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CONDICIONS DE LA PUBLICACIÓ
Preus de suscripció: Pels socis residents, per semestre, una pesseta: per any,

dues pessetes; pels socis delegats ;pagant per anyades, á la bestreta),
quatre pessetes; pel públich (ídem), cinch pessetes. Los números soItsy
los tomos d'anys passats, ab aument de preu.

Punts de suscripciá: En Barcelona. local del CENTRE EXCURSIONISTA DE CA^rñ-
LusVA (Paradis, to, segon), y llibreria d'Alvar Verdaguer (Rambla dçl
Mit), 5).

`]Zedaccib y e ldnzi,iistració: Barcelona, carrer de Paradis, to, y Llibr,e-
tería, 21, segon.

SECCIÓ D'EXCURSIONS

EXCURSIO OFICIAL

A CARME, SANTA CANDIA, ORPI Y MIRALLES"

( Dies 7, 8, 9 y jode Desembre de 1894 )

Assistencia dels Srs. Pagès, Galbany y 1'infrascrit.
A l'hora convenient pera sortir en lo tren correu de

Valencia (735 del vespre, hora oficial) nos reuniera =á
l'estació los senyors esmentats, sentint que motius impre-
Vistos fossin causa de que alguns estimats consocis no
poguessin acompanyarnos en l'excursió.

Arribats á Sant Sadurní de Noya; nos dirigírem á la
Fonda Nona del Porvenir, p ont vam pernoctar.

L'endemà, á les 5 del matí, en una tartana de l'esmen-
tada fonda, sortírem per la carretera que, provv inent de
Ordal , passat Sant Pere de Riudevitlles, s'uneix ab la que
de Vilafranca se dirigeix á Capellades y Igualada. En lo

(i) Los itineraris detallats d'aquesta excursi;) han sigut publicats per
l'autor en la nova edició de sa interessant guia del Montserrat al Catnp de
Tarragona. — ( Nota de la Redacci ). )



- 2 -

kilòmetre 21 's passa per Sant Quintí de Mediona, y 5 kilò-

mctres després s'arriba al poblet de Sant Pere Sacarrera,

situat á mà esquerra y á pochs passos de la carretera.

Despedírem lo carruatge, y, després d'esmorzar de les

provisions que portavem, nos vam posar en marxa envers
Carme á les 9 del matí.

Deixàrem á mà dreta la carretera, que segueix pujant
durant 2 kilòmetres, pera guanyar lo coll de la Mata, son

punt culminant, á 890 metres altura aproximada, y pren
-guérem un camí de ferradura que, en direcció O., atravessa

la carena, devallant després al poblet de l'Espoya, que's
deixa á la dreta, pera tramontar altres duques serralades
y entrar á la vall de Carme.

La monotonia del paisatge fins are recorregut cambia

completament á l'ovirar la vall de Carme, sens dupte la
més bonica de la comarca.

Eren les 11 quan entravem á la vila de Carme, situada
aproximadament á 340 metres d'altitut.

No té res que pugui cridar la menor atenció de l'excur-
sionista. En sa iglesia, qu'és moderna, no s'hi veu res
digne d'esment. La població, moderna també, compta
1,210 habitants. Es agrícola y sumament industrial. En
ella y en sos voltants hi hà moltes fàbriques de paper,
com també de filats y teixits, qual força motriu és l'aygua
del riu de Carme, que durant tot l'any ne porta la nccessa-
ria pera alimentar tanta fàbrica. La riera ò riu de Carme
és la Providencia de la regió, convertida en un gran centre
industrial.

Si la població no té res que cridi l'atenció, en cambi la
vall de Carme, desde la confluencia del riu de son nom
ab lo riu d'Agost, sota de la Torra, la crida poderosament,
sens decaure un moment, fins més enllà de Santa Candia,
Orpí y Can Mont-Serrat, ò, mcllor dit, fins á Miralles,
per ses múltiples belleses naturals. L'abundancia d'aygua,
sos richs y regats conreus per les fonts y les dèus, que
baixen arreu á confondres ab les aygues del riu, que, remo-
rejant y saltant de roca en roca, s'obren pas entre les
abruptes singleres de formes rares y capritxoses, algunes



d'elles afectant garbells de pedra tosca per la munió de
forats de forma fantàstica, que són altres tants nius d'aus
de rapinya, y per p ont ab perill de la vida lo curiós geòlech
té de penetrar si per cas vol escudrinyar les entranyes de
les coves d'estalactites y cstalacrnites que tant abunden
en les enasprades timberes que formen l'estreta gorja, per
la qual ab lo transcurs de sigles y sigles, ab lo treball cons

-tant de scs aygues, s'ha franquejat pas lo riu. Tots aques-
tos accidents de la pròdiga naturalesa, ab 1'abundancia y
lo remoreig de 1'aygua tant crestallina qu'arreu corre,
]'exuberancia ele la vegetació, los atapahits y verdosos bos-
cos que cobreixen les vessants de les serres, quals ombres
se reflecten en les tranquiles y trasparents aygues deis
gorchs, la frescor de l'ambient, 1'ayre pur y embalsamat ab
lo flayre de les flors boscanes, les vaporoses ombres y el
cant deis aucellets; tanta poesia de la naturalesa consti

-tueix verament un quadro d'un conjunt tant encisador,
que deixa impressionat á l'excursionista.

De Cartee arrenquen dos camins que van cap á Orpí y
Miralles. Lo més alegre és lo que passa pel riu amunt
y porta á Santa Candia, y d'allí puja á Orpí en cosa de set
quarts d'hora, no podent esser més encisador, puix va
sempre per la vall descrita amunt. L'altre camí va rebas-
sant les vessants de les serres, gosant d'un alegre panora-
ma, voltejant totes les ondulacions de les vessants á una
regular altura. Vam seguir pel primer deis esmentats
camins, y á dos quarts d'una arribaven á Santa Candia,
ahont vam dinar.

Poch de notable té Santa Candia pera 1'excurslonlsta
arqueòlech : aixís és que lo Sr. Pagès sois pogué treure un
clisé de ]'esbelta creu de terme gótica que s'aixeca á l'en-
trada de la població.

A primera hora de la tarde nos vam dirigir á Orpí,
situat á la banda oposada del riu de Carme, que domina
completament, y á mitja hora de distancia.

Orpí, capitalitat municipal del seu nom, qu'ab lo barri
pròxim de Santa Candia, Les Feixes y altres caserius re-
uneix 410 habitants, se troba á 50o metres aproximadament
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d'altitut, se compòn de l'iglesia, rectoria y algunes pobres
casetes formant un grupo, sobre lo qual descolla al S. un
molt grandiós casal de pedra, á quatre vents, ab portal
d'arch rodó de pedra picada, vejentse en la part que mira
á llevant la típica torra de l'homenatge, molt ben conser-
vada, pera donar fe de que'I grandiós casal fou lo poderós
castell senyorial dels senyors d'Orpí. Are està habitat per
cinch families, entre elles la de Can Claret.

L'iglesia, que fou un dia la del castell, és de fábrica
romànica, de volta de canó; però ha sigut restaurada.
L'àbside és el primitiu romànich. En l'altar de Sant Roch
hi hà tres retaules gòtichs notables, y més ho és encare
son antich y ben conservat pali ò frontal. En la capella
gótica del Roser hi hà uns preciosos retaules. Un d'ells
representa, al viu, l'acte de la circuncisió del Jesuset, lo
fill de Déu. La Mare de Déu és romànica. En Faltar de
Sant Isidro crida l'atenció el pali ò frontal , com també en
l'altar dels Dolors un Cristo romànich digne d'esment.
Los retaules de l'altar de Sant Joan Evangelista són bas-
tant bons. En la sagristia hi hà un típich y antich canalo-
bre de ferro bastant notable.

Sota de l'iglesia y rectoria, en los horts de la meteixa;
hi hà una abundosa y rica font.

Desde la rectoria's gosa d'un esplendent panorama.
A vol d'aucell s'ovira als peus, sota meteix de la sin glera
sobre la qual s'assenta Orpí, ]'iglesia, les fàbriques y 1'arra-
bal de Santa Candia. Se domina tota la deliciosa vall de
Carme en sa secció ò part superior.

Vam entornàrnosen al castell, qual interior seguírem,
escudrinvant si trobavem quelcom d'antich. A les 4 y
mitja tornavem á posarnos en marxa, y á les 5 traspassa

-vem ja lo coll d'Orpí (65o metres), que franqueja les serres
de Puigpelat y d'Orpí, y és la divisoria de les valls de
Carme y de Miralles, y á les 515 minuts entravem á la
grandiosa y rica casa Fransola de Miralles, la principal de
la regió, en la qual algunes altres vegades nos havia dis-
pensat franca, coral y obsequiosa hospitalitat D. Joseph
Alemany, son propietari.
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La casa de Fransola de Miralles, hont pernoctàrem, és.
una d'aquestes grandiosas pagesies que són orgull de la
nostra patria y hont l'estada se fa sempre agradable gracies
á la proverbial amabilitat del seu propietari y de la seva
familia, que'ns prodigaren una volta més ses fines aten-
cions, de lo que'Is en restem verament reconeguts.

Lo dia 9, á les 8 del matí, sorticm de Fransola en direc-
ció á Miralles. A pochs minuts de la casa vam trobar una
notable creu de pedra d'estil gòtich florit, qu'el Sr. Pagès
va fotografiar.

A tres quarts de nou vam arribará Figlesia y enderro-
cat castell senyorial de Miralles, situat al cim d'un serradet
á 600 metres d'altitut aproximadament. Allí vam trobar
als nostres consocis delegats á Igualada, los joves } entu-
siastes excursionistes Srs. Serra, Bas y Baliu, que'ns van
acompanyar en lo resto de l'excursió.

Tota l'àrea del pla del serrat hont està sentat Miralles
(Santa Maria de), qual superficie és bastant gran, l'ocu-
pava un jorn lo molt grandiós castell senyorial de Mira-
lles, que pertanyia al seu senyor lo Duch de Cardona. La
part superior (N.) està tota ella enderrocada, puix se
conserven en peu alguns restos de les muralles y de les
torres. La part inferior, la del S., ha sigut transformada
en sis ò vuit cases, habitades are per altres tantes familias.

L'iglesia parroquia] de Miralles era la del castell. Fou
romànica sa fàbrica primitiva. Lo campanar és d'espa-
danya y sosté duques regulars campanes. Lo portal, qu'és
petit, és d'arch rodó, coronat per un senzill fris tot llis. La
porta està adornada per un bonich dibuix format per
grossos claus de ferro forjat afectant quadrats allargats en
forma de losange, de bastant bon gust. L'iblesia és d'una
sola nau y de volta de canó, ab tres claus, qu'acredita la
època del comerç de Pistil gòtich. L'altar del Roser té uns
preciosos retaules gòtichs molt ben conserv ats. La Verge
és de fusta, té uns 5o centímetres d'alçada y sembla esser
molt antiga. L'altar major de Santa Maria és del renaixe-
ment y bastant bo. L'imatge de la Verge Maria, tallada en
fusta, de tamany natural y d'una sola peça. Los retaules
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són també bastant bons. Les rajoles de Valencia que
cobreixen les parets inferiors de !'iglesia són de bonich
dibuix y produeixen bon efecte.

En un armari obert en la paret lateral de I'iglesia sota
el fris de la nau, vam trobar un bon aplech de pergamins,
que vam examinar molt á corre-cuyta, notant que tots ells
eren perteneixents al castell de Miralles y que tractaven
d'assumptos locals. No obstant, bo seria que l illustrat
senyor rector, Mossèn Joseph Dachs, los examinés detin-
gudament, puix res d'estrany tindria qu'algun d'ells fos de
veritable valor històrich.

Vam dinar á Can Gol, ahont donen aculliment y fan
menjar, essent los fills de la casa molt coneixedors de la
comarca. Lo reverent Mossèn Dachs tingué la finesa de
convidarnos á perdre el cafè en la seva companyia, lo que
li regraciem vivament.

Dominant Miralles se troba l'alterós turó de l'Agul/az
Grossa, qual altitut és de 85o metres aproximadament; y
tenim d observar que, més que la forma d'una agulla ò
prisma, afecta la forma de la proa d'un vaixell tallant les
agitades ones del mar; de manera que, encare que'n petit,
té certa reminiscencia ab lo single de la Mare de Déu de
Rocacorva, sobre de Banyoles.

L'Agulla Grossa, després del Grony, que té goo metres,
és lo punt culminant de l'asinglerada y vetosa serra de
Miralles, qu'és de la meteixa època de l'aixecament de les
serres, que també en sa superficie descriuen tantes vetes
com la de Miralles, com son les de Bellmunt, Torelló,
Vidrà, Besora y Puigsecalm.

Les serres de Miralles van del NE. al SO., ò siga de la
Conca del Noya á la del Gayà, y del macís se desprenen:
al N., lo contrafort de la Tossa de Montbuy; á 1O., la
serra de Queralt, qual S., pel coll de la Garsa de Bellprat,
se lliga ab Ics serres del S. de Sant Magí, les que després
se lliguen ab les de Montagut y Plana d'Ancosa, fins al
Montmell. Al SO., per Pontils, lo ramal que del Castell
de Queralt baixa cap á Bellprat y Riu de Boix, se lliga ab
les serres de Sant Miquel de Montclar y Comavert. Des-
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prés la serra de Queralt, per Coll d'Aguiló, s'uneix ab les
serres d'Argensola, de la Panadella, de la Segarra, del Pla
d'En Magre y Rubió.

Seria difús descriure lo panorama que de l'Agulla
Grossa se gosa. Es moltíssim bonich, però no molt dilatat.

Serien les 3 de la tarde quan ram pendre comiat de
Mossèn Dachs, dirigintnos seguidament cap á Santa Mar-
gucrida de Montbuy è Igualada, ahont arribàrem envers
les 7 del vespre.

Lo camí entre Miralles y Santa Marguerida de Mont
-buy és altament pintoresch, puix passa per la carena de la

serra que fineix als peus del Noya, tenint sempre á l'es-
querra l'enlayrada Tossa de Montbuy, y á la dreta bonichs
boscos que la lliguen ab les vehines serres.

A Igualada ram hostatjarnos en la molt rccomcnable
Fonda de Catalunya.

Lo dia io arribavem á Barcelona ab lo tren de les 9'5o
del matí, molt complascuts de l'excursió.

ARTHUR OSONA

EXCURSIÓ OFICIAL

á Santa Agnòs de Malenyànechs y al úròwmlech de Cardedeu

( Dia 13 de Janer de 1885)

Assistcncia deis Srs. Torres (C. A.), Arrau, Planella,
Vintró, Puig, Pagès y Galbany.

Van sortir en lo primer tren de la línea de Sant Joan,
baixant á Granollers, desde ahont van dirigirse á La Roca.
Allí tingueren el gust de saludar al soci delegat Sr. San-
sano, qui s'encarregà de la redacció de la Memoria que
publiquem á continuació:

Sortint de La Roca envers á Can Company, per la
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carretera de Mataró, als. des kilòmetres, ò siga entre la fita
1 .2 y t3,: se deixa á la dreta lo turó de Sant Pere, de] que ja
té coneixement lo CENTRE, trobantse una carena que porta,
la direcció de S. á N., en la que s'hi Veuen los fonaments
d'un nius més elevat que'l castell de La Roca, situat á,
1'O. d'aquet mur, que mideix uns 130 metres de llargaria
y després se pert pel bosch. Al cim del turó s'hi noten
fonaments d'altres parets transversals á dit mur, de menos
gruix qu'aquell, y altre paralel d'extensió variable.

Ignorem què pugui haver sigut aquesta obra.
Terme de La Roca.—A l'esquerra està Can Company

y les runes de Sant Miquel. Segons tradició, aquesta ca-
pella (que pertanyé á Santa Maria de Junqucres de Bar-
celona) estigué situada 6o passes més amunt del lloch
ltont actualment se troba, ò siga en 1'unió dels dos torrents,
p ont s'hi observa un fragment d'un vetust mur y una com
boca de mina,: qú' era l'escala per baixar á la cova de
l'antich convent. Disencions hagudes en lo primer quart
d'aquet sigle entre'1 senyor rector de La Roca y'1 poble
trencaren la llohable costum cl'anarhi en professó lo dia
de Sant Miquel, lo qual dongué per resultat l'abandono
de dita capella, derruida més tart per ordre de l'autoritat,
puix sols servia d'amagatall de la gent de mal-viure.

A-les-hores lo senyor Bisbe manà que totes les prendes
qu'havien sigut destinades al diví cult fossin recullides,
com ho fou també ]'imatge del sant titular y alguna
altra de l'esglesia, aixís com tot quan fos de pertenencia
dels propietaris de la terra hont estava enclosa la capella.
Dits objectes los conserva D.' Agna d'España, actual pro-
pietaria de la meteixa, qual senyora tingué la finesa de
mostrarme lo missal, editat á Verona l'any 16o6.

Molt aprop d'aquesta capella existí en 1492 la casa ò
pagesia d'En Joan de Canyamars, aquell infeliç orat
que's proposà ser rey y pera lograrho va agredir á Ferran
lo Catòlich al baixar les escales del seu palau (segons Bofa-
rull), y qué causa d'aquest atentat fou passejat en carreta
tirada per bous, mutilat, cremat y aventadas ses cendres,
ab tot y'1 perdó que'] catòlich rey li havia otorgat,
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A una distancia que's camina en menys d'un quart, se.
troba l'ermita de Santa Maria de Malenyànechs, de gran
veneració y de construcció antiquíssima (me sembla bi-
santina), qual ermita, si C1 CENTRE no interposa la seva
influencia en qui pugui remediarho, porta camí de corre
la trista sort que va cabre á la de Sant Miquel, segons
noticies que tinch rebudes dels vehins d'aytal parroquia.
Lo qui suscriu ha procurat practicar algun treball de zapa
pera que's conservi la devoció qu'encare hi queda, y
aumentarla si és possible.

