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LLEYDA Y CERVERA

AB LOS «PRIVILEGIS DELS BOTIFLERS»

- Qui per primera vegada vagi a Lleyda, se li farà simpà-
tich tot seguit, bon xich abans d'arribarhi, l'enlairat cam-
panar de la Catedral, que, edificat en la part més alta,
domina atrevidament la ciutat que a ses plantes s'asseu
suaument fins detenirla'1 riu Segre, que ab corrent silen-
ciosas va a perdre al Lluny com faixa blava.

La ciutat en tot té l'aspecte d'un poble gran de Cata-
lunya. Sos sofriments en passades guerres no han deixat
tal volta estendre ses ales, essent per això quasi gens in-
dustrial, quan lo riu seria per ella un factor important.
Procedent sa riquesa exclusivament de l'agricultura, en la
situació brillant d'ella se jutjarà'l de la població. No obs-
tant, la reacció d'anys endarrera va portar a Lleyda algun
diner de l'altra part de Pireneu, y això bé's deixa veure en
lo que ha millorat d'algun temps ençà. Los edificis del
costat de l'Estació, que pot dirsen Ensanxe, y bastants deis
carrers principals, són ja moderns; més a l'extrem del car-
rer Major se veuen típichs porxos sota'ls quals mostraven
los petits establiments sos atractívols objectes en dies de
fira y abrigava als mercadejants de 1'inclemencia d'un mal
dia. Aquesta nota característica se pot encara ben saborejar
en les Perxes de dalt y de baix. Lo accidentat de molts de
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sos carrers, així com la falta d'aquestes linies rectes a que
estem avesats los de la ciutat nova, si bé de moment dispo-
sen poch bé l'ànim, després s'hi estima en elis cert aire
d'antigor que acaba per ferlos simpàtichs.

La vigilancia que sembla exercir lo campanar per sa
posició dominant, és una constant crida que desde aquell
cim fa a l'excursionista, y per això aquest busca en ell sa
primera visita tot just entra en la ciutat. 1-Ii ha rahó de
sentirse atret per aquella mole de pedra, única que's con-
serva independent de tot lo restant del temple antich, com
si'l destí l'hagués reservat pera cantar ab sa veu de bronzo
els tristos planys de ses parets germanes, fuetejades y escla-
visades per l'ignominiós Felip V, y continuades en igual
condició, sembla mentida! fins en los temps presents que's
diuen de llibertat.

Sí: a l'arribar a dalt, lo cor s'oprimeix, perquè allí aon
penseu trobarhi la casa de Déu, la bayoneta, el canó y les
calces vermelles sols hi campejen, y la culata del centinella
impideix l'examen d'aquella joya romànica que s'està per-
dent. Convertida en malhora per les tropes de Felip V en
quartels, així mateix ho han anat utilisant sos successors,
dividintho en seccions, aixecant parets interiors, obrint y
tapant portals pera magatzems de pólvora, projectils, armes
y altres miseries que l'humanitat necessita, sinó pera men-
jar, pera viure. Així l'ànima's condol al veure tanta muti-
lació, y l'egoisme dels homes, que permeterà la total ruina
d'aquell lloch abans sant, abans de renunciar al dret que
adquirí un rey ab més sort que justicia.

Tota la Catedral està avuy en estat deplorable. Com
si'l ferro d'aquells malehits no hagués sigut prou, lo temps,
la deixadesa y'l tant se me'n dona han acabat perquè no's-
vegi en ella una finestra que no siga maltractada, una mot-
llura sencera ni cap de les estatues que guarnien alguna
portada. Afortunadament lo Museu d'Antiguetats guarda
tot lo que s'ha pogut recullir, tant de la part forana com
interior, y al quin recomano una visita. La dificultat,.
donchs, de veures desahogadament los dintres (per més que
se citen com a exemplar curiós) treuen una bona part del
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gust de l'excursionista que's llença a ses investigacions.
Mil vegades preferiria veure aquell lloch com abans Ripoll
y com ara Poblet, quiet y mut parlantme del vandalisme
passat però execrat avuy, que toparme ab un soldat en una
de les malmeses portes de la Catedral ab cara riallera y
dirigintsem potser en català.

Aquest edifici ofereix en sa inspecció una nota curiosa,
yés lo trobarshi barrejats los ordres romànich y gòtich, dei-
xanthi entreveure al mateix temps quelcom d'àrabe que la
fa més original. Aquesta barreja's pot veure en una de les
portes principals, interessantíssima en extrem, perquè tots
los tres caràcters hi estàn armoniosament combinats, sens
que l'un gust desfaci les belleses de l'altre. En general,
l'edifici's presenta romànich y és Pistil que hi domina. No
obstant, hi han molts troços, especialment en lo frontis,
que pot donàrsels lo nom de gòtich pur. Lo campanar ho
és també a tot rigor, y sa esbeltesa impressiona. Llàstima
de son estat de deterioro! Més ell, a pesar de tot, lluita
contra les cadenes, y és, com he dit al començament,
l'única part de l'edifici que continua rendint servey com
abans, donchs anuncia ab ses campanes les festes de la cate-
dral nova y'ls dols de la ciutat. Encara que lluny del nou
temple, ne forma part, y d'ell y de cap altre se serveixen.
Però runes empresonades són doblement sentides, y, així,
després d'haver dirigit una mirada al panorama que desde
allí s'ovira y al célebre pou de cinch boques quina fonda-
ria espanta, manat obrir pel general Aubigny quan la
guerra de successió y conservat més tard pera dipòsits de
gel, baixem a la ciutat pera visitar la Catedral nova.

Siga que l'abandonada se n'ha portat bona part del
gust de sentir, siga que en realitat aquell era'! temple més
gran que Lleyda debia destinar a Déu, y cap més, lo cert
és que en presencia del de baix no s'hi sap trobar res que
aleni més fort. Lo pòrtich o vestíbul millor indica l'en-
trada d'un quartel, teatre o altre edifici que no pas la d'un
!loch sagrat. Encara que gran tota l'iglesia, desahogada y
fins podriem dir imponent, recordant la de dalt, un hom
no s'hi troba prou xich. Té tres naus, y, com en la major
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part de nostres catedrals, lo chor se troba emplaçat al cen-
tre de I'iglesia. En ell s'hi veuen bons treballs d'esculptura.
Com se pot suposar, aquest edifici és relativament modern,
del sigle passat, y és d'ordre corinti. S'hi recomanen
també alguns altars laterals per sa riquesa esculptòrica.

