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Exposició Cartogralica Catalana

24 DE GENER. — 15 DE FEBRER DE 1919

QUEST nombre està dedicat a la primera Exposició de
Mapes de Catalunya que organitzà la Secció de Geolo-
gia i Geografia del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATA-

LUNVA. Foren més de dues centes les representacions
gràfiques que en ella hi figuraven, segons el Catàleg que és publicà
en son degut temps; havent-hi prestat excel' lent col , laboració ]'Institut
d'Estudis Catalans, Biblioteca de Catalunya, Servei del mapa geogrà-
fic, Servei del mapa geològic de Catalunya, Reial Acadèmia de Cièn-
cies i Arts, Junta de Ciències Naturals, Ateneu Barcelonès, Seminari
Conciliar de Barcelona, Monjos de Montserrat, Casa Editorial Mar-
tin, D. Leonci Soler i March, E. Moliné i Brasés, Vda. de Juli Vin-
tró, Eduard Brossa, Josep M. Bofill i Pichot, Ramon d'Alós, M. Fau-
ra i Sans, Josep Colominas, Jaume Novellas, Pere Pach, Josep
Parera, Pelegrí Casades i Gramatxes, Cèsar A. Torras, Baltasar
Serradell, J. Massó i Torrents, E. Vidal i Ribas, Gaspar Sala,
J. Amigó, etc..., corresponent una grossa proporció al material pro-
pietat del CENTRE EXCURSIONISTA; i havent -se fet importants donatius
per la major part d'expositors, augmentant així el material gràfic
que és guarda en la Biblioteca del propi CENTRE, la més rublerta de
material cartogràfic català.

Durant les tres setmanes que durà l'Exposició és donaren confe-
rències dedicades a la cartografia catalana, per les personalitats que
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més s'han distingit en els estudis geogràfics de la terra catalana; les
que, extractades, formen part d'aquest volum extraordinari; tals son:

D. FRANCESC CARRERAS 1 CANDI. — Orígens de la cartografia
i influència de la Confederació Catalana Aragonesa en son
progrés.

D. JOSEP DE RIVERA, Cap del Servei del mapa geogràfic de Cata-
lunya. — Treballs actuals de formació d'un mapa de Catalunya.

DR. D. M. FAURA I SANS, Director del mapa geològic de Cata-
lunya. — Condicions estructurals del terreny. en la caracterització
de nostres comarques catalanes.

D. CÈSAR AUGUST TORRAS, ex-president del CENTRE EXCURSIO-

NISTA DE CATALUNYA. — Assaig sobre les comarques naturals de
Catalunya ajustades al moment present.

Al final d'aquest nombre va la catalogació completa de tot el mate-
rial que fou exposat, amb profusió de dades, curosament acoblades
per el DR. M. FAURA 1 SANS, President de la secció de Geologia i Geo-
grafia amb la diligent col • laboració del DR, JAUME MARCET, Secretari i
de D. JOSEP FRANCH, conservador del Museu, perfectament separats
els mapes generals antics i moderns dels parcials, així com també els
útils per a itineraris d'excursionisme i els científics amb caràcter
d'aplicació.

Per a perpetuar doncs, l'esforç realitzat perla secció de Geologiai
Geografia del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, després del
sorollós èxit que assolí l'Exposiciò cartogràfica catalana, la Junta
Directiva del CENTRE, s'honra en oferir als seus socis tots els treballs
crítics acoblats, així com també la catalogació detallada, amb la re-
producció de alguns dels mapes que tenen un cert valor històric, esti-
niant que compleix amb un deure patriòtic.
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Cartografia catalana

PRIMER SEGLE DEL NOSTRE AVENÇ CARTOGRÁFICH

--^s ciencia antigua, la cartografía, podentse constatar que
existí al regnat de Rhamses 11 (1407-1311 a. de J. C.).
L'atlas xinesch dit d'En Kuang-yis-tu, es aproximadament
del any 1311 abans de J. C. Res te d'estrany, que, al

conquistar los espanyols, l'imperi de Moctezuma, trovessin als comer-
ciants recorrent lo pays ab cartes geográfiques, ahont se senyalaven
les distancies dels camins a semblança dels moderns plans que tenen
los automovilistes. D'igual manera al Imperi Inca tenían alsat lo mapa
de la ciutat de Cuzco. 1

Despres de desaperexer la vella cartografía grega y romana, son
recort y tradicions, quedá recondit en los monestirs. Transcorregue-
ren segles de espera sobrevenint temps millors, en la tretzena centu-
ria. Es opinió de que fou a Italia ahont se despertá exa utilíssima
branca científica, principal ausiliar de la art de navegar.

Foren fets en lo segle X, en los convente, una classe de mapes,
sense utilitat científica, interciosos en lo remarcable llibre del Apoca-
lipsis del Beat de Liébana. S'inicia un proposit de concresionar altre
vegada los mapa-mundis, pró en una forma tant incipient que be me-
reix lo calificatíu d'infantil. La terra es plana, voltada per la mar,
representan les illes uns quadrats y les montanyes, altres massius arro-
donits: Adam y Eva y la serpent, posats al Assia, senyalan lo bresol
de la humanitat. Pochs noms geográfichs hi constan y encara situats
ab gran desordre: nosaltres hi estem expressats per les paraules te-
rracone, narbona, spania, mons pirineus y res mes. Dos d'aquests
mapes tením en nostres velles catedrals: lo hu a la Seu d'Urgell, fet
de linies negres, l'altre a la de Girona, sobriament policromat. A Ma-
drid n'hi ha un del any 1047 y a Valladolid altre del any 970, lo qual
publicárem en nostra Geografía General de Catalunya, axís com lo
de la Seu d'Urgell. A mes ne posseheix dos la Biblioteca Nacional de

1. Boletin de la Sociedad Geográfica de Madrid, vol. IV, p1. 343, any 1878.

v^!
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París, deis segles XI y XII; altre lord Asuburnham del segle IX; un
lo British Museum y altre la Biblioteca Real de Turin, tots dos
segle XII.

Lo despertar de la cartografía en la tretzena centuria, poch rastre
positiu, ha dexat. La famosa Carta Pisana, sense nom d'autor y
sense data, no's pot posar en dita época. Emperó proves indirectes
de la sua existencia, n'existexen per tot arreu. Sense mourens de la
nostra Confederació catalo-aragonesa, la trovarém en lo Fenix de les
maravelles, d'En Ramón Lull, ahont se manifesta que, la nostra gent
de mar, en 1286, posehian cartes, compás, agulla, etc.

No es possible acceptar com una prova rigurosa, de la existencia de
la nostra cartografía, aquest text d'En Lull. Podían les cartes usades
entre nosaltres, esser originaries de ciutats italianes, com també po-
dian, já llavors, fabricarse en aquestes terres. Lo cert es que no les
tením ni italianes, ni catalanes, ab anterioritat al segle XIV.

La espléndida civilisació catalana de la catorzena centuria, lo gran
avenç de la sua marina, que, ab Venezia se disputavan la hegemonia
Mediterrania, dexant a Génova enderrerida, lo penó de les quatre ba-
rres flamejant dominador al Helespont, a Atenes, a Neopatria, a Ger

-bes, a Sicilia, a Cerdenya, a Córcega y mercantivolment a Alger, Tu-
ni ç , Bugía, Alexandría, y molts altres llochs ahont nostres Monarques
havían obtingut la prerrogativa dels alfondechs comercials, devia ne

-cessariament anunciarnos que no era posible quedés enrera en los
avenços geográfichs d'aquella época, notable per mes d'un concepte.

Poca o gens d'importancia, hi han donat nostres historiadors a
aquest progrés que honra a Catalunya, y tot lo que s'ha escrit, s'ha
de cercar en diferents revistes.

En lo progrés de la marina catalana, nostre Principat may aná sol,
sino que s'ha vist coadyuvat d'una manera principalíssima per Mallor-
ca, ahont la navegació en general, assolí tanta activitat y perfecció,
com já mes no pogués Catalunya. Aximateix al tractar de nostra car-
tografía y cosmografía, tením de manifestar, que la part primordial
correspon a la ciutat de Mallorca. Moltes de les cartes geográfiques,
degudes a mallorquins, se les coneix al extranger ab lo nom genérich
de catalanes.

Ajuntem a les predites causes generals d'ordre polítich, que de-
vían portar un avenç cartográfich, altres de índole particular, conc
eran, la situació topográfica de Mallorca y de Catalunya, lo geni ac-
tiu y emprenedor d'aquelles generacions, mes del que'ns podem figu-
rar. Veritablement no s'ha fet tot lo cás que's mereix, de la indica-
ció escrita e irrecusable de la carta náutica del 1375 (de que parlarém
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aprés) sobre la expedició africana d'En Jaume Ferrer que sortí ab son
uxer a descubrir lo Riu del Or, lo 10 d'agost de 1346, dexant desde
llavors, lo nom Ferrer ilustre com cap altre, en la nostra art náutica.
Ja fá notar En Fitery Inglés,' que, alguns han confós aquest Jaume
Ferrer, ab altre del meteix nom que llavors existia a Mallorca y fins
ab lo poeta valenciá; pró que la crítica prova la personalitat del catalá.

Convindrá examinar per ordre cronológich, les cartes náutiques,
de marear, mapes -mundis o portulans, (que ab tots aquests noms solen
vettres consignats en la documentació mitjeval) del segle XIV, expli-
cant abans lo que son aquestes cartes. Dedicades a la navegació,
dirigexen tota sa labor a les costes, prescindint casi en absolut del inte-
rior, ahont se consignan pochs noms toponímichs, los principals. Pró
destinades a la cultura geográfica, no descuidan senyalar altres emble-
mes o descripcions d'evident utilitat, com les banderes de les nacions
a que pertanyen los principals llochs posades en les metrópolis y en
les terres de llur dominació; fets histórichs culminants, indicacions re-
ferents a costums y a descubriments geográfichs y també una part de
la fauna característica d'algunes terres. Resultantne un mosáich de
noms, de linies geográfiques, de relacions escrites y de figures de tota
mena, que de primer moment, presentan la apariencia del mes gran
desordre.

Dels portolans fins ara descuberts, sol donarse la primacia a la que's
titula Carta Pisana puix no porta data ni nom d'autor 2 y s'atribueix
a Pisa. Li seguexen dugues cartes náutiques del 1306, degudes a
Giovanni de Cavignano y a «Marinus Sanutus dictus Porcellus», co-
nexentsen diferents copies del derrer, qui van del any 1306 al 1321.3
Se sol continuar ara, la carta sense data de Tammar Luxoro y segui-
dament, les varies que Pietro Vesconte genovés, porta signades del
1311 al 1321.4

Als italians correspon l'honor de restaurar les cartes náutiques,
mentres ningó mes los desbanqui.

Indica lo francés Jomard, 5 la existencia d'una carta mallorquina

1. Joseph Fiter y Inglés Geógrafos catalans, publicat en Lo Gay Saber, vol. IV,
pl. 25, any 1881.

2. A. E. Nordenskiold Periplos; an essay on the early history of charts and sailing-
directions translated from the swedislt original by Francis A. Bather. p. 56.

3. E. T. Hamy, Les origines de la cartographle de l'Europe septentrionale, publi-
cat en Bulletin de geographie historique et descriplive, Paris, 1888.

4. La carta de Visconte del 1311 del arxiu de Florença, ve reproduhida en l'atlas de
Fischer, titulantia Fac-s(mile delia carta nautica di Pietro T ïsconte di Genova dei''
armo 1311.

5. Jomard, Introduction a ¡'Atlas des monuments de la Geographle, Paris, 1879.
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del 1323; nova apreciabilísima puix nos dona la alternativa ab les mes
antigues d'Italia.

Es també, del 1323, l'inventari dels bens de la cambra reyal en
temps de Jaume II ahont se veu quan corrent já era llavors en nostres
monarques, possehir cartes náutiques. Jaume II ne possehi cinch y
reben los noms en dit inventari, de taules de mapamundi, o de
carta de mapamundi en pregamí y també de carta de navegar qui
es en IIII taules plegadiçes.l

Després de la carta mallorquina del 1323 és coneguda la italiana
signada en 1327 per En Perrinus Vesconte, y torna inmediatament a
aparexer lo nom de Mallorca en la carta del 1339 descuberta en 1885,
y ahont se fa constar en l'angle superior dret:

Hoc opus fecit angelino Dulceti
ano ,W CCC°XXX VIIII de mense augusti
in civitate majoricarum.2

En los descubriments de la costa africana, no arriva fins al Senegal
corn la del 1375, sino fins a un lloch dit Teffé al S. d'Abach, que
senyala Fernandez Duro com immediat al Cap Blanch. Les illes Ca-
naries hi estan representades per Forte Ventura, Equi Mar/ni ? y la
Insula Lanziratus Marocelus, sots la bandera genovesa, en memoria
de la expedició genovesa, dels anys 1275, a les ordres de Thedisio
Doria y dels germans Vivaldi y de la posterior de Lancelot Maloisel,
indicada entre lo 1326 y 1334. També hi venen senyalades les Açores,
de les que's creya haverse'n donat compte per primera vegada en lo
Portulans de Médicis.

Cesar¡ Fernandez Duro no dubta en proclamar aquesta carta pro-
totipo de les demés de la mateixa escola; y any. Fa notar, que, en

1. Anuari del Institut d'Estudis Catalans, 1911-1912, pl. 553.
2. Gabriel Llabrés, Reseña de algunas cartas de marear y de varios cartógrafos

mallorquines, publicada en Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, v. V, p. 190.
—Pot veures ademés, sobre la carta de Dulceti los sigüents articles:

D. Ricart y Giralt, Mota presentada a la «Société de Géographie de Paris», per
M. Gabriel íl4arcel, bibliotecari de la Biblioteca Racional sobre la carta catalana de
1337 per Dulceti, publicat en La Renaixença y copiat en Butlletí de la Associació d'Ex-
cursions Catalanes, v. IX. 1887, p. 146 y 188. — Marques Amat di S. Filippo, en Bolletino
della Societá geografica italliana, 1888, p. 268. — E. T. Hamy, Bulletin de geograpide
historique et descriptive, de París, 1887, n. 6. — Cesar¡ Fernandez Duro, Boletín dele
R. Academia de la Historia, v. XII, 1888, p. 287, y també en La Ilustración Española y
Americana, 1888, p. 219.— Gabriel Marcel, Boletin de la Sociedad Geográfica de Madrid,
reproduhit en Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, 1890, v. 111, p. 213.— Fernan-
dez Duro, Boletín de la R. Academia de la Historia, 1891, p. 366.— C. T. Hamy, La Map-
pemonde d'Angelino Dulcert, de Majorque (1339), publicat en 1887 en lo (Bulletin de
Geographie historique et descriptive, de Paris, 1887, n: 6.
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ella, la rosa náutica té 32 vents o direccions, divisió quina prioritat
s'atribueix als italians.

Lo mallorquí Llabrés recopila y analisa tot quan s'havia escrit en
diferents sentits, sobre l'origen de la dita carta náutica, per homes de
ciencia com l'italiá Marqués Amat di S. Filippo, l'antropolech francés
E. T. Hainy, En G. Marcel, bibliotecari de la Nacional de Paris,
l'académich de la Historia, de Madrit, Cesar¡ Fernandez Duro y altres.
L'argurnent d'esser extremadament semblant, la carta d'En Dulceti
(quin nom alguns han llegit Dulceri y Dulcert) ab l'Atlas Catalá dels
Reys de França, del 1375, de que aprés tractarém, axis en escuts,
banderes, figures y montanyes, com en les llegendes intercalades
(salvant que en la del 1339 son en llatí y en la del 1375 en catalá) y
l'argument d'En Marcel de que la una era prototipo de la altre, tam-
poch los ha estimat definitius.

Llabrés, ab una sinceritat d'historiador que l'honra de veres, y
posposant tot prejuici de campanar, diu, que si Dolcet es nom de fonts
mallorquí, may ho ha sigut lo nom de pila Angellinus, l y que la carta
del 1339, per la exactitut y acopi de noves geográfiques que compté
revela una práctica profesional, solsament adquirida per una tradició
constant, que já formaría escola, y fentse difícil reclamar superioritat,
los catalans als italians en la XIII." y XIV.° centuries.

Explica aximateix, que Dulceti es autor d'altre carta signada «Hoc
opus fecit Ange^llinus de Dulceto anno Domini MCCCXXX de mense
Marcii composuit hoc» trovada a Florença al arxiu del palau Corsini.
Argument molt més concloent; pró si no ha fos prou, diu Llabrés,
que los noms geográíichs estan italianisats, usant de la gn en lloch de
la nostra ny. Y en les Balears, hi trova tants noms adulterats, que'n
dedueix que may hauria estat in civitate Majoricarum, lo famós An-
gelino, abans del 1339.

Emperó ('interés d'En Dolceti, a donar a la sua carta geográfica,
tina filiació originària apócrifa, fá pendre a En Llabrés altre orienta-
ció, que no dexa d'esser molt serena y important. La que si tenía inten-
ció de suposar a la carta náutica, determinada marca de fábrica o d'ori-
gen, era perque devia trovarse acreditada en lo mercat de la sua época.
Axís donchs, si los cartógrafs mallorquins nasqueren després que los
italians, de tal ]p anera se'n apropiaren los procediments, que al poch
temps adquiríren tanta fama y anomenada com les dels seus mestres.2

1. Gabriel Llabrés, Cartógrafos Mallorquines. — ¿Fijé mallorquín Angelinus Dut
-ceti?, publicat en Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, v. 111, p. 313, any 1890.

2. Gabriel Llabrés, Los cartógrafos mnallorquines, publicat en Boletín de la Socie-
dad Arqueológica Luliana, v. II, p. 323.
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La existencia de la industria científica de confecció de portulans o
cartes de navegar, anava adjunta a la de les búxoles o brúxoles.
Los que a ella se dedicaren, se titulavan, durant los segles XIV y XV,
Mestres en mapamundis y brúxoles. Llegim en la carta catalana
de 1375, «Mapamundi: vol dir aytan com ymage del mon e de les
regions qui son sus la terra».

Dita industria crexería en 1359, a consecuencia de lo que precep-
tuaren los Ordinaments marítims del 1359, ço es, que quiscuna galera,
tingués, dugues cartes de navegar.

Despres de Dulceti, segueix en 1351, l'italiá Laurenziano Gaddia-
no, y en 1363 y 1373, altre italiá, Francesco Pizigano del qui se'n
conserven dos mapes.

JAFUDA CRESQUES O.JAUME RIBES

S'ha d'otorgar tota la importancia que mereix a un home notable
en los estudis y avenços catográfichs y marítims, al autor de la famosa
carta náutica del 1375, que titulan los escritors forasters Atlas Catalá
y que les investigacions d'En Llabrés y d'En Bonet, ab justesa
atribuexen al julieu mallorquí Jafuda Cresques, convertit en 1391 en
Jaume Ribes. Personatge que segons tota verosimilitut resultará
esser lo reputat Maese Jacome de Mallorca, quí, en 1415, se'l trova a
Sagres dirigint los estudis náutichs y exploracions marítimes deis
portugalesos vers les costes africanes.

Era aquesta carta náutica, com una segona edició de la de Dulceti,
aumentada ab los conexements geográfichs del veneciá Marco Polo,
disminuida en la redacció de les llegendes marginals o explicacions
geográfich-históriques, y resultant mes exacte tot quant se refereix a
les Balears, y a les Açores. S'hi notan les matexes faltes de proporció
o de direcció de les costes que la carta de Dulceti y les figures equivo-
cades del mar de Persia, de la península Arábiga y del mar Caspi.

Es per nosaltres del mes alt interés, hi vinga pintat lo vaxell o
úxer, que porta la llegenda de la expedició de Jaume Ferrer al riu del
Or en 1346. Ab lo que s'esmena la errada creença dels mariners de
Dieppe, al assegurar haver sigut ells los primers en passar lo trópich
en 1365. «L'Atles, resol una controversia indecisa llarch temps (diuen:
Mrs. Buchon y Tastu) conexer a qui corresponia la introducció de les
cartes hidro-geográfiques planes, si als portugalesos o als catalans•
mallorquins. S'assenyalava la data d'aquestes al 1415 y se'n feya
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honor al infant Enrich de Portugal. D'ara en avant los catalans
poden demostrar la falsetat d'aquest concepte; d'altre part, ¿no han

donat al fill de D. Joan lo Gran un expert mariner mallorquí per diri-
gir la Academia fundada a Sagres en lo cap de Sant Vicens? Podriam
afegir que la expedició d'En Jaume Ferrer al riu del Or, en 1346, ben
justificada, parla molt alt en pró de la prioritat de la navegació dels
catalans vers lo S. del Occeá Atlántich.l

Son innombrables los autors qui s'han ocupat del atles o carta
catalana del 1375; entre nosaltres recordém a Llobet y Vall -llosera
en 1839 2 any de la aparició de la memoria francesa dels Srs. Buchon
y Tastu; a Brunet y Bellet en 1887; 3 del estranger podriam citar infi-
nitat d'escriptors y de publicacions.

Les fondes investigacions historiques d'En Llabrés, son les qui li
han fet assignarli nom d'atltor. Sense aturarse en la afirmació de
Buchon y Tastu, de que ja's trovava a França en l'any 1378 regnant
Caries V, y estimant que tal afirmació ha de revisarse, puix no la
trova ajustada als demés fets histórichs, 4 ni concordant ab algunes cir-
cunstancies del document, procura apurarla investigació arrivant a de-
clarar autor del portolan catalá de Paris, a Jafuda Cresques, juheu de
Mallorca. 5 Prosegueix ses orientacions lo mallorquí Miquel Bonet 6

1. Diuen en Tastu y En Buchon que figura dit atles, en inventaris dels reys de
França dels anys 1378, 1383 y 1411, essent indubtable la sua descripció en aquest darrer
y continuat aprés en los inventaris de Carles VI de 1415, 1423 y 1425 (J. A. C. Buchon y
J. Tastu, Notice sur un Atlas en langue catalane, pl. 3, nota, París 1839).

2. J. A. Llobet y Vall-llosera, Descripción de un atlas catalán de principios del
siglo XV, publicat en Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona,
vol. 11, pl. 187.

3. J. Brunet y Bellet, Sobre un atlas en llengua catalana existent en la Biblioteca
Nacional de Paris, que's publica en Bulletí de la Associació d'Excursions Catalana,
vol. IX, any 1887, p. 137.

4. Diu Llabrés «tY si se probase que el tal Mapamundi ya figuraba en los inventa-
rios de la Biblioteca de Carlos el Sabio, muerto en 1380, es decir, mucho antes de la
fecha de las preinsertas cartas? — En realidad de verdad esto seria contundente, pero
hay que probarlo y probarlo con documentos. Yo, francamente, no temo la prueba.
Tastu nos ha dicho en una nota, que Giles de Malat fué Bibliotecario de la Tour de
Louvre, desde 1373 a 1410. Lo creo. A lo que no asiento es a lo que aventura con cierto
embarazo; esto es, que el Atlas se encontrase en la Chambre par bas del Louvre
en 1378. Y añade a renglón seguido estas palabras que son una redundancia excusable
y sin razón, y si fuese verdadero el último aserto 11 etait ancore a Paris lors de l'in -
uentalre qui fut ¡ait en 1553. Esto último si que lo creo, porque G. de Courcey ya
habría llegado a la ciudad del Sena por esta época» (G. Llabrés en Boletín de la So-
ciedad Arqueológica Luliana, v. IV, p. 161).

5. Gabriel Llabrés, El maestro de los cartógrafos mallorquines JaJada Cresques y
Algo más sobre Jafuda Cresques publicats en Boletín de la Sociedad Arqueológica
Luliana, v. III, p. 310 y v. IV, p. 158.

G. Miquel Bonet, Cartas sobre Jajuda Cresques cartógrafo mallorquín (siglo XTV)
p ublicadas en Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana v. VII, p. 124, 148, 168 y 176.
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y al recullir ara la que'ns han dit un y altre, conclourém lo seguent.
Se dedicaba a la fabricació de cartes de navegar y brúxoles, en la

Ciutat de Mallorca Abraham Cresques juheu. De sa muller Cetadar
tingué un fill nomenat Jafuda instruintlo en la matexa industria. Nos-
tres monarques lo distingíren y honorificáren. Obtingué en 1381,
permisió de casar ab altre dona, per no haber succesió de la que
tenía.] Lo conexían usualment en sa Ciutat natal, ab lo sobrenom
del juheu de les brúxoles y alguns documents se li diu Jafudinum,
provant a entendre n'existiría altre del mateix nom de Jafuda. Del
1381 al 1394 visqué prop del hort del castell del Temple.

En 1379, Jafuda Cresques confeccionava a Mallorca, un mapamun-
di per l'infant Joan.'

En 1381 (5 Novembre) anunciava l'infant Joan d'Aragó desde Tar-
ragona, al nou rey de França Carles VI, (qui solsament tenía uns dotze
anys y acabava de succehir al seu pare en la Corona), que, per Gui-
llém de Courcey accedint als seus desitjos de possehir un mapamundi
dels que's confeccionan en aquestes parts (unum habere mapamundum
ex eis qui fiunt in partibus istis) n'hi trametía un de sa proprietat. Y
al mateix temps encomenava a Mossen Joan Janer, la entrega del ma-
pamundi a En Courcey, «sens que de regoneixença ne de ápocha, men-
ció feta no sia. E aço fet, hajats Cresques lo juheu, qui lo dit mapa-
mundi ha fet, lo qual, si aquí es, axí com pensam que deu esser, posa
en la juhería. E, vos present, enform lo dit mossen G. de totes les
coses que mester sia, affi que ho puxa retre al dit Rey E en cas quel
dit Juheu aquí no fós, hajats dos bons mariners qui del dit mapamundi
enformen al demunt dit Mossen Guillem, al mils que porán.»

Un mapamundi, que, tantes explicacions havía menester, salta a la
vista que sería una obra extraordinaria. Com també que aquí já s'hi
estava familiarisat, puix cas de no trovarse En Cresques a Barcelona,
podían explicar lo seu funcionament, «dos bons mariners». L'enigma
que tals explicacions requería, está, segons En Llabrés, en la primera
de les sis tandes del mapamundi, consistint, en la rosa o quadrant de
cercles concentrichs, ahont s'hi veuhen marcades, en reduhit espay,
lletres y xifres que representaban per los qui ho sabían manejar, l'Au

-reo nombre, les setmanes y dies que hi ha del primer d'any a Carnaval,
lo dia y mes en que s'escau la festa de Pasqua, etc. Una figureta,

1. A. Rubió y Lluch, Documents per la historia de la cultura catalana mig-eral,
d. n. 303. Tractan també d'aquesta familia Cresques, los documents del R. 1664, f. 52,

5354 y 91 del Arx. Corona d'Aragó.
2. A Rubió y Lluch, Documents, etc. d. n. 303.
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actualment perduda, ho senyalava, com la llegenda marginal aixís ho
venía a explicar:

«Aquesta roda vos monstra l'auro nomero tot temps, e quantes set-
manes de carnale, e a quants jorns ve Pasqua de mars o dabril: e Cin-
cogenta en quants jorns de maig o de juyn sará. E ayxí hoc sapiats:
que en lany MCCCLXXV, corra lauro nomero en VIII. Adonchs vo-
gits la figura fins sia la ma esquerra hon ha scrit lauro nomero, andret
de nombre de VIII qui corra en aquest any MCCCLXXV; e a la hon vos
mostra ]altra ma, son setmanes de carnal; e la hon vos mostra gaspa
de laspassa vos mostra Pasqua; e la hon toca la capula del cap vos
mostra Cincogenta per aquel ayn. E ]altre ayn lexarém lo nombre de
VIII e vogirets la figura en IX; e fins a XIX ayns tornarets en 1. E ayxí
per tots temps lo nomre negre mostra avril e lo vermel amostra mars ».

Interessant curiositat cabalística, resulta enser la relació dels jorns
de la lluna calificats de bons y de mals y les sues causes despres d'ex-
plicar lo cors de la luna, o siga, son mohiment astronòmich. També
dona explicacions senzillas per averiguar en quin quart está la lluna y
sa relació ab les marees, com també per conexer, examinant les es-
trelles «quantas hores avets de la nit ». Son molts los texts interes-
sants y de diversa índole que compté, y dels qual podría ferse'n un
llibret prou curiós.

Creu en Llabrés, que era eix Mapamundi, un present del infant
Joan al rey Carles VI al celebrarse la sua coronació lo 4 de Novem-
bre de 1381. Siga lo que's vulga, té un valor inapreciable, com la
derrera paraula de la ciencia cartográfica en lo segle XIV.

En la venda dels llibres de la biblioteca del metge juheu Jahuda o
Lleó Mosconi, en 1375, hi adquirí Jafuda Cresques, entre altres, un
¡libre d'astrología d'Abraham ben Ezra. Son pare Abraham Cresques,
hi adquirí sis obres, en aquest mateix encant.

Vers lo Mars de 1387, morí N'Abraham Cresques mentres confec-
cionava un mapamundi per Joan I. A nostre monarca lo vehem cons-
tantment atret per los estudis geográfichs. Axís es que sabent en
1379, que lo mallorquí Valer, co 1 seu factor, o altre d'aquexa terra,
es, no ha gayre vingut de Tartería e de les Indies, volem axí metex e
us pregam que per escrit nos trametats clarament a dir tot ço que sab
e comte daquelles partides» (11 Setembre, 1379).

Mes tart, en Janer de 1381, devía trovarse a Borja ab lo rey de
Navarra y procura ferse venir a dita població «nostre mapamundi, e
les taules de ravegar e les sextés» (sexters).t

t. A Rubió y Lluch, Documents, etc., d. n. 303 y 409.
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Noticiós Joan I de la mort d'Abraham Cresques, ordená acabés lo
mapamundi «un mestre christiá qui es aquí lo qual dien que Fort es
appte en semblant obra (26 Març, 1387). Pró no's feu pas com lo Rey
desitjava; sino que l'acabá Jafuda Cresques, en Juny de 1387, cobrantne
per tota la obra, 60 lliures mallorquines.]

Quan les destruccions dels calls juhichs del any 1391, Jafuda Cres-
ques se batejá ab nom de Jaume Ribes y sa mare ab lo d'Anna.2

Ses relacions ab Joan I esdevenen mes continues y vengué sa casa
de Mallorca al notari Pere de Sant Pere (segurament altre convers)
per trasladarse a Barcelona, ahont vivía en 1399, ab sa Mare y una
germana Francisca casada ab Marzoch Madini o Madí. Martí 1 lo pro-
tegí tota sa vida y al morir eix Monarca (1410), desapareix tota nova
del gran cosmógraf mallorquí, suposantseli esser la sua edat d'uns
cinquanta a xexanta anys.

¿Que fou d'ell? ¿Partí a les explendents terres italianes o l'atragué
a Portugal l'infant Enrich lo Navegant, per la academia d'exploracions
náutiques de Sagres? Creu En Llabrés verosímil, que, lo reputadis-
sim Maese Jacome de Majó rica, tant hábil en la art de trassar cartes
y instruments per la navegació, no era altre que lo juheu Cresques,
pró rebutxa la hipótesis de que pogués esser lo Jaume Ferrer, del 1346,
quina senzilla nova del seu viatge, apuntá per primera vegada lo propi
Cresques en 1375 y reproduíren altres cosmógrafs mallorquins. Al
instalar la escola de Sagres l'infant D. Enrich (1415) era En Jaume
Ribes, la gran figura científica de la cosmografía catalano-mallorquina
y sembla fins a cert punt natural, que, tractés d'ocultar son origen
hebráich, fentse dir Maese ,Jácome de Mallorca.

Vegis donchs com lo gran poderiu marítim colonial de los portugale-
sos en la XV. a centuria, deu no poch, als avenços que en la cosmografía
y náutica, havia assolit nostra gran confederació catalano-aragonesa. 1

LES CARTES Y LOS CARTÓGRAFS DEL SEGLE XV

Despres de la carta de Cresques del 1375, es conegut en ordre
cronólogich, lo potolan d'altre mallorquí, Guillém Soler. A ell pertany

1. A Rubió y Lluch, Documents, etc., d. n. 386.
2. Joan 1 en 10 Febrer, 1394, treu tot dubte sobre la conversió del cosmógraf ma

-llorquí, quan l'enviá a cercar ab urgencia, pervía del Governador de Mallorca .celeriter
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un exemplar sense data que Nordenskiold clasifica com posiblement del
1380 y dos mes datats en 1385. Un dels derrers fou en 1888 publicat

en la obra Recueil de Portulans, de Gabriel Marcel, editada per la
casa Gauthier de Paris.

Lo derrer nom d'autor de mapes que figura en lo segle XIV, es lo del
italiá Pinelli, en 1384.

Desapareix al entrar en la quinzena centuria, la linfa directa de
nostra excelsa casa comtal barcelonina, y l'inventari dels bens del seu
derrer rey En Martí 1 nos demostra sa passió per les cartes geográ-

necessarium valde habemus ffidelem nostrum lacobum ribes conversum tempore quo
in cetitate Judaica permanebat Jaffudinum tresques vulgariter nuncupatum magistrum
in arte conficiendi cartas de navagar et mapamundi». Encara en 9 d'Abril de 1394 lo
titulava dit Monarca «Ja croe ribes convers, mestre de mapamundis».

1. J. Massó y Torrents, Inventari dels bens mobles del rey Martí d'Aragó publicat
en Recite Hispanique, vol. XII, any 1905.

Continuéin los nombres del inventari ahont venen Indicats los aparells de navegar,
y de medir los astres, axis com les cartes geografiques de Martí I «(26) Llibre sobre la
carta de nauagar en Cathalá, scrit en paper de Xativa, ab cubertes de pergamins senars
lo qual comença «Del cap de sant Vicens» e faneix «carta de vent.» — (135) Ymago mundi
en francés scrit en paper ab posts de fust et cubert de cuyro vermell ab dos tancadors
de fil vermell, lo qual comença en vermelló «En nom della,Sangta» e en lo negre «Ge
comença» e feneix en vermelló «Amen». — (686) Item vna carta de nauegar de pregamí
ab senyal Reyal e ab vn cap até vn bastó ab que s plega, e dins aquella ha vn trós de
drap de lí per conseruar aquella e stá vn sach ab vn senyal Reyal e ab dos regles de
fust.—(693) Itero vna buxola dargent daurat smeltat ab son cobertor de la dite obre ab
tres senyals riyals ab tres cubertes ab senyal reyal e de divisa de dos collars e 1. 0 Y la
qual pese tres Marchs e III onzes mige. —(694) Item vna altre buxola de enlaterra dins
la qual ha algunes letres e vn aucellet vert lo qual es dargent ab 1111 cordons qui la
tenen e ab vna rosete dargent deurada: es conseruada dins vn stoix de cuyr cruu negre
ab la qual buxola se te vn anell dargent ab 1.0 pedre a manera de safir per trempar la
dita buxola. —(605) Item vn stoix de fust daurat ab V senyals Reyals dins lo qual ha
dues buxoles en la vna es la ymatge de la Verge Maria ab son fill al bras, e al altre sant
Johan; e son conseruades dins vn saquet blau ab senyal Reyal. —(701) Item vn strelau
qui ere den Roger lo qual es de lautó. —(70€) Item tres cartes petites en que son les
illes de Mallorques e de Serdenya. — (707) Itero vna carta dins la qual bu vn rollo ab
diuerses figures e vna altre dins aquella. — (716) Iteni vna carte de drap blau on es
pintada la ciutat de Roma. —(717) Item vna carte de nauegar. — (729) Item vna sesté de
lautó. —(733) Item una sesté de lautó. — (743) Item vnes Taules de nauegar on es pintat
tot lo mon e la illa de Sicilia per si e de Serdenya ab 1111 gafets de lautó ab vn senyal
Reyal: son conseruades en vn sach de tele blaua ab senyal Reyal ab dues sestés de
lautó. — (748) Item una buxola petite conseruada en un stoix de cuyr daurat ab vn senyal
Reyal al cap e 1. 8 sesté de lautó. —(762) Item vna carta de nauegar conseruada en vn
sach de canamás vert ab vnes sestes. — (834) Item vn stoix de cuyr negre on atan VII
taules de Strelau. — (915) Itero vna carta en que es pintada Mecina. — (1006) Item vn
strelau de lautó ab lo peu de ferro. —(1021) ]tem vn stoix de fust en que stá vna carta
de Ritos. — (1022) Itero vna carte de pregami on ha moltes e diverses figures. — (1025)
Item vna buxola qui stá dins vna capte de fust en lo qual es lo senyal de Sicilia. -
(1026) Itero 1111 Taules quin tenen a manera de llibre per Taula de nauegar e del altre
part Instoria. — (1528) Itero vna carie de pregamí ab son bastó en que s plega on es
pintade tota la terre Santa. — (1676) Item unes Taules de nauegar qui son VIIII perses
tornades on son les illes de Sicilia e de Serdenya e de Mallorques per si ab dos gafets.
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fiques, com ne podía esser altre cosa, atenent los precedents de son
germá y antecessor Joan I. Possehia, no solament bruxoles y altres
aparells náutichs y també d'astrología com astrolabis y sexters, si que
també una gran varietat de cartes geográfiques de totes menes
arrivant a vint y cinch o mes.

Abunden les generals o mapes mundi, algunes en catalá, altres en
francés, ne tenia de plegadisses ab bastó, moltes dintre de saquets per
millor guardarse. Axi mateix constan altres cartes especials de les
Balears, Cerdenya, Sicilia, Terra Santa y plans topográfichs de Roma,
Mesina, Reims, etc. També era important la colecció de buxoles,
haventnhi de plata daurada esmaltades y ab detalls interessants, segons
resulta de llur concisa indicació.

Altre cosmógraf mallorquí notable fou Maciá de Viladestes, al que
suposa Jaume Villanueva, haverse degut la carta hidrográfica plana
mes antigua que's coneix, datada en 1413. Se'ls hi diu planes en
contraposició al nom d'esferiques puix aparexen senyalats los meri-
dians, formant angul recte ab l'equador y paralelos ab ells matexos,
sense acusar la obliquitat que presentavan vers als polos, les precedents
cartes esféríques. Era llavors opinió general que mantenía a Italia lo
reputat espanyol P. Joan Andres, S. J., que l'renomat infant Enrich de
Portugal era « autore e padre delle carte idografiche, il maestro della
nautica geografía »... « Capo di tutti era Giacomo de Majorica versa-
tissimo nella navigazione, e nell'arte di fare gli strolnenti e la
carte marine... E frutto di questi fu... l'invenzione delle carte idro-
grafichè ».1

L'error esencial d'aquestes primeres cartes planes, estava en que
tots los graus del paralelo, resultavan iguals ab l'equador, en lloch
d'anar decrexent gradualment, a mida que s'acostavan als polos. Lo
començá a corretgir, Alonso de Santa Cruz, profesor de nostra monarca
Carlos! d'Austria, mes de xexanta anys abans de ferho l'anglés Wright,
a qui's tenía per inventor de dita correcció.

La carta náutica d'En Viladestes del 1413, que examiná lo P. Jaume
Villanueva a la Cartoixa de Val de Christ, pintava en los reyalmes

—(1889) Item vn strelau de lautó ab son stoig de cuyr negre. —(1920) Item 1 strelau daur
ab son stoix de cuyr daurat ab bordó vell vermell. —(2010) Item vna buxola de fust
pintada ab Angels qui tenen scuts reyals e en lo cobertor en vidra ha I. ymage de rey
e altres ymages, la qual buxola es conseruada en 1 stoix de cuyr vermell empremtat.

1. Jaume Villanueva Epoca de la invención de las cartas hidrográficas planas, y
primeros descubridores de la costa de Guinea en Africa, publicat en la revista de
Londres, Ocios de emigrados españoles, Abril 1824, pl. 40. Reproduhit per J. A. Llobet
y Vall -llosera en Descripción de un atlas catalán de principios del siglo XV que figura
en Memorias de la Academia de Buenas Letras de Barcelona, vol. II, pl. 187.
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d'Assia y Africa los respectius monarques, ab notes sobre llur poder y
costums, assenyalanthi igualment algunes constelacions celestes.

En Llabrés creu que Viladestes fou altre juheu convers, qui pogué
prendre al batejarse en 1391, lo nom ab que es conegut, d'un savi en
dret, qui já en 1374 era assessor del governador Olf de Próxida y seguía
conservant son cárrech en 1391. A 20 de Janer de 1401, Maciano de
Viladestes converso, pasava a Sicilia; yen 10 Novembre 1411 Mathiá
de Viladestes buxoler, comprá unes cases al carrer de] Guix (avuy
plaça de la Consolació) a Palma.

Relacionat ab los aparells de navegar, se conservava a Udine, en
poder del Marqués Gerolamo di Colloredo un curiós objecte pertanyent
al segle XV: un poliómetro o distanciómetro de 0.49 X 0.355 per us
dels mercaders, mitjançant lo qual podían calcularse los nolits d'uns
llochs als altres. Está en catalá y porta com a nom d'autor lo d'Arnau
Domenech.l

Del mallorquí Gabriel de Vallseca, hi han per ara, quatre cartes de
navegar: tina de 1439, per la que pagá 130 ducats d'or Americo Ves-
pucio adquirida a Florença per lo cardenal Antoni Despuig y Dameto,
heretada per lo Comte de Montenegro, de Palma de Mallorca, 2 y que
avuy ha passat al Institut d'Estudis Catalans, adquirint-la en 1917 per
80,000 pesetes; dos del any 1447 posehides per lo comanador Barozzi
de Venezia y per E. T. Hany 3 y una que sortí trosejada d'entre ma-
nuals notarials de Perpinyá en 1898.4

De totes elles sois tractarém de la que porta la inscripció: «Ga-
briell de Vallsequa la feta en Mallorca any MCCCXXXVIIII», y al da-
rrera la indicació, «Questa ampsa pesse di geografia, fu pagata da
Americo Vespucci XCCC ducati de oro di marco.» Malmet eix valiós
document histórich, forta tara de tinta. Es curiós retreure la severitat
ab que judicá eix fet, l'erudit escriptor mallorquí Joaquím Maria Bo-
ver: 5 «Cuando Mallorca tuvo la desgracia de ver pisado su suelo por

1. Urzielli y Amat Studi biografci et bibliograjrci, 1882.
2. Fou reproduhida en 1892 per figurar a la Exposició Colombina de Madrid, moti-

vant l'estudi de Joseph Gomez Imaz :iconografia de una carta hidrográfica del mallor-
quin Gabriel de Valseca (1439) (Madrid 1892); tiratge apart de la Revista de Marina.

3. Etudes historlques etgeographiques (Paris, Leroux, 1896) M. E.T. Hamy Notice
sur une Carte marine inédite da cosmographe majorcain Gabriel de Valsecha.

4. Note sur des fragments d' une carta marine catalane du XV siecle avant senil
de signets dans les rotules d'un nota/re de Perpignan (1531-1556) par M. E. T. Hamy
(Extrait du Bulletin de geographie historique et descriptive, N. 1 1897) Paris 1898.

J. M. Cirera, Fragmentos de una carta náutica de Gabriel l'alseca, publicats en
Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, vol. VII, pl. 326.

5. Joaquim Maria Bover, Memoria biográfica de los mallorquines que se han dis-
tinguido en la antigua y moderna literatura. (Palma 1842).
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la famosa Dudevand, tuvieron los mallorquines el sentimiento de ver
degradado uno de los monumentos en que está consignada la gloria
que indudablemente se debe a sus mayores... mientras que aquella se.
ñora examinaba la carta de Valseca, uno de su familia dejó caer (en
prueba de su amor a las artes) un tintero, y quedó enteramente borra-
da, no tan solo una parte de la carta, sino también, lo que es más sen-
sible, el nombre de su autor. Este fatal acontecimiento, que debía la-
mentar una mujer que se precia de artista, fué celebrado con pullas y
algazara en su fulminante escrito, tejido de sandeces filosóficas, de
inexactitudes históricas, de observaciones menos que lijeras y de ca-
lumnias gratuitamente prodigadas, en pago de la hospitalidad que re-
cibió de los mallorquines, hasta el grado que ella misma la quiso reci-
bir. - - ¡Gloríese la Francia con la posesión de un sér por tantos títulos
despreciable, y pronuncie Mallorca una maldición eterna contra el
nombre criminal de Jorge Sand!» No's pot dir res mes fort prescin-
dint de la justicia o injusticia del judici.

Del original d'En Vallseca se'n tragué una copia exacta en 1892,
per figurar en la Exposició Histórico-Americana de Madrid, y apres
passá al Museu Naval y en sa confecció y invertíren dos delineants,
800 hores de trevall. En Gomez Imaz, que dirigí la copia, estudiá la
unitat longitudinal o milla empleada per En Vallseca, trovant esser
de 4610 metres.

En la «Asociació francesa per l'avenç de les Ciencies», lo doctor
Ham declará (27 Agost 1878) que es tan perfecte en alguns detalls
d'Espanya y Argelia, pró assenyaladament de les costes de Mallorca,
que avuy no's fa millor puix tres segles despres s'han limitat a copiar-
lo. Concebintse que Vespuccio ne pagás 130 ducats d'or per una de di-
tes cartes que val actualment plusieurs centaines de mil francs.l

Tancarém la llista deis nostres portulans del segle XV, ab l'aties
catalá anónim de la Biblioteca Vaticana titulat Livres des Armades,
que es del 1476 al 1501, y ab la carta náutica d'En Pere Joan Prunés,
també sense data, y atribuida a les derreries de dita centuria.

A Valencia, en 1399, Guillem Rós possehía interesant mapa-inundi
que 1¡ enviá a cercar lo rey Martí (11 Juny 1399). 2 Fet tant mes re-
marcable, en quan a nostre Sobirá, no li mancavan cartes geográfi-
ques en lo seu palau o biblioteca.

La importancia que seguía otorgantse a les cartes de navegar en-
tre les persones de major ilustració de Valencia, se comprova mes

1. L'E.:ploration, revista de París, del 15 setembre 1878.
2. A Rubió y Lluch, Documents per la historia de la cultura catalana mig-edad

d. n. 463.
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avant, al observar en un certámen, celebrat, en honor de la Purísima
Concepció en 1492, y promogut per lo prebere Ferran Diez, que, un
dels quatre premis adjudicats, era una carta de navegar.

Joan Ortí pilot de Valencia, es autor, en 1501, d'un atles de cinch
cartes iluminades, que descrigué Cladera en ses Investigaciones y
Fuster en Biblioteca Valenciana.

IV

JAUME FERRER DE BLANES

Un nom ilustre dintre la cartografía catalana lliga los avenços geo-
gráfichs en les costes d'Africa, ab la gent de la nostra terra: Maese
Jácome, o siga Jaume Ribes o siga lo juheu Jafuda Cresques, que tots
tres noms son una metexa persona. De consemblant manera un altre
ilustre catalá dedicat a la ciencia geográfica, contribueix ab sos cone-
xements a solucionar algunes de les greus controversies que ocasio-
náren les descubertes de Colom de nous continents: En Jaume Ferrer,
qui's titula de Blanes per estar domiciliat en aquesta població, puix
era fill de Vidreres.

De Cristofol Colom sembla que may se digui la derrera paraula
sobre sa naxensa y los primers anys de sa vida. Tot y esperant que
algú vinga a dimos qualsevol dia, que fou catalá, va crexent lo nom-
bre deis qui rebutjan son origen genovés. Celso García de la Riega
pretent que fou nat a Galicia, acoplant coincidencies; Vicents Pare-
des, indica la probabilitat d'esser juhen y fil] d'Extremadura; 1 los ma-
texos italians reclaman com a sa patria la ciutat forta de Calvi en la
illa de Córcega; etc.

Si de tant encontrades aseveracions no'n pot sortir cap finalitat va
obrintse pas la opinió de que començá sa carrera, navegant ab un
parent seu gran pirata, qui, en juliol de 1468 vigilava per Flandes, a
una famosa expedició comercial, veneciana. Es la primera vegada
que figura en la historia lo nom Colom, no del Descubridor, sino del
seu parent, terror de les mars d'Europa. En 1470 esperava en les
costes de Flandes, a altre expedició de Venecia. Tres anys despres
lo propi pirata Colom inquietá a Catalunya. En lo llibre de lletres
closes dels Consols de la Mar de Barcelona, se llegeix: Avis de un

1. Revista de Extremadura, vol. XLIV, a. 1903.—Boletin de la Real Academia de la
Historia, vol. XLII, p1. 237.
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cossari appellat Colom qui menane VII naus armades. Y I'avts
datat al 29 de setembre de 1473, lo doná un correu propi tramés per
En Lluís Martí, mercader de Valencia, a En Galcerán Besalú, merca-
der de Barcelona y comunicat per los dits Consols a tota la costa ca-
talana, «un Cossari appellat Colom, ab VII Naus armades, es arribat
a lacant: son les Naus, dues Naus de M botes cascuna, Tres de DCC
botes cascuna, e Dos balaners qui voguen com a galeres; qui han do-
nat cassa a les galeres del Comte de Prades e les han cuydat metre a
fons. Créuse lo dit cossari fará la volta de assí, e axí discorrerá tota
la costa e totes les mars». Essent aquesta donchs, la primera vega-
da, que, lo nom d'un individuu de la familia del Gran Descubridor,
surt en la historia de Catalunya, no havém volgut despreciar exa
oportunitat de consignarho.

Y obert lo paréntesis, l'engrandirem encara, per mostrar ab un
interessant exemple, la importancia de les cartes de navegar com a
document histórich de la mes alta valor, a les quals se deu porti lo
nom d'América, lo continent que descubrí Colom. Alguns historia-
dors y entre ells Juli Marcou,2 no opinan vinga del navegant italiá
Vespuccio, sino d'una paraula indígena ab que's coneix, desde temps
anteriors al Descubriment, una petita part deis Andes.

América, Amérrica o Americ, es lo nom d'unes altes terres de Ni-
caragua o cadena de montanyes situades entre Juigalpa y Libertad pro-
vincia de Chontales, extenentse d'un costat per lo pays del indis
Carcas y del altre per lo deis Ramas. Los rius Mico, Artigua y Carca
formant lo Blewfields; lo riu Grande Matagalpa, lo Rama y l'Indio que
van en direcció al Atlantich, axís cons los rius Comoapa, Mayales,
Acoyapa, Ajocuapa, Oyale y Terpenaguatapa, que desayguen al llach
de Nicaragua, nexen en les montanyes d'Arnérica, partió de les
aygues que van al Atlántich y de les que van al llach de Nicaragua, y
dividint lo pays, en dos parts que presenten aspectes y climes di-
ferents. Encara que, en 1522, fou conquerida Nicaragua per Gil Gon-
zález d'Avila, aquesta regió ha permanescut poch coneguda, per la
agresivitat deis indis Carcas y Ranlas, que no permeten la entrada a
ningú, ni als indis que cercan lo cautxo.

Aquestes montanyes son auríferes y al seu peu existexen les mines
de Libertad y de Santo Domingo. Davant la continuada labor deis
descubridors espanyols, de cercar aquest preciós mineral, los indis

1. Lletra dels Consols de la Mar de Barcelona, del 3 octubre 1473, passada com
a circular, a les principals poblacions marítimes.

2. Juli Marcou, Sobre el origen del nombre de América publicat en Boletín de la
Sociedad Geográfica de Madrid, Y. XV, p. 207.
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Cariai o Carcai (puix aquesta paraula pot haverse llegit erradament
en la li//era rarísima en que Colom descrigué son quart viatge del
1502 a 1503 prenent una c per una i) y los Caramburu respondrían
que l'or ab que s'adornavan provenía «de la América», significant axis
la part mes alta y interior del territori Central del Nou Continent.
Creu factible, que, al retornar d'aquesta expedició, se pronunciés so-
vint, per los companys de Colom, lo nom de la comarca d'América
lloch hont l'or se trovava mes abundant. Y al divulgarse y conexerlo,
en 1507, lo cosmógraf de Saint Dié, Hylacómilus o Waltzemüller, lo
posá en la sena obreta geográfica, contribuint a la intromisió del nou
vocable. Hylacómilus no coneixía altres relacións impreses que les
d'Abbericus Vespucius, una en llatí del 1505 y altra alamanya del 1506,
crehent veure, tal vegada, en lo nom d'Alberlcus l'origen de la pa-
raula América o Américh per ell corromput y alterat y acomodá la
denominació d'aquella terra a la del únich deis navegants que conexía
y análoga ab la paraula América o Américh. Suposa que li sigué
necessari modificar lo nom de Vespucius y d'Albéricus, Albérico,
Amérigo y Mórigo, diferents maneres de pronunciar son nom genuí,
ne -formá el d'Américus y América. La nova edició feta a Stras-
burg de la obreta geográfica, repetí la denominació y en 1522 una
carta náutica de Basilea porta ja la America provincia.

Donchs bé: lo jesuíta austriach P. Fischer, descubrí en 1900, al
palau de Wolfegg, en la Alta Suabia, l'exemplar únich d'un mapa-
mundi de Marti Waldseemüller (axis ho escriu ell) del 1507, ahont
consta lo nom d'América del qual y del seu text acompanyatori de
Cosmographiae Introductio, lo nom passá als mapes y texts que
immediatament los seguíren. Un llibreter de Londres demaná al
P. Ficher si podría adquirir per mil lliures lo mapa. Y al rebre per
resposta, que, ni tampoch sería suficient una oferta deu vegades
major, se seguí al instant la nova, de que, los americans estavan dis-
posats a pagar 50,000 dollars, per lo que conceptuavan la fé de babtis-
me d'América. Pró al saberse que en dit mapa s'hi representava
també per primera vegada l'interessantissim trassat del mon de Ptolo-
meus en relació ab los descubriments de Marco Polo, Colom, Américo
Vespucio, Cabral, Bartolomé Díaz, Vasco de Gama y altres, la oferta
pujá fins a dos cents mil dollars, sense que res tentés la codicia de]
seu propietari, lo princep Waldburg Wolfegg, persona amantísima de
les arts. 1 Aixó s'escribía en 1913 ¿qué hauré sigut del famós mapa-
mundi en 1919?

1• Joseph Fischer, S.J. Resultados de mis inoestigacienes cartográfcas, publi-
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Contemporani del Gran Almirall y dels seus descubrirnents y inti•
mament relacionat ab les qüestions que aquests portaren a Espanya ab
Portugal, se trova la gran figura de la cosmografía catalana, En Jaume
Ferrer de Blanes, qui durant llarchs anys fou conceller dels Reys Ca•
tólichs, havent actuat de procurador o clavar¡ del Vescomte de Cabre-
ra y de Bas, Federich Enrich de Cabrera, Almirall de Castilla y
Senyor del lloch de Blanes, residencia del Cosmógraf catalá.1.

Al retornar Colóm del seu primer viatge, al istiu del 1493, foren
necessaris los conexements geográfichs del ilustrat Ferrer, enviantlo
a cercar l'arquebisbe de Toledo Pere de Mendoça, resident llavors a
Barcelona ab los Reys Católichs y demanantli portás lo mapa mundi
que ell havía fet (26 Agost 1493).2

Per la biografía d'En Jaume Ferrer de Blanes, serveix una obreta
petita y rarísima sense peu d'estampa, empremptada en la primer terç
del segle XVI: «Sententias Catholicas y conclusions principals
del preclarissim Tfieólech y dial Poeta Dant Florentí... compila-
des y exposades per lo sacie Catliólic chrestiá mossen Jaume Fe-
rrer de Blanes, dirigides per son criat Raphael Ferrer Coll, a la
molt ¡Ilustre y devotíssima senyora donya Hippolita de Liori y
de Requesens Comtessa de Palamós.» Al final hi han unes «Le-
tras reals molt notables fetas a nlossen Jaume Ferrer; Respostes
e Regles per ell ordenades en Cosmographia y en art de Nave-
gar; les quals XVII. Anys ha trobí ensemps ab lo predit Sumari
de que tinchi los matexos originals », son 28 planes de text, faltant
la derrera en l'exemplar de la Biblioteca Universitaria de Barcelona
CLXVII-7, 36. Es útil conexer la enumeració de tant interessants
lletres, algunes d'alta importancia histórica.

1.—«Letra feta als molt Catholichs Reys de Spanya Don Fernando
y dona Isabel: per mossen Jaume Ferrer: acerca lo compartiment que
sas Reals Altezas feren ab lo Rey de Portugal en lo mar Oceano»,
(Barcelona 27 Janer 1495).

II.—«Letra deis molt Catholichs Reys de Spanya Don Fernando y
dona Isabel feta a mossen Jaume Ferrer, resposta a la prop scrita»
(Madrid 28 Febrer 1495).

cat en Ibérica. El progreso de las ciencias y de sus aplicaciones, del Novembre 1913
(revista de Tortosa).

1. Joseph Cortils y Vieta, En Intime Ferrer de Blanes, publicat en La Renarensa
a. XXII p. 673.

2. La carta del Cardenal Mendoça se publicá en la colecció de que's donará compte
al final, deguda a Ferrer y Coll, en lo primer terç del sigle XVI; la reproduhí Navarrete
en la Colección de los viajes de Colón, y mes tart en Joseph Fíter y Inglés en Geogrn•
¡os cataláns, publicat en lo Lo Gay Saber, a. IV 1881. pl. 26.
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1ll.—«Lo vot y parer de mossén Jaume Ferrer acerca la capitulació
feta entre los molt Catholichs Reys: y lo Rey de Portugal: en que se
demostra quant ere lo Actor gran Cosmograph y mirablament prac-
tich en la mar» (Aquet informe abarca 10 planes de la obreta).

IV.—«Letra de mossen Jaume Ferrer feta al Almirant de las Indias
Christofol Colom: es letra de molta doctrina y de mirable intelligencia
e pratica» (Burgos 5 Agost 1495). Porta per direcció «Al muy mag-
nífico y spetable senyor Almiranfe de las Indias. En la gran isla de
Cibau» que axís nomena Ferrer a la Espanyola, avuy Santo Do-
mingo. Li deya a Colom «y porque senyor la Reyna nuestra senyora
me mandó que yo scriviesse a vuestra senyoría de mí intensión por
esto escriuo mi parecer en esta y digo, que, la buelta del Equinoccio
son las cosas grandes y de precio, como son piedras finas y oro y
especias y drogaría»: y esto es lo que puedo yo dezir acerca desto,
por la mucha plática que tengo en Leuante en el Alcayre y Domás y
porque soy lapidario y siempre me plugo inuestigar en aquellas partes
de los que de allá vienen de que Clima e Provincia traen las dichas
cosas: y lo más que pude sentir de muchos Indos y Arabes y Ethiopes,
es, que la mayor parte de las cosas buenas, vienen de región muy
calienta, donde los moradores de alla son negros o loros: y por ende
según mi juyzio, fasta que vuestra señoría falle la gente tal, no falla-
ra abundancia de las dichas cosas: bien que de todo esto vos senyor
sabéis mas durmiendo que yo veylando».

V.—«Letra de la Reyna de Napols infanta de Aragó, feta al Illus-
trissimo Almirant de Castella don Faderich Enrique de Cabrera en
fauor de mossen Jaume Ferrer» (Napols 27 Juny 1488) va encaminada
a fer trasladar tina temporada a En Ferrer al seu costat sortint de
Blanes per tina temporada ab sa familia.

VI.— «Patent de la Reyna de Napols per a mossen Jaume Ferrer
en sa recomendació en la qual clarament se domostre quant ere gran
lapidari ». (Napols 9 Maig 1488).

VII.—«Letra del Rey de Cipre don Alfonso feta a mossen Jaume
Ferrer. En aprobació de sa eroyca prática y del gran nauegar que
hauie fet.» (Cayro 29 Setembre 1478).

VIII.—«Letra del Rey de Cipre don Alfonso en recomendació de
mossen Jaume Ferrer i feta a Pere antich de Ragoça, Patró de Nau.»
(Cayro 28 Setembre 1478).

IX.—«Letra del mateix Rey de Cipre en recomendació de mossen
Jaume Ferrer feta al Patró de la Carauera de Francesch Pastor. »
(Cayro 21 Agost 1479).

X.—»Letra del gran Cardenal Despaña Archabisbe de Toledo don
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Pedro de Mendoça feta a mossen Jaume Ferrer per alguns afers y en
especial per los de Cosmographya.» (Barcelona 26 Agost 1493).

XI.— <Letra del Illustríssimo Almirant de Castella, etc., don Fade.
rich Enriques de Cabrera feta a mossen Jaume Ferrer qui fou Clauari
de sa Senyoria XXI anys. »> 1

(Faltan dos, les quals se trobaven en les dos planes finals y no
sabem lo que hi havía escrit en elles).

Explica En Rafel Ferrer y Coll en lo proemi d'aquesta petita pu.
blicació, com, «apres la mort del dit mon predecessor trobí escrit de
sa má entre dos llibres y en lo lloch mes retret de son estudi, perque
com era home de molt ciar y gentil enteniment y subtilíssim ingeni en
coses de la mar, com de la terra: per hauer nauegat especialment en
les parts de Levant trenta tres anys: E molt sercat e visitat la sanctí-
ssima casa e terra sancta de Jerusalem e la mes part de Egipte, Alcay-
re, Domás, Alxíu, Venecia, e moltes altres parts e prouincies del mont
axí én seruey deis Reys Catholichs de Hespanya Don Fernando y dona
Isabel y del Rey Alfonso de Nápols y de son fill don Alfonso Rey de
Cypre, com en las letras deis mateixos Reys encara demostra e altra-
ment, perque era molt gran Cosmograf y mirablement practich en la
mar y experimentat de moltes y grans coses, segons en la mateixa
obra se demostra ».

De tots los trevalls d'En Ferrer, li han donat nombradía general e
histórica, Lo vot y parer del 1495, que indicam en la rúbrica tercera,
publicat en múltiples ocasións, havent servit per realisar lo comparti-
ment del mar Occeá, entre los Reys Catholichs y lo Rey de Portugal,
senyalant la linia a 160 llengues al ponent del Cap Verde, en 1495,
quina resolució adoptá lo papa Alexandre VI.

Fa gran honor al cosmógraf un mapa o forma mundi, en figura
extensa, representant als dos hemisferis, 1'ártich y l'antartich, al co-
mençament de] any 1495, ab motiu de les anteriors negociacions.

V

DERRERS COSMÓGRAFS (SEGLES XVI Y XVII)

Com a cosmógraf de Carles 1, ve consignat un tarragoní Geroni
Girau, qui dexá escrites dugues obres, una de Cosmografía y altre de
Geografía universal. De la propria Tarragona era En Pere Grau,

1. Biblioteca Provincial Universitaria de Barcelona, CLXVII, 7-3F.
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autor d'una cosmografía, impresa en 1575, a la que acompanya la taula
de Iongituts y latituts de diferentes poblacions americanes.

Al entrar al segle XVI se distingexen dugues noves famílies
catalano-mallorquines, en la confecció deis mapes: la Prunés y la
dels Oliva.

Pere Joan Prunés, es autor d'un portulan, no datat, y que s'atri-
bueix al segle XV; Matheu Prunés, ne dató altre a Mallorca en 1560
y un tercer en 1588.

Cesar¡ Fernandez Duro consigna esser onze los individuus de la
familia Oliva o Olives de Mallorca, quins noms se llegexen en cartes
de navegar, de 1538 al 1657; ço es, per espay d'un segle.' Es l'ini-
ciador o primer en trevallarlos, Bartomeu Olives, autor de la carta que
figura al arxiu del Marqués de Barbera, publicada per la R. Academia
de Bones Lletres de Barcelona. 2 D'ell se'n continuan trovant exem-
plars, en 1559, 1561, 1563, 1575 y 1584. En 1575 signa Oliva en lloch
d'Olives.

Gomez Oliva es autor d'una carta del 1553; Jaume Olives consta
en altre carta del 1559; Jaume Olives majorqui de Misma figura en
una de 1561; Jaume Oliva, en 1563.

Desde ara, los mallorquins s'escampan per Italia y França explo-
tant la sella industria científica. Després d'En Jaume, aparexen En
Joan y En Bartomeu Oliva, en la població de Messina. Llavors Sicilia
pertanyía a Espanya. D'En Joan, a mes de la carta que signó en 1563,
se'n coneix altre, del 159... 8? quin nom escriu, mitj en catalá, mitj
en castellá: Carta navigatòria de mano de Joan Oliva alias Riezo,
in Messina año 159... 8 ? 3 Lo que fá opinar a En Fernandez Duro,
puga esser aquest, lo mateix autor d'un preciós atles existent en la
biblioteca particular del Rey d'Espanya del any 1580 ab la llegenda
Juan Riezo alias Oliva, filio de maestro Dominico in Napole.

Un atles de quatre cartes policromades ab or y de bella execució,
porta la nota Bartolomé Olives mallorquin en Mesina en el Cas-
tillo del Saluador. Año 1577.

A Madrid, en lo Dipósit de la Guerra, existex la carta feta per
Joan Oliva «in nobili urbe Messane» en l'any 1577, iluminada ab or y
colors fins. 4 Altra d'En Joan Oliva del 1608 no rporta data; mes en

1. Boletín de la Real Academia de la Historia, vol. 34, p. 196.
2. Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, vol. VIII, lámi-

na 11. Antigua marina catalana, per R. de Bofaruli y Sans.
3. Boletín de la Real Academia de la Historia, vol. 32, p. 246.
4. Cesar¡ Fernández Duro: Cartas de rnarear. Las de Va/seca, Viladestes, Oliva

y Villarroel, publicat en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid, v. XVII p. 230.
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1612 ne signava una in civitate Marsilia, existintne les darreres que
d'ell se conexen, en 1613 y 1614, sense lloch d'orígen.l

Se te conexement d'altre cartógraf catalá establert a Sicilia ab
nom cambiat, y diu l'ilustre investigador de la geografía histórica es.
panyola, En Cesar¡ Fernández Duro: «Juan Martínez de origen cata-
lán, domiciliado en Mesina, trabajó muchas cartas de marear que, por
la fecundidad misma, no son de las más notables de la época; el Viz-
conde de Santarem descubrió algunas en su notable obra de descubri-
mientos de la costa de Africa, y algunas más tengo indicadas, que se
contienen en 14 atlas de los años 1567 a 1587, existentes en las Bi-
bliotecas de París, Florencia, Viena, Génova, Turín, Roma y Ma-
drid 2

Diego Juanes Oliva, mallorquí castellanisat, signó en 1587 un at-
les, sense indicació del nom d'orígen.

Francesch Oliva resulta esser l'autor d'un planisferi del 1594 y
d'un atles del 1614.

Salvador Oliva se dona a conexer com a mestre en mapa-mundis
en 1620.

Plácido Caloiro y Oliva, pertany indubtablement a la famosa fa-
milia mallorquina que'ns ocupa y signa alguns mapes del 1622 al 1657;
un de 1636 diu: fecit in nobili urbe Messane.

Jacobo Caloiro y Oliva ne signa un altre en 1647.
Brasito Oliva figura en un atles sense data, atribuit a la primera

meytat del sigle XVII.
Francesch Oliva apar autor d'un atles del 1659 y d'altre iluminat

ab or y colors propietat que era del Marqués de Villanueva de Val-
dueza portant la llegenda: «Francisco Oliva me fecit in civitate Mar-
siliae. Anno 1661 ».3

«Salvat de Pilestrina en Mallorques» es autor d'altres cartes exis
tents en la Biblioteca Provincial de Toledo y en la Nacional de Paris.

No cal pasar mes enllá en la nostra relació histórica circumscrita al
període anterior a les cartes geográfiques grabades. Dintre del si-
gle XVI, les impremptes de Flandes y d'Alemanya, llensan al públich

1. Cesar¡ Fernández Duro: Noticia de algunas cartas de marear manuscritas de
pilotos españoles que han ido a parar a Bibliotecas extranjeras, publicat en el Boletín
de la Sociedad Geográfica de Madrid, v. VII, p. 253.

2. Disquisiones náuticas, d'En Fernández Duro, v. IV, p. 275.
3. Parla d'un atles d'En Francesch Oliva que tenía lo Marqués de Villanueva de

Valdueza, l'académich Cesar¡ Fernández Duro en Noticias de algunas cartas de ma•

rear, manuscritas, de españoles, publicada Boletín de la Sociedad Geográfica de Ma•

drid, Y. XV, p. 137. Vegis també sobre dites Noticies, los vols. VII, p. 253, IXI, p. 331 Y
XII, ple. 80, 153 y 445.
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les primeres edicions de cartes geográfiques, algunes prou completes,
de totes nacions, intercalant perspectives de les principals ciutats
com la excelent edició de 1570 de 1'atles d'Abraham Ortelius. En
altre ordre d'estudis, son publicats los mapes histórichs de la domi-
nació romana d'Arias Montano, en 1586. Mes noms podríam con-
signar de la metexa centuria de mapes consemblants, com les de
Borsano, Olea, Wit, etc.

Pró l'interés nostre ara s'ha de posar tant solament en lo que's re-
laciona a la aparició del primer mapa de Catalunya, que també surt
de les prempses flamenques al comensar lo referit segle XVI. Din-
tre l'atles general que editá en 1605 Joan Bta. Vrints a Anvers hi vé
enclós un interessantíssim mapa de nostre Principat, ab indicacions
valioses, ab noms de comarques y subcomarques, de collades y Ilochs
remarcables y ab una triple escala per averiguació de distancies. Tot
ell demostra un gran conexement del pays, y una labor que no s'im-
provisa fácilment, ni es obra de precipitació feta per sortir del pás.
Porta per titol: Cataloniae Principatus: novissima et accuta des-
criptio. Antwerpiae excudebatjoannes Baptista Vrints y en altre
cantó, los noms dels diputats de Catalunya qui regían la Generalitat
al temps de sa confecció. Va acompanyat d'una important descripció
de Catalunya, la qual reimprimí, per sa raresa, lo Sr. Moliné y Bra-
sés en un trevall especialista,' mentres que lo mapa per idéntica rahó,
lo reproduhírem en dugues grans fulles en la nostra Descripció poli-
tica-histórica-social de Catalunya.

Investigá molt eruditament lo Sr. Moliné sobre los autors de la
descripció y del mapa, y prova que la primera fou feta per l'insigne
historiador valenciá P. Francesch Diago, conventual en 1604, del mo-
nestir de predicadors de Barcelona. Lo trevali li'n fou encomenat per
la Generalitat de Catalunya, pagantli 60 lliures barceloneses. Dita
Corporació, adquirí, per 150 lliures, cinquanta deis dits mapes de
Catalunya (6 Juny 1605), donantlos a diferents personatges y en-
titats que agrahiren tant valiós present. Axis consigna lo Die-
tari del Concell barceloní (12 Abril 1606) que los diputats entre-
gáren als Concellers un mappa de cathalunya que ara de nou,
per orde dels dits deputats, se es impressa en Italia. Evident
error del lloch de la edició, del qual no se n'ha de treure consegtien-
cies negatives.

Com a autor del mapa, senyala En Moliné y Brasés, l al ilus-

1. E. Moliné y Brasas, La descripció de Catalunya, del P. Diago, publicat en el
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, v. V, p. 16.

10
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trat cavaller Mossen Joan Granollachs, tal vegada descendent del
astrólech catalá Bernat de Granollachs, a qui's degué lo Lunar¡
y reportori del temps, que estampá a Barcelona, En Rosem-
bach (1519).

Acabarém exa relació fent conexer les poblacions o llochs geo-
gráfichs de Catalunya, que aparexen en les mes antigues cartes
náutiques.

Dulce-ti 1559	 Anos. Segle XIV (Atlas Caialá 15751 Giroldis 1426 ^ Voltios 1595

Valence Valenza vallencia vallença Ualenza
,grado grado grano

Monvedro monuedro montuedre monte uedro inoruedra
Banana I boriana boriana boriana buriana
Aurpessa auropexa aurpessa auro pexa Vic: urpesa
Corue corp corp
Peniscula paniscola peniscula paniscula i paniscola
GrododeTortosa grado de T. grad detortossa grado fats
Tortossa j tortoxa tortossa tolloxa 1 tartosa
P. fangoso p.fangoxo port fangós p. fangoso 'p. fangoso
Anpola ampola anpolla anpolla anpolla
Balager balinger beleger palaner ballaguer

torman
Rodiaster rodelastre riuduyastre rodollestre
Saló salió sallou salló p. saló
Teragona 1taragogna teragona taragona 1terraona
Tarnarit 1 camarit tamarit camarit tamarit
Siges sizes siges sfzes sitges
Lebregat lombregat lobregat lonbregat lobregat
Barcelona I bazalona barcellona barzellona barzalona
San Paulo ' sanpolo san pol sancto pollo
Bialnes ;blanes blanes blanes

torxa tosa tosa tosa
...	 felio san felic san felio s. fellio  e. filca
Palamors pexamar palamós pesumar  palamús
Cauo Daqua ; cap	 daygua

freda I aquafreda freda c. daguafreda
Medes 1 mede  medes n:ede
Anpolia ampurie anp... anpur
Rosse roxe roses roxe roses
lanzan I c. de Creus

cadaqué
portuenre poruerens port venre poruerens 2 p. uemes
coliura colluuro copliura coliuro i colibra
salse salxe salses salssa

canet
leocata	 Ileocatta	 leocata	 1leocata	 c: leocata

FRANCESCH CARRERAS Y CANDI
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Treballs actuals de formació
d'un mapa de Catalunya

IDEES SOBRE L'EVOLUCIÓ DE LA CARTOGRAFIA

--- !Es dels primers mapes coneguts de l'antiguitat, fins a la fi
del segle XVIII, predominaren per l'extensió de territori
representat, els anomenats mapes geogràfics i els mapa-

L___ mundis, figurant generalment en eis primers, tota la part
del món, coneguda a l'època de llur formació. Aquesta classe de
mapes, com els geogràfics actuals, no feien més que donar idea de la
situació relativa dels accidents geogràfics tant naturals com artificials
més importants, amb més o menys precisió i quantitat, segons els
coneixements científics de cada època, i les dades que es posseïen
d'aquella situació relativa; però a la representació d'aquells accidents
geogràfics, especialment en els del relleu del terreny, li faltava com-
pletament tota idea de caracterització pròpia de cada un d'ells, puix
eren solament figurats per medi de signes convencionals, més o menys
arbitraris o ingenus. Aquests mapes eren generalment utilitzat
només que pels monarques i homes d'Estat i de ciència, pels viatges
d'exploració geogràfica, itineraris comercials per a les caravanes i
sobretot per a la navegació.

Adhuc alguns grans Estats, de llur totalitat alguna vegada, però
més generalment d'algun de llurs petits Estats components, havien
format els corresponents mapes corogràfics a petites escales, els
quals eren deduïts en llur conjunt, d'aquells mapes geogràfics generals
anteriors; però, com és natural, amb més profusió de detalls represen-
tats, major precisió en llurs situacions respectives i més perfecció en
la forma planimètrica dels accidents geogràfics, però amb la mateixa
manca absoluta de caracterització del relleu del terreny.

En eis segles XVI i XVII, a conseqüència, sens dubte, d'una major
potència i predomini de l'acció governamental de l'Estat i del progrés
científic, hi hagué dos intents de formació de mapes d'Estat, basats

1. Extracte de la conversa donada en la sessió del 14 de febrer de 1919, acompanya-
da de nombroses projeccions.
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sobre un sistema metòdic de treballs de triangulacions geodèsiques i
d'ompliment topogràfic, l'un del rei Felip II d'Espanya i l'altre del
Lluís XIV de França, no realitzant -se només que el del segon; més
tard en el segle XVIII, amb el mapa de França a escala de 1: 86,400,
conegut amb el nom de Carie de Cassini, que no s'acabà de publicar
fins ais començos del segle XIX. Aquest mapa, malgrat ésser molt més
exacte que tots els precedents i molt més detallat, per la seva defec-
tuositat en la representació del terreny, tant perla manca de dades
de les altituds com per la deficiència dels signes convencionais, no es
pot considerar com es pretenia, com un veritable mapa topogràfic,
resultant encara un de geogràfic, a gran escala i molt detallat.

Per això a França mateix, trobant sens dubte, molt deficient aquest
mapa, en el segle XIX, l'emperador Napoleón, per a les necessitats
militars del país, i volent donar un gran impuls a la construcció d'obres
públiques, ordenà en 1808, la formació d'un altre mapa topogràfic a
escala de 1 : 80,000, basat sobre una nova triangulació geodèsica i nous
treballs topogràfics. Aquest mapa, que és el de l'Estat Major francès,
el primer dels moderns de la classe començat, i que serví de model als
dels altres països, no es terminà del tot fins l'any 1880. Altres estats,
a la fi del segle XVIII, sentiren també la necessitat de tenir un mapa de
tot llur territori, amb la major perfecció possible, i es feren treballs de
triangulació que foren interromputs per les guerres napoleòniques.
Immediatament després d'elles, molts d'aquells estats, formaren ràpida-
ment uns mapes corogràfics de tot el país, amb el caràcter de provi-
soris, valent -se d'aquells altres mapes corogràfics regionals, deguda-
ment corretgits i complementats i la major part, seguint l'exemple de
França, per al foment de llurs obres públiques i necessitats militars,
emprengueren la formació definitiva i acurada de llurs mapes topogrà-
fics nacionals, a l'escala de 1 : 100,000 en general, quals mapes han
sigut quasi tots terminats molt abans de finir el segle passat.

Acostumats a les deficiències dels mapes geogràfics antics, dels
corogràfics i provisoris deduïts d'ells, es cregué que els nous mapes
topogràfics servirien degudament per a l'objecte d'ésser utilitzats per
a l'estudi previ sobre d'ells, de projectes d'obres públiques, per a ope-
racions militars de detall, i sens dupte per a l'excursionisme que
començava a generalitzar-se, però la pràctica ha demostrat que per la
lleugeresa i imperfecció d'alguns treballs topogràfics, malgrat la millor
representació del terreny amb l'empleu de signes convencionais més
perfectes, com són el sistema de traços normals i el de corbes de nivell
especialment, resulten deficients aquests mapes topogràfics per a
aquell objecte, pels molts errors i omissions degudes aquestes a la
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petitesa de l'escala, i sobretot a llur manca encara de caracterització
del relleu del terreny.

A causa d'aquesta deficiència, quasi tots els països civilitzats, no
considerant -se satisfets amb aquells mapes topogràfics a escala de
1: 100,000 han emprès resoltament la formació de nous mapes, més
perfectes i detallats, a les escales de 1: 50,000 i 1: 25,000. Tenint
present el llarg temps empleat en acabar els precedents mapes, era de
témer, que si bé per als nous es podien fer servir les mateixes xarxes
geodèsiques, es tardaria al menys altre tant per aquelles condicions de
major perfecció i escala, amb les circumstàncies agreujants, de la
major carestia de la mà d'obra i la més gran urgència en ésser termi-
nats, per a que els mapes fossin veritablement oportuns i útils, a causa
de la gran rapidesa amb què actualment es projecten i construeixen tota
classe d'obres; així és que per tots els medis es procurarà activar tot
lo possible els treballs de formació.

Primerament, es realitzaren d'una manera completament intensiva,
especialment a les colònies angleses de] sud de l'Africa, implantats o
impulsats per Cecil Rhodes i Lord Milner, i sobretot als Estats-Units
de l'Amèrica del Nord. En aquest país de reconegut sentit pràctic de
les coses, al posar en explotació algun dels seus immensos territoris,
s'el cobreix ràpidament amb les triangulacions geodèsiques, per nom-
brosos destacaments d'enginyers geògrafs i personal de senyaladors,
que quasi a l'ensems projecten, construeixen i observen les senyals;
altres destacaments nodrits, es dediquen exclusivament a la mesura
succesiva i ràpida de totes les bases de partida i comprovació necessà-
ries; amb igual marxa intensiva es porten els trebalis de topografia.
Procedint d'aquesta manera, el treball creix promptament, i resulta
sempre oportú i més econòmic, encara que es retribueixi millor al
personal, el qual segurament es sent més estimulat al tocar el resultat
dels seus esforços, i no és tan fàcil que s'abandoni a! perillós i perju-
dicial esperit de burocratisme.

En els trebalis topogràfics, per a la millor i ràpida interpretació i
representació de] relleu del terreny en el mapa, s'apliquen les noves
teories topològiques que estableixen la relació entre les formes del
terreny amb la seva constitució geològica interna i l'acció erosiva dels
agents atmosfèrics i altres, arribant-se a caracteritzar perfectament el
terreny en el mapa amb un número relativament escàs de punts de
detall.

Els procediments taquimètrics, que havien adquirit un gran desen-
rotllo en l'últim quart de segle passat, han sigut complementats amb els
fototaquimètrics, i segons els resultats obtinguts en els treballs realit-
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zats en els últims anys, uns i altres seran promptament substituïts pels
estereofotogramètrics, i sobretot, pels estereoautogràfics, de traçat
quasi automàtic de plànols per medi de la visió estereoscòpica amb
dues fotografies del mateix terreny.

Com a mostra de la utilitat pràctica que poden reportar els nous
mapes executats amb tota perfecció i a gran escala, mencionarem que
de les observacions i càlculs fets sobre el mapa de França a escala de
1 : 25,000 en formació, en una part acabada del mateix, corresponent
a tres departaments, sembla que d'haver-se disposat d'aquest mapa
quan es projectà i desenrotllà el plan de comunicacions de Freycinet,
s'hauria obtingut només que en els treballs d'estudi deis projectes, una
economia d'uns quinte milions de francs.

Aquest interès i activitat cartogràfica deis països cultes, incom-
prensibles en el nostre, no tan sois peral públic en general, sinó àdhuc
pels governants i homes de ciència, no es limita encara a satisfer les
necessitats nacionals, sinó que les exigències de la vida moderna, la
rapidesa i mitjans especials de locomoció, han creat noves relacions
internacionals de vida i interessos comuns, i per a servir-les, la Carto-
grafia ha de proporcionar nous mapes adequats a l'ús que ha de fer-se
d'ells, havent -se acordat entre les nacions formar un mapa internacional
del món a escala de 1: 1.000,000, que tindrà el caràcter de mapa
geogràfic, altre mapa del món a escala de 1: 200,000, traçat expressa-
ment per a la navegació aèrea amb signes especials per a la mateixa,
i per últim un mapa del fondo dels mars a escala de 1 : 10.000,000, pels
estudis oceanogràfics i útils per a la navegació submarina, del qual
s'ha encarregat el príncep de Mónaco.

Tots aquests mapes com altres geogràfics moderns són formats
fàcilment, per la composició deis mapes topogràfics d'estat ja executats,
es a dir, que actualment es procedeix d'una manera inversa de lo que
es feia abans, quan els mapes d'estat o regionals, eren en llur conjunt
conseqüència dels mapes geogràfics generals.

EVOLUCIÓ DE LA CARTOGRAFIA
I TREBALLS CARTOGRÀFICS A ESPANYA

A Espanya la Cartografia, en la seva evolució, ha seguit un sem-
blant procés. Primerament, la península ibèrica figurà formant part
dels mapes geogràfics més antics, com el de Ptolomeo, el d'Agrippa
de l'imperi romà 1 d'altres; a l'Edat Mitja, els cartògrafs catalans es
distingeixen amb Ilurs portulans o cartes planes; després del des-
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cobriment de l'Amèrica i de la carta de Joan de la Cosa, la cartogra-

fia geogràfica espanyola cau en gran decadència, fent -se solament
alguns mapes de tot el país o d'algunes de les seves regions, deduïts
en llur conjunt, deis antics mapes geogràfics. Dada la nostra vivesa
d'imaginació, no podia escapar a l'atenció d'alguns homes d'estat la
gran conveniència i utilitat de tenir un mapa detallat de tot el
país, i així, el rei Felip II, a la fi del segle XVI, ja encarregà a l'Es-
quivel, autor del sistema de triangulacions, la formació d'un verita-
ble mapa topogràfic d'Espanya, puix li ordenava que fes «la des-
cripción de nuestro territorio, marcando por vista de ojo, todos los
lugares, ríos, arroyos y montañas, por pequeñas que fuesen, en su
puntual situación». Mapa que ha desaparegut, si és que és rea-
litzà, però que hi ha proves de que fou començat.

A mitjans del segle XVIII, En Jorge Juan, que prengué part a la
mesura de l'arc de meridià del Perú, amb els acadèmics francesos,
projectà un altre mapa general d'Espanya, que no s'arribà a comen-
çar; i més tard, el gran estadista En Jovellanos, que tant es preocupà
de fomentar la riquesa del país, escrivia de la necessitat de formar un
mapa d'Espanya. «Mapa sin cuya luz la política no formará un
cálculo sin error, no concebirá un plan sin desacierto, no dará sin
tropiezo un solo paso; sin cuya dirección la economía más prudente
no podrá, sin riesgo de desperdiciar sus fondos o malograr sus fines,
emprender la navegación de un río, la abertura de un canal de riego,
la construcción de un camino, o de un nuevo puerto, ni otro alguno
de aquellos designios que, abriendo las fuentes de la riqueza pública,
hacen florecer las provincias y aumentan el verdadero explendor de
las naciones».

Amb aquestes formoses idees i grans projectes, sense realitzar,
s'arribà a la fi del segle XVIII i es passà al XIX, amb alguns intents
d'organització de personal, continuant fent-se els mateixos mapes de
conjunt o regionals a l'estil antic, més o menys detallats, i a causa de
la nostra idiosincràsia i a conseqüència també de les guerres de la Inde-
pendència i les civils, s'estava encara en el mateix estat l'any 1852,
en què la Reial Acadèmia de Ciències informava al Govern, mani-
festant-li «que no debe pasar más tiempo sin que la energía de una
voluntad decidida, y con el noble empeño de vencer toda clase de
obstáculos, por grandes que sean los sacrificios que esto lleve
consigo, se emprenda obra tan necesaria como la de nuestro
mapa topográfico».

Amb motiu d'aquest informe, vingueren nous intents d'organit-
zació de personal i de treballs, començant-se en 1858 els geodèsics,



80	 CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

amb la cèlebre mesura de la base de Madridejos, però encara fins al
setembre de 1870 no es fundà definitivament l'Institut Geogràfic i
Estadístic, essent el seu veritable creador tècnic el general d'en.
ginyers D. Carlos Ibáñez, el qual com a Director, feu que al mateix
temps es dictés un Reial Decret ordenant la formació d'un mapa
topogràfic d'Espanya a escala de 1 : 50,000, amb lo que, i per lo ex•
plicat abans, veiem que s'adelantava en aquella època a lo fet i pro.
jectat per altres països, i d'haver-se seguit des d'aleshores ençà amb
una marxa metòdica i no interrompuda de treballs, faria temps que es-
taria acabat aquell mapa, però desgraciadament de les 1039 fulles que
l'han de composar, n'hi ha publicades actualment només que unes 147.

El Cos d'Estat Major, que començà amb altres de l'exèrcit els
treballs geodèsics de l'Institut Geogràfic, en vista segurament de la
lentitud deis treballs topogràfics d'aquest, emprengué per la seva
part la formació d'un mapa itinerari militar d'Espanya a escala de
1 : 200.000, però també per l'escassesa del personal empleat, agreu-
jada per tenir que atendre a altres necessitats militars, per les guerres
colonials i del Marroc, aquest mapa, malgrat la lleugeresa deis seus
treballs de formació i la seva petita escala, encara no està acabat del
tot i moltes fulles publicades resulten molt envellides. En aquests
darrers anys, el mateix Cos d'Estat Major ha fet un acurat projecte
d'un mapa militar d'Espanya de 1: 100.000 en vista sens dupte de les
deficiències del mapa itinerari, i per a adelantar-se al mapa de l'Ins-
titut Geogràfic. A més d'aquests treballs de formació de mapes,
l'Estat Major ha realitzat gran nombre d'aixecaments de plànols topo-
gràfics aillats, a major escala, en diferents punts d'Espanya, espe-
cialment a les fronteres.

La Marina de Guerra, que sempre s'havia distingit en la for-
mació de cartes marines, especialment en el segle XVIII, en la se-
gona meítat del segle XIX aixecà de nou les corresponents a les
costes de la Península, a escala aproximada de 1 : 100,000, basades
en una triangulació geodésica costera especial, amb gran nombre de
plànols parcials a gran escala, de ports, badies, rades, etc. En
aquests mapes de la Marina i a l'itinerari militar de l'Estat Major, per
llur mateixa finalitat especial i l'escala del segon, no hi està figurat
per res el relleu del terreny, però a les fulles publicades del nou mapa
militar a escala de 1: 100.000, i a les del mapa topogràfic a la de 1 :
50.000 de l'Institut Geogràfic, si bé hi està representat per medi de
corbes de nivell, s'hi nota molt la mateixa manca de caracterització
que ais mapes topogràfics anteriors de l'estranger, malgrat la major
escala del segon, i haver-se seguit uns procediments topogràfics de
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major precisió matemàtica, a causa del desconeixement de les cita-
des normes topològiques. Aquest defecte, ha passat fins ara com-
pletament desapercebut a Espanya, al nostre entendre pels dos motius
següents: primerament per la costum de veure els deficientíssims ma-
pes, quea falta dels oficials, s'han contínuament publicat per iniciativa
particular, en els quals, ademés d'altres grosses imperfeccions, es
representa el relleu del terreny molt a la lleugera, i amb signes con-
vencionals molt antiquats, i segonament, perquè, realment, no han
sigut encara utilitzats degudament, com a l'estranger, pels tècnics i
excursionistes, els quals forçosament ho advertirien a 1'emplear aquells
mapes.

A més d'aquelles tres entitats que es dediquen a la formació de
mapes a Espanya, hi ha altres organismes de l'Estat, Cos d'Enginyers
Militars, de Camins, de Monts, de Mines i Servei del Cadastres del
Ministeri d'Hisenda, que per a llurs fins especials, realitzen grans
aixecaments topogràfics, independents d'aquells treballs precedents.

Hem vist, anteriorment, ]'estat floreixent i l'activitat cartogràfica
deis països estrangers en general; en canvi a Espanya, malgrat els
encertats projectes i idees de Felip II, Jorge Juan, Jovellanos, general
Ibañez i últimament de l'Estat Major, estem actualment, segons les
estadístiques de Cartografia, molt retrassats.

TREBALLS CARTOGRÀFICS A CATALUNYA
FINS L'ANY 1914

A Catalunya, la cartografia ha seguit les mateixes vicissituds que
al reste d'Espanya, si bé per la seva situació marítima i fronterissa hi
ha hagut sempre una major activitat, essent en gran nombre els mapes
corogràfics regionals publicats antigament, i modernament en el
segle XIX, com podrà apreciar-se per el catàleg que es publica separada-
ment en aquest BUTLLET! com a resultat de la primera exposició car-
togràfica catalana; i si bé no l'hi ha escaigut, com a Galícia, el posseir
un mapa corogràfic tant curosa i aciençadament format com el d'En
Fontan, la iniciativa particular hi ha produït més treballs que a altres
regions d'Espanya, podent -se citar els mapes de conjunt d'En Coello,
Morera, Brossa i Chías, apart d'altres parcials, tots elis d'un valor
cartogràfic aproximadament igual, per no ésser sinó còpies més o menys
corretgides els uns dels altres, havent -se aprofitat per a la formació
d'aquests mapes, les dades de les triangulacions geodèsiques per a la
mesura de l'arc de meridià de Dunkerque a Barcelona, i la seva per-

m
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llongació fins a les Balears, i les de la xarxa de l'Institut Geogràfic i
Estadístic, de 1. ef ordre.

Lo realitzat pels organismes de l'Estat a Catalunya fins el 1914, era
relativament molt escàs, puix de l'Institut Geogràfic no es tenia més
que la triangulació geodèsica de l, er ordre acabada totalment, de la
de 2.° n ordre només que la de la província de Tarragona, i la
de 3. er ordre tot just començada a la mateixa província, i en quant a
topografia, no hi havia aixecats més que una dotzena de termes muni•
cipals a cada una de les províncies de Tarragona i Barcelona.

De la Marina, com hem dit abans, hi havien les cartes hidrogràfi•
ques de la costa i plànols parcials de ports i badies, sense quasi cap
detall a terra ferma.

Del mapa itinerari de l'Estat Major, de les 9 fulles corresponents
a Catalunya, no hi havia publicades més que 7, i quasi totes elles molt
envellides i necessitades de què fossin posades al dia. A més per aquest
Cos s'havien realitzat alguns treballs de triangulació i topografia a la
frontera francesa, però sense publicar-los.

Del Cos d'Enginyers Militars, hi havia també un regular nombre de
treballs topogràfics realitzats, però no del domini públic i arxivats els
originals a les dependències corresponents.

Per la Diputació Provincial, s'havien format a diferents èpoques,
alguns mapes itineraris de les carreteres de la província; i el Servei
Geològic, subvencionat per ella, havia publicat cinc fulles del mapa
geològic i topogràfic, sots la direcció del Dr. Almera i amb la colla'
boració del dibuixant topògraf Sr. Brossa.

Aquest era l'estat de la qüestió cartogràfica a Catalunya l'any 1914,
a una època en què hi havia una extraordinària florescència de treballs
de construcció d'obres de tota classe, canals i represes d'aigua per a
força hidroelèctrica, de regadiu, carreteres veïnals, etc., i en conse-
qüència una gran necessitat i constant demanda de mapes, puig els
escassos que es trobaven, eren inservibles.

CREACIÓ DEL SERVEI GEOGRÀFIC DE CATALUNYA 1 PRIMERS

TREBALLS REALITZATS PEL MATEIX

La Diputació Provincial de Barcelona com a cap devantera de les
de Catalunya, fent -se ressò de l'extremada necessitat de mapes de la
regió, en agost de 1914, acordà proveir-la, establint els fonaments del
Servei del mapa geogràfic, creant les places de cartògraf i delineant,
per als treballs preparatoris per a la publicació del mapa, encarregant•
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los de l'aplegament de tots els mapes i plànols referents a Catalunya,
executats pels diferents organismes oficials i les empreses particulars,
de posar aquests elements aplegats a l'escala de 1 : 100,000, per a
composar el mapa, i d'executar els treballs de camp complemen-
taris, per a omplir les parts que quedessin buides, després d'aquell
aplegament.

Aquestes són les bases de l'acord d'establiment del Servei, i la
primera enunciació en termes generals del problema de la formació
d'un nou mapa de Catalunya, i d'ells i per lo indicat anteriorment, es
deduirà immediatament, que les condicions que deuria acomplir eren
les següents:

1. a Tenia que ésser format principalment amb tot lo anteriorment
fet de topografia a Catalunya, es a dir, que seria un treball de compo-
sició gràfica, amb alguns treballs de camp complementaris.

2.° La seva escala seria de 1 : 100,000.
3.° El nou mapa tenia que ésser millor que tots els existents ales-

hores a Catalunya.
4.' Tenia que formar-se en un número d'anys lo més curt posible.
Fetes amb tota urgència les gestions per a l'aplegament d'elements

de formació, el resultat obtingut fou migrat, per l'escassesa i duptós
valor dels plànols propietat dels ajuntaments, la poca extensió super-
ficial aprofitable de les cartes de la marina i mapes francesos de la
frontera, la petita quantitat de treballs geodèsics i topogràfics de
l'Institut Geogràfic i Estadístic, la impossibilitat d'obtenir cap element
topogràfic del Ministeri de la Guerra, els pocs treballs particulars i
l'escàs valor cartogràfic deis mapes executats també per particulars,
així és que resultava quasi impossible satisfer la primera condició.

En quant a la tercera condició, el mapa de Catalunya més accep-
table dels existents, era el constituït per les fulles corresponents del
mapa itinerari militar de l'Estat Major a escala de 1 : 200,000.

Per a la quarta condició, es fixà d'una manera aproximada, el terme
de uns sis anys.

En conseqüència, es plantejà la questió en els termes concrets
següents: Formar un mapa topogrúfic de Catalunya a escala
del: 100,000 en un període màxim de sis anys, millor que el
mapa itinerari militar de l'Estat Major.

Respecte al mapa itinerari militar, hem vist que Ii manca l'altimetria
del terreny, que no estaven aleshores publicades totes les fulles corres-
ponents a Catalunya, que les que hi havia resultaven envellides, per
no figurar-hi algunes vies de comunicació, construïdes posteriorment
a l'època de llurs altres detalls planimètrics, i que hi havia errors de
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situació per a altres més, i sobretot per a la toponímia; així és que en
el nou mapa, per a ésser més perfecte que aquell i a causa de la seva
major escala, era precís esmenar els errors i deficiències, en especial la
falta d'altimetria del terreny, però com els elements topogràfics aple-
gats amb els que es podrien fer les esmenes, eren tan escassos, i per
altra part essent el mapa itinerari format amb treballs propis de camp,
per a millorar-lo, era absolutament forçós realitzar altres treballs de
camp, de precisió i rapidesa adequades naturalment al caràcter de pro-
visori que tindria, i a la seva urgència de formació; de manera que els
treballs de camp que apareixen com a secundaris, per a omplir parts
buides, a les bases de l'acord de la Diputació, i en la primera condició
que s'establí en conseqüència, resultaven de fet els principals i més
indispensables per a la formació del mapa en el temps indicat.

Als topògrafs de l'Institut Geogràfic, s'els hi exigeix aixecar com
a mínim, a l'any, el plànol topogràfic d'unes 7,000 hectàrees sense
comptar les corresponents triangulacions fetes pels enginyers geògrafs
caps de brigada, de modo que suposant que per l'índole del nostre
mapa, es treballés més lleugerament, es podria comptar que una secció
dirigida per l'enginyer cartògraf, podría aixecar el plànol de unes
12,000 hectàrees per any, de manera que per a una fulla com la 43,
que detallarem més endevant, la que és una de les més petites del
mapa, i que té unes 48,000 hectàrees, s'hauria tardat solament pera els
treballs de camp de la topografia, uns quatre anys, i sumant-hi un any
i mig més, per als treballs de triangulació geodèsica i topogràfica,
per lleugera que fos, i un any més encara per als primers treballs
imprescindibles d'establiment i organització del Servei i acabament del
dibuix, resulta, en total, que d'haver-se format aquella fulla amb tre-
balls propis de camp, no s'hauria acabat fins al cap de sis anys i mig.

Per això, amb els escasos medis de personal i econòmics amb què
es comptava no s'intentà fer cap treball propi de camp que hauria re•
trassat la presentació de la fulla 43, i en vista que de lo aplegat de
l'Institut Geogràfic, es tenien quasi tots els elements de la mateixa,
tant de triangulacions geodèsiques i topogràfiques com de plànols topo•
gràfics de termes municipals, s'emprengué resoltament la seva forma-
ció, amb I'aventatge de què per la perfecció i homogeneïtat d'aquells
elements, la seva composició ha resultat més fàcil i ràpida que si ha-
guessin sigut obtinguts amb treballs propis de camp lleugers.

Mentres es realitzava la recerca i aplegament de treballs fets com
a primers materials de formació del mapa, s'estudià el projecte de la
seva construcció, i per al traçat de meridians i paral-lels que de cinc
en cinc minuts, constitueixen la quadrícula base ò fonament seu, s'adop-
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tà la projecció cònica analítica de Tissot que permet construir tot el
mapa junt, i a ('ensems, per la petita deformació que dóna, inaprecia-
ble gràficament a l'escala de 1: 100,000, resulta que cada fulla aillada,
pot considerar-se, com un veritable plànol topogràfic.

Per a la divisió en fulles, s'adoptà la produïda per considerar cadas-
cuna d'elles, limitada a les seves bases superior e inferior, per arcs de
paral-lel de 30 minuts sexagesimals de amplària angular i als seus
costats per arcs rectificats de meridià de 15 minuts de amplària, resul-
tant un total de 43 fulles.

PRESENTACIÓ DE LA MINUTA ACABADA-
DE LA FULLA DE « LES GOLES DE L'EBRE ».

NÚMERO 43 DEL MAPA TOPOGRÀFIC DE CATALUNYA

Després de tres anys de treballs de preparació i formació, suspesos
en diferents ocasions per altres no relacionats directament amb elis,
però derivats de l'actuació d'aquest Servei, el dia 23 de gener de
1918 es pogué al fi, presentar a la Junta de la Secció de Ciències de
l'Institut d'Estudis Catalans, inspectora del Servei, la primera minuta
acabada a escala de 1: 50,000 que fou la de la fulla número 43, titu-
lada « Les Goles de ('Ebre » del mapa topogràfic de Catalunya, a esca-
la de 1: 100,000.1

Descripció d'aquesta fulla. — En la fulla presentada, les bases
superior i inferior, tenen en el Globe, respectivament, les latituds de
40° 45' i 40° 30' nord i les llargàries de 42,227'88 metres i 42,385'67
metres, i els arcs de meridià dels costats, les longituds geogràfiques
de 4° 10' i 4° 40' a ]'oest del de l'Observatori de Madrid pres com a
origen, i ambdós la llargària de 27,761'75 metres, comprenent una
superfície total de 178,986 hectàrees. La deformació que resulta per
aquesta fulla és de uns 1'15 metres per 1,000, de manera que aquests
es converteixen en 998'85 metres en el mapa ja escala natural, contrac-
ció que a la de 1: 50,000 de la minuta, resulta de uns 0'000012 ms. a la
de 1: 100,000 de publicació del mapa; és a dir, inapreciable, gràfica-
ment, en ambdós casos.

El territori continental representat, que té unes 49,800 hectárees
d'extensió superficial, correspon quasi totalment a la província de
Tarragona i al partit judicial de Tortosa, a més d'una molt petita part
del terme i partit de Vinarós, de la província de Castelló, figurant-hi
en llur totalitat els termes municipals d'Amposta, San Caries de la
Ràpita, Masdenverge i Freginals, quasi tot el d'Alcanar, grans parts
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deis de Tortosa, Ulldecona, Santa Bárbara i Godall, i altres més peti.
tes deis de la Galera i Vinarós. En ella hi estan representades, les
poblacions de Santa Bárbara, Amposta, Sant Carles de la Ràpita,
Alcanar i el seu barri de Les Cases de Mar, Masdenverge, Freginals,
el caseriu de les Ventalles d'Ulldecona, i els barris i caserius del terme
de Tortosa següents: Balada, Sant Jaume o l'Enveja, l'Aldea, Jesús i
Maria, Sant Miquel de la Cava, Buda, Els Montells, Hostal deis Alls,
L'Antic i Paitrossos.

La orografia está principalment constituïda per la del massís aillat
del Montsià, qual cim més alt ateny la cota de 761'50 metres sobre del
nivela de la mar, estant-hi figurat el relleu del terreny, per medi de
corbes horitzontals de nivell, amb una equidistància vertical entre elles
de 50 metres.

Com a hidrografia, lo més important a remarcar, és el curs inferior
de l'Ebre, a través deis seus deltes, amb les xarxes deis canals i innom-
brables sèquies d'irrigació, d'aquella fertilfssima encontrada, figurant-hi
totalment el delta de la dréta, part del de l'esquerra, el port dels
Alfacs, gran nombre de llacs i estanys, com el de l'Encanyissada, la
Tancada, de l'Aufacada i altres, i per últim, les dugues boques o goles
del gran riu, les quals, a falta d'una població molt predominant sobre
les demés que entren a la fulla, li han donat el nom que ha de portar
com a accident geogràfic més característic, essent aquest el criteri
seguit en la major part deis mapes estrangers.

Per a la batimetria o línies de sonda, a falta de dades més recents
s'han tingut d'adoptar les deduïdes de les Cartes de la Marina, datades
en 1878-1880, de modo que per les condicions especials d'aquells
fondos, deuen haver canviat forçosament molt, d'aleshores ençà.

Treballs de preparació i formació de la fulla. — Com amb la
presentació de la minuta de la fulla acabada, l'únic que queda de mani-
fest per a la major part deis observadors, es l'execució material del
seu dibuix i retolació, creiem indispensable enumerar la sèrie d'opera•
cions que s'han tingut que efectuar simultània o successivament per a
la seva preparació i composició, i que són les següents:

1. 0 Projecte de mapa, amb el càlcul dels elements de la projec-
ció Tissot, per al traçat de meridians i paral'lels, i de la divisió en
fulles del conjunt del mapa, del qual és la fulla considerada una part
solidària.

2.' Aplega dels elements existents de formació, dades de les
coordenades geogràfiques deis vèrtexs i llargàries deis costats de les
triangulacions geodèsiques de 1. er , 2.°n i 3. e* ordre; coordenades rec•
tangulars deis vèrtexs i llargàries dels costats de les triangulacions
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topogràfiques deis termes municipals, plànols topogràfics d'aquests
termes, plànos de poblacions, cartes i plànols hidrogràfics de la Marina.

3. Preparació prèvia d'aquests elements de formació, calcu-
lant la situació de cada vèrtex geodèsic per les seves coordenades
geogràfiques dintre de la quadrícula de meridians i paral'lels; reducció
a les escales de 1: 50,000 i 1: 25,000 de les llargàries dels costats
de les triangulacions geodèsiques i topogràfiques, per a comprovar la
situació relativa deis vèrtexs geodèsics, i des d'aquests situar els topo-
gràfics; retocar en els plànols topogràfics, les línies dels cursos d'aigua
i altres detalls que estan borrosos; repassant amb tinta de color les
corbes de nivell de cotes 50, 100, 150... que són les que han de figu-
rar al mapa; traçat en els plànols i cartes hidrogràfiques de les corbes
batimètriques, on no hi havia més que cotes de sondeig.

4. a Formació prèvia d'un croquis d'acoblament de tots aquells
elements a l'escala de 1: 25,000 dels originals dels plànols topogràfics,
per a fer-se càrrec de lo que pogués mancar, i servir de guia per al
dibuix de la fulla.

5 •° Càlculs complementaris i gräfic, per al traçat del requadre
i quadrícula geogràfica de la fulla.

6. a Revisió i correcció de la toponimia, indispensable, puix la
que figura en els plànols topogràfics de l'Institut Geogràfic i Estadís-
tic aplegats més en castellà i amb molts errors no podia adoptar-se. Ha
sigut una operació laboriosíssima, i que solament ha pogut ésser portada
a terme, mercès a la Secció Filològica de 1' Institut d'Estudis Catalans
que se n'encarregà i a la cooperació activa i gratuïta de llurs col-labo-
radors i auxiliars d'aquests a províncies, però per a fer més fàcil i rà-
pida llur tasca ha sigut precís preparar-la prèviament, enviant a cadascú
d'ells una còpia calcada del plànol del terme o part de terme municipal
que li corresponia, amb unes llistes en les que hi figuren els noms a
revisar, escrits com estan en els plànols, i amb altres encasellats per a
posar-hi el que veritablement tenen a la localitat i per a escriure'ls
després segons les normes ortogràfiques de la Secció Filològica.
D'aquesta manera s'han tingut de fer 12 còpies calcades de plànols
topogràfics i altres tantes llistes, figurant en elles i en els plànols, uns
1,500 noms per a revisar.

7.° Preparació definitiva de la minuta, amb el traçat deis me-
ridians i paral , lels del requadre i interiors, amb la major exactitud,
posant-hi els vèrtexs topogràfics per intersecció gràfica, comprovant
degudament la posició relativa de tots aquests punts principals.

S. a Composició i dibuix de la topografia de la falla. Situats
els vèrtexs geodèsics i topogràfics, prenent -los com a punts de refe-



88	 CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

rència, s'han fet directament sobre de la fulla les reduccions a escala
de 1: 50,000, deis plànols topogràfics a la de 1: 25,000, més o menys
dividits en zones, les dels plànols detallats de poblacions i les corbes
batimètriques de les cartes de la Marina. Després de la delineació de
la topografia, han seguit les demés operacions visibles a la minuta pre-
sentada; retolació de la toponímia, traçat de la graduació geogràfica
de latituds i longituds en minuts sexagesimals al voltant de la fulla, i
per últim, la retolació general, escala gràfica, notes i indicacions im.
portants.

D'aquesta forma, la minuta està en disposició d'ésser copiada per
un dibuixant gravador, per a la seva reproducció i tiratge definitiu.

D'aquesta mateixa fulla se'n feu entrega de unes còpies al Direc-
tor del Servei del mapa geològic, Dr. M. Faura ii Sans, qui la té ja
ultimada amb la representació de tots els terrenys que entren a formar
part de la mateixa, com són: el cretàci que comprèn el maciu del
Montsià, part de la serra de Goday, i un petit clap en la vora esquerra
a l'indret d'Amposta; el pliocènic en petits claps en la trinxera del
ferrocarril; el quaternari diluvial que omplena tota la plana de Tortosa;
i el quaternari de formació actual que comprèn les goles de l'Ebre.

Per lo exposat es veu que el resultat obtingut al cap de tres anys,
era molt poc afalagador, i realment distant del proposit de realitzar
la total formació del mapa, en un terme de sis anys, però amb un
pressupost anyal de 8,000 ptes., elevat després a 13,000, no es podia
fer més.

Efectes de la creació del Servei en la intensificació dels
treballs dels organismes de l'Estat. — Peró malgrat aquest resultat
descoratjador hi ha un fet, que bastaria per a justificar la creació i man•
teniment del nostre Servei Geogràfic, puix la seva sola existència ha
servit per a esperonar directa o indirectament l'activitat dels organis-
mes de l'Estat en la formació de mapes a Catalunya, canviant molt
l'aspecte d'aquesta qüestió. Als primers estudis que es feren del pro•
blema cartogràfic a aquesta regió, i a ('assabentar-nos deis diferents
organismes que se n'hi ocupaven i de llurs treballs, ens donàrem
compte de què, al contrari de lo que generalment es creu, cap d'aquells
organismes, tant per a Catalunya com per al reste de Espanya, era
sobrer, sinó que més aviat tots ells eren insuficients i que lo que calia,
era coordinar i intensificar llur comú actuació, i ho férem present des
del primer moment al senyor President de la Diputació, així com la
conveniència de fer en temps oportú les gestions degudes per a Con-

seguir-ho.
A la fi de l'any 1916, i al tenir notícia de l'acord de l'Assemblea de
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la Mancomunitat, autoritzant al seu Consell Permanent per a que s'o-
cupés de la seva cooperació a la intensificació deis trebalis de forma-
ció de mapes a la regió, adreçàrem, com hem explicat abans, un breu
report al President de la Diputació, com a President que era a l'en

-sems de la Mancomunitat, referent a aquesta qüestió, exposant les so-
lucions per a la cooperació econòmica d'aquella corporació, tenint en
compte els diferents organismes i llurs treballs de mapes a Catalunya.

Sabedors més tard, a principis de 1917, de qué a conseqüència
d'una Llei d'autorització votada per les Corts al Govern, aquest havia
concedit un crèdit extraordinari a l'Institut Geogràfic i Estadístic, per
a que intensifiqués els seus treball- , augmentant el personal i de set a
nou mesos el període anyal de trebalis de camp, nosaltres, atents
només que als interessos ccrtogràfics de Catalunya al càrrec nostre,
férem tot lo possible per a que en sortíssim beneficiats d'aquella me-
sura de govern. Amb aquest objecte, a més de les indicacions que
férem al President de la Diputació, per a que es gestionés lo que esti-
més oportú, ens dirigírem personalment a diferents Senadors i Dipu-
tats a Corts per Catalunya, a l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre i
a la Societat de Geografia Comercial de Barcelona, manifestant -los el
que es tenia de demanar concretament a l'Estat, i tinguérem la satis-
facció de que aquestes gestions personals nostres, donaren com a re-
sultat, l'augment fins a sis enginyers geògrafs per a la realització de
treballs geodèsics a Catalunya, i una brigada més per als topogràfics
de la província de Barcelona.

Actualment l'Estat té a Catalunya, per part de l'Institut Geogràfic
i Estadístic, per a les triangulacions geodèsiques, i per a la formació del
seu mapa topogràfic a escala de 1 : 50,000, uns divuit o més enginyers
geogràfics i uns quaranta topògrafs, a més del personal temporer
d'escrivents, ordenances i jornalers, pujant les despeses d'aquests tre-
balls de ]'Institut Geogràfic a més de 350,000 pessetes anyals, sense
comptar els treballs de composició, dibuix i reproducció del mapa, que
s'efectuen a Madrid.

Encara més tard, i durant l'estada del Sr. Rodés al Ministeri d'Ins-
trucció Pública, ha sigut creat un Centre Topogràfic a Lleida per als
treballs topogràfics a la seva província.

En quant a l'Estat Major, que en 1914 tenia el seu mapa itine-
rari a escala de 1 : 200,000, en l'estat que s'ha dit i feia uns dos
anys que havia reprès els treballs de triangulació i topogràfics per
un plànol de la zona fronterissa a escala de 1 : 20,000, amb dues
seccions topogràfiques, només, i desde 1912 tenia projectada la forma-
ci ó del mapa militar d'Espanya a escala de 1 : 100,000, quals treballs,

ts
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al menys per lo que es refereix a Catalunya, no s'havien encara co,
mençat aleshores, cuità d'enviar-hi tres o quatre seccions per a que
amb tota rapidesa, acabessin de recollir els elements de les dues fulles
que mancaven encara per a publicar del mapa itinerari, i els necessa.
ris per a posar al dia les envellides, quedant actualment publicades
totes les 9 fulles corresponents a aquesta regió.

Després s'ha reforçat la Comissió Topogràfica, que realitzava
aquells treballs del plànol de la frontera, amb altres tres seccions que
es dediquen exclusivament a treballs per al mapa a escala 1 : 100,000,
de manera que actualment l'Estat Major té a Catalunya dos caps i
quatre oficials, amb nombrós personal auxiliar i de tropa, invertint-se
en els seus treballs no menys de 110,000 pessetes anyals, sense comp.
tar els de composició i reproducció del mapa, els quals es faran a Ma.
drid als tallers del Dipòsit de la Guerra.

Resulta, doncs, que sense comptar els treballs topogràfics del Cos
d'Enginyers Militars i altres, l'Estat esmerça a Catalunya per a la fon.
mació de mapes, més de 460,000 pessetes anyals, empleant-hi entre
geògrafs, topògrafs i caps i oficials d'Estat Major, uns 64 tècnics
especialistes, sense comptar el personal auxiliar civil i militar de tro•
pa i jornalers, i això només que per als treballs de camp; tenint en
compte lo que està fent l'Institut Geogràfic partint del sud i oest de
Catalunya, i lo de l'Estat Major des del nord i est, es pot suposar que
sense necessitat de la cooperació econòmica de la Diputació o de la
Mancomunitat, dintre de sis o set anys s'ajuntaran els treballs de camp
del mapa a escala de 1: 100,000 del segon i els topogràfics originals
a escala de 1 : 25,000 del primer, de manera que, algun temps després,
es tirdran els elements per a formar un mapa de Catalunya a escala
de 1 : 100,000; al cap d'uns dotze anys probablement s'hauran acabat
tots els treballs de l'Institut Geogràfic, i si als tallers d'aquest es pro•
cedís amb activitat a la composició i dibuix de les fulles, dintre de
uns 15 anys, podrien estar publicades les 91 fulles corresponents a
Catalunya. En canvi, en el cas Inés favorable, el Servei del mapa
geogràfic de la Diputació, amb els elements de què aleshores disposava
no podria acabar el seu mapa fins dintre uns 35 anys.

Aquest era concretament el quadre de l'estat de la qüestió carto-
gràfica a Catalunya en 1918, de perspectives ben diferents a les de la
seva situació a l'any 1914.
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TREBALLS QUE DEURIA REALITZAR UN SERVEI GEOGRÀFIC
A CATALUNYA

Per l'escàs resultat obtingut, amb motiu de la presentació de la
minuta de la fulla 43 s'escrigué un report adreçat a la Diputació,
creadora del Servei Geogràfic, (març de 1918) exposant les dificultats
que es presentaren, així com també els treballs a fer si es disposessin
dels medis econòmics convenients, els quals s'exposen a continuació:

1. er TREBALL. Formació del mapa topogràfic de Catalunya
a escala de 1: 100,000. — Sembla a primera vista inútil, puix ja hem
dit que en el terme de temps més o menys llarg, es publicaran les
fulles corresponents a Catalunya del mapa militara escala de 1 : 100,000
de l'Estat Major, i del topogràfic a la de 1: 50,000 de l'Institut Geo-
gràfic, però és indispensable la formació del mapa especial de Cata-
lunya acordat en 1914 per la Diputació, pels següents motius: els
mapes de l'Institut Geogràfic i de l'Estat Major, tindran la toponimia
en castellà i per lo fet fins ara, ja hem vist que amb molts errors; en
canvi, el nostre mapa tindrà aquella toponímia i retolació general tota
en catalá, amb la deguda revisió i correcció feta acuradament, per
medi de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans.

Aquells mapes, estan traçats en projecció polièdrica, suposant que
cadascuna de llurs fulles forma la cara d'un poliedre envolvent i tan-
gent a la superfície terrestre, i per lo tant, el conjunt d'aqueilesfulles,
no es pot ajuntar sobre una superficie plana, lo qual no és cap incon-
venient per a mapes de gran extensió, en els quals hi entrin com en
aquells lin miler o mig miler de fulles, i ningú pot pretendre fer aquell
acoblament. En canvi, el mapa de Catalunya a escala de 1: 100,000,
tindrà uns 2'70 ms. de costat, així és que no és estrany, que es pre-
tengui tenir un mapa mural a aquesta escala, puix el seu format no és
exagerat, i les fulles del mapa de l'Estat Major, per aquell motiu no
serviran per a aquest objecte, perquè no s'ajuntarien, i per això en el
nostre mapa s'ha adoptat el sistema de projecció cònica analítica Tis-
sot de mínima deformació, el qual permet posar sobre un pla el con-
junt de les fulles, i serveix també per a les fulles soltes, a compte
d'alguna més complicació en els càlculs.

A més, en aquells mapes dels organismes de l'Estat, llur divisió en
fulles està subjecta a la conveniència d'una repartició equitativa per a
tota l'Espanya, i segons la forma general del seu territori, i aquelles
distribucions no són precisament les més adequades a la figura del
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conjunt de Catalunya, mentres que en el Mapa del Servei de la Dipu•
tació, s'ha projectat la divisió en fulles, tenint en compte aquella figu.
ra, procurant que resultés el menor nombre possible de fulles esca
dusseres.

2.°n TREBALL. Formació de l'arxiu geodèsic i topogràfic de
Catalunya.— Aquest és simultani de l'anterior, realitzant se automàti•
cament amb l'aplegament deis elements de formació del mapa, dades
numèriques de triangulacions geodèsiques i topogràfiques, plànols
topogràfics i mapes, el qual seria de gran utilitat per al públic, el qual
podria treure les dades que necessités. Es podria complementar aquest
arxiu, amb una secció especial de mapes antics que resultaria molt
interessant.

3. er TREBALL. Cooperació a la formació del Diccionari topo•
gràfic i el de veas geogràfiques de Catalunya. — Aquest treball és
també simultani i derivat del l. er , puix s'efectua automàticament amb
la revisió i correcció de la toponimia del mapa.

4. rt TREBALL. Comprovació i conservació de les triangula•
cions geodèsiques i topogràfiques, i de les nivellacions de l'insti-
tut Geogràfic. — Els càlculs geodèsics són en tots els països objecte
d'una continua depuració i rectificació, per la introducció en ells de nous
elements, deduïts deis últims coneixements sobre la veritable figura
de la terra, i de molts perfeccionaments en els aparells i procediments,
de manera que mentres l'Institut Geogràfic estigui encara ocupat en
altres treballs geodèsics per al reste d'Espanya, el Servei Geogràfic
podria anar realitzant a Catalunya aquesta labor de comprovació.

5. nt TREBALL. Formació d'un mapa corogràfic borrador de
Catalunya a escala de 1: 200,000. — Tant l'Estat Major, com
l'Institut Geogràfic, no tindran publicades les fulles de Catalunya de
llurs mapes abans de 15 anys, de manera que podria ésser útil l'esmen-
tat mapa, preparat i publicat en un terme de 3 anys puix podria servir
per a mapa general de carreteres, com a guia d'automòbils, per a mapa
escolar i també per a la cartografia d'un mapa general geològic de Ca•
talunya a la mateixa escala, com un avenç que podria ésser del mapa
geològic definitiu i detallat a l'escala de 1: 40,000 ja en publicació.

6. 3è TREBALL. Topografia del mapa geològic de Catalunya
amb treball de camp realitzat pel Servei Geogràfic. — Hem fet
notar abans, que tant els treballs cartogràfics de l'Estat Major com els
de l'Institut Geogràfic,, bastant perfectes en els procediments matemà-
tics empleats, deixaven molt que desitjar en quant a la deguda caracte-
rització del terreny, per desconeixement i falta per lo tant d'aplicació,
de les normes topològiques, que posen en relació les formes externes del
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terreny, amb la seva constitució geològica i l'acció erosiva dels agents
atmosfèrics i altres. Al voler utilitzar-se la topografia d'aquells mapes
per al del geològic, és on s'haurà de remarcar més aquella deficiència;

per això creiem convenient que el Servei Geogràfic s'encarregués de
la topografia d'aquest mapa, assajant per primera vegada a Espanya,
l'aplicació d'aquelles normes. Es segur que la comparació de les fulles
d'aquest mapa, amb les dels altres referents a la mateixa porció terri-
torial, posaran de manifest la seva major perfecció, lo que serviria per
a esperonar als organismes de l'Estat a millorar la calitat de llurs tre-
balls, que corre perill de minvar, al tractar-se d'augmentar llur
rapidesa.

7. è TREBALL. Estudi i assaigs dels novíssims procediments
d'alx-ecament dels plànols topogràfics pera la formació de mapes.
— Per ais treballs dels tres mapes que s'han esmentat, podrien em-
plear-se els procediments de la fototaquimetria, i en quant ho permetin
les circumstàncies, assajar els més recents de la estereofotogrametria
de Pulfrich o de l'estereoautografia de Von Orel, amb els quals amb
molt escàs personal, podria el Servei Geogràfic equiparar-se i encara
sobrepujar els organismes de l'Estat.

8. té TREBALL. Cooperació a la formació de mapes i altres
treballs internacionals. — Hem dit abans que per acord entre la ma-
joria dels estats civilitzats, s'havia decidit la formació dels següents
mapes internacionals: l. er Carta del fondo dels oceans, a l'escala de
1 :10.000,000, de la qual s'encarregà el Príncep de Mónaco; 2. 011 Mapa
Internacional del món a escala de 1 : 1.000,000 en projecció mericònica,
amb fulles limitades per arcs de paral'lel i de meridià de 6° i 4° d'am-
plitud angular. Al territori de Catalunya li correspon la fulla com-
presa entre els paral • lels de 40° i 44° de latitud nord i els meridians
de 0° i 6° de longitud oest de Greenwich, està encarregada de dreçarla
la França, posant-li el nom de Marsella, no obstant nosaltres creiem
convenient, que també la drecés aquest Servei posant -l •, el nom de
Barcelona, o amb més propietat el de Catalunya, puix aquesta, tant
per la part espanyola com per la francesa, forma el nucli de la fulla.
L'altre mapa acordat, es la Carta internacional del món a escala de
1 : 200,000 per a la navegació aérea, en fulles tals que cada 24 d'elles
formen una del mapa anterior, i també a mida que tinguessin els ele-
ments necessaris, podria aquest Servei anar dreçant les fulles corres-
ponents a Catalunya d'un mapa tant interessant.

També deuria contribuir el Servei Geogràfic de Catalunya als tre-
balls de l'Associació Geodèsica Internacional, de l'estudi de la veritable
figura de la terra, del geodinamisme, del magnetisme terrestre i altres.
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9. é TREBALL. Cooperació a la construcció d'un mapa croquis
geològic de Catalunya en relleu a gran escala de 1 : 25,000. 

—Aquest treball que podria figurar a la futura Exposició d'Indústries
Elèctriques, podria després ésser instal • lat al Museu d'Història Natu-
ral, tenint nombroses peçes per adonar idea dels perfils geològics. Es
aquesta l'escala més apropòsit per a poder -hi senyalar els claps de
terrer més reduïts, àdhuc que les indicacions estructurals referents al
subsòl, així com també per a la geotectònica i l'agronomia.

10. é TREBALL de coi-laboració oficial cartogràfica o topogràfica
en els treballs d'altres seccions de l'Institut, com ja s'ha fet particular-
ment, per a la formació de mapas lingüístics, d'estudis històrics, plà.
nols de zones palúdiques, i plànols de situació de treballs d'excavacions
per a estudis de prehistòria.

11 . é TREBALL. CoPlaboració amb altres Serveis de la Diputació
i de la Mancomunitat, per a la formació de mapes generals de carre-
teres, comunicacions telefòniques, plànols topogràfics de conjunt de
gran extensió, per a obres de regadiu, sanejament agrícola, etc.

12. é TREBALL. Estudi del projecte de la formació del mapa
cadastral fiscal de Catalunya. —Es induptable que la formació del
cadastre fiscal, serà una de les delegacions que ]'interessa més a Cata-
lunya demanar de l'Estat, i; per això és precís que amb anticipació
s'estudii detingudament la formació d'aquest mapa.

PLA DE LA MARXA DELS TREBALLS PER A LA FORMACIÓ

D'UN MAPA COROGRÀFIC BORRADOR DE CATALUNYA

A ESCALA DE 1: 200,000 ENCARREGAT PER LA MANCOMUNITAT

Enterat d'aquell report el president de la Mancomunitat de Cata-
lunya, Sr. D. Josep Puig i Cadafalch, a iniciativa seva, el Consell
Permanent en data del 16 de maig de 1918 acordà encomanar al Servei
Geogràfic la formació d'un mapa corogràfic borrador, que figura en
el 5. nt treball dels exposats poc abans, establint el següent pla de
marxa dels treballs.

Divisió dels treballs de formació. — Segons s'indicava en el
projecte de mapa corogràfic presentat a la Secció de Ciències de
l'Institut d'Estudis Catalans en 26 de febrer de 1917, els treballs de
formació es divideixen en els següents:

1. Aplega intensiva de treballs fets fins al dia.
2. Organització i ordre de marxa deis treballs.
3. Treballs complementaris de camp.
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4. Treballs de composició i dibuix del mapa.
Aplega intensiva de treballs. — Per a la formació rápida del nou

mapa, era precís abans tot ]'intensificar considerablement la busca i
aplega de lo fet fins al dia a Catalunya pels organismes oficials i em-
preses particulars.

Per a això, amb personal apte i en nombre suficient, es faria lo
següent:

Es seguirà buscant en els Ajuntaments de Catalunya i regions
veïnes si tenen plànols de llurs termes municipals, i amb delineants es
treuran les còpies, calcades sobre el mateix lloc on se trobin els ori-
ginals.

Es continuaran les investigacions i demandes a les oficines tècniques
de les Diputacions Provincials i Mancomunitat, «Jefaturas» d'Obres
Públiques, Divisions de Ferrocarrils i Hidràuliques, Serveis de Mines,
Forestal i Agronòmic de l'Estat, tant per a obtenir còpies dels trebalis
topogràfics realitzats per llur propi personal facultatiu, com per les
dels trebalis deis projectes i demandes de concessions fetes per parti-
culars, o al menys els antecedents que es puguin recollir referents a
aquests projectes particulars de ferrocarrils, carreteres, salts d'aigua,
regadiu, concessions mineres i altres.

S'acabarà de recaptar de les Companyies de Ferrocarrils els qua-
derns dels perfils longitudinals de les vies, i tant d'elles com d'altres
empreses particulars es procurarà obtenir el major nombre possible de
treballs topogràfics realitzats per a les mateixes.

De I'lnstitut Geogràfic i Estadístic caldrà fer activar la remesa
d'elements de dades de triangulacions geodèsiques de 2. n y 3• r or-
dre, topogràfiques i plànols topogràfics de termes municipals.

S'utilitzarà tot el que es pugui de lo fet per al mapa geològic de la
província de Barcelona a escala de 1 : 40,000 i per al mapa geogràfic
de la mateixa que a l'escala de 1: 100,000 està formant el Servei Pro-
vincial de Carreteres de la Diputació.

Del Dipòsit Hidrogràfic de la Marina es té quasi tot lo publicat, i
deis Serveis Topogràfics dependents del Ministeri de la Guerra es
procurarà obtenir tot lo que bonament sia possible.

Es buscaran i treuran tota classe de dades dels centres excursionis-
tes, i no cal dir que per a les zones fronterisses del mapa es farà ús de
les fulles dels mapes oficials francesos i del d'En Schrader dels Pire-
neus.

Organització i ordre de prelació dels treballs. — En el projec-
te esmentat de mapa corogràfic en 14 fulles, limitades per arc de pa-
ral'lei i de meridià de 1 0 i 30' d'amplària angular respectivament, es
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proposava dreçar llurs minutes a escala de 1 : 150,000 per a ésser re-
duïdes en el fotogravat a la de 1; 200,000 de publicació; però ara,
amb l'objecte de formar un com a mena d'avenç del mapa topogràfic
a escala de 1: 100,000 i poder construir-se fàcilment, si es desitja, uns
mapes murals de conjunt a aquesta escala, serà més convenient em•
plear-la per a les minutes, i també en lloc de dreçar directament les 14
fulles indicades, es faran les 43 del mapa topogràfic, o siguin les Ii•
mitades per arcs de paral'lel i meridià de 30' i 15' d'amplària angular,
lo qual facilitarà molt la distribució del treball.

Segons els materials de composició aplegats, es podran classificar
les 43 fulles, sense comptar les dades del mapa itinerari militar, en
quatre categories.

1. a Fulles que tinguin disponible aproximadament un 75 °/a de
llurs elements totals de formació.

2." Fulles de les quals es compti amb prop del 50 °/° d'aquells ele.
ments.

3 •	 Fulles de les quals no hi hagi més que un 25 °/°.
4.° Fulles de les quals no hi ha més dades que les del mapa iti-

nerari.
Establerta aquesta classificació, amb l'objecte de guanyar temps i

tenir aviat enllestides algunes fulles, s'empendran els treballs comple-
mentaris de camp i els de gabinet, seguint l'ordre de prelació conve-
nient perquè es vagin omplint i dreçant les minutes, començant per
les de la 1.° categoria y seguint per les de les 2. a , 3.° i 4•°

Treballs de camp complementaris. — Aquests treballs seran de
dues classes; uns de triangulació pera complementar les dades de les
xarxes geodèsiques i topogràfiques de l'Institut Geogràfic o altres
que es puguin aplegar, a les parts on manquin totalment, o siguin in-
suficients, per a situar sobre les minutes llurs elements topogràfics
d'ompliment; altres treballs seran de topografia a les parts on no es
tinguin més dades que les de les fulles del mapa itinerari militar, per
a millorar-les, revisant -les, completant llur planimetria, si és precís, i
obtenint les dades necessàries per a la representació de l'altimetriao
relleu del terreny, que no figura en aquelles fulles.

Els treballs de triangulació ràpida consistiran en estacionar en els
vèrtexs geodèsics convenients de l. r , 2. n i 3. r ordre, on n'hi hagi,
per a situar des d'ells per trisecció directa els punts importants del
terreny, torres d'esglésies de pobles, ermites, cims de muntanyes, etc.,
que siguin necessaris, o bé determinar llur situació per trisecció inver-
sa, estacionant en els punts i observant els vèrtexs geodèsics; tant a
l'un com a l'altre cas es podrà calcular la situació geogràfica dels
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punts o situar-los directament sobre el mapa d'una manera gràfica.
Els treballs topogràfics complementaris d'ompliment de les parts

buides de les fulles, consistiran en l'aixecament d'itineraris taquimè-
trics lleugers seguint algunes carreteres, vies fèrries o cursos d'aigua,
de manera que el terreny quedi dividit en zones d'uns 250 quilòmetres
quadrats d'extensió. Els costats d'unió d'estacions consecutives
d'aquests itineraris seran lo més llargs possibles, d'uns 800 metres per
terme mig, empleant el sistema d'unió amb dos punts intermitjos ob-
servats per al càlcul de la distància; els punts de detall del terreny
s'obtindran per radiació i lectura de mira fins a uns 500 metres de dis-
tància i els més llunyans i d'importància es situaran per intersecció
des de dues estacions; procedint d'aquesta manera es podran aixecar
amples faixes de terreny a les dues bandes de l'itinerari, i les parts
centrals d'aquelles zones, que quedaran sense aixecar, s'ompliran amb
altres itineraris taquimètrics molt més lleugers, o amb brúixoles i ba-
ròmetres. Uns i altres itineraris es lligaran en lo possible a vèrtexs
geodèsics i punts de la triangulació ràpida anterior.

Formació i dibuix de les fulles. — A mida que es vagin aplegant
els elements de triangulació i topografia necessaris per anar omplint
les fulles, es faran unes primeres minutes de composició o borradors de
les fulles sobre paper de tela transparent a l'escala de 1 : 25,000, si
tenen aquesta o altre més gran, la major part dels materials de la fu-
lla corresponent, o la de 1 : 50,000 si aquesta fos la predominant dels
plànols topogràfics disponibles, per a estalviar en lo possible el fer-les
reduccions o ampliacions prèvies necessàries per a posar tots els ele-
ments a la mateixa escala i passar-los fàcilment a la minuta per un
senzill calcat. La delineació i retolació d'aquestes minutes borradors
es faran molt a la lleugera, sense pretendre obtenir una perfecció ex-
tremada, donant als gruixos de les línies i a les lletres dels rètols les
proporcions adequades perquè quedin amb les normals després de la
reducció fotogràfica que es faci d'aquestes minutes a l'escala
de 1 : 100,000.

Conseguides aquestes minutes reduïdes, amb elles i per medi d'un
calcat i decalcat directe, es podran dreçar, si es desitja com hem dit an-
teriorment, alguns mapes murals de conjunt de Catalunya a l'escala
de 1: 100,000 de molta utilitat i conveniència.

Aplegament de treballs existents. — Rebut a primers de maig
l'avís del Sr. President de la Mancomunitat de que aquesta segura-
ment subvencionaria els treballs d'aquest Servei Geogràfic per a la
formació d'un mapa borrador de Catalunya, el dia 4 d'aquell mes es
començà a dreçar un bocet o croquis de mapa mural de conjunt a

13
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escala de 1: 100,000, el qual fou acabat el dia 11 desprès de 7 dies
amb més de 10 hores diàries de treball, i presentat al Sr. President i al
Consell Permanent de la Mancomunitat, per a donar una idea acabada
de les dimensions d'un mapa tal i de la seva conveniència.

Ratificat pel Sr. President el dia 16 de maig el seu anterior avís,
sortirem el 18 cap a Madrid per a fer a l'institut Geogràfic i Estadis.
tic les gestions necessàries per a enterar-nos de l'estat actual i marxa
futura dels seus treballs a Catalunya, i recaptar novament del Director
General l'autorització per a obtenir còpies de les dades de les triangu•
lacions geodèsiques, topogràfiques i les fotogràfiques dels plànols de
termes municipals, puix s'havia prohibit el treure còpies de cap mena,

L'estat en aquella data dels treballs de l'Institut Geogràfic a Cata•
lunya resulta que era el següent:

La triangulació geodésica de l. r ordre estava totalment acabada.
La de 2. 11 ordre, terminada per complet la de la provincia de Tarra-
gona; a punt d'ésser acabada de calcular la de la de Lleida; a mig
calcular tota la de Barcelona; establerts quasi tots els senyals i co-
mençada a observar la xarxa de la provincia de Girona; i la llargària
dels costats de 2. n ordre varia generalment entre 15 i 25 quilòmetres,
En quant al 3. r ordre geodèsic, estava completament acabada la
seva xarxa a la provincia de Tarragona, i als partits judicials de Vila
nova i Vilafranca de la de Barcelona, havent-hi destinats cinc engi;l-
yers geògrafs per a treballar a la part meridional de la provincia de
Llei la ; restant de la provincia de Barcelona; però en lo que restava
d'aquell any no passarien segurament gaire més al nord del paral'lel
de 41 0 45' de latitud; i la llargària dels costats de 3• r ordre varia en•
tre 5 a 15 quilòmetres.

Respecte als treballs topogràfics, hi havía lo que s'indica en el
quadre següent:

PROVÍNCIES PARTITS JUDICIALS

NOMBRE DE TERMES

Aplegats ' Existents Que es
en el a treballaran

Servei 1'L G. i E. enguany

Tortosa ..................... 20 1 »
Gandesa .................... 5 4 6

Tarragona.,....	 Falset ........................ 1 1 12
» » 3Reus

........................Tarragona..... » » 1
Vendrell ..................... » 1 »
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PROVÍNCIES 1 PARTITS JUDICIALS

Vilanova
Vilafranca ..................
Igualada.....................
Sant Feliu de Llobregat
Manresa ....................

Barcelona Berga ........................
Terrassa ....................
Sabadell.....................
Granollers .................
Mataró......................

^ Barcelona ..................

1 Lleida ........................
Lleida ............	 Les Borges ................

Cervera.................... .

NOMBRE DE TERMES

Aplegats I Existents I Que es

	

en	 el	 a	 treballaran
Servei	 1'I. G. i E.	 enguany

8

	

14
	

10
	

»

	

6
	

11
	

2

	

4
	

12
22

1
7

11
14
10
2

	

»	 1	 »	 1	 6

	

»	 »	 17

	

»	 »	 7

TOTALS............ 	 558	 1	 40	 1	 121

L'autorització demanada per treure còpies fou concedida, quedant
encomanada a un auxiliar de càlcul del mateix Institut la tasca de
treure les de les dades de les triangulacions geodèsiques i topogràfi-
ques, i en quant a les còpies dels plànols dels termes municipals es se-
guiran enviant les fotogràfiques com abans, i si per excés de treball
o altra causa no fos possible l'enviu amb la urgència necessària, s'en-
carregaran d'elles alguns delineants d'aquell Centre.

Amb aquests antecedents i lo que tenim aplegat en el Servei deis
grans plànols de les zones de regadiu del canal d'Urgell i el d'Aragó
i Catalunya, i els de les Guilleries de l'Estat Major i voltants de Gi-
rona i altres treballs, de primer moment es podíen classificar les 43 fu-
lles del mapa en les quatre categories esmentades, de la manera se-
güent:

1." categoria. — 9 fulles: números 23 i 24 (Girona); 34, 35 i 39,
(Barcelona); 25 i 26 (Lleida); 41 i 43 (Tarragona).

2. 11 categoria. — 14 fulles: números 16 (Girona); 22, 28, 29 i 30
(Barcelona); 18, 19, 27, 31 i 32 (Lleida); 36, 37, 40 i 42 (Tarragona).

3. categoria. — 9 fulles: números 9, 10, 15 i 17 (Girona); 21 (Bar-
celona); 1, 2 i 20 (Lleida); 5 (Andorra).
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4. 8 categoria. — 11 fulles: números 11 (Girona); 14 (Barcelona); 3,
4, 6, 7, 8, 12 i 13 (Lleida); 33 i 38 (Tarragona).

Les fulles de la frontera francesa, que podrien ésser incloses a
la l. a o 2• a categoria, ho han sigut a la 3.°, tenint en compte les difi•
cultats que hi haurà per a omplir les parts buides que correspondran
a la carena dels Pireneus.

Aquesta classificació no era definitiva, puix segurament, amb la in-
tensificació de l'aplega de treballs existents, se'n trobaran d'altres que
la faran canviar; però per ara és la que ens servirà de norma per a l'or-
dre de marxa dels trebalis, com hem dit abans.

Així és que, abans tot, s'emprengueren amb tota activitat els tre-
balls complementaris de triangulació ràpida i topogràfics d'ompliment
per a poder dreçar les 9 fulles de la 1.' categoria, les quals es procurà
acabar a la fi de l'any 1918.

Atesos els treballs anteriors de camp i els consegüents de gabinet,
es farà tot lo possible per empendre i, si pot ser, acabar els treballs de
camp per a les 14 fulles de la 2.° categoria, de manera que poguessin
començar-se a dibuixar i acabar-se l'any de 1919.

Després d'això, si es troba una solució convenient, es començaran
dintre aquest any els treballs de camp per a alguna fulla de les de la
3. a categoria, i si no és possible, es realitzaran dintre l'any vinent
així com els d'algunes de la 4.' categoria, a fi de que dintre l'any 1920
puguin ésser acabades 14 o 15 fulles.

Durant l'any 1920 s'acabaran tots els trebalis complementaris de
camp per a les fulles de la 4.' categoria, i en la primera meitat de
l'any 1921, en què finirà el terme de tres anys fixat per a la formació
del Mapa, es dibuixaran les cinc o sis fulles que restin d'aqueixa ca-
tegoria.

En el desenrotllament d'aquests treballs es tindrà present, sobretot
per als de camp, de «no deixar per a demà lo que es pugui fer avui,
de manera que, especialment, per als treballs de camp, es farà sempre
tot lo possible, no solament per acomplir el pla marcat, sinó per a
avançar-lo en lo que es pugui.

En quant als trebalis de gabinet, amb el personal actual del Servei
es van fent de rnoment tots els preliminars necessaris de preparar
les fulles que han d'ésser primerament dreçades, les quals seran -
prescindint de la 43 de «les Goles de l'Ebre », ja acabada i que
ja havem detallat — la 41 de Tortosa, la 39 de Vilafranca, la
23 de Girona i la 24 de La Bisbal, preparar els elements topo-
gràfics d'ompliment disponibles i altres operacions preparatòries
indispensables.
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ESTAT ACTUAL DELS TREBALLS

Formació de la fulla 43.—S'emprengué la formació de la fulla 43,
en el mes de maig de 1916, i més tard, es sospengué el requadrat i
quadriculat general de totes les fulles, per a dedicar tot el temps a
aquella fulla, qual minuta a escala de 1 : 50,000, no ha sigut acabada
fins el mes de gener de 1918, a causa de moltes interrupcions per altres
treballs peremptoris. Aquesta formació de la dita fulla ja hem expo-
sat abans com ha sigut realitzada.

Preparació de les fulles 40, 41 i42. —Per l'acord que hi ha
d'haver entre la fulla anterior i les dels seus voltants del mapa, les
40, 41 i 42, preparàrem tots els elements geodèsics i topogràfics que
havíem aplegat de les mateixes, i formàrem llurs croquis d'acoblament
a escala de 1 : 25,000, reduint prèviament a aquesta escala i a la de
1: 50,000 de les minutes, els valors de la llargària dels costats de les
triangulacions geodèsiques i topogràfiques, i fent-se tots els càlculs
per a situar els vèrtexs geodèsics, dintre la quadrícula geogràfica de
meridians i paral'lels. Seguint el plan de marxa indicat abans, s'han
pogut aplegar tots els elements de formació de la fulla 41, havent-se
dreçat la seva minuta a l'escala de 1: 25,000, la qual figurá en l'Expo-
sició cartogràfica, així com una reducció fotogravada de prova som

-brejada i il'Iuminada en colors a l'escala de publicació, o sigui, de
1:100,000.

Treballs de preparació de la fulla 39. — Desitjosos d'enllestir
promptament una altra fulla desprès de la 43, ens fixàrem en la 39,
corresponent a Vilanova i Geltrú i Sitges, i en la qual la part conti-
nental representada és molt reduïda, entrant-hi tina de petita de la
província de Tarragona, i tina faixa costera de la de Barcelona, tenint
aplegats d'aquesta última els plànols topogràfics dels termes muni-
cipals que la composen i les dades de llurs triangulacions topogràfiques,
però en canvi no teníem cap vèrtex geodèsic de l'Institut Geogràfic.
Per això ens decidírem a utilitzar els de la triangulació feta per la Co-
missió Hidrogràfica de la Marina, alguns dels quals semblaven ésser
comuns a aquelles xarxes topogràfiques, de modo que situats en el
mapa podrien servir de punts de referència per a posar-hi els demés
d'aquestes, i després els plànols topogràfics; però, fet un estudi previ
de comparació entre aquesta triangulació de la Marina i les geodèsi-
ques de l'Institut Geogràfic a Catalunya, després de tres mesos d'es-
tudi i treballs, ens fou impossible posar-les d'acord, en els vèrtexs
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comuns a ambdues, trobant diferències bastant grans tant en la situa
ció geográfica deis costats comuns també a les dues xarxes, per lo
que creient que en les fulles veïnes de formació fundada sobre els
vèrtexs de l'Institut, es faria patent aquell desacord, desistirem de
emplear els de la Marina. Aplegats també els seus elements de for•
mació, está a punt d'esser acabada; així com la fulla 24; i molt avan-
çada la 35.

PROJECTE DE LA CARTOGRAFÍA PER A EL MAPA GEOLÒGIC

DE CATALUNYA A ESCALA DE 1 : 40,000

Per indicació de la Secció de Ciències, ens posàrem d'acord amb
el Director de] Servei Geològic, fent l'estudi del projecte de la carto-
grafia d'un mapa geològic de Catalunya, a escala de 1 : 40,000 com a
continuació del que actualment s'està formant de la provincia de Bar-
celona, però subjectant-se a una divisió en fulles regular i metòdica i
empleant la projecció polièdrica per al traçat de meridians i paral'lels;
les fulles adoptades están limitades per arcs rectificats de meridià i
paral'lels de 15 minuts sexagesimals, resultant 78 fulles per al total
del mapa. Es traçà un gràfic d'aquesta divisió, acompanyat de uns
quadres numèrics amb les dimensions deis costats de les fulles: aquest
gràfic s'entregà al Director del Servei Geològic Dr. M. Faura i
Sans, el 20 d'octubre de 1917. També s'acordà en principi, que el
Servei del mapa geogràfic s'encarregaria en endavant, deis treballs
de triangulació necessaris per a la formació de cada fulla, i que
l'omplenament seguiria fent -se croquisant sobre el terreno amb el
major detall possible procurant al ensems un major perfeccionament
en la representació gráfica.

REPRODUCCIÓ 1 PUBLICACIÓ DEL MAPA DE CATALUNYA

A L'ESCALA DE 1: 100,000

A mida que es vagin acabant les minutes borradores i reduïdes
totes elles fotogràficament a l'escala de 1: 100,000, per a la publi-
cació del mapa, podran ésser copiades amb tota cura i perfecció per
dibuixants gravadors, sobre paper-cartrolina especial, i reproduïdes
després a l'escala que es desitgi pel sistema dit fotolit o altre pro-
cediment de fotogravat semblant. En aquest mapa s'emplearan els
signes convencionals més usats en la cartografia moderna, i el relleu
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del terreny es figurarà amb corbes de nivell de 50 en 50 metres on
hi hagi dades suficients, complementades amb un lleuger ombrejat o
difumat amb tons de color convenients; on no es disposi d'aquelles
dades necessàries, no es posarà més que aquest ombrejat amb cotes
isolades de nivellació, però fent de manera, com en alguns mapes
estrangers, que no desentoni la part sense corbes de nivell de la que
n'ha de tenir.

Com a censura i comprovació de les minutes, a més de les que
constantment es vagin fent durant el desenrotllament dels treballs
abans d'ésser copiades definitivament pels dibuixants gravadors per
a llur reproducció, s'enviaran les reduccions fotogràfiques de les mi-
nutes als Serveis tècnics de la Mancomunitat i de la Diputació per a
llur revisió, fent lo mateix amb les societats científiques i d'excursio-
nisme i amb algunes persones reputades com a molt coneixedores de
les zones representades a les fulles.

Procedint d'aquesta manera, si Déu ajudant, els treballs de camp
i de dibuix resulten bé, i encertada finalment la factura de la publica-
ció del mapa, aquesta serà segurament remuneratòria per a les enti-
tats que l'hagin subvencionat, per la gran demanda que es fa i la neces-
sitat que se sent d'un mapa que sia millor que els existents actual-
ment de Catalunya.

Barcelona, febrer de 1919.	 JOSEP DE RIVERA,
Enginyer Cartògraf.

Director del Servei Geogràfic de Catalunya.

Condicions estructurals del terreny
en la caracterització de les

comarques catalanes 1

LII-1^

Es relacions estructurals estratigràfiques, són les originàries
de l'orografia d'un país, i. amb aquesta es limiten en l'ai

-guabès de les carenes les conques hidrogràfiques, en els
 quatre aspectes llurs de conca de recepció, zona d'aigua-

barreig, conca mitja i, per últim, la baixa o de desembocadura.

1. Extracte de la conversa donada en la sessió del 7 de febrer de 1919, acompa-
nyada d'un nombre verdaderament extraordinari de projeccions referent als relleus
més sortints j ales fites naturals de tot Catalunya, des de Cap de Creus al Mont Perdut.
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Doncs bé, tota comarca natural estarà limitada per els termenais
de major transcendència segons els tres aspectes: geològic, orogràfic
o hidrogràfic, essent suficient per a cloure-la quant hi hagi qualques
fets que puguin confondre la limitació el que tingui un caràcter de
major precisió.

La fisiografia terrestre al caracteritzar en ses relacions estructurals
les comarques naturals segella les condicions de vida de la població
que s'hi hostatja, i per això l'etnografia resta perfectament definida
en quiscuna de les comarques naturals, així corn també les modalitats
de la parla i amb elles la toponímia, que freqüentment revela el caràc-
ter dels accidents naturals. Fets palesament demostrats per la tra•
dició i per la història des de les més llunyanes documentacions ver•
bats, escrites o gràfiques.

Per lo tant el mitjà fonamental per a la determinació de les comar-
ques naturals és l'estructura del terrer. Ert aquest criteri verament
naturalista, o millor geològic, és en el que ens fixarem al tractar sin-
tèticament de donar compte del nombre de les comarques caracterit-
zades, amb tendència a l'acoblament i no a una fragmentació. Pres•
cindirem en absolut de totes aquelles qüestions ètniques, històriques i
polítiques, amb Gual aspecte han sigut ja analitzades totes les comar-
ques per el malaguanyat N. Font i Sagué en son treball premiat per
els Jocs Florals de Barcelona,' fent tina erudita recopilació de mate-
rial dispers, restant inèdit tan Mapa comarcal de Catalunya que
s'acompanyava, i es guardat en l'Arxiu del CENTRE EXCURSIONISTA

DE CATALUNYA donat per el mateix autor. Posteriorment s'han fet
altres estudis pel senyors Carreras i Candi, Cèsar August Torras,
F. Flos i Calcat, J. Rivera, etc.

Emprò resta encar per fer una perfecta limitació de les comarques
naturals, no fitades amb precisió moltes d'elles en eis extrems llurs;
a n'aquest objectiu doncs, ens havem proposat indicar breument
nostre criteri per a quiscuna d'elles, baix el punt de vista geològic
per si en qualque d'elles podem contribuir en definir la limitació que
naturalment li correspongui.

Per a que serveixin d'orientació indicarem abans de detallar-les
les normes geològiques que poden ésser utilitzades per a la caracte-
rització de les comarques a més de les orogràfiques i hidrogràfiques,
tals són: la recordança de moviments geotectònics d'enfondrament o
redreçament en èpoques geològiques passades; el presentar tina uni-

1. Font i Sagué (N.) Determinació de les comarques naturals i /aisldriques de

Catalunya. Obra de 130 planes. 1897.
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tat estratigráfica en perfecte concordància; si corresponen totalment
a una formació geològica; l'ésser aquesta moguda per alineacions o
grups de resistència màxima; les zones fallades, plegades o revoltes,
fins en el cas molt freqüent de que aquestes atravessin les conques
hidrogràfiques, formant gorjes, congostos o portells; els macius
muntanyosos, amb tot i formar part d'una sola constitució geològica,
per servir de dispersió hidrográfica no deuen formar part d'una sola
comarca; les formacions deis deltes marítims amb les conques baixes
poden constituir una comarca, etc.... Amb lletres majúscules encap-
salarem les descripcions de les comarques millor definides, i amb lle-
tres cursives les regions comarcals secundàries.

EMPORDÀ

Es subdivideix en dues subcomarques l'alt i baix Empordà, com
-prent el primer les conques del Muga i Fluvià, mentre que el baix

Empordá queda reduït al baix Ter.
Geològicament es pot considerar perfectament limitat en lo que es

refereix a l'alt Empordá; àdhuc que l'orografia pirenaica en la part
nord el separa de les comarques de la vessant francesa. L'Empordà
comprèn una zona d'enfondrament que s'inicià poc després de l'aixe-
cament deis Pireneus i amb el descens de la gran fossa mediterrània
de la qual formà part durant els períodes míocènic i pliocènic, inva-
dida per les aigües mediterrànies. En virtut d'aquests trastorns geo-
tectònics 'en l'Empordà s'hi troben terrenys de gairebé totes les for-
macions geològiques: el granit en la part nord, els gneis a l'indret de
Roses i part de la serralada oriental, fins al cap de Creus; aquest te-
rreny es troba cobert en concordáncia per les llicorelles del silúric, el
triàsic está repartit a claps com el Pont de Molins, Darnius, etc.;
el juràssic no forma més que un petit clap sobre el qual está sentat el
castell de Figueres; el cretaci está molt desenrotllat en la separació
de les conques d'entre el Fluvià i Ter, des d'Empúries a Estartit. El
numulític té gran desenrotllo en la part alta del Muga i en tota la regió
del ponent d'aquesta comarca; del miocènic solament n'hi ha un re-
duït clap a Sant Miquel de Fluvià; mentre el pliocènic constitueix el
subsòl de la vorera mediterrània del golf de Roses sorgint a l'exterior
a Baseya i Ciurana; tota la terra baixa cobrint a les anteriors forma-
cions està omplenada d'aluvions quaternaris. Apart d'aquestes for-
macions sedimentàries n'hi ha alguns grops volcànics com a prop de
Cadaqués, Arenys de l'Empordà, Vilacolum, Baseya, Palausavardera,
Pedret, etc.

14
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L'Empordà en la terra baixa constitueix una conca artesiana molt
extensa, oberta en el Mediterrani en el golf de Roses.

LA GARROTJA

Partint de l'Empordà, i en realitat del Congost que el separa en
la conca del Ter, del Gironès, o millor dit de La Selva i de les Guille-
ries, fins als Pireneus, resulta ésser una comarca intermitja que inte-
gra el maciu de Rocacorba, el comtat de Besalú, la part més alta de
La Muga i tota la conca de recepció de] riu Fluvià, amb les altes valls
de Vianya i Llerca. Aquesta comarca fou considerada per Mn. Font
i Sagué com a comarca secundària. Si bé té una caracterització es-
pecial baix el punt de vista orogràfic, car tota la comarca es munta-
nyosa, escabrosa, i qualques boscúries en les parts obagues; no obs-
tant, estratigràficament, està perfectament lligada amb I'Empordàcar
el terreny de tota aquesta comarca pertany en sa major part al
període eocènic, com continuació dels estrats que integren una
bona part de l'alt Empordà. El centre comarcal correspon a Olot,
vèrtex continental de la regió volcànica triangular anomenada oloti-
na, compresa entre els puntals de major resistència, els Pireneus
i el Montseny.

LA SELVA

Presenta geològicament un caràcter especialíssim car tota aquesta
comarca està integrada pels terrenys arcaics i precàmbrics des de Giro-
na a l'acabar les formacions eocèniques que separen La Selva de I'Em-
pordà fins a la conca del Tordera i en la regió meridional fins a la vora
mediterrània coneguda per la costa brava. El granit no és el de la
forma tipu sinó que presenta els caràcters d'una roca eruptiva relati-
vament moderna, probablement post-paleozoica de color rosat, fre-
qüentment amb mica blanca i mica negra, generalment descompost en
la superfície, com pot veure's des d'Hostalric, Massanet de la Selva,
Vidreras, Caldes de Malavella, Blanes, Lloret, etc. En els estreps
de la serra de les Gabarres hi tenen desenrotllo els estrats precàm-
brics. El maciu del Montseny és l'accident orogràfic que limita
aquesta comarca per la part occidental. En el centre d'aquesta co-
marca hi té especial desenrotllo el sicilià, últim període de l'era ter-
ciària, en el qual s'hi troben restes de cargols terrestres, en les argi-
les deis llots que s'hi sedimentaren en aquella època i que avui són
explotades en les rajoleries de les rodalies de Girona, Riudellots, For-
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vells, etc. Damunt d'aquestes sedimentacions s'hi extèn el material
saulonenc, producte de descomposició de les roques granítiques que
limiten la comarca. Aquesta, demés, pot considerar-se com a una
comarca artesiana, closa, endocontinental, d'aigües semisurgents.
Hidrogràficament no constitueix cap conca definida per no formar-s'hi
cap riu important. En aquesta comarca hi són abundosos els grups
volcànics, com els d'Hostalric, Tordera, Caldes de Malavella, etc.
Demés són notables els manantials de les aigües sulfuroses de Santa
Coloma i les termals de Caldes de Malavella. Cal remarcar que en
el centre d'aquesta comarca, en temps històrics no llunyans, hi havia
encara l'estany nomenat de Sils.

EL GIRONÈS

Tenint en compte la constitució del terreny el Gironès deu ésser
considerat realment com a una comarca secundària, car per la part
occidental està íntimament unida amb La Selva, mentre que perla part
oriental i nord deu ésser unida a l'Empordà, tota vegada que les for-
macions numulítiques són les que hi tenen extraordinari desenrotllo a
l'igual que a La Garrotja. La part muntanyosa del Gironès està re-
presentada principalment per les estribacions de Collsacabra, de la
serra de Finestres i de Rocacorva; per lo que no és més que un estrep
de La Garrotja.

RIPOLLÈS AMB LES VALLS DE RIBES, CAMPRODON

Cada una d'aquestes valls és considerada pel senyor Cèsar August
Torras com a comarques distintes, així com Mn. Font les considera
com a parts d'una mateixa comarca que nomena Muntanya. Si nos-
altres tenim en consideració un accident geotectònic íntimament rela-
cionat amb l'aixecament dels Pireneus podrem senyalar una alineació
mitja transversal en aquestes valls que es manifesta mitjançant un re-
dreçament de les capes que limiten les formacions terciàries numuliti-
ques que des de laVall de Camprodon, venint deRocabruna i SantPau,
passen per Surroca, Muntagut, Gombreny, etc., que forrnant engor-
jats limiten les valls altes. Però com nosaltres considerem aquestes
valls altes com a cercles de recepció de les conques del Ter i Freser,
entenem que no tenen prou extensió ni caracterització per a ésser con-
siderades com a tals comarques, sinó simplement com a comarques se-
cundàries; car resten ambdues valls, la de Ribes i la de Camprodon
íntimament lligades amb el Ripollès, on existeix l'aiguabarreig dels
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dos rius. Així és que la limitació d'aquesta comarca deu ésser consi-
derada orogràficament, no geològicament; i també hidrogràficament
per quant està integrada per una sola conca, que és la de l'alt Ter,
En aquestes valls s'hi troben, en el sentit transversal, des de les estra-
tificacions gneíssiques fins a I'oligocènic.

LA PLANA DE VICH

Es aquesta una de les comarques més ben caracteritzades geològi-
cament de les que hi ha a Catalunya. Forma al centre una gran pla

-núria o calma limitada per accidents orogràfics com els estreps del
Montseny, Monts de Sau, Collsacabra, Gurp i Collsuspina. Les for-
macions geològiques de les estribacions del Montseny perteneixen al
granit i al càmbric; mentre el centre de la comarca en sa major super-
fície està composta pels estrats eocènics els que s'aixequen a l'indret de
Torelló. Està travessada aquesta comarca pel riu Ter de ponent a
orient. En la part de ponent limita amb el Moianès i Llussanès, for-
mant aquestes comarques veïnes l'aiguavés d'entre la conca del Ter i
la del Llobregat essent-ne el vèrtex hidrogràfic el de Puig Rodós; a
('ensems que geològicament també tenen una certa limitació, tota
vegada que aquestes comarques veïnes estan ambdues integrades per
l'oligocènic de color rogenc quelcom cendrós. No obstant a la part de
migdia té major caracterització la limitació de la comarca de la plana
de Vich, car geològicament és continuada fins a Aiguafreda, amb tot
i formar part ja des de Balanyà de la conca hidrogràfica del Congost
afluent al Besòs.

Una bona part d'aquesta comarca està mapada en el plànol de les
Guilleries fet per l'Estat Major; i a més pel geològic i topogràfic de
Almera i Brossa a l'escala de 1 : 30,000.

LES GUILLERIES

Aquesta comarca està compresa entre La Selva, La Garrotja i la
plana de Vich. La seva característica no és pas hidrogràfica car es
troba travessada pel riu Ter; ni geològica perquè està integrada de
variats terrenys; i sí solament pel seu aspecte orogràfic, escabrós,
acinglerat, amb macius de grans relleus, en els estreps septentrionals
del Montseny. En sa part occidental aquesta comarca està perfecta-
ment unificada amb la plana de Vich, així com en la part meridional
amb La Selva i la part septentrional limita amb La Garrotja pel Puig-
sacalm. Aquesta també, és una de les comarques que deu ésser con-
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siderada com a secundària, al nostre entendre, per no presentar una
unitat ben definida.

D'aquesta comarca n'hi ha aixecat un mapa, fet per l'Estat Major
a ¡'escala de 1 : 50,000 i amb corbes de nivell de 40 metres.

EL CONGOST

Hi ha qui pretén fer-ne una comarca especial de la conca hidrogrà-
fica del Congost afluent al Besòs, però que realment deu pertànyer a
l'alt Vallès. Limitant ainb la plana de Vich, en la part nord per l'in-
dret d'Aiguafreda forma part d'aquella veïna comarca des de l'aigua-
vés fins a Aiguafreda. Aquesta regió és nomenada, també, Sofs-fe-
réstecs, comprenent part de les Guilleries.

LA MARESMA O COSTA DE LLEVANT

Es una faixa costera entre el Mediterrani i el Vallès que des del
limit de la comarca de La Selva arriba fins al pla de Barcelona. Està
totalment integrada per les roques granítiques, apart de qualques for-
macions paleozòiques que resten enclavades en el maciu del Mont -Ne-
gre . Hidrogràficament no compta més que amb les rieres que sepa-
radament desemboquen una per una al Mediterrani, així és, doncs,
que la característica d'aquesta comarca, a més de la geològica, és el
de formar una carcassa orogràfica parat' lela a la costa.

Aquesta comarca està totalment mapada en les fulles 1, IV, V, del
mapa geològic i topogràfic del Dr. Almera a ¡'escala de 1: 40,000.

VALLÈS

Aquesta és una comarca perfectament constituïda baix els tres as-
pectes, geològic, orogràfic i hidrogràfic. Geològicament forma part
de la gran badia mediterrània que omplenava el Penedès i el Vallès, ja
que tenia comunicació amb la mar pel portell del Vendrell; així és que
la part central està integrada pels estrats terciaris del miocènic en sa
major part, mentre en la part septentrional i meridional, orientats de
nord-est a sud-oest, resten en peu els contraforts de la gran volta es-
fondrada i que en altre temps havia format part del maciu coster total-
ment unificat. Per això podem distingir molt bé el baix Vallès de
l'alt Vallès que és muntanyós, ja que en la part alta hi limita l'eocènic
de la plana de Vich, amb escarpades cingleres. Hidrogràficament,
comprèn, la conca del Besòs i ses afluents, traspassa l'aiguavés que
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limita aquesta conca hidrográfica amb la del Llobregat que passa
entre Sabadell i Terrassa, davallant de Sant Llorenç del Munt; així
doncs, el Vallès comprèn a més la conca de la Riera de les Arenes
que és afluent al Llobregat. En la part meridional limita amb el pla
de Barcelona pel portell de Montcada.

Constitueix una conca artesiana, closa, endocontinental, indivi.
dualitzada, independent del baix Besòs.

Aquesta comarca quedará totalment mapada amb les fulles V, del
Dr. Almera i la VI que tenim en curs de publicació, del mapa geològic
i topogràfic de Catalunya.

PLA DE BARCELONA O BAIX LLOBREGAT

La característica peculiar d'aquesta comarca, o millor subcomarca,
és com si fos una continuació de la Maresma, limitant amb el Vallès
pel portell de Montcada, i amb el Penedès pel portell del Congost de
Martorell. Essent la part plana composta de terrenys quaternaris di.
luvials en les vores de Barcelona i aluvials en el delta del Llobregat.
En aquesta gran esplanada hi desemboquen a no gran distància els dos
rius Besòs i Llobregat. I si bé presenta tina caracterització especial
l'anomenat pla de Barcelona perfectament limitat, no obstant, per la
seva reduïda extensió, no deuria pas ésser considerat com a una co-
marca; no obstant, deu considerar-s'hi tota vegada que és el centre
de la capitalitat catalana i amb ella deuria ajuntar-s'hi encara la Ma•
resma, per formar un tot únic. El baix Llobregat i el baix Besòs en el
subsòl llur són favorables a les aigües artesianes surgents, lo que ha
motivat nombroses perforacions.

PLA DE BAGES

Aquesta comarca geològicament presenta una fesomia similar ala
plana de Vich car en sa major part está integrada per terreny numu-
lític. En aquest pla s'hi congrien les aigües que davallen del Cardo•
ner amb les del Llobregat propiament dites. Des de Manresa per
munt, els estrats pertanyen a l'oligocènic concordant amb els del eocè-
nic que resta soterrat. L'estratificació hi és uniforme, concordant,
encara que a voltes s'hi troben alguns rebrecs importants, com el de
Mig-Mon, prop de Súria. Per ésser les capes oligocèniques argiloses
i quelcom rogenques motiva que en els dies de pluges les aigües del
Llobregat i majorment del Cardoner davallin freqüentment tèrboles.

El pla de Bages, si bé resta caracteritzat com a comarca in•
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dependent, a ell deurien juntar-s'hi les subcomarques del Moianès,
Llussanès i el Cardoner mig, fonamentant -se amb les relacions estrati-
griifiques, per estar les de totes elles unificades.

LL USSANÈS

Mn. Font i Sagué al parlar d'aquesta comarca tracta de determinar
l'origen de la denominació pel color cendrós que presenta fent-lo pro-
venir de la paraula Lissa que segons HUMBOLDT és originària de
l'euskar Lízarrá o Letaarrá que vol dir cendrós; encara que al nostre
entendre deu procedir de llosa ja que les lloses hi són molt freqüents
i se'n troben de grans dimensions degut a l'alternància deis elements
estratificats, uns argilosos i altres d'arenisca compacta car el color no
es cendrós sinó quelcom rogenc. Hidrogràficament està integrada per
la conca fluvial del Gabarresa afluent al Llobregat; en sa part alta
també comprèn tot l'aiguavés que limita la conca del Llobregat de la
conca del Ter. Així és que la característica d'aquesta comarca no és
orogràfica ni hidrogràfica sino geològica, relacionada amb el pla de
Bages i millor encara amb el Moianès, Cardona i Solsona.

MOlANÈS

Amb molt bon acert Mn. Font i Sagué la considerà com a comar-
ca secundària ja que no té una característica especial, ni extensió su-
ficient per a ésser considerada com a una verdadera comarca natural.
Està compresa entre les comarques del Vallès, plana de Vich, Llussa-
nès i pla de Bages, formant una reduïda calma. Perla qual cosa aques-
ta comarca baix el punt de vista geològic podria molt bé integrar-se a
qualque de les comarques veïnes, si bé baix el punt de vista hidrogrà-
fic deu pertànyer al pla de Bages.

CARDONA 1 SOLSONA

Alguns autors, com Mn. Font i Sagué, pretenen constituir una co-
marca de la conca de recepció del riu Cardoner, però al nostre criteri
deuria aquesta ésser integrada o agregada en part al pla de Bages, en
la zona mitja, i el que es refereix en la part alta, al Bergadà; car geo-
lògicament poden limitar-se perfectament, al través de les conques
fluvials, tota vegada que les esplanades del Cardoner mig pertanyen
en tot a 1'oligocènic, mentre que en l'alineació de Gironella a Oliana
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per munt, els terrenys estan revolts i predominen en ells les formacions
secundàries particularment del cretaci.

PENEDÈS

Aquesta és una de les comarques naturals de Catalunya de les més
ben caracteritzades ja que és deguda a un fenomen geotectònic reta•

tivament modern, íntimament relacionat amb l'esfondrament del Medi.
terrani, constituint una badia que des del Vendrell s'extengué per tota
la comarca del Penedès, fins a una gran part del Vallès. Resta entre

aquesta comarca i el pla de Barcelona el maciu de les costes de

Garraf, d'una faisó completament distinta, per correspondre geològica
ment tot ell a les formacions secundàries, el que deu considerar-se in•

dependentment. La part nord del Penedès és muntanyosa i com
l'orientació de les estratificacions està dirigida de nord-est a sud -est,
es fa difícil la limitació de l'anomenat alt Penedès. Geològicament
existeix una limitació que passa pel Bruch, Capellades, Sant Quintíde

Mediona i Torrelles de Foix; però les terres superiors a aqi esta limi•

tació geològica també formen part del Penedès degut a pertànyer a les

mateixes conques hidrogràfiques. Així el pla d'igualada, o sigui la

part alta del riu Anoia, afluent al Llobregat, és molt natural agrupar-la

amb el Vallès, si és que no es vol formar amb ella separadament
una comarca secundària.

COSTES DE GARRAF

Deuen ésser considerades com a una comarca secundària i inde.

pendent degut a la seva caracterització geològica, de terrenys secun-

daris, com ho hem indicat al tractar del Penedès. Hidrogràficament
no compta més que amb la Riera de Ribes, d'Olivella i Jafra; i com que

aquesta riera en el seu origen arrenca de les esplanades del Penedès,
podria també ésser considerada com a una subcomarca del mateix Pe•

nedès, sacrificant la caracterització geològica llur, a la comunicació
hidrogràfica que existeix amb la veïna comarca, extenent-se finsal

Vendrell.

BERGADÀ

La característica del Bergadà és ben limitada orogràficament; a

l'ensems que geològicament també presenta una estratificació revolta
en tota la comarca, degut a la influència del moviments pirenaics ien



CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 SECCIÓ DE FOTOGRAFÍA

Clixé d'Enric Llorens

POBLE DE MONTSENY

Barcelona



CONDICIONS ESTRUCTURALS DEL TERRENY	 113

particular de l'últim redreçament que en fou el de la Serra de Cadí, la
que la separa de Cerdanya. Hidrogràficament comprèn la part alta
del riu Llobregàt amb tots els seus afluents. Hi brollen deus d'impor-

tància com són les fonts del Llobregat, a Castellar d'En Huch, Giscla-
reny, La Baells, etc. Aquesta comarca en la part nord comprèn els
macius de Puig Llançada, i el Pedró dels Quatre-Batlles, que serveix

de nucli de dispersió de les tres conques hidrogràfiques més impor-
tants de Catalunya, com són la del Ter, la del Llobregat ja ressenyades
i la del Segre que anem a analitzar seguidament. Demés, en aquesta
comarca hi ha els macius de Busa, Pedraforca i Rasos de Peguera.

CERDANYA

En virtut del redreçament de la serra del Cadí amb l'aixecament
definitiu dels Pireneus, a mitjans de l'època terciària, fou quan queda-
ren barrades les aigües de la clotada de Cerdanya, en ple període mio-
cènic. Aquesta alterosa calma està limitada per un cercle orogràfic
que des del Cadí, segueix pel Puig Llançada, Collada de Toses, Puig-
mal, Finestrelles, La Perche, estanys de Lanós, Puigmorens, i Portell
d'Andorra. En aquest llac de la part plana de la conca de Cerdanya
s'hi formaren turberes en les quals hi pasturaven els animals antedilu-
vians. Però, demés d'aquest estany n'hi havía un altre en els encon-
torns de Bellver, i un tercer en el pla de la Seu d'Urgell. Per la
qual cosa es fa molt difícil separar la comarca de Cerdanya seguint el
curs del Segre aigües avall; encara que es fregiient admetre la limita-
ció de l'estret de Martinet. Hidrogràficament constitueix la conca de
recepció de l'alt Segre; si bé es troba aquesta conca políticament mal
partida en ço que es refereix a la frontera que ens separa de la veïna
república; i encara hi ha enclavada en aquella plana la clapa de Llívia
que ens uneix per mitjà d'una carretera neutral.

URGELLET

Alguns l'anomenen alt Urgell. Separades les dues conques de
recepció del Balira i de l'alt Segre, les aigües seguint el curs natural
s'ajunten, essent l'aiguabarreig en el pla que es forma a la Seu d'Urgell.
L'Urgellet propiament dit deurà compendre aquest pla des d'Arcabell
en el Balira, o bé des d'Aristot en el Segre; i partint d'aquests punts
a migdia tindrà per limit el maciu del Cadí i a ponent el maciu de Sant
Joan de l'Erm; en la zona meridional, seguint la conca del Segre,
fineix l'Urgellet més avall de Coll de Nargó, o bé fins prop

15
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d'Oliana, ori s'acaben les gorges deis estrats secundaris, sumament
revolts, i comencen llavors les formacions terciàries oligocèniques,
després del forat anomenat d'Organyà i Coll de Nargó.

CAMP DE TARRAGONA

Constitueix una gran esplanada que limita en la zona meridional
amb el Mediterrani i a orient amb el Penedès, i a ponent amb el
Priorat i la Castellania o riberes de l'Ebre. Geològicament, les
serres de Prades que limiten la comarca en sa orografia per la part
nord, estan totes elles formades pel triàsic i pels estrats paleozoics
així com també per qualque clap granític. En la terra baixa hi ha el
juràssic en el cap de Salou i el cretaci a Tarragona. El camp de
Tarragona formà en els temps miocènics i quan les primeres sedimen.
tacions mediterrànies un ample golf batent les aigües en els penya-se.
gats de Castellvell. Després en els temps pliocènics hi restà qualque
llac com el de Montroig; i per últim en el període quaternari diluvial
restà totalment terraplenada la terra baixa del camp de Tarragona,
amantellant-se els estrats anteriorment formats, els que constitueixen
en l'actualitat el seu subsòl.

Geològicament el camp de Tarragona deuria estar limitat pel
congost de Picamoixons, on els estrats estàn totalment redreçats; no
obstant s'hi ajunta la clotada de Montblanch que forma la conca de
recepció del riu Francolí anomenada CONCA DE BARBARÀ; i a ('ensems
s'extèn el camp de Tarragona fins a la conca del riu Gayà.

CONCA DE BARBARÀ

Comarca secundària, separada del camp de Tarragona geològica-
ment pels estrats triàsics que travessen l'estret de Picamoixons en
direcció a Cabra. Ja hem dit al tractar del camp de Tarragona com
aquesta subcomarca deuria formar part d'aquella baix el punt de vista
hidrogràfic. Geològicament, la conca de Barbarà està integrada en
sa major part pels estrats oligocènics que es soterren per la Sagarrai
s'extenen pel pla d'Urgell, en perfecta unitat estratigràfica; solament
en el costat de migdia i en els estreps de la serra de Prades hi ha les
llicorelles que s'havien atribuït al càmbric i que probablement perte•
neixen a l'antracolític. Aquesta clotada constitueix una veritable
conca de recepció del riu Francolí rodejada de muntanyes, com: les
serres de Miramar, Cabra i Comavert que la separen del Camp; les de
Santa Coloma de Queralt formen la divisòria amb la Sagarra; la serra
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de Tallat i de la Llena la separen de] pla d'Urgell, mentre la Roque-
rola i el maciu de Prades constitueixen les fites culminants del Priorat.

PRIORA T

En realitat forma una vall integrada per la riera de Ciurana que
dóna les seves aigües a l'Ebre per la seva vora esquerra aigües avall,
partint de la serralada de Prades i limitada al nord per la serra de la
Llena, amb el maciu del Montsant. Geològicament en sa part alta
està perfectament unificada amb les formacions oligocèniques que la
constitueixen i que s'extenen per les Garrigues i el pla d'Urgell; apart,
a ponent i migdia, hi predominen les formacions granítiques, paleozoi-
ques, del triàsic i qualques claps del juràssic, com el de la serra
Llaveria. Orogràficament és molt accidentada aquesta comarca, pre-
sentant una faisó que la separa perfectament de les comarques veïnes.
No obstant i tots els caràcters abans indicats, Mn. Font i Sagué la
considera com a una comarca secundària, a ço que nosaltres devem
prestar conformitat per les dificultats que hi ha en senyalar les fites
termenals de la mateixa; i diu Mn. Font... «Puig d'ésser cert que
el Montsant és lo limit nord del Priorat quedaria una vall entre dita
serralada i la de La Llena que no se sabria on agregar-la al menys que
se'n volgués fer una altra comarca separada que es podria anomenar
de Prades (com a part del antic comtat de Prades); però abans de fer
açò preferesch encloure-la al Priorat separant -la de les Garrigues ».

COMPTAT DE PRADES

El Sr. Farraté en son tractat d'Espeleologia de les comarques
tarragonines en el croquis que hi acompanya restableix el comtat de
Prades, el que es redueix al maciu de les serralades de Prades, que en
realitat no és més que un nucli orogràfic de dispersió de comarques
com ho són les Maleïdes, el Montserrat i Montseny, per lo que no és
de la categoria de una divisió comarcal.

COMARCA DE TORTOSA O CASTELLANIA

Que també s'anomena riberes de l'Ebre, baix Ebre, o goles de
l'Ebre. Aquesta comarca és de les més ben caracteritzades de Cata-
lunya formant una extensa planúria omplenada pel quaternari pinyo-
lenc, i el de les formacions actuals del riu, constituint el delta de
l'Ebre. A l'entorn d'aquesta extensa planúria s'hi aixequen les serres
de Cardó, dels Sants, de Macià i de Balaguer a l'esquerra, i a la dreta
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les de Beseite, Caro, Alfara i Rocamala, sorgint a la part meridional
l'alterós maciu del Montsià. Les formacions geològiques, en la reta.
ció de les més antigues a les més modernes, són les següents: el
triàsic que s'extèn del Coll de Balaguer fins a Tivissa, formant
aquesta divisòria geològica al ensems tina divisòria natural, coinci•
dint amb la històrica, entre la comarca de Tortosa i el camp de Tarra.
gona prop d'Hospitalet, i de Tivissa a Llaveria forma el triàsic la
divisòria amb el Priorat, travessant l'Ebre per Rasquera, Benifallet
i envers Pauls. Aquesta formació triàsica es troba a voltes esqueixada
per erupcions ofítiques; paral'lelament i en relativa concordància hi
descansen sobre les formacions triàsiques les estratificacions cauces i
margoses grisenques del juràssic formant la serra de Cardó, d'on
brollen les aigües nitrogenades; el cretaci forma alguns claps, essent
el més important per sa rnajor extensió el que des del Coll de Balaguer
s'extèn per Perelló, Coll d'Alba fins prop de Tortosa, i un altre clap
important és el del Montsià, així com també el Mont -Caro.

Alguns autors han inclòs en aquesta comarca la subcomarca de
Gandesa o terra alta de la qual es separen perfectament baix tots els
aspectes, i per això nosaltres la descriurem independentment.

TERRA ALTA O DE GANDESA

Aquesta comarca amb la denominació de riberes de l'Ebre s'ha
presentat a voltes acoblada amb la de Tortosa a partir de Fayon; si
hagués de prevalèixer aquest criteri, ha de juntar -s'hi el Priorat i també
les Garrigues que formen les riberes de la vora esquerra del riu Ebre,
totes elles deurien ésser considerades juntes com a subcomarques amb
cert relleu diferencial que les caracteritza una per una, tal com hem po-
gut veure en la descripció que n'hem fet de cada una d'elles. Geolò-
gicament gairebé tota aquesta comarca està constituïda per l'oligocènic
que s'extèn després per les planúries de l'Urgell, i s'endinsa per les
comarques veïnes de l'Aragó; si bé en la part de migdia les formacions
triàsiques són les que s'hi troben formant el límit natural i històric amb
la comarca de la Castellania. Sobresurten d'aquesta planúria la serra
de Geroni, Puigcavaller i serres de Rocamala, que la separen en
realitat de la comarca de Tortosa o Castellania.

LES GARRIGUES

És aquesta una altra comarca secundària de constitució igual a la
Sagarra i que forma un relleu sortint, molt aixecat, de les estratifica-
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cions oligocèniques perfectament concordants, gairebé horitzontals i
amb una lleu inclinació envers el nord i nord-est. Adverteix mossèn
Font i Sagué que el mateix nom de les Garrigues ja indica la topo-
grafia d'aquesta comarca puix que realment està formada per un gran
nombre de garrigues o petites muntanyes rocoses separades per una
munió de torrents, ço que dóna a la comarca un aspecte molt trencat
escalonadament i distint de les comarques veïnes del pla d'Urgell i
Priorat, però totes aquestes petites muntanyessón estreps derivats de
la serra de la Llena, del Pinjat i de Campelis situades al sud i sud-est.
Si bé els del país distingeixen perfectament el Pla d'Urgell, de les
Garrigues, a l'ensems que del Priorat, no obstant, al nostre entendre,
no té més importància les Garrigues que el d'un relleu orogràfic que
separa a les altres dues comarques, tota vegada que les aigües que
davallen del Set s'estenen pel pla d'Urgell fins al maridatge amb les
del Segre sense cap motiu de separació d'entre les Garrigues i el
pla d'Urgell, i el mateix podríem dir de les altres riberes que s'hi
congrien.

LA SAGARRA

El mateix que hem dit de les Garrigues podríem dir de la Sagarra,
car és aquesta la continuació del relleu orogràfic de la serra de la
Llena a la serra del Tallat, serra de Forés cap a l'indret de Santa Colo-
ma de Queralt i la calma muntanyosa de Calaf; relleu orogràfic que
separa la conca del Segre, afluent de l'Ebre, de les del Francolí, Gayà
i Anoia, aquest afluent al Llobregat. La formació geològica corres-
pon en satotalitat al oligocènic, el que fou d'omplenament de la fossa
de l'Ebre; solament hi ha la faixa de l'eocènic que limita geològicament
a la baixa Sagarra. Aquesta comarca secundària, el mateix que la
ribera de Sió, deurien ésser considerades tot lo més com a una sub-
comarca del pla d'Urgell.

PLA D'URGELL

Riu Ebre amunt, després de l'aiguabarreig amb el Segre, s'entra
al gran pla d'Urgell. És aquesta la comarca més extensa de Catalunya
i la més caracteritzada car està limitada per les calmes de les Garri-
gues i Sagarra que formen el relleu orogràfic meridional i de llevant
així com el pas de Coll de Nargó i Organyà que el separen de l'Urge-
llet; a l'ensems que els estreps de Camarasa amb la serralada del
Montsec el separen de la conca de Tremp amb la clotada d'Ager per



118	 CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

entremig; i el mateix podríem dir de la continuació d'aquestes grans
falles transversals que del Noguera Pallaresa travessen el Noguera
Ribagorçana. Tota ella està integrada pels estrats oligocènics que
omplenaren la fossa de l'Ebre poc després de l'aixecament deis Pire-
neus amb motiu deis accidents geotectònics prealpins. Aquesta gran
clotada forma una conca artesiana continental amb aigties ascensionais
que podrien trobar-se a profunditats de mil a mil cinc cents metres
teòricament considerades, essent els estrats del subsòl de formacions
guixoses que constitueixen l'alineació que des de Pons va per Cubells
a Balaguer, Alfarràs i Tamarit.e de Litera a la província d'Osca.
Aquestes formacions guixoses són les mateixes que surten a l'indret
de Gurb a la plana de Vich, a Odena a l'indret d'igualada, a Vilavert
a la conca de Barbará, Albarca al Priorat, etc., que són precisament
les que voregen la formació oligocènica.

CONCA DE TREMP

És una comarca ben individualitzada encara que Mn. Font i Sagué
la considera com a secundària, limitada al sud per la gran serralada
del Montsec amb el pas de Terradets i al nord amb el Pallars per la
serra de Comiols i del Boumort. Hidrogràficament está travessada
de nord a sud pel riu Pallaresa. Geològicament está integrada per
les formacions mesozoiques i eocèniques profundament esqueixades
i trasbalsades amb motiu de l'aixecament del Montsec amb la mateixa
alineació que l'aixecament deis Pireneus. Entre aquesta comarca i el
Pla d'Urgell hi resta la clotada d'Ager que molt bé podria acoblar-se
a la Conca de Tremp, ara que estan en comunicació directa.

EL PALLARS

Forma el Pallars la conca de recepció del riu Noguera Pallaresa
partint des de l'aiguabarreig amb el riu Flamisell, encara que alguns
parteixen del pas de Collegats per munt. Les formacions geològiques
d'aquesta comarca