillos, dels retarts, suspensions y demés
subtilitats, vast camp per á salvar los inconvenients que
poden existir?

Pràcticament se pot demostrar aquesta afirmació. Aga-
fem una cançó popular ben coneguda: Lo noti- de la Mare.

Aquesta melodía tant se canta ah lletra portuguesa (Tamo
bailei co-a ama d'o cura) com en gallech, com en català.
Las diferencias de son cant són insignificants: ben poch
cambia d'un país á l'altre. Pel contrari, sa lletra y condi-
cions prosòdicas varían notoriament ab [idioma. Nores

–menys, la musica s'hi adapta perfectament, ab tot y existir
diferencias en las sílabas, en los temps forts y fluixos y
demés. ¿De quins medis s'ha valgut, sinó dels apuntats,
perque fos una certesa la propietat ó purisme de expressió
en [idioma respectiu? ¿Còm ha estat produit aquest acabat
maridatge, sinó per virtut de la facilitat de servirse d'ells?

Dingú ignora que per posar música á las paraulas és pre-
cís de primer observar duas grans condicions. La prime-
ra saberse compenetrar bé de l'assumpte objecte del cant, y
la segona acertar en la creació d'ideas musicals que respon

-guen al mateix. D'aquesta doble operació en la pràctica ó
en l'anàlisis de qualsevol troÇ de música popular ne naixen
las dificultats prosòdicas. Ditas dificultats tenen Llur assien-

(i) Enllaç de dos sòns iguals, lo un dels quals se troba en
temps dèbil del compàs, y l'altre en temps fort.
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to única y exclusivament en l'accentuació de las paraulas.
Urca petita noció de la mateixa bé nos guiarà sempre que
v, ullam vèncerlas.

En tota paraula composta de diversas sílabas, sempre
n'hi hà una que és susceptible de detenció. Tal repòs és obra
d'un accent que, com al més important de tots, s'anomena
autèntich. La sílaba quel reb deu haverse de trobar coloca-
da sempre sobre un temps fort del compàs, ó sobre la part
forta d'un temps. La Reyna: la, temps fluix; Rey-, temps
fort y sobre lo qual descansa l'accent autèntich; y -na, temps
fluix.

Una semínima, y fins una corxera, reben la sílaba sobre
la qual reposa l'accent autèntich, mentre que una mínima,
ab tot y constar de anés valor, atacada en temps dèbil, no
el pot tenir.

Molt abundant és lo següent cas. En lo sincopat d'una
nota veyem la sílaba llarga colocada en la primera part de la
síncopa (que és lo temps dèbil) y la sílaba breu en la segona
part (temps fort), no essent aquesta forma de notació un
defecte, sempre y quant las duas notas restan lligadas di-
rectament.

Si succeeix que duas paraulas compostas d'una sola
sílaba cada una se segueixen y se lligan la una ab la altra,
és convenient detenirse en la segona; lasJlors: detenció en
flors. Y si aquests monossílabs, en llur respectiu sentit, són
contraris entre sí, la detenció és arbitraria. Se pot fer la
prova ab qualsevol advervi.

Quant una sílaba enclou diversitat de notas, requereix,
si porta l'accent autèntich, que sia ben llarga, y que si és
possible se trobi com á penúltima sílaba de la paraula. En
ballava és -lla-.

Y, per últim, una sílaba llarga se coloca generalment
en lo mateix temps que la cadencia; però si sospèn lo sentit
de la frase, no convé detenirshi. Únicament, en una frase
complerta, la detenció té lloch en la última sílaba llarga, si
enclou un sentit acabat, ó, al menys, lo fa presentir,
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Sobre totas aquestas indicacions n'hi hà una d'impor-
tant; y és que la accentuació de las sílabas pot variar cons

-tantment si nos atenem al sentit en què sovint s'expressan
las paraulas. Aqueixa observació s'aprecia bé en frases im-
perativas, ó simplement en mots monossílabs. Y en proso-
dia musical és precís no detenirse fins allí pont hage quedat
completat lo sentit d'una oració, no oblidant may que la
música vocal és cola una declamació cantada, y que, per lo
tant, tot accident que s'interpose en son curs lògich, li per-
judica la bona interpretació.

Abans d'acabar aquesta tasca, que solsament mon deci-
dit amor á Catalunya m'ha mogut á fer, siam permès de
transcriure lo judici autoritzadíssim que las melodías po-
pulars han merescut al cèlebre crítich Mr. Eduard Schu-
ré, persona qual competencia en aquestas materias és ben
reconeguda. Diu axí:

«Las melodías populars tenen una gran bellesa; són
tant francas en la alegría con y profundas en la tristesa; in-
voluntariament fan venir las llàgrimas als ulls. Han des-
pertat l'admiració dels més grans músichs, los quals han
desesperat d'igualar sa conmovedora senzillesa. Tant és axò
veritat, que son espontanias en las manifestacions del'ànima
humana, tenen un atractiu indefinible, y que lo geni ma-
teix no sab cony reemplaçar. Aquestas melodías han nascut
evidentment ab las paraulas, d'una sola inspiració. Se con-
fonen també las unas y las altras, que forman una unitat
tant robusta, que és de tot punt impossible separarlas una
vegada s'han sentit juntas. Las primeras notas de la melo-
día fan venir las paraulas als llabis, y recíprocament las
paraulas pronunciadas prenen, sense que's vulga, la dolça
cadencia de la melodía. És aquí pont existeix la veritable
poesía lírica, la que penetra més endintre del cor, puix la
música, més que totas las altras arts, expressa lo inexpres-
sable. Las melodías populars fixin en sas senzilles modu-
lacions lo que hi hà de més íntim en lo sentiment del poble,
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Las paraulas abraçan lo que hi há d'universal en una emo-
ció y Feternitzan per la pensa; però la música expressa lo
naixement misteriós, lo moviment instantani y la vibració
interior. Tot pensament lirich surt d'un estat indefinit del
nostre ser, que escapa als signes abstractes de la paraula
articulada. La poesía no pot sinó ferio pressentir; mes en
la música, l'ànima s'explaya sencerament y comunica als
altres lo ritme de sa vida, com la onada á la onada. Los que
no han sentit cantar cançons populars no poden coneixe
la força y la originalitat que reuneixen.»