A uns quinze minuts vers ponent se troba 1'esglesia
parroquial de Santa Agnès, la que, si bé d'estil gòtich,
conserva, encare que tapiades, algunes finestres romàni-
ques, fragments de 1'àbside circular que tingué en sa
construcció primitiva, y 1'hermós porxo, que suposo
pertany á la meteixa època.

A 1'entrar de Santa Maria de Malenyànechs s'hi con-
serva Can Amat, alou del que com testimoni firmà en 1405
l'escriptura de terminació del domini del castell de La
Roca per orde del rey Martí d'Aragó. Té finestresgòti-
ques semblants á les de la casa consistorial de La Roca.

Atravcssant lo Mogent, se deixa á . l'esquerra la casa
d'en Font, á la vora de l'antiga carretera de Roma (casa
qu'en la guerra de 1'Independencia fou convertida en
hospital de sang) y seguint dita carretera amunt, en la par-
tida de Pinrosés, s'hi veuen en petit circuit les set pedres
que formen lo crò\vmlech, en qual centre resten altres
pedres que componien lo dòlmen, qu'avuy està des-
compost.

Referent al meteix se compta la següent tradició:
En lo lloch qu'ocupen dites pedres hi hagué un hostal

nomenat dels lladres en lo temps que la carretera de Barce-
lona á Girona passava pel lloch indicat. Més qu hostal,
seria aquella casa un refugi de criminals, puix quan s'acu-
llía allí un passatger se l'observava si era rich, y en tal cas
se l'hi destinava una habitació distingida, la que l'ador-
nava un llit que per medi d'un mecanisme automàtich
produhia l'asfixia de la persona qu'en ell descansava,



essent lo més horrorós qual següent dia lo seu cos servia
de past als demés caminants, que rebien la carn de la víc-
tima en substitució de la de moltó.

Un dia acertà á demanar aculliment un robust y her-
mós jove, lo qual interessà tant á la minyona de servey de
l'hostal, que no deixava de seguir tots los passos del jove,
entre alegre y plorosa, fins que va dirli lo següent: «—Gran
és lo meu plaher d'haverte conegut, però és més gran la
meva pena al veure qu'avuy és l'últim dia de la teva exis-
tencia». Demanà el jove l'explicació d'aquell misteri, y
la minyona va explicarli, y fins va aconsellarlo de la
manera que's podia salvar, consistint en ajeures aquella
nit sota del llit á l'objecte d'impedir que funcionés el seu
mecanisme, y al següent dia que sortís d'aquella casa fatal
mitj amagat, abans de clarejar lo dia. Aixís meteix ho
veri fi cà dit jove; però tant aviat se vegé fòra d'aquell
antre, va corre á posarho en coneixement de les autori-
tats, les quals van ordenar que fos aquella casa derruida,
sense que's deixés pedra sobre pedra: solament devia que-
dar marcat lo lloch de la vertical ahont havia sigut colo-
cat lo llit fatal, quin lloch va quedar senyalat ab les
pedres que's conserven y que formen lo cròwmlech que'ns
ocupa.

¿Voldrà aquesta tradició relacionarse ab los sacri fi cis
humans que tal vegada en lo meteix lloch s'executaven
en les costums del Paganisme?

De] crò\vmlech aquet, que van fotografiar los senyors
Pagès, Vintró y Galbany, se va á Cardedeu en mitja hora,
Seguint la direcció NO., per un camí de carros.

Allí van donar per acabada l'excursió.

JOAN BAPTISTA SANSANO
n_lcgat á La Roca del Vallès



SECCIÓ ARQUEOLOGICA

HOSTIES `t'

Podria estalviarme lo definir lo qu'are entenem per
hostia.

És una pasta composta de farina de blat y aygua, cuyta
entre les dugues planxes més ò menos adornades d'un
motllo anomenat hoslier, del qual surt aquella pasta ja
cuyta en forma d'una làmina.

Cada làmina, tal com surt dels hostiers, sol tenir mar-
cats en relleu dos cèrcols, un al costat de l'altre. Retallada
la làmina á l'entorn deis dos cèrcols, surten dugues làmi-
nes rodones, més ò menos adornades, que són lo que pro-
piament s'anomenen hcsties, per estar destinades al sant
sacrifici de la missa.

Hostia, víctima, sacrifici: paraules grans qu'evoquen un
món de recordances tremendes, sublims y poètiques en-
semps.

La paraula hostia és d'origen llatí, y derivada del Llatí
/costis, que significa enemich.

En los temps antichs, quan l'humanitat no s'havia
apropiat l'esperit d'amor ò de caritat que Jesucrist 'vingué
á inspirarnos ab sa doctrina y ab son exemple, 1'enemich
vençut era desapiadadament sacrificat. L'hestis era una
hostia destinada al sacrifici.

Sacrifici ! Quin modo tenien de consagrar aquella gent!
La lley de les XII Taules usava aquesta fórmula per

condemnar á mort: Sacer esto, qué significa: siga consa-
grat; ò, en altres termes: siga sacrificat. Sacrificar signifi-
cava fes• la cosa sagrada, derivant defacere sacrum.

La paraula víctima, sinónima d'hostia, enclou les me-
teixes idees qu'aquesta.

Víctima deriva de rictus, que vol dir vençut, ò siga ene-
micl: venç-ul, /costis rictus. Donchs tant és dir hostia com ríc-

( i l Clisé de Juli Vintró. fototipia de Scllarés germans.
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Lima. L'hostis no era hostia. fins qu'era vençut. La víctima
era un encmich, un hostil vençut.

Se veu com l'estudi d'aquestes paraules nos fa penetrar
en lo fons de 1'esprit de les antigues societats que no conei-
xien á Jesucrist.

Lo sacrifici, ò siga lo oferir á Déu hosties ò Víctimes, és
tant antich com 1'humanitat: se troba en tots los paísos y
en totes les èpoques, fins les més llunyanes de l'historia.

Cain y Abel ofereixen á Déu los fruits de la terra y los
anyells de llurs remats. Noé ofereix y sacrifica varios ani-
mals á Déu al sortir de l'Arca. Abraham presencia lo
sacrifici qu'ofereix lo primer rey de Jerusalem Melchise-
dech, sacrifici de pa y vi; y ell meteix ofereix á Déu un
moltó en substitució d'Isaac, á qui anava á sacrificar. En
lo temple de Jerusalem se sacrificaven diariament á Déu
dos anyells, un al matí y altre al vespre, sens contar los
molts altres sacrificis que's feyen en les solemnitats ò en
altres dies per voluntat dels particulars. Grechs, romans
y, per dirho en una paraula, tots los pobles, tenien Llurs
sacrificis, ja sagnants, ja de meres oblacions de substancies
alimenticies.

S'ha de judicar aberració de l'humanitat la pràctica
dels sacrificis per honrar y adorar á Déu?

No hi hà tal aberració. Aquesta pràctica universal dels
sacrificis s'ha de creure que fou ensenyada per Déu als
primers homens, que la trameteren á llurs descendents,
escampantsc per aquets en totes les parts del món.

Aquesta practica se funda en la doctrina teològica de
que no lii lid sal) ,ació per l'home sinó pel sacrifici del Nlesies,
de Jesuc i-ist, qui havia d'oferir tota la seva sanch á ].'Etern
Pare per la salvació del món.

Y los antichs sacrificis cren una figura, una profecia
del sacrifici de Jcsucrist: cren una recordança de la pro-
mesa d'aquest únich y verdader y meritori sacrifici ; eren
una oblació anticipada d'aquet sacrifici, 1'únich que podia
salvar als homens, ja que, com á fet y ofert pel Fill de
Déu, era 1'únich digne del meteix Déu. Los antichs sacri-
ficis, per sí sols, cap valor tenien. 1-laur a estat una aberra-



ció creure que la mort d'alguns animals, per preciosos
que fossin, podia ser de l'agrado de Déu y podia mereixe
fersel propici, ja per aplacar sa justicia, ja per obtenir ses
gracies.

Més lo sacrifici de Cristo té un valor infinit devant de
Déu y en benefici del món. Lo Fill de Déu pren carn
humana, se fa home sens deixar de ser Déu: uneix arna

naturalesa humana ab la seva divina en una sola persona.
Aquesta naturalesa humana fa al Fill de 'Déu capaç de
patir, de morir, de sacrificarse; y com en Ell no hi ha més
qu'una persona, la divina, és Déu qui pateix, qui mor,
qui's sacrifica, qui's consagra á Déu; oblació y sacrifici
digne de Finfinita grandesa de Déu, per ser també Déu
qui fa tals oblacions y sacrifici.

L'utilitat de tal sacrifici pel món prové de que aquella
naturalesa humana, aquella humanitat que s'uní ab lo Fill
de Déu en sa encarnació, ò al ferse home, era un repre-
sentant de tota l'humanitat, de tot lo món, de tots los
homens, de tot lo creat.

Lo conjunt de tots los sers creats per Déu forma una
escala gradual de perfecció desde lo més inferior á lo niés
noble; escala que comença en lo més imperfet dels sers
corporals y acaba en lo més perfet dels esprits. Al bell
mitj d'aquesta escala gradual dels sers se troba lhome,
qu'és lo més perfet dels cossos y lo més imperfet dels
esprits. Donchs l'home és la representació del món dels
cossos y del món dels esprits. Ademés, lo món dels cossos
és una imatge del món dels esprits, per exigirho aixís
l'harmonia de l'obra de Déu; obra cn que deu haverhi
orde, per tant subjecció de lo inferior á lo superior, dels
cossos als esprits; bellesa, per tant unitat, per tant harmo-
nia y correspondencia entre la serie dels esprits y la serie
dels cossos; á la manera que nostre cos humà s'harmonisa
y compon una meitat ab lo nostre esprit, corresponentse la
forma, orguens y facultats de] cos ab . les facultats de
l'ànima.

Per rahó d'aquesta meteixa correspondencia entre'l cos
y 1'esprit humà, és l'home una expressiva in • atge de tot lo
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món, ò siga del món dels esprits y del món dels cossos;
dos mons que's corresponen y s'ajusten harmònicament,
com s'ajusten y corresponen en l'home son cos y son
esprit.

Donchs Jesucrist, á Funirse ab una naturalesa humana,
no volgué solament santificar una naturalesa humana,
sinó iota naturalesa humana, y fins toia la creació, que
tota fou feta per donar gloria á Déu per Jesucrist. La natu-
ralesa humana que Jcsucrist uní ab sí á l'encarnarse, no
havia de menester altra santificació que la meteixa unió
ab la naturalesa divina: era pura, ignocent, impecable per
virtut de dita unió: donchs no necessitava la purificació
per medi del sacrifici de sanch que derramà y oferí Jesu-
crist; sacrifici que no féu per ell meteix, sinó per l'home,
pel món, que necessitava purificació per medi de la sanch
del diví sacrifici, y unió ab Jesucrist per medi dels Santís-
sims Sagraments, que són los quins uneixen ab Jesucrist.

L'home havia pecat per plaher y per egoisme. Per
satisfer pel pecat era necessari tot lo contrari de lo qu'havia
causat lo pecat, y lo contrari del plaher és lo dolor, lo
contrari de l'egoisme és lo sacrifici. Més considerant lo
pecat com una ofensa á Déu, y per tant com una culpa
infinita, per ser contra Déu infinit, era necessaria una
reparació infinita; è infinita fou la que donà Jesucrist,
perquè era Déu, y sent Déu patí y's sacrificà en benefici
dels homens.

Aixís com los sacrificis antichs eran una figura y una
profecia del sacrifici de Jesucrist, lo sacrifici de la missa és
una especie de reproducció y una nova oblació del sacri-
fici de Jesucrist; de manera que lo sacrifici del Calvari és
lo punt de convergencia de les dugucs series de sacrificis,
los antichs y'ls moderns; del qual sacrifici reben son valor
y sa rahó de ser tots los demés sacrificis.

¿Per què are, en l'època cristiana, no recordem lo
sacrifici del Calvari ab sacri fi cis d'anyells y altres animals,
ò siga ab sacrificis de sanch, com en la lley antiga?

La principal rahó és perquè are oferim al meteix Jesu-
crist, és dir, la realitat, y no á una mera figura de Jesucrist.
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Lo sacrifici de la missa, per lo que té de penós ò dolorós
lo sacrifici, reb son valor del sacrifici del Calvari; més per
lo que té lo sacrifici d'oblació, de donació, lo de la missa
té un valor propi; perquè en realitat és Christo meteix,
realment present, corporalment present demunt de l'altar,
qui s'ofereix á l'Etern Pare per la salut dels homens, baix
les apariencies de la sagrada hostia.

Aquesta nova forma de sacrifici, ò siga lo sacrificarse en
fornia d'una hostia, ò de pa sense llevat, apart d'una signi

-ficació misteriosa alusiva á l'especial concepció de Jesús com
á home, té la vv entatge de donar tot son valor al sacrifici
mitjansant 1'unió de l'home ab Jesucrist, que s'efectua ab
la recepció de la sagrada hostia, ab la qual recepció Christo
s'uneix ab nosaltres, tant íntimament com l'aliment se
uneix ab la persona que'l reb. Quan està feta l'assimilació
d'un aliment, aquct passa á formar part de la nostra subs-
tancia: lo més noble assimila á sí, transubstancianllo, lo
menos noble. Aixís, entrant en nostre interior Jesucrist
en forma d'un aliment, Ell com á més noble nos assimila
á El] meteix, y á 1'oferirse á l'Etern Parc en la missa, no
s'ofereix á Ell sol, sinó á tots los qu'estàn units ab Ell, y
ab certa oblació condicional ofereix á tots los homens, á
tot l'univers ab qui s'uní en l'encarnació á 1'unirse ab la
naturalesa humana, qu'és una representació de l'univers.

Vetaquí Ics grans idees que'ns recorda una hostia;
idees que són lo moll de l'òs de la doctrina cristiana.

Vetaquí perquè'ls artistes cristians han volgut de diver-
ses maneres, ab lletres, ab figures ò ab imatges, expressar
que l'hostia consagrada és Jcsucrist verdader Déu y verda

-der home, que se sacrifica per la salut del món.
Lo dogma de la real presencia de Jesucrist en la sagrada

hostia resalta en les de la petita colecció de que vaig á
parlar, y sens dupte ab major ò menor claretat en totes
les hosties que's destinen al sant sacrifici de la missa.

Anemho á veure en la rica colecció d'hosties del Mar-
quès de Dou, d'ahont procedeixen los exemplars qu'anem
á estudiar.
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Núms. 13 y 14.- Són de Vilafranca del Panadès.
Pertanyen á l'època ogival.
Lo núm. 14 representa lo Crucifix. A son costat de mà

dreta lo monograma de JESUS, IHS; á l'esquerra, lo de
CHRISTO, XIS.

Lo núm. 13 representa á Christo sortint del sepulcre y
tenint á la mà esquerra lo món y al cim una creu.

Tant lo Crucifix de l'una, com Jesús resucitat de l'altra,
estén inscrits dintre d'un quadrilòbol molt usat en l'època
ogival. Donchs tant per aquet detall com pel carácter del
monograma de Jesús, deu atribuirse á l'època ogival.

Núms. 5 y 6. — Són del poble de Barbeus, bisbat de la
Seu d'Urgell.

Pertanyen també á l'època ogival.
Dintre d'un quadrilòbol semblant al dels núms. 13 y 14

hi hà lo Cruci(. A son costat de mà dreta lo monograma
de Jesús, IH; al de mà esquerra, lo ele Christo, CS.

La de núm. 6, dintre del quadrilòbol, igual al núm. 5,
hi hà lo cor de Jesús surmontat d'una creu, y tenintne,
ademés, una á cada costat, per significar les tres creus del
Calvari, l'una de Jesús y les altres dels lladres.

Devall del cor de Jesús, del qual lo separa una ratlla
horizontal, hi hà lo monograma de Christo, XPS.

Núrm 4. — Petit motllo que debia formar part del pa
que conté les hosties núms. 5 y 6. Es de Barbeus.

Representa una creu quin braç superior acaba ab altra
creueta. Del centre, entre'Is ànguls formats pels dos braços
y'l pal superior, surten dos claus. Penjen dels meteixos
braços les lletres gregues alfa y omega, que simbolicen á
Jesucrist, que deya: Ego soni Alfa et Omega, pr•incipiumn et
,finís. Eren la primera y la derrcra lletra de l'alfabet grech.

Si formava un pa ab los núms. 5 y 6, no cal dir que,
com aquelles, pertany á l'època ogival.

Aquest petit motllo no devia servir per la missa, sinó
per la comunió dels fidels, igual que la marcada ab lo
núm. i5.





— 17 -^

Núms. 9 y lo. — Pertanyen á Sarroca de Bellera. Estil
romànich.

La de núm. Io representa tres creus florejades posades
demunt d'una ratlla horizontal, y devall d'aquesta lo mo-
nograma de Christo, XPS.

La de núm. 9 té l'espay dividit en tres parts. La de
dalt y la de baix tenen quiscuna una creu ab adornos als
costats.

La part del centre conté en caràcters grcchs la paraula
Rex, PHS. Ajuntant les inscripcions d'una y altra hostia
pariona, tenim 1'inscripció completa Christus Rex.

