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NOTES HISTORIQUES D'OLIUS

(Acabament )

E N les precedentes notes ja he donades, incidentalment, algunes
noticies dels molins d'Olius, y ara vaig a exposar-ne algunes

de particulars que al propri temps mostren un xic les costums del
temps vell en aquesta rama de ¡'industria.

En els casals moliners d'aquest lloc, gairebé en tóts, degut a la
sobrada aigua del Cardener, eren contingudes varies voles, al
menys del sigle XI 11 ençà, y aquesta es la causa de que'Is documents
d'aquell temps al nomenar, per exemple, el molí de Rocafort,
diuen els molins de Rocafort, trobant -se diferentes vegades un amo
de quiscun dels molins d'un mateix casal.

EI més important de tots fou y es el dels Cubs, nomenat avuy
de la Llum, perquè desde fa dotze anys d'ell es portat el fluit
elèctric pera l'alumbrat públic de la ciutat de Solsona y pera força
motriu, que avuy sols petites industries utilisen. Com ja hem vist,
havia estat donat pels Constes d'Urgell a Sant Esteve d'Olius y
¡'iglesia de Solsona, en temps del pabordre Guerau (I2t8-Y224),
com a senyora alodial de tot el castell y terme, y prescindint del
capellà de Sant Esteve, va construir ¡'hermosa fàbrica, soperba en
el seu genre, que encara subsisteix avuy dia mostrant al descobert
l 'atallantada pedra. La sala de les tramuges consisteix en una gran
nau de volta ojivada, capaç de set molins. Lo més curiós d'aquesta
obra són els cubs: sobre les voltes inferiors, igualment ben acar-

reuades, del carcau hi ha un rengle de cubs, tants cona moles, y al
fons d'ells una curta canal de pedra, o més bé una boca que buida
l'aigua al rodet. Fins aquí no tindria res que notar, puix són mol-
tes avuy les basses en aital forma, més la té en aquella data, car

fins aleshores els molins havien rebuda l'aigua de la peixera con-

duida ab una canal inclinada, que construíen ab tres pots, fins al
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rodet, o sia de la manera més rudimentaria. Això fei?t perdre mol-
ta força, y fou admirada ]'invenció del dipòsit vertical que comuni.

qués directament ab el recipient, ab lo que perfeccionaren eis mo-
tors Iiidràulics. An aquest dipòsit li donaren la forma de tina o

cub de vi, ab qual nom quedà batejada la nova construcció.
Dedueixo aquesta afirmació de que fins aleshores havia estat

nomenat molí de Cuiquespes o Cuiquipes, y els documents de la

]MOLÍ DELS CURS

ABAYS DE LES NOVES CONSTRUCCIONS FERA LA FÁBRICA I ^'1MECTRIC.ITAT

mateixa centuria XIV ja'l nomenen dels Cubs o de Cuiquespes,
els dos noms junts o indistintament separats. Tant va cridarl'aten-
ció la nova obra, que fins donà lloca cambiar -li'! nom. Així com
avuy, per haver-s'hi establert uha fàbrica d'electricitat, única en la
comarca, es tant conegut ab el nom de molí de la Llum: corn dels
Cubs, igual succeiria aleshores ab els noms de Cubs y Cui-
q uespes.

El capellà de Sant Esteve, Bernat de Riart, no estigué confor-
me en que'] monastir de Solsona s'apoderés del salt y casal del
molí que'ls Comtes d'Urgell havien donat a la seva iglesia, encara
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que aquells li donessin el molí que dintre'! mateix ja tenia abans
de la nova construcció. Després de moltes disputes, el 8 de Janer
de 1224 les parts qüestionants s'avingueren amigablement, donant
1'iglesia de Solsona al capellà de Sant Esteve'1 molí Rivaler, que
era dintre'1 mateix casal de Cuiquespes, y aquell al pabordre dos-
cents sous per les messions fetes en la nova construcció, y la sexta
part en totes les necessaries faedores al carcavà, cequia y resclosa `.
Els altres molins del mateix casal, segons un contracte de 1265, el
pabordre se'ls arrendava per cent sexters de forment pulcre, que
havien d'esser pagats pel moliner en la següent forma: durant els
vuit primers mesos, vuit sexters y una aimina quiscun mes, y els
restants quatre mesos vuit sexters cada mes. Així se veu que dugues
aimines farien un sexter. El moliner tenia'( dret de traure dels
boscos d'Olius, proprietat del pabordre, tota la fusta necessaria
pera'1 servei del molí y pera la peixera y resclosa, cony també les
rames que fossin menester, per lo qual se veu que farien les res-
closes ab rames clavades ab estaques, com encara's fa avuy en molts
llocs, que després eren omplertes de sorra y cudadells per les rubí-
nades.

El Vescomte de Cardona va donar a tots els que anessin an
aquests molins guiatge o carta de seguretat, que copio d'una tra-
ducció lliure de principis del sigle XIV, continguda en el Llibre de
Llers y Costums de la ciutat de Solsona': «Carta de guiatge', e
assegurament, e proteccio, e custodia, feria alls homens, e fembres
del menor, trosus al maior, e encara totes besties, que vinguen, ho
venran als molins de cuiquipes, en altra manera apellats delís
cups que son en lo terme dolius que son dela esglea de Solsona,
feta per lo Senyor, en Ramon Folch, veÇcomte de Cardona,
segons se segueix. = Conegueu tots, Que nos en Ramon folch,
per la gracia de deu, veçcomte de Cardona, per nos eper tots
amichs, e valedors nostres presents, e esdeuenidors, ab actoritat
daquesta present publica carta, confecta, perpetualment valedora.

Rebem, sots guiatge de asecurament, e. sots ferma, e proteccio, e
custodia, ho guarda nostra, tot homens, e fembres, del petit, tro al

maior, e encara tots animals, ho besties, que venguen, ho venran
daqui avant, ço es saber, daquest dia, que aquesta carta es scrita,

I) Arx. Epal. de Solsona. plec 11 d'Olius, núm. 930.
2) Arx. municipal, vol. 37, fol. XIX.
3) Poso les mateixes comes de l'original.
4) En l'autògraf llatí no hi ha aquest nom encara, sinó tant solament el

Prime,', lo que confirma lo predit.
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als molins de cuiquipes, apelats los cups, en lo terme del castel
dolius, que son dela esglca de Solsona, tots dies, qui venen, ho
venran, per rabo del molí, ab blat lur, en los dits molins de cui-
quipes, en anant, estant, retornant, trosus ala habitacio fur pro-
pria, Manant ladonchs als homens, eals sotmesos nostres, que tots
aquels, e aqueles, e aqueles besties, que als dits molins venen, ho
venran, del dit moll, guardon, defenon, axi cons a coses pro.
pries nostres, eno posquen agreuyar, penyorar, ho detenir, per
rabo de deute, ho de fermançes, ho per alguna altra rabo,
qualsevuyle, ladonchs, qui contra aquesta present carta presumira
venir, la ira, ela indignado nostra, e pena de cent morabatins de
Aur encorreguen. Aço es acabat, a .iii. idus de iuliol. An de nostro
senyor, m.cc.lxii. Sig num den R. Folch, per la gracia de deu,
veçcomte de Cardona, SigSInum den p. torrecaualer, Sig>1{aum
den R. galceran, testimonis de hermondcuila, qui aço ha scrit per
paraula den G. iafa notari del senyor en R. de Cardona, e aquest
Senyal >j ha posat».

Igual carta concedí'1 vescomte de Cardona en 1296, que seria
com a confirmació de la primera'.

A continuació del molí dels Cubs, al mateix davant, en el lloc
aont avuy hi ha'1 tornall dels gavineters de Solsona, hi havia'Is
molins de Picamola, que prenien l'aigua al sortir de les moles del
primer sense deixar-la anar al riu. Aquests molins eren drapers y
fariners. El seu possessor, Pericó Geralt, creia posseirlos en franc
alou, lo que li negava'l pabordre de Solsona, Geralt, aduint la raó
de que essent el castell d'Olius alou de la seva iglesia, mal aquell
podia posseir en alou el referit molí, que estava enclòs dintre'1
terme d'Olius. Nasqueren molts plets y contender entre'ls dos. El
pabordre volia, a més de no re ,;onèixc -li la possessió en alou, que
deixés escapar l'aigua al riu, sense perdre -la al sortir de les moles
de Cuiquipes, que era impossibilitar-li '1 molí; y l'altre hi convenia
mentres se li concedís un molí dintre'1 casal de Cuiquipes, y parti-
cipació a la «orca» del mateix. També's queixava de que un pabor-
dre, causant-li gran dany, havia trencat l'aigua, fent -]a anar a la
serradora de Moragues, lo que mostra que al sigle XIII ja funcio-
naven aquests aparells ab motors hidràulics. A l'últim les parts Se

compongueren amigablement a l'arbitri y consell de Guillem de
Muntars, Joan de Faus, Pere de Miravall, Cel-lerer y Bernat de
Font, capellà de Solsona, baix pena de doscents sous. Al 17 d'Abril

i) Lloc citat, fol. XXI.
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de 1245 sentenciaren que'1 pabordre posseís el molí que en Peric
demanava dintre'1 casal de Cuiquespes y tot lo demés que aquest
podia pretenir-hi; devent el monastir de Solsona regonèixer en
franc alou al Peric tots els molins deis casals de Picamola y dos
homes afocats residents en ell, concedint-li permís pera edificar un
nou casal y molí a Picamola-sutirana, podent recollir l'aigua al
sortir de les moles de Cuiquipes. Per aquesta última concessió,
sempre que, per raó d'alguna ruvinada, s'espatllés la peixera o res-
closa del molí deis Cubs, havia de posar-hi, durant un dia, dos
homes a totes ses mcssions per tornat- l'aigua. Per la concessió del
nou molí de Picamola-sutirana, que era de Sant Esteve d'Olius,
quedà compromès a fer quiscun any al monastir de Solsona divuit
lliures d'oli a la mesura d'aquesta ciutat. «Et dictus P. G. et sui
nunquam de cetero possit crescere nec habere in dicta franquitate
de pichamola homines afochatos siue ferninas nisi tantum duos
cum suís familiis scilicet duas staticas cum igne»'. El molí de Pica-
mola-sutirana, en 121)6, el monastir de Solsona'1 comprà ab sos
drets, homes y fembres an en Guerau Daltaylo, qui'1 posseía en
franc alou pel cens anual de seixanta sexters d'ordi y un parell de
gallines ", y en 136o fou arrendat o establert al cens anval de cent
deu sous barcelonesos y quaranta lliures d'entrada3.