En conclusió, repetesch una vegada més lo que ja he
dit en altre lloch: que és precís recollir y estudiar nostra
música popular, cony més antigua mellor: son coneixement
nos reflectirà lo geni de la rassa y donarà peu á l'art per
contribuir á cercar l'estil propi del país, sa fisonomía y son
temperament, fitant, baix lo punt de vista musical, una
psicología especial genuina del poble català, axí com ja la
té per la lògica y la conciencia.

JASCINTO E. TORT DANIEL
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SOCIS ENTRATS

desde el primer' de 7ai1er • 1893 fins á la feixa

SOCIS RESIDENTS

D. Joseph Aulestia.
Joseph d'Alòs.
Xavier d'Esteve.

» Francescli Fàbregas.
» Sebastià Gendrau y Bon parte.
» Lluís Girona.
» Diego de la Llave.
» Víctor Lleó.
» Joseph Milà y Pi.
» Joseph M. Parcet y Arañó.

Eduard Schilling.
» Tomàs Torrabadella.
» Eduard Delmàs.
» Lluís Belau y Sistachs.
» Mariàn Mas y Lletjós, pbre.
» Narcís Massolivcr Ibarra.
» Emili Arenas Pereira.
» Anton Cantí Casanovas.

SOCIS DELEGATS

D. Joan B. ta Sansano y Brusca, á La Roca.
» Pau Teixidor	 á Rodoñà.
» Leonci Soler	 á Manresa.
» Antoni Tudury Moll	 á Ciutadela de Menorca.
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i 874. = Mensajero del Sagrado Corazón de Testis. — Vo-
lums 111 y 1V.=Lecciones de literatura general española,
por D. Rafael Cano. — Palencia, 1877. = Programas de
literatura clásica griega y literatura general española,
por D. R. Soriano.—Barcelona, 1888.=Ouwn res complc-
les de Xinopkon, par Eugène Talbot. — París, 1867.=
Dos exemplars de La `Revista Equatoriana. — Quito,
1892. = Varis números de L'Excursionista y de las
'7víen1oriass de l'Associació Catalanista d'Excursions Cien-
tíficas.

Per D. Francisco Maspons y Anglasell: El Salario ó La
salvación del obrero, por D. F. M. de Aparicio.

Per D. Frederich Bordas: Varis exemplars de L'Excursio-
nista.

Per D. Joseph Reig y Vilardell: Esteve de Corbera (apun-
tacions biogràficas), per lo propi donador.—Barcelona,
1892.

Per la Academia de Jurisprudencia y Legislación: Discur-
sos llegits per l'Excm. Sr. D.°Manuel Durán y Bas y
per D. Enrich Lannfi°anco en la sessió pública inaugural
del 20 de Janer de ¡893.

Per D. Ramon Soriano: Quinze lletras de cambi dels
anys 18o2 y 1803.

Per los Srs. D. Vicens Plantada y Fonolleda y D. Josep Pa-
yà: Geografía local de Mollet del Vallès, per los donadors.

Per D. Francisco Carreras: Un itinerari descriptiu de Ca-
talunya, per D. Tomàs Bertran Soler. — Barcelona,
1847. =Varis passaports dels anys 1828-1832, 1834 Y
1837, y un document de l'any i8i i,
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Per D. Joaquim Mas: Trasllat d'un plet.
Per D. Joseph Soler y Palet: Varis goigs, estampas y aucas

de rodolins. =Catálogo de la Sección Eclesiástica de la
Exposición Histói-icc-Europea. = Folleto respuesta al mí-
mero 6z de «El Censo • ».= Número 88 de El Censor.=
Lletra d'uns antichs coros de la capella del Palau de
Barcelona .=Exclamaciones de un expatriado.=Una car

-ta particular de l'any i 569.=Tres fulls, de quatre planas
cada un, d'una obra gòtica manuscrita, en pergamí.

Per D. Joseph Galbanv: Varis goigs, provinents de las ex-
cursions oficials á Rubí, Santa Perpetua de la Moguda
y Santiga.

DONATIUS PER AL MUSEU Y COLLECCIONS

Per D. Lluís M. Vidal: Dos magníficas fotografías de las
iglesias d'Agramunt y Covet, ab els seus corresponents
quadros.

Per D. Ramon Huguet: Una caixa de fòssils.
Per D. Joaquim Mas: Una colecció de paper sellat antich.
Per D. Hermenegild Prats: Un calendari.
Per D. Ramon Soriano: Un mapa de Catalunya.
Per D. Enrich Masricra: Dugas pistolas d'arçó del si-

gle XVII.

ACORTS Y GESTIONS DE LA DIRECTIVA

En lo dia i. er de Janer va pendre possessió la nova
Junta Directiva. Dit acte va revestir l ' importancia propia
qu'el distingeix, pronunciant lo president sortint, senvor
Rubió y Lluch, y l'entrant, Sr. Maspons y Labrós, entu-
siastas discursos, en los que varen manifestar el seu amor
al CENTRE y el seu entusiasme per las ideas qu'informan
la seva organisació.
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Va acordarse en la sessió del 17 del propi mes oferir al
Consistori dels Jochs Florals, y segons costum establerta
en lo CENTRE, Yadjudicació d'un premi extraordinari pera
los Jochs d'enguany. Dit premi consistirà en un exemplar
ricament enquadernat de l'obra Les A rts au 5`1vIoyen Age el
I'époque de la Renaissance, per Paul Lacroix, y altro, també
ricament enquadernat, de l'obra Ma-uis, usages ct coslumes
du Moren Age el de 1'époque de la Rc-naissance, del meteix
autor, y el tema proposat es una VJonogra!ia d'art ó d'kis-
loria de la ni-sfra terna.

En sessió del dia 20 de Febrer va acordarse recullir fir-
mas pera nombrar soci honorari del CENTRE á l'Excm. é
llm. Senyor Bisbe de Vich, lo restaurador del monastir de
Ripoll, á qui tant deu la patria catalana, pel seu verdader
amor á las cosas de la nostra terra y els seus valiosos tre-
balls pera que sigan conegudas las sevas bellesas artísticas.

1-Iavent tingut coneixement d'haverse format á Madrid
una Sociedad Española de Excursiones, va acordarse oficiar
á la dita corporació dihent que s'ha vist ab satisfacció la
fundació de l'expressat Centre.

S'acordà, en sessió del dia 14 de Març, manifestar á
l'Excm. é Ilin. Sr. Bisbe de Vich qu'el CENTRE regalarà
al monastir de Ripoll la pila baptismal.