Un exemplar té Lleyda sumament curiós y que desgra-
ciadament no abunden gaire: vuy parlar de l'iglesia de
Sant Llorens, que atribueixo a lo més primitiu que resta
en peu a la nostra terra en aquest genre. Consta aquest
temple de tres naus. y no obstant se deixa ben veure que
les laterals són molt posteriors a la del centre. Son aspecte
és tètrich y misteriós, tot just si entra la suficient llum
pera ferse càrrech d'aquella robusta obra, aon s'hi veuen
les sis columnes que aguanten la volta nua, àrida, com los
mateixos pilans, que sols tenen en sa part superior la trista
]finia del capitell, deixat d'una manera barroera y farrenya.
Resulta son conjunt una especie d'aspresa que'ns lliga ab
la gent d'aquelles edats, sentintne son bafyconservantnos
estàtichs davant d'aquella obra que dona basarda a l'espe-
r i t. L'altar major és gòtich, així com una hermosa porta
junt al campanar.

En l'actualitat s'està aixecant un nou temple erigit a
Sant Joan, el qual, quan siga acabat, honrarà, segons
diuen, a Lleyda, però que no rescabalarà certament la per-
dua de l'antich, que m'explicaren que era joya històrica
que l'inicua febre enrunadora del 68 féu desapareixer com
una de tantes.

Hi ha, sense aquestes, algunes altres iglesies en Lleyda,
si bé crech haver fet menció sols de les principals y que
son mèrit ho reclama.

Lo tipo del carrer de Cavallers, ab son empedrat y an-
tichs casals, és lo d'aquells que en tota ciutat existia des-
tinat a reunirhi les cases dels més poderosos y valiosos
senyors de la població, y encara poden veures moltes
d'aquestes senyorials vivendes que parlen de la noblesa de
la ciutat del Segre en passats temps. Y ja que d'aquest
parlo, vos convido a atravessarlo pera gosar un moment
del passeig més encantador que posseeix Lleyda a l'altre
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costat de riu: són los Camps Eliseus. Si us hi trobeu, es-
pecial m ent a l'estiu, sota aquells grans arbres, no sentireu
lo rigor de l'estació, y, si sou poetes, ha de fer brollar de
vostra ànima un espontani idili per lo que enraona la na-
turalesa, allí esplendorosa.

Situada la linfa férrea un xich més alta que la ciutat,
a l'arribar a Cervera, desde'! vagó, podreu guaytarla do-
minant sos edificis, sobre deis quals sobre-ixen les torres
de l'Universitat y'l campanar de la parroquia.

Tot just a la població, reviu en nostra memoria la des-
ditxada guerra de Successió, en la qual se sap l'importan-
cia tristament cèlk bre que hi jugà Cervera, única pot
dirse que a Catalun y a obrí ses portes al net dei francès.
D'aital fet ne tragué l'avorrició de tots los catalans d'aque-
lla época que miraven a la ciutat com a filla borda de nos-
tra raça; però en cambi també lograva de Felip infinitat
de favors y ab ells la creació de sa gran Universitat. Però,
terrible sarcasme! mentres aquesta, solitaria, ab sos murs.
foscos y tristos, sembla sostindres encara pera reprotxar la
conducta deis ilusos botiflers, renaixen les que havia engo-
lit un dia, difundint ara nous y més vasts estudis. Y també,
com si pesés sobre Cervera la maledicció deis partidaris de
l'Arxiduch, malgrat !'importancia adquirida llavors y sa
antiquíssima y brillant historia, no's mou, ni's desenrotlla
son comerç, tot és calma, y ni s'envaneix de portar lo títol
de ciutat.

Per això, al sentar la planta en Cervera, és nostra pri-
mera ullada pera !`Universitat, y realment imposa aquell
gran quadro de pedra; però al dir això d'aital edifici crech
que ho he dit tot, perquè, inspeccionat detingudament,
prompte's fadiga la vista d'apuntar sempre lo mateix, tro

-banthi una pesantor y poch gust que acaben per fer perdre
1'ilusió que momentaniamént havia fet concebir la gran-
diositat de l'edifici. Formen son frontis una portada, punt
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principal on se concentra la nostra atenció; però ni les
quatre columnes empotrades a la paret que s'aixequen al
costat de la porta, sòcols, capitells, ni la part alta que des-
cansa sobre la cornisa ab los escuts pontifici y reyal, guar-
dant en son centre una estatua de la Verge, diuen gran
cosa de l'art. A banda y banda de portada s'extén un mur
ab finestres al primer y rematant ab balustrada, encloent
això per sos dos extrems un cos d'edifici avançat ab un pis
més d'altura.

Tal és, en resum, lo frontis de ]'Universitat de Cervera,
gran en dimensions, xich en art. L'interior, segons me di-
gueren, és molt millor; però habitantlo en l'actualitat los
PP. Missioners, no és tant fàcil poder-lo seguir y veure en
hores y dies qualsevols. Per això jo vaig haverhi de renun-
ciar. Es grat, no obstant, sota aquell portal, pensar en nos-
tres avis, los estudiants de Cervera, ab son manteu, cua y
descomunal barret, recordar les mil picardies que s'havien
cobejat dins sos pòrtichs pera practicarles l'endemà entre
la gent senzilla d'aquella reduhida població. Bo és, donchs,
que puguin conservarlo los PP. Missioners, sols sigui com
a record històrich, perquè en aquest desditxat país, ja se
sap, los edificis d'aquesta naturalesa s'habiliten primer per
presons, més tard per pallices y a l'últim se'n cuida lo
temps.