Els molins de Rocafort, que eren també drapers y fariners, es-
tan situats part d'amunt deis molins deis Cubs, en el primer salt
utilisat, deis quals era també senyora alodial I'ilÍlesia de Solsona.
En 1208 el pabordre Pere de Castelló va entregar-los a Guillem de
Rochafort v a la seva posteritat, quedant -se pera la seva iglesia les
dugues parts y la tercera pera'Is moliners «pro mulneria». No podien
elegir altre senyor que'1 pabordre, y en cas de voler vendre o empe-
nyorar la seva part I'Iiavien d'avisar ab trenta dies d'anticipació,
donant-li la preferencia '`. Aquest compromís no fou observat, ja
que en Pere de Rochafort, en 1239, vengué a B. de Sant Ponç un
molí de Rocafort, Sense consentiment del pabordre Guerau Calvó,
a qui ni sisquera ho havia comunicat, lo que ocasionà Ilarguesdis-
putes. Aquest deia que la venda era nul -la perquè era feta sense'l
seu consentiment, y que an cll havien de tornar els molins. Lo
contrari deia aquell, que renunciava a presentar testimonis y a

1) Ari. Epal. de Solsona, plec II d'Olius, núms. 948 al g51.
2) Lloc y plec citats, núm. g8s.
3) Lloc citat, plec V, núm. 1.032.
4) Lloc citat, plec I1, núm. 920.
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tota altra prova, exceptat el sagrament de calumnia, que acceptà'I
pabordre, tenint fe en les seves paraules. Interrogat el pabordre,
digué que ell no s'havia avingut may a l'esmentada enagenació
d'en Rochafort, que ni devia ni podia alienar els seus molins sense
consentiment deis senyors a qui pertanyia'1 domini, segons consta
deis Usatges de Catalunya y de la Lley gòtica «lib .V. e .1111. C.
Nam plebis». També alegava que dita enagenació tornava al seu
poder, per quant sense'1 seu beneplàcit en Sant PonÇ havia adqui-
rit perpetualment els referits molins de qui per ells devia prestar un
cànon a ]'iglesia de Solsona, y de cap manera podien alienar-los
sense'] consentiment del propri senyor «ut probatur Ar. C. de iure
ephi .L. vit. et c. de agricole». Al contrari va objectar en B. de
Sant Ponç, alegant que, segons les costums en el castell d'Olius, de
llarg temps observades, en les vendes y donacions no firmaven els
senyors els instruments, qual consuetut era ja com una franquesa,
per lo que res valien les alegacions del pabordre. Digué també que
això no era cap venda ni enagenació, sinó que dit Rochafort sim-
plement li havia donat dits molins en companyia, retenint -los en
son poder, com llo havien posseit durant cinc y més anys sense
contradicció, lo qual no era en dany, sinó en profit de ]'iglesia de
Solsona. Afegia que'] pabordre no firmava'ls instruments de
vendes o donacions fetes en 1' honor del cel'lerer, ni perta-
nyia al seu ofici, sinó al del cel'lerer, que ja'Is havia firmat
llur carta. Respongué'] pabordre que la consuetut o franqueda
alegada no s'havia universalment observat en el castell d'Olius, ni
havia sigut donada ni autorisada per ell ni pels seus predecessors,
y que'ls casos que s'aduíen havien sigut per voler del pabordre y
canonges. Respecte a que era verdadera enagenació y no societat
ho provava ab paraules textuals de la mateixa carta, que deien que
havien de tenir la meitat del molí cadascú, y, en cas de desavinen-
sa, el Rochafort havia de lliurar-li l'altra meitat, que hauria cons

-tituit vera enagenació. Afegí que ell podia desautorisar la firma
del cel -lerer, que, ve a dir, pot firmar pro bono el non pro malo

ecclesie; y prova que aquesta firma era posada en perjudici de

]'iglesia, perquè aquesta rebia'] cens d'una sola persona, mentres
que ara l'hauria de rebre de duques, la meitat de cada hu. Oides les
parts y hagut prudent consell, el jutge en aquesta causa, Pere de

Mirlvall, sentencià que era nula aquesta alienació per quant era

prohibit de dret que cap rústic, ab la seva sola autoritat, pogués
enagenar cap pagesia tinguda pel seu senyor, sense l'assentiment
d'aquest; y màxime havent sigut lesionada ]'iglesia a la qual Nade
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restituir-Se, covi si fos Un menor, y condemnà al moliner ab les
expenses de la causa '.

Per esser massa carregada la contribució censual d'aquest
molí, imposada en l'anterior contracte, en 1336, el pabordre Ber-
nat va rebaixar-la, posant la ganancia a mitges, com també'l «jus
scobe et domum de ]escobera» '.

Altre deis antics molins d'aquest lloc se troba l'anomenat avuy
del Pont, que ja al 1079 va esser donat a ]'iglesia de Sant Esteve

•

t \
t	 -	 ^

5

	 -

cc„ dr J . couen

MOLÍ DEL PONT

pera l'illuminaría dels altars, com pot veure -s en l'acta de consa-
gració. Aleshores era anomenat d't\lçalicamcs, Dançalicames o
Alçalicambes, que de totes maneres se troba escrit, qual nom se
troba en documents de l'altra centuria convertit en Celicama.
L'actual edifici es obra del sigle XIII, cons també'l pont que hi ha

1) «Predictam alienacionem nullam esse. hac de causa quare prol ibitum
est in luxe. quod oullus rusticus sua auctoritate et sine assensu domini sui
potest de iure alienare quamlibet papíesiam pro domino suo ter.entem. et tna-

Xime cuut lesa fuerit ecciesia. fore pupilli restitui debet. et absoluo dominum
prepositun, et condempno dominum b. in expensis circa litem factis».

Lloc c plec citats, núm. 9.14.
2) Lloc citat, plec III. núm. 996.

22



170	 BUTLLETÍ DEL

al bell davant, que es el que Ii ha donat nom. Ja un document del
1305 l'anomena «pont dançalicamas» `.

En 1315, a1 3 de Març, Bernat de Vilaró entregà an en Perede
Cerch dos molins que per compra posseía en aquest casal, ab el
segü-nt tracte: aquest bi tenia la tercera part de la moltura, «et
totum jus seu usum escobe», y l'amo les altres dos parts, devent
tots dos pagar a prorrata les messions en ells faedores; de manera
que fins tres eimines d'ordi que feyen dits molins a Sant Esteve
d'Olius y quatre lliures d'oli al rector de Clerà, havien de pagar.ne
dos terceres parts l'amo y l'altre'] masover ^.

Al sortir l'aigua d'aquest molí, abans d'anar al riu, va a
moure'ls molins que'm crec, al sigle XII, eren anomenats Molins
Comtals, puix en la venda feta en 1140 d'un molí del casal d'AI

-Çalicames pel preu de 13 sous, din que aquests confrontaven a
Orient ab els Molins Comtals. A mitjans del sigleXVII va construir•
s'hi una farga que va esser molt famosa en tota ]'encontrada mol-
tes hores lluny, que importava les primeres materies de la vall de
Querol, per qual motiu es avui anomenat molí de La Farga. Avuy
es mitg enrunat y encara's veu llençat perquí y perllà algun dels
enormes malls de ferro ab que'ls metalls eren batuts.

Es tradició que en el pla que atravessa la carretera de Cardo-
na a Solsona, a uns tres o quatre kilòmetres d'aquesta ciutat, va
haver-hi una forta batalla, confirmant la tradició'] que encara avuy
es conegut ab el nom de Pla de la Batalla. Entre la multitut de
morts va quedar-hi un ferit lleu, fent el mort; a la nit robà lo que
aquests portaven y els caudals perduts pels bagatges, y va fer -se
molt ric, ab lo que edificà La Farga.

Hi havia també'ls molins de Rodamilans y d'Ofegat. Aquest,
en 1283, va esser venut, al preu de vint sous, per en Ramon de
Puigsec de Ladurs, ab ses cases, terres y demés pertenencies, ab la
condició de que ell pogués moldre-hi sempre tot el seu blat, «et
grapes et glans et alÇines in dicto molendino sine multara et sine
aliqua missione nostra tota ora et quandocumque uoluerimus mo-
lere excepto quod nos nec p ostri non possimus ficere molig in
mense septembris aliquo tempore» .

Aquestes són les noticies existentes en l'Arxiu Episcopal de Sol-
sana sobre Olius. Per si m'havia oblidat alguna referencia, estan

1) Lloc citat, plec V, núm. 1.024.

2) Lloc y plec citats, núm. g86.

3) Lloc citat, plec II, núm. 978.
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contingudes en cinc rotllos de pergamins, desde'! número 864 al

1033, per ordre cronològic, desde l'any 940 al 1625, y en un plec

de papers sense numeració.

J. SERRA Y VILARÓ, UBRE.

Solsona, Janer de 1908

VIATGES DE L'INFANT EN PERE, FILI, DE JAUME 1

EN ELS ANYS 1268 Y 1269

E N moments en que'ls catalans celebram festes per commemo-
rar el VI1 e centenari del Rey Conqueridor, no será inoportú

recomptar les excursions interessants que'I seu fill major, llocti-
nent y hereu en el Principat y els reyalmes d'Aragó y Valencia,
féu durant aquells dos anys que tant moguts y agitats foren també
pel seu pare: els anys de les anades a Toledo, a la fracassada creua

-da a Orient y a la boda del seu nét a Burgos. Tenen més interès
aquestes noves per pertànyer a un príncep excels, al futur rey Don
Pere'1 Gran, l'hèroe de Panissars, el gentil y cavalleresc justador
de Bordeus.