Aytal ofici fou contestat per lillustre Morgades ab la
següent comunicació:

«Tinch rebuda l'atenta canunicació d'aqueix ilustre Centre ofe-
rint ne, ab frases per cert inspiradas en altíssims conceptes de reli-
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gió y de patria, una pila baptismal pera la Basílica de Santa María de
Ripoll, qual restauració va Catalunya portant á cap per mon mi-

nisteri.
»Ab singular complacencia accepto aytal ofrena, no tant solament

per la sua importancia, mes també per sa grata procedencia y pel

significat qu'enclou; tot lo qual fa del donatiu un objecte perfecta-
ment acomodat aixís á la corporació qu'el realisa com al qu'es
proposa la patria aixecant lo monument qu'ba de guardarlo.

»Perquè lo que principalment nos proposem tots ab la restauració

de Santa María de Ripoll, verdader bressol de la nostra nacionalitat

catalana, es fer reviure l'esperit religiós y patribtich que I'alsà per
primera vegada, després d'uns fets tant gloriosos que seràn sempre

més motiu d'honrós orgull pera aquells qu'á cap los portaren, y fins
pera els que sapiguem esser llurs dignes descendents. No hi hà ocasió

niés indicada pera inspirar aquest esperit que l'acte de rebre las
ayguas del sant baptisme, qual sagrat dipòsit, al meteix temps que
recordarà, al que s'hi hagi regenerat, xas promesas, encaminadas á la
salut de l'ànima, li recordarà també haverlas fet dintre d'un santuari

alsat pels héroes fundadors de Catalunya, y sobre d'un dipòsit rega
-lat per un centre qu'en tots sos treballs se proposa (gracias á Déu

ab bon èxit fins are) despertar las virtuts cívicas y religiosas en lo
cor de tots els catalans.

»Vulla Déu benehir tant bonas intencions y Passi que quants se
regenerin en tant preciós baptisteri resultin bons cristians ensemps
que catalans de bona mena, com també conservi á aqueix Centre en
los bons propòsits que manifesta.

»Déu guardi á V. molts anys. —Vich 24 de Mars de 1893.—Jossvu,
bisbe de Vich.»



CRONICA DEL CENTRE

SESSIONS OIICIALS

SOLEMNE SESSIÓ INAUGURAL DE L'ANY 1893

Aplegats en la sala d'actes del CENTRE un considerable nombre
de socis y demés personas inv itadas, tingué lloch la solemne
sessió inaugural d'enguany lo dia 28 de Janer, baix la presidencia

de D. Francisco de S. Maspons y Labrós.
Lo secretari primer, Sr. Reig y Vilardell, llegí una extensa

memoria dels treballs portats á cap pel CENTRE en l'any anterior.
Acte seguit lo sen yor president donà lectura del seu discurs,

en lo quin ab correcte estil y castís llenguatge va evidenciar
('importancia de l'excursionisme baix diferents punts de vista.

Abdós treballs, que molt prompte podrán assaborir els nostros
associats, foren rebuts ab entusiastas aplausos.

SESSIONS PREPARATORIAS

SESSIÓ PREPARATORIA DE L * EXCIJRSIÚ .\ ALELLA, VALLROMANAS
v MONTORNÉS. — Tingué lloch lo dijous l2 de Janer, baix la pre-
sidencia del Sr. Maspons y Labrús, qui, després de donar compte
de l'itinerari de l'excursió, manifestà tot quant de notable guar-
davan los pobles objecte de la visita.

D. Artur Pedrals va donar lectura d'un notable treball del
Sr. Brunet y Belles titulat Coronas, en el que l'autor va donar á
coneixe la significació é importancia històrica de las coronas,
desde las més llunyanas èpocas fins al nostro temps; treball que
li valgué llarchs aplausos de la concurrencia.

SESSIÓ PREPARATORIA DE L 'EXCURSIÓ í RuBí Y SANT CUGAT
DEL VALLÉS.— Presidida pel Sr. Maspons y Labrós, va tenir efecte
lo dia 26 de Janer.

Lo senyor president, en una detallada descripció que feu dels
llochs qu'es visitarian, fixà molt la seva atenció en el cenobi
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benedictí de Sant Cugat del Vallès, objecte principal de l'ex-

cursió.

SESSIÓ PREPARATORIA DE LA VISITA Á LA BIBLIOTECA -MUSEU

BALAGUER EN VILANOVA Y GELTRÚ. —Devant de nombrosa con-

currencia fou celebrada lo dia 3 de Febrer últim, presidint lo

Sr. Maspons y Labrós. Lo Sr. Reig y Vilardell va llegir una

comunicació del soci honorari del CENTRE, l'Excm. Sr. D. Víctor

Balaguer, invitant als associats á visitar la seva Biblioteca-Museu.

Lo senyor president aixecà la sessió després de recomanar als

senyors socis llur assistencia á tant interessant visita.

SESSIÓ PREPARATORIA DE L'EXCURSIÓ Á SANTA PERPETUA DE LA

M060DA Y SANTIGA.— Tingué efecte lo 24 de Febrer. Lo senyor

Maspons y Labrós, que presidí la sessió, ens dongué á coneixe

novament la comarca vallesana, fent esment de la seva historia,

costums y tradicions, y en especial de la dels pobles qu'es visi

-Sanan.

D. Jaume Balaguer llegí una ben escrita memoria d'una ex-

cursió verificada pel Sr. Castellanos á Montagut y Santas Creus.

SESSIÓ PREPARATORIA DE L'EXCURSIÓ Á VILAFRANCA Y SANT
MARTÍ SkRROCA. — Lo dia 24 de Març va tenir efecte aquesta ses

-sió, presidint lo Sr. Maspons v Labrós.

Lo secretari primer, Sr. Reig y Vilardell, va donar compte de

l'itinerari de l'excursió, aixís com d'una noticia històrica de Vila
-franca y alguns pobles del Panadès.

SESSIÓ PREPARATORIA DE L'EXCURSIÓ Á SANT BENET DE BAGES
Y SANTA MARÍA DE L'ESTANY. — Fou verificada en la vetlla del
29 de Març.

Lo president, el Sr. Maspons y Labrús, va recomanar á la con-
currencia qu'assistís á tant important excursió, explicant I'impor-
tancia dels dos monuments qu'anavan á visitarse, dignes del
just renom ab que són considerats.

Lo secretari segon, Sr, Galban y , va llegir una memoria de I'ex-



- 50 -

cursió oficial á Rubí y Sant Cugat del Vallès portada á cap lo día
29 del passat Janer.

