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Butlletí

Centre Excufsíoiiist^ de C(itdliiiiya

Fxcursió al Ripollès y Alts Bergadà y Cardoner

DURANT ELS DIES 22 A 26 DE JULIOL DE 1903

Encaixonats en Juli Vintró y jo en un deis cotxes de l'època
primitiva deis ferro- carrils que, pera satisfacció deis aficionats a les
anti uetats, encara fa servir la companyia del Nord en la via de
Sant Joan de les Abadesses, sense cap incident nou, atravessàrem
el pla de Barcelona, el Vallès, el Congost, la Plana de Vich v en-
tràrem al Ripollès. Cal esmentar que'l tren nc va haver-se de detu-

rar extra-reglamentariament, ni hi hagué cap ensolsiada a la via,
de manera que arribarem molt satisfets de la nostra primera etapa
a Ripoll.

També hi havien arrihat, procedents de Camprodon, els nostres
companvs en César A. Torras y'Is seus fills César y Joseph NI.°, en
Bartomeu Mitjans, en Joaquim Casas -Carbó y en Joseph Arman-
gué. Allí mateix varen ajuntar-se'ls consocis Serra y Bombach.

Els socis delegats a Ripoll D. Tomàs Raguer, y a Campdevànol
mossèn Eudald Jolis, rector, y nostre consoci mossèn Norbert
Pont y Satiué, ens obsequiaren venint -nos a donar la benvinguda y
a oferir -nos els seus serveys. Grans mercès.

Cony ja tenim ben conegudes totes les belleses de Ripoll y era
altre'1 nostre intent no les varem visitar. Dinàrem a l'Hotel del

Monastir, y en havent carregat tot el fato de mantes, maletes y
maquines fotogràfiques a les tartanes, ens hi enquibírem també
n osaltres, fent via cap a Campdevànol atravessant Ripoll y seguint
la carreterra de Ribes per la vora esquerra de la rivera del Fresser.
Passàrem el pont sobre'1 mateix riu, atravessàrem el poble en di-
recció a la rectoria, pintorescament situada als afòres, y allí forem
rebuts ab la més ampla y coral expansió pel bon rector mossèn•
Eudald Jolis, sos vicaris y mossèn Font.
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La rectoria es com el rector: simpàtica, senzilla, còmoda, ben
situada, entre arbres y flors, en plena naturalesa, com sempre està
mossèn Jolis, sense descuidar may la direcció espiritual deis seus
.feligresos, que l'estimen com son millor conceller.

De la manera que pogueren, les tartanes seguiren el dolent cam
carreter que per la vall de Mardàs segueix la vora esquerra de la
rivera d'aquest nom. Passàrem tocant les parets de 1'iglesieta romà •
nica de Sant Llorenç de Campdevànol, y a la poca estona arribàrem
a Gombreny, desde on se puja al santuari de Montgrony, que
s'ovira penjat al cingle de la serralada, sota Coma Armada.

Pochs moments de reposar les cavalleries y altre cop férem via,
seguint la mateixa direcció, vora esquerra del Mardàs amunt fins a
son naixement al coll de la Morolla, a 1,100 metres d'alçada, partió
d'aigües cap a llevant, que van al Fresser, y per ont s'hi oviren
serralades de montanyes, una damunt l'altra, fi ns a la grandiosa deis
Pireneus; y per ponent, les aigües, seguint el riuet Arige, baixen cap
al Llobregat seguint la vall de La Pobla de Lillet. Per aquell indret
les montanyes, emboscades, en successió interminable, van allu-
nyant-se, y al bell mig de tant hermós panorama s'hi ovira'I gegantí
macís del Pedra Forca, presentant perfectament els dos pals o
mugrons que li donen nom y forma tant característica.

Seguint els zigs-zags de la carretera, devallàrem cap a La Pobla
de Llillet, entrant y sortint deis estreps de les serres de Montgrony
y Castellar d'en Huch. A 1'esser en una de les girades, a la punta
d'un d'aquells estreps, penjat damunt el cingle més de 40 metres, la
tartana en que anaven en Torras y un deis seus fills, en Vintró,
l'Armangué y en Serra volcà y quedà a la vora mateix del cingle.
Afortunadament no hi hagué més que alguns desperfectes a la tar-
tana, que permeté continuar bé fins a La Pobla de Lillet, l'antiga
capital del comtat de Mataplana, aont hi deixàrem les tartanes.

Allí l'amich entusiasta y soci delegat en Joseph Planas ja tenia
a punt els matxos pera continuar l'excursió. No es aquí lloch espe-
cial pera parlar de La Pobla, un deis pobles antichs més típicos de
Catalunya. Pot ben dir -se que tot el poble es un museu arqueolò-

gich. Conserva tot l'aspecte de 1' Edat Mitjana.
Allí, al mig del poble, barrejen ses aigües les riveres Arige y

Llobregat.
Mentres se carregaven els matxos, en Torras, l'Armangué, en

Serra, en Vintró y jo començàrem a caminar per la nova carretera
que segueix les vores del Llobregat baixant cap a O. en direcció a

Bagà. Erem ja a hora baixa, y la llum del sol ponent no arribava
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al fons de] congost per on passen riu y carretera. A mà dreta'1
camí vell s'enfila cap a la serra y passa pel damunt de Roca Subie-
ra, Més enllà hi ha l'ermita romànica de Santa Cecilia de Riutort.
A mà esquerra, al cim de I'encinglerada serra de Falgars, hi ha
l'ermita de la Mare de Déu. A l'enfront, a l'altra vora del riu, les
esquerpes roques del Rus y de les Tortres, y més amunt les mon

-tanyes de Sant March. Al davant s'ens presentava, com barrant -nos
el pas, la serralada de Vallcebre, coberta d'un bosch espès y negre.

El camp de visió s'anava reduint per falta de llum. El bosch
s'ennegria, no circulava ni un halè d'aire, se sentia una xafagor y
una quietut propries de] misteriós trànzit del dia a la nit.

Nostra atenció s'anava reconcentrant a la cinta blanca de la
carretera y al murmuri cadenciós del riu, que remorejava al costat
nostre. Una cosa y altra feren naixer en mi unes ganes inaguanta-
bles de caminar y caminar, y instintivament vaig acelerar el pas,
abandonant a mos companys, y sol anava avançant camí en ll à
entremig d'aquella foscor y d'aquella soletat corprenedora. Com
si m'esperonessin, caminava depressa tant com podia, y semblava
cona si no'm mogués del mateix lloch. Es 1'il • lusió que causal
caminar a les fosques. Nos té punt de relació pera contrastar
l'efecte de la marxa.

A vora nostre, el soroll de nostres petjades; a la dreta, el remo-
reig etern del Llobregat; y allá al lluny s'hi sentia tota aquella

armonia de sorolls de la nit, petits xisclets d'aucells, el prim cant
dels grills y aquelles vibracions misterioses que contribueixen a fer
més solemnial la quietut de la naturalesa. .

Mentres anava caminant vaig sentir passos darrera meu, y re-

sultà esser el company Armangué, que s'havia proposat atrapar-me
y ho havia lograt. El silenci de la nit es imposant. A 1'enraonar,
i nstintivament s'abaixa la veu com si nos gosés profanar aquella
quietut.

Al cap de molta estona de, caminar atravessàrem un pont, que

es el d'Espelt, y a mà esquerra y avall, pel soroll, endevinàrem que
haviem arribat a l'aigua -barreig o confluencia dels dos rius Llo-

bregat y Bastareny. Als pochs moments aparegué una llumeta y
prenguérem esment que eren aprop del grandiós Hostal Nou o del

Frare, situat a la bifurcació del camí de Berga a La Pobla y a
Bagá.

L'hostalera va confirmar-nos que seguiem bé'l camí y agafàrem
el de Bagá. La vall s'havia aixamplat y el brill de les estrelles
donava una fosca més clara a 1'espay. Això feya que poguessim
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ovirar, com retallada per la llum de] cel, la silueta de les montanyes
que tanquen la vall, que són les serres de Sant March y de la Greixa
y els cims del Moixaró y del Paradell.	 1

Mentres caminaven a les fosques envers Bagá, anaven passant
pel davant de Sant Llorenç, pels Guixassos y per sota Brocà. Per
fi arribàrem a Bagá. En set quarts d'hora haviem caminat els dotze
kilòmetres que hi ha desde La Pobla.

Com ja estava convingut, ens hostatjàrem a l'Hotel Amilis. No
trigaren gaire a arribar en Torras y en Serra, y al cap de mitja
hora arribà la secció d'excursionistes de cavalleria. El potejar y les
relliscades deis matxos per aquel] desigual empedrat y la gatzara
deis genets va acabar la tranquilitat y la foscor del poble. Tots els
vehins del carrer obrien balcons y finestres y treyen el cap pera
enterar-se d'aquell terrabastall.

A l'Hotel Amills sopàrem v dormírem còmodament. Segons
.publicaren temps enrera'ls diaris, aquell bon home, l'Amills (que
abans havia sigut cuiner de l'Hotel Montagut de la vall de Ribes)
va caure al pou y va ofegar-se (a. C. s.).