Seguint un ordre estricte de bon gust, hauria hagut de
començar per l'iglésia parroquial; però ]'importancia his-
tòrica de l'Universitat ha fet que vegessim y parlessim del
temple en segon Iloch; ya fe que no's pot pas mencionar
com a riquesa de detalls, però son airós total y senzillesa
captiven tot seguit, fentlo un exemplar, lo millor, al meu
entendre, de Cervera, com a gust arquitectònich. L'edifici
és gòtich y d'una simplicitat elegant. Consta son interior
de tres naus, sent de bones proporcions la central y sepa-
rades per dèu pilars que, com he dit, careixen d'ornament
esculptòrich: tot és confiat a les soles linies. L'altar major,
dedicat a Santa Maria, és pobre y desdiu del caràcter del
temple. Hi han en alguns altars diferents sepulcres, encara
que pochs y no molt notables. Un amich me donà a copiar
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CsavERA.—Casa Consistorial y campanar de la parroquia
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l'epitafi d'un d'ells, escrit en vers y en metre elàstich, quin
text és com segueix:

Tu, hom, que'm guardes a mi,
hom era així com tu e morí,
e tu n:oràs e seràs axí com nii.
Di 1 pater noster per anima de mi
Ramon Sera, que iach ací.
En la capella mia de Sant Martí
e desta present vida lo dia de Tots Sans lan
M.CCCLXXX dos passí.
Fé bonas obras e faràs bona fi,
e notre Senyor Deus, perdonaros a nostres pecats
a tu ca mi. Amen.

Atenent que en aquesta iglesia devem fixarnos més en
lo conjunt, per esser poch rica en detalls, no hi buscarem
altra cosa rellevant digna de detindre una visita ràpida com
la nostra, donantnos per despedits del sagrat recinte des-
prés d'havernos parat davant lo sever frontis. Lo campanar
és gòtich y elegant, y'1 podrem veure a ]'arribar a la Plaça
Major y contemplar en un de sos costats la Casa de la
Ciutat, sobre la qual ressurt la torra com rematant l'edifici.

La Casa Consistorial, obra macissa de pedra, en la que's
tingué més en compte la solidesa que altra cosa, consta de
baixos, primer y segon pis, sent lo més remarcable de l'edi-
fici unes típiques figures de mig cos que serveixen de mèn-
sules als balcons del primer. Recorden aqueixes figures los
trajos y tipos de l'època, y per això són dignes de contem-
plació. D'altra part, la totalitat de la casa és desahogada;
en son interior deu recomanarse la sala de retratos, aont
hi figuren tots los reys y reynes de la dinastia austriaca,
aixís com lo primer Borbon Felip V. N'hi han alguns de
notable mèrit.

Es aprofitada una visita també en Cervera a la capella
de Sant Cristòfol, de gust romànich, en la qual poden vèu-'
reshi alguns retaules gòtichs.

En aquest punt vuy parlar deis interessants Privilegis
dels Boliilers, notables baix tots conceptes pera posar de
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manifest l'odi que ab los vigatans se guardaven en aquella
malaventurada època. Es per demés que m'entretinga a
contar com y per qué se sentien tant allunyats los dos ban-
dos; tots ho sabem: l'historia nos ho explica fil per fil, y
representa aquesta un paper de tanta trascendencia pera
nosaltres en dita època, que difícilment trobariem català
que no us digués qui era'l botifler y qui lo vigatà en la
guerra de Successió. Constantnos ab lo deliri en que cada
bu defensava son partit fins al fanatisme, no estranyarem
agusessin abdós bandos l'imaginació pera fer sentir sa
crudeltatalvençut, y un refinament potveuresen lo còdich
de que parlo, a qual fi lo continuo per que s'ho mereix.
Jo coneixia desde Barcelona la persona que'l guardava, y
aixís vareig aprofitar ma estada en Cervera pera lograrne
una copia, que després m'enviaren en castellà, per més que
l'original que vaig examinar era bilingüe, això és, en cas-
tellà y català.

Traduit, diu aixís:

«IN DEI NOMINE AMEN.

»Die Trigessiina inensis Junlij. Anno a Nativitate Domini
Alillesimo Septingentessimo Octavo.

»Reunits y congregats en lo sacre convent del Pare Sant
Domingo de la vila de Peralada, Bisbat de Girona, lo Mag

-nífich Angel Machy y Cortada, y de la casa robada y des-
truida per los rebeldes, Agutzil y Comissari Real de la
Sacra Catòlica y Real fvl. de Felip V (que Déu prosperi y
guardi) los Ilustres D. Francesch Guanter, Monjo del
convent de Sant Pere de Roda, lo Pare Anton Morull,
Prior de dit convent de Peralada, y'l Pare Joan Pi, Presi-
dent del mateix convent, lo Pare Francesch Roig y limos-
ner del Batalló de Pou de Jafra, presents, y los Reverents
Drs. Silvestre Bona Bosch y Vilavella y Joseph Sabater,
que després firmaràn, los quals formen lo braç ecle-
siàstich.

»Los nobles D. Pere Domenach, D. Joseph Batlle de
Sans, D. Martí Bisba, D. Joseph Carbonell, D. Francesch
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Matas y Pallisera, D. Joseph 11latas y Satlla, que formen lo
braç militar.

»Los Magnífichs y discrets Salvador Prats y Matas,
Francesch Escofet, Miquel Castelló y Capdeygua, Jaume
Casamor, Joseph Gelabert y Joseph y Narcís Vidal, que
formen lo braç real.

»Reunits y congregats per lo dit Angel Machy Cortada
y de la casa robada y destruida per los rebeldes, y per ma-
laltia del magnífich y estimat Real Conseller de dita Sacra
Catòlica y Real Magestat, lo Dr. D. Gregori Matas y Pujol,
ministre de Justicia y Politica, qui en dit nom y pera las
cosas tocants al present Principat de Catalunya, salvo la
conformitat de S. C. y R. Magestat y no d'altre manera,
los referits braços eclesiàstich, militar y real han proposat
los articles y proposicions següents, los quals són y seràn
en forma y valor de les constitucions que los antepassats
de dita S. C. y R. Magestat han acostumat a tenir.

»I• cr Se dona pie poder a l'expressat Angel Machy y
Cortada y de la casa robada y destruida per los rebeldes,
pera escriure y continuar las presents Corts y fer d'aque-
lles quantes copies simples y autèntiques seràn necesarias,
y poderles imprimir, donantli tot lo pie poder que'n sem-
blants casos de Corts s'ha acostumat a donar, y formarles
y continuarles segons li pareixerà ser útil al real servey,
pera lo qual ha elegit protonotari ab poder extens.