EXCURSIONS OFICIALS

EXCURSIÓ Á ALELLA, VALLROMANAS Y MONTORNÉS

Lo dia i5 de Janer tingué lloch, ab assistencia del president
del CENTRE, D. Francisco de S. Maspons, y els Srs. Delmas, Ara-
bia, Golferichs y Vintró.

Sortiren ab lo segon tren de la línia del litoral, devallant al
Masnou, d'hont, seguint sempre riera amunt, feren via á Alella,
qual esglesia, que res ofereix digne d'esment, fou visitada.

D'Alella se dirigiren á Vallromanas, passant pel Col! de Font
de Sera, punt culminant de la carretera que del Masnou va á Gra-
nollers, desde hont se gosa d'un estens panorama de la Costa de
Llevant s- Baix Vallès.

A 1'arribar á Vallromanas, ahont s'esqueya esser la festa major,
pugueren disfrutar del típich conjunt qu'oferia la professó, ab sos
gonfanons, banderas y creu.

Després de dinar á casa el Sastre, que fan d'hostal, se dirigiren
á Montornés, qual esglesia, aixís com la de Vallromanas, fou
visitada.

Com lo temps apressava, no fou possible pujar á l'enderrocat
Castell de Sant Miquel, del que sols resta en peu un gros fra-
ment de la Torre de l'Homenatge, lo qu'els obligà á sortir segui

-dament envers l'estació de Parets, hont culliren lo derrer tren de
la línia de Sant Joan de las Abadessas, qu'els retornà á Barcelona
á las set del vespre.

EXCURSIÓ Á RUBÍ Y SANT CUGAT DEL VALLÉS

La portaren á cap los Srs. Canals, Vergés, Carreras Candi,
Rubio, Borrell, Andreu, Castellbell, Anglada y Galbany, lo 29 de
Janer últim,

Sortiren á las 8'55 del matí de Barcelona, y, arribats á Rubí á
las i i15, visitaren, acompanyats del senyor rector, I'esglesia d'a-
questa bonica é important vila, que guarda del seu primitiu estat
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la notable portada y campanar del igle XI, aixís com un frag-
ment de nau central de la meteixa època. Lo presbiteri y creuer
foren construhits en l'any 1889, al ferse las importants obras d'en

-grandiment del temple, baix la direcció de l'arquitecte D. Adrià
Casademunt.

També fou visitat lo castell senyorial de Rubí, situat á uns
deu minuts de la població en direcció nord. En aquest s'hi veuen
diferents estils de construcció qu'acusan altras tantas èpocas. En
lo pati interior s'hi conserv a una finestra, aixís com unas petitas

y are tapadas portas, d'ordre romànich.
En algunas portas de las habitacions interiors s'hi observan

fragments de l'art gbtich, y á l'enfront dugas finestres partidas per
elegants columnetas, obra del sigle XVI.

De Rubí marxaren los excursionistas envers Sant Cugat,
visitant de pas 1'esglesia de Nostra Senyora de Campanyà, sufra-
gànea de la de Sant Ciprià de Valldoreix, que res ofereix digne
d'esment.

Lo cenobi de Sant Cugat del Vallès, d'ahont moments abans
n'havian sortit los socis del CENTRE Srs. Golferichs, Vintró y
Robrenyo, sigué altra volta admirat per los excursionistas, cau

-santlos aixís meteix greu pena l'haver d'afegir al considerable
nombre de desperfectes que pesan sobre tant bella joya l'estat
ruinós en qu'es troban tres capellas laterals de la nau dreta, qu'úl-
timament han tingut d'csscr aparedadas.

De Sant Cugat sortiren á peu en direcció á Sardanyola, hont
arribaren á bona hora pera pendre lo tren correu, qu'els retornà
á Barcelona.

EXCURSIÓ Á SANTA PERPETUA DE LA MOGUDA Y SANTIGA

Ab assistencia del rostro president, Sr. Maspons y Labrós, y
els Srs. Arabia, Sastre (pare y fill ), Vintró, Pons y Galbany, tin-
gué Iloch lo dia s6 del passat Febrer.

Sortiren en lo primer tren de la línia de Sant Joan, y arribats
á Mollet, hont saludaren als socis delegats Srs. Plantada y Fono-
Ileda y Sans, marxaren seguidament en direcció á Santa Perpetua
de la Moguda, distant tres quarts aproximadament.

El poble de Santa Perpetua, separat de llur estació en la línia
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de Caldas per l'ampla riera del meteix nom, es troba situat en
una petita serra de las moltas qu'ofereix lo Vallès.

L'esglesia parroquial, qual exterior res té de notable, consta .
de tres naus, de volta lleugerament apuntada la principal y de
moderna construcció las laterals. L'altar major té un retaule
barroch recentment restaurat ab bastant mal gust. En cambi, són
dignes d'esment sis requadros, collocats tres en cada costat del
presbiteri, bellas pinturas del sigle XVI, qu'es suposa perteneixe-
ren á l'antich retaule.

Per un camí carreter que salva 1'antedita serra y atravessa dos
torrents, ab mitja hora anaren á Santiga, petit Iloch dependent
de Santa Perpetua, format per diferentas pagesías escampadas pel
terme.

Un petit carrer y una grandiosa casa, abans castell, estàn
situats al devant I'esglesia. Aquesta té el campanar romànich, en
part renovat, y en lo llindar de la senzilla porta la feixa del 1574.
L'interior és de dugas naus, la principal del XII y l'altra afegida
modernament. En l'altar major s'hi venera l'imatge de Nostra
Senyora Antiga, qu'es troba tapada per una campana de cartró, y
á la que s'atribuheix molta antiguetat, com ho prova aquesta
popular corranda:

Qui va á Montserrat
y passa per Santiga,
deixa la mare
pera veure la filla.

En la rectoría s'examinaren diferents pergamins dels sigles
XII al XVI, contenint establiments, donacions, etc., etc.

De retorn á Santa Perpetua, van visitar la Torre Ferrusa, exis-
tent en lo pati interior de la moderna finca coneguda pel meteix
nom, propietat avuy de D. Bernardí Martorell.

Després de dinar en l'hostal de Santa Perpetua, van sortir los
excursionistas envers Mollet, detenintse breus moments pera visi-
tar La Aloguda, magnífica finca del Sr. Marquès de Comillas.

