
ANY XXVI	 OCTUBRE 1916	 NÚM. 261

Butlleti
del

Centre Excursionista de Catalunya

Excursió retrospectiva a la vella Barcelona
(Continuació)

ORMACIÓ DE LES «VILES- NOVES» O ARRABALS II1iMEDIATS A

`	 LA URBE ROMANA (SEGLES XI AL XIII). — Es curiós obser-
var, com, durant un espay de temps tant llarch com es lo
de MIL ANYS, la Ciutat doscentista no aumentés may en

extensió. Qualsevulla creximent que hagués pogut experimentar los
solucioná dintre lo perímetre de les muralles romanes, oprimint es-
pays lliures y aprofitantho tot, fins les parets el clós amurallat. Lo
temple major o catedral románica, estava adosat al mur de la part
N. 0.; en igual forma s'edificá lo palau dels comtes, del Bisbe, y
dels vescomtes.

Sobtadament veyem rompre aquest milenar cercle de ferre ab
una violencia inaudita. Quan tots los dominis forasters s'esvahexen
en absolut, quan la Ciutat no es dirigida per governadors que repre-
sentan als germanichs visigoths, ni per walis enviats dels califes de
Damasch o de Cordoba, ni per comtes manats dels monarques franchs,
sino que es cap d'un estat independent del gloriós Comtat de Barcelona,
la ciutat de Barcelona entra en una vía de constant creximent.

Lo que no's veu en los mil anys de dominis forasters, se constata
dintre la primera centuria de sa emancipació. Fet per nosaltres
d'un alt interés, que no'ns cansarém en posar de manifest, tota ve-
gada que cap dels antichs autors se'n ha ocupat, per concedir, los
historiadors d'altre temps, una magna importancia a les operacions
militars y accions de guerra favorables o contraries, y dexar en lo
major oblit aquestes y altres superbes manifestacions del avenç
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d'un poble, fonamentades en actes de benestar y prosperitat socials.
Analisem a la lleugera nostra generació deucentista, que, repe-

tírn, ¿li dirán cero-centista los anti-logichs modernistes? En ella
trovarem regnats ilustres, com lo de Ramon Berenguer I, expedicions
glorioses com la famosa de Córdoba del rozo, y obres sabiament rea-
lisades segons fou la promulgació dels Usa/ges que es un dels códichs
mes antichs del feudalisme mitjaeval. Havem de tenir un íntim
convenciment de que lo poble que tant s'enlayrava ab son propri
esforç, arran de declararse independent, no devía restar parat en
altres avenços materials, sobre tot, en la major extensió de la urbe.
La documentació comprova de sobres tant racional congectura.

Los vells camins que afluhien a Barcelona, originan nous po-
blats. Surgexen d'aquí y d'allí, sense ordre ni plan preconcebut,
barris o vilanoves. Paraula aquesta, usada en lo segle x conjunta-
ment ab la de burg, com també s'empleá la de boria per denotar la
metexa idea.

Tota vegada que son, los camins, fonament dels carrers mes
immediats a la muralla romana, estudiant aquests vindrém a de-
duirne quins foren los principals camins que afluhien a la Ciutat,
a mes dels prou coneguts trassats de les antigues carreteres romanes.

Dos camins aparexen en la part Septentrional al peu del castell
Vell vescomtal : lo de la Mar, que's dirigeix en linia recta a la cape-
lleta de Santa María, edificada en lo segle x, en les arenes de la platja,
prop del rech Comtal y lo de ronda al peu de les muralles, comuni-
cant lo portal del Rego-Mir ab lo Major defensat per lo Castell Vell
y ab la porta occidental o dels Archs Vells. Caracterisada aquesta
darrera, per les dugues rodones torres, encara conservades en la
plaça Nova, una de les quals, junt ab altre propera quadrada, fou
venuda, en 1057, al Ardiaca de la Seu, per los Vescomtes de Barcelona,
Udalart y Guisla.

La prosecució d'aquesta vía de ronda mes enllá de la plaça Nova,
ço es, vers la porta Meridional, hont s'alçava lo castell Nou Vescomtal
y s'hi establí lo barri hebráich o call juhích, podem deduirla dels
carrers de la Palla y dels Banys Nous. Qual vía acabava de voltar
per dessota del castell dels Templers, assolint lo portal d'Orient o de
la Mar o del Rego-Mir.

¿Que vol dir Rego-Mir? Literalment traduhit vol dir rech d'En
Mir.

¿Per ventura existía allí algún rech que pogués nomenarse
d'En Mir? Hi havía lo rech o cequia, que portava a Barcelona les
aygues del Besós, prenent-les a Montcada. Y aquesta cequia la
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construí lo comte Mir qui, de 945 al 966, governá la Marca Hispánica,
conjuntament ab son germá Borrell II y construí altra cequia similar,
existent en 964, en les vores del Llobregat, y terme de Cervelló. Per
tant recte Comtal, equival a rech d'En Mir, en lo segle x, época de
la con.strucció de la cequia. Llavors pren nom lo castell del Rego -
Mir junt a la porta Oriental de Barcelona, y lo pont del Rego-Mir.
Eix pont atravessava lo rech al peu de dit Castell, segurament
en lo camí de ronda, o Via Transcivitatem com se li diu en lo segle
xi y també Via Corrible. Tinguem compte, que, la desembocadura
d'aquesta cequia s'ha trasmudat de lloch segons les necessitats dels
avenços urbans de Barcelona, y sa darrera direcció vers los carrers
dits del Rech y de Tantarantana, arrenca del segle xiii, pró no fou la
del segle x. Altre tant s'ha de considerar, de la direcció en linia
recta que, un jorn tindría l'areny del torrent Pregon o Merdançar.
Si al temps dels antichs Comtes passava de la actual Riera de Sant
Joan a la mar per lo peu del castell Vell Vescomtal, mes tart, al
cubrirse de volta en lo segle xiii, se li feu descriure un angul recte
desde la plaça del Oli y fent altra segón angul en la placa de la Llana,
portárenlo derrera Santa María ab la direcció del actual carrer de
Montcada. Desviat encara mes derrerament en la propria época
per aconduirlo al rech Comtal en lo que fou carrer dels Assahona-
dors, per ahont llavors hi passá aquest, com aprés relatarém mes de-
tingudament.

Se realisaren les mutacions urbanes, de mica en mica, sense plan
determinat y a mida que ho exigían les urgencies d'expansionarse la
Ciutat. Lo procés de la evolució progresiva de Barcelona, ve cons

-tituit en primer terme en la formació de les Vilanoves del segle xi.
La primera, que, en l'ordre cronológich surt en la documentació,

es la Vilanova del portal Major, o del Mercadal (avuy plaça del
Angel) titulada de Santa Maria de la Mar, y mes senzillament Vi-
lanova de la Mar. Estigué en grans condicions de prosperitat a
causa del moviment que hi havía en aquell indret, no sols per la
vella via romana sino també dels dos importants camins que's diri-
gían a la mar, desde dit Portal, un d'ells per la Baseya y l'altre per
Santa Maria de les Arenes. Allí, també, en la esplanada d'enfront
lo castell Vell Vescomtal, s'efectuava diariament lo mercat publich.

Construida, en lo segle xi, la esglesia de Sant Cugat del Camí
(per estar en la via romana) o del Recte (per passarhi la cequia Comtal)
se formá semblantment la Vilanova de Sant Cugal, atapahida de
cases en lo segle xii, quan En Bernat Marcús hi feu un hospital, ab
capella y cementiri.
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Molt poch s'expansioná lo burg que trovem surgint entorn dels
archs vells, enderrocats, del aqueducte romá y per çó nomenat Vi-
lanova dels Archs. S'edifican en aquella banda de la Ciutat, bastants
corrals per bestiar. Mes li doná prestigi, a les derreríes del segle
xii, l'edifici alçat, per los frares hospitalaris de Sant Joan de Gerusa-
lém. Prengué algun increment, en lo segle xi, la barriada d'entorn
les vies que portan al Llobregat y al Montjuhich, titulantse Vila-
nova del Pí; pró no podém dir altre tant de la que's formá vers la
platja dels Codals (hont avuy hi ha la esglesia de la Mercé) habitada
per pescadors y gent pobre. Llurs dolentes barraques, fins lo segle
XIII no's convertíren en bones cases. Per ço l'interés del rey Pere 1
en promoure una expansió urbana en aquesta part de Ciutat, fent
donació a la Seu Barcelonina, del arenal de la Mar, a fi de que hi
construis cases y ho anés urbanisant. Progrés plenament realitsat
en los cinquanta anys subseguents a aquella donació.