A l'endemà, ab la claror de. 1'auba, començàrem a visitar el
poble.

Bagà es al mig d'una pintoresca vall regada pel riu Bastarenyy
voltada de les més altes montanyes catalanes. Corn en amfiteatre
l'enclouen les grandioses serralades de Cadí, Puigllansada, Peguera
y Encija, damunt de les quals hardidament s'hi enlairen els gegan-
tins cimals del Pedró deis Quatre Batlles o la Tossa de Das (2,690
metres), los Rasos d'Alp (2,465 metres), serres de Greixa (2,600 me-
tres), Moixaró y Alontonell, Puigliansada o montanya de Rus (2,500

metres), y els colls de Tancalaporta (2,282 metres), de Pal (2,040

metres), de Pandís (1,766 metres) y de Jou (1,7oo metres).
. El paisatge de la vall y sa corona de serralades altívoles es im-
posant per sa feréstega grandiositat. Es un espectacle que atreu a
l'admirador de la Naturalesa de les grans montanyes. Ara que ja'I
ferro-carril de Manresa a Berga arriba fins a Guardiola, no dubtem
que seran moltissims els excursionistes que hi aniran y fins families

que ho triaran com un lloch d'estiueig.
El poble conserva també tot l'aspecte mitjeval : ne sembla una

petita ciutat ab alguns casals de carreus de pedra picada y ab escuts
en llur fatxada en demostració que foren bastits pera families de
l'antiga noblesa catalana.

La plaça, voltada de porxos d'arch de mig punt a l'un costat y

carrats a l'altre, ab cases d'amples finestrals, balconades y espayo-
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ses galeries sota les amples barbacanes. Té tot un encisador aspecte
arqueològich. En una de les cases hi ha a la fatxada un escut a

Clisé de C. A. Torras

PLAÇA I)E BAGÀ

quatre quarters, en dos oposats les barres catalanes, y en cis restants
els quadrats de la taula d'escachs. Al damunt de la porta, un altre
escut ab quatre oronells, com a símbol del nora del casal Soronell.

En la monografia deis barons d' Ur s'hi troba un Francisco
Còdol, que morí en 1669, casat ab na Rafela de Brocà, filla de
Baà, aont hi tenia la casa payral, y en ella venien a passar-hi
grans temporades els barons d'Ur.

L'iglesia es força notable. Una de les portalades es gòtica y ¡'al-
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tra romànica. En un dels altars hi han cinch esculptures notables'
persa artística execució. Hi ha una creu bisantina notabilíssima per
esser un exemplar únich y un dels més antichs de l'orfebreria cris-
tiana a Catalunya. Es d'una severitat y senzillesa corprenedora. Ei
de fulla de plata daurada y embutida en l'elegant dibuix de l'orlay
en les lletres. A la cara anterior hi ha incrustat un reliquiari pera
un trocet de la Vera -creu, ab lletres gregues a cada cap. A la cara
posterior, ab grans lletres, diu : Creu de Christ Nostre Senyor. A les
extremitats dels quatre braços y al rnig, ab lletres gregues, hi han
cinch versos llatins, senaris, jàmbichs, que'¡ P. Fita tradueix aixís:
«El troç de la Vera -creu, en la que Tu, despullat, venceres al dimo-
ni.— Etern Salvador, omnipotent verb de Déu. — Havent-se vestit altra
volta ab 1'immortalitat als mortals, —guardaren eu un reliquiari de
plata daurada — aquells que foren cautivals per la salvació que Tu
dones y que es fónica».

El P. Fita, que ha estudiat aquesta joya arqueológica, al con-
templar els dibuixos y inscripcions, tant semblants als del reliquari
de Limburg, en fa la deducció de que es possible fos portada a Ca-
talunya pel bisbe Arnulf de Vich, al tornar de Jerusalem quan Iii
anà pels voltants de l'any t000. El bisbe Arnulf morí en la batalla de
Córdova l'any coto. El P. Fita diu que aquesta creu fou feta lo
més tard el sirle X, y per això es una de les joyes d'orfebreria cris-
tiana més antigues que's conserven. '

Hi havia també una caixeta gótica de forma rectangular ab tapa,
a quatre plans inclinats, y ab nansa. Estava folrada ab planxa de
ferro embutida ab dibuixos ornamentals voltant medallons ab
figures d'animals fantàstichs y escenes de cacera. Aquesta mena de
caixetes estaven molt en ús en aquells temps mitjevals, ja que ser-
vien com estoig de joyes a les dames, y també 1' Iglesia hi tancava'Is
Sants Olis.

La gent de Bagà es força amable y amiga dels forasters. Són
moltes les cases que crien cabres, que durant el dia envien a pasto-
rar al cuidado d'un honre que de bon matí passa pels carrers tocant
un corn. Les cabres, al sentir-lo, surten espontaniament de llurs
cases y s'ajunten al remat. Al vespre, quan retornen, el remat va

voltant pels carrers y les cabres totes soles van entrant cada una a
casa llur. El pastor, per torn, fa un menjar a casa de cada cabra y'
cobra un ral per cap cada mes.

Aconvoyada la secció de cavalleria excursionista, varen eixir del

poble en direcció O. per la vora esquerra del Bastareny, que neix
dues hores més amunt, al Clot de la Comassa, al fons d'una vall o
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coma estreta atapahida de vegetació, a i,000 metres d'alçada sobre']
mar.

Era ja gran dia quan començaven a caminar pera pujar a Gis-
clareny.

A ('arribar al pontet de Sant Joan, engalanat ab un mantell
d'ufanoses cures, deixàrem el camí de les fonts del Bastareny y atra-
vessàrem el riu, dirigint-nos cap a la vora dreta, desde aont el camí
s'enfila sobtadament montanya amunt, d'una manera fadigosa
pera'ls d'a peu. Sort varen tenir que aviat s'arriba a l'esplèndit
bosch de la torra de Santa Madalena, qual casal s'ovira al fons de
la vall. Es un bosch grandiós, immens, de pins abets y atapahits
boixos, que'ns-e serví d'ombrívol cobricel de fresca verdor, embau-
mant l'aire de delitoses aromes boscatanes dels foscos ginebrons,
del senet y les hermoses tores ab llurs graciosos ramells de flors
morades.

Més d'una hora y mitja anàrem pujant y caminant per aquella
esplèndida boscuria. Ens deya un dels guies que hi ha més d'un milió
de pins y que son proprietari estava en tractes pera deixar-lo tallar.

Es això un veritable crim contra la naturalesa. Si aquí hi
hagués seny y justicia, s'hauria de privar amA tot rigor. En cap

poble civilisat se permet aterrar tot un bosch sencer: se tallen

alguns pins, deixant la major part pera reconstituir-lo, essent
una explotació intel • lifgent la que s'hi fa. Aquí'l bosch sembla
l'enemich comú: tot-hom va contra ell; però en el pecat hi troben
la penitencia. La montanya sense bosch deixa desolat el paisatge y
les tempestats d'aigua devalien com allaus montanya avall cap

a la plana, arrebassant -ho tot, deixant sols miseria y pedregam
aont abans hi havia una exuberant vegetació.

Si no's tallessin els boscos no hi hauria tantes inundacions  les
Valls y a la terra baixa, ni hi hauria tanta miseria y desolació al

cim de les montanyes, aon ¡a no hi pot viure ningú, perquè ni

terra hi ha quedat: sois s'lhi ven el rocatam II is y pelat.
Després de tant caminar per l'ombra del Bosch atapahit, va sor-

pendre-ns una ampla clariana aont hi bat de pie a pie la llum del

sol, que reflexava suaument la verdor de l'herbey, que'ns convidà
a descansar.

Altra volta'ns endinzàrem sota'l bosch, aon s'hi troba una gran

esllavissada de gros rocatam que en sa impetuosa devallada havia
a rrebassat tota la pineda, que lluitava contra aquell accident natu-
ral rebrotant arreu y cobrint de vegetació les roques que'ls havien
aterrat.

35
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Eixírem del bosch, y amunt fins a assolir el collet de l'Escriga,
desde aon podíem dominar l'enlairada vall de Gisclareny, ab el
gegantí macís del Pedra Forca a l'enfront. Es tota despullada dar-

Clixé de C. A. Torras

PEDRA FORCA DESDE'!. COLL DE L ' ESCRIGA, SOBRE GISCLARENY

bres aquella vall y vessants de la montanya. Han tingut de fer
grans marges de pedra seca pera aguantar la poca terra que'ls que-
dava, privant de que anés montanya aval]. Hi cullen cereals y
patates.

El poblet el formen unes quantes casetes escampades, de pobre
aspecte. En una d'elles, ab trespols de fusta, varem demanar acu-
Iliment pera cuinar-nos lo que portavem pera esmorsar.

Mentres tant, una secció d'excursionistes anà montanya amunt,
cap al turó al cim del qual hi ha 1'iglesia y rectoria. Allí en aquell
cim, constantment ventolejat, hi viu el senyor rector, a qui varen
saludar_. Es un home robust, com a bon montanyès, molt simpàtich
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y entusiasta catalanista. Els va rebre afectuosament, preguntant -los
moltes coses de les que llegia en els diaris catalanistes y que allavors
se li presentava ocasió d'ampliar y saber més íntimament.