Aprofitant lo curt temps que restava pera pendre lo tren des-
cendent de Sant Joan, van visitar 1'esglesia de Mollet, prou cone-
guda del CENTRE.
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EXCURSIÓ A SANT MART 1 SARROCA Y FOIX

Lo dia 25 de Març los Srs. Vintró, Robrenyo y Galbany van
sortir en el derrer tren de la tarde en direcció á Vilafranca, ahont
van pernoctar.

L'endemà al matí, en una tartana de la Fonda de l'e4gustí,
marxaren envers Sant Martí Sarroca, seguint la carretera provin

-cial de La Llacuna, que van deixar á l'arribar al kilòmetre 9,
hont se troban las Casas Horas, arrabal de Sant Martí Sarroca.

De las Casas Novas, per un camí que travessa la Riera de
Pontons, van pujar en un quart á I'enasprat turó ahont s'aixeca
lo poble v iglesia de Sant Martí Sarroca, edificada en lo recinte
emmurallat de l'enrunat castell, situat al bell cim del turó, acces-
sible sols per aquesta part.

Poch més d'una hora van permaneixe en ('iglesia, qual ábside
és considerada conc una de las niés valiosas joyas de l'art romà

-nich, y que per esser prou coneguda del CENTRE nos abstenim de
ressenyar.

De Sant Martí retrocediren fins á las Casas Novas, desde hont,
seguint l'esmentada carretera, anaren á la casa Mas Floril, co-
mensant allavors l'ascensió, que va durar una hora, á l'elevat
turó hont s'aixeca la romànica iglesia de Nostra Senyora de Foix,
que no van puguer visitar per estar tancada desde que fou assassi-
nat el seu rector no fa pas molts mesos.

Lo panorama que d'allí es disfruta és grandiós, puix comprèn
las serrar de Montmell, Alarmellà y La Llacuna, Montserrat, Sant
Llorens del Munt, el Tibidabo y, finalment, tota la llarga serra-
lada de las costas de Ponent.

Devallats al Mas Florit, van fer via á Vilafranca, desde hont
van retornará Barcelona.

VISITAS OFICIALS

VISITA Á LA BIBLIOTECA -MUSEU BALAGUER

Á las vuyt del matí del 5 de Febrer prop passat s'aplegaren en
l'estació de França, pera sortir en lo segon tren de la línia de Vi-
lanova, á l'objecte de visitar lo Museu- Biblioteca propietat del
Soci honorari del CENTRE l'Excm, Sr, D. Víctor Balaguer, una
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numerosa comissió d'associats, com temps hà no haviam vist,
composta del president del CENTRE, D. Francisco de S. Maspons
y Labrós, y els Srs. Pedrals, Balaguer ¡Merino, Canals, Mas-
riera, Rocamora, Reig, Fiter é Inglès, Ubach y Vinyeta, Rubio de
Laserna, Cornet y Mas, Verdaguer (D. Alvar), Roca, Cornet y
Fiter, Vidal y Valenciano (D. Enrich), Vintró, Rabassa, Parcet,
Lechuga, Llorens y Riu, Prats, Grañen, Maspons y Anglasell,
Borrell (D. Florenci), Casals, Camprodon, Guillem, Gili, Rubió,
Vives, Sabater y Galbany.

Á l'arribada á Vilanova ( io'zo) trobaren esperantlos en l'an-
den de l'estació lo Sr. Balaguer y els individuos de la Junta de la
Biblioteca-Museu, Srs. Pollés, Oliva, Ferrer, Saura y Creus, dele-
gat del CENTRE á Vilanova.

Acte seguit es van dirigir los excursionistas, acompanyats dels
esmentats senyors, á casa de D. Víctor Balaguer, ahont, després
de recorre las principals dependencias de la meteixa, foren obse-
quiats ab un esplèndit lunch á la catalana.

Curt és l'espay que disposem pera descriure tal com voldriam
la nostra visita á I'illustre soci honcrari y enumerar las mollas
bellesas qu'aquest nos va mostrar, no solament en el seu Museu,
que, insuficient ja pera guardar los molts exemplars ab que periò-
dicament s'enriqueix, ha tingut d'esser engrandit ab una nova
galeria, allavors en construcció, destinada á la secció d'esculp-
tura, sí que també en llur casa Santa Teresa, veritable arxiu de
tresors artístichs é històrichs d'inapreciable vàlua, dels qu'el
Sr. Balaguer dongué oportunas noticias, oferint, als excursionistas
que tinguessin á gust estudiarlos, llur casa sempre qu'els hi con-
vingués.

Se celebrà després un banquet en lo Restaurant de l'Estació,
presidit pel Sr. Balaguer, y al que també hi assistí el seu secre-
tari particular Sr. Oliva y alguns representants de la prempsa
barcelonina, qu'ab molt elogi y eatensiós'ocupàd'aquesta impor-
tant visita.

Arribada l'hora dels brindis, los va iniciar lo Sr. Maspons y
Labrós, saludant en nom del CENTRE al cantor de las glorias cata-
lanas, lo poeta cavalleresch de Catalunya, l'insigne historiador y
entusiasta excursionista, D. Víctor Balaguer.

Manifestà la satisfacció que sentia per la noble acullida qu'el
Sr. Balaguer acabava de dispensar al CENTRE, que sempre s'havia
envanescut de contarlo entre els seus més estimats socis, y va
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acabar recordant lo molt que Catalunya tota deu estar agrahida
d'un fill que tant bé ha sabut honrarla.

Lo Sr. Cornet y Mas va considerar á en Balaguer com á verda
-der patriota y (legítim representant de las glorias y tradicions

catalanas.
Lo Sr. Fiter é In g lés demanà fos lo Sr. Balaguerqui presideixi

la comissió del CENTRE qu'assistirá á la solemne inauguració del
Monastir de Santa María de Ripoll.

D. Joseph Llorens y Riu, en eloqüents paraulas, va dir «que,
encare qu'él més petit dels excursionistas, és lo més fervent admi-
rador de D. Víctor Balaguer», y que com á primer prohom del
Gremi de Mestres Fusters de Barcelona felicitava á D. Víctor pel
seu amor á l'art y el seu cuydado en colleccionar los més bells
exemplars artístichs de Catalunya.

Lo Sr. Ubach y Vinyeta va manifestar s'esqueya esser aquell
dia un deis aniversaris de la victoriosa entrada deis voluntaris
catalans á Tetuan, y, fent una concisa descripció d'aquella època,
recordà l'entusiasme patri d'en Balaguer en aquella època y lo
qu'inlluí en l'esplendor d'aquellas festas verament catalanas.