Tot quant anam a dir es completament inèdit, sense fer-ne
cap indicació'1 cronista Desclot ni menys encara la Crònica de Don
Jaume. No obstant, aquesta darrera'n sortirà confermada en certs
capítols, mentres que serà desmentida la Crònica d'Alfons X de
Castella y l'historia del Pare Mariana.

Pocs pobles, potser cap, poden com nosaltres saber detalls
tant complets y curiosos de la vida íntima dels seus prínceps mitg-
evals. Jo puc referir jorn per jorn el camí que féu l'infant Pere,
lo que esmerçava en menjar y vestir, els convidats y els servidors
que tenia, els cans y falcons que portava per les caceres, fins els
joglars y trobadors que'l seguiren, cosa molt poc coneguda y de
verdader interès per 1'liistoria literaria.

Més el temps que suposa una vetllada no permet extendre-s en
tota mena de noves y en tots els anys que tenim escudrinyats. Per
aixó dec fixar-me solament en els anys 1268 y 69, prenent a l'Infant
quan tornà de l'excursió a l'Empurdà, en Novembre de 1267. Era
llavors un home de vintivuit anys.

La seva muller, na Constança de Sicilia, havia arribat a Barce-
lona'l primer divendres d'Octubre de 1267, procedent de Valencia
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y Tarragona, ab el seu fillet, l'infantó Alfons. També havia vingut
l'infant en Jaume. .

El primer de Janer de 1268 estaven, doncs, reunits encara en
el palau reyal de Barcelona'Is infants germans Pere y Jaume, ab
Donya Constança y els seus servidors en Jaume de Montjuich,
Donya Sanxa Martínez y Donya Sanxa Tovía, nodriça que havia
sigut la darrera del citat infant Don Jaume, l'hereu de Mallorca y
Rosselló. Figura també entre'Is personatges de la cort de l'Inf'ant y
de Donya Constança la nomenada Madona Bela o Bella, la mare
del famós Roger de Luria, que havia vingut ab son fill impúber de
Sicilia a Catalunya quan l'infant Don Pere celebrà'1 matrimoni ab
la filla del rey Manfred. El cronista Muntaner diu que Madona Bela

fou la nodriça de Donya Constança «e era molt savia dona e bona e
honesta, e nos partí nul temps, mentre fo viva, de madona la regi-
na, e axi mateix lo fill que havia per nom Roger de Lluria nos partí
della, ans se nodrí en la cort, axi que era molt fadrí con vench en
Cathalunva». Les noves inèdites que aplegam venen, per conse-
güent, a confermar a Muntaner. Els nostres cronistes, encara qúe
eren, com tots els d'aquell temps, molt inclinats a acullir llegendes
y fantasies, porten menys monçonegues, falornies y errades de lo
que'ns volen fer creure'ls crítics moderns.

El primer dia de l'any 1268 era un diumenge. Per les apunta-
cions fetes pel reboster y tresorer del palau reyal de les despeses de
la cuina, de vestirs y altres objectes, en els llibres de comptes con-
servats en l'Arxiu de la Corona d'Aragó, pot deduir-se'l preu mòdic
que allavors tenien moltes de les coses d'ús domèstic y principal-
ment els queviures, en aquesta nostra ciutat, ont avuy es tant cara
la vida.

« Dicmenge primer dia de jener en Barchelona: menuda llenya
IV. somades et I. fex, V. solidos; sal, L diner; cols, I. diner;
sebes, 111I. diners; vinagre, VI. diners; juivert, I. diner; M.
ous, II. solidos et IV. diners; cunils, VII. parels et midio, Ill
solidos et IV, diners; una galina, VII. diners; capons, X. parets
et midio de casa; 11. frexures de porch, XVIII. diners; X. frexu-

res de molto, 11. solidos et VI. diners; aygua et lauar, L diner;
museu, III. diners; carn en cort, VIII. moltons et 11II. pencs (?),
a rao de 1III. solidos et VIII. diners, fan XXXIX. solidos menys
III. mallas; son de fora XXIX pencs (?) menys quarta a la taula
del infant et de la Reyna; II. penes (?) a don Alfons; una a dòna
Sanxa Martínez; V et quarta a dóna Sanxa Tonia; IIII. et miga

a la oste del Mariordom, et una an Jacme de Munjuic.»
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En el llibre de comptes de la Reina y de l'Infant, entenent per
reina la muller de Don Pere, o sia ConstanÇa de Sicilia, són molt
interessants les anotacions de les menudes despeses del Palau, puix
donen noves de les costums domèstiques. Totes les anotacions de
pagaments o quitacions fetes corresponen al primer quadrimestre

del 1268:
«Una pinta de corn a Don Alfonso, IV. diners.
»Sabó a don Jacme, 111. diners.
»Sabatas a la Reyna, XII. diners.
»Cordas de pou, III. diners.
»Fruyta a berena, XII. diners.
»Oli a las freseras per altura a vetlar, X. diners.
»Formatge a sopar, XV. diners.
»CL. neules, XV. diners.
»Sement de safran al papagay, V. diners.
»Safran, mina unça, VI. diners.
»Pebre, I11. onçes, VII. diners et mealla.
»Miel, 1I. libres et miga, VII. diners et malla.
»Oli, 1111. libres et 111. onçes, VII. solidos et V. diners et

malla.
»Pabil, 1111. diners.
»Carbon al argenter, II I. diners.
»Canela, I111. onçes, III. solidos et 111I. diners.
»Safrà, miga onsa et 1. quartó, XII. diners.
»Terra de Muntjuich, I.' somada, 1111. diners.»
Aquesta nota es curiosa per les costums barcelonines, puix

demostra que en 1268 ja era utilitzada en les cuines de nostra ciu-
tat l'anomenada terra d'escudelles per fregar o netejar la vaixella.
Ben segur que es única aquesta nota demostrativa de tant vella
cost urna.

Continuem la llista:
«Gran de safrà al papagay, VI. diners.
»Candelas al miratge del Rey de Castela per nom en .lotean

Orla, miga libra X. diners et mala.
»Ciris a benevr, VI. libres et miga, fan XI. solidos et VI. di-

ners.

»Encens a la capela, I. diner.
»Escombrar el palau, III. diners.
»Alfenim et sucre candi a Don Jacme, V. diners.
»Patins (i') a Madona Bela, XI. diners.
»Sabatas a don Alfonso, V. diners.»
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Dec advertir que cada vuit o deu dies ve una anotació de com-
pra de sabates per l'infant Alfons, fill major de l'infant Pere y de
Constança, nin de quatre anys. O les sabates eren molt dolentes o
el futur rey Alfons II era una criatura entremaliada.

«Tosoras et un ganivet a esmolar, III. malles.
»Un telar dadobar, XII. diners.
»Sabon II. libras, VI. diners.
»Guans a la Reyna, VI. solidos.
»III. espils de lunar, XVI. diners.
»Cera, III. libres et miga, VI. solidos et III males.
»Metjar les dònes, VIII. diners.
»Sement de safrà et de caneco al papagayl, V. diners et malla.
»Pebre, III. onçes, VII. diners et malla.
»Mel, II1I. libras XII. diners.
»Oli, una quarta et miga, II. solidos.
»Sabó, III. libras IX. diners.
»Sucre candi et sucre blanch a don Alfonso, V. diners.» Era

un nin lleminer, el futur conqueridor de Menorca.
«I. setril et I. d culera de fust, II. diners.
»Metjar les dònes, IIII. diners.
»Metzinas a Agnesina, II. diners.
»Mantega a Agnesina, III. diners.
»Sabatas a la Reyna, X. diners.
»Spi1s de lunar, I1II. diners.
»Metzinas a don Jacme, V. diners.
»Metjar les dònes, III1. diners.
»Leytugas et vinagre a sopar, VI. diners.
»Sabatas et tapins (?) a la Regina, XXII. diners.
»Un temboret, 1I11. diners.
»Cera, I. libra que crema devant ]altar, XXII. diners.
»I. pregamí, V. diners.
»I . a sela et uns guans dadobar, XX. diners.
»Amenles al papagay, II. diners.»
Observam que mantenien aquest aucellot durant l'hivern ab

gra de safrà y cànem, y a la primavera (aquesta nota es de les dar-
reries d'Abril) ab ametlles. Havem suprimit, per evitar repeticions,
moltes de les anotacions referents al papagall, que segons sembla
fruía d'alta consideració a la Cort.

«Sabatas al escolà, XII. diners.»
També observam que costaven lo mateix les sabates de l'escolà

que les de la reina y doble que les de l'infántó.
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«La tina de banyar, dadobar, X. diners.
»Aigua al bayn, IX. diners.
»Lenya al bany, II. somades, XVI. diners.
»1• a tancadura a la porta de privada, adobar, X. diners.»
Crec que aquesta nota sola pot demostrar la minuciositat ab

que eren apuntades totes les despeses, fins un senzill adob del pany
de la porta de la necessaria del palau.

«l a libra cera et miga per al Senyor Infant, qui vetlà molt en
Sancta Creu, II. sous I1II. diners.

»1. d estora a la niuda (?) del esparver, IX. diners.
»Sabatas dauradas a Don Alfons, X. diners.»
D'aquestes no'n tenia l'escolà.
«Candelas a sopar a tota la companya, VI. diners.
»ll. brandons mes a la Reyna, V. diners.
»Als bastays qui portaven lenfant en Jacme, XII sous.
»Al falchoner lombart, II. solidos.
»Al troter de Ser Ombert de Lavaya, per quitació e per des-

pesa, XXX. solidos.
»A Antoni, fill de Ser Seyorino, C. solidos.»
Tots aquests que porten el títol de Ser (Sine ?) eren italians,

algun del servey de Donya Constança, com el nomenat Ser Leo,
que en 1268 y 69 trobem sempre en el seguici de l'Infant.