Costà un bon xich l'organisació de la marxa. Una colla arren-
quen a caminar, passant pel costat del pou y cap al coll de la Vena.

En Torras havia combinat l'itinerari de manera que a ]'arribar
allí trenquessim a mà esquerra pera baixar a la vall de Lluriá, sota
les serres d'Encija, regada pel riuet de Saldes, pera admirar el
meravellós espectacle de l'estret de Lluria, entre un espès bosch
d'abets de tronch recte, branques horisontals y estrellades, aixecant

-se soperbs en forma cònica, adornada ab innombrables agulles de
roques posades en restelleres com fantàstica decoració, dominada,
aclaparada pel grandiós gegant de Pedra Forca, constituint un deis
punts de vista desde aon se presenta més admirablement.

Aquest era'l plan d'en Torras; però, al quedar-se enrera, ens
deixà a mercè deis guies, que seguiren camí dret y amunt cap al
coll de la Bauma per entremig d'una espessa pineda.

No trigàrem gaire que, tot caminant y tantost assolit un petit
collet, ens trobàrem en aiguavessants a la conca del Bastareny,
anant resseguint un corriol que, com una cinteta, va serpejant al
mig d'aquella esferehidora vessant, que s'enfonza ràpidament cap al
Clot de la Comassa, aon, com en un gorch bullidor, hi brollen les

primeres aigües del Bastareny, que salta en grandiosa y artística
cascada.

Tot caminant per aquell corriol s'hi contempla cap al N. un
meravellós panorama de retallades y característiques serralades.
Els moviments de la boira y les ullades de sol que entremig s'hi
esquitllaven donaven al paisatge un aspecte hermosament fantàs-
tich, tapant y destapant y brunyint ab els lluminosos reflexes d'un
sol de Juliol el rocam accidentat, punxagut y feréstech d'aquella
successió escalonada de serres y valls que oviravem poch menys
que a vol d'aucell.

Y assolírem el coll de la Bauma (1,430 metres).
Ens-e semblà providencial que allí hi ragés una abundosa font.

Ajeguts damunt la tofuda alfombra de 1'herbey, reposàrem bona
estona y refrescàrem, bevent goludament l'aigua fresca y regalada
de la font.

Desde allí s'ovira un ample y accidentat panorama: el Pedró
deis Quatre Batlles a la montanya d'Alp, els puigs del Moixaró, de

Sadern y de Paradell la serra de Montmell, la de la Greixa, y cap

al S. la fantástica y gegantina pica del Pedra Forca, que ja teniem



272	 BUTLLETÍ DEL

ben aprop atrayent-nos ab irresistible suggestió. De N. a NO. ens
barrava l'horitzó la grandiosa y colossal carcassa del Cadí, a manera
d'una muralla de titans.

Deixem la font, atravessem el coll y seguim cap al santuari del
Gresolet. El camí baixa sobtadament y s'entafura per un espès
bosch de pins grandiosos que tapen arreu la vessant de la nion-
tanya.

¡Quin espectacle niés bell, més grandiós y més nou el que
teniem a la vista tot fent via y devallant ! Els pins hi són a cente-
nars, a milers, enlairant llurs tronchs lleugers, esbelts, ato, a 15,
a 20 metres, sense una rama, y allí dalt s'espandeixen en ufanosa
brancada que entrellacen els uns ab els altres, formant un atapahit
sostre de verdor. Aquella restellera inacabable de soques se us
presenten ja isolades una a una, ja acoblades a feixos de tres o qua-
tre, com si naixessin d'una sola arrel, com a columnades que
aguanta la grandiosa volta d'una immensa catedral.

La terra, arreu coberta de boixos exuberants y tota mena
d'herbey, escampant les flors els flaires més ubriagadors. Tota
aqueixa vida contrastava ab el to grisench del cingle de la vessant
oposada, llis y pelat tot el] de dalt a biaix d'una sola pedra. Aquella
fondalada s'ens presentin baix un aspecte tant immens, tant hermós
y tant feréstech a 1'ensems, que tots esclatàrem en crits d'admira-
ció y en visques a la terra que tantes belleses enclou.

S'acaben els pibets, ab llur color fosch, y començen els tons ale-

gres, el vert clar d'una atapahida fageda, que, ajupint son bran-
catge fins a terra, ens barrava'l pas, fent-nos presoners de les fades
bosquetanes al mig de tant belles cony poetiques visions.

A 1'obrir-nos pas entre les darreres branques de la fageda apare-
gué a nostres peus, allà al fons, la petiteta y joliva vall del Greso-
let, ab son humil santuari ajaçat cony cadellet al peu del fantàstich,
del gegant Pedra Forca.

Desde allí's pot contemplar ab tota sa imposant grandiositat,
causant una forta impressió, l'esferehidora canal de ltiambau, un
grandiós escórrech que verticalment baixa desde'¡ cim a la base
del Pedra Forca.

Saltant de roca en roca, a cada pas que's dona, anem devvallant

cap al santuari.
Aquella petiteta y pintoresca vall, com un gresolet, està situada

a t,36o metres d'alçada, y a son voltant la tanquen encingleradesy
feréstegues serralades que semblen enlairar -se liras als núvols. Els
pibets y els faigs s'enlïlen per aquelles cingleres mentres troben re-
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lleixos ab terra aon arrapen llurs arrels; però sobtadament s'aturen
al trobar la montanya de roca llisa, pelada y nua, que verticalment
puja hardida fins a 2,500 metres el cim més alt del Pedra Forca,
que tot sovint se'l veu envolquellat per la misteriosa boira que
s'entortolliga per aquells gegantins cimals.

Clixé de .luli A'intrú

LA VALL DEL G 1 ESOLET

AI contemplar aquella naturalesa tant selvatge'ns acudí al pen-
sament que ha d'arrodonir tanta grandiositat, una tempestat desen

-cadenada: els trons hi deuen retrunyir d'una manera esferehidora,
les aigües han d'udolar terriblement a l'escorre-s per aquelles canals,
y colra allaus arrebassadors han de devallar de tant enlairades Gimes.

L'ermita es senzilla, com tots els santuaris de nostres monta-
nyes. Aquella Marc de Déu inspira gran devoció a tots els habitants
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d'aquella rodalía, que sovint van a visitarla. La casa deis ermitans
es més que modesta. Varem dinar a la cuyna, tota negra per les
grans foguerades que s'hi deuen encendre a l'hivern pera comba-
tre'l frec horrorós que allí han de sentir. Rebia un rajolí de llum
per un petit finestró d'una petita finestra. L'ermitana, sota l'ampla:
campana de la llar, entonava ab el color de la llar; corria per allí
una xamosa filla seva, rossa com un fil d'or, y als poch,s moments
entrà allí l'ermità, un montanyès gran y sapat, que, ab la capseta
de la Mare de Déu, venia de captar almoina per poblets y masies
de l'entorn.

Varen arribar en 'César A. Torras y demés companys, que
havien passat per la vall de Lluria; dinàrem y's començà a organi-
sar la marxa cap a Gòsol. Eren les tres de la tarda.

Entre les valls del Gresolet y Gòsol hi ha la serralada del Pedra
Forca, que estreba la de Cadí d'O. a E. Calia, donchs, atravessar
aquella serralada, enfilant -nos en direcció O. per una estreta vall
que s'assenyala per un tou d'arbres arran deis cingles.

Atravessem la vall y fem camí per un corriol que per la dreta
puja montanya amunt. A l'esquerra, y a 5o metres, hi teniem els
grandiosos y imposants cingles del Pedra Forca.

Els uns a peu y els altres a cavall, anavem pujant ab tota calma.
Les boires, que tot el matí havien amanyagat, tapant y destapant, el
cim del Pedra Forca, s'escampaven, tapant -nos el sol. Pel damunt de
les serres de Gisclareny y vall de Lluria, per llevant, se vega avançar
una fosca nuvolada y retrunyir allà lluny el tro. S'iniciava. una
tempestat tant propria de les regions pirenenques en les tardes de
Juliol y Agost.

Caminàrem seguit pera sortir d'aquelles fondalades plenes de
boscos y voltades de cingles; però no erem a mig camí que ja en-
lluernà la lluissor d'un llampech, y darrera d'aquell un altre, ab el
corresponent seguici de trons que repercutien per la vall. El vent
baixava brunzent, y en alguns moments era tal sa violencia que
fins xisclava al passar per la pineda, que furiosament brandava. Y
començà un espès aiguat que anava creixent d'una manera alar-
mant, perquè rebiem aigua per tots indrets.

La pluja esborrà'l corriol del bosch, els de davant se desviaren,
y ens trobàrem de cara al cingle sense poder caminar.

L'aigua queya a bots y a barrats. Els llamps se recargolaven al

nostre entorn, y a l'instant petaven secament els trons, retrunyint
d'una manera esferehidora com si esberlessin aquells cimals de

rocatam, y el ressò rebotia de l'una a l'altra d'aquelles cingleres de
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pedra nua ab un soroll que aixordava y aclaparava. Tots ens arre-
molinàrem sense dir res. Algú deixava anar exclamacions d'esglay.