»2. n Que cap persona de qualsevulga estat y condició
que siga puga gosar deis privilegis de Botifler, sinó aquells
que seràn aprovats per un comissari de cada un de dits
braços, y los que contravindràn, si fos eclesiàstich o mili-
tar, siga desterrat per tota la vida a una isla d'Africa que
S. M. senyali, y si serà plebey serà condemnat a remar en
les galeres de S. M. per tota la vida.

»3. cr Que cap Botifler puga venjarse de cap Vigatà ni
maltractarlo en causa propria, donchs pera ses pretencions
deurà acudir als ministres de justicia pera pendre una pro-
videncia; ni tampoch poden los expressats Botiflers infa-
mar per venjança a cap home de bé ab lo títol de Vigatà,
declarant tant sois per tals Vigatans los caps de la rebelió



y quants han donat consell, favor y ajuda, y han pres les
armes voluntariament contra S. M.

»4. t Que'ls ministres de justicia que endavant s'esta-
bleixin feta la desitjada conquista de Catalunya, així reals
com baronals, y sos oficials y notaris de les ciutats, viles y
liochs, deuen esser aprovats de Botiflers, com s'ha dit,
y tenir les presents Corts.

»5. t Que tots los aprovats per Botiflers en la forma a
dalt expressada puguen esser nombrats per tots y qualse-
vol oficis y dignitats, cada hu per son braç de la manera
que S. M. se serveixi honrarlos, no obstant qualsevol pri-
vilegi concedit a les ciutats, viles y llochs abans de la re-
beldia de l'any 1705.

»6. è Que qualsevulga Botifler puga donar cent o més
bastonades a qualsevulga Vigatà que mal-parlara de S. M.,
dels Botiflers y deis que hauràn seguit son partit, sens que
cap ministre de justicia puga procedir contra'ls tals Boti-
flers ni sumariarlos per les bastonades que hauràn donat;
y si'l tal o tais vigatans que hauràn rebut les bastonades
(lo que Déu permeti succeeixi a molts) sortiren ferits o tren-
cat un braç o braços, cama o cames, costella o costelles; y
si'l tal Vigatà fos pobre y'1 Botifler rich, deu aquest pagar
la curació, donant al cirurgià o metge, si fos necessari, lo
que bé li sembli a dit Botifler; y si de les expressades bas-
tonades morís, dega y haga de ferio enterrar en modesta
sepultura.

» 7 . é Que algun o alguns Vigatans maltractessin a al-
gun o alguns Botiflers, o a algun o alguns soldat o soldats
y oficials de l'exèrcit real, tant de paraula com d'obra, si-
guen castigats los expressats Vigatans ab tot lo rigor de
justicia fins la pena de mort corporal, segons lo cas ho re-
quereixi, sens que puga perdonar per part de la justicia,
encara que'! Vigatà siga perdonat per la part agraviada; y
si algun o alguns deis expressats Botiflers assessinés an
algun Vigatà, ara per llavors se'ls perdona enterament
mentres la mort no's faci en lloch sagrat o en , venjança
propria.

»8. au Que tots y qualsevulga Botiflers tenen y tindràs
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dret sobre tots y qualsevulga béns y havers de tots y qual
-sevulga Vigatans, tant en les coses de menjar, beure, cal-

çar y vestir, com en tot lo demés que sembli bé a dits
Botiflers, fent de tot com de cosa propria, sens escrúpols
de conciencia, mentres plagui a S. M.

» 9 . 0 Se casen, cancelen y anulen tots y qualsevulga
deutes que algun o alguns deis referits Botiflers estiguessin
devent a tots y qualsevulga Vigatans fins lo dia de la rebe-
lió de l'expressat any de 1705.

»Casant y anulant aquelles, volen que ¡'innata fidelitat
tinguda a son llegítim y estimat rey y senyor serveixi de
pago y solvencia, encara que siga promès ab jurament; y
si alguns ministres de justicia fessin lo contrari, manant
pagar o fer pagar los tals deutes, caiguin los expressats
ministres en l'ira y indignació de S. M. Y si algun o al-
guns Vigatans deuràn alguna cosa a qualsevulga Botifler,
tinguen de pagar, encara que tinguen rebuts deis sacrí-
lechs ministres del Senyor Arxiduch, y pugueu alegar si't
dech, que't lega, y si'm deus, pàgam; y en cas de condemna,
a tots los danys, gastos y interessos, procedint contra les
persones deis expressats Vigatans y sos bens.

» lo. S'ordena y mana que si's trobés alguna dòna o
dònes en acte carnal ab algun Vigatà, a menys d'esscr lo
marit ab sa muller, se facin presos o preses y siguen casti-
gats y expulsats de la ciutat, vila y lloch aon fossin trobats
ab la major ignominia, això és, la dòna ab lo cap rapat y
tallades les faldilles fins als genolls, y l'home nu de mig
cos per amunt y sens portar res al cap; y si fos frare o
clerch Vigatà, siga confinat a les Indies o a l'Africa, y si
frare -llech, siga condemnat a remar per dèu anys en les
galeres de S. M.

»!t. S'ordena y mana a tots y qualsevulga oficials,
així reals com baronais, que si vingués lo cas de trobar
algun o alguns Botiflers en acte carnal ab la muller, filla,
-germana, nevoda, parenta o criada d'algun o alguns Viga-
tans, y aquests demanessin justicia, tant sois seràn obligats
a pagar, a saber: per les mullers, 20 sous (lo rals); per les
filles, i5 sous (8 rals); per les germanes, 12 SOUS (6 rals); per
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les nevodes, io sous (5 rals); per les parentes, 8 sous (q. rais);
y per les criades, 6 sous (3 rals), tot moneda barcelonesa; y
els que contravindràs 'a n'aquest capítol caiguen en la
multa de ioo lliures (i.o66 rals) y serán privats d'admi-
nistrar justicia.