Aquestes llistes de preus, les que podriem extendre molt si fos
l'objecte primordial del present treball l'estudi de les costums en
el XIII è segle, són de verdader interès pera l'historia econòmica
del poble català.

L'infant en Pere començà'Is seus viatges d'aquest any el 13 del
mes primer. Diu el llibre d'apuntacions del seu majordom: «Di-
vendres XIII. dies dins jener, moch de Barcelona linfant a Sara-
goÇa e Sexena». Donya ConstanÇa y demés familia romaniren en
aquesta ciutat. El rey Don Jaume era a Murvedre, dirigint-se a
Valencia.

No crec que l'Infant arribés fins a la capital d'Aragó aquesta
vegada. Per la nota següent sembla que no passà de Sexena: «Di-
marts XXIIII. jorns dins jener en Barchinona: en est dia venc
lo senyor Infant de Sexena, de la infanta dona Maria e sopà en

casa». De manera que en onze dies anà y tornà d'Aragó y estigué
ab sa germana en el monastir de relligioses de l'Hospital de Sant
Joan de Jerusalem. La distancia de Barcelona a Sixena, passant
per Martorell, Igualada, Cervera, Targa, Lleida, Almacelles, Al-

mudafar y Alcolea del Cinca, no era menor de 200 kilòmetres.



176	 BUTLLETÍ DEL

El dia io de Febrer: «En est dia partí lo senyor Infant de
Barchinona per anar a Valencia al Senyor Rey». La muller roma-
ni en Barcelona, y l'Infant tornà ací'l 1g de Març. I-Iavia sortit de
Valencia'1 dia 14, un dimecres. Estigué sossegat a Barcelona ben
aprop de dos mesos, cosa excepcional en els senyors d'aquella
època, que sense exageració pot dir-se, que passaven dos terceres
parts de la vida a cavall.

Fou el segon dissabte de Maig quan sortí per pujar a Mont-
serrat. Diu la nota del majordom:

«Anno Domini Millesimo CC° LX° octavo, die sabbati IL'
madii exiuit dominis Infans de Barcelona e venc a Sancta Maria
de Montserrat, e la companya venc a Vilafrancha e estec a penyo-
res.» Es la primera noticia d'una visita al monastir montscrratí
del fil! del Conqueridor'. Anys després, en 1285, Don Pere muntà
al Montserrat en moments més crítics: quan ('invasió deis france-
sos menaçava l'existencia de la nostra nacionalitat., Tenim per
conjectura atrevida, però no de] tot infundada, que, essent l'actual
imatge de la Verge moreneta obra de] segle XIII, era la primera
visita y adoració que rebia d'un príncep de la casa reyal de Barce-
lona, la de l'infant en Pero, en 1268.

El dia següent, diumenge, l'infant partí de Montserrat cap a
Vilafranca del Penadès, y el dilluns arribà a Tarragona. Estigué
uns dics a Tarragona, sortint-ne'l tercer diumenge del mateix nies
de Maig; y, passant per Montblanc y Juneda, entrà a Lleida'(
dimecres prop vinent. No hi féu estada, puix l'endemà pernuitá a
illontsó, y l'endemà passat a Pertusa, out se juntà ab son germà
l'infant en Jaume. El dissabte entraren a Osca. Allí va satisfer les

acémiles que havia pres a Tarragona, que li costaren 25 sous, y

altres que havia llogat desde Montblanc, 20 sous y 8 diners.
Donya ConstanÇa era ja a Osca desde'1 12 de Maig, acornpanya-

da de Donya Sanxa Martinez, Donya Sanxa Tovia, en Blasco Xi-

menez y altres servidors. Tots estigueren allí aposentats per més de

tres mesos. No obstant, tinc un document signat per Don Perea Va-
lencia'I 9 d'Agost. Es el regoneixement de deute a favor d'en Vives,
fill d'en Jucef-Aben-Vives, batlle d'Alfandech, entre altres quanti-

tats, de la de ¡So sons, que havia pagat als cavi;as-iis et canibii,

nostris y 5oo sous quos de mandato nosiro dedislis cuidant inulieri.
Sembla, doncs, que estant a Osca féu l'Infant un ràpit viatge a

(i) Vegi -s en el Roletín de la Rea! Academia de Buenas Let ras, núni. 14, el
treball del senyor Carreras Candi Visites de nostres reys a Moniséi•rat.
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Valencia, a primers d'Agost. El dia 5 de Setembre sortí Don Pere.
Diu la nota d'aquell jorn en el tantes voltes citat llibre de les des-
peses de la cuina y guardarroba del palau: « Dimecres V. dies dins
setembre en oscha; en est dia anà el Senyor Infant apres dinar al
Senyor Rey a Barcelona a la guerra Durgel». El dia 7 passà per
Alontsó, y el 8 entrà a Lleida, ont acabava d'arribar-hi també'1 seu
pare'I rey en Jaume.

Aquella guerra d'Urgell que menciona'l reboster de l'Infant
en son llibre de comptes, era la promoguda por raó de la mort del
comte Alvar de Cabrera, ocorreguda en el mes de Març d'aquell
mateix any (1268). L'herencia se la disputaven la 611a del primer
matrimoni d'Alvar, protegida per la familia de Montcada, y els
dos fills del segon matrimoni sostinguts pel comte de Foix y el
vescomte de Cardona. Don Jaume 1 protità aquella situació pera
ferse cedir pels marmessors del difunt Comte d'Urgell grans
drets sobre'1 comtat; y al veure'l comte de Foix que sols romania
als seus protegits una petita part de territori y de domini, declarà
la guerra al rey.

Pare y fill conferenciaren durant tres dies a Lleida. Don Pere
en sortí'I segon dilluns de Setembre y anà a dormir al monastir de
Poblet, y el jorn següent a Tarragona. Com a nota curiosa he de
transcriure de l'indicat llibre de despeses: «Donam als azemblers
de loger, que son X. azembles de Leyda a Tarragona, ab II1. dies
que estegren en Tarragona et ab retorn et despesa, CXII solidos e
11, diners de jacceses».

Don Jaume sortí pocs dies després y corregué tot el mes d'Octu-
bre per Balaguer, Ager, Cervera y, altres llocs d'aquella terra, treba-
Ilant per resoldre'l conflicte del constat d'Urgell. Els viatges del
seu fill Pere tingueren llavors igual motiu.

L'Infant anà de Tarragona a Barcelona, y ací 's trobava'I dar-
rer jorn de Setembre. Per cert que aquell dia féu una despesa im-
portant: «Item costà un falchó pelegrí, ab gits e ab longa e ab cas-
cavells, XXXIIII. solidos». De manera que, malgrat la pertorbació
política, Don Pere procurava augmentar els seus ja molts nombro-
sos enginys de caça. En tots sos viatges y excursions portava gran
aplec de cans, falcons, esparvers y demés utensilis del caçador. Fou

molt més aficionat an aquest exercici o passatemps que no son
pare y son avi. S'ha dit que la passió de la caça era l'única sem-
blança que existia entre'] rey Lluís XIII de França y son pare
Enric IV. Doncs, ni aquesta podem observar entre Pere'] Gran y

Jaume I el Conqueridor. Foren dos homes totalment diferents.

23
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Dec advertir sobre aquest darrer falcó adquirit per Don Pere
que's donava llavors el nom de falcons pelegrins, segons el famós
tractat De arte,'ennandi de l'emperador Frederic 11, als falcons pas

-satgers, els que tenien els p eus de color verdosa, y s'acostumava a
agafar -los en la tardor, especialment durant l'Octubre. El falcó dit
gentil era una varietat dels pelegrins: tenia més petits el cap y els
peus. Don Pere '1 com prà ab gil, longa y cascabells. El git, en francés
mitg-eval jet, era una corretja subjecta al peu, que tenia en son
acabament dues anelles ajuntades y servint pera unir el gil a la
longa, que era una altra corretja pera lligar el falcó a la perxa o
pal. Els cascabells, dits també noies o campanelles, els portaven
subjectes al peu, sobre del gil.

Continuara l'itinerari de l'Infant. Sortí de Barcelona '1 primer
diumenge d'Octubre, cap a Muntnegre, y entrà a Girona'I dia
següent. El dimars pernuità a Vilabertran, y l'endemà era a Per-
pinyà. En la capital del Rosselló s'ajuntà ab son germà Jaume y
estigué allí dos jorns. Li costà de lloguer una cavalleria, desde Bar-
celona a Perpinyà, ji sous y 4 diners; les gallines que donà als
falcons valien dos sous y sis diners.

El segon divendres d'Octubre sortí de Perpinyà y arribà a
Figueres, y el diumenge a Girona. Al cap de tres dies se dirigia
cap a Barcelona, detenint-se a dormir el dimecres a Sant Celoni.

El tercer dissabte del mateix mes sortia altra volta de nostra
ciutat y, passant per Vilafranca del Panadès, anà a Lleida, Montsó
y Osca, ont encara estava la seva esposa. En el seguici de l'Infant
anaven els cavallers catalans en Gilabert de Cruylles, Bernat de
Muntpaó, Pere de Vilafranca, Ramon de Sentlleyr, Berenguer de
Offegat, Bartomeu Fivaller, Pons d'Orriols, Guillem 011omar,
Pere Sabadell y Bartomeu de Vilafranca; els aragonesos Martin
Perez y Ximen Perez, y els italians Colrat, Matlre, Rom icho, Çer-
leo, Rogero y altres. Tots aquests feya ja alguns anys que anaven
en la comitiva de Don Pere y a sou. Portava, ademés, dos metges,
Mestre Ogolí y Mestre Guillem. Són dignes de recordar-se, entre
els pagaments fets pel tresorer a l'arribada a Osca, els següents:

«Al fol del enfant en Jacme, X. solidos.» ¿Se tracta potser
d'un graciós o boufon del dit infant? «Ítem costaren XIII. cobdes
de bru a mantes als cavats del senyor enfant, XX. solidos IX.
diners. Item galines als falchons, XXIII. solidos, et pa als cans per

V. dies, III. solidos. Itero a les azembies per civada e pala e hosta-
latge e I11. pareys de sabates als azemblers, XVI. solidos. Itera
costà dinar del senyor Enfant con anà a cassa, V. sous.» Com se
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veu, Don Pere no portava pas molt ple'1 ventre durant les caceres.
«Itera an Bernat de Peralada, per lo croch del senyor Enfant a
adobar et per una caxa a les cuirasses et lavar, V. solidos. Item a
madona Bella, per penes e erminis e afiblays, CL. solidos, e a San-
dutxa, penes, XXX. solidos. Item costa cendat a obs del cape¡ de
madona la Regina e de madona Bela e Margarita e don Alfonso,
XXXV. solidos». Aquest Don Alfons crec era l'infantó fill de Donya
Constança, el futur rey Alfons II de Catalunya y III d'Aragó,
aquell a qui havem vist malmetre tantes sabates.