Núms. 1, y 12. — Pertanyen també á la parroquia dita
de Sarroca de Bellera y són de la meteixa época romànica.

La de núm. 12 representa lo Crucifix: devall del braç
dret les lletres 11-1; devall del esquerre, S; junt, II-IS, que
vol dir Jesús.

Dernunt dels braços de la creu hi hà lo sol y la lluna;
á cada costat del peu de la creu, una flor de lis.

La de núm. II, á semblança de la de núm. 9, té l'espay
dividit en tres parts horizontals. La de dalt y la de baix
representen una creu florejada. La part del centre conté
les lletres DHS, que potser vol dir Dominas lesas, això és:
D (Dominus) y HS, servint de 1 lo pal vertical qu'uneix
les dubues creus. Lo Diccionari d'Antiguetats Cristianes,
de Martigni, nos ofereix alguns exemples d'inscripcions
fetes ab barreja de lletres gregucs y llatines (I).

Núms. 7 y 8. — Són de Montesquiu, bisbat de la Seu
d'Urgell.

Pertanyen á 1'época romànica.

(t) Acabo d'adquirir tres hosties procedents d'un sol hostier de Rau-

rich , quins hostiers procedeixen de Savellá. D'un sol pa surten tres hosties.
la més gran té una creu y'I monograma de Jesús, IHS; les petites, una y
altra tenen l'inscripciú DIIS ab un pal que termina en creueta, lo qual tra-
vessa verticalment la 11. JIS ab lo dit pal són certament lo monograma de
Jesús. Sobra la D, qu'interpreto DOMINVS; total, DOMINVS IESVS. Donchs
aquestes inscripcions són enterament iguals á les de les hosties núms. t i y t 2.

2
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La de núm. 7 representa ]o Crucifix: devall del braç
dret de la creu hi hà 1'inscripció 1HS; devall del braç dret,
SV; tot junt fa IHSSV, que voldrà dir Jesús ab totes ses
lletres, sols que la una S està fòra de lloch, puix l'orde
deu ser IHSVS. Se veu aquí la H ab valor de E com en
l'acostumat monograma que, com és sabut, deriva dels
grechs.

La de núm. 8 representa un anyell, és dir, l'Agnus Dei,

nom que'! sant Baptista donà á Jesucrist, y per major
abundancia l'anyell porta inscrit lo monograma de Jesús:
És, donchs, un expressiu símbol de Jesucrist tant antich
com conegut.

Núms. i y 2. — Són de Granollers de Rocacorva, bis-
bat de Girona.

Pertanyen á l'època romànica.
La de núm. i representa lo Crucifix: devall del braç

dret hi hà lo monograma de Jesús, IH; y devall de l'es-
querra lo de Christo, CS.

L'inscripció de l'entorn diu: Verbum caro factum est,
el abilabi (habitavit). Per completar lo text, qu'és près del
primer capítul de l'Evangeli de Sant Joan, falta in nobis.

La de núm. 2 voldrà representar la montanya del Cal-
vari, ab arbres y tot, en quin cim hi hà una creu.

Al peu de la montanya hi hà 1'inscripció DONIS, que
judico incorrecta, devent esser D lo primer signe. Lo citat
Martigni, en son Diccionari d'Aniigu clacs Cristianes, arti-
ele Lnscriptions, parla de la meteixa incorrecció, ò siga de
la substitució de la D per una C al revés (D), que's veu en
algunes inscripcions antigues.

Examinada atentament la fotografía detalladíssima y
perfecta que tinch á la vista, se veu que'I defecte no és de
la fotografía ni de l'hostia, sinó del motllo, que dona per
primer signe una C al revés (D).

Tal cola se presenta 1'inscripció, la judico indexifrable.
Are, suposant que D és ò vol ser una D, lo conjunt nos
dona DOMS, qu'interprcto Dcmintrs; y ajustantla á 1'ins-
cripció de sa pariona núni..1, diu :.Jesus Chrislus Don2inus.
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Núm. 3. — És també de Granollers de Rocacorva.
Epoca romànica.
Conté cn una forma rara, però clara, los monogrames

de Chrislo Jesus. La X salta á la vista, ja qu'ocupa tot lo
gran cèrcol. La P (equivalent á la R) és á la dreta de la X:
donchs juntes formen lo conegut monograma XP, Christus.

Lo pal vertical, que coronat d'una creu travessa la X,
voldrà ser una I; á la banda esquerra de la X se veuen E
y C, que junt formen 1EC, equivalent á IES, que vol dir
Jes:ís. Total, Clvistus Jesus.

Donchs és evident com la fe en la real presencia de
Jcsucrist en la sagrada hostia fou 1'inspiradora dels sig-
nes, dels monogrames, de les imatges gravades en les hos-
ties qu havem examinat, com en les moltes més que s'usen
en lo sant sacrifici de la missa.

Los caràcters grechs que's veuen en moltes d'elles són
una deixa ò reliquia de l'hcicnisme de la primitiva Iglesia,
quina historia en sos primers temps se desenrotllà en
pobles helenisais per les conquistes d'Alexandre, com la
Palestina, l'Asia Occidental, l'Egipte; y per 1'introducció
dels grcchs en la Roma y son vast imperi.

Les Catacombes de Roma ofereixen molts exemples
d'inscripcions gregues, y algunes en ]lengua llatina, però
ab caràcters grechs, y altres ab informe barreja de caràcters
romans y grechs.

JOAN SEGURA, PBRE.

Santa Coloma de Queralt, 3 Maig de 1893.

Lo número iG @s provimnt d'un meteix hostier. que's guarda en l'arxiu
parroquial de Pierola y llostalets y ha sigut facilitat pel reveren[ 1). Joseph
Alas, ecònomo de dita parroquia y seci delegat ticl CEnrttr.—(Nota de la
Redacció..)



SECCIÓ HISTORICA

CASTELL DE LA ROCA DEI, VALLES

(Acabament )

Los materials s'anavan acumulant quan la flama desti-
nada á encéndrels se manifestà á Barcelona ab motiu de la
prou coneguda revolta y dcsenfrè dels segadors, que per
breus dias consternà nostra capital ab incendis y assessinats.

Aquellas turbulentas comitivas sortiren escalfadas de
Barcelona, recorrent altras poblacions y comarcas de Cata-
lunya. Axís en la primera quinzena de Juny merodeja-
van per lo Vallès, puix en La Garriga hi havian algunas
quadrillas lo dia io, y en lo tq s'en presentaren d'altras á
Mataró. Havem de suposar que los vehins de La Roca las
ven rian passar, tal vegada alentantlasy fcnthi causa comú,
recordant las vexacions sofertas dels castellans, assenya-
ladament durant lo Febrer precedent.

Proclamada, en nostre Principat, la guerra separatista,
en mitj dels molts accidents que durant los dotze anys de
sa durada havian de manifestarse en lo castell de La Roca,
nos dol tenir que confessar la escassedat de novas que'ns
han pervingut, tal vegada per falta d'investigació. De tot
aquell espay de temps sols nos és possible consignar alguna
petitesa referent al final de la Iluyta.

En i65i, y ab ocasió d'assitiar á Barcelona, tropas cas
-tellanas estigueren á La Roca lo 22 de Setembre. Axís

com sabem que lo 20 de] propi mes Sabadell estava assitiat
pel propi exèrcit y que lo 26 la capella del castell de
Montcada havia caigut en son poder, obligant á la guarni-
ció á refugiarse á Rexach, la circunstancia de no esmen-
tarse may lo castell de La Roca dona lloch á dos 1 ipòtesis:
ò que res hi pogueren ab ell, ò que lo passatge del ene-
mich se feu en condicions que no li permeteren expug-
narlo (i).

(i) Arxiu Municipal de Barcelona: Caras Conwnas Originals,
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La crudcl peste, germana obligada de la guerra, en
aquest mctcix mes de Setembre s'arrelà á Granollers. Igno-
rem si s'havia comunicat á La Roca, axis com consta que
á Sant Celoni y á altres llochs del Vallès no hi arribà, y
que en cambi á Mataró hi ocasionava víctimas en lo mes
de Febrer de 1652.

Al ocorre la famosa deserció del francès 111archin,
alguns soldats fugitius, morts de fam, venint de Grano-
]lers lo 12 y 13 de Octubre de 1651, atravcssaren per La
Roca fent via á Mataró, hont devian recullir lo passaport
per internarse á França.

En lo Juliol de 1652 guardava lo castell de La Roca lo
Baró d'Alés per la causa de la terra, tenint com á inten-
dent del seu regiment á M. Le Clerc.

Lo 26 de Juliol se deturà á La Roca, per conferenciar
ab dit capdill, Benet Ginabreda. Aquest tenia ordre de
informarlo á ell y als demés cabos majors de guerra y
senyors del Concell, de la apurada situació de Barcelona,
exhortantlos á la prompte convocació de llevas y somatents
pera ajudar á la capital catalana. Alés li respongué que ab
las pocas forsas de que disposava hi faria lo que hi podria.

Aquestos soldats, lo i i de Setembre de 1652, prosse-
guian á La Roca, desde hont Le Clerc havia anat dugas
vegadas á Mataró á fi de recullir certa partida d'ordi aple-
gada pel mercader Franccsch 011er, qui, com la guardava
per Barcelona, refusà sempre entregarla (i).

Quan las tropas castellanas posaren citi á Mataró (á
20 Setembre 1652), Joseph Galceràn de Pinós, esforçat
militar català que alashoras se trobava á Llinars, no satis-
fet en trametre previament pera defensar dita vila la poca
gent de las milicias que Ii restava, procurà axecar en armas
lo Vallès y acudir ab alguns somatcnts á socòrrela. Alas-
horas invità al Baró d'Alés, qui prosseguia en lo castell de
La Roca, á ajuntàrseli, contant en que, á despit de sa
poca gent, obtindria d'ell alguna ajuda.

(1) Cartas Comunas Originats (Arx. Mun. de Barcelona).
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Poch resultat tingué lo patriota Pinós en sas -es-
tions y treballs. Lo 21 de Setembre de 1652, ab sols 30 ca-
valls catalans, se dirigí cap á Arenys per provar si en
aquella part del Maresma Obtenia major fortuna que en lo
Vallès en son reiterat propòsit de reunir alguns socors. No
en va escrivia als Concellers de Barcelona las següents
paraulas: )-om tinc per lo home 10 C5 desgraciat del naon no
sentme possible Jer miracles, pues sens diner, municions ni
geni es impossible jLr la guerra, y a no 	 ine Ja/la.

Desant á Mataró, que, com no podia menys de suc
-cchir, caigué en mans de las tropas del Marquès de Mor-

tara (27 de Setembre de 1452), nos fixarem en Barcelona.
Apremiada pel enemich, capitulà la capital del Principat
en lo mes següent, y á aquest fet se seguí la complerta
sumissió de Catalunya á Felip IV.

Del castell de La Roca no tenim noticia de que may
dexés d'estar en poder de las tropas catalanas y francesas,
induintnos á sospitar que fins després de la entrada dels
castellans á Barcelona no seria evacuat pel Baró d'Alés, lo
referit sobre la permanencia de son regiment en ell, quan
lo siti y presa de Mataró.

Durant la present guerra se portà molt esforçada y
patriòticament en la defensa de Catalunya Fra Miquel de
Torrelles y de Sentmenat, qui essent, en 1640, governador
de Barcelona, resultà elegit lo propi any conseller de
guerra. No cal, donchs, dir que hi prengué part molt activa.
Encare que non tenim provas seguras, sospitem rigués,
aquest Torrelles,. de la familia dels senyors jurisdiccio-
nals de La Roca, y alashoras son hereu directe (i).

Lo CASTELL DE LA ROCA DURANT LAS INVASIONS FRANCESAS
DE 1694v 1697

Prou sapigut és lo molt que patí y s'arruinà nostre
Principat en lo segle XVII, esdevenint dèbil ombra de sa

(i) lona Itocli á nostre presumpció una cita del Speculunn Decca-
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passada grandesa. Las guerras ab França, en lo derrer terç
de dit segle, acabaren d'extenuar als pobles de la part del
nort de Catalunya. Emperò ab lo avenç de las armas ene-
migas, aytals perniciosos efectes, agravats ab los abusos y
desordres comesos pels soldats espanyols en llur passatge
ò estada, feyan esdevenir insostenible la situació dels
habitants rurals, promovent lo malestar de que'n donà
claras mostras lo alçament dels gcrretas (i) en los anys de
1687, i688, y especialment en lo de 1689.

Lo exèrcit francés, en lo Juliol de l'any 1694, s'en
entrà pel Vallès, apoderantse de la plaça forta d'Hostal

-rich. Lo 21 del propi mes cert destacament de 5oo cavalls
se presentà á La Roca, tenint en alarma al espanyol Már-
quez, que vigilava sos moviments, per no saber p ont se
dirigia. Creyem que á La Roca no hi hagué lo menor
combat, ocupant lo enemich aquella vila pacíficament y
sense oposició. Nos indueix á a }'tal presumpció que, axis
com los documents de la época parlan de que, ocupada
la ciutat de Gerona pels francesos, fou molt fortificat 1-Ios-
talrich y se destinà á Granollers per hospital militar,
del castell de.La Roca nos fa la més petita menció. No és
estrany restem en un mar de dubtes á causa d'.aytal silenci,
puix no havem trobat s'hi enviés cap guarnició pera la
defensa d'aquell punt entremitx de Hostalrich y lo pla de
Barcelona.

Retiradas las tropas francesas d'aquestos llochs pels
reforsos arr ibats al Principat, causa de nous mals, en 6 de
Setembre de 1694, als pobles de La Roca, Granollers y
altros llochs del Vallès, foren los soldats castellans pels
excessos y vexacions comesos, segons se manifesta en lo
memorial tramès al rey per l'embaxador de Catalunya á
I\ladrit.

italus Vallensis. p ont se parla d'un li ra Aliquel de Torr elles, intitulat
senyor de La Roca, en ¡o d'Agost de ¡664 (Arx. Cat. Barc.).

(i) Asís se conegué vulgarment á la revolta que arribà á sitiar
Barcelona, per causa de la gorra catalana (barretina) que usavan los
pagesos insoburdinats contra las exaccions de las tropas espanyolas.
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Lo 7 d'Octubre de 1694 tropas cspanyolas acanipavan
pe,s pobles de La Roca, Granollers y demés vchins.

Novament en 1697 los francesos avançaren pel Vallès
vers Barcelona, objecte primordial de la guerra en nostre
Principat. Lo 27 de Maig de 1697 se trobava á Sant Celo-
ni, y als pochs dias havia atravessat per La Roca, arribant
á Montcada lo 7 de Juny. No's menta cap resistencia ò fet
d'armas ocorregut durant lo tra;ecte, ans pel contrari fa
constar un curiós document oficial (i) que en las catorze
lleugas que separan á Gerona de Barcelona no rebé, lo
francès, la més petita molestia ò oposició dels espanyols:

Arribats al segle XVIII, època de la desaparició del
castell de La Roca del Vallès, donem per finit lo nostre
estudi històrich del mcteia.

LA VALL D'ARIOLF ò «VALLDARIÓ»

Aquesta vall s'extén en la antiquíssima divisoria de La
Roca y Grano ll ers. Desde lo segle X s'anomena Vall
d'Ariolf, y per corruptela lo poble ha transformat son nom
en Valldarió. Per tant, lo scu origen s'atrassa al temps de
nostres primers comtes.

Quan los Aderaldus, Eulinus, Galindus, etc., construi-
ren villas y castells que's designaren naturalment ab los
noms de llurs propietaris, çò és, villa-Aderaldus (Viladrau),
castro-Aderaldus (Castelladral), castro-Eulinus (Castellolí),
castro Galindus (Castellgalí), etc., vingué á establirse un
Ariulfus en aquesta part del Vallès. D'ell parla la acta de
consagració de Sant Sadurní de La Roca, del any 94 1, al
consignar una vinya per N'Ariolf donada á esta iglesia, á

(i) lo document de referencia és una carta dels Concellers de
Barcelona de 6 de Juny de 1697 publicada en la Manifestación en que
se publican muchos y relevantes servicios y nobles hechos con que ha
servido á sus Señores Retes la excelentísima ciudad de Barcelona, singu-
larmente 'en el sitio horroroso que acaba de padecer en el presente año
de ¡697 ( Barcelona. 1794, segona edició).
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la que tants particulars dotaren de rendas suficients pera
la seva conservació. Cinch anys més tart, çò és, en lo
de p46, altre document nos parla de la vila que N'Ariolf
possehia en lo Vallès: in comitatu barchinonense in vahease
in ternninio de villa arrollo (i). Finalment, en lo segle XI la
vila havia donat ja son nom á la vall p ont estigué edifi-
cada. Axis una escriptura del any 1076 anomena un alau-
dium quod Babeo in valle de aria/fi in GI'anoles (2). Passant
desde molt antich en esta vall la divisoria entre Granollers
y La Roca, no és d'estranyar aparega confusió y se la ano-
meni á vegadas com formant part de Granollers, major

-ment quan lo puig de la vall d'Ariolf pertanyia á esta
població segons un document del any 1I 18 (3), en lo que
s'hi citan los següents noms locals de la metexa: «ad ipsa
noguera» «ad ipsesfexes» «ad ipsa cudina» «ad ipsa gava-
rra» «canoveles» «AD IPSO PULO DE VAL DARIOLF ». Que lo
terme de Granollers començava en lo colle de valle Da-
riolf y puig de Mager, ho confirma implícitanmcnt altra
escriptura del any 1252 (4).