En Torras y algun altre s'escamparen cercant camí.
La tempestat creixia, y com si non tinguessim prou ab aquell

diluvi d'aigua y ab aquell seguit de llamps y trons, començà a
caure una espessa y horrorosa pedregada que la . furia del vent ens
rebotia per la cara, obligant-nos a humiliar el cap y resguardar-nos
ab els braços.

Allò acabà d'espaordir als més poruchs y als guies, que s'arre-
molinaren a l'entorn deis matxos y amagant-se sota les mantes y
tapaboques.

Al sentir els crits d'en Torras que deya: «Per aquí! Amunt! »,
ningú's movia: s'estaven allí aguantant la tempestat a peu dret, ini-
mòbils com els pins del bosch del seu entorn. Calgué tota l'energia
pera fer-los caminar.

De quina manera anavem! Xops de cap a peus, regalimant
aigua per dins y per fòra de nostres vestits, xapollejant pels xara-
galls y escórrechs, relliscant per la terra argilosa, anaveni pujant
de mans per terra pera no estimbar-nos. Era un espectacle nou y
en certa manera pintoresca y divertida pera'ls que conservaren la'
serenitat.

Tot s'acaba en aquest món y també s'acabà la tempestat. També
sortírem del bosch y s'o\-irà'l cim del coll. La terra es plena d'her-
bey y's va escampant tot planejant. Ja som al cim del Coltell : una
gran plana cap a nià dreta, N., plena d'herbey y vaques que tran-
quilament hi pasturen, arriba fins a la gran serra de Cadí; y a mà
esquerra la boira, reculant avall cap a la fondalada, ens permeté
ovirar altra volta'ls cims del Pedra Forca. Al davant hi teniem la
vall de Cerneda, que aboca ses aigües cap al Segre.

L'aspecte havia canibiat. No's vega un arbre en lloch. Tot eren
pasturatges. Coni xuclats per les fondalades, devallàreni corrent
pels estrebs de la serralada del Pedra Forca, que van baixant suau

-ment cap i a orient. El camí per aquella montanya, zigzagejant,
entrant y sortint de les cstribacions de la serralada, era pesat.

Tot baixant sentírem trets d'escopeta pel cantó dret. Després
varem saber que'Is engegaven els companys en Déu y en Figueras,
que venien a Gòsol desde la vall de Lavansa.

Al caure la tarda ovirem Gòsol al mig d'una ampla y alegra
vall. Els carrers del poble estaven deserts. El soroll de les petjades
feya obrir un finestró, en sortia un cap de dòna y tot seguit s'ama

-gava tancant la portella. A la plaça hi havia una colla de desenfei-
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nats, a qui despertà gran curiositat nostra arribada. Els noys que
jugaven s'acostaren tot seguit a nostre entorn.

Clixé de C. A. Torras

PEDRA FORCA DESDE SOBRE ' l, COLLELL

Entrem a 1' hostal de Can Tampanada, y allí, encès un gran
fogall a la llar, lli varem assecar els nostres vestits. A l'entorn de la
llar hi hagué gran gatzara, comentant els incidents de la tempesta.
Ja ningú 's recordava del mal rato passat y tots ponderaven la
grandiositat de l'espectacle.

La vall de Gdsol, situada a l,5oo metres d'alçada, malgrat les
alteroses serralades que la volten, es ampla, plena de llum, alegra
y pintoresca. Sols lii falten arbres. Arreu hi brollen fonts d'aigua
fresca y regalada, que són les més altes, que van al riu Cardoner.
Els conreus de la vall, en general, són llcrbeys pera forratge que
amagatzemen en grans coberts, reservant-lo pera alimentar al bes.
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tiar durant el gran hivernàs, que no'ls deixa sortir dels corrals, per
estar tot cobert de neu.

Al bell mig de la vall, y al cim d'un turonet, lii ha l'iglesia
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Chxé de Juli Vintró

PLAÇA DE GòSOL

vella, y desde allí les cases, poch menys que isolades una de l'altra,
van baixant en suau pendent y amples carrers cap a la plaça, ampla

ydesembraçada, com poques n'hi ha a montanya.
Es típich en algunes cases el tenir l'escala al defòra. Va desde'I

carrer al balcó - galeria del primer pis a tot l'ample de la fatxada,

aixoplugada ab barbacana de gran volada. En aquell balcó -galeria

Ics dònes y quitxalla hi passen bona part del dia treballotejant o

parlant ab les vehines.

Els gosolenchs són nèts y espavilats. Tots ells, homes, dònes y

criatures, no són retrets y esquerps com a montanyesos, sinó que

tenen un caràcter franch y expansiu. Són treballadors y apro fi ten

tots els recursos que'ls dóna la Naturalesa. Exploten els boscos de

les properes serralades, cuiden en gran la remaderia, y ab la llet de

les ovelles fabriquen els tant gustosos com anomenats formatges de

GÒsol.
36
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L'hostaler en Tampanada, que com a bon gosolench es amable,
aixerit y servidor, ja'ns havia cercat un guia pera que'ns acompa-
nvés l'endemà a l'escalada al Pedra Forca.

Tots nosaltres, després de sopar, ens ficàrem aviat al llit a repo-
sar y a refer les forces.

PERE PAGÈS '' RUEDA
(Acabará)

LO VALLES
(Continuació )

DIVISIONS DE CATALUNYA

E1 tema a que'ns havem de subjectar nos impedeix seguir pas
per pas l'historia del Vallès, puix hem de veure la sort que li ha
tocat, considerant -Io cony un tot, abans de remembrar los fets més
capdals dels seus components.

Durant l'estada dels romans en la Península's feren varies divi-
sions y subdivisions pera'1 bon ordre y govern de les provincies.
La primera divisió fou general, quedant Espanya dividida en Cele-

rior y Ulterior. A més d'aquesta divisió l'emperador Adrià'n feu
una altra en Provincies, Cancelleries, Colonies municipals y altres.
Més endavant l'emperador Constantí la dividí en set provincies,
entre elles la Tarraconense, y en cada provincia posà Oficials, Pre-
sidents, Prefectes, Pretors, Comtes, etc.

Què era'¡ Vallès en aquesta època? Considerat com a comarca,

pot dir -se que no existia: al menos no tenim cap dato que ho testi•
fiqui. Lo mateix pot dir-se del període de dominació goda. Queles
comarques naturals se conservaven al travers d'aquestes invasions
y revolucions successives, no hi ha cap dubte; les diferencies etno-
grà fi ques que encara avuy, després de tants sigles, se troben entre 'Is

habitants de diferentes comarques, nos demostren que, ab tot yles

transformacions sofertes, lo poble primitiu vivia en la comarca que
li era propria, no traspassant los límits que ja no havien gosat
traspassar los seus besavis. Així s'anava perpetuant lo tipo de la
raça primitiva, independentment de les divisions polítiques y ad-

ministratives.
Alguna vegada aquestes divisions coincidien ab les comarques,

que en l'antiguetat ocupaven respectivament pobles de particular,
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fesomia; y aquesta lley ètnica que feya reaparèixer los troços per-
duts, aital com en un vell retaule surten los colors al ser restaurat,
fou la verdadera ànima de la formació de la nacionalitat catalana.
Ella's troba de fet constituhida'l dia en que'ls habitadors dels dife-
rents territoris, considerant -se en son element natural, dintre de les
fites de llur respectiva marca o comarca, s'unien en aspiracions y
ideals comuns ab los de l'encontrada vehina, y'ls d'aquesta ab la
de més enllà. Del conjunt d'unions resultava'I cos polítich de la
Catalunya independent.

Així tingué lloch després de la reconquesta de Catalunya pels
franchs y catalans. Montar y altres escriptors clàssichs diuen que
la Marca fou dividida per Carlemany en nou comtats; però com
que no'ls citen en l'acta d'erecció, no podem assegurar ni'I nombre
d'aquestes antigues dignitats de la Marca, ni'Is seus respectius
noms y títols. No obstant, si comparem los documents d'aquella
época, y en particular lo privilegi o con fi rmació d'alous y posses-
sions del rey Lluís Trasmari donat a favor del monastir de Santa
Maria de Ripoll, en Brisacha, a 9 de les calendes de Setembre de
l'any 93 9 (t), a solicitut de Gotmar, monjo de Sant Cugat, troba

-rem anomenats per l'ordre següent los comtats de Barcelona,
Ausona, Urgell, Cerdanya, Conflent, Rosselló, Empuries, Pera-
lada, Besalú, Girona y'l pago Bergistà (districte de Berga); y encara
que, segons aquesta relació, resulta un comtat més dels nou que se
suposa en que estava dividit allavors lo país, pot-ser sia per haver
estat en aquells temps, y fins molt després, el de Peralada unit ab
el d'Empuries.