El 20 de Novembre Don Pere sortia altra vegada d'Osca y anà
a dormir a Barbastre, y el següent jorn a Tamarit de Litera, entrant
a Lleida'1 dia 22. L'acompanyaven en Pelegrí Baldoví, Ramon
d'Orcau, Berenguer de Vilalta, Maimó de Castellaulí, Galceran de
Begur, Mateu Babot, en Bisbe, en Perchas, Don Ato de Foces y els
ja nomenats Cruilles, Muntpaó, Ofegat, Vilafranca, Romicho,
Colrat, Maffre, Ximen Perez de Orrea, ' ls dos metges Mestre
Guillem y Mestre Ogolí, y molts altres cavallers y servidors. Por-
tava també noranta -dos sarrains, segons ens indica'l llibre tantes
voltes citat: «A XCII. moros balesters per V. dies, a raó de 1111.
diners per moro el dia, que fan CLIII. solidos IIII diners ». Bé
podem pensar que ab aital soldada dits sarrains no s'hi farien cap
casaca. També foren pagats altres comptes: «ítem al cape¡ de ferre
del senyor Enfant adobar, XVI. diners. Itero costaren VII. alnes
de sendat a les spatleres del senyor Enfant, a raó de VI. solidos
VI. diners lalna, fan XLV. solidos VI. diners. ltem una asta de
lansa al penó, 1I1. solidos. Item una galina al ostor, IX. diners.
Irem a Joan Sanxis per galines als falchons, VI. solidos IIII. diners.
Itero als moros balesters per ostolatge, XVII. solidos». Es evident,
dones, que menjaven més els falcons que no'ls moros. Hi ha enca-
ra una partida de despesa més interessant de lo que sembla al pri-
mer moment: «Item costa aquest libre IIII. solidos». E1 llibre en
qüestió era'1 mateix registre o llibre de despeses fetes pel reboster
de l'Infant: un volum de cent cinquanta fulls en quart major.
No pot dir-se que'I preu del paper de Leona calitat fos molt crescut.

Don Pere sortí de Lleida'¡ quart dilluns de Novembre: «Die

¡une I1I1' novembris exiuit dominis Infans de Ilerda e venc a Tar-
rega, e venc ab el aquesta companya: G. de Cruiles, Atho de Fos

-ses, A. de Torreyes, R. de Ribes e sos frares, B. de Sent Vicens,
Simon Dezlor, Roiz Eximeniz de Luna, R. de Orchau, G. de Val-
clara, Maimó de Castelaulí, B. de Muntpao, Pelegrí Baldovi Col-
rat e Mafire, Rogero, B. de Offegat, R. de Sent-leyr, Romicho,
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Pons de Urriols, Mestre Ogolí, Mestre G...»; eren en el seguici
fins a seixanta -set, sens contar els macips, acemilers y demés servi•
dors, ni'ls sarrains ballesters.

El jorn següent anà l'Infant de Targa a Cervera, ont féu
pagar a «Pedrolo, per canpelant et unes copies que comprà, Il.
solidos. Item a un cavaler lombart, XXXII. solidos. Item per una
galina al ostor, IX. diners. Itero a XXXIII. moros per quitació de
IIII. dies, XXXIIII. solidos. Irem costaren ll e., cartes de fer XII.
diners ». Tampoc era gaire remunerat l'ofici de memorialista. «Itero
a Berenguer Genet, pa als cans per XX. dies, V. solidos. Itero a
Pedrolo, per un ca, XLIII. diners.» Tornam a observar que cada
moro guanyava solament un sou per quatre dies de servey militar.
Eren sous barcelonesos de terra y del valor de dotze diners. El son
era moneda imaginaria, més el diner era efectiva, portant un quart
de plata y tres quartes parts de ]liga, essent la talla de 72 sous per
marc, o sia per vuit unces. La valor relativa de la moneda sols se
pot conèixer aproximadament després de reunits molts preus d'ob-
jectes coneguts y d'ús general.

Per posar-se d'acord sobre les coses a fer per la rebel lió del
Comte de Foix y del Vescomte de Cardona, ab motiu de ]'herencia
del Comtat d'Urgell, l'infant tingué varies conferencies ab el rey
son pare a Lleida y a Cervera o altres llocs propers. Don Jaume
era encara a Cervera'I dia 6 de Novembre, ab negociacions ab
aquells dos persónatges; el dia 9 era a Lleida, tractant ab Jaume de
Cervera, un dels marmessors del comte Alear de Cabrera; el t;
passava per Osca y per Saragosa'I 29. Sempre per documents
autèntics, sabem que'] dia 5 de Desembre pernuità'1 rey a Ricla,
y els dies 9, 10 y i i a Calatayud. Havia ja rebut ]'invitació del

seu fill Sanxo, nomenat arquebisbe de Toledo, per concórrer a la
celebració de la seva primera missa, y s'encaminava cap a aquella
antiga ciutat dels concilis. Durant l'absencia del Rey romaní 1'In-

fant encarregat del govern, y especialment de les negociacions per

resoldre'l conflicte d'Urgell. Tinc, doncs, la satisfacció de compro-
var y confermar la Crónica de Jaume'] Conqueridor, tant criticada}'
objecte de tants dubtes, en tot lo que ressenya en els apartats 474
y +75. «E deya en ses cartes (l'arquebisbe de Toledo) que ben ven-
dria ell a nos con a son pare e son senyor. , mas que libo perdonas-
sem, car tantost no venia a nos que app ireylaues dacuylir nos,
mas que venria a nos a Calateyu, e que entraria ab nos en Caste-
lla... E per ço com lo dia de Nadal era tan prohisma lexam el,
Cervera nostre fiyl linfant en Pere, e que tingues ah i frontera. E
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passada la festa de omnium sanctorum anam p osen ves Arago, e

fom a XV. dies ans de Nadal en Calateyu. E lo rey de Castella
sabé que nos anavem ves Toledo, e exins al monestir Dorta e nos
partí de nos tro som en Toledo. E larquibisbe exi a nos a Alcalà, e
així abdos anaren ensemps ab nos tro en Toledo, e estiguem en
Toledo VIII. dies.»

L'infant en Pere estigué a Cervera y pobles vehins fins a les da-
rreries de l'any. Trobam anotat en el llibre de] reboster: « Die vene-
ris 1111 a decembris exí el senyor Enfant de Cervera e venc a Apiera;
menjà en son alberch.» El jorn següent entrà a Barcelona. Fou dia

-da de aran despesa en la cuina: «Cols, 11I1. diners; sal III. obols;
porros, 1. diner; eruga, II1. diners; vinagre, II. diners; pex, XV.
solidos; fruvta, XII. diners; mel, VII. diners; salsa, IX. diners; oli,
\I!. diners; pa, V. solidos; vinu, VII. solidos, et a un hom qui
mostrà el carai als cuyners, VI. diners; leya, 1II. solidos; spinacs,
V% 1. diners; ous, VII. diners mostala, 11. diners; juivert, 11. diners;
formatge, II. diners; cebes, 1. diner; carnsalada, II. solidos; 1.
moltó e mig, VII. solidos VI. diners; cabrits, II. costaren III.
solidos 11. diners; galines, 1111. pareys et mig, V. solidos II1.
diners; conils, I1I1. pareys, II. solidos IIII. diners; perdius, 111.
parees, XXI. diners; todons. III1. pareys, XX. diners ». Corn se
veu, no ha variat gens el vocabulari dels àpats desde'1 XIII è segle,
y això prova la fixedat de la nostra llengua catalana fins en les
coses de nutrició. Moltes d'aquestes provisions , foren per dos o
tres dies. Posà una nota'l reboster, en el llibre, sens dubte per
deixar justificada davant de la posteritat aquestes quantitats de
aviram, que diu aixís: «Die lune 1lll a decernbris et die martis et
die niercurii menya lo senyor Enfant ab lo bisbe de Barchinona».
1lés, si això deu entendre-s al contrari, o sia que Don Pere fou
convidat del prelat, llavors resulten realment masses conills, per-
dius y pollastres pel consum ordinari del palau. El dijous tornava'l
reboster a comprar niés aviram y altres dels queviures mencionats.
Dit dia l'Infant fou convidat a dinar pel cavaller Don Arnau de

"Torrelles.
La festa de ninou la passà Don Pere, com l'any anterior, a

Barcelona. Diu el llibre de la cuina: Kalendas januarii, die martis,
prima dic mensis januarii in Barchinona, menya el senyor Enfant

en casa den Marimon ab el metes• .» I.o reboster comprà dit jorn
l essegüents provisions: «tipinacs, VIII. diners; porros, VI. diners;
let, XII. diners; ous, XVIII. diners; lart, XV. diners; vinagre,
V. diners; frexures, XII. diners; galines, X. pareys a XV. di-
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ners, fan XII. sous VI. diners; capons, III. pareys, IIII. solidos
VI. diners; carn, V. moltons, XXV. solidos; porc fresc, 11II. soli-
dos; lonçes de porc, 111. costaren XXIII. solidos (deu esser equivo-
cat); pa, XX. solidos; neules e piment, VI. solidos». Foren sa

-tisfets també alguns comptes atraçats: «A II. azembles que amenà
de Cervera per loguer de IIII. dies et despesa de II1. dies, XIII!.
solidos. Itero costà el dicmenge ans de Nadal, neules e piment 1111,
solidos. Item an Rocha per les armes del senyor Enfant, CC.
solidos. Item costaren scudeles et taladors a casa den Rocha, V.
solidos. Item a les serventes den Rocha, X. solidos».