En lo any 1199 lo senyor del castell de Bell -lloch pos-
sehia, en la vall d'Ariolf, feus en alguns masos propietat de
Arsendis de Vilagranada (5).

Al finalisar lo segle XV hi hagueren en aquesta vall
unas vulgars bandositats, á las que procurà posar fi, en
16 de Janer de 1492, lo Llochtinent de Ferràn II lo Catòlich,
ab una disposició, molt curiosa per l'estudi dels bandolc-
jants y desafiats en las derrerias de la Etat Mitjana (6) :

(') Cartoral de Sant Cugat, foli 351, nom. 1,033•
(2) Liber Antiquit. Ecci. Calhedralis. Vol. IV, foli 23, nom. 70.
(3) Cartoral de Sant Cugat, folis 341 y 342, noms. 998 y 999.
(4) Doc. 1,308 de Jaume 1 (Arx. Ar.).
(5) Doc. 81 de Pere II (Arx. Ar.).
Altres puigs de Mager hi hagueren á Catalunya. Así un document

del segle XI anomena unas i'irrcas que ates in lerrninio de pugio de
A /afer et de Maran,zano (Doc. nom. 275 de Ramon Berenguer 1, Arxiu
de la Corona d'Aragó).

(6) Registre ;.725, foli 96 (Arx. Ar.).



— 26 —

Injani Don Enrich etc. Als arnats nostres lo Vaguer de

Pallers y altres qualsevol oficials reals als quals les presents

pervendran y seran presentades salut y dileccio. Per part de

mestre Arnau de la caslayera cirurgia de cabrera y den pere

de la castayera nabot sers es sial elevant nos ab gran querela

exposat que en los días passats en gabriel bernich de valde-

r iot ff desafía e feu desafiar a ells dits onclo e nabol y de

quascun die los inenaça y fa desafiar perque preten que lo dit

mesare Arrían tendría certs bens de Tarasco de Granol:ers

del qual lo dit Bernich se diu parent y rnelt amich. E
iatsia lo dit inesire Arnau icsicmps se sic justifica( e hage
ojJèrl remetreu a justicia o a conaxensa de persones e de fet
per tres vegades na hage fermat compromes e ya mes hage
sial ni stiga per  ell que la justicia nos vahes velen¡ tostemps
fer lo que fos lengul empero tostems los dits bernich y tarasco
han dit que no volen justicia sino ab les mans o volen prose-
guir per anujar lo dit nresire Arnau e Ii tara aguayts per
damnificar lo e lían rrz^znaçal de malarlo e axi personalment
ho ha dit lo dit bernich al dit mestre 4rr^au segons consta per
infòrmalio sobre aço presa. Perque lo dii mestre Arnau en
edat de sencclut corrstilr;hit desigani repos y excusar se de
Iota ccasio de ma/fer ha les dilos coses a ríos denunciades
hrrmilrrrent supplicani nos volguessem sobre aquelles de opertu
remedi de justicia provehir. A la qual supplicatio com a justa
y a rabo consona benignement amruinis atles que de les dilos
coses se pomera eguir me/is inconr enicnls y es gran iemcnilal
que essent nos present en aquest principal giri havem acoslu-
mal Jèr y ministrar justicia talls praclichs se vallen tenir y
alentar contra dr-el y justicia ab tanta sol-crgaria Vos diem
cometem y manara scieniment y consulta seis pena de Cinch
cenas florins dor darago deis bens de qualsevol de vosaltres
contra f hent exhigidors y als cofrens reals applicadors que
ab tota cura y diligencia entengau en harem y pendr'e los dits
bernich y larasco y aquels - lurs parents amichs y valadoas
axi per captions de luís persones con? per altres remedis acos-
tumais compelliau de entrar en seguretal ab los dits mestre
Arnau y pero de la caslayera harenl vos en les diles coses d
la /ornin que rahonablernent de vosaltres se deu sperar si la
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pena sobradila a la qual no fa /ira pron2le cxeculio dcsijau no

incorer. Datem en barchinona a XVI de janer any de la

nalirital de nos/lo senyor AICCCCLXXXXIL—El infante.

SANTA AGNES DE MALANYÁNECHS

En altra part d'aquest Butlletí, á propòsit de la excursió
feta pcl CENTRE ExcuRSioNisTA á aquesta parroquia del
terme del castell de La Roca, ve descrita la típica iglesia
parroquial, y, per tant, sols caldrà donarne breu ressenya
històrica de lo que sobre d'ella havem aplegat.

La remota antiguetat de la seva fundació ve manifes-
tada per la documentació, parlantne escripturar del se-
gle XI, y sens dubte altras d'època precedent que fins ací
desconexem. A més del interessant document del any 1025

per nosaltres exhumat en altre treball (i), en lo que s'ano-
mena á la parroquia de Santa Agnès, sense donarli lo cali

-ficatiu local de Malan dnechs, la trobem mentada ab est
cognom en lo testament de Ramon Sinfret (2), del any
tobo, hont nomena lo següent llegat:

Concedo ad Jilios oreos rnironi et potro omnes oreos alaudes
quod babeo in parrechia sancte agneíis de malannaiges et in
parrocltia sancii saturnini de ipsa techa infra eius lerminos.

En lo segle X y en la acta de consagració de la iglesia
de Sant Sadurní de La Roca ve esmentat lo nom de Mala-
ny/inechs en la fòrmula llatinisada de Malinanicos. Es
nostre humil opinió que aquest cognom serà derivatiu
d'un nom personal de la època franco-catalana, podent
citar com á similar lo de] prèbere Malanaicus (Malànyech?),
qui firma la acta de consagració de Sant Sadurní del
any 941, nom que vivia encara en lo territori de Barcelona
durant lo segle XI, puix documents parlan d'un Company
Malànyech (alodio de Compagno Malannego ) (3).

(i) Argentona histórica, apèndix, doc. nom. 1.
(2) Liber Antiquil. Ecclesie Cathcdralis, vol. IV, foli 73, nom. 20!.
(3) Document nono. 347 de Ramon Berenguer 1 (Arx. Ar.).
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Ricart Guillem y sa muller Ermessendis possehian,
en t 113, la iglesia de Santa Agnès ab sas primicias, obla-
cions y altres drets. En lo any predit donaren la referida
iglesia á Miró Riculf, qui prometé á Ricart, sempre que
aquest anés á la guerra, facilitarli un soldat aparellat, aju-
dantlo al ensems contra tots los homes, excepte contra
Ramon Guillem de Canoas (Cànovas), á qui, en cas de
guerra, havia d'entregarli dos bons soldats (i).

En 1371 posschia lo delme de Santa Agnès de Nlala-
nyànechs, Romeu de Vilalba de Sacerra, com á feudatari
del senyor de La Roca. Per causa d'una venda indeguda
que Romeu intentà fer de dit delme, és requerit pel Batlle
General de Catalunya á que presenti los títuls de posses-
Sló (2).

Lo 3 de Febrer de 1393, Guillem Roges, procurador
del rey d'Aragó, donà al Bisbe y Capítul de Barcelona la
possessió de la jurisdicció de Santa Agnès (3), la qual
havia comprat, lo 28 de Janer del propi any, dit Bisbe, per
lo preu de 1,26o sous barcelonesos (4). Se tractava sols
d'una part de la jurisdicció de la parroquia de Santa
Agnès, puix l'altra part pertanyia ja á la mitra barcelonesa
desde molt temps precedent.

Ab motiu de la guerra de Joan II, Martí Joan de Tor-
relles pretengué imposar una cuota contributiva per la
defensa del castell de La Roca á las rendas de la rectoria
de Santa Agnès, oposantshi lo rey Comestable de Portugal,
segons se veurà de la següent disposició (5):

En Pere etc. Al amal nostre mossen Marli Joan de torre-
/les Cavaller Senyor gitis diu del Castell de la Rocha salut e
dileclio. Per part del amat nostre micer pan alanzafty Canon-

(1) Document nom. 164 de Ramon Berenguer 111 (Arx. Ar.).
(2) Liber`Patrimonii Regi, vol. V, foli 1,244 (Arx. Ar.).
(3) Registre armari de Barcelona, foli 54 (Arx. Ar.).
(.}) Registre anuari de Barcelona, foli 52 (Arx. Ar.).
(5) Comutte 3 Peti Comeslabilis Pwtugaiie, Reg. i.}, Intruso.

foli 96 (Arx. Ar.)
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ge de la Seu de Vich son stats inforinats que vos en virtut de
certa provisio que dieu haver de nos impetrada ab la qual es
proven que totes e sengles persones qui reeben algunes rendes
en lo terme de dit Castell vos ha gen a respondre de la terça
part de les dites rendes per susienlacio e defensio del dit Cas

-lell pretenen poder haver lo terç de les rendes ecclesiastiques
quis cullen en lo dit tertüe. E axi us sj*orçau e enteneu haver
lo terç dels f r u--ts o rendes de la Rectoria de Sancta Agnes de
Jllalanyanzes qui es de un capella, del dit micer pau. E cero
no sia siada ne sia intencio nostra en alguna manera que de
les rendes ecclesiastiques se baia a contribuir en la dita sus-
tentacio del dit Castell ne de aquelles vos hala csser respost de
pari alguna Per ço declaranivos aquesta ncsira intencio vos
diem e manara de nostra certa sclencia e expressament sots
incorriment de la ira e indignatio nostra que de les diles ren

-des o fnu) -ls de la rectoria daniunl dila izo us entrometlau ne
part alguna etiigiau Ans si res ne llaureu reebut ho restituiau
de tota dilacio cessant. Ne Jàçau lo contrari per quant la
gracia nostra haveu cara e la ira e indignatio desijau lao
encorren. `Dadas en la Ciutat de Vich a XXI° dies de febrer
en lan1- de la nativitat de nostre S. or Mil CCCCL XVI° +Rex
petrus +.

CAPELLA DE SANTA MARÍA DE MALANYÁNECHS

A uns quinze minuts vers orient de Santa Agnès de
Malanyànechs se troba la antiquíssima capella de Santa
Maria, de la que ne parla lo testament de Ramon Sinfret
del any io5o, citat precedentment, dient: Et concedo ad
sancta mania de malannarges sirca ipso eccicssia passos tr igir-
la per cimitenio ad cniente passos XXX. ta El de meridie et de
ccciduo et de circi similiter. Mostra evident esta nova que la
capella de Santa Maria de Malanyànechs estava emplaçada
en propietat del dit Ramon Sinfret; que, en lo seu voltant,
no hi havia lloch destinat á enterr aments; y que desde lo
llegat testamentari transcrit podia donarshi sepultura
cristiana als vehins que axis ho desitjessin, ò bé fos dispo-
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sat pels pàrrocos. ¿Fou coetani á aquesta dotació la erecció
d'esta capella? ¿Pot esser una prova, la seva senzilla cons

-trucció ab apariencia de romànica, que encare hi obser-
varà lo curiós excursionista?

Ab lo nom de torrent de Malanyànechs se designava
en lo segle XIV lo que passa més proper á aquesta cape-
lla y á la de Santa Agnès. Junt á aquest torrent hi havia
lo lloch denominat Orles en lo segle XV, sens dubte per
haverhi terras destinadas á hartas. En dit lloch nos relata
una escriptura del any 1403 que algunas terras se ten tan
en alou de la capella de Santa Maria de Malanyànechs (i),
ò, millor dit, del seu benifet.

Pochs anys després, çò és, en lo de 1421, apareix exis-
tent en la parroquial iglesia de Granollers un benifet que
era conegut ab los noms de Santa Maria de Malann-ònecks
y de Sant .Salvador (2). No's pot dubtar que las fundacions
fetas pels devots de la capella de Santa Niaria de Mala-
nyànechs passarian á la parroquia de Granollers, segons
succehí ab altres benifets y fundacions poch importants
existents en petitas capellas de Catalunya.

Sense rondas y quasi del tot abandonada se manté avuy
dia en peu la solitaria capella, essent de doldre que esti-
gui en camí de perdres, seguint la sort de las nitras cape-
has de Sant Miquel, Sant Pare de las Monjas y de Can
Nebot Gran, emplaçadas en lo propi terme del castell de
La Roca, y avuy del tot arrunadas.

CAPELLA A CAN NEBOT GRAN

En tina petita agrupació de casas al SO. de la vila de
La Roca se conservan las reliquias d'una insignificant ca-
pella, al present del tot cambiada de son primitiu objecte.
A aquellas casas se coneix actualment ab la denominació

(i) Capbreos. Jayme Isern, núm. 3, 1409 á 1438, escr. ¡6 (Ars.
Notarial Barc.).

(a) Registre 3,l i8, foli 5a (Arx. Ar.).
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de Can Nebol Gran, y d'allí se suposa originari á Francisco
Nebot, conceller que fou de la ciutat de Barcelona en los
anys de 1623 y 1633•

D'aquesta capella se conserva un portal semicircular,
quals dovellas, toscament treballadas, s'apoyan en dos
mascarons d'estil gòtich de la derrera época, que bé po-
drian esser de finals del siglo XV ò començaments del XVI.

Sobre lo sant patró de aytal capella res n'havem pogut
saber. La tradició popular de La Roca afirma que ella
signé la primitiva parroquia del terme. Tradició que ja
havem vist com no confirma l'historia.

De Can 1Vebol Gran á Sant Sadurní hi haurà un quart
d'hora de distancia, y altre tant desde aquell lloch á la
antiga capella y priorat de las monjas de Sant Pere, Çò és,
camí de Sant Bartomeu de Cabanyes y Vilassar de Dalt.

LA VILA D'ORRIUS

En los límits del terme del castell de La Roca ab lo de
Sant Vicens ò Burriach, ja en la regió del Maresma, pont
las ayguas devallan vers la riera d'Argentona, se troba
emplaçada aquesta vila, á las faldas de la montanya de
Sèllechs.

La accepció més antiga ab que se'ns presenta lo nom
d'aquest lloch és la d'Otrecs, á poca diferencia la metexa
que avuy dia, atrassantse al any 974, p ont se parla d'una
vila d'Orrius, ab terme propi (I): Infra termninio de villa
Orreos. Nos pot afirmar d'una manera terminant si fa
referencia al lloch de que tractem ò á altre Orrius junt al
lloch d'Alfambra, que pertanyé primer als templaris y més
avant á la orde de Sant Joan de Jerusalem (2), si bé per la

(i) Cartoral de Sant Cugat, foli 34, nom. io6.
(2) En certa donació feta en lo any 1216 per Anfós 1 á la milicia

del Temple hi trobem i/ hu x quintum que de ipsis fi-aires in orrios
habeni de illis vineis, las quals propietats havian sigut de Bernat de
Tolosa (Registre 2, foli 41, y document 245 de Anfós 1 en lo Arx. Ar.)



procedencia de la cita creyem se tractava del que fou dins
lo terme del castell de La Roca.

No comprenem la pretensió dels qui s'obstinan en voler
donar etimologia èuskara á la paraula Ornas, quan cap
garantia hi hà de que passi més enllà de la època romana,
origen de la majoria de nostres noms, segons ho demostren
tots los derrers estudis etimoiòg ichs.

Lo poblet de Orrius, durant tota la Etat Mitjana, á
despit d'esser del terme civil de La Roca, en lo eclesiàstich
desava de pertanye al Vallès pera formar part de la
parroquia de Sant Julià d'Argcntona, situada en la regió
del Maresma.

En las lluytas y ocasions perillosas en que podian tro
-barse los pagesos d'Orrius durant la Etat Mitjana, se recu-

llirian en lo castell ò torra de defensa que ja tenim dit esti-
gué emplaçada aI cim del turó -ros de Sèllechs.

Al començar la Etat Moderna apareixen patentisadas
las primeras novas del creximent de la població de Sant
Andreu d'Orrius, dexantse sentir la necessitat de millorar
la situació d'aquella sul'ragánea. En lo any de 579 lo seu
terme constava de 8 ó 20 casas, totas ellas pobladas de
molta gent, deguentse ais sacrificis pecuniaris d'aquells
vehins la construcció d'una iglesia espayosa y dïgne, que
fel>a poehs anys havian erigit, y que encare av-uy dia ser-
veix per las necessitats espirituals.

Fins al t5 los parroquians d`Orrius estavan adminis-
trats pels capellans y vicaris que servian la iglesia d'Argen-
tona, ahont feyan continua residencia. Entre los inconve-
nients que això portava als prirners, á més del subsegüent
á la distancia de una lleuga que separava á abdós iglesias,
hi havia lo de que los capellans tenian que recorre un camí
in,oUU Tragos de asaonlan es, Boschs y ww Ráea°a, que n per
ella pits de dos mil IXrW. )S y en rera  - Bem ps de ph ges
tcostmita de passtw ¡er dit r Riera gran mullifri de 1an-g y

Lea Restrre 3,u40, fuU nos itt irx. ,r.)), rep ere h quecut a ^^¡3 Be
ll®^.h diarr ïo; Sïtuai jjun2 a ti de ,1Mfarbira, Ferran ics & â a orde de Saut
Joau de J erusaleni ., pe suue edi ala des Teuupte en ta R":,Q)Fond dI' Lrag®.
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causa que los Capellans de Argentona prenen cccasio moltes

voltes esses • molt tardios y rcmissos en anar a la dita suff a-
ganea de Orrius, per lo que algunes voltes, per rentara, se
serien seguits alguns escandols ypoden seguir altr•cs (i). Per
quinas rahons, y á mes perquè los rèdits y fruits que dit
rector rebia de Sant Andreu d'Orrius anavan en aument,
s'acabà concordant qu'ell percibiria las meteixas rendas y
censos, obligantse, emperò, á tenir un vicari ab residencia
ca la sufragànea d'Orrius.