Cada un d'aquests contats era un centre d'activitat y un caliu
d'esperit patri, puix que fent reviure l'esplendor de les antigues
ciutats, repoblant los camps y tornant los contorns als termes

abandonats, se trobava'I record de la vida passada d'independencia
local, que havia atravessat los temps de l'imperi romà y les tres

centuries de monarquia goda. Segons això, es de suposar que a tot
se li procuraria donar lo caràcter y aspecte que havia tingut abans
de ('invasió àrabe. Lo comte, per consegüent, no seria ni més ni

menos, al principi d'aquesta época, que'1 comte goth, y per esser

Barcelona'¡ cap escollit y necessari del nou territori, lo comte qui
portés son nom equivaldria a un dux o duch goth, com ho demos-
tra' l títol de marc/do o marqués que'¡ distingeix, això es, lo suprem
guardador de la marca o frontera, y del que no prescindeixen més

( 1 ) arxiu de la Corona d'Aragó, reg, go, fol. 177.
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endavant los :comtes independents. A la seva autoritat estaven en
certa manera subjectes els altres comtes, presidint -los al tenir
concell.

Com a part de la renovació de l'antiga costum goda, y com a
continuació de lo que acabem de dir, convé saber que la més gran
dignitat que hi havia després del comte era, en un principi, el
vicaz ius, d'aon prové'1 nom de vegziei-, el qui feya l'ofici de comteo
de vescomte. En prova d'això vegi -s lo que diu el privilegi concedit
per Carlemany al comtat de Barcelona: «... et si aliquis ex ipsis
hominibus qui ad eorum aliquo ad tractus esi in sua porlione colloca-
lus aliem, id esi Concilis, aut Vicecomilis, aut Vicarii, aut cujuslibel
homines Senioratunm elegeril. liberanz habeat licentiann abeundi» (i).

Espinal (2) diu que Ludovich dividí aquesta provincia en partits
o corregiments, que manà anomenar vegueries, y a les quals esta-
ven subjectes les sots-vegueries; però nosaltres no havem pogut
trobar en lloch semblant dato y ell no cita'l punt d'aon lo treu.

Lo que se sab de cert es que quan Barcelona va passar a esser
un feu de la França, els governants delegats d'aquests exerciren en
ella, per real autoritat y ajudats dels altres oficials reals, l'adminis-
tració civil y econòmica. Però en l'època dels comtes feudataris y
sobirans, aquests crearen un vescomte, a qui enfeudaren el castell
vell, castrem vetus, sitiat en la que avuy es Plaça del Rey. En dit
castell, que venia a esser el palau del Pretori, el vescomte nome-
nava un tinent o vicari, qui eral primer jutge civil, y se l'anome-
nava veguer. Per això son tribunal s'anomenava Cort del Veguer,
Curia Vicarii (3).

La justicia ordinaria de Catalunya s'administrava per veguers),
batlles, noms y oficis no coneguts ni usats en altres parts d'Espa-
nya, ni fins en els regnes d'Aragó y Valencia, ab tot y ser tant pro-
pers y estar confederats.

Catalunya tenia pera l'administració de justicia un Consell
Real, tant suprem en la majestat y jurisdicció que no podia haver

-hi suplicació ni recurs al mateix princep estant fòra del regne. El cap
d'aquest consell era llochtinent general del rey, ab tanta autoritat
y poder que se li donava'1 privilegi d'Aller nos.

Les causes ordinaries pertanyien als veguers y batlles. Aquests
oficis s'introduhiren en Catalunya a imitació de l'Aquitania, d'aon

O Diago: Condes de Barcelona, 1. It, fol. 58.—Viórez: España Sagrada.
A. 29, apen. Y.

(2) Allane español ó descripción de España, vol. IV, pl. 39.
(3) Pi y Ari món: Barcelona antigua y nnoderna.
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sortiren els primers que feren. la guerra als alarbs. En ]'Aquitania
hi hagueren senescals y vescomtes, veguers y batlles, qui eren com
a tinents d'aquells.

Aimoino (i), Nicolau Berlrando (2) y altres autors francesos,
escriuen l'ordre y concert ab que Carlemany compongué'l govern
de ]'Aquitania poch després d'haver-la guanyada als fills del duch
Eudo, y de la mateixa manera s'introduhí després a Catalunya.

Com que'l príncep no podia assistir a l'administració de justicia
en tots els districtes y llochs dels seus Estats, instituhí'ls veguers
pera que en nom seu acudissin an aquesta obligació.

Catalunya, a causa de sa extensió y terrer accidentat, no podia
tampoch esser governada, com les necessitats d'aquella exigien, per
un sol comte sobirà, y per això s'implantaren els veguers, els quals
exercien sa jurisdicció en un determinat territori. Però aquesta
divisió de vegueries era totalment arbitraria o bé tenia algun fona

-ment que la (legitimés? Abans d'examinar la divisió de vegueries
diguem quelcom sobre la dels comtes, puix aquelles tenien sa rahó
d'esser en la divisió d'aquests.

Els comtats catalans, com molt bé diu un distingit historiador
de casa (3), portaven sa rahó d'existencia de les primitives regions
de nostra terra, que passaren virtualment reconegudes per les

dominacions romana y goda, y havien tornat a reaparèixer al
temps de la reconquesta.

Fins que a ultims del sigle IX nos reconeix el dret hereditari
dels feus, no poden considerar -se'ls comtats com petites nacions o

estats; més, entrat el sigle X, van prenent importancia, aliant-se
per desconegudes causes ab el tronch principal de la casa de Barce-
lona, constituint com una federació de regions cada una de les
quals té sa dinastia. Aquest organisme durà, en sa generalitat, fins
al començar el sigle XII, en que'ls comtats de Besalú y Cerdanya
passen a la casa de Barcelona, Ausona y Girona en la persona de

Ramon Berenguer III, continuant solament amb autonornia'ls

comtats d'Urgell y Empuries.
la (ley histórica a que havem aludit presentava singularitats

tant notables conl la de que, mentres tota la part central de
Ca talunya passa al poder dels comtes sobirans formant un sol

estat, l'extrem oriental (Empordà) y l'occidental (Urgell) segueixen

(1) Hist. Apinoniana.
(2) De rebus Totasanis.
(3) Auilestia y Pijoan: historia de Cataturii-a, vol. 1, pl 185
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ab:independencia; cony si respongués això a tres agrupaments de
civilisació diferenta dintre del territori del Principat, que alguns
autors han reconegut y que podrien fonamentar -se respectivament
en les influencies grega, iber-semita y iber-celta.

.Assimilats els antichs constats catalans per la ja prepotent casa
de Barcelona, se'ls distribuhí en vegueries y sots-vegueries, les quals
no's fundaven, per cert, en límits arbitraris o consultant solament
les distancies, número d'habitants y la fàcil expedició deis assumptes
confiats a l'autoritat del veguer, sinó també, y principalment, en
els límits topogràfichs, que no poques vegades tanquen espays de
.terrer on poden observar-se certs caràcters de localitat deduhits
de les costums, trajos, modificacions del llenguatge, de l'industria,
art del cultiu, èpoques de verificar ses variades operacions, eynes
,del treball, noms y capigudes de les mides del terrer laborable,
etcétera, etc. Com a conseqüencia de les circumstancies físiques de
la localitat se nota també certa semblança en les produccionsvege-
tals y animals, no sois respecte a l'explotació agrícola, sinó en les
especies aborígenes o que habiten aquells llochs abans que l'home
o en les importades de temps immemorial.

Tot això són datos que serveixen pera la determinació d'una
comarca, però hi ha casos dificilíssims que no's poden resoldre sinó
després d'haver consultat a les persones y families que fa sigles que
viuen en el país o d'haver visitat els arxius municipals; y, noobstant,
ab tot y això moltes vegades no's pot donar una afirmació categòri-
ca, com tindrem ocasió de veure a ('estudiar la comarca del Vallès.

Per què? El mal ve ¡a de molt lluny. Els qui'ns podrien treure
de dubtes són els documents, y, no obstant, augmenten la confusió.
Uns parlen de la projectada divisió de Carlemany, colocant un
comte en quiscuna de les principals ciutats de cada districte o

comarca; altres citen noms de comtes qui, a manera de bisbes,
exercien autoritat en diferents districtes, que alguns prenen per

altres tants comtats; y, finalment, en altres consten noms de

comtes de soles y determinades comarques, mentres que no se sab
si en altres que passen per comtats n'hi havia, y, en cas afirmatiu,
quin nona tenien. Pera acabar d'embullar la cosa'ns trobem ah
documents com lo copia Baluç io del cartulari d'Urgell datat l'any
to86, en que's parla d'una donació del castell de Forés, y diu,
«....cum omni episcopalu castri l-'orensis sive Barberani». La paraula
episcopalu en aquest cas no vol dir bisbat, sinó una comarca o
territori, de la mateixa manera que s'usa la paraula comtat en

aquest sentit.
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En Bofarull, després de citar els principals comtats de la
Marca, diu: «No fem menció d'altres contats perquè no'ls creyera
existents en els primers temps y sí sois erigits posteriorment o
fundats dividint -se alguns de coneguts, pera tonar-se a juntar o
pera conservar-se com a feus en poder de particulars, tal cony
Manresa, Vallèsy altres que anaren naixent o prenent nom a mida
que la restauració anava adelantant pel costat de Catalunya la
Nova, si bé alguns comtats ho foren sois de nora, o, mellor, pera
expressar una extensió del territori del comtat de Barcelona».