Lo Sr. Vidal y Valenciano saludà al seu estimat amich Bala-
guer, dedicantli un sentit elogi.

D. Jaume Balaguer començà brindant per la joventut excur-
sionista, que tant bon mirall té en el seu soci honorari, y va aca-
bar manifestant que català de tot cor deuria esser D. Víctor quan
llur casa en Madrit era coneguda vulgarment pel «consulat dels
catalans».

Lo Sr. Rocamora brindà en representació de la joventut ex-
cursionista, á la que tants fàcils camins han obert los qui com
Balaguer han consagrat la seva vida á l'estudi de la patria.

Algun altro associat qual nom sentim no recordar, també uní
la seva veu á la deis oradors que I'havian precedit.

Á 1'aixecarse D. Víctor Balaguer, fou saludat ab un llarch
aplaudiment.

Començà el seu hermós discurs dient que s'honrava de perte-
neixe á un CENTRE que, com lo nostro, consagrava llur vida á
l'estudi de la patria per ell tant volguda. Ab marcat entusiasme y
brillant estil feu una descripció de la regió catalana, son convers,
caràcter, literatura y arts.

Donant las gracias á la concurrencia, va dir que tot quan ell
havia fet per Catalunya no era niés que cumplir lo dever d'un
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fill qu'estima á la patria, y que s'envancixia de la visita del
CENTRE, perquè en ell, á més de trobarhi als seus antichs com

-panys, sempre ab lo cor jove, hi vega animosa joventut catalanista
que sabría seguir els seus passos quan ell clogués los ulls á la
terra, y acabà ab un ¡Viva á Catalun ya que fou contestat ab tot
entusiasme per la concurrencia, que seguí aplaudint llarga es-
tona.

Per la tarde la comitiva se dividí en diferentas seccions, que
passaren á vi: itar los més notables edificis de la població y lo
valiós Museu del delegat Sr. Creus, reunintse tots á última hora
á casa del Sr. Balaguer, ahont, després de breu estona d'amistosa
conversa, despedírense del mereix, aixís cony de la Junta de la
Biblioteca-Museu, regraciantloshi las mollas atencions de que
havian sigut objecte.

Retornaren els nostros companys en el tren qu'arriba á Barce-
lona á las 9'2o de la nit, altament satisfets de la visita, que no dup-
tem figurarà entre las més importants verificadas pel CENTRE

EXCURSIONISTA DE CATALUNYA.

VISITA AL MUSEU PROVINCIAL DE SANTA AGUEDA

Havent transcorregut alguns anys desde l'última visita oficial
practicada al Museu Provincial de Santa Agueda, la Directiva del
CENTRE va acordar celebrar la present, que tingué lloch lo dia 12
de Febrer, ab assistencia dels Srs. Maspons y Labrós, Brunet
y Bellet, Rubió y Lluch, Pedrals, Arabía, Canals, Rubio de La-
serna, Bofarull, Balaguer y Merino, Cornet y Mas, Moragas, Gui-
llem, Flos y Calcat, Borrell, Vives, Sastre, Pagès, Golferichs, Ca-
sals, Rubio, Prats y Galbany.

A l'arribar al Museu foren rebuts per lo conservador del me-
teia, D. Antoni Elías de Molins, qu'els va acompanyar durant la
visita, que durà poch més de dugas horas, donantlos interessants
noticias dels exemplars novament adquirits.

Atenent al curt espay que disposem, no poden donar niés
qu'una brevíssima idea de las magníficas colleccions que guarda
el primer Museu d'antiguetats de Barcelona, colra ja saben els
nostros llegidors, instalat per la Real Academia de Bonas Lletras
en I'histbrica capella de Santa Agueda desde la cessió que d'aquesta
ne feu lo Real Patrimoni á la Comissió de Monuments, y qu'ad-
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quirí caràcter oficial en l`any 1879, en virtut d'una disposició del
Govern.

Deixant apart la secció protohistòrica, qu'és la que conta ab
menos objectes, y dividint lo Museu en tres grupos, començarem
per l'època antiga, en la que hi figuran valiosas joyas, especialmet
en l'art arquitectònich y esculptòrich, que comprèn notables
exemplars del temps egipci y romà.

La secció d'epigrafía d'aquesta època, aixís cony las de ceràmi-
ca, indumentaria y metalistería, componen colleccions dignes de
detingut estudi per llur importancia y significació.

Diferents mosaichs d'igual època vegeren els nostros companys,
cridantlos molt l'atenció el que representa un circul romà, desco-
bert al derribarse I'antich Palau, no solament por las sevas grans
dimensions, sí que també per l'expressió y valentía de las figuras.

L'època mitja està dignament representada, tant en la part
esculptòrica com en l'arquitectònica, que contan ab preciosos
exemplars dels estils romànich y gòtich.

La secció més interessant d'aquesta agrupació és, sens dupte.
I'epigràfica, consistent en setanta cinc làpidas, urnas y pedras se-
pulcrals, que recordan los més significats personatges y las més
gloriosas pàginas de la nostra historia.

La pintura, la sigilografía, la cerrallería, ('orfebrería y. la cerà-
mica d'aquesta època, constituheixen altras no menys apreciables
colleccions.

L'època moderna és també digne de figurar al costat de las
sevas germanas.

En ella hi figuran notables exemplars del renaixement, tant en
1'esculptura com en l'arquitectura.

La pintura troba també reconegut elogi en un tríptich y dife-
rents retaules de no escàs merit, aixís com la ceràmica, represen-
tada per curiosos exemplars d'aquesta floreixent industria.

Completan la part moderna un regular número d'objectes de
cristallería, escuts heràldichs, caixas nupcials, segells, ferros,
teixits, armas, y altros que sentina no recordar.

La secció numismàtica, que comprèn un considerable número
de monedas y. medallas de varias èpocas, va mereixe l'atenció deis
visitants.

Altament complascuts de la visita quedaren els nostros com
-panys, com també de las moltas atencions qu'els va dispensar lo

Sr, Elías de I3lolins, á qui es deu el çatàlech ofiçial del Museu, tre-
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ball d'importantíssim mèrit qu'honra en gran manera al seu
autor.

CONFERENCIAS

LA VIDA MUNICIPAL Á CATALUNYA

PER D. CLAUDI OMAR Y BARRERA

Sobre l'original tema de lo que deurian ser las corporacions
municipals de Catalunya, que coneixem per lo genèrich nom
d'Ajuntaments, disertà el nostro soci delegat á Canet de Mar, en
la vetlla del 7 de Janer, extenenise llargament sobre las qüestions
de collectivitat, cohessió y administració d'aquestas corporacions,
y demostrant, per varis texts y citas de lleys vigents, com no hi
hà res qu'impideixi l'ús de l'estimada llengua catalana en els seus
actes oficials.