De las actas del Concell d'Argentona havem tret la
nova de que en 1603 se portava causa entre los homes d'Ar-
gentona y los de Sant Andreu d'Orrius; com també que
entre abdós llochs se suscità altre qüestió en 1604, á con-
seqüencia de pretendre, los d'Orrius, que alguns argento-
nins, possehint torras á Sant Andreu, entre ells en Vinyals
y en Llentisclà, contribuissin en lo tall de un vintè dels
fruits. Portada la pretensió á concxement del Concell
d'Argentona, aquest resolgué passar la divergencia á parer
dels advocats y obrar en la forma que aquestos aconse-
llessin.

En lo primer terç de] segle XIX la iglesia de Sant An-
dreu d Orrius dexà d'esser sufragànea de la de Sant Julià
d'Argentona, per erigirse en parroquia, si bé son rector
compta ab escassos emoluments.

Arreconat, lo poble d'Orrius, en lo montanyar que
forma la serra de Parpers al ajuntarse ab Sèllechs, ha estat
fòra de carreteras y de tota comunicació directa ab las vias
de aquella regió. Sols dos mals camins carreters lo ajun-
tava ab Argentona y lo Vallès passant per Sant Pere de
Clarà y Granollers. En lo present any de 1895 s'està tre-
ballant en la construcció d'una carretera de tercer orde que
comunicarà aquell lloch ab la carretera provincial de Mata-
ró á Granollers y á Llinars.

(1) .trge;atona histórica, pàg. 80.
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CAPELLA DE SANT BERTOMEU DE CABANYES

En un collet conreuat, llaç d'unió de Sèllechs ab Par-
pers, ayguas vessants vers lo Vallès, se troba de molt antich
situada la romànica capella de Sant Bertomeu de Caba-
nyes, junt al camí de carros de Vilassar á Granollers. La
seva altura aproximada és de 380 metres sobre lo nivell
del mar (i). Propera á ella hi hà una font qual aygua té
molt justa y ben merescuda fama.

En la acta de consagració de Sant Sadurní de La Roca,
dei any 931, se anomena á Cabanyes, situantlo en lo punt
d'unió entre la serra de Amelia y Cellicos ò Çellechs. Això
prova lo remot origen de nostre lloch. De molts Cabanyes
tenim conexement á Catalunya: Sant Cebrià de Cabanyes
en lo Vallès, Sant Valentí de Cabanyes en lo Panadès, lo
vehinat de Cabanyes prop d'Amer, Cabanas en lo Am-
purdà, partit judicial de Figueras, una villa Cabannis que
en 981 hi havia en el Rosselló (2), y molts d'altres de que no
n'havem noticia.

La capella de Sant Bertomcu, encare que no conté cap
detall d'ornamentació del orde romànich, recorda perfec-
tament aquest estil ab la seva porta adovellada, absis semi-
circular y estar molt ben orientada.

No sabem que en los voltants ò interior de la iglesia de
Sant Bertomeu hi hagués existit cementiri, per més que,
donada sa proximitat ab Sant Andreu d'Orrius, de hont
dista uns 20 minuts, y no tenint poblat als volts, no pre-
veyem la seva necessitat.

Per un curiós capbreu fet de las rendar de Sant Berto-
meu de Cabanyes en lo any 1432 devant del notari Jaume
Isern, de Barcelona (3), podem conexe las terras que li
prestavan censos, que eran las següents:

(i) Bulllelí de la Associació d'Excursions Catalana, any 1888.
(2) Marca Hispanica, doc. 129.
(3) Capbreos Jai-nie Isern, núm. 3, 1409 á 1438 (Arx. Notarial de

Barcelona).
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A Orrius, una peça en lo Mas Sent Pol y altra en las
Fexes, propietat de Bernat Femades; tres peças de terra
en los llochs nomenats Mas Colomer, la Pedrosa, y junt al
torrent de la Pujada, que eran de Jaume de Barria; lo mas
Tarascó, ab sa gleba, que era de Bertomeu Tarascó, y
dugas peças á Les Fexes, que eran de Anton Burguet.

A Sant Sadurní de La Roca, una fexa regadiu á Les

Clotes, prop del Mogent, que era de Anton de Mas Ferrer;
dugas més en lo propi lloch, que possehia Berenguer Riba,
y altra de regadiu prop lo molí de La Roca, propietat de
Pere Figueres.

A Mataró, una casa en lo carrer que anava al pou del
mercat, y altra casa y terras que possehia Gabriel Arnau ;
altra casa ab sa quintana, que era de Bernat Alegre; unas
pcças de terra en Lo Clos, que eran de Jaume Padró, y
altra peça en Las Villas.

A Sant Genís de Vilaçar, unas terras á Ces Orls, de
N'Anton Valiu; una peça á Les Tapies, que possehia Gui-
]lem Abril; una casa ab sa quintana junt á la riera de
Cabrils, que eran de Bernat Salvà (a) Berino], axí com un
honor en lo lloch dit Vilardell; y una peça herma en lo
lloch nomenat Rovel, que possehia Anton Amat de Sant
Cristòfol.

A Argentona, unas terras de Bertomeu Agéll; y á Santa
Agnès de Malanyànechs, en lo lloch nomenat Orles, junt
al torrent de Malanyànechs, una peça que era de Joan
Soler y altra que era de Bernat Soler.

La administració de la capella de Sant Bertomeu, en-
comenada en 1266 á Arnau Cabanyes, en 1299 la tenia lo
rector d'Argentona, Montserrat de Gumila.

Lo dret de patronat, en los segles XIII y XIV, lo tenian
los propietaris del mas Cabanves de dalt, proper á la capella
de Sant Bertomeu, y axí nomenat per distingirlo del mas
Cabanyes davall. Axis un document del 1337, parlant de
Guillem Cabanyes, diu ut habens jus palronalumn dicte Ca-
pelle. En lo segle XV ja no pertanyia á aquesta familia,
puix quan Pere Argent (a) Reymir, á 2 de Febrer de 1412,
vengué á Bertomcu Cardona lo mas Argent y sos drets, hi



Constava com un d'aquestos lo patronat de la dita capella.
Axis és que en 1432 dit Cardona acostumava firmar Sig1
nuvi Barlholomnei cardona alias argent, domini utilis Mansi

Argent, superioras de cabaneis (i), construcli intus parrc-
chiam sanen Andree de or-rius diocesis Barchinone adminis-
traloris ecclesie sive cape/le sanen Bartholomei irlas diclam
pm •ochiana conslructa.

La derrera presentació feta pels propietaris del mas
Argent, usant del dret de patronat, s'atraça al 1751.

En lo segle XVIII servava, lo poble d'Orrius, la tradi-
cional costum d'anar en professó, á dita capella, en la diada
del sant apòstol; costum que s'ha dexat perdre del tot en
lo segon terç del segle XIX. Al present concorre molta
gent á visitar Sant Bertomeu en la seva diada, no descui-
dantse, los visitants, de beure aygua de la rcnomada font.

APENDIX

Als incomplerts fets bistòriclis que tenim resumits
sobre lo castell de La Roca podent donar per via d'apèndix
algunas pocas novas més, que recopilarem en títuls apro-
piats.

SEGLE XI. —ARNAU MIRO, SENYOR DE LA ROCA.—En-
tre las diferents causas de queixa que lo comte Ramon
Berenguer I mostrà haver contra Arnau Miró hi hà la de
que, haventli donat lo castell de La Roca, empitjorà y
asolé las levas franqucsas, incautantse de tots los dominis
que allí hi tenia la canònica de Santa Creu de Barcelona.
Lo document no porta data (2).

CASTELL nlouí EN LO SEGLE XII. — Confirmant esta de-
nominació que tingué lo castell de La Roca en lo segle X,
existeix lo testament de Guerau Guitart, que en lo any 1102

(i) En lo meteix any de 1432 existia lo mas Cabanes inferior ò
davall, del que n'era alashoras propietari en Joan de Cabanyes, de
Sant Andreu d'Orrius.

(2) Document nona. 32 de Ramon Berenguer 1 (Arx. Ar.)
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nos parla d'ell ab estas paraulas: El concedo soneto stefano
de vilancva ipsitm mettm aledium de castro monino el mc. IIII0r
ct ipsi sacerdote mnironi altos IIII— el sito diacono arttallo

inc. I (I).
SEGLE X11.— GCILLENI DE BELL-LLOCII, SENYOR DE LA

Roc:. — Per virtut de son testament, fet en lo any 1172,

se ve en conexement que posschia lo castell de La Roca
del Vallès (2), así com los de Bell-lloch, del Far, de Ma

-taró, de Mont-tornés, de Montbuy, de Tagamanent, de
Foix, de Fontrubí y de Subirats. Guillem heretà á son
pare, Pere Bertràn de Bell -lloch, per haver mort sense fills
lo seu germà major Pere de Bell -lloch. Fou enterrat á Sant
Pau del Camp.

Guillem, en son testament, nombrà al pòstum que sa
muller Agnès de Montseny portava en sas entranyas, si fos
varó, hereu universal dels castells de Bell-lloch, de La
Roca, de Far, de Mataró, de Mont-tornés, de Montbuy y
de Tagamanent, ab tots sos termes y pertinencias, essent
usufructuaria dels meteixos, durant sa vida, dita Agnès.
Aquest pòstum, ò no seria varó, ò morí jove, puix per
altres documents del meteix arxiu se veu que no succehí á
G uillero.

Los castells de Foix, Fontrubí y Subirats, ab tots sos
termes, los legà á Bernat de Bell -lloch, germà de Guillem.

En cas de no desar cap fill varó, la seva filla Guilleuma
havia d'heretar los castells de La Roca, Mataró, 1\lont-tor-
nés, Montbuy y Tagamanent. A Guilleuma substituhia
per sa filla Sanxa, á aquesta son germà Bernat y descen-
dents seus. A falta d'aquestos, á Guillem de Sant Vicens,
nevot del testador, per esser fill de la seva germana Sanxa
de Bell -lloch, li deixava lo castell del Far y lo feu de Coll

-sabadell, y los demés bens devian repartirse entre los fills
varons de sa germana Adelaida.

(i) Liber Anliquit. Ecclesie Calkedralis, vol. IV, foli "2, nom. 38
(Arx. Cat. Barc.).

(2) Arxiu particular del Comte de Bell -Iloch, á Barcelona.
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SEGLE XIII. — BERNAT DE BELL-LLOCH, SENYOR DE LA

ROCA (125*).

GL'ILLEUMA DE BELL -LLOCIT, SENYORA DE LA ROCA (I261).

— Era filla de Bernat de Bell -lloch y de Blanca. Per lo que
tenim dit del testament de Guillcm de Bell-lloch, havem
de deduir que lo castell de La Roca passà á son germà
Bernat per haver mort tots los seus successors. En 1261,

mort dit Bernat, tenia lo castell la seva filla per premorir
Ramon y Berenguer, fills de Bernat. Guilleuma de Bell

-lloch, Senyora de La Roe¿,, testà en 1261 (I), nombrant
executors testamentaris á son marit Guillem de Montclús,
á Berenguer de Sant Vicens, qui's creu seria cosí de la
testadora, al canonge de Barcelona Arnau de Gualba, y al
barceloní Bernat Burgués. En ell disposa que totas sas pos-
sessions de La Roca, lo feu de Simon de Llor, los que per
ella tenían Pere Guillem de Vilalba sobre los dclmes de
Cardedeu y Mataró, Elisenda de Centelles á Riudeperas,
Bernat de Tenes y molts altres en diferents llochs, passin
á Guillem de Montclús, axis com sos bens mobles é immo-
bles. Després de la mort de la testadora, Montclús tenia
obligació de vendre lo castell de La Roca, qual valor devia
invertir en sufragis per la seva ànima, la de sos pares y la
del meteix Montclús. Finalment, á la mort de Montclús
vol que tots los altres feus y homenatges retornin á la i,,Ie-
sia de Barcelona, á excepció del castell de Castell -bell, lo
qual legà, ab tots los drets, domini y homenatge que tenia
sobre Ramon de Castell -bell, á Gaston de ¿?.

SEGLE XIV. — PERE ARNAU MARQUÉS, SENYOR DE LA

RocA. — En son temps, yen data de 8 de Maig de 1374, la
reyna Elionor firmà cert document fet en II d'Abril de
1374, pel qual se prometia y jurava als prooms del castell
de La Roca y de sos termes que lo mer imperi y qualsevol
jurisdicció y los emoluments d'ellas devallants, pertanyian
á la Reyal Corona, de la que nos devian separar (2).

(i) Ar$iu particular del Comte de Bell -lloch.
(_) Varia 22 Regina Eleonoris Loct. Petg i I/l, Registre 1,583,

foli 104 (Arx. Ar.).



-39—

Del any 1385 són las següents adicions. En un curiós
document (i) se donan compte de algunas gestions y dis-
posicions portadas á terme pels homes de las parroquias
de Sant Sadurní de La Roca, Sant Esteve de Vilanova,
Santa Agnès de Malanyànechs, Sant Andreu d'Orrius,
Santa Maria de Llerona, de la Vall de Ariolf y de la parro-
quia de Granollers, per redimirse de la jurisdicció en altre
temps venuda pel rey á Pere Arnau Marquès, las que, ex-
ti actadas, són las següents :

1385. 20 Març. — Pere IV, dirigintsc á Berenguer de
Pau, veguer de Barcelona y Vallès, li diu que desitjant los
síndichs de aquellas parroquias pagar tot lo preu de lur
reemço, no sigan maltractats en sos ajusts y gestions per
en Marquès, y que, per consegüent, diu lo veguer, axi ab

penes sagraments e homenatges com ab altres forts obligacions

l'os assegureis dell que rols mallractara. També li manava
que con alguns ltabitadors de les parrequies danzan dites en
res no lelants nostra honor segons que sent plenariament in-
formats, recusen fermar en los sindicats dam Hura dits forçets
aquells axí per imposicions de penes execucicnis daquelles cona
per altres remers a aço covinents afirmarlos.

Pere Arnau Marquès acudí al rey, exposantli los danys
que ab la anterior disposició se li ocasionavan, per quan
«ell no haya feia p ie enien afer alcima cosa perque los homens
poblats dius lo terme del elit castell sien empatxats de apla-
garse efer sindicat.» « Eper aço ell no sia tengut de fer la dita
seguratat per los dits homens demanada com se faes en lesio
de la dila sima jurisdiccio a la qual no li den esser feta alguna
derogacio o novitat, ne deis enser tret de pessessio daquella tro
que reyaln:ent e de fel li hayan pagat o fer pagar lo preu que
dell havem hagut e rcebul.» Creyent justas aquestas quexas,
lo Sobirà, en data de 8 d'Abril de 1385, revocà en part la
predita orde, dient al veguer de Barcelona y Vallès qu'as-
sig,ni á 1larquès alccnt terme corinent dins lo qual ell request
que los dits liornes haya fermat e actorit.^at lo dit Sindical o
Sindicats aylant cona sia neccesari a aquells homens per fer la

(i) Cartas Comunas Originals, ¡334 fins r39Q (Ars. Mun. Barc.).
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present r reemço. Emperò qu'en cas de que Marquès rnal-
tractés als dits homes, lavois e no en alba manera Jèts li fer

aquelles seguratats que us parra.
Lo t.} d'Abril de i 385 lo propi Monarca mana al veguer

que de dit dia al dilluns primer vinent vos hm als jet fer

lo dit Sindicat e acloriiçat aquell segons tenor tic la prciu-
serta tare servant aquella. En altre manera passat lo dit ter-
me nos pujarien2 aquí en colra e fadiga costra fer fer fer e
auclorihar lo dit Sindical.

SEGLE XV. — RAn10N DE TORRELLES, SENYOR DE LA
RoCA. — L'escut d'aquesta familia Torrelles, com post de
tres torres, dos á dalt y una dessota , és exactament igual
ab lo del paborde Torrelles, segons se pot veure en la carta
escrita per dit pabordc en la torra de Joan Fcrnandes d'He-
redia (en torras de Terol) lo 3 Agost 1405 (r).

Lo rey Martí I concedí á Ramon de Torrelles y á son
hereu la castlania del castell de Bellver en la Cerdanya (2).

Eran tants los Torrelles á Aragó y Catalunya, que, no
estant en antecedents, duptem puga referirse al Senyor de
La Roca certa carta datada á Avinyó lo i o d'Agost de 1406.
En ella se dona compte d'haver apresonat, en Prov-enÇa, á
Ramon de Torrelles, cavaller català y pirata. Entre altras
cosas explica com un temporal li feu encallar y destruir sas
galeras á Aigues-Mortes, p ont lo capturaren y mercè á un
dels notables de Montpeller pogué escapar ab vida d'aquest
mal pas. En lo apartat que continuarem se donan detalls
de sa vida, que fins are no coincidexen ab los que tenim de
la del Senyor de La Roca: jis se asemble, ent tous pous- laler
prendre el destruiré sa perscue: je montas a cheval el ponc
honneur de gentilesse el quil ovo ji este au ser'ice du Rol de
France el quil estoy) du pays darragon el que plusieurs bons
chevaliers escuiers el antres notables du dit pays darragon ont
ser-vv le Roy el mmnsier le Regent el ayment son part- je
alav s incontinent sur le rivage de la mer el preises le dit nuos-

(i) Cartas Comunas Oribinals, ¡400 -1405 (Arx. Mun. Barc.).
(z) Diversortun 4 Regina Maria L. T. AIIuusi /1. Reg. ;,1 ics,

foli 96 (Arx. Ar.).
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sien Reinan de tors cilles el le gerdav par trc is mols..... (i).
SEGLE XV. — MARTÍ BENET DE TORRELLES, SENIOR DE

LA ROCA. — En lo any 1421 s'entrometé en lo dret de pa-
tronat de la iglesia de Sant Sadurní (2).