Aquest any 1269, que tot just començava, devia esser per Don
Pere de gran moviment. A mitjans de Janer anà a Lleida, ont se
trobava'I dia 29. El 16 de Febrer era a Tarragona y el to de Març
altra volta a Barcelona. El dia 13 encara pernuità ací. El 27 del
propri mes (Març) era ja a Tarragona, en qual data atorgava acta
de regoneixenÇa de deute de i.000 sous a favor d'en Camin de Pera-
mola, veguer de Tarragona y el Camp, per raó d'un cavall que li
havia comprat '- que dedimus nunciis Regis Mogollor • um. Aquests
embaixadors mogols eren aquells que, segons recompta la Crònica

de Don Jaume 1, presentà en Aiariclì al Rey al tornar a Valencia
del seu viatge a Toledo, que havem ja referit. Aquest document de
l'Infant en Pere ve, doncs, a confermar altre apartat de la susdita
Crónica y a provar que aquells fets, l'expedició del rey a Toledo,
el seu retorn a Valencia y la presentació dels missatges de Tarta-
ria, s'efectuaren en el mateix orde cronològic en que són citats en
la Crònica.

El 29 de Març y el 6 d'Abril l'Infant era encara a Tarragona.
D'allí s'encaminà a Valencia, out el trobam el 20 d'Abril. El do-
cument es un regoneixement de deute al citat Vives, 611 d'en .luce¡

Aben Vives, de 400 sous per un mul que li comprà per donar-lo al
seu amic y cavaller Gilabert de Cruilles, y pel qual havia pagat als
homens qui extraxerrrni falcones de AUandech.

El rey, son pare, no era ja a Valencia. Els dies 9 y to de Març
s'havien ajuntat a Barcelona, out conferenciaren sobre'Is negocis
d'Estat. Don Jaume se n'anava al Rosselló y a Montpeller. Més, a

darrers d'Abril era ja altra volta a Catalunya, y la primera quinze
-na de Maig la passà a Lleida.

Don Pere anà a Valencia pera empendre desde aquell lloc el

viatge a Castella, que crec tenia per objecte tractar ab son germini
l'arquebisbe de Toledo y ab son cunyat el rey Alfons X, del pro.

jecte de creuada a Terra Santa.
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Sortí l'Infant de Valencia'1 quart diniars d'Abril, pernuitant a
Bunyol y l'endemà a Requena. L'altre jorn, dijous, fou a Mira,
ja en terra castellana. El divendres pernuità a Riello, lloc petit a
cinc llegües de Cuenca. Diu el llibre: «Die sabbatti IIIP aprilis
exiuit dominus 1nfans de Riello et intrauit i6 Conca et estec
aqui 11. dies». Figuraven en el eguici'ls bisbes de Barcelona y
Valencia, en Gilabert de Cruilles, en Ramon d'Orcau, Pere d'Ofe-
gat, Maimó de Castellaulí, Bernat de Muntpaó, Berenguer d'Ofe-
gat, Mateu Babot, canonge de Barcelona, R. de Sent-leyr, B. de
Vilalta, B. de Perelada, P. Sabadell, Domingo d'Osca, G. 011omar,
Blasco Massa, en Romicho y el famós trobador català en Cerverí
de Girona. Aquesta nova es interessant, perquè són molt rares les
coses que s'en saben dels nostres trovadors d'aquell temps. Conti

-nua'l llibre: «Die lune ultima aprilis exiuit dominus 1nfans de
Conca et venc a Vilar del Maestre». El jorn següent anà a dormir
a Apte y «die mercurii prima die que est calendas madii exiuit
dominus Infans de Apte et venc a Santa Creu et estech ab lo
maestre Duclés». El 2 de Maig pernuità a Ocanya, y el 3 a Jepes,
a sis llegües de Toledo. Com les jornades aquestes eren curtes,
perquè d'Ocanya a Jepes sols hi ha dues llegües y poques també de
Conca al Vilar, y de Mira a Reillo o Riello, y anaven ab la comi-
tiva tots els cans y falcons, es de creure que l'Infant, tot dirigint

-se a Toledo, s'entretenia fent grans caceres en les famoses pinedes
del terr itori de Cuenca.

Per Ii arribà a Toledo: « Die sabbati prima madii exiuit domi
-nus Infans de Ayepe et entra en Toledo». Don Pere visità Toledo

quatre mesos després d'haver -la visitada son pare. Allí estigué
alguns dies ab son germà l'arquebisbe ,tractant de l'adjutori que
Castella podía donar a la projectada creuada.

Tenim indicis de que la visita fou solemne y pomposa, portant
un seguici de més de setanta persones, ab joglars, trompeters, pala-
freners y tota hiena de servidors. Alguns d'aq uests eren sarrains, puix
Una nota del llibre diari de pagaments diu : «Itero als moros trom-
badors et als moros juglars, L. morabatins, que fan CCCLXXV.
solidos». Com que la quantitat es crescuda, o era la soldada de
moltes setmanes o aquells moros eren artistes bons y molt pagats.
Portava encara'l célebre trovador Cerverí de Girona, y entre'ls

cavallers hi anaven Don Gilabert de Cruilles, l'Uguet d'Anglesola,
en Maimó de Castellaulí, Ramon d'Orcau, Bernat de Muntpaó,
Pere de Vilafranca y Mestre Ogolí. El mateix llibre de pagaments
diu: «Quitara la companya en Toledol, del dissapte primer de
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maig que! senyor Enfant entrà en Toledol tro al diluns segon de
maig per dia, que fan X. dies, a rao de X. diners per bestia el
dia... suma CXXXV. besties, que fan el dia a rao de X. diners,
CXII. solidos VI. diners, et axi fan per X. dies MCXXV. solidos».

Don Pere sortí de Toledo pera anar-sen a conferenciar ab sa
germana la reina de Castella. El tercer dissabte de Maig pernuità
en un llogaret dit Alfegar (?) o Seat Alegar, y l'endemà a Santa
Maria de Sa Petra, o sia'l monastir benedictí de Sopetzan, en
l'actual provincia de Guadalajara. El dinars següent arribà a
Brihuega, vila de la mateixa provincia, y el divendres, o sia'l quart
divendres de Maig, entrà a Sigüenza. La nota de pagaments del
tresorer diu: «Quitara la companya en Seguenssa del dilluns ter-
cer de mag tro al diuenres quart de mag per tot dia, que son V.
dies, a rao de VIII. diners per bestia el dia per erba et ferrar; d'en
G. de Cruilles III. besties, U. d'Anglerola VII. besties, R. Dorcau
VI. besties...» y va enumerant les cavalleries que portava cada
senyor, ab els seus corresponents servidors y bagatges, figurant-hi
entre'lssenyors Don Berenguer Dolors, Don Blasco Ximenez, Don
Blasco Massa, Don García Nabal, en Bernat de Peratallada, en
Berenguer de Vilalta, en Bartomeu de Vilafranca, en Pere Saba-
dell, Berenguer y Pere d'Ofegat, Guillem 011omar, Ramon de

Sent -leyr y tots els altres que havem ja vist a Toledo. Seguia enca-

ra a Don Pere en Cerverí de Girona.
Que aquest Cerverí que veyem en el seguici de l'Infant eral

trovador Cerverí de Girona ho comprova la seva composició
Testament, escrita en 1274, ont nomena y parla de quasi tots els
cavallers que formen el mateix seguici. En Cruilles, en Muntpaó,
n'Orcau, en Mateu Babot, en Pere y en Bartomeu de Vilafranca,
en Castellaulí, Ato de Fozes, Arnau de Torrelles, Simon dez Lor
y altres. A l'enumerar les deixes burlesques als amics, diu:

Al senyor de Cruylles
laix XX. sous, e si y, pert,
pach ho sos fills el frayre
de tant que man prefert.

A Pinós laix XX. sous,
tan cant en Gilabert.
An Pera de Mata laix
que a mal son se despert,
car hanc. 1. jorn a Mata,
no trobey lux obert.
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En Simon des Llor, us,

bem soue on ni can

A Castellaulí laix

celles, draps e diners,

mas a la paga sia

Guillem de tots primer.

E an Ato de Foces

un cot e un mantell.

Al fi ll de dona Bella

laix uns vestirs orlats,

e an Arnau Torrelles

uns bons e richs listats,

e an Ramon Dorcaut

tres bons e bells, assats,

e laix an A4onpaó

uns vestirs verts usats,

ine prestes CCC. sous,

denans que n fos gastats.

Sien pagats per mi

tots los folls e Is senats,

Matheu Babot que m deu

L. sous comtats,

e romandran ne XX,

si n Carros manleuats.

JOAQUIM MIRET Y SANS

(Seguirà)

REVISTA DE REVISTES

Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca de Bages, Març
de Igo$.

Entre altres treballs y noves interessants, ne publica un sobre la qües-

tió de Les Comarques catalanes. Prenent peu altra vegada d'articles publi-

24
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Gats per en J. Bardina y en F. Carreras y Candi sobre ('importancia y la
necessitat d'un ver estudi de delimitació de les comarques catalanes y de la

celebració d'un Congrés Geogràfic, aboga per la constitució d'un «Institut

Català d'Estudis Geogràfics» pera que cuidi de I'organisació y orientació a

seguir del futur Congrés.

Per la nostra part sols devem replicar que, creyent comptar ab l'ajuda

de tothom, el CENTRE ExCURS1oNIsTA DE CATALUNYA va acordar ja fa molt

temps la realisació d'un Congrés Geogràfic pera tractar principalment

d'aquesta debatuda qüestió, tal com vam ja anunciar en nostre número

del prop - passat Febrer.