RIERA DEL MERDANÇAR o TORRENT PREGON. — Dos arenys be-
saren les faldes del mont Taber, l^ont, la romana Barcino, destacá ay-
rosament les siluetes de torres y muralles. Lo bu d'aquests arenys,
vers lo Montjuhích y estany del Cagalell, era titulat, en lo segle x,
senzillament l'Areny, y en alarb la Ramla y en lo segle xix, riera
d'En Malla, totalment desaparegut en la actualitat, dintre les cla-
vegueres de la Ciutat Nova. L'altre areny, del que volem ocuparnos
mes detingudament, era conegut en lo segle x, per riera del Merdançar
o torrent Pregón, en sa part jusana y per torrent de la 011a, en sa part
sobirana.

Torrents bregons o enfonçats, se pot dir que ho son tots los dels
volts de la Barcelona contemporania al peu de la serra de Cerola o
del Tibidabo, en los llochs de Sarriá, Sant Gervasi y Horta. Nosaltres
havem vist quan facilment s'han transformat en cloaques, en zgoi, los
del Maduxer y del Frare Blanch, al realisar, la Companyía Anónima
del Tibidabo, lo passeig que porta a la estació del Funicular. Labor
similar degué efectuar-se molts segles enrera, ab lo Merdançar, que
passava prop la porta N. de Barcelona, y del castell Vell Vescomtal
(segles ix al XIII).

La famosa vía del Vallès, construida, al mes tart, durant l'im-
peri del gran August, passava damunt lo torrent Merdançar ab un
pont, que vindría a estar situat en la Boria, o barri allí format
en lo segle xi. Epoca, aquesta, en la que, les vores del torrent Pre-



CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 T ÁM. XLVI

PORTAL DEL REGO-!\TIR «RECE D'EN MIR»

Au tiñtta porta de les muralles ro nianes, couvettida en habitacions,
com estava en la primera nteytat del segle stx

p. 28

Dibuix de Rigalt
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Lo CARRER DEL FONDET, O DEL FONDÉCH, p. 264

co es, del Alfondecli, fotografiat en 1908, del qual sols quedan les cases
de la dreta. S'ha tapat ea 1914, la sua comunicació ab les Voltes deis
Encants o carrer del Cousulat.

Fotografia de Narcis Cuyits
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gón o Merdançar, properes a la vía romana, s'edificaren. Lo burg
quedava atapahit de cases alarrivar al segle xiii. Los frares hos-
pitalaris de Sant Joan de Jerusalem construíren, a una de les ribes
del Merdançar la sua benemerita casa hospedería.

Ne prengué nom la riera de Sant Joan a partir del segle xiii.
Mes amunt de dit edifici, passada la torra dels Ermiters, junt al

dit areny, les monges de Jonqueres, dexant son solitari convent de
prop Sabadell, y vingudes a Barcelona, hi alçaren un nou monestir
conservant lo nom d'origen. D'ell, també, lo torrent Pregón, ne
pendrá la denominació de torrent de Jonqueres, desde lo segle xiii en
avant, en aquella secció immediata a la sua casa monacal.

Lo vell nom Merdançar s'aguantá encara, entre la onzecentista
capella d'En Bernat Marcús y la mar. Allí hi perseverá fins lo segle
xv, en lo carrer que's formá al desayguar son areny en la cequia
Comtal o recte d'En Mir (rego Mir). Llegim en un padró de fogatges
del 1365:

«Ylla qui hix al cap del carrer major de la blanquería e en la volta
cien Moscarols e en lo carrer den Merdançá». «Ylla qui hix en lo carrer
den Merdançd, e en lo pont den Arbosset e partida en lo Recte».

Es evident, que, si lo torrent Merdançar aná a desayguar a la
cequia Comtal, fou degut a altre important_ reforma urbana realisada
en la segona meytat del segle xiii : quan fou convertit son areny en
cloaca y desviat de sa direcció pristina. La construcció de dita cla-
veguera se realisá poch a poch per seccions. No trovém quan se
construíren les corresponents als carrers d'En G•aciá Amat, del Oli y
Mercaders, fins la plaça de la Llana. En 1257 ja estavan edificades,
quan lo Rey otorgá als ciutadans Berenguer Obrador, Bernat d'Odena,
María Ferrera, Bernat Nebot y Peregrí Pellicer, permís per erigir
voltes junt a llurs cases, en la riera del Merdançar y prop la capella
d'En Bernat Marcús, entre dits alberchs y los que foren d'En Pere
Boquer difunt y d'En Pere de Parellada, fins arrivar al carrer que va al
Biforn (Born). Aquest carrer innominat, no es altre que l'actual de
Montcada. Es interessant trovar en 1257 lo nom del fundador del
actual carrer d'En Boquer, qual formació no pot esser molt anterior a
dita época.

La secció immediata o siga la següent a la intersecció del carrer
de Montcada (actual carrer dels Assahonadors), se construí en 1265.
La autorisació reyal s'otorgá a En Pons de Rovira, fill d'En Ramon de
Rovira, obrant la cloaca, entre sa proprietat y les cases d'En Duran
de Perera y d'En Guillém de Cervera. Permetentli fer corrals damunt
les voltes de la claveguera, en lo que aquesta passés dintre la sua pro-
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prietat, com també parets y obrirhi portals. Interessantíssim do.
cument hont s'explica d'una manera satisfactoria, la circumstancia,
de que, la actual cloaca del carrer dels Assahonadors, passi un bon trós
per dessota de les cases.

En la part d'a.munt del Merdançar, ço es, sortint del carrer d'En
Graciá Amat, se continuá la cloaca en 1282. Lo Rey escribía al Batlle
de Barcelona, fes prosseguir les voltes, já començades, al peu del palau
reyal, en lo carrer del Hospital de Sant Joan. Volent que arrivessin
fins a la torra dels Ermiters, situada al cantó del actual carrer de las
Madalenes. Y li manava posarse a les ordres dels encarregats d'aques-
ta obra, Romeu Garder, A. de Soler, y Jaume d'Olivera, obligant
a contribuirhi als qui tingan cases en dit carrer y als qui se bene-
ficiessin de la millora urbana.*

Cubert ab volta lo Merdançar, serví de colectora per altres cla-
vegueres de vies immediates. Una d'elles, al carrer de Montcada, Ii
construí En Guillém de Llacera. Mes tart, en 1285, fou ampliada per
una cloaca feta per En Bonanat Sabater, desayguant les aygues de les
cases y banys que hi possehía (actual carrer dels Banys Vells).

Al començar lo segle xv, tenía nom de Claveguera Major, l'areny
cubert del Merdançar «qui comença al cap de munt de la Riera de
Sant Johan,> y motivá «moltes messions, ço es, per les moltes ober-
tures ques son fetes en la dita clauaguera, per gitar daquella la terra
et altra ronya quey era, et per tancar les dites vbertures., et per baxar
lo Rech Reyal (cequia Comtal) del loch auall on engrana la dita claua-
guera, per tal que aygua que decorrerá per la dita clauaguera, pogués
ben exaugar en lo dit Rech>> (3 Setembre 1406).

La comoditat de poder donar bona sortida a les aygues, feu, que,
junt al pas del Merdançar o Claveguera Major, hi establissin imme-
diatament llurs industries, blanquers y assahonadors. Fet perpe-
tuisat actualment ab los dos carrers de Barcelona, que han pres los
noms dels dits oficis.