La concurrencia, qu'aquell dia fou nombrosa, y entre la qual
s'hi contava el nostro benvolgut consoci Sr. Delmas, qu'honrà
per primera volta el nostro local, va saludar ab veritables mos

—tras d'aprovació l'interessant disertació del Sr. Omar, que va re-
sultar d'interès pràctich per Catalunya.

ESTUDI HISTORICH SOBRE CASTELL— BISBAL

PER D. FRANCESCH CARRERAS Y CANDI

Lo dia 16 de Febrer lo Sr. Carreras y Candi dongué á conei-
xe son estudi històrich sobre Castell- Bisbal del Llobregat.

Comensà parlant de quins són los castells nomenats Bisbals,
y hont se trobava emplassat lo del Llobregat, objecte de la con-
ferencia, y del qu'avuy res s'en conserva si no és lo nom.

Ressenyant sa historia, referí com aquell lloch era propietat
deis prelats de la Metropolitana Egarense, passant després á serho
de la de Barcelona, en quin temps (sigle IX) apareix nomenat
Castrem Terracinencis ad Rubricatum amnenl.

La requisa de documents mostra com en lo sigle X s'anome-
nà castell del Llobregat, nom perdut en lo sigile XI, per adoptar-
se en sa designació lo de Bisbal, que sense interrupció pervé fins
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als nostros dias, excepció feta del meteix sigle XI, en que ve ano-
menat en algunas escripturas per castell de Benviure.

Donà una nota dels cavallers qu'en l'Edat Mitja figuraren ab
lo dit nom, relatant sos principals fets.

Relatà la dependencia á qu'en lo civil estigué subjecte lo dit
castell y las vicissituts sofertas al formar part del patrimoni del
conste de Foix, així com las qüestions y reclamacions qu'ab dit
motiu tingueren los bisbes de Barcelona, sos senyors directes.

Explicà algun fet ocorregut durant la guerra de Joan II en lo
dit castell.

Fixanise ab la parroquia de Sant Vicens, relatà tots los datos de
la meteixa desde lo sigle XI, al que s'atrassan las novas més an-
tiguas, així cona feu explicació de quant pogué sapiguer referent
á un monastir de l'ordre de Sant Agustí, sots l'advocació de
Santa Maria Magdalena y Santa Margarida, qu'estigué situat din-
tre dita parroquia.

A l'acabar tant interessant conferencia lo Sr. Carreras y Can-
di, fou felicitat per la concurrencia qu'assistí á l'acte.

UNA EXCURSIÓ PEL PLA DE BARCELONA EN LO SIGLE X

PER D. SALVADOR SANPERE Y MIQUEL

Devant una molt nombrosa y escullida concurrencia tingué
efecte lo dia 9 del passat Març.

Publicantse en lo present BUTLLETÍ lo treball objecte d'aques-
ta conferencia, sols direm que lo Sr. Sanpere y Miquel rebé una
entusiasta manifestació de simpatía per part de quants assistiren
á oir sa docta paraula.

L'EXCURSIONISME Y EL RENAIXEMENT

DE L'ESPERIT REGIONAL A CATALUNYA

PER D. MAGÍ SANDIUMMENJE

Lo dia 23 de Març donà lo Sr. Sandiumenje una conferencia
sobre el tema abans dit.

Ab elegant estil, eloqüent paraula y brillants imatges, para-
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frassejant alguns pàrrafos del discurs presidencial de D. Angel
Guimerà en los Jochs Florals de Barcelona, demostrà com la res-
tauració del cenobi de Ripoll deu considerarse com la personi-
ficació del renaixement català. Estudià l'estat modern creat es-
borrant las antigas patrias, fent una vigorosa y sentida apología
de l'amor patri; amor qu'es manifesta sempre en totas las nostras
produccions literarias y que viu ferm y arrelat en las associa

-cions catalanistas, y en particular en las excursionistas, que són
las que més coneixen las comarcas catalanas, perquè sovint las
tractan y estudian en las sevas excursions.

Manifestà que no podia demostrarse si l'excursionisme era
precedent ó bé conseqüencia del brillant estat del nostro renai-
xement; emperò digué que no debiam preocuparnos per l'ordre
de prioritat de qualsevulga manifestació d'aquest renaixement,
puix qu'en totas ellas hi alena un poderós esperit de reivindica-
ció de la nostra personalitat catalana, podent vaticinar un ven-
turós pervindre á la nostra patria si tots nos inspirem en los
grans y generosos sentiments dels nostros antepassats, que tant
gloriosas pàginas escrigueren en lo llibre de l'historia, y no en
las cosmopolitas teorías del fals avenç modern.

L'orador fou aplaudit ab entusiasme y felicitat per quants
assistiren á l'acte.



SECCIÓ DE NOVAS

L'antiga costum establerta per l'extingida Associació Catala-
nista d'Excursions Científicas de celebrar un banquet al pendre
possessió los individuos de la Junta Directiva, y qu'en los últims
anys havia caygut en desús, enguany ha sigut restablerta per lo
CENTRE.

A mitjdia del 8 de Janer prop passat reunírense en l'Hotel
Continental, ahont se celebrà lo banquet, los associats senyors
Maspons y Labrós, Pedrals, Balaguer (D. J.), Canals, Soriano,
Masriera, Golferichs, Reig, Cornet NI Mas, Gibert, Portas, Arabia,
Sandiumenje, Osona, Bulbena (D. A.), Massó, Omarch, Lechuga
y Galbany, y més tart l'illustrat regionalista bilbaí, avuy soci del
CENTRE, Sr. Delmas, que per motius imprevistos no pogué assistir
á la festa desde el seu comens.

Durant lo banquet va regnar la major animació entre els
comensals, y á l'acabament pronunciaren entusiastas brindis alu-
sius á l'excursionisme, al regionalisme y á la pròxima inaugu-
ració del Monestir de Ripoll, los Srs. Gibert y Riera, Sandiu-
menje, Arabia, Cornet y Mas, Balaguer y Omarch, essent tots
molt aplaudits, aixís com lo Sr. Galbany, que llegí una poesía
original, del gènero festiu.