En aquest cas se trobava'I Vallès, que tnay formà un verdader
comtat, per més que algú ('hagi anomenat aixís, essent considerat
ja desde'I principi de la reconquesta com una part del comtat de
Barcelona. Aixís ens ho diu en Marca (i) al transcriure la divisió
de Catalunya feta per Carlemany: «Ja Barcinonensi quoque adntissa
es! seclio, intra cujas limites surr°exil eliam comilatus Penitensis
(Penadès). I¡n2no Vallensemn quoque pagum qui sorpius confunditur
Cual cornilalu Barcinonensi, comitatus titulo donalunz r •eperio in

quibusdanm rescriplis regiis».
Diu, donchs, clarament el cèlebre arquebisbe de París que ell

ha vist el Vallès ab lo títol de comtat en alguns rescriptes reals, lo
qual nos prova que si no fou realment un comtal, era al menys
considerat com a tal en la part administrativa; de manera que si
bé es veritat que formava part del comtat de Barcelona y no era
més que una extensió del mateix, tenia, no obstant, vida propria,
personalitat definida, es a dir, tots el caràcters d'una comarca

determinada.
«Catalunya, ajuntada ab los contats del Rosselló y Cerdanya,

com diu en Peguera (2), es tinguda y reputada per una sola
provincia, la qual se divideix en vegueries, dins les quals tots els,
llochs, tant reals com de barons, estan constituhits. La qual divisió
per .nostres antipassats es estada feta y inventada. Respecte de la.
jurisdicció ordinaria, se deu practicar y exercir per benefici dels
poblats en ella, perquè encontinent foren també constituhits '
Creats veguers, çò es, h  en cada Veguería, los quals respectivament
administrassen, tant en civil com en criminal, justicia, als estants y
habitants en ells.»

Ei7 Menescal (3) y en Corbera (4) divideixen a Catalunya en

(i). Marca Uisphnica, fol. 253.
('-) Pràctica, forma y su! de celebrar Corts generals en Catalunya.

(35 Sernió del rey D. Jauine. 1I, pl. O.
(4) Cato/uña ilust rada, pl. 68...	 i
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comarques o regions. El primer diu: «En Catalunya la Vella hia
22 regions: 1. Barcelonès. — 2. Maresma. —3. La costa del Ves-.
contat. — 4. Lo comtat de Palamós.— 5. La Selva prop Girona.

-6. Lo Gironès. —7. Lo comtat d'Empuries. — S. Lo vescomtat de
Rocaberti. —g. Lo comtat de Besalú. — to. La sub-vegueria de
Olot. — ti. La vegueria de Camp Redó. — 12. Lo vescomtat de
Bas. - 13. Lo vescomtat de Catrera.— 14. La plana d'Osona.—i5,
Lo Vallès. — t6. La plana de Bages. — 17. Lo Ripollès. — t8. La vall.
de Ribes. — tg. Llossanès. — 20. Lo Bergadà. — 21. Lo Cardonès.
—22. Mojanès».

En son principi les vegueríes no s' adaptaven exactament a
aquestes comarques naturals, com ho prova'l que'ls reys d'Aragó
Pere III y Jaume II, que foren els qui les ordenaren y repartiren,
sois ne crearen t7; però més tard, a mida que les necessitats y la
població aumentaren, se'n crearen d'altres, anomenades sots

-vegueries.
Anem ara a veure'l lloch que ocupava'l Vallès dintre aquestes

divisions y subdivisions.

LA SOTS-VEGUERIA DEL VALLÈS

Entre'! gran nombre d'obres històriques que'ns ha donat lo
renaixement literari -polítich començat a mitjans d'aquest sigle hi
ha molts vuits pera omplir. Un d'ells es un estudi racional sobre
l'antiga divisió de Catalunv,' en comtats, vegueries y sots-vegue-
ries, puix essent aquestes verdaderes comarques naturals reconegu-
des;com a entitats administratives per l'antiga civilisació catalana
y conservant-se encara avuy en el poble son esperit tradicional, ab
tot y les absurdes divisions administratives, elles han d'esser en el
pervindre la base de tota bona divisió administrativa regional. Es
cert que hi ha moltes dificultats y que en molts punts no's pot
resoldre de cert, però això no es motiu suficient pera que no's pugui
fer. Nosaltres anem a fer ara un detingut estudi sobre la del Vallès;
que un altre façi'l del Penadès, per exemple, y aixís de mica en
mica tindrem totes les de Catalunya.

La sots - vegueria del Vallès en un principi estava identificada

ab la vegueria de Barcelona. No sabem quant temps durà això, ni

quan se li concedí'¡ privilegi de tenir veguer propri semi-indepe n -

dent del de Barcelona; y diem semi- independent perquè estava en

part subjecte a aquell, com veurem.
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En Peguera, en la tercera part de la seva obra (i), fa la
descripció de la provincia de Catalunya, y, segons ell, la vegueria
de Barcelona comprenia'l Pla, la Maresma y'I Vallès, y se dividia
en sots-vegueria d'lgualada y sots-vegueria de c7Vloyàs, no parlant
en lloch de la del Vallès. Lo mateix pot dir-se d'en Corbera (2), qui
textualment diu: «La primera Vegueria es la de Barcelona..... Hai-
et ella otros dos distritos que se llaman Sosveguerias, que son la de
Moyd y la de Igualada». Y després continúa parlant de les altres 1

vegueries y sots-vegueries, sense citar en lloch la del Vallès.
Lo mateix pot dir-se del nomenament dels focus de Catalunya

segons les Corts de Cervera de l'any 1359, conegut ab el nora de
Cens de Catalunya (3), ordenat pel rey en Pere III, puix en ell nos
fa menció pera res de les comarques que inclou la vegueria de
Barcelona, com tampoch de les sots-vegueries, agrupant tant sols
els fochs en regals, aloers, ciutadans, desgleya e de canallers.

Més explícit es un memorial dels fochs de la vegueria de

Barcelona existent en l'Arxiu Municipal de dita ciutat, puix si bé
no paria de sots- vegueries, fa, no obstant, distinció de comarques.

Es un document curiosíssim y necessari pera'¡ qui vulgués fer un

detingut estudi sobre apel • latius catalahs, puix cita tots els de les

cases ailavors existents. Nosaltres sois extractarem la part que'ns
convé, o sial Vallès. Diu aixís:

«Memorial dels ¡Ochs de les viles e parroquies del Maresme, Vallès

eLlobregat, qui són de la Vagueria de Barchinona.
»Vallès. —La parroquia e la vila de Sant Celoni y de Muni-

negre e Fuirolas e la Valloria: la Parroquia, 45 fochs; lo terme, 5;

los masos de fdra, 8; Muntnegre, 5; Fuirolas, 8; la Valloria, 3.

»La parroquia de Santa Maria de Palau de Sant Esteva, Munt -

seny, la Costa, Fogàs, Campins, Muscarolas, Vallgorguina, la
Serra e Andruellas: Palau, 28 fochs; Sant Esteva, 2; Palau, 23;
Vallgorguina, 8; la Serra, 2; Olsinellas, 5; Campins, 2; Palau, 9;
Muscarolas, 5; Folgars, y; la Costa, 8; Muntseny, 12.

»La parroquia de Linàs, Coll, Sebadell, Senata: Linàs, to;
Coll, Sebadell e Senata, 15.

»La parroquia de Sant Antoni de Batha, de Cardedeu, Vilama-
jor, Alfou, Santa Susanna: Cardedeu, 53 fochs; Vilamajor, 44;
Casal de Brugueras, 9; Santa Susanna, 5.

(') Práctica forma e siil de celebrar Corts.
(2) Cataluña ilustrada.
(3) Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón,

Volum XII.

37
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»Lo terme de Belloch, lo fochs.
»La parroquia e terme de La Roca, Vilanova e Santa. Agnès e

Orrius: Orrius, 16 fochs; La Roca, 7; Vilanova, t5; Santa
Agnès, 17.

»La parroquia e terme de Montornés e Valirromana:.Montor-
nés, 13 fochs; Vallrromana, 15.

»La parroquia e terme de Monmaló, 14 fochs.
»La parroquia de Palou, 17 fochs.
»La vila de Granollers, 29 fochs; Granollers, 64; los qui no

contribueixen ab la dita vila, lo.
»Las Franquesas.
»La parroquia de Corró jusà, Marata, Corró subirà, Laurona:

Corró jusà, 14 fochs; Marata, 8; Corró subirà, 12; Laurona, 20.
»Las parroquias de Samalús e Cànoves: Samalús, 13 fochs;

Cànoves, 20.
»La parroquia e terme de La Garriga, 34 fochs.
»La parroquia e terme de Vallcargara de Monmany e Mon

-tagnès, 16 fochs; Caldas de Monbuy, 61; Pagesos de fòra, 13;
Capellans, 5.