La desviació del Merdançar, portá la ventatja de dexar sechs uns
estanyols (lacunariis), existents en 1244, al cap de vall del carrer de
Montcada, los quals enteném assenyalarán lo curs del torrent, avants
de sa desviació vers lo Rech Comtal. Per cert, que allí'ns recorda
encara la tradició popular, aquesta antigua topografía, ab lo nom del
carreró titulat del Pou del Estany.

• Aquests documents los tenim publicats en nostre volum Ciutat de

Barcelona de la Geografia General de Catalunya, notes 903, 975, 976, 977, 979
y 981. Servexi lo present text de rectificació a la mala interpretació allí
donada al document del 1282, segons ja rectificavem en la fe d'errades.
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Los «ALFONDECHS^> BARCELONINS SON D'ORIGEN MUSLÍMICH. -

Curtísima fou la temporada que estigué Barcelona subgecte al go-
vern dels caids alarbs. Tenim d'allunyar vells prejuicis y creure,
que, durant aquells anys, no cambiá radicalment l'estat social dels
barcelonins. No hi ha motiu per creure cesessin les práctiques cris -
tianes, com tantes vegades s'ha pretés. Abans al contrari, al veure
que nostres governadors musulmans, unes vegades s'independisan y
altres se declaran feudataris dels reys franchs y van contra dels ca-
lifes cordobesos, donan motiu per compendre, una estructura espe-
cial, una fesomia propria, a base del manteniment de nostre esperit
tradicional y regional.

Del pás d'aquests dominadors quedan a Barcelona pochs nonas.
Un d'ells es, lo mur dit dels Aladins, en la part immediata al

carrer de Lledó, paraula encara conservada en lo segle xi.
Altre es lo nom de Ramia o Rambla aplicat al principal areny de

la Ciutat, vers lo Montjuhich y que encara se manté viu, en lo passeig
que ha substituit a la riera.

Los alfondechs de Barcelona, per mes que tenen nom alarábich,
no'ns atrevím a donarloshi antiguitat major al segle xli. Lo carrer
del Fondech o Fondet, en part derrocat en igto, y que enfrontava
1'antich edifici de Sant Sebastiá, mantenía encara incolume lo nom
alarábich, al entrar lo segle xx. Es altre exemple de lo que pot la
tradició, puix los alfondechs, se pot dir que desaparexen abans d'arri-
bar al segle xv.

Lo veritable caracter dels alfondechs, no está prou definit. Es
cert que eran en lo segle xiii regalía de la corona y que ella permetía
o vedava sa construcció. Axís, en la concessió feta per Jaume I
en 1266, a N'Arnau de Romaní, de tota la plaça existent junt al Mer

-cadal de Valencia y entre aquest y la barbacana, li prohibía ferhi
fondech (fundico).

Al definirse les atribucions del veguer y del batlle, quan aquest
segón oficial pren consistencia a Barcelona, en los decrets dels anys
1266 y 1293, des del primer moment se posaren los alfondechs, sots
la orbita d'acció del Batlle.

Existíren diferents alfondechs a Barcelona, en lo segle XIII.
Un d'ells era al carrer de la Frenería, sota lo castell de la cort del
Veguer, en 1289, ço es junt a la actual plaça del Rey, y en 1412 se li
diu tfundico sive calle».

Los tres alfondechs regals de la Mar, que, en 1258, Jaume I
doná a En Berenguer de Montcada estavan, segons nostres estudis
de la topografía antigua de Barcelona, als llochs seguents.
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Lo primer d'ells, mes cap a Santa María de la Mar, ab lo forn,
era hont avuy hi ha lo carreró dit del Cap del Mon que no té sortida
y que creyém estaría reclós dintre del alfondech, lo qual donava als
carrers dits d'En Plegamans, del forn d'En Dufort (avuy dels Aba-
xadors), y de la Nau. Avenintse axó ab dos dels limits assenyalats
en lo document del 1258 : «ab Oriente in domibus Marimundi de
Plicamanibus». «Ab Occidente in domibus Berengarii Durfortis.»
Les cases d'En Marimón de Plegamans se construirían segurament
en aquesta primera meytat de segle xiii. L'alfondech reyal já
estava en aquest lloch del començar dit segle o de les derreries del
xii. Puix en la donació feta per Pere 1, en 1209, a la Catedral bar-
celonina, s'hi consigna l'alfondech de junt a la esglesia de Santa
Maria de la Mar.'

Lo segon alfondech adquirit per En Berenguer de Montcada en
1258, inseguint lo que diu lo document reyal, lo situem en la illeta
formada per los carrers Ample, Banquetes, Gim-Nás y Marquet.

L'ultim d'aquests tres alfondechs estava en la mateixa platxa,
entre los actuals carrers Ample y del Consolat y son nom l'havía servat
sempre, fins nostres dies, un carreró que no passava a semblança del
que's diu Cap del Mon, y que fins a desaparexer en sa meytat per
donar lloch a la nova Via Layetana, se denominava del Fondéch. Es
cert que la lápida oficial deya, erradament, del Fondet.'

L'alfondech, alfondega, fonulecla, fondet, alfúndico, fúndico, alfó yt-
diga, etc., era una construcció reclosa, formada d'un o mes alberchs,
usualment destinada a les mercaderies forasteres y a hostatge dels
viatjans estrangers. Allí solía trovarshi tot quan poguessin neces-
sitar, en consonança ab la relligió o pays a que pertanyesin : axís,
hi havía forn, taverna, esglesia, banys, etc. Se pagavan certs drets
y sa proprietat solía esser del princep en quin favor se feya la con-
cessió.

Axó es lo que no'ns sabem esplicar ab lo que's relaciona als al-
fondechs barcelonins, puix ne disposa lliurement lo Monarca, entre-

i. Aquets documents se podem veure integrament copiats en la Rodalia
de Corbera, d'En Sanpere y Miquel. Dit Autor s'equivocá al donar lo nom de
carrer de Biforu al de la Mar o Argentería, com també al situar los tres alfon-
dechs de la donació reyal de 1258, en los llochs hont los posa en lo seu Mapa de
la Ribera en lo segle xii. Per çó assenyalém açí mes detalladament los carrers
hont creyém estigueren.

z. Una relació de fogatges del 1448, al consignar les illes properes a Santa
María de la Mar y carrer de la Argentería, hi posa : <«Illa den Barthomeu sent
iust ab dos Alfondechs.» Figura entre los habitants de dita illa «Leonardo de
Gualandi mercader pisá.»
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gantlo a un seu subdit. ¿Hauría abolert, lo Rey, la sua concessió?
¿Podían haver sigut dels serrahins de Mallorca o de Valencia, abans
de la conquesta de dits reyalmes?

Mes los documents barceloníns no'ns mostran per ara, altre cone-
xement, que, aquests migrats recorts, consignats secundaríament en
exes escriptures. Mentres que, tenim major conexement dels alfon-
dechs que los catalans possehíren en altres reyalmes.

A Sevilla existía en lo segle xiii la rua de Francos, nom altament
expressiu, donat per los alarbs als nostres guerrers dels segles xi y
xii y lo mateix ab que son coneguts en lo poema del Cid, quan hi no-
mena a la gent que seguía al Comte de Barcelona. Donchs lo rey
Sanxo de Castella, en 1284, doná «a los Mercaderes Catalanes» <das
casas que fueron de Pedro Bonifaz con todas sus tiendas, que son en
cabo de la rua de Francos e tienen fasta la plazuela de Santa Maria»
aotorgamosles que puedan fazer en este barrio, lonja e forno e que
puedan vender e comprar paños en gros e a menudo, así como lo facen
los Genueses. Otorgamosles otro sí, que si algun home, de qual
logar quier que sea, oviera querella de algun Catalan, que non sea
vecino de la tierra, quel demande ante el Consul de los Catalanes*.