La nota culminant del banquet fou lo brillant discurs del pre-
sident del CENTRE, Sr. Maspons y Labrós, fent la presentació del

•Sr. Delmas.
Aquet senyor, després de dedicar un tribut d'elogi als excur-

sionistas catalans, recità una molt bella oda del poeta bilbaí
Sr. Zuricalday, dedicada á l'arbre de Guernica, que fou objecte
d'una continuada ovació.

A proposta dels concurrents s'acordà dirigir un telegrama al
Sr. Zuricalday, felicitantio perla seva valenta é inspirada oda, que
tant bé digué lo Sr. Delmas.

Despedírense los associats á mitja tarde, molt complascuts de
tant brillant com fraternal festa, que segurament deixarà grat
recort á quans hi assistiren.

n

El nostro president, lo senyor D. Francisco de S. Maspons y
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Labrós, ha sigut nomenat individuo del Consell Consultiu de la
Junta Auxiliar de Congressos de l'Exposició Universal Colombina
de Chicago, secció de Folk-lore. Los Congressos referents á est
ram de coneixements, com tots los referents á Música y á Educa-
ció, se celebraràs en lo prop vinent més de Juliol. Tots eixos
actes tindràn lloch en un Palau de Congressos alsat ab caràcter
permanent devant del Ilach, y en lo qual existeixen dugas salas
capassas cada una pera seurehi tres mil personas y unas vint salas
ab lloch pera acomodarshi de tres á set centas personas cada una.
Los Congressos sobre tota classe d'assumptos s'hi aniràn succehint
desde el Maig al Novembre prop vinents.

Felicitem al nostro consoci D. Manel Rocamora per l'èxit ob-
tingut ab la seva primera producció dramàtica La Dama de Reus
á ('estrenarse fa poch temps en lo Teatro Calalú de Romea.

Favorablement jutjada fou ja aquesta obra quan lo senyor
Rocamora, en Desembre de l'any passat, la llegí en lo CENTRE

devant de nombrosa concurrencia, que re:,onegué al nostro com
-pany ventatjosas dots pera conreuar la literatura dramàtica cata-

lana, á la que desitjem honri sovint ab obras com La Danta de
Reus.

El nostro consoci D. Lluís Manan Vidal y Carreras, inginyer
quefe de minas de la provincia de Lle}-da, en una de las sevas
excursions per la meteixa ha descobert, prop d'Alòs, sobre la No-
guera Pallaresa, y en un lloch de molt difícil y perillós accés, una
cova de l'home prehistôrich, en la que hi ha trobat una munió
d'objectes de ceràmica d'ús d'aquell, aixís com destrals de sílex y
altros sumament curiosos.

Nos en felicitem y esperem ab desitj l'estudi que dels meteixos
y d'altros que té recullits en algunas co yas descobertas per ell en
la propia provincia, està fent lo Sr. Vidal, pera la coneixensa de
l'època prehistúrica en la nostra terra.

►i
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Cartas andorranas es titula una modesta obreta publicada pel
jove escriptor de Reus D. Joseph Aladern.

Ab fàcil estil descriu l'autor las sevas impressions d'una excur-
siú per las valls d'Andorra, aixís com la naturalesa, llegislació y
costums d'aqudt país, fent gala de bon observador y aprofitat ex-
cursionista.

Felicitem al Sr. Aladern per la seva producció, qu'ha vingut
ha enriquir la ja nombrosa Biblioteca Excursionista.

Els nostros delegats á Mollet del Vallès, D. Vicens Plantada y
Fonolleda y D. Joseph Payà, han publicat derrerament una obreta
titulada Geografía local de Wollel del Vallès.

De gran utilitat és la producció dels Srs. Plantada y Payà
per al coneixement de la comarca vallesana, y molt nos alegraría

que l'idea iniciada per dits senyors fos imitada pels nostros dele-
gats, ab lo qu'obtindriam una geografía completa de la regió
catalana.

Havem tingut ocasió de llegir el número i de j• er de Març de

l'any actual del Boletín de la Sociedad Española de Excursiones,
qu'es publica á Madrid. Conté lo Reglament, bastant semblant al

rostro; la llista del personal que constitueix la Junta Directiva y

las varias Seccions; un article sobre lo frontal de la Catedral de

Tarragona en l'Exposició Històrich-Europea de Madrid, pel baró
de las Cuatro Torres; programas de dugas excursions á Alcalà de

Henares (12 de Març) y á Avila (i8 y i íd.); y Noticias, en quin

primer suelto se llegeix: «...la naciente Asociación ha venido á
llenar un verdadero vacío cn la corte española, donde no debía
faltar una sociedad hermana de la tan floreciente que hace años
existe en Cataluña...»

Celebrem la constitució de la novella Associació y li desitjem

prosperitat Y llarchs anys de vida.

Entre els visitants illustres que ddrrerament han honrat lo
CENTRE cal fer esment de ('Excm. Sr. D. Ramon Blanco y Erenas,
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Capità General de Catalunya y soci protector honorari del CENTRE,

qui, acompanyat del vocal de la Directiva Sr. Cardona y el

soci D. Pere Borrell, recorregué lo local, fixant especialment la
seva atenció en las famosas columnas del temple d'Hèrcul N• en
la cada dia més nombrosa Biblioteca del CENTRE, aixís com en el

Museu del meteiz, als qui dedicà frases d'elogi.

Obras que darrerament han publicat los socis ó delegats del
CENTRE, de las qu'hem tingut coneixement, á saber: La Re neta
del Cadí , per D. Martí Genís y Aguilar, delegat á"Vich; per don
Artur Osona: En Jaume de cdn Valent (historia d'un guía);
Càstich de Déu (novela de costums), y Cerca-nius (idili), formant
part del primer volum de la Biblioteca Econòmica catalana, pel
delegat á Blanes, D. Joseph Cortils y Vieta; y Geografía local de
Mollet del Vallès, per los socis delegats al mateix punt D. Vicens
Plantada y Fonolleda y D. Joseph Payà.

Se prega á tots els socis que tinguin números duplicats dels
Butlletins de las dugas Associacions Excursionistas, se serveixin
rcmètrels al CENTRE, á fi de servir á las demandas que hi hà de
diferents socis.

Lo CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA SOIS se declara respon-
sable de lo contingut en la Secció Oficial del seu BUTLLETÍ, deixant
íntegra als respectius autors la responsabilitat deis treballs firmats.

Barcelona. —Imp. de L'Avenç: Ronda de l'Universitat, 4.— Telefono t t5
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