» 12. S'ha de suplicar a S. M. que, feta la desitjada
conquista de Catalunya, s'ordeni y mani a totes les ciu-
tats, viles y llochs del present Principat que donguin los
noms y apellidos de tots los que hauràn servit al senyor
Arxiduch, prenent les armes voluntariament contra S. M. y
que hagin de compareixer aon se'ls mani; y en cas de re-
sistencia se facin presos y lligats siguen portats a les pre-
sons reals pera esser embarcats y transportats a la con-
quista d'Oràn o aon S. M. disposi, manant lo referit a
uns y a altres baix pena de la vida sens excepció de per-
sona dels que hauràn servit, com queda dit, privant als
naturals de Catalunya perpetualment lo poder usar armes
tots aquells que hauràn donat favor, ajuda y consell a
l'expressada rebeldia y hauràn pres les armes voluntaria-
ment, y a sos descendents perpetualment.

» 13. S'ha de suplicar a S. M. que, en atenció a que
les ciutats, viles y llochs quasi totes han consentit volun-
tariament en la referida rebelió, siga servit, feta l'expres-
sada conquista, manar pendre y unir a son Real Patri-
moni tots los emoluments, rendes y qualsevulga profits
que tinguessin les expressades ciutats, viles y llochs abans
de dita rebelió, donantloshi, no obstant, y concedintioshi
privilegi real y perpetual de no poder ja may Catalunya y
sos naturals pendre les armes contra dita Real Majestat y
sos successors perpetualment, ni tocar corns o bocines, ni
campanes ni fer cosa alguna contra son real servey, baix
pena de la vida y con fiscació de sos bens.

» 14. Per quant s'ha experimentat y experimenta que
la multitut de frares y clerchs de sobra que s'han trobat
y's troben en lo present Principat han causat la total rebe-
lió referida per haver induit a ella als plebeys, s'ha de
suplicar a S. M. siga servit pregar a Sa Santitat que's ser-
yesca manar als prelats tinguen major cuidado y vigilan-
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cia en ordenar que'ls frares y clerchs siguen rigurosament
examinats, tant de sa ciencia com de les costums y llinat-
ges de ses propries persones; per quant s'ha experimentat
fins ara que alguns frares y clerchs són més dignes de ser-
vir y remar en les galeres de S. M. que de les sagrades or-
dres que se'ls ha donat, salva fide, y per lo tant manar que
ningú s'atrevesca a tenir en sa casa cap frare ni clerch
pera cosa alguna, sinó solament per lo tocant als Sants
Sagraments, ni pera mestre ni pera procurador, manant
aixís mateix als expressats frares y clerchs que no paguen
entrar ni sortir de casa alguna de plebeys, a no esser per
administrar los Sants Sagraments, y, pera que més pun-
tualment s'observi, se deu fer senyal ab les confraries
abans d'anar a administrarlos; y'l frare o clerch vigatà que
contravindrà a lo referit, siga pres y desterrat a l'Africa pera
tota sa vida, y que'ls plebeys que ho dissimularàn incor-
rin en una pena a arbitre del jutge o jutges de les ciutats,
viles y llochs aon succehirà 1'inobservancia, quina pena
puga arribar a esser fins la d'açots, per convenir aixís al
servey d'abdues Majestats divina y humana; y que'n los
convents més grans y poblats de frares sols hi puga haver
vintiset sacerdots y sis llechs, y'ls demés convents en
aquesta proporció, y la renda sobrant s'apliqui al real tre-
sor pera fer la guerra als in fi dels.

» i5. Per quant s'ha experimentat que les campanes y
corns o bocines han ocasionat repentina motins ab gran
perjudici de les Majestats divina y humana, se serveixi
ordenar y manar que desde ara en avant ningú s'atreveixi
a tenir en sa casa ni en altra part corn o bocina, baix pena
de la vida, y'1 que tocarà les campanes pera somatent
sense expressa llicencia de superior competent incorri en
la mateixa pena de la vida, lo mateix que'ls que'ls hi do-
naràn consell, favor y ajuda.

» i6. Que cap Botifler puga deixar sos bens ni deixar
llegat o llegats directa o indirectament a cap Vigatà, en-
cara que siga de pare a fill, comprenent també qualsevulga
altra especie de persones, com són pares, fills, germans,
germanes, cosins germans, cosines germanes, y en qualse-
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vol altre grau de parentesch, tant de consanguinitat, a fi ni-
tat, com per rahó d'amistat; y en cas de fer lo contrari
incorrin en la pena de que dits bens donats o llegats siguen

•confiscats y aplicats al Real Tresor de S. M. perpetualment.
• » 17. Que's prohibeixi que cap Botifler ni sos fills, ni
descendents en qualsevol grau que siga, puguen casarse ni
contraure matrimoni ab cap Vigatà ni descendent d'a-
quells, ni sos successors fins a la quarta generació, baix
pena, en cas de contravenció, de confiscació perpetuat de
sos bens y d'incorrer en l'ira y indignació de S. M.

»i8. Que se supliqui com se suplica a S. M. que'Is
processos aixís civils com criminals de qualsevol especie
que siguin, que's trobaven instruits fins lo dia o dies de la
rebelió d'aquest Principat, quedin en sa força y vigor y
puguen jutjarse de la mateixa manera que si'! . senyor Arxi-
duch no hagués estat ni entrat en lo present Principat, ca-
sant y anulant qualsevols procediments fets per dit senyor
Arxiduch osos suposats ministres, volent y manant y or

-denant que puguen sentenciarse les causes criminals fins
imposar la pena de mort, y pendre'ls informes dels referits
delictes y dels que s'hauràn comès en lo temps que s'haurà
mantingut en sa rebelió lo present Principat de Catalunya.

» 19. Que aixís mateix se supliqui com se suplica a
S. M. siga servit casar y anular qualsevol gracies y mercès
que'¡ senyor Arxiduch o sos suposats ministres tinguen
fetes, y'ls que bajen obtingut dites gracies y mercès, tant
comtes, marquesos, cavallers, ciutadans, com qualsevulga
altres gracies y mercès fetes a qualsevol altra persona de
qualsevol y condició que siguen, quedin despullats d'elles
y inhabilitats ells y sos successors perpetualment y reduits
al gremi de poder gosar de cap de dits càrrechs y honors,
ni tampoch poder esser frares ni clerchs; y'ls que contra-
vinguen a tot això incurriràn en la pena de mort natural.