Los alfondechs catalans de Tunis y Bugía, tant florexents en lo
regnat de Jaume I, subsistexen en lo segle xiv. En lo tractat que
signaren a Barcelona en 1323, Jaume II y los plenipotenciaris de
Miralmomenin Abu Abbas rey de Tuniç y Bugía, se llegeix : «quel
Sr. Rey Daragó haja en Tuniç e en Bugia, Consols, e los fondechs
que les sues gents han acustumat daven» «quels fondechs sien a ma-
nament dels dits Consols e que null Sarrahí de Duana ne de Gabella,
no gos entrar als dits Fondechs a fer negun envig, si donchs nou
feya a voluntat del Consol» «quels Fondechs los quals lo dit Rey Dara-
gó ha en los lochs de Tuniç e de Bugia, se dejen obrar encontinent a
messió del dit Rey de Tuniç e de Bugia per ço que en aquells pusquen
habitar los dits Consols, mercaders e sotsmeses del dit Rey Daragó».
Pro en lo tractat no apareix que los tuniçenchs obtinguessen alfon-
dech a Barcelona.

Lo tractat entre lo propri Rey y lo de Granada, del Zq. Maig
1296, otorgà a Jaume II esser reintegrat dels «alfondegues e que
ayas sos consoles».

Tornant a Barcelona, encara aparexen mentats alfondechs en
un lloch molt diferent de les immediacions de la platja. Sense pre-
cisar mes que la sua denominació llegim en un padró de fogatges de
les derreries del segle xv. «Illa hon es la Sglesia de Sanct Cugat
compresos los alfondechs, fins al carrer den Gunbau.» De manera

33
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que llur situació resulta clarament determinada, puix es sols una la illa
hont está enclavada la esglesia de Sant Cugat del Réch, com li deyan
en lo segle xi, quan fundá aquella esglesia lo bisbe Guislabert, qui
també fou vescomte de Barcelona. Llavors la erigí al costat de
la vella vía romana y al mitj de camps y vinyes, puix la Ciutat y son
arraval o burg, per aquell cantó, no passava mes enllá del torrent
Merdançar, ço es, de la plaça de la Llana.

La illa hont estavan la esglesia de Sant Cugat y los alfondechs
durant lo segle xv, encara subsisteix en tota la sua integritat mitja

-eval, puix cap reforma la ha mutilada, ni fet desaparexer res de lo essen-
cial. La constituexen los carrers de Fonollar, Gombau, Tarrós y
Carders, essent de les mes grans d'aquesta part de la Barcelona mit-
jaeval. Y al mitj de la illa, donant al carrer d'En Tarrós, existeix un
carreró sense sortida, hont encara los edils municipals no han adul-
terat lo vell y antiquíssim nom ab que se'l conexía de carrer del
Forn de la Fonda». Aquest nom permet acabar de situar d'una ma-
nera exacta en dit lloch, als remembrats alfondechs del segle xv.

Per lo comerç que seguía la vía de terra, estava ben situat l'al-
fondech del actual carrer d'En Tarrós, puix allí mateix se trovava la
vella carretera romana, unió de Barcelona ab les Galies y Italia. Un
llibre de fogatges del 1516 (Arx. Municipal) entre los qui residían en
la illa del temple de Sant Cugat hi consigna la anotació següent : ((en
vna casa del alfondech : Beatriu mirona vidua; Benet miró cirurgiá;
Catherina jouera acullida per amor de Deu, acaptadora; madó Eleo-
nor castellana, scutradora?»

De les explicacions referides se'n conclou, que, los alfondechs
barcelonins de la Etat Mitjana, eran molt diferents dels hostals o
fondes. Res te que veure, que la derrera paraula hage pogut pendre
origen d'aquella.

Los alfondechs en son caracter de dipòsits comercials, que tin-
gueren en lo segle xiii, desaparexen en lo segle xiv, sustituintlos les
llotjes. Tortosa, en 1367, obtingué privilegi de tenir a Barcelona una
llotja o casa especial per dipositarhi les existencies dels forments que
trametía a nostra ciutat.

Alfondechs hi hauría en altres ciutats catalanes. Certa partida
de Tortosa, en uns fogatges del 1496 (Arx. Mun. de Barcelona), ve
nomenada del Alfandech.

FRANCESCH CARRERAS Y CANDI
(Continuarà.)
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Població piscícola en l'estany de La Renclusa

Ex l'excepcional discontinuitat en el curs de les aigües
fluvials que devallen de les geleres d'Aneto i de la Mala-
deta; per precipitar-se les aigües d'ambdúes conques,
aïllades en l'inicial cercle de recepció aparent del riu

Éssera; endintzant-se, després, per entre els plecs estructurals pro-
pers al massiu granític de les Muntanyes Maleïdes, desapareixent
en les respectives goles dels Aigualluts i del Tormo, esdevenint fi-
nalment soterranies, les quals probablement reapareixen als Güells del
Jueu, a la Vall d'Aràn, an el riu Jueu afluent al Garona; per això han
restat fins al present, xorques aquelles dues conques, completament
independents, entre elles, àdhuc que entre elles i 1'Éssera.

Fa dos anys que al visitar per primera volta aquells cimals tan
interessants pel geòleg, i que estudiàrem l'estructura del sol, fent-nos
càrrec de la causa que motivà el que les truites, tan gustoses com són
les dels estanys superiors dels Pireneus, principalment les conegudes
com a salmonades, que són les apreciades com les millors, no es tro

-bessin pas en els ibonets o estanys dels vessants septent rionals de les
Maleïdes.

Sabut és que aquest peix, que viu en les aigües fluvials, se remun-
ta i salta contra corrent fins arribar a guanyar les cascades de més
altitut; emperò necessita sempre de Yaigua per a realitzar aital mo-
viment contràctil i d'elevació; així és que, mancant-los-hi aquest
element, resten elles en els gorcs, o bé en els estanys.

L'Éssera, que fins a l'Hospital de Benasc, a 1,64o m. sobre el
mar, presenta perfecta continuitat en sa arborescencia; entre aquest
paratge i el Pla dels Estanys, travessa soterraniament distancies
per dues voltes de més de 600 m. I des d'allí a amunt hi ha completa
independencia, entre els ibonets de Besurtà i de Vilamorta; emperò,
sosretot, la interrupció és sobtada en l'esboranc dels Aigualluts, i
en el trau o forat del Tormo en La Renclusa. Les truites, per lo
tant, no es podíen pas remuntar a aquelles altituts, i vèncer aquells
obstacles naturals.

En aquell paratge, on no hi tenien acolliment els valerosos ex-
cursionistes, més que en una bauma malament acondicionada,
il • lusionà a en Juli Soler, a l'animós excursionista pirenenc, qui pro-
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jectà l'edificació d'un refugi, que ell ne posà la primera pedra, mes
que no el pogué veure termenat. Emperò els estanys seguíen xores,
arrecerats en aquelles muntanyes desèrtiques, el peix característic
no hi tenía habitament; i els pocs excursionistes que en els jorns
d'estiu tinguessin que romandre a La Renclusa per a llur descans
corporal, no podríen tampoc fruir d'aquell peix tan estimat. I per
això ens decidírem a poblar l'estany més superior d'aquella con-
trada, el de La Renclusa, proper al nou xalet, i dessota el• Pic de
Paderna.

Per a poder-ho realitzar era convenient seleccionar la raça més
apropiada per a viure en aquelles fredes altituts. Nostra idea
trobà acolliment en l'entusiasme d'en J. Darder, director del Parc
Zoològic de nostre urb i tècnic del laboratori de Piscicultura que hi
ha a Sant Joàn les Fonts, prop d'Olot; i amb ell poguérem trobar la
millor especie apropiada per a viure en el punt on nosaltres ens havíem
proposat : és el Salmo iradius, o sigui el conegut vulgarment per
1 arc-iris, especie molt abigarrada i que es desenrotlla ràpidament.
Aquest laboratori està emplassat en la xamosa finca de Les Mulleres,
propietat de Na Sofía, Vda. de Torres, qui anualment posa a la dis-
posició de la Mancomunitat de Catalunya mils de peixets per a
repoblar les altes conques de nostres rius, conservant i multiplicant
la fauna ictiològica fluvial dé Catalunya.