Martí Benet reclamà la possessió de la castlania del cas
-tell de Bellver, que havia sigut otorgada á Arnau Pere

Bernat, y la reyna, en data de 15 d'Octubre de 1421, li con-
cedí ab tots los seus drets (3). En 1 132 lo procurador reyal
embargà á Torrelles aquesta castlania, á pretext de que no
feya residencia personal en lo castell. Responguéli lo Se-
nyor de La Roca que ja cuidava de que fos ben custodiat
per altra persona. Reclamà davant la reyna, ordonant
aquesta li axequessen lo embarch dels fruyts y rendas de
dita castlania, essent íntegrament retornada á Martí Be-
net (4).

Lo dilluns 6 de Maig de 1437 Joan Garcia, veguer de
la Reyal Audiencia de Barcelona, entregà á la taula de
cambi de la present ciutat la orde següent (5):

De part de la Senyora Reyna per ordinacio del Regent
la canncillar r ia sic f ct manament als administradors de la laula
del cambi de la Ciutat de Bai chitnona que linguten per culpa-
rades toles e qualsevol quantitats de pcccunies diles e seniles
en la dila Taula a mossen A7anli Benet de lornelles cavaller
la qual empara o manan:ent se fa a instancia den lcrenç ro-
don bunges de la vila de peipinya Deputat del general de Cal-
lalunya. De Oi - tibias R. IR

En lo any 1440 tenim coneixement de que Martí Benet
de Torrelles feu executar pel veguer de Valencia al Mestre

(i) Cartas Comunas Originals, 1406 fins ¡409 (Arx. Mun. Barc.).
(2) Speculum Deccanatus Vallensis, foli 490 (Arx. Cat. Barc.).
(3) Dinersoru,n 4 Regina Alaria L. T. Alfonsi /l", Registre 3,119,

foli g6 (Arx. Ar.).
(4) . Dinersoruni 9 Regina Afarta L. T. Alfonsi /V, Reg. 3,124, foli z8

(Arx. Ar.).

(5) Registre 3,267, foli 42 (Arx. Ar.),
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de Montesa. Ajudaren á Torrelles en aquesta execució los
Concellers de Barcelona, com se pot veure per la carta que
lo assessor valencià Micer Palomar los hi escriu sobre dit
afer en data de i d'Agost de 1440 (1), en la que hi llegim:
E com segons per vostra letra se mostra a vosaltres sia sial
donat entendre lo dit Icctinent General de Goreraiador (de
Valencia) esser sial atrobal en fadiga de la execucio dessus
dita pregamvos que en aço no doneu crehença car lo contrari
se inostra per actes de la dila execucio fets axi per lo lunch
Governador del dit Regne com per lo dit lcchlinent General
ans en lo feyt, no ahuy hi es stada administrada justicia e sera
daciavanl iota vegada que sera rcqucsi. E per ço confiara axi
de la saviesa del dit veguer cona de vossaltres que lo dii veguer
no otorgara les represalies cominades ni vossalires çermcirets
tal cosa esser feta. Com represalies da justicie nos puxen e1o1'-

gaz' entre aquests regnes o universitats. En altre manera cer-
tificant vos que a nos conivendra f er semblant que lo dit veguer
jàra ço quens sera mansa greu. Mas per ço que vossaltres co-
negats que ncs havem voler en lo dit feyi de administrar e fer
Justicia e que sic visi qui es en jàdiga e qui fa contra dret ab
la dila letra tramesa al elit veguer nos sent ojèrls e encara
ab la present nos o/Jèrim metre e posar lo dit fey •t en poder de
la sen)-ora Reyna lcchlinent general del n:oll alt senyor Rey
o del sacre consell de aquella.

1462- 1 463. —SIT Z DEL CAsrELL DE LA Roc. —Entre los
preparatoris d'aquest siti devem afegir lo següent docu-
ment (2):

Dijous a XXX de Deembre del an y MCCCCLX tres (sic).
Dins la cast appellada del concell de XXX. Aiuslais a concell
per les ceses dcvarll sci ices los honorables Consellers ensemps
ab la mes part del concell ordinari de XXXII e XVI. Aqui
fou proposat per lo honorable n:osren pero Julia altre dolls
Consellers. Com 13 present concell era aiustai per causa de

(i) Cartas Comunas originals, f44o (Arx. Mun. Barc.).
(2) Deltiberacions del Concell. ¡462 á ¡463, foli 92 (Arx. Mun.

de Barc.).
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algunes del/iber-acions fetes per los Deputais de Catlralun; a e

concell mur. E per que mossen torrelles senyor de la Rocha

havia emprats a ells Consellers los prestassen dues bomba rdes

de ferro qui eren siades portades al Castell de A-luntcada e

alguna quantitat de polroraTer mitja de les quals ccses ell qui

tenia assetat lo dil Casicil de la Recha posques aquell reco

-brar. E per quant ells Consellers harien duptal fer lo dil
prestech sens consulta del present Concell ho proposaven en
aquell quin de/liberas ço que vist lin Jos. Car ells Consellers
ne exequtarien ço que per ells ne serie dclliberat.

Quant al prestcch dcmanat de les dites bombardes e de la
pelvora per hacer e recobrar lo dil Castell de la Rocha lo dil
Concell del/ibera per certs respectes en lo present concell re-
citals lo dit pr-esicch no esser fet.

i 5o8. — BANDOSITAT DEL SENYOR DE LA ROCA. — Parla
d'una bandositat existent entre Mossèn Torrelles y Mossèn
Cruilles d'Ayguafreda la següent carta dels Concellers de
Barcelona al rey Ferràn lo Catòlich (t):

Molt alt y Excellent Sen^ror:
De V. Ala r /armi rebut unes letr es responsives a alfacs

nostres li haviem sorites sobre la bandositat que es entre mos
-sen torrelles de la rocha y mossen Cruylles de ayygua freda

encontinent forero ab lo Spectable loctinent general donant li
les le/res de V. Al. y- conferim ab ell sobre la pacifcacio de
la dita bandos/tal )y entre les altres coses que han paregui a
nosa/ires necessaries per la dita pacificacio es que lo dit Crui-
lles fosguial de tots cr • irns per ell comesos excepto lo insult rei,
ell segons se diu comes en la persona del dit mossen torrelles
com aquell se digna esser Jet contra forma de la constilucio
per V. A1. feta en la ultima cort de barchinona la qual prohi-
bex esser guiats Ics cenirafaents a aquella y per lo dit Locti-
neni nos es sial respost que si ell atorgave lo dil guiatge por-

(i) Letres Closes, ¡5o8 fins 151i (Ars. Mun. de I3arc.).
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tarje inconvenient per quant lo dit Cruilles allegarie corona
per lo dit fet de mossen Torrelles y axi exirie de aquell e que
la iniencio de V. Al. no es que lo dit Cruilles sia guiat ccna
ab ses letres scriga a dit Lcctinent que pacificas dites coses
segons era acostumat y par a nosaltres que tcstemps ques tracte
de pacificacio de alguna bandesital la primera cosa ques fa
es guiar les parts perque ab aquelles se euga conferir dels
modos de la paciJiicacio car altrament nunca rindrie a conclu-
sio y axi ho serva V. Al. cn la concordia dels Cruilles ab
altariba de Vic. E perque la pacificacio de aquesta bandosital
con Jerex molt al serrey de nost re Senyor deu y de V. A 1. be
y cepos de no solament de aquesta sua Ciutat mas encare de
iot lo seu principat de Cathalum-a. Per ço per los dits respec-
tes y per descarrec de nostre ofjici supplicam quant mes a fec-
tadament pedem a V. Ex ci ^l li plccia manar rescriure a dit
Loctinent que faça fot lo que sie necessari per la dita pacifi-
cacio pus no contrariege a les Leys de la terra afi que tant
benifici no reste intper/'et. Nosaltres per lo que V. Al. nos ha
manat no cessarem de fer per la concordia y repcs de les dites
parts tot lo que a nostre ofici se sguarde. E conserve nostre
Senyor deu la vida y sial de V. Al. al f èlicissimo regiment de
sos regnes. De Barchinona a VIII! de Setembre any Mil Cinc
Cents y r'uit. — Senyor etc. — Vostres etc.

r•RANCESCIL CARRERAS i CANDI



SECCIÓ F®LK-L®RICÀ

LITERATURA POPULAR DE LES GUILLERIES

País delitós en extrem és lo de Les Guilleries. Nascuts en tant
encisador verger, hem rnostrat sempre gran afició á estudiar ses
costums, tradicions y llegendes, y ab pler hem escoltat sempre les
tipiques, encisants y tendres tonades que sos rústechs habitants
taral-lejen tot cumplint sos quefers. Mostra ja en donàrem de la
literatura d'eixa comarca no fa molt temps en un periòdich de
Barcelona (1); més avuy hi tornem engandavant alguna canço-
neta y quelcom més.

A I'esser á Sant I-lilari Sacalm, no fa pas molt temps, lo primer
que férem fou cercar costums y cançons pera aumentar I'aplech
que d'elles ne tenim. Heus-aquí nostra cullita:

LA PARSELLERA

Donas aquest nom á un plançó de faig qu'á la vespra de
Sant Isidro la maynada de cada barri planta á la plaça, vestintlo
de ginebró y ginesta. Al sortir de completes los músichs hi
toquen una passada á cada un mentres cremen ab gran cridoria
de la quitxalla, que saltirona á l'entorn follejant y fent la sardana.
L'endemà la tiren á terra y se la reparteixen entre els portadors.

Eixa costum creyem nosaltres que no passa de les Guilleries,
perquè en cap aplech d'eixa mena de treballs qu'han publicat los
Srs. Aguiló, Alaspons, Bell-lloch, Bosch de la Trinxeria, Farnés
y altres, l'hem llegida.

L'APAT DELS POBRES

En un dels dies de Carnestoltes s'obsequia als pobres ab un
suculent àpat. Lo dia abans un aplech de fadrins (y fins casats)
segueixen la vila disfreçats, precedits deis gegants del poble, y
capten, arreplegant ous, carnsalada, arròs, monjetes, etc., que

(i) Vegis Recoris duna excursió á Les Guilleries y al flfonlseny, en los
números 190, 191 y 194 de Lo Teatre Català.
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serveix á l'endemà pera l'àpat susdit. Canten una Cançó, á bors
segur moderna, perquè la diuen en un castellà estrafalari. Recor-

dem una estrofa, que diu:

A los pobres desa villa
hoy hagamos asaber
se reunen en la plassa
y se les da de comer.

Efectivament, á la plaça s'hi reuneix una munió de gent. Hi
hà una gran taula al bell mitj, y á l'entorn un centenar de
banchs, ahont s'hi asseuen los pobres. Los joves disfrcçats qu'han

fet la recolta de queviures los hi serveixen lo dinar, que sempre
és bo y abundant. La música, posada á dalt d'un balcó, alegra
tant consolador acte fent sentir les més alegroyes tocades.

Es una costum antiga molt lloable per sa caritativa intenció.
1-li està molt arrelada, y creuem que hà de sentirse una ventada
molt tremenda per atuhirla.

L'ANADA Á MONTSOLÍ

Aquesta típica ccstum se sol celebrar á l'any dos ò tres diades.
Montsolí és una poètica fondalada que's troba á tres quarts

d'hora de la vila, y al bell mitj s'hi ovira l'ermita de la Mare de
Déu.

Lo dia abans d'anarhi, al vespre, la brivalla va pels carrers tot
cantant:

Dbnes, Ileveu's dematí
que dentà és dia d'aná á Montsolí
á menjar l'ou ferrat y l'all tendre.

L'endemà, á les 5 del matí, surt la professó, y, cantant les
lletanies dels sants, s'encamina á la ja esmentada ermita, ahont
s'hi resen un ofici y una missa. Acabada qu'és, la gent s'escampa
pels voltants de l'ermita pera menjarse lo tradicional ou ferrat '
l'all tendre.

Abans de retornar trenquen rams de boix, y fent una gran
rodona criden, tot picant á terra ab los boixos:

Mata la cuca! Mata la cuca!
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Y mentrestant un capellà fa algunes cerimonies demanant al cel
qu'allunyi d'aquells camps lo flagell qu'els assota. Això derrer
se fa quan alguna bestiola malmet les cullites.

Quan, de retorn, són aprop del poble, s'hi ajunta á la pro-
fessó tota la quitxalla que, no podent caminar, s'ha quedat á
una ermita més propera y nomenada Los Dolors ò Alonisolí
petit. Avuy ja no existeix aquesta ermita perquè l'han enrunada
ab motiu de construir la nova carretera de Sant Hilari á la Font
picant, ben inútilment per cert, perquè cap nosa feya, puix l'er-
mita quedava á un costat. Haurien de inspirar una mica més
d'interès los llochs tradicionals dels pobles: prou que l'estrange-
risme cuida d'esborrar lo característich que tenim, y no cal sinó
que nosaltres rneteixos hi ajudem pera que aviat hagi fugit del
tot aquesta encisadora varietat qu'és lo més bonich de la Natu-
ralesa.

Molts anys, á més d'anar á Montsolí los vehins de Sant Hilari,
hi van los de Joanet, Arbucies, Carós y altres pobles de la rodalia,
y molts més, si hi hà alguna malura ò han de fer pregaries per
demanar la pluja.

I-li hà la costum á la vila y á tota la comarca, quant neix un
infant, de dir que [han dut del gorch de Montsolí, del meteix
modo que á altres llochs diuen que l'han portat los angelets del
cel, que l'han dut de Barcelona, etc.

Lo gorch de Moqtsolí és bastant tètrich. Diuen que hi han
fades ò dònes d'aigua.

Al cim de la propera montanya de Solterra hi hà una ermita y
diuen la gent del poble que totes les formigues que hi entren
queden mortes. Dèu esser cert, perquè á terra s'hi veu una catifa
d'aquestes bestioles mortes.

Una vella remugosa, després de molt pregarli, me va cantar
duques cançons. La una diu aixís:

LA DIDA (r)

L'infantó no pot dormir
ni al breçol ni á la cadira,
ni tampoch á en el llit d'or,
sinó á la falda de la dida.

Sòn, soneta, vina, sòn;
sòn, soneta, vinc, vina.

(i) Aquesta cançó lia sigut publicada pel Sr. Briz ab lo títul de
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La dida ne fa un gran foch
ab llenya seca d'alzina,
y ab aquell ardor del foch
la dida s'és adormida.

Sòn, soneta, etc.

Quan la dida's despertà
trobà l'infant cendra viva:
la dida ne fa un gran crit:
— Vàlgam la Verge Maria!
Que si vós no m'ajudeu,
del rey seré perseguida.-

Sòn, soneta, etc.

Non passa 1'espay d'un quart
qu'un criat del rey arriba.
—Ay, ay! Dida ¿què teniu,
que n'esteu tant afligida?
—¡Si n'be perdut l'anell d'or,
lo mellor que'l rey tenia!
- Veus-aquí, dida, diners:
aneu á l'argenteria.
— ¡ A y , ay, tristeta de mi,
com aquell non trobaria!

Sòn, soneta, etc.

Se n anà á fer oració
al convent de Santa niaria,
y mentres feya oració
lo rey y la reina arriben.

Sòn, soneta, etc.

— Dida: Itont teniu l'infant?
Nosaltres veure'l voldriem.
— L'he deixat demunt del Il¡t,
demunt del ¡lit que dormia.
Se n'empuja escala amunt
ab lo cor pie d'alegria.

La dida de l'Infant en sas Cançons de la ferra, vol. L, pag. 8, y pel
Sr. Milà y Fontanals en son Romancerillo catalàn, pag. 39, ab lo títul
La Nodria. No obstant, la reproduhim perquè té de nou la tornada
que la completa, no trobada per cap col-lector, y que nostre consoci
delegat lo Sr. Busquets ha tingut la fortuna de trobar corn á vivent
encare en lo fondo de les escabroses Guilleries. - (Nota del senyor
Maspons y Labrós. )
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Ja l'en veu demunt del ¡lit,
demunt del ¡lit que dormia,
ab la Verge á son costat,
més bonich que no solia.

Sòn. soneta, vina, sòn;
sòn, soneta, vina, vina.

De l'altra cançó, que té una tonada molt escayenta, no pogué
la vella recordarla sencera y sois me'n cantà les següents estrofes:

—Si acàs te vols casa ab mi
seràs feliça, Maria.
— Ab vos no m'hi casaré,
los meus pares no ho voldrien
lladre d'honres ne sou vos,
vàlgam la Verge Maria!
—Tals paraules no'n digau:
potser se'n penediriau.
- No me'n tinch d'amagar, no:
prou qu'ho sab tota la vila.
— Adéu, mon amor, adéu,
color de rosa, niolt linda.

JOCHS INFANTILS

A més dels jochs comuns d'altres comarques, com són: á
cu1-t ò fet, rescatar y altres, la maynada de Sant Hilari en té de
propis, com són:

LO PARE ERMITÁ

Eix joch, noys y noyes, lo juguen aixís:`
Los vespres que fa clar de (luna s'aplega un estol de ii aynada,

y un, qu'és lo que fa d'ermità, se posa arrambat á una paret
ahont lo clar de (luna Iii dona, y'ls demés, posats á l'ombra,
criden tots á l'hora:

— Pare ermità, me voleu deixar entrar al sol?
L'ermità respon: —Ni al sol ni á la ¡luna.
La quitxalla: - Los aucellets bé hi entren.
L'ermità : — Oh! Perquè volen.