»20. S'ha de suplicar, com a tenor del present capítol
se suplica a S. M., siga de son real agrado y servey lo res-
tituir o fer restituir a tots los Botiflers per totes les ciutats,.
viles y llochs tots los robos que fins ara hauràn fet y danys
que hauràn causat los rebeldes y sos secuaces a dits Boti-
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Sers, y tot quant per causa de l'expressada rebelió hauràn
perdut, y aixís mateix honrarlos ab les gracies y mercès
que bé li semblin, no obstant qualsevulga privilegis conce-
dits y otorgats a les ciutats, viles y llochs de dit Principat.

»21. Que per quant s'ha experimentat y se sap ab
certesa per diferents relacions de metges y cirurgians que
algunes persones del present Principat poch temeroses de
Déu nostre Senyor y de la justicia temporal, per la cobdi-
cia que tenen de guanyar diner, no dubten ni han dubtat
en adulterar lo pa, vi, carns, cafè, xacolata, tot género
d'especies, y aixís mateix de vendre'ls grans y altres coses
ab diferentes barrejes y igualment los metalls d'or, plata,
estany, coure y altres coses, de lo qual han resultat molts
grans danys; per lo tant, se suplica a S. M. se serveixi
manar a . totes y qualsevulga persones de qualsevol estat y
condició que siguen que d'avuy en avant los que vendràn
o faràn vendre les coses referides y qualsevulga d'altres, y
aixís mateix los que vendràn tot gènero de vins, resolis,
aiguardents y tabacos, y'ls apotecaris en sos ungüents y
medecines no puguen fer barreja de cap classe ni vendre
ni donar cosa per altra, entenent en això tot género de
moneda, baix pena de la vida del que's trobarà culpat; y'ls
que les tals coses sabràn y no ho denunciaràn, incorrin en
la pena, a saber: los culpats, de la vida, y'ls que ho sabràn
y no ho denunciaràn, si fos militar o eclesiàstich, siga des-
terrat a 1'Africa; y si fos plebey, a servir al rem de les ga-
leres de S. M. per lo temps que'l ministre o jutge de les
tals causes senyalin.

»22. Que les coses a dalt expressades en los anteriors
capítols de Cort són y quedin lloades, aprovades, jurades
y publicades en deguda forma; y aquells que contravin-
dràn a dites constitucions y capítols siguen castigats ab
les penes que semblin a S. M.

»23. Que per quant los Botiflers són lloats y aprovats
pera tots càrrechs y honors per sa fidelitat y llealtat, se
suplica humilment a S. M., en lo present capítol, se ser-
veixi ordenar y manar que'ls tals siguen tinguts y reputats
per bons y fidelíssims servidors seus, firmant uns a altres
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aliança perpetuat de no desmentirho ja may, y de la ma-
teixa manera d'esser aliats perpetualment uns d'altres, do-
nantse en tot lo que corresponga al Real 'servey y a los
propris interessos consell, favor y ajuda.

»24. Sabent, y en atenció que és ben públich y notori
en tot l'univers que la gran fidelitat que han tingut los
senyors espanyols a S. E. y Real M., moguts de son de-
gut amor y valor, havent ofert y sacrificat ses vides y bens
fins l'última gota de sa sanch y de la bona llealtat que
s'espera, y que a no haver sigut per ella y la bona assis-
tencia dels senyors francesos s'hauria vist la corona y
monarquia d'Espanya violentada y la Santa Fe catòlica
arribada a sa total perdició; en consideració, donchs,
a tot això, volem, ordenem y manem que se supliqui a
dita S. E. y Real M. que, ab sa acostumada caritat y cle-
mencia, se serveixi fer gracia y mercè a tots los referits se-
nyors espanyols y' a sos successors perpetualment d'esser
lliures d'aquells càrrechs que acostumaven a pagar, fent
indemnisar per tots los que baix s'expressaràn tots los
danys que hauràn sofert dits senyors espanyols per causa
de la referida rebelió; y pera que no quedi perjudicat lo
Real Patrimoni se carreguin dits pits y càrrechs a Cata-
lunya, Aragó, Valencia, Mallorca, Menorca, Cerdenya,
Regne de Nàpols y demés que hauràn incorregut en lo
crim de lesa majestat.

»25. Per quant és una veritat certissima que a no ha-
ver sigut la gran fidelitat que'ls senyors francesos han tin-
gut a son ]legítim rey y senyor Lluís XIV y a nostre ]legí-
tim rey y senyor D. Felip V (Q. D. G.), per quina defensa
s'han perdut milers de persones y bens, per aquesta rahó
volem, ordenem y manem que s'haja de suplicar a dita
S. C. y Real M. de Felip V siga servit de procurar fer y fir-
mar aliança perpetual ab dita M. cristianíssima Lluís XIV
y ab tots sos descendents perpetualment.

»26. Aixís mateix s'ha de suplicar a l'expressada
S. C. y Real M. se serveixi ordenar y manar que, en aten-
ció a que'Is senyors francesos han assistit y ajudat en
quant s'ha ordenat pera la total conservació de sa corona,
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y que sens ells no s'hauria pogut mantenir aquella, y per
lo tant confien en sa Divina M. que serà enterament res-
tablerta y més exaltada la Santa Fe Catòlica, se serveixi
declarar que, no obstant qualsevulga privilegis concedits a
totes y qualsevulga ciutats, viles y llochs, y aixís mateix a
qualsevulga capítols, comunitats y dignitats aixís eclesiàs-
tiques com seculars que'ls dits senyors francesos, que'n lo
dia són y en avant seràn habilitats per son llegítim Rey y
Senyor o sos llegítims ministres puguen y deguen poder
tenir qualsevulga honors, oficis o encàrrechs de tota la
Monarquia Espanyola, com si fossin connaturalisats en la
mateixa, y puguen comerciejar per mar y terra en tots sos
dominis, fins en los de les Indies, pagant los pits y càrre-
gues que S. M. tinga a bé, ordenant a sos súbdits que tin-
guen y reputin a dits senyors francesos de la manera que
s'ha referit y se'ls administri justicia corn ais mateixos es-
panyols, baix pena d'incorrer, los que contravindràn a tot
lo referit en lo present capítol y demés continuats en les
presents Corts, en l'ira y indignació de S. M.

»27. Per quant és molt públich y notori y se sap ab
certesa que la referida rebelió ha sigut portada a cap per
alguns fills de perdició y maledicció poch temerosos de
Déu nostre Senyor y de la justicia temporal, inspirats pel
dimoni, seduint a la major part dels naturals y habitants
de les ciutats, viles y llochs del desgraciat Principat de
Catalunya a cooperar a dita rebelió, sens que molts d'ells
coneixessin o volguessin coneixer lo sacrilegi que come-
tien contra abdues Majestats divina y humana, en descrèdit
de cada una en particular y en lo comú de tot lo referit
Principat, y en atenció a que hi ha moltíssimes y diferents
persones que ignoren los articles de la Santa Fe Catòlica,
y tampoch saben ni han sabut a qui toca de dret la co-
rona y monarquia d'Espanya, ni de qui descendeix dita
S. C. M. ni'l senyor Arxiduch, que si ho sapiguessin co-
neixerien que cap dret té a dita corona, y que ignocent-
ment s'han prestat a la desgraciada rebelió, sens pensar en
lo que podia resultar d'ella, ni l'haver jurat lo referit Prin-
cipat a dita S. C. y Real M. homenatge de fidelitat, sens
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haver considerat que faltant a n'aquell incorrien en la
pena de la vida tots los naturais y habitants del referit
Principat, y a la total ira y indignació de la S. C. y R. M.,
y en passar per tot lo rigor de la justicia, sens haver pen-
sat o voler pensar que ademés d'haverho aixís jurat per
verdader Rey y Senyor y Ilegítim successor, havia conce-
dit més privilegis a tot lo Principat que havia de concedir;
per tant, confiant en la molta misericordia, pietat y de-
mencia de dita S. C. y Real M., s'ordena y mana que se li
supliqui tinga a bé, ab acostumada clemencia, manar pu-
blicar una amnistia general pera tots los referits naturais
y habitants de Catalunya, excepte als caps de l'expressada
rebelió, los quals, si no's sometessin a ]a deguda obedien-
cia abans de la conquista de Barcelona, incorreràs en la
pena de la vida y confiscació de sos bens perpetualment.»

Aquests que jo he batejat Privilegis dels Botiflers, per
anomenarlos d'alguna manera, foren reimpresos a princi-
pis de sigle (1823) en la casa Oliveres. Són desconeguts
de la major part de cerverins y fins de] successor de dita
imprempta, a qui'n vaig parlar una vegada, manifestant

-me la satisfacció que tindria de passarhi'ls ulls, perquè,
ab tot y esser cerverí y d'edat avançada, may havia sentit
parlar d'ells. L'esser precisament tant ignorats y les escas-
ses noticies que n'he pogut adquirir, donchs m'ha sigut
impossible arribar a saber si foren sancionats per Felip V
(que no ho crech), fan que'ls posi en classe un xich dub-
tosa respecte a sa autenticitat. En Bofarull se veu que'ls
coneixia, perquè'ls cita en sa historia de Catalunya; però
potser pel mateix motiu no gosa a acceptarlos francament
com originals d'aquells temps.

És, no obstant, tant curiós aquest document que abans
de donar fi a ma visita de Cervera he volgut parlar y do-
nar integres los expressats Privilegis, ab los quals dono per
terminada la present Memoria.

M. DE URGELLÉS DEPARES
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BIBLIOGRAFIA

(Continuació)

YMMEP. Tidskrift utgifven af Svenska Siillskapel fór Antropologi
ocli Geob ra/i. ESTOKHOLDI.

La primera entrega de 1899 conté'ls següents treballs: de
A. G. Nathorst, un estudi geogràích sobre la Terra del Rey
Caries, ab diversos gravats representant cartes parcials y perol s.
de dit fred país, terminant per un notable mapa general ont hi
estan estudiades les altituts de les montanyes de roca y de les de
glaç; un estudi de A. E. Nordenskibld sobre l'influencia exercida
per la relació del viatge de Marco Polo en les cartes geogràfiques
de l'Asia de Gastaldi, ab la reproducció parcial dels antichs ma-
pes; C. A. M. Lineman publica curiosos clixés sobre El gran
Chaco, regió selvatge de l'Amèrica del Sud; y Otto Nordenskjdld
fa la relació d'una expedició al Klondil-e y al territori del Yukon

(regió de l'or de l'Alaska), feta l'estiu passat, també documentada
ab interessants fotografies. En la segona entrega hi ha de J. Stad-
ling una notable relació dels seus aventurats treballs portats a

cap en Siberia, cercant l'expedició Andrée; N. Herm. Nilsson

dóna compte deis treballs de geografia vegetal y de botànica de

la mateixa expedició organisada en busca de la polar d'Andrée.

Aquests y altres estudis van acompanyats de nombrosos gravats
y (napes. Anotarem també un article d'Albert Falk sobre la

Persia, el poble y l'estat.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE LILLE.

En els núms. 1-2 (Janer y Febrer de 1899), vegis Eugène

Gallois: Excursió a la capital de Tamerlan, ab gravats; Excursió
de la Societat als alls Pireneus.

En el núm. 3 (Març), Excursió de la Societat a Brujes, sa
professó y treballs del port. En el 4 (Abril), Víctor de Swarter

Al país de Rembrandt y de Frans Hals.

IL ROSARIO E LA NUOVA PONIPEI. —VALL DE POMPEIA

Núms. de Janer a Maig de 1899.
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REVUE DES LANGUÉS ROMANES, publiée par la Société pour I'Étude
des Lang ues Romanes. MONTPELLER.

Núms. 1-2 (Janer- Febrer): conté la continuació deis textos
deis núms. precedents, entre'Is quals senyalarem: E. Stengel
segueix publicant el cançoner provençal de Bernat Amorós
(principalment poesies del trobador Giralt de Borne!); J. Ulrich
continua la publicació de la traducció del Nou Testament en alt
engadinès, feta per Bifrun. En la secció de bibliogi-a'/ a's paria

de l'obra del nostre consoci Miret y Sans, Cantoral de les coman-
des de Garden-y y Barbens.

Núms. 3-4 (Març-Abril 1809): A. Blanc inserta dos interessants
estudis lingüístichs narbonesos; de Fèlix Gras, Per lijo flourau
de Coulougno; L. Lambert publica uns contes populars del Llen-
guadoc, qual lectura recomanem an els nostres folk-loristes.

APPALACHIA, butlletí del Appalachian Mountain Club. BOSTON
(Estats Units).

El núm. primer del vol. IX (Maig de. 1899) d'aquesta notable
revista semestral forma un groixut fascicle de 125 planes. Car-
les E. Fay inserta una animada relació de la primera ascensió
al Mont Victoria, acompanyantla ab diverses fotografies, però
sobre tot ab un preciós gravat de la vista de la gran montanya
desde'! Lake Louise, que és tot lo que de més grandiós pot ima-
ginarse en bellesa alpina. Recomanen també la lectura, entre
altres, deis treballs de George M. Weed sobre'! Pipestone Creet y
un nou passatge pera pujar al Upper Bow; de Charles L. Noyes
sobre'! Mont I':>alfour y la congesta del Waputehk.

En la pàg. 62 se dedica un article bibliogràfich al BUTLLETÍ
DEL CENTRE ExcURSIONISTA, en el qual se fan consideracions
generals sobre la llengua catalana y sobre'ls aspectes de la nostra
associació; y encara que'ns regateja'l títol d'alpinistes, inserta
l'article primer del nostre reglament. Dedica alguns paragrafs als

treballs espeleològichs del nostre company Font y Sagué, y
entre'Is cursos donats en el CENTRE esmenta d'una manera parti-
cular el de fotogrametria fet pel nostre President. Acaba dient
que és discutible si may arribarem al restabliment de la naciona-
litat y de la llengua catalanes; però que de totes maneres el

CENTRE porta a cap una gran obra de pública educació en un
camp on són pochs els cultivadors.
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TIDSCHRIFT VAN HET KONINKLIJK NEDERLANDSCH AARDRIJKSKUN-
DIG GENOOTSCHAP. AMSTERDAM-LEIDEN.

. En els butlletins d'aquesta corporació holandesas trobaràn
notables estudis geogràfichs sobre'ls Paísos Baixos y les seves
colonies, que demostren l'elevada cultura intel • lectual, protegida
per l'Estat, de que disfruten en aquella petita nació, que posseeix
un imperi colonial més gran que'I que Espanya acaba de perdre.

En la taula de revistes hi han els núms. 1, 2, 3, 4 d'aquest
any (Febrer-Agost). Vegis en la pàg. 37 un estudi sobre les
comarques naturals y històriques de França, de J. Kuyper; en la
pàg. 371 una noticia sobre alguns llachs del Pireneu català (en la
regió del Carlit, Pradelles y Dugues; valls de la Tet y del Segre).

MEMORIAS Y REVISTA DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA «ANTONIO ALZA-
de».—MÉxICo.

Núms. 1, 2 y 3 del vol. XII (1898- 1899).

CLUB ALPIN FRANçAIS, bulletin Mensuel. PARIS.

Núms. I a 7, Janer-Juliol de 1899.
En el núm. de Maig se publica'l programa del Congrés que

ha de celebrar el Club Alpí francès en els Pireneus Orientals,
junt ab diverses excursions per les valls de Conflent y de Cer-
danya, per inaugurar la nova cabana en els Cortalets, que serà
la més aprop del cim del Canigó. L'excursió ha de durar desde'!
31 d'Agost al 7 de Setembre.

BULLETIN PYRÉNÉEN. Publié avec le Concours de la Section de
Pau el de la Section Basque du Club Alpin français, de la
Société des excursionistes du Béarn el de la Société des louris-
les Ossalois. PAU.

Núm. 13, primer trimestre, Març 1899.
Vegis l'article Un raid en Aragon.

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE ToURS. Revue.

Núm. I, primer semestre de 1899.

SOCIETATEA GEOGRAFICA ROMANA. Bulelin. BUCURESC.

Núm. del primer trimestre de 1899.
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SULLETIN DE LA SocláTÉ NEUCHATELOISE DE GÉOGRAPI-IIE. NEU
-CHATEL (Suissa).

Tom IX, 1899.— Veginse, entre altres estudis: Un problenia
de geologia alpina, pel Dr. Hans Schardt; La Persia, per Elisée
Reclus; L'invasió . dels Zulús en el Sud-est africà, per A. Grand-
jean; Viatges a l'Abissinia, 1889-1895, per Víctor Buchs; Nota
sobre dos cranis- d'Esquimals de "Equador, per Alexandre
Schenk.

SVENSKA TURIST-FöRENINGENS ARSSKRIFT FAR AR 1899. ESTOCKHOLMM.

D'aquest volum de l'anuari deis excursionistes de Suecia,
profusament ii • lustrat, recomanem els estudis de J. 'vVestman
{p. 317) sobre'is glaciers de Sulitelma.

MAGYARORSZáGI KÁRPÁTEGYESULET. 3a11rbuch des ungarischen
Karpathen-Vereines, edició alemanya. IGLÓ.

Anyada de 1899. —Entre altres interessants estudis, senyalem.
uns d'Edmund Loysch sobre orornetria del Mont Tátra, al qual
està dedicat la major part del volum.

BOLETÍN DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE MONUMENTOS HISTÓRICOS
Y ARTÍSTICOS DE ORENSE,

Núms. 6, 7 y 8, Janer-Maig 1899.—Marcelo Macías: Civitas
Limicoruln; Arturo Vázquez Núñez: La epigrafía latina en la
provincia de Orense; José Villaamil y Castro: Crup de cristal con-
servada en Santa Clara de Allariz.

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE MADRID.

Primer y segon trimestre de 1899. — Viajes de estudio por
Europa durante los años 1788 á 1795, cartas de Manuel de
Angulo y Correa, publicades per Gabriel Puig y Larraz.

(Seguirà)

Lo CENTRE EXCURSIONISTA DE 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 firmats.

Barcelona. —Tip. L'Avenç: Ronda de ('Universitat, 20.—'1elefon 115
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