»Terme e parroquia de Munbuy, San Feliu, Riells, Vigues,
Santa Eulalia, Lamella, Lisa, Palaudaries: Sant Feliu, 6 fochs;
Riells, 4; Vigués, 7; Lamella, 17; Monbuy, 2; Santa Eulalia, ]g;
Lisà, 24; Palaudaries, lo; los Capellans, 8.

»La parroquia de Canovelles, 7 fochs.
»La parroquia de Lisà jusà, to fochs.
»Lo terme e parroquia de Mollets, Parets e Gallets: Mollets, 23

fochs; Parets, 13; Gallets, 6.
»Lo terme de Montalegre e la parroquia de Santa Perpetua,

Santa Maria de Martorellas, Sant Faust, Santa Severa: Santa
Perpetua, ti fochs; Martorellas, 8; Sant Faust, 13; Santa Severa,.

»Terme de Santiga e de Pulinyà: Santiga, 5 fochs; Pulinyà, 11;

lo terme e parroquia de Rexach, ]g; lo terme e parroquia de
Ripollet, 12; lo terme e parroquia de Carbera, 16; la vila e ternie
de Sabadell, 32; Mata de Pedra, 3; lo terme de Plegamans e Palau

-solitar, 17; lo terme e parroquia de Castellar e Clasquerre, tg; lo
terme de Clasquerre, 8.

»Lo terme de Terrassa e parroquia de Sant Pere e de Sant Julià
e de Jonqueres e de Sant Quirse: la vila de Tarrassa, 32 fochs; lo
dit terme, 4; la parroquia de Sant Pere, 51; la parroquia de Sant
Julià, 17; la parroquia de Junqueres, 8; la parroquia de ,Sant
Quirse, 15; los Capellans, 4.
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»Sant Cugat del Vallès e parroquia de Valldorex e la Cuadra
den Palau e terme den Canals: Sant Cugat, lo fochs; de fòra, g;
Valldorex, 8; Canals, 2; la Cuadra den Palou, 3.

»Sant Marsal e parroquia de Sardañola e Santa Iscla: Sarda-
ñola, 17 fochs; Santa Iscla, 5; terme de Rubí, u; lo terme de Cas

-tell Bisbal, 14.

Després dels anteriors datos qualsevol. podria jutjar malament
negant ('existencia de la sots - vegueria del Vallès, però no'l qui, com
jo ; té' datos irrefutables que ho proven, y sab, ademés, que les
anteriors divisions eren purament administratives.

La prova més forta de que'¡ Vallès era realment una sots-vegue-
ria dependent de Barcelona està en la pragmàtica donada pel rey
n'Alfons II en Barcelona a 4 dels idus de 1289. Segons ella (i), lo
veguer de Barcelona o son llochtinent nombren al veguer del
Vallès, y no'l rey ni cap altre; y el veguer del Vallés deu cumplir
tots cls manaments del veguer de Barcelona, exceptuant el dret y
fidelitat al senyor rey; y els agutzils del veguer de Barcelona poden
entrar en el Vallès pera executar les ordres del veguer de Barce-
lona.

Altra prova de que la sots -vegueria del Vallès no estava confosa
ab la de Barcelona la tenim en que dintreIs límits fixats a la juris-
dicció del terme de Barcelona no hi ha cap poble deis que perta-

nyen a la comarca del Vallès.
«Los termens de la ciutat de Barcelona se extenen aytant com es

de muntcat e del cor •l de fineslr-evles e del coyl cerola e del coyl de la
gabarra e de la vila de ni ulli de reg e de castell de fels tro a XII legues
dins la niar» (2).

Ademés, en les Constitucions, capítols j- actes de Corts de Catalu-

nya se troba algunes vegades la següent frase: «... la Pegaria

ESTRETA de Barcelona» ab lo qual se voldria significar, sens dubte,
el territori citat anteriorment y no la vegueria de Barcelona tal com
ens pinten en Peguera, en Corbera y gran nombre de cartes anti-

gues que tindrem ocasió d'estudiar en un alu• e capítol.
En Menescal (3) fa la divisió de Catalunya en vegueries, y,

segons eh, són: «J. De Barcelona. — 2. Del Vallès. — 3. De Moya-

nès.—s, De Girona. -5. De Besalú. -6. De Camp Rodon.-7. De

( 1 ) Constitucions deCataluni'a, A.4, (lib. 1, vol. XIII, pl. 123. —Joan Malu-

quer: Derecho civil especial de Barcelona y su término.
( z ) Arxiu municipal: Llibre vent, fol. 6.
(3) Ser mó dei rey D. Jauune, ll, (ol. 1)7.
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Olot.-8. De Vall de Ribes. —y. De Cerdanya y Bondia.— io. De
Osona. —i r. De Ripollet. —i2. De Manresa, Bergadà y Llusanès,-
13. De Cervera y Copons. — 14. D'lgualada. — i5. De Tàrrega. 

—16. De Montblanch.-17. De Lleyda y Pallàs.—i8. De Balaguer.-
19. De Tarragona. — 20. De Tortosa.» Segons aquesta divisió, el
Vallès era una vegueria independent.

En les ordinacions deis reys y documents pertanyents o relacio-
nats ab el Vallès, trobarem també confirmada 'existencia de sa
vegueria o sots-vegueria. Aixís veyem ja a Berenguer Ramon lo
Curvo, en 1025, confirmar les franqueses deis barcelonins y deis
habitadors del castell d'Olèrdula, Penadès y Vallès y altres comar-
ques del contat,

En 1291, el rey en Jaume 11 ordenà als veguers de Barcelonay
Vallès (i) que fessin respectar els drets d'un subgecte anomenat
Pere Marquès,

En altre document trobem la següent frase: «... A Sancti Leirii
in Vallesio INFRA VICARIAm Barchinone», lo qual acaba de confirmar
que'1 Vallès era sots -vegueria (infra vicariam) de Barcelona.

NORBERT FONT Y SAQUÉ, PBRE.

Seguirá)

PIRENEU

(t;ontinuaciói

Allò devia semblar-los tant més natural quan la renglera de

montanyes que va cap a 1'Atlàntich (Pirencu actual) no apareixia
a llurs esguarts. A n'aquestes noticies podien afegïr=s'hi algunes
indicacions, molt confoses, sobre les Cevennes, puix els marsellesos
havien mercadejat a l'interior de ('Ibero-Liguria. Per lo demés,
segons llur posició, les Montanyes Negres y les Cevennes podien
pendre-s per una continuació deis monts desde l'Ebre a Corbières.

Es, donchs, molt possible, sinó probable, que aital conjunt fes
tenir als antichs l'idea d'una restellera de montanyes en l'Europa
occidental que corrien de sud a nord. Podia ajudar-hi el que en la

geo g rafia antiga, y adhuc molt més tard, la península ibérica estava

(i) Arxiu de la Corona d'Aragó, reg. qo, fol. i i..
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redreçada cap al nord-oest, de manera que resultava la prolongació
del continent europeu, a l'oest de la regió deis Celtes, es a dir, de
la Galia.

Com res se sabia de la serra de Port -Vendres a Bayona, el seguit
de montanyes de que hem parlat semblava tot un sistema orogrà-
fich, ab lo qual se podien relacionar els rius d'Iberia, en especial el
Tartis. D'aquest riu sois s'en coneixia la desembocadura, que a
conseqüencia del redreçament d'lberia's presentava a l'oest (o quan
menys al sud- oest). Era natural, donchs, donar a dit riu un traçat
d'est a oest.

Vet-aquí per què Aristòtil colloca en el sistema orogràfich sud-
nord: a un costat, a la vessant oest, el naixement del Tartis (Gua-
dalquivir), y a l'altra, vessant est, el de l'Ister (Danubi). S'esmu-
nyen, diu, «del mont Pirene, situat en la Cèltica». Per lo demés,
aquesta doctrina geogràfica no era pas exclusiva d'Aristòtil. Son
contemporani Eudoxi de Cnid (409-356 a. C.) colocava igualment
les dèus de I'Ister y del Tartis en el mont Pirene de la Cèltica. A
n'aquesta mateixa renglera de montanyes Herodot hi havia senya

-lat lo naixement de liste r, en terra cèltica, en la ciutat (o regió)
de Pirene.

Ens creyem en el dever de precisar ara que, a nostre parer, no
no es la serra avuv día coneguda ab el nom de Pireneus la que,
segons el criteri deis escriptors del V y IV segles a. C., formava'I
sistema orogràfich de l'oest d'Europa. Dita serra no's coneixia lla-
vors. No se sabia res de l'interior de l'Iberia ni de la Cèltica, y la
Coneixença del litoral occeànich no passava del país deis Cunetes
(Algarvia). Ademés, no hi ha cap text antich d'on se pugui deduir
que fos coneguda 1'extremitat occeànica d'aquesta serralada, ni sa
continuitat de desde'! litoral del golf de Lyó, nientres que l'historia
geogràfica de l'Europa occidental ens prova que I'únich que podien
conèixer en temps d'Herodot y Aristòtil era l'extremitat de la ser-

ralada del cantó del Mediterrani. ;eixís formaren un sistema oro-

grà6ch occidental, més o menys a la ventura, inspirant-se en els
contorns deis macisos entre l'Ebre y Corbières, v d'algunes indica-

cions sobre les Montanyes Negres y les Cevennes.
Per hipotètich que los dit sistema, no deixen de trobar-hi a la

costa del golf de Lyó la ciutat de Pirene, esmentada per Avienus, y
Cap al nord, en plena Cèltica, el nom de Pirene associat a les deus

de l'Ister y del Tartis. Son traçat ens fa compendre com en Crna-

gores, al 1 segle a. C., donà'1 nom Pireneus a montanyes properes

al Rhin. Fa explicar-nos, ademés, aquest sistema orogràfich sud-
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nord a Cèltica, perquè en un mapa del segle IX a. C., la serra
que separa França y Espanya té'l nom genèrich d'Alps, mentres
que a l'est d'aquelia nació s'hi veu senyalat en sentit sud -nord un
macís ab el nom Pirrenus.