4



— So —

Llavors tots entren al clap de Llum saltant, fent cabrioles y

cridant:

Jo també hi volo y hi volaré!
Jo també hi volo y hi volaré!

L'ermità, que veu invadits sos dominis de la Ilum, los hi
corre al derrera, y al qu'atrapa á dintre lo posa al seu costat
arrambat á la paret, y s'hi està fins que'1 rescaten.

Es un joch molt animat y bonich.

LA VINGUDA DEL MAIG

A derrers d'Abril totes les noves de cada barri s'apleguen al

cap-vespre, s'agafen de mans, y tot fent la sardana canten :

Are ve lo mes de Maig,
mes de Maig,

que'! sol entra pels torrents,
pels torrents,

á visitar les floretes,
violes y pensaments.

La tonada és d'una música molt tendre y bonica.

SANTRIGA

Per organisar eix joch s'ajunten una vintena de noys, y un
d'ells va á amagarse dins d'una entrada, y quan hi és se n'hi
va un altre y's posa al devant, y tot caminant crida Sanl • iba!! y
els demés responen La Moca!! Y van cridant, cridant y seguint
carrers, y quan lo devanter los té al devant b á l'indret del lloch
ahont sap qu'està amagat l'altre, los sorprèn correntloshi al
derrera, y al que's deixa agafar li toca amagarse.

CALÇOTANA

Ho juguen una munió de noys que ja solen ser més grans



que'Is del joch anterior. Dos s'agafen les mans, se posen al cap
de la plaça y canten :

Calçotana, rabadana, tamborí,
salta de nas aquí!

y corren envers los demés, y tants com n'agafen s'hi afegeixen,
formant una llarga corrúa que's belluga ab violents moviments,
semblant una grossa serpent. A voltes fins hi posen llurs faixes.

Lisos jocós tenen la particularitat de celebrarse al vespre en
temps de primavera. Desde que toquen á rosari fins á les nou, se
senten les canturies de I'aixam de quitxalla que juga per aquells
carrers.

ANTONE BUSQUETS Y PUNSET
Soci delegat á Ripoll
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DATOS PERA L'HISTORIA DE LAS CREUS DE PEDRA DE CATALUNYA,

per	 orbert Font y Sagué, ab un pròlech de J`Vlossèn Collell.

Havem rebut eixa important monografia, premiada en los
Jochs Florals de 1894 y en part ja coneguda per nostres consocis
per haverne donat lo seu ilustrat autor una conferencia en el nos-
tre CENTRE.

Modestament l'anomena datos pera 1'/listoria, quan és ja una
verdadera historia la que fa d'aquestos senzills monuments elevats
per la pietat dels nostres antepassats, y que tantes vegades nos ha
impressionat vivament lo trobarne una en mitj d'un solitari
camí.

Comença per estudiar desde quan los cristians dels primers
temps van tenir representacions materials de la creu, ja com
objecte portàtil ò bé com monument propiament dit; les diferen-
tes fases per que va passar la creu, prenent diverses formes més
ò menys dissimulades, fins á tenir un caràcter del tot pronunciat,
apareixent lo Crist clavat en ella. Estudia també ab documents
irrecusables los diferents objectes als quals aplicaven la creu.

Ha sigut verament un treball de benedictí l'emprès pel senyor
Font y Sagué, puix nos troba quasi cap document que faci refe-
rencia á n'aquesta classe de monuments, haventhi necessitat
d'anarlos á buscar y estudiar en lo meted lloch ahont se troben
emplaçats. Classifica les creus segons lo lloch ahont elles estàn
colocades, dividintles en creus de fossar, d'entrada de poble,
caminals y de terme, ilustrant lo text ab nombrosos gravats pera
major claretat en les descripcions que de les principals de la nos-
tra terra fa, y dóna á coneixe algunes tradicions referents á elles,
tot lo qual resulta que siga un treball acabadíssim y qu'honra en
gran manera al seu jove autor, á qui felicitem de tot cor, pregant

-li que no deixi de mà aquesta classe de treballs que donen á co-
neixe les obres d'artistes humils è ignorats completament y al
meteix temps lo grau de progrés y civilisació á que ja havien
arribat en les passades centuries.—J. V.
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GUIA ITINCRARL\ DE LAS REGIONS COMPRESAS DESDE MONTSERRAT

AL CAMP DE TARRAGONA.— Segona edició, aumentada y cor-
retgida, per En .4rthur Osona, en colaboració ab En ,7oseph
Castellanos.

Com totes les segones edicions que porta publicades lo CENTRE

de l'interessant colecció de guies itineraries de Catalunya escri-
te s pel Sr. Osona en colaboració ab lo Sr. Castellanos, és la guia
que'ns ocupa una complerta descripció de la comarca á que 's
refereix. Conté Iza itineraris, b siga 56 més que l'edició anterior.
Se ven á 250 pessetes en lo CENTRE y principals llibreries.— X.

PLANO DE CATALUÑA, per R. M. (Ramon Morera).

L'utilitat deis mapes y de les cartes geogràfiques de regions
determinades, salta á la vista de tothom. Per l'excursionista són
una imprescindible necessitat. Quantes vegades, en mitj d'una
excursió ò al projectaria, se n'ha deplorat la falta! Però els treballs
topogràfichs són encare escassos á Catalunya pera poder comple-
tar el mapa general de la nostra terra, en la qual rara vegada b
may se pot comptar ab cap ajuda oficial que convé en les empre-
ses costoses.

El plano del Sr. Morera ve á rendir un veritable servey: és el
més complert que s'ha publicat fins are en quant á nomenclatura.
Es molt de doldre que no hi siga senyalada l'orografia, per ajudar
á donar idea de la conformació tant eminentment muntuosa del
nostre país; però l'autor no's compromet á tant, y per xò sens
dupte titula plano al seu magníích treball. Les serres principals,
y fins algunes de secundaries, estàn inscrites en bastarda. Pel
nombre de Ilochs, caserius y santuaris és sobre tot recomenable.
Agrahim á l'autor ]'exemplar que'ns ha ofert, y pot ben creure
que serà estudiat y uti!isat pels excursionistes. —M.



SECCIÓ OFICIAL

SOCIS ENTRATS

DESDE ' L PRIMER DE JANER FINS AL DIA DE LA FETXA

SOCIS RESIDENTS

D. Francesch Nogué y Miquel, D. Salvador Bové y Salvador, D. Joa-
quim Ayné y Rabel!, D. Eduard Schilling y Monfort, D. Sebastià
Vintró y Casallach, D. Lluís Montanyola y Carné, D. Joan
Victory y Taltabull, D. Lluís Bartrina y Fabré, D. Enrich Ven-
tosa, D. Mario Obradors y Vila, D. Enrich Lamarca y de Mar-
cilio, D. Juli Mayor, D. Gabriel Martínez y Altés, D. Frederich
Fernández, D. Ferran Rus, D. Esteve Sunyol y Gasoliba, don
Anton Oliveras, D. Jacinte Carbonell, D. Joseph Sala y Moreno,
D. Joan Ribó y Marquet, D. Joseph M.' Oribe y Patxot, D. An-
toni Niubó y Ribó, D. Joan Oliva y Quintana, D. Ignaci Carsi y
Carsi, D. Sebastià Pla y Salarichs, D. Joseph Calcat, D. Antoni
Serrallach, D. Alfons Oliveda y Llopart, D. Joseph M.' Comella
y Fàbrega, D. Claudi Vidal, D. Antoni de P. Domenech y de
Rico, D. Joan Bassols y Prim, D. J. Grau y Sabat, D. Gastón Fle-
ginheimer.

SOCIS DELEGATS

D. Daniel Vives y Dalmases, Pbre., á Tamarit. —D. Anton Busquets
y Punset, á Ripoll. — D. Francisco Canal y Freixas, á Mollet del
Vallès. — D. Adolf Damians y Vila, á Mollet del Vallès. — D. Joan
Ruiz Porta, á Tarragona. — D. Miquel Galté, á Figueres.

—D. Rafel Patxot, á Sant Feliu de Guíxols. — D. Angel del Arco y
Molinero, á Tarragona.—D. Pere Maspons, á Granollers.

—D. Joseph M. Pereda, á Polanco.

DONATIUS PERA LA BIBLIOTECA

Del Consistori dels Jochs Florals de Barcelona: Volum de ¡894.
Del Real Colegio Tarrasense: Anuario.
De D. J ustus Perthes: Atlas por/Alié.
De D. Ramon O'Callaghan, canonge de Tortosa: Una visita d la Cate-

dral de Tortosa, pel propi donador. — Tortosa, ciudad ,fidelisíma y
egemplar, por D. Vicens de Mirabel) N- Florcadell.

Del Club Alpí Française: Anuari 1893.
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De La Hormiga de Oro: Obras de Fray- Vicente Solano.
De la Excma. Diputació Provincial de Barcelona: Presupost ordi-

nari de 1894-95.
De D. Arthur Osona: Guía itinerari del Alt Pla de Barcelona y Baix

Vallès. — Apèndix á la segona edició de la guia itineraria de la Costa

de Llevant.—Segon apèndix á la segona edició de la guia itineraria

de la Costa de Ponent. — Guia de las regions compresas desde Mont-

serrat al Camp de Tarragona y desde La Segarra al Panadès (2.a
edició), per lo donador.

De D. Ramon Arabia y Solanas: Dictamen referent d la part artística y
de recorts històrichs de la Col-legiala de Vilabertràn, per D. Joseph
Roca y Rius. — Manuscrit original de sa traducció castellana de
la obra Liebet cure Feinde, del P. J. Spillman, publicada ab lo títul
Amad á vuestros enemigos per la llibreria Herder de Freiburg.
— Una excursió á Londres, conferencies donades en lo CENTRE,

pel donador.
De D. Jaume Ramon Vidales: L'Arch de Barà, del propi donador.
De D. Lluís Marian Vidal: Coves prehistòriques de la provincia de

Lleyda. — Más monumentos megalftices en Cataluña, pel propi
donador.

De la Tipografia Catòlica: El triunfo de la Gracia.
De D. Anton Bulbena: D. Quixot de la Mancha, traduit pel propi

donador— Rarnellet de , felicitacions, per id. íd.
De D. Pau Teixidor y Tarrida: Copia del Llibre de la Cort de Ro-

don yà. —Breus noticias de Rodonyà y sa comarca y Una excursió
d'aprenent (manuscrits), pel donador.

De D. Eusebi Güell y Bacigalupi: Ilimno griego á Apolo.— Garraf,
poema dramàtich, acte primer. — íd., acte segon.— Íd., fragment
de l'acte segon.

De D. Emili Canals: Dos àlbums de gravats de monuments de Tarra-
gona.

De D. Francisco de S. btaspons y Labrós: Usi e creden^e populari sici-
liane, pel signore Alattia di Mertina.

De D. Joseph Galbany: Doctrina Catalanista aprovada per la Junta
permanent de la Unió Catalanista.

De D. Joseph Brunet y Bellet: Le Spectacle de la 1Vature, t7:}g.—El
escrito en la pared, I892. — Maravillas de Roma, 1647.— Vida de
José Balsamo, 1794.—Congregante de la Virgen, 1778.— Vida
Jesús, Rúblicas del Alisal romano, 1739. - Llave y • exercicios del
Libro anapocalíptico por dentro y por fuera, ¡681.— Prontuario de
ordenan ;as militares, ¡833.— Manual-instrucció de novicis de la
ordre de Sant Francesch, 1780. — Memoria sobre el origen del
Tabaco, 1833.— Desengaño del hombre en el Tribunal de la For-
tuna. — Dialogues dels Morts, ¡843.— Figure Biblia clarisimi, ¡530.
- Enchiridion ad verborum, t6t8.— Tresor per als vius. t691.—
Casos raros de la con, Q.ssió, t6gt.
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De D. Joaquim Guasch: Grammatica magna — S}-ntaxis sen compen-
diaria (TIii Antonii granraticarum. — Reglas del Antoni posadas en
Cathalà.

De l'Ateneu Barcelonès: Acta de la sesión inaugural de ¡894.
De D. Vicens Plantada y Fonolleda: Refrans recollits en lo Vallès

(manuscrit).
De D. Pere Montanyola: Compendi de la Doctrina Catalanista, per

D. Enrich Prat de la Riba y lo donador.
De D. Joaquim Aldrofeu: Catálogo general de los vegetales cultivados

en los establecimientos hortícolas del donador.
De D. Norbert Font: Estudi sobre '1 regionalisme, pel donador. — Las

creus de pedra de Catalum a, per íd. íd.
De D. Salvador Bové y Salvador: Lo canonge Tau Clarís, pel donador.
De D. Joseph Ricart y Giralt: La previsión científica del tiempo, Cris-

tóbal Colón, cosmógrafo. y Guía marítimo-comercial de los puertos
de la Península Ibérica, pel donador.

De la Real Academia de Ciencias y Artes: Historia de la Corporación,
per D. Joseph Balar¡ y Jovany.

De D. Arthur Masriera, S. J.: Fulles de viatge escr ites en lo santuari de
la `Verge del Milagro del castell d'Agres. — Goigs á Sant Hilari de la
vila d'Artés, pel donador.

De D. A. del Romero \Valsh: La Casa de \1otiistrolY- la Real e4cade-
mia de Ciencias }- sArtes, pel donador.

Del senyor Marquès de Marianao: La Quinta Samà, recorts d'una
excursió, per D. F. Gras y Elias.

De D. Francisco Nogué: `De la nostra collita, colecció de treballs. per
A. Pallejà y lo donador.

De l'Observatori Meteorològich de Manila: La Meteorología en la
Exposición de Chicago, pels PP. Frederich Faura y Joseph Algué.

De D. R. Duran : Catalogue de Photochroms.
De D. Francisco Aionsalvatje y Fossas: Besalú, Santa `Pau, Ridaura,

Vilcondado de Bas. pel donador.
De l'Excm. senyor D. Víctor Balaguer: Safo, `Poesias, Poesias catala-

nas, V ovelas, Las calles de Barcelona en ¡865, Tragedias.
Del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona: Acta de la sesión general

extraordinaria del 31 diciembre 1894.
De D. Angel del Arco y Molinero: Catálogo del Museo Arqueológico de

Tarragona y Estudios de Arqueología, pel donador.
De D. Pere Alsius y Torrent: Serinyà, pel donador.
De D. Manel Rocamora: La Dama de Reus, drama en tres actes, pel

propi donador.
De D. Miquel Sastre: Inventario de la Sección Arqueológica de la Expo-

sición Universal de Barcelona de 1888.
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DONATIUS PER ALS MUSEUS Y COLECCIONS

De D. Joan Cardona: Varis moluscos comuns. — Un exemplar d'una
rostellan curvirostru. — Un íd. de cenitt-un: telescopitnin. — Un íd.
aonla ovuna. — Un íd. lusinsatigerina. — Varis mariscos procedents
del Mediterrà y de las costas de Cuba. — Una argonauta-argo de
Filipinas. — Una margarita margaritífera de íd. (dos valvas). -
Un pany, ab la seva corresponent clau, del sigle XVI, procedent
d'una casa de Vilafranca del Panadès. — Una plata d'últims del
sigle XVI, procedent d'una masia de Sant Pere de Tarrassa. -
Dos escuts de pany, de ferro, procedents de Vilafranca del Pana-
dès. — Vuit rajoles de Valencia. Classe, arts v oficis. — Escullida
y curiosa colecció de sainetes (sigle XVIII y principis del XIX),
auques, romanços, goigs (desde') 1700) y impresos varis.

De D. Miquel Sastre: Un rosetó tallat y daurat. — Una ampolla de
vidre vert de Mallorca. — Una copa per vi ab lo coll d'espiral.
— Dos quadrets ab làmines.

De D. Pere Pagès: Alguns nummulites petits y grossos, recullits en
la serra contrafort de l'Agulla Grossa. — Una fòtograla de Santa
Candia. — Un pergamí.

De D. Joseph Mas, Pbre: Troços de ceràmica del Castell de la Roca.
— Quatre segells.

De D. Joseph iMasalleras: Dos troços de marbre de Santa Agna d'lta-
lia, ab incrustacions.

De D. Martí Ubiñà: Quatre claus de pany.
De D. Norbert Font: Una plata florejada, principis del sigle XIX.
De D. Francesch Carreras y Candi: Dos pedres ab impressions de

plantes.
De D. Macan i Planella: Quatre rajoles de Valencia.—Un troç de drap

teixit.
De D. Pau Teixidor y Tarrida: Una pedra trobada als voltants de

Taniarit (destral prehistòrica). - Tres segells de pobles d'aque-
ll a comarca. —Sis vistes fotogràfiques.

De D. Francisco de S. Maspons: Divuit goigs. — Un mapa de Cata-
lunya per Brosa (gran tamany). — Dos segells de cera.

De D. Sebastià Vintró: Herbari complert d'exemplars de Catalunya
y Mallorca.

De D. Joseph Galbany: Dos goigs.
De donador anònim : Tres goigs.
De D. Pere Pach: Set goigs.
De D. Anton Busquets y Punset: Colecció de goigs.
De D. Bllrtomeu Mitjans: r.}3 fotografies del Japó.