Butlletí del Centre Excursionista de Lleida.

En son número tercer publica, entre altres, els seüents treballs: Signes

y senyals del temps pera guia dels excursionistes, per Hermini Fornés,

extret del Role/jo de la U. V. E.; .Jaume I y la ciutat de Lleida, per Rafel

Gras; l'acabament del Viatge a Vallbona de les Monges, per Manuel Herre-

ra y Ges; la ressenya del Congrés Pireneísta; unes Notes ,f'olk-lòrriquesdel
Segrià; y, les seccions de Nores y Bibliografía.

Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones, Maig de 1go8.

Conté'Is següents treballs, entre altres de menor interès pera nosaltres:

Salto Tomás de las 011as, estudi-ressenya d'aquest poblet y iglesia del Bier-

zo, per M. Gómez Moreno, ab una làmina apart y un gravat intercalat;

Pleitos de artistas, per J. Martí y Monsó; Las anti,ruas ,jerias de Medina del

Campo, per C. Espejo y J. Paz; y Sumario de los monumentos de Castilla.

per J. Agapito y Revilla.

Boletín de la Real Sociedad Geográfica.

En sa Revista de Geografía Colonial y Mercantil corresponent als

mesos de Març, Abril y Maig de Ico8 publica una conferencia donada per

D. Enric de Altamonte sobre La Guinea Española, que acompanya un mapa

y diverses làmines d'aquella interessant regió.

Boletín de la Real Academia de la Historia, Maig de 1908.

Publica, entr e altres, un treball de D. J. Suárez Inclán sobre un Pro-
yecto de una frontera franco-española, estudi sobre un document de prin-

cipis del passat sigle; La ermita de San Baudelio de Casillas de Berlanga•

per J. R. Mélida; La iglesia el castil;o de Caspe, y diverses notes sobre

arqueologia espanyola.

Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, prt-

mer trimestre de 1go8.

Publica'ls següents treballs: Malaca, últimos descubrimientos de la

Alcañaba, per M. R. de Berlanga; Anals incdits de la vila de la Selva del

Camp de Tarragona, per Joan Pié; La huila de Gerona en sus relactotte°
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con la de Cataluña, ¡8o8 y 180g, per Emili Grahit; y Notas Bibliográfi-
cas. per P. C. y G.

Imer, número primer de l'any 1908.

El portantveu de la Societat d'Antropoloia y Geografia de Stockholm

publica, entr e altres, un treball sobre Les línies lilorals y llacs glacials del
Tor• neh •üs/;; altre sobre Una excursió elno,çràf:ca al Marroc, y un tercer

sobre la Contribució a la qüestió del rin imert hidrològic dels rius neer-lande-
sos..En la seva secció de Noves dóna compte de diferentes expedicions

polars y d'una exploració a les serres de l'Amèrica del Sud. Acompanyen

aquest número diversos gravats y un mapa de la regió de Tornetràsk.

Touring, Maig de 1go8.

Aquesta revista del T. C. 1. publica'ls següents articles: Les aigues
tiber • ines, nota hidrogràfica d'aquest riu y sos afluents, per L. V. Bertarelli;

El turisme d un conquistador; Les valls alpines; Les pedreres de Canora ;
etcètera, junt ab alguns altres referent a esports aeris, nàutics y automobi-

listes que completen, com de costum, les informacions d'aquesta notable

publicació.

La Montagne, Maig de 1908.

Publica'ls següents treballs: Alpinisme ,familia!, per H. Granjon de

Lépiney; Al pic d'Olan • per J. Escarxa; Indicis don proper' cantbi de clima?
per D. .\lartin; Balaïlous y Pe/7'oux, per F. Schrader, acompanyats de

boniques ilustracions en làmines separades. Publica, ademés, la seva Crò-

nica Alpina, ab noticies de noves exploracions; la secció de Bibliografia, y
la de Noves alpines, abdugues ben importants; y la Crònica del Club Alpí
Francès, que completa'l seu continut.

Bulletin Pyrénéen, Març-Abril de 1go8.

Conté una informació ben completa del darrer Congrés de la Federa-

ció de Societats Pireneístes, pel Comte de Saint-Saud; la Crònica de !es

Societats; y els següents articles: Els oficials topògrafs als Pireneus, per

11. Beraldi; El Vallespir, per E. de Careffe; Sobre l'Ossau, per F. Faurens;

y algun atire.

Bulletin de la Section du Canigou.

En el número cinquè de sa publicació conté unes notes necrològiques

sobre Ezu ine Ca;als, pel Dr. Delpont; la Carta de París, de C. Lefrançois;

una ressenya d'una excursió Del Alt Vallespir a Olot per l'Alta Garrotxa,
per 0. Mengel; la Crònica de la Secció, per L. Durand; y la ressenya

de totes les tasques y festes del VII! Congrés de la Federació de Societats
Pueneístes, deguda a les plomes de G. Ledormeur, L. Le Bondidier,

V. Boixó y Comte de Saint-Saud.
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Mitteilungen des D. und 0. Alpenvereins, números corresponents

al Maig de 1go8.

Publica, entre altres, un treball d'Oscar-Erich Meyer sobre Les Agulles
Roges; Itineraris pels Alps, de Heinrich Cranz y E. Peter; Les encontrades
de les montanyes de Won •»asen (I1lontafon), pel Dr. I-1. Blodig; y a més

les acostumades seccions de Varia y Notes alpines.

Flavem rebut també durant el mes la Revue Catalane, de Perpinyà; el

Butlletí de la Societat Húngara de Geografia; el del Club Alpi de Crimea y
del Caucàs; la Revista nee rlandesa d'Antropologia y Geografia. de Leiden;

el Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales, la Revista de
Menorca, Fotografia Pràctica, Estudis Unive rsitaris Catalans, Cataluña,
Hojas Selectas, y alguna altra. — E. V. R.

CRONICA DEL CENTRE

MAIG DE 1908

SESSIONS Y CONFERENCIES

RESSENYES n'EXCURSIoNNS. — EI dia primer del mes, nostre consoci don

Francesc Carreras y Candi va llegir un interessant y ben escrita ressenya

de la seva Excursió a Garden), Fraga y Sixena, realisada per ell en com-

panyia d'altre benvolgut consoci, nostre amic D. Juli Soler, de qui eren les

fotografies que anaren projectant-se durant aquesta sessió.

EI dia 2 l'abbé Ludovic Gaurier, actiu y intrèpit individuu del «Club

Alpin Français», va donar una conferencia, De Pan à Gavarnie à havers
les Pyrénées franÇaises el espagnoles. Cou ses d'élé el d'hiver, ressenyant

varies de les seves atrevides ascensions als pics més enlairats del Pireneu,

com el Vignernale y el Mont Perdut, que ell ha assolit en ple hivern unes

voltes y al bell mitg de l'istiu altres, trayent -ne sempre profitosos estudis y

interessants fotografies, de lo que va presentar bella mostra en el transcurs

de sa disertació, que li meresqué grans y justos aplaudiments.

En les sessions dels dies 8, t5 y 29, nostre consoci D. Antoni Barto-

meus va llegir un estudi sobre La Costa Empor•itana, com a fruit de ses
moltes y variades excursions que'I passat estiu va realisar per aquelles her.

moses encontrades. Tot el troÇ de costa catalana de Tossa, La Escala, Em

-pun ies y Roses; la bonica vila de Cadaqués y sa platja y bells encontorns,

junt ab els de La Selva, van ser objecte de les explicacions del Dr. Barco-

meus, que acabarà sos estudis sobre aqueixa comarca en altres successives

sessions. No cal dir que dites conferencies anaren igualment acompanya-

des de projeccions fotogràfiques de clixés del propi Dr. Bartomeus.
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UNA EXCURSIÓ A LES ILLES BALEARS. — Havent or anisat el nostre CEN-
TRE ExcuRSIONISTA, d'acord ab la Comissió municipal del VII  Centenari

del rei D. Jaume'/ Conqueridor, una excursió marítima a les illes germa-

nes, el dia 14 de l'actual nostre consoci D. Joseph Galbany va donar una

conferencia exposant l'itinerari y condicions d'aquesta excursió, que's rea-

lisarà del 4 al to de Juny prop-vinent en forma ben• atractívola. En altre

lloc d'aquest número publiquem en detall l'itinerari d'aquesta expedició.

ELS PERÍODES GLACIARS ALS PIRENEUS Y EN PARTICULAR ALS PIRENEIJS

CATALANS. - Aquest va ser el tema desénrotllat el dia 22 en la conferencia

que va donar en nostre estatge M. Marcel Chevalier, professor de la Sorbo-

na de París, al davant de nombrosa concurrencia. La disertació de l'erudit

conferenciant va ser un estudi complet de geologia pirenenca en general,

detenint-se a estudiar el període glaciar d'aquestes grans carenades y ves-

sants alteroses, principalment del Pireneu català, y encara de manera

més especial en la part referent a les valls y montanyes d'Andorra, de les

quals presentà una vistosa colecció de projeccions fotogràfiques.

RONDANT PELS CARRERS DE LA REFORMA DE BARCELONA. — Els dies 19 y

23 van tenir lloc a l'històric Saló de Cent de Casa la Ciutat dutues confe-

rencies organisades pel CENTRE, en les quals nostre president, D. César A.

Torras, va llegir un interessant treball d'en Ramon N. Comas sobre'Is

carrers de Barcelona afectats per les obres de reforma de nostra ciutat que

fa poc han sigut inaugurades o fi cialment. Aquestes sessions, que varen

veure-s en extrem concorregudes, foren presidides per l'Alcalde de nostra

capital, que en abdugues va fer ús de la paraula exposant ('importancia de

la Reforma y felicitant al CENTRE EXCURSIONISTA y al senyor Comas per

I'organisació d'aquestes conferencies y per la planera com havia desempe-

nvat el seu comès. Realment el treball del senyor Comas, escrit en forma

ben agradosa, està rublert de datos ben curiosos y interessants, constituint
un estudi biogràfic — per dir-ho aixís— d'aquells carrers de la vella Barce-

lona. En abdugues sessions va presentar-se per medi de projeccions llumi-

noses una nombrosa y notable colecció de clixés fotogràfics dels carrers,

cases y detalls a que feya referencia'( treball erudit del senyor Comas, y

que havien sigut cuidadosament obtinguts per nostre consoci y expert fo-

tògraf D. Narcís Cuyas, que rebé igualment gran nombre de felicitacions

y a plaudiments pel seu treball.