El CENTRE EXCURSIONISTA, en data 2 de maig d'aquest any,
oficià a la Mancomunitat sol-licitant peixets per a l'estany de La
Renclusa. El Sr. Darder ens donà les instruccions convenients per a
verificar la trasllació, àdhuc ens proporcionà els aparells per a la
conducció llur. '

El Salmo iradius, viu espontàniament en els llacs de Nord-Amè-
rica; emperò els individus que s'importaren a Catalunya, foren pro-
cedents de l'Alta California (E. U.), de la que ni els llacs del vessant
del mont Whitney, a 4,413 m. sobre el nivell del mar, i altres que
estàn entre els 350, 45° de latitut nord; llacs d'altituts superiors a
i,600 m., i alguns d'ells passen dels 2,000; per tant, apenes existeixen
diferencies topogràfiques i climatològiques amb el punt per nosaltres
escollit, on la raça s'hi ha d'aclimatar perfectament.

En els estanys superiors dels nostres Pireneus hi és caracterís-
tica i abundosa la truita asalmonada, Salmo truttas L., que exterior-
ment se sembla amb la truita comú, el Salmo fario L.; es distingeix
l'una de l'altra perquè aquella presenta la cua escotada com el salmó
marí, i pels costats nombroses taques rogenques, rodejades algunes
d'elles d'un cercle niés clar, i altres en forma de X, la carn és rosada,
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una mica vermellosa, i de gust més fort, ço que la fa ésser més esti-
mada que no pas el Salmo fario; aquesta altra especie que tant abunda
en les conques superiors i mitjanes de nostres rius, és de carn blanca,
no té les taques amb X, i la cua no és escotada. Els ous d'una i
altra són de grosses dimensions, i majors els de la truita asalmonada
que passen dels grans de pebre.

El Salmo iradius, importat de California, que se l'ha climatat a
Catalunya, ha estat escampat per les conques superiors dels rius
Fluvià i Ter; aquí i allí viurà forçosament amb les altres truites del
país, i no sabem si donarà origen a creuaments, amb degeneració de
la raça. Era poc menys que impossible buscar un paratge impoblat
que per llurs condicions naturals permetés assegurar la conservació
de la raça, i aquest serà el llac de La Renclusa, apart del laboratori
de piscicultura de Sant Joàn les Fonts.

El Sr. Darder ens féu 1'entrega dels peixets, i l'alumne de la
Facultat de Ciencies Naturals, Mn. Ramón Bataller, fou el comissio-
nat per a anar-los a cercar a Sant Joàn les Fonts i portar-los a Bar-
celona en el mateix dia en que jo devía marxar a La Renclusa.
Emperò ofería greus dificultats per a aital trasllació des de Sant
Joàn les Fonts a La Renclusa, quant els peixets nats enguany teníen
ja més de 4 centímetres, i havíen de viatjar prop de quatre jornades;
i a més, en aquells dies hi havía la vaga de carrilaires i era limitada la
sortida de trens. La Companyía catalana del Gas i Electricitat, que
treballa en l'aprofitament de salts per a força motriu en la conca de
1'Éssera, posà a nostra disposició, mitjançant la influent intervenció
de Mn. Oliveras, un automòbil a l'estació de Monsó per anar
directament a Benasc. Aquesta fou la solució, quedant el CENTRE,
i nosaltres particularment, sumament agraïts. I la trasllació es féu
en trenta sis hores des d'Olot a La Renclusa.

A les cinc del matí del dia Z6 de juliol, surtí d'Olot Mn. Bataller
amb més de 400 truites, repartides en dos aparells; malgrat haver-les
col •locades amb gel, la quasi totalitat moriren poc abans d'arribar a
Barcelona; a aquí tenían una temperatura de 29 0, solament una
quarentena, les més petites, prometíen una relativa seguritat de poder
continuar el viatge; i es féu la renovació d'aigua i gel, deixant totes
aquelles que presentaven menys vivesa. Al cap-vespre del mateix dia
sortírem de Barcelona amb en Josep Domènec i Mansana, arquitecte;
renovant a Lleida altra volta l'aigua i gel; a Monsó deixàrem el tren, con-
tinuant el viatge amb automòbil; a l'arribar a Graus renovàrem l'aigua,
i al trobar-se les truites amb l'aigua de riu que les hi és propia, sense
gel, saltironaven i fins canviaren de color, ennegrint -se; a Benasc hi arri-



270	 CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

bàrem a quarts de set del matí de l'endemà d'haver sortit de Barcelona.
I a les cinc de la tarda del dia 17, amb la presencia de J. Domènec,
Josep Sayó, arrendatari del xalet de La Renclusa, i el seu gendre An-
toni Abadías, llençàrem les 38 truites que pogueren arribar vives a
aquelles altituts.

L'estany es troba a i'altitut de 2,265 metres sobre eI nivell del
mar, esguardat pel Pic de Paderna, on hi van a raure diferents xara-
galls que condueixen les aigües que devallen de la gelera de la Ma-
ladeta. El fons de l'estany és sorrenc per la descomposició i arrastre
dels elements provinents de les roques granítiques del massiu superior.
Prop d'aquest estany, que queda perfectament clos, hi ha altres es-
tanyols amb vegetació a l'istiu, que reuneix excel •lents condicions
per a les covacions.

A l'ésser llençades es dispersaren a bandades, desapareixent de
nostra vista; n'hi hagueren tres d'atrevidetes que seguiren aigües
amunt, envers les geleres.

Allí les deixàrem perquè lliurement s'hi desenrotllin i reproduei-
xin; i en l'esdevenidor, els excursionistes que visitin La Renclusa es
podràn esplaiar en les voreres de l'estany contemplant els peixos,
així com aquests serviràn per a distracció als dedicats a la pesca, i
fruir-ne després, a la taula del nou xalet, del menjar propi d'aquelles
altituts, la truita. I si això arriba a poder ésser un fet, donarem per
ben aprofitades les molesties d'aquella jornada.

Arreu on paràvem per a practicar nostres operacions, érem ob-
jecte d'una gran curiositat, i la mainada contemplava inquieta aquella
bellugadissa de peixets; mentre els grans, també encuriosits, ens pre-
guntaven per a on portàvem tants peixets; i al dir-los-hi per a més
amunt de Benasc (no sabent molts d'ells on queia), ens profetit-
zaven que no n'hi arribaría pas cap de viva.

Arribats a Barcelona, rebérem caloroses felicitacions del Sr. Dar-
der pels resultats obtinguts. 1 aprofitem l'ocasió per a remerciar-li
totes les instruccions que ens donà abans de sortir, que per cert foren
molt profitoses.

M. FAURA i SANS
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Observació de l'espectre de Brocken
a Sant Llorenç del Munt

URANT l'excursió que una colla de companys de la Secció
de Sports de Muntanya del CENTRE EXCURSIONISTA DE

CATALUNYA organitzàrem en la passada tardor a Sant
Llorenç del Munt, tinguérem ocasió d'observar l'espectre

de Brocken, un dels fenòmens atmosfèrics més bonics i curiosos que
la Natura ofereix als seus devots aimadors.

Amb el tren matiner, el diumenge dia 2 d'octubre sortíem de Bar-
celona disposats a gaudir els encants d'un jorn passat en aital típica
i formosa muntanya, que amb ses espadades cingleres, sos penyalars
d'estranyes formes, ses feréstegues coves i paorosos avencs s'aixeca
d'enmig les assoleiades planes del Vallès. El nostre intent era, a més,
pujar a La Mola, per a poder contemplar els extensos panorames que
d'aquell mirador s'estenen a l'entorn. Costa amunt per un estret
corriol que, vorejat de boixos, anguileja pel bell mig de la cinglera,
férem via cap a la font del Saüc, esplaiant a l'ensems nostres esguards
per planes i muntanyes, fins als Pireneus, els quals s'oviraven al lluny
alsant llurs pics arràn del cel, guarnits ja amb ses primeres gales
hivernenques. Però tenues vapors, portats per suau oreig llevantí,
creixent i ajuntant-se esdeveníen al cap de poca estona ferma boirada
que, esmunyint-se entre les penyes, invadiren la muntanya per di-
ferents indrets, privant-nos de la seva contemplació. Rondinant
contra la boira, continuàrem nostre camí, assolint La Mola, on fórem
sorpresos per un canvi complet en l'aspecte de cel i terra : a nostres
peus la terra, embolcallada en gris mantell, es dormía en dolça pe-
nombra; a les regions superiors, en un cel serè, el sol tardoral il . lu-
minava amb raigs daurats els cims de les muntanyes que, com illots
perduts en la mar immensa, sorgíen d'ací d'allà pel dessobre la gran
planura de boira.

En el reduït menjador de 1'ermitatge, asseguts a l'entorn de la
taula, estàvem en agradosa conversa amb uns socis del Centre Ex-
cursionista de Terrassa. Deixant als companys, vaig sortir al defora
per a respirar a plaer l'aire fresquívol i sanitós de la serra : era al
caient de la tarda... Aviat cm vegí sorprès per una misteriosa i fantàs-
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tica aparició que cm deixà meravellat : el que els meus ulls veien era
l'espectre de Brocken o cercle espectral. No pretenc fer-ne la des-
cripció científica ni cantar un himne a sa poesía, em manquen estudis
i autoritat per a lo primer, i paraules joliues per a lo segón; sols puc
fer constar, amb aquestes mal girbades ratlles, la llur presencia en
nostres muntanyes, ja que soc incapaç de reflexar-ne tant sols pàl-
lidament llur grandiosa magnificencia. L'ombra meva era projectada
un xic engrandida fins a una cortina de boira que al davant tenía, a
una distancia aparent de 8o metres, essent rodejada d'un cercle coni-
plet i perfecte amb els colors espectrals, vivament marcats i d'una
gran bellesa. Perquè no cm creguessin víctima d'una il •lusió òptica
i a 1'ensems gaudissin d'aitai sorpresa, tan poques vegades vista a la
nostra terra, vaig cridar als amics, que vingueren tot seguit, veient
quiscún de nosaltres amb la natural estranyesa la seva ombra i cercle
corresponent, sense distingir la de la persona que al costat seu tenía,
reproduint nostres moviments com el més clar espill. Als breus
moments s'anà esfumant la visió fins a desaparèixer del tot, per a
tornar-se a fer visible més bellament encara, puix en lloc d'ésser un
el cercle a l'entorn de l'ombra, eren tres, concèntrics; el de l'interior,
com una bola d'or fos, i els altres dos irisats, essent la distancia del
cercle exterior al del mig més gran que la del del mig al de l'interior.
Per creuar per davant de l'astre del dia qualque filagarsa de fina i
transparent boira, els colors d'aquests cercles no eren tan marcats corn
els primers. Per un moment la boira guanyà el nostre observatori,
ens acaronà una estona, sentint nostra faç humitejada per son bes;
però aclarit altra volta el cim, aparegué llavors més llunyana l'ombra
del grup que formàvem, voltada d'ample cercle de diferents colors,
verd, vermell, etc., i de més circunferencia que els anteriors. Al
defora d'aquesta corona antisolar s'hi dibuixava corn ombra xinesca
la retallada silueta del vell monestir de Sant Llorenç del Munt. Poc
després, la massa boirosa s'estengué arreu, canviant aleshores les con-
dicions necessaries perquè tingui lloc el fenomen, que desaparegué
per a no sortir més. Les dades que vareig apuntar al meu carnet,
són : hora d'observació, Ies 4.30 tarda; boira atapaïda i humida, vent
fluix de 1'ESE.; temperatura de l'aire, + 1o0; altitut sobre el nivell de
la mar, io88 metres; duració total, de 12 a 14 minuts.

Segons els tractats de meteorología, de l'estudi i nombroses
observacions d'aquest anteli, o sigui fenomen que es desenrotlla en
oposició al sol, se'n desprèn que les circumstancies millors per a for-
mar-se i observar-lo és en els cims isolats d'altes muntanyes o llocs
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elevats, a la sortida o posta del sol, haver-hi boira i ésser baixa la
temperatura. En el cim de Brocken, 1,141 m., punt culminant de la
serralada del Harz, regne de Hannover, i d'on prové son nom, és
molt freqüent — encara que, segons referencies del viatger Hane, que
l'observà el 23 de maig de 1797, hi tingué de fer trenta ascensions
per a aconseguir l'objecte de la seva curiositat;—a les regions boreals,
on també sovinteja, el vegé, des dels pals del seu vaixell, el capità
ballener Scoresby, qui diu que es presenta sempre que hi ha sol i boira
al mateix temps; s'aparegué en els Andes Peruans al marí Ulloa, quan
a darrers del segle xviii s'ocupava en la medició d'un arc de meridià;
als Alps l'ha estudiat en Flarnmarion, qui també l'observà anant en
globe als 1,400 metres d'altitut; al Canigó es presentà al capità
Rathean en 1863, havent-hi estat després vist diverses vegades, úl-
timament pel director de l'Observatori de Perpinyà, Mr. Mengel.
A la nostra Catalunya els llocs elegits pel meteor per a fer la seva
aparició, i de què fins ara se tingui esment, són : la carena de Noucreus,
sobre Nuria (2,800 m.); Puigsacalm (1,515 m.) i Taga (2,027 m.).
D'aquesta última en fa una magnífica descripció, en La Veu de Ca-
talunya del dia 9 de desembre de 191o, el nostre savi geòleg Mn. Fau-
ra, qui, junt amb el benvolgut company Santamaría, foren els qui el
contemplaren. Algunes vegades la presencia de l'espectre de
Brocken ha estat notada en circumstancies verament tràgiques;
així li ocorregué a l'alpinista W. E. Whymper, al retorn de la seva
atrevida ascensió al Matterhorn, després de l'accident en què tres dels
seus companys perderen la vida en els tètrics precipicis i silencioses
geleres que guarden el gegant alpí, aclaparant l'ànim, ja prou deprimit
per la desgracia, del valent ascensionista i dels seus guies que veien
en aquelles tan misterioses ombres el símbol de quelcom sobrenatural.

Amb la satisfacció que deixa el contemplar els grans espectacles
naturals, i contents d'haver llegit una nova plana en el gran llibre de
la Natura, retornàrem a ciutat; havent-nos convensut aquell dia que
la boira, l'enemiga dels excursionistes, que tantes excursions ha mal-
mès, apart sos inconvenients, molesties i perills, té també sa part
bonica, i pot fer fruir de moments de ver encantament que es recorden
sempre junt amb el noin d'estimats companys i que és el que nosaltres
farem.

E. RODÓ i FERRO

34
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Memoria
llegida pel senyor Secretari de la Secció
de Fotografía en la reglamentaria sessió
de Junta General ordinaria celebrada el
día 15 de juny del corrent any 1916

SENYORS:

LTRA volta vine amb gust a dirigir-vos la paraula per a
donar compliment a un encertat costum establert pels
meus antecessors en el càrrec de Secretari, i que considero

' - jo com una disposició reglamentaria.
No vaig a fer memoria detallada de tot lo realitzat per aques-

ta Secció durant el curs que estem acabant, puix me veuría obli-
gat a repetir, si bé amb major intensitat, tot quant ja s'ha fet
constar en altres ocasions que, com avui, ens hem trobat reunits per
a donar-vos compte dels nostres actes. Me limitaré tant sols, doncs,
a recordar-vos aquells principals fets que són lo suficient per a de-
mostrar d'una manera general l'activitat desenrotllada constant-
ment per aquesta Secció.

El nombre d'excursions realitzades durant el present curs, i a
les quals s'ha dedicat la major part d'aquesta activitat, ha estat tal
volta major al dels altres passats, així com també s'ha procurat en
elles la major varietat en l'assumpte, ja sigui en païsatges, marines,
i altres en plena natura, com en arquitectura, arqueología i demés
de caràcter merament documental. Són les següents:

NOVEMBRE DE 1915. Dia 7. — Excursió d'un dia a Sant Salva-
dor de Breda, recorrent bona part de la riera que baixa de Riells.

Dia 21. — Excursió d'un dia a la muntanya de Sant Llorenç
del Munt, amb motiu de la celebració de la cursa de resistencia Copa
Sant Llorenç (II any), organitzada per la Secció de Sports de Mun-
tanya.

DESEMBRE. Dia 5. — Excursió d'un dia a Manresa i monestir
de Sant Benet de Bages, propietat del gran pintor Ramón Casas.

Dia 12. — Visita a la casa-museu propietat de la Srta. Na Teresa
Amatller.
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GENER DE 1916. Dia 23. — Excursió d'un dia a Sant Cristòfol
de Premià de Mar, Sant Genís de Vilassar, Sai ` Feliu de Cabrera i
Sant Joàn de Vilassar.

FEBRER. Dies zo, II, 12, 13 i 14. — Excursió de cinc dies a
Ribes, amb motiu de la celebració dels concursos de skis, luges, etc.
(VIII any), organitzats per la Secció de Sports de Muntanya.

Dia 20. — Excursió d'un dia a Llinàs del Vallès, i passant per
Can Bordoi i la Torrassa del Moro, a Sant Esteve d'Alcoll i Cardedeu,
des d'on s'anà a visitar el castell propietat del senyor Comte de
Bell-lloch.

MARÇ. Dia 5. — Excursió de mig dia a Serdanyola, des d'on
s'anà a visitar el castell propietat de la senyora Marquesa de Ser-
danyola.

Dia M. — Excursió d'un dia a Sant Sadurní d'Anoia, Sant Pere
de Riudevitlles, Sant Quintí de Mediona, Mediona i Sant Joàn de
Conilles.

Dia 19. — Excursió de mig dia a Mataró, des d'on s'anà a visitar
El Cros, propietat de D. Josep Garí.

Dia 26. — Excursió d'un dia a Cardedeu, Santa Agnès de Ma-
lanyanes, La Roca i el seu castell, Granollers i Canovellas.

ABRIL. Dia 9. — Visita als jardins clàssics de Can Gomis,
propietat de D. Teresa Pallejà, Vda. de D. Lluís de Gomis de Por-
tolà.

Dia r6. — Excursió d'un dia a Cubellas, Santuari de Lourdes,
Castellet i Arbós, on se visità La Giralda, propietat de D. Joàn
Roquer.

Dies 23 i 24. — Excursió de dos dies a Figueres, des d'on s'anà
al castell de Recasens i Peralada, on se visità el palau dels senyors
Comtes de Peralada.

Dia 30. — Excursió d'un dia a Aiguafreda, Sant Pere de Vall
-deneu, i, seguint el riu Congost, fins a Figueró de Montmany.

MAIG. Dia 7. — Excursió de mig dia a Montcada, Vallensana,
monestir de Sant Jeroni de la Murtra, Torra Pallaresa, propietat de
D. Agustí Coll, i Santa Coloma de Gramanet.

Dia 21. — Excursió d'un dia a Vich, Sant Martí de Riudeperes i
Sant Sadurní d'Ossormort, i pel molí de Bufons i la Riera major fins
al pont de la Mala F ogassa.
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Dia 28. — Visita als jardins clàssics de Can Cuadros, propietat
de D. a Sofía Cuadros de Fournier.

JUNY. Dia 4. — Visita als jardins clàssics de La Gloria, que
posseeix, en el tenue d'Horta, D. Gonçal M. ry Jaulnar de la Carrera i
Domènech.

Dies II i 12. — Excursió de dos dies a Sant Miquel de Fluvià,
ruïnes d'Empuries i costa brava catalana, des de L'Escala fins a Es-
tartit, i per Torroella de Montgrí fins a Sant Jordi.

A demés hi ha anunciada per al
Dia z8. — Visita als jardins clàssics de la Torra Lluïsa, que pos-

seeix, a Pedralbes, D. J. A. Güell.
Dies 22, 23, 24 i 25. — Excursió de quatre dies, per a recórrer

alguns interessants llocs de les valls d'Andorra.
Dia 29, fi de curs. — Excursió d'un dia a Montserrat, en auto-.

mòbil, seguint a peu fins a Sant Jeroni, cim més alt de la pintoresca
muntanya, donant així per acabada aquesta llarga i variada llista
d'excursions i visites que, a demés de proporcionar alguns dies de
deliciós esbargiment, faciliten el mitjà d'augmentar a poc a poc,
però sense interrupció, el nostre inventari gràfic de Catalunya, espe-
rant que en el pròxim curs el podrem continuar amb el mateix entu-
siasme.

Les reunions particulars d'aquesta Secció, en les vetlles de tots
els dijous feiners, s'han vist, com sempre, molt concorregudes, parti-
cularment aquelles que en podríem dir de «projeccions explicades»,
i que han tingut lloc en els dies següents.

Dia 3o de març. — Per D. Rafel Degollada, sobre una impor-
tant col-lecció, original del nostre malaguanyat consoci D. Antoni
Amatller, referent a diversos llocs d'Italia, Bèlgica i Anglaterra.

Dia 13 d'abril. — Per D. Frederic Pell, sobre una col • lecció, ori-
ginal del mateix, referent a Berlín i altres indrets d'Alemanya.

Dia z8 de maig. — Per D. Francesc X. Parés i Bartra, sobre una
nombrosa col • lecció, original de dit senyor, referent a la capital i
principals poblacions de Suïssa.

També, durant el present curs, hem pogut veure exterioritzades
les condicions artístiques d'alguns consocis nostres. Me refereixo
primerament al Concurs de Fotografíes celebrat a Tarragona pel
Sindicat d'Iniciativa, Atracció de Forasters, en el qual han estat
distingits amb premis d'importancia D. Josep Salvany, D. Enric
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Mallat i D. Joaquim Amigó, als qui hem de donar nostra més coral
felicitació, així com també a D. Josep M.a Co, qui ha resultat ésser
guanyador del premi concedit per aquest CENTRE ExCURSIONISTA
DE CATALUNYA amb motiu de la cursa de resistencia Copa Sant Llo-
renç (II any); i en segón lloc, me refereixo a la «pàgina artística» que
des del primer de gener es ve publicant en el BUTLLETÍ DEL CENTRE,
la qual cosa, a demés de donar-li una major importancia, permet poder
veure publicades les millors fotografíes dels nostres consocis, tals
com les originals de D. Juli Soler, D. Enric Llorens, D. Enric Ribera,
D. Enric Mallat, D. Francesc X. Parés i Mn. Jaume Oliveras.

En fi, no vull cansar més la vostra atenció; restant -me sols, abans
de donar per acabada la meva tasca en el càrrec de Secretari, expres-
sar-vos a tots, i d'una manera especial a D. Joàn Nonell, en nom dels
demés companys de Junta i en el meu propi, el major agraïment per
la vostra benevolensa i incondicional cooperació, ja que sense ella
hauría fracassat la nostra gestió i la Secció no podría comptar avui
amb un altre èxit del que tots ens en devem congratular en bé del
CENTRE i de la nostra estimada Catalunya.

LLUÍS MADRENYS

Bíblíografía

ANTON VILA y SALA, Pvre. Prats del Rey y la Mare de Deu del Portal. — Notes
historiques. — Segona edició. — Imp. Esparbé, Manresa. — Un vol, de
109 planes, de 20 X r.f. — Censura. — Pròlechs de la primera y segona

edició. — Novena y goigs en honor de la Mare de Deu del Portal, Patrona
de la vila dels Prats del Rey y de sa comarca. — 17 planes. — Index. -
Colófon.

Senyalém com trevall molt apreciable la obreta de Mn. Antón Vila y
Sala per quan en nombre reduft de planes se desenrotlla, ab senzillesa y cla-
retat, tot lo que convé al coneixement de la vila segarrenca objecte d'estudi.

La antigüetat de la que fou un dia cap de tota la Segarra alta queda ben pro-
bada per les sis lápides romanes, títols d'honor del Municipium Sigarrensis,

que's conservan y proclaman el clarissim origen de la població, vell municipi

romá, capital de la regió.
Els privilegis concedits á, la vila dels Prats del Rey, comensant per la

carta de població, dada per Alfons II el cast, en 1188, y les váries concessions

otorgades per altres soberans del Casal d'Aragó, demòstran que, durant la
edat mitjana, no decaygué la importancia civil y política de la vila; anotant
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breument l'Autor el contingut y objecte d'aqueixes concessions y privilegis, y
senyalant, ensemps, els principals fets bistorichs en els quals intervingué la
vila dels Prats, com capital ele la sotsvegueria de Cervera.

Ab el degut esment, historía l'Autor la part religiosa dels Prats del Rey,
comensant aquésta ab la donació de la sua iglesia als monjos de Santa Cecília
de Montserrat, feta pel Comte Sunyer y sa muller Riquildis, l'any 945; essent
la consagració de dita iglesia en l'any 1o5o o 1070, de la Encarnació, ab assisten
cia dels comtes Ramon Berenguer el vell y Almodis, llur fill el bisbe de Viclh

Berenguer, y multitut de clergues, nobles y poble. D'aqueixa épocas creu se
conservan la iglesia de Sant Andreu del castell de la Manresana y les ruines de
la de St. Armengou. Retrau l'A. els documents que fan relació á la iglesia
dels Prats, especialment en la provisió del curat y las qüestions que s'originaren
ab els Priors del monastir de Santa Agua d'aquesta ciutat, durant els sigles
xii y XIII, y'ls bisbes de Vich. De la concordia que acabó les qüestions ñ es
recort la iglesia de St. Miquel, obra del sigle tretzè. Completa aquestas no-
ticies historiques eclesiastiques algun dato sobre rectorologi de la parróquia que
comensa en l'any 1044, seguint, ab lamentables llacunes, per manca de docu-
ments, fins els nostres dies, fentse menció dels privilegis y rendes de que fruiren
els rectors dels Prats, abans degans de la Segarra.

Pera completar aqueixes notes, d'interés religiós, dedica l'autor els darrers
capitols de sa monografía á historiar la devoció, molt antigua, de la Mare de
Deu del Portal, patrona de la vila dels Prats del Rey; retrayent, á manca de

documents, les tradicions piadoses que auriolan ab llum celestial la veneranda
imatge. Es aquésta una interessant esculptura del sigle xiv, en sos darrers
temps, similar ab les que solían posarse en les capelletes dels portals de les
nostres antigues viles y ciutats amurallades. Interessants recorts artístichs
dels mellors temps de la població, son les creus de terme de la Manresana y la del
Portal; els vestigís del castell senyorial de la Manresana, les capelles y temple

parroquial. Els fotograbats que illustran la obreta de Mn. Vila, donan idea

d'aqueixos monuments, no per modests menys estimables.
P. C. y G.

Crònica del Centre
SETEMBRE DE 1916

SOCIS INGRESSATS EN EL TERCER TRIMESTRE

Martí Armangué. — Carles de Fortuny. — Rvnt. Frederic Clascar. -
Albert Marro. — August H. Hofer. — Rvnt. Eduard Royo Crespo. — Manel

Martínez. — Àngel Coballes del Vado. — Enric Escudero Nápoles.
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Noves
OFICIS DE CONDOL. — Amb motiu de les desgracies ocorregudes al Pic

d'Aneto el 27 de juliol passat, ha rebut el CENTRE oficis de condol de les se-
tints entitats : Centre de Lectura de Reus, Societat de Ciencies Naturals de

Barcelona, Club Muntanyenc, Secció Alpinista, Club Deportivo de Bilbao,
Alpinistas donostiarras de San Sebastián, Agrupació Excursionista Catalunya,
Agrupació Alpinista Peñalara, Amigos del Campo (Madrid), i Club Alpino
Español.

A tots se'ls hi endressa des d'aquestes columnes les més corals mercès,
i els restem profundament agraïts.

CONVITS. — També ha estat convidat el CENTRE a la festa que donà l'Esbart
Barceloní de Dançaires, a l'homenatge que la Casa d'Amèrica fén a Cristòfol
Colón, i a la inauguració del Museu Diocesà. Hi assistiren com a delegats, els
Srs. Colominas, Parés i Roig, respectivament. De la mateixa manera fórem
convidats a les festes de inaugural de curs del Centre Excursionista del Vallès,
del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Industria, assis-
tint-hi com a delegat D. Francisco X. Parés; i de l'Ateneu Enciclopèdic Popu-
lar, on fórem representats pel vocal de la Directiva D. Matíes Pallarés.

Tinguérem l'honor d'ésser visitats per una Comissió de la Junta directiva,
en representació de l'Orfeón de Graus, en la recent visita que féu a la nostra
ciutat. Agrairem, com és molt natural, tal prova de consideració, que fa més
fort el nus que ens lliga amb els veïns d'aquella part d'Aragó, on el CENTRE hi
té ja interessos creats amb motiu de la construcció del xalet de La Renclusa.

Ha quedat dipositada en el local del CENTRE la maqueta indicadora del
projecte d'un funicular i tramvía elèctric que des de Ribes ha de portar al
Santuari de Nuria. Tant per son tamany, com per sa execució, dóna clara
idea de tot aquell tan conegut com pintoresc engorjat.

Estació meteorològica de La Renclusa
(Pireneas Centrals : 2,125 metres sobre el nivell de la mar)

RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE SETEMBRE DE 1916

La temperatura mitja a les vuit del matí ha estat de 6`950.
La màxima ha estat en els dies 2 i 9, amb 19 e ; i amb una mitja de

120.96.
La mínima ha arribat a 5 0 sota zero en el dia 2i; i la mitja mensual

ha estat de 2°3. — Les mitges mensuals han estat de 50 menys que
a Viella.

Dies de pluja, lo; i dies serens, a les vuit del matí, 14; amb boira, nu-
volosos o coberts. i6 dies.

En el dia 4 hi hagué forta tronada.
Les primeres nevades foren en els dies 20 i 29.
El total d'aigua caiguda durant el mes ha estat de i,}4' mm.

DR. M. FAURA I SANS
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Estació meteorològíca de Víella (Vall d'Aràn)

RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE SETEMBRE DE 1916

PRESSIONS BAROM TRIGUES
A 001 AL NIVELL I)E LA MAR

MITGES MENSUALS

8 MATÍ	 4 TARDA

765'98	 763`79
7 4t.	 Dies de pluja	 11

12	 » II	 » de boira	 9
ti	 »	 » de rosada.	 13

» de neu .	 2

TEMPERATURES (A L'OMBRA)

MITGES MENSUALS MÁXIMA	 MÍNIMA

8 MATÍ 4 TARDA EN 24 LLORES EN 24 HORES

27° (dia 2) 3" (dia 22)
t	 t`t 14'8 mitja de 18 0 mitja de 8`4°

Dies serens 7	 8 ni.
»	 nuvolosos. 9	 »
»	 coberts . .	 14	 »

ESTAT DEL CEL Are de S. Martí al dia 26
j	 a les quinze i tres quarts

HUMITAT RELATIVA	 NÚVOLS	 NUVOLOSITAT

MITGES MENSUALS	 CLASSE DOMINANT	 MITGES MENSUALS

8 MATÍ	 4 TARDA	 8 MATÍ	 4 TARDA	 8 MATÍ	 4 TARDA

CIRRUS	 BOIRA I
75°	 70°	 1 BOIRA	 CUMUI.US	 6`3°	 6`8°

VENT

TOTAL DE PLUJA NEN$UAL: 9 2' mm,	
DIRECCIÓ DOMINANT VELOCITAT: FN 24 ROBES

8 MATÍ I 4 TARDA	 MITJA MENSUAL

I0'376 kms.
CAMILA	 NE	 el dia de major velocitat

fou al 17 (49'100 kms.)

NOTES : Tempestat. — En el dia 3, a les sis de la tarda, amb pluja SW. E, que duri
fins al dia següent.

La primera nevada fou al dia 6, emblanquint•se les muntanyes del Port de Viella,
des dels 2,625 metçes per amunt. — 1 en el dia 20, una segona nevada arribà fins als 1,102.

DR. M. FAURA i SANS

El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA i la Direcció del BUTLLETf deixen

íntegra als respectius autors la responsabilitat deis treballs firmats.

Barceiona, — Tip, «L'Avenç» : Rambla de Catalunya, 24.— Telefon t 15
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Giri de Joaquim MoeIlo.

PONT SOBRE'L NOGUERA PALLARESA
POREN ( LLEI nA )


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30