CRONICA DEL CENTRE

SESSIONS OIFICIAI,S

SOLEMNE SESSIÓ INAUGURAL DE L'ANY 1895. — Ab assistencia
d'un nombrós aplech d'associats, deis senyors presidents del Con-
sistori deis Jochs Florals, Unió Catalanista, Lliga de Catalunya,
Centre Escolar Catalanista y altres persones convidades, tingué
lloch lo dia 26 de Janer prop passat.

Lo secretari primer, D. Joseph Galbany y Parladé, donà lectura
de la Memoria deis actes realisats pel CENTRE durant l'any 1894,
treball que, tot hi no ser més qu'una senzilla crònica de la vida
de la nostra corporació, puix lo Sr. Galbany fugí de fer conside-
racions qu'allarguessin la seva tasca, durà sa lectura niés d'una
hora, lo que demostra que són molts los treballs qu'ha fet lo
CENTRE, y tots ells de bon resultat, com s'ha pogut comprovar.

Lo president, D. Francisco de Sales M4aspons y Labrós, llegí
el seu discurs reglamentari , del que creyera excusat fer cap
comentari per hacerse ja publicat, parlantne ab molt elogi la
prempsa de Catalunya, y ademés l'estrangera que l'ha honrat ab
la seva atenció.

Lo Sr, i\Iaspons aixecà la sessió regraciant als senyors con-
currents llur assistencia á l'acte, y molt en particular á les asso-
ciacions catalanistes, que tant Iluhiment donaren al meteix.

SESSIÓ NECROLÒGICA Á LA MEMORIA DE D. ARTHUR PEDRALS Y

MOLINO. — Lo dia 16 de Març tingué lloch aquesta sessió, sentida
prova del reconeixement que té el nostre CENTRE ab lo qui fou
un deis seus més antichs y entusiastes associats En Arthur Pedrals
y !1loliné.

Lo vocal de la Directiva En Carles de Bofarull , encarregat de
la biografía d'En Pedrals, donà lectura del seu treball, que cons

-titueix un hermós estudi de les nostres velles costums qu'en mala
hora van sent arreconades pera obrir pas á los que'ns vénen de
terra estrangera. Demostrà com en Pedrals era un deis pochs que
les serven ab tot carinyo, deduhintne d'això el seu caràcter franch
y pie de bonesa, amant de la familia, ver amich dels seus amichs,
entusiasta admirador de la nacionalitat catalana, de tot quant és
teslimoni del nostre gloriós passat, ferm defensor de les nobles y
justes aspiracions del catalanisme,
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Considerà á n'En Pedrals com á numismàtich y corn á excur-
sionista, estudiant los erudits treballs que féu sobre aquella difícil
ciencia, que tant just renom li van donar tant á Catalun y a com
fòra d'ella, y enumerà los valiosos serveys qu'havia prestat á
l'excursionisme, fent esment d'alguns dels seus millors treballs
sobre arqueología, alguns d'ells publicats en el nostre Butlletí. Lo
treball d'En Bofarull fou objecte d'entusiastes aplaudiments de
l'auditori.

Lo Sr. Maspons y Labrós tancà la sessió ab un sentit parla-
ment en lo qu'expressà l'irreparable pèrdua qu'havia experimentat
lo CENTRE ab la mort de tant inteligent com benvolgut associat.

Assistí á ('acte, en representació de la familia d'En Pedrals,
son fill D. Arthur, soci també del CENTRE.

SESSIONS PREPARATORIAS.— En lo primer trimestre del corrent
an y s'han celebrat las següents:

Dia ti Janer: Sessió preparatoria de l'excursió á Santa Agnès
de Malenyànechs y al Crò« • mlech de Cardedeu. Lectura del tre-
ball Aplech de datos històric /is de Rodonyà y sa comarca, del soci
delegat á Rodonyà D. Pau Teixidor y Tarrida.

Dia 31 Janer: Sessió preparatoria de l'excursió á Castelló
d'Ampuries, Sant Pere de Roda y Llansà. Lectura de la Memoria
d'una excursió á Tamarit, escrita per D. Pau Teixidor y Tarrida.

Dia 22 Març: Sessió preparatoria de l'excursió á Besalú,
Castell de Beuda y Santuari de la Mare de Déu del Alont. Lectura
de la Memoria sobre Les costums típiques de la ciutat de Valls,
de D. Cosme Vidal, delegat á Alcover.

Dia 26 Març: Sessió preparatoria de l'excursió á Validaura y
Sant Iscle de les Feixes. Lectura de lo Manual de Novells Ardits,
de D. Joseph Brunet y Bellet.

Presidí les esmentades sessions lo senyor president del CENTRE

D. Francisco de Sales Maspons y Labrós.

EXCURSIONS OFICIALS

Excu p sió . SANTA AGNGS DE 1MMALANYÁNECIIS Y AL CRÓW:\1LECH

'DE C,^RuEDEU. — En lo present número publiquem la Memoria
que d'ella ha escrit nostre benvolgut consoci delegat á La Roca
del Vallès D. Joan Baptista Sansano,
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Excuasió .1 LLANS, SANT PERE DE RODA, ROSAS Y CASTELLÓ
D'EMRURIES (2 y 3 de Febrer). — Assistencia dels Srs. Castellet,
Torras(D. C. A), Mitjans (D. Bartomeu), Arrau, Robert, Vintró
y Galbany. Sortiren nostres consocis en lo primer tren del dia 2,

arribant á Llansà envers les u. Dinaren á cà la Sabina, dirigintse
després cap al Monastir de Sant Pere de Roda, que visitaren, aixís
com l'ermita de Santa Elena, abdós monuments cada dia més
malmesos y enrunats á causa de la llastimosa deixadesa en que's
troben. Los Srs. Vintró y Galbany tragueren algunes fotografies
d'aqucts llo_hs. Los excursionistes pujaren després á l'enlayrat
cim ahont encare se conserven les ruines del castell de Sant Sal-
vador de la Verdera, magnífich mirador de la comarca ampurda-
nesa y del Pirencu desde el cap Cerbère fins á Andorra, com
també del Rosselló, limitat per les Corberes. Devallaren á Palau
Sabardera, bonich poblet situat en lo repeu de la montanya, y per
un camí de carros bastant dolent anaren á Roses, ahont arribaren
envers les 7 del vespre.

Lo dia 3 se presentà ab una forta pluja, que privà als excur-
sionistes de recorre [hermosa badía de Roses. A dos quarts de
deu del matí sortiren en carruatge envers Castelló d'Empuries,
ahont reberen una coral y entusiasta acullida per part dels senyors
socis del Cent re Catalanista, que's complagueren en acompanyar

-los en la ;r isita als més notables monuments de la població, en
especial á la preciosa col-legiata, valiós joyel) de l'art gòtich.

A mitjdia prosseguiren la marxa envers Figueres, ahont van
pujar al tren, que'Is retornà á Barcelona á les 8 del vespre.

Lo Sr. Vintró continuà l'excursió, visitant Vilabertràn , Vila
-tenim y Girona, emportantse un bon aplech de fotografies de

aquells llochs.

ExcURSIó Á SANT MATEU, PEDRA BAMBOLEJANT DE COLL DE
FORNS Y VALLROMANES (io de Febrer). — Assistencia dels senyors
Maspons y Labrós, Canals, Sastre, Osona, Mitjans, Planella, Ro-
bert, Carsi N, Anglada.

Nostres consocis van deixar lo tren á Vilassar de Mar, diri-
gintse á Vilassar de Dalt y al Santuari de Sant Mateu, desde ahont
se gosa un dilatat panorama de la costa de Llevant y del Vallès.
Per la carena de la montanva anaren á Cul[ de Forns, ahont vege-
ren la Pedra banibolejanl, notable monument megalítich, objecte
primordial de l'excursió. Lo Sr. Planella ne tragué un parescut
croquis. Devallaren á Vallromanes, y per la tardes dirigiren á



Montornès y Mollet, ahont van pujar al derrer tren de la línea de
Sant Joan, qu'arriba á Barcelona á les 7 del vespre.

EXCURSIÓ Á BESALÚ, BEUDA T SANTUARI DE LA MARE DE Du
DEL MONT (23, 24 y 25 de Març). — Assistencia dels Srs. Torras
(D. C. A.), Canals, Mitjans (D. B.), Arrau, Pagès, Robert,
Massó (D. A.), Vintró y Galbany.

Lo primer dia l'emplearen los excursionistes en visitar Banyo-
les y la bellíssima esglesia de Porqueres. Lo dia 24 sortiren de
bon matí de Ban yoles, en carruatge, envers Besalú, visitant de pas
l'esglesia romànica de Serin yà. A Besalú los Srs. Massó, Pagès,
Vintró y Galbany tragueren algunes fotografies de la col-legiata
de Santa María, cada dia en més deplorable estat de ruina, y d'al-
tres monuments notables de la població.

A quarts de deu van sortir en carruatge envers la grandiosa
casa Nogué deSabaró, dirigintse després á Beuda per camí de
ferradura, arribanthi á primera hora de la tarde. Beuda té una
esglesia romànica d'època secundaria bastant notable. La pica
baptismal, de la meteixa època de I'esglesia, és digne d'especial
esment.

De Beuda emprengueren l'ascensió al santuari de la Mare de
Déu del Mont, passant per sota el single de Roca Pastora y pel
derruhit nlonastir de Sant Llorenç del Nlont, avuy parroquia de
Sous. L'ascensió durà duques hores y mitja.

Pernoctaren en lo santuari de la Marc de Déu del Mont, ahont
foren molt atesos pel reverent sacerdot que'l regenta.

Lo panorama desde el santuari és molt dilatat y va] per sí sol
una excursió.

Lo dia 25 sortiren á les 8, emprenent la devallada cap á la
Font dels Falgars, Sant Martí Sasserras y Lladó, ahont arribaren
prop de mitjdia. Lladó té una magnífica colegiata, d'estil romà

-nich molt notable. Fou fotografiada pels esmentats senyors, com
també la pica de l'aygua benevv ta, formada per tres capitells romà

-nichs sobreposats los uns als altres.
De Lladó se dirigiren en carruatge envers Navata y Figueres,

ahont en havent dinat van pujar en el tren, que'ls retornà á Bar-
celona á les 8 de la vetlla.

Los Srs. Pagès, Vintró y Galbany visitaren en la tarde de
aquest dia Castelló d'Ampuries, retornant l'endemà á Barcelona.

ExcuRsió Á LES SERRES DEL TIBIDABO (Sant Iscle de les Feixes,



Valldaura, Vallvidrera y Sant Pere Màrtir). — Aquets llochs, prou
coneguts dels nostres llegidors per haver sigut ressenyats en dife-
rentes ocasions, foren visitats lo dia 31 de Març pels Srs. í`laspons
y Labrós, Osona, Pagès, Canals, Carsi, Grafién, Pons, Borrell,
Tapis, Puig y Planella.

CONFERENCIES

COSTUMS DEL CAMP DE TARRAGONA, per D. Manel Rocamora
(dia 8 de Febrer).

Nostre entusiasta consoci desenrotllà sa conferencia donant á
coneixe les costums d'aquella comarca en cada una de les festivi-
tats de l'any, fixantse especialment en l'estudi de les que reves-
teixen més solemnitat y en lo de les que són més genuinos y es
conserven ab més enteresa.

Donà també á coneixe alguns dels ceremonials que la costum
ha establert en certs actes de la vida, alguns dels quals han anat
perdentse, y altres que subsisteixen , guardant tota sa fesomia
propia, y analisà alguns noms que s'usen exclusivament en la
comarca, comparantlos ab los que generalment s'adopten á Ca-
talunya.

Lo Sr. Rocamora fou calurosament aplaudit per son nombrós
auditori.

IMPRESSIONS DE VIATGES PER EUROPA. NOTAS PERSONALS (dia 8
de Març).

Tant interessant cony agradable fou la conferencia que nos-
tre benvolgut consoci D. Joaquim Cabot y Rovira donà sobre
aquest tema.

Difícil de condensar en breus ratlles les moltes belleses del
treball del Sr. Cabot, exposades totes elles ab una forma brillant
y plena de vida, nos concretarem á senyalar los punts que tractà
en sa conferencia.

Començà ab la relació d'un viatge de Barcelona á Marsella,
precisa descripció de les comarques catalanes qu'el ferro-carril
atravessa, aixís com de les del Rosselló y ProvenÇa; ressenyà los
principals monuments de la capital de la Lombardia, sos notables
museus y sos encontorns, y va descriure lo viatge en ferro-carril
de Milàn á Zurich pel Sant Ghotard, hermosíssim treball que li
valgué entusiastes felicitacions de la concurrencia.



NOVES

En lo primer trimestre del corrent any lo CENTRE ha practicat
duques interessants visites oficials á les coleccions artístic-arqueo-
lògiques del socis senyors D. Joseph Nicolau y D. Alexandre
Planella, assistint á les meteixes un nombrós aplech d'associats,	 •
que van quedar molt complascuts dels valiosos exemplars que
van tenir ocasió d'admirar en abdugues coleccions, així com de.
Ics fineses que van rebre dels seus ilustrats propietaris.

= Molt celebrades han sigut les tres exposicions fotogràfiques
que'n el passat Janer ha realisat lo CENTRE en lo saló artístich de
La Vanguardia.

En elles s'ha exhibit una nombrosa colecció de vistes deis
Pirineus, desde la Maladetta al cap Cerbère, quins clixés són
deguts als nostres consocis los Srs. Vidal (D. LI. M.) , Massó
(D. A.), Comte de Saint-Saud, Torres (D. C. A.), Vintró,
Pitxot, Pagès, Massó Torrents, Rogent y Sunyol.

Derrerament també va estar exposada en lo meteix saló
[hermosa colecció de fotografies de Londres qu'el Sr. Arabia y
Solanas va presentar al CENTRE quan va donar les seves interes-
sants conferencies sobre aquella capital.

= Lo dia aq de Març el CENTRE se vegé honrat per la visita
de D. Emili de Barros, distingit arqueblech de Río Janeiro,
que quedà agradablement sorprès de [existencia á Espanya de la
nostra corporació, mantinguda per l'entusiasme y solament auxi-
liada per iniciativa particular, y estranyà molt que] govern
espanyol y les corporacions provincials y municipals vegessin
ab indiferencia la nostra patriòtica tasca no concedintli lo més
petit auxili.

Al despedirse entrepà una regular cantitat en metàlich pera la
caixa del CENTRE.

La Junta Directiva, tenint en compte l'entusiasme y'Is conei-
xements del Sr. de Barros, per unanimitat lo nombrà soci delegat
á Río Janeiro, y agrahida per son donatiu li regalà una colecció
de les publicacions del CENTRE encare no agotades.

= Lo dia t } de Març morí á Dax (França) lo general
Nansouty. Nasqué á Dijon lo 20 de Febrer de 1815, essent fill del
president de Brosses y nevot del general Nansouty del primer
imperi. En 1837 era voluntari de cavalleria, 4 anys després
subtinent, en 1861 coronel, y en 1869 general. Quan la guerra
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franch-prusiana, manà la 2. brigada de cavalleria del I.e r cos
d'exèrcit á les ordes de Mac-Mahon. Assistí á tots los combats
abans de la capitulació de Sedan, y després d'ella portà á París
un exèrcit de 12,000 homes. Víctima de l'injusticia humana en
sa carrera militar, l'abandonà y ajudà á la Societat Ramond de
Bagneres de Bigorre pera instalar lo refugi y l'observatori meteo-
rològich (estació Plantade) del Pic de Midi, qu'ha dirigit fins al
dia de sa mort. Los serveys qu'ab ses observacions meteorològi-
ques ha prestat á la ciencia y á les comarques vehines, li valgueren
la medalla de la Societat Cientílica de França.

Quan nostres consocis los Srs. Arabia y Solanas, Torras
(C. A.), Bofill, Faura, Canals, Mitjans, Gàndara, Sunyol, Pié y
Tobella assistiren á la reunió del Club Alpí Francès pera fer les
ascencions al Pic de Midi }, al Mont Perdu y s'hi vegeren sor-
presos per horrorosa tempestat, reberen en l'estació Plantade
cordial hospitalitat del general Nansouty y de M. Vaussenat,
quins senyors feren admirablement los honors de la casa y expli-
caren als excursionistes l'historia detallada de l'observatori
(D. E. P.) .

= Un dels nostres més actius delegats á l'Alt Ampurdà nos
participa, en extensa comunicació, que'n lo poble dA..., á
mitja hora de La Junquera, poble que possehcix una hermosa
iglesia romànica del sigle XI, hi va descobrir, fa més d'un any,
duques bacines de capta de coure qu'á bon segur dataven de la
meteixa fetxa de la construcció de I'if;lesia. Nostre bon consoci
va advertir al senyor rector lo valor arqueològich de dites bacines,
recomanantli la conservació de les mateixes. Fa cosa d'un mes, á
l'anar l'esmentat consoci á fotografiarles, va trobar que les baci-
nes s'havien metamorfosejat en plàteres de coure, lluhentes y
llises com culs de perol. Segons sembla, va passar un jueu
antiquari y va comprarles al sen yor rector per molts pochs
quarsos.

També és de doldre que l'interior de [iglesia, qu'és de pedra
de granit, I'haai fet pintar dit senyor rector, tranyent-li, com és
natural, ¡'hermosura, severitat y esbeltesa qu'abans tenia.

Lo CENTRE EXCURSIONISTA us CATALUNYA sols se declara respon-
sable de lo contingut en la Secció Oficial del seu BUTLLETÍ, deixant
íntegra als respectius autors la responsabilitat dels treballs lirmats.

Barcelona.—Imp. L'Avenç: Ronda de ¡'Universitat, 4. — Telefono 115
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