DON JAUME CONSIDERAT COM A LLEGISLADOR. — Continuant la tanda de

conferencies organisades ab motiu de la celebració del VII I centenari del

na ixement del gran Rey Conqueridor, el dia 13, el conegut jurisconsult
[). Guillem M. de Brocà va donar una conferencia estudiant la personalitat

de D. Jaume 1 com a expert ¡legislador, y ('importancia y trascendencia
de la seva obra dins l'ulterior desenrotllament de la nacionalitat catalana.
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LES LLEGENDES DEL REY DON JAUME. — El dia 20, D. Rossend Serra y

Pagès va donar altra conferencia de la mateixa serie, baix l'anterior títul,

donant a conèixer les més notables llegendes del gran rey y del seu temps,

com són el seu naixement, la revelació de la batalla de í\luret a l'Artal

de Mur, la promesa de vèncer al rey de Mallorca, la fundació de ('orde

de la Mercè, les referents a la conquista de Mallorca, travessia de Sant

Ramon de Penyafort de Palma a Barcelona, batalla del Puig, descobriment

de ('imatge de la Verge del Puig, el miracle deis sants corporals, les espases

meravelloses y el desafiament d'en Cabrera y en Centellas, y ('entrega de

sa espasa, al morir, al seu 611 en Pere.

Va acabar el conferenciant tractant de la veneració en que sempre

havia sigut tingut l'alt rey, del projecte de canonisació en el sigle XVII

de que'( culte als hèroes es un fet necessari.

SECCIÓ DE FOLK-LORE

El dia 9, en Joan Riera y Vilarnau va ocupar-se Del Conlrapàs llarg,

fent-ne una lleugera explicació y deixant pera més endavant tractar-ne ab

l'extensió deguda. Va presentar la colla de contrapassistes banyoiins, que,

degut principalment a ('iniciativa del senyor Hostench, va restaurar l'anti-

quíssim ball, abans tant generalisat a Catalunya

El contrapas llarg va ser dançat ab gran ajust, acompanyant-lo al piano

la professora senyoreta Concepció Compte, cridant poderosament I'atencib

de ¡a concurrencia.

CURS DE FOLK-LORE

D. Rossend Serra y Pagès ha continuat el curs de Folk-lore, tractant

deis següents assumptes.

Conferencia XXV. —Dia 6.— Cançonística. II.— Divisió de les cançons.

Classificacions literaria, musical y folk-lòrica.	 ,

1. — Cançons per les criatures: de breçol, per distreure-les y fer-les

ri u re.

II. — De treball. A) Treballs que permeten la cançó esplayada: fer

puntes, cullir olives, etc.— B) Treballs especials: llaurar, trinxar carn, etc.

111. — Religioses: divinos, de pobre, goigs y de Nadal.

IV. — Varies: de festes, de camí, de beure y amoroses.

Balls. A) Que permeten la cançó. B) Que la torturen. C) Corrandes.

Cançonetes. A) Arri -arris. B) Non -eons. C) Educatives. D) Sardanetes.

E) Jochs. F) Costums infantívoles.

Improvisacions.

La senyora Vila de Massó y sa filleta, acompanyades al piano pLl

mestre senyor Massó y Goula, varen cantar varies cançons y cançonetO

respectivament, com a ilustració de les materies tractades en la conferencia.

Conferencia XXVI. — Dia 30. — 1. Jocs infànlívols. .Mòbil del joc.—
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Desenrotllament de les criatures mitjançant el joc.— Importancia pedagògi-

ca deis mateixos. —Jocs d'esport, d'entreteniment, de càlcul y d'atzar. -

Persistencia deis jocs a traveis deis sigles. —Coteig folk-lòric.

CONVERSES D'ARQUEOLOGIA

Programa de les lliçons explicades durant el mes per D. Pelegrí'Casa-

des y Gramatxes:

Conversa XC (dia i t de Maig). — Sisena de les Hispanies abans-roma-

nes. — Arquitectura tartesia. — La necròpolis d'Antequera. — Coves de

Atenga, de Viera y del Comeral. Tipus semblants en la Grecia primitiva.—

Els Fenicis introdueixen el megalisme en les Hispanies, en les construc-

cions privades, circuits ni urats y monuments sepulcrals. —Esculptura reli-

giosa deis Ibers. - Idees generals de les Hispanies abans - romanes.

Conversa XCI (dia t8).— Setena de les Hispanies abans -romanes.-

L'esculptura indígena y fenicia en la Península.

Conversa XC11 (dia 25). —Vuitena de les Hispanies abans-romanes. -

Continuació de I'esculptura pre-romana en la Península. — La Vicho de

Balazote. — Son origen.— Esfinges d'Agost, Salobral y altres. — Son caràc-

ter. - «Toros» (bous) de Osuna y Guizando. - Caps de bou, de Costig. -

Llur procedencia. — Conclusions de l'examen deis tais exemplars. — Des-

cobriments arqueològics en el Cerro de los Sanos. — Sa importancia y sig-

nificat. — Principals exemplars.

NOVA
El Cinquantenari dels Jocs Florals. —A primers del prop passat mes

de Maig va celebrar-se ab tota solemnitat el Cinquantenari de la restauració
de la Gaya Festa en la Costra ciutat. Ab aquest motiu varen celebrar-se
diverses festes que començaren el dia 2, vigilia de la mateixa, ab una recep-
cióa Casa de la Ciutat; a l'endemà al matí hi hagueren albades pels carrers
yplacesde Barcelona, que executaren diferents orfeons y músiques; a la
tardava celebrar-se la festa al Palau de Belles Arts, ab tota pompa y assisten-
cia de gran nombre d'aimants de nostra terra y de nostres lletres vinguts
expressament de tots el indrets del Continent; al vespre va haver-hi'l tra-
dicional dinar dels Jocs Florals. En els dies següents van celebrar-se: una
sessió a la Llotja de glorificació deis literats catalans morts; una excursió al
Tibidabo y altra a Vic y Folgaroles pera inaugurar el padró commemora-
tiu de Mossèn Cinto Verdaguer; inauguracions deis monuments a l'Emili
Vilanova y an en Milà y Fontanals al Parc de Barcelona; funcions gratui-
tes de teatre català; concerts; festa escolar al Parc Güell; focs d'artifici;
colocació de la primera pedra al monument d'en Milà y Fontanals a Vila-
franca; co ncursos de dances populars y Festa de la Música Catalana, que
clogué tots aquests actes.

El CENTRE EXCURSIONISTA s 'associà a tots ells enviant-hi expresses repre-
sentacions com calia an aquest homenatge fet a una de les institucions
germanes que niés han conirihuit al renaixement de la nostra Catalunya,
fent tasca altament profitosa y pati iòtica.
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EXCURSIÓ A LES ILLES BALEARS

«CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA»

D ACORD AB LA

COMISSIÓ DEL VIIé CENTENARI DEL REY D. JAUME I

7Q E TINDRÁ LLOC DELS DIES 4 AL IO DE JUNY DE 1908, A BORDO DEL «BALEAR»,

EXPRESSAMENT NOLEJAT PERA DITA EXPEDICIÓ

Juny 4. —Sortida de Barcelona a les dèu del matí, en direcció a Tar-
ragona y port natural de Salou. Visita an aquest històric lloc, d'orat partí
Jaume 1 pera la conquesta de i\lallorca.

A primera hora de la nit, sortida cap a Mahó.
Juny 5. —Arribada a Mahó a mitg -dia. Visita a la ciutat y encontorns.
Tarda: excursió en carr uatge a Alayor y als notables monuments

megalítics del seu terme (talayots, navetes, etc.).
A mitja nit el vapor sortirà cap a Mallorca.
Juny 6. — A primera hora del matí, arribada a la badia de Canyamel.

Desembarc pera visitar les famoses coves d'Artà, y retornar a bordo pera
prosseguir a mitg-dia envers Alcudia (travessia, dues hores).

La tarda d'aquest dia's dedicarà a visitar Alcudia, població notable per
les seves belleses artístiques y arqueològiques.

De nit seguirà la travessia cap al Torrent de Pareys.
Juny 7.—A punta de dia (sil temps no ho impedeix) el vapor anclarà

a l'entr ada de l'incomparable Torrent de Pareys. Desembarc a voluntat
deis excursionistes que desitgin seguir gorja endins. Sortida a les onze cap
a Palma.

Juny 8. — Matí; visita a Palma.
Tarda: excursió en carruatge a Bendinat y al Pi deis Montcades, Coll

de la Batalla y Santa Ponsa, lloc memorable per haver-hi desembarcat
l'exèrcit de Jaume 1 quan la conquesta de l'illa.

Retorts a Palma y a maja nit el vapor farà via a Ibiça.
Juny g. — Visita a lbiça y als llocs més interessants de l'illa. Cap al

tard s'empendrà'l viatge de retorn.
Juny- io. - Arribada a Barcelona a les nou del matí.

Preus del passatge (comprès desembarcs, manutenció a bordo yen
els hotels, carruatges, guies y visita a les coves): Primera clase, 200 pessetes;
segona classe, 150 pessetes.

La diferencia de preu entre'I passatge de primera y segona classe
consisteix exclusivament en els camarots, essent enterament Iguals els
drets deis passatgers a bordo, aixís com la manutenció y demés condicions
del viatge.

El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA sois se declara responsable de lo
contingut en la Secció Oficial del seu BUTLLETÍ, deixant íntegra als respectius

autors la responsabilitat deis treballs firmats.

Barcelona. — Tip. «L'Avenç », Rambla de Catalunya, 24.— Teleton 115
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