Se pot, donchs, ovirar, sinó afirmar, que Herodot ha aprofitat
el mot toponímich Pirene del golf de Lyó pera indicar la regió
on neix l'Ister (Danubi), y que Aristdtil Iba aplicat al sistema de
montanyes que, segons els coneixements d'allavors, podia consti

-tuir la partió d'aigües de l'Europa occidental.
No's pot sostenir que'Is antichs grechs, que sols tenien vagues

nocions de l'oest d'Europa, poguessin treure de l'interior de la
Cèltica un mot toponímich; mentres es, al contrari, plausible dad

-metre que coneguessin un nom pertanyent a un litoral que
freqüentaven.

L'investigació que acabem de fer nos sembla que pot aclarir els
textes d'Herodot y Aristdtil y fer-los comprensibles. Resulta, donchs,
que'1 mot Pirene, esmentat alhora com pertanyent al litoral me-
diterranench y a l'interior dè la Cèltica, es un sol y únich nom.
No hi ha, donchs, conflicte toponímich. N'es una altra conseqüen-
cia que pertanyia al litoral iber-liguri y no a la regió de llengua
cèltica. Queda, donchs, aixís determinat el veritable lloch del mot
toponímich.

ALFONS MEILLON
( Seguirà

CRONICA DEL CENTRE

AGOST DE 1904

EXCURSIONS

A NuRIA Y PUIGMAL. — Degut a causes imprevistes no pogué realisar-se
l'ascensió al Pich de l'Infern (2,870 metres alt.), projectada peral dia 7
d'Agost y que devia fer -se desde la vall de Nuria.

Ab tot, el dia 6 sortiren de Barcelona nostres consocis n'Aureli Cap-
many y en Pere Pont cap a Ripoll, Ribes, Queralps y santuari de ['furia;
desde aont, en companyia d'altres senyors excursionistes, pujaren al Puig-
mal, retornant a Barcelona '1 dia 8 pel mateix engorjat del riu de Nuriay
joliva valí de Ribes.
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A CAMPRODON, ULL DE TER, CIM DE BASTIMENTS Y NURIA.—El dia

r3, en el primer tren del matí, sortiren cap a Sant Joan de les Abadesses y

Camprodon els socis sen y ors Bombach, Cunties, Larcegui, Marquès, Olivé,

Soler y Escofet, Torrus (Melcior) y Vidal y Riba. 1, n la darrera d'aquelles

xamoses viles foren rebuts per nostre president en César A. Torras, qui,

junt ab mossèn Font y Sagué y altres consocis, esperaven l'arribada de

nostres excursionistes. La tarda d'aquell dia l'aprofitaren nosores companys

pera visitar els encontorns de Camprodon, la montanya y ermita de Sant

Antoni y el vehí poble de Molló, en el qual admiraren una volta més la

seva notabilíssima iglesia parroquial, interessant exemplar de l'art romànich

en nostra terra, y quina airosa torra-campanar, una de les més hermoses

de Catalunya, amenaça caure en runes sobre la nau de la mateixa iglesia,

per lo que molt fora de desitjar que quelcom se fes pera salvar aquella vera

joya arquitectónica del nostre passat. Al vespre del mateix dia arribaren

també a Camprodon els senyors Bausà, Cavestany, Pedrerol, Serra y Torrus

(Joseph).

A l'endemà, a quarts de quatre del matí, se reuniren a la plaça de . Cam-

piodon els companys esmentats y els senyors César A. Torras y Torras y

Buxeda (César, Joseph M. y Oscar), tots els quals, junt ab els guies y cava-

lenes que devien acompanyar-los, remontaren el Ter cap a Llanàs,

Vilallonga, La Roca y Catllar, arribant a Set Cases a les sis del matí..

Desde allí, y tenint sempre a l'enfront l'enlairada Coma de l'Orri y el

típich Gra de Fajol, continuaren cap a la Font del Sauch. Ras del Puig dels

Lladres y tètrics Recons de Murens, fins a les mateixes tarteres d' Uli de Ter.

D'Ull de Ter pujaren al Coll de la Marrana, partió de les valls del Ter

y del Fressen, y mentres els uns se dirigien directament cap a Fresers, la

majoria escalà l'alterós cim dels Bastiments (2,880 m. ), d'on se descobreix

un bell y dilatat panorama sobre tota la Catalunya. Allí se separaren deis

altres excursionistes el nostre president y els senyors Torras y Buxeda,

pera fer la devallada cap a la colossal tartera que cau damunt l'aresta de

l'Esquena d'Ase, y seguint aquesta cap el Coll de la Geganta, les

Xemeneyes, font de la Perdiu, Pla gran de Murens y Pla deis Hospitalets,

pera arribar novament a Camprodon a les vuit del vespre.

Els demés companys feren la devallada cap a Fresers atravessant la

penosa tartera que de la vall els separava, y, reunits ab els que havien

deixat el Coll de la Marrana, pujaren cap a Tirapits, Cims de la Vaca, Coll

de (,arençà y de Nou Creus, pera baixar a Nuria a fer nit. Allí trobaren als

socis senyors Farrerons, Tarragó y Tomàs Millet, arribats aquell mateix dia

de Ribes y Barcelona pera pujar al Puigmal.

L'ascensió a n'aquest cim la feren al dia següent alguns de nostres

companys, mentres la gran majoria anava directament a Ribes, aon se

retrobaren tots pera tornar a Barcelona, excepte'I senyor Soler y Escofet,

que desde Nuria 's dirigí capa la Cerdanya.

A LA VALL D'ARAN. ASCENSIó AL PICH D'ANETO (3,go4 ni. alt. ).—Pera
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efectuar aquesta excursió sortiren capa Tolosa'! dia 13 els senyors Mitjans

y Gosch desde Camprodon, y els senyors Mora, Aràjol y Comella desde Bar-

celona. El dia següent varen dirigir-se a Montrejau y via de Bagnères fins
a Sant Beat, seguint després la.carretera que, passant per Fos, entra pel pont
de rey a l'esplèndida vall d'Aran, visitant de pas les xamoses viles de Lesy

Bosost ab sa interessantíssima iglesia. A Viella'Is esperava' l company senyor

Martinez, qui s'incorporà també a l'expedició.

El dia 15, muntats en bones cavalleries y acompanyats de tres guies,

prengueren els excursionistes el camí de Les Bordes, remontant l'incom-

parable ribera del Jueu fins passat el bosch d'Artiga de Lin, tombant per

la coma de Pomero dret al port de la Picada, en quin cim se trobaren ab

D. Juli Soler, qui, després d'haver passat quatre dies en les desertes mcnta-

nyes Malehides, havia pujat a rebre-Is desde Benasque pera acompanyar-los

al cine d'Aneto. Tots plegats emprengueren la devallada per l'alta vall dé

I'Essera, anant a fer nit a la cabana de la Renclusa, al peu mateix del

glacier de la Maladetta.

Dia 16. ascensió al pich d'Aneto. —Abandonaren de bon matí la Ren

-clusa, havent de guanyar les interminables tarteres que s'extenen fins al

glacier. El mal estat en que's trobava aquest feu que alguns de l'expedició

haguessin d'anar lligats ab fortes cordes pera sa major seguretat. No obstant

y això, un petit contratemps sofert per un deis excursionistes en el coll de

Corones privà a dos d'ells de seguir avant, remontant els altres la forta

pendent glaçada del pich d'Aneto, en qual cim firmaren I'album del casino

de Bagnères, que allí's guarda, els senyors Mitjans, Soler, Gosch, Mora y

Comella.

Desde'l coll de Corones, el senyor Soler va anar-sen a la vall d'Aran pera

continuar els estudis que ve fent de tant interessant comarca, y els demés

excursionistes baixaren per Vallhibierna dret a Benasque, desde ahont

emprengeren I'endemà'I camí de Bagnères de Luchon, dirigint-se'l següent

dia cap a Tolosa y Perpinyà, y retornant el dia 19 a Camprodon y Barcelona,

molt satisfets de l'ascensió que acabaven de realisar.

El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA sols se declara responsable de lo

contingut en la Secció Oficial del seu BUTLLETÍ, deixant íntegra als respectius

autors la responsabilitat deis treballs firtnats.

Barcelona.— "1'ip. L'Avenç: Ronda del Universitat, 2o.—Telefon t 15	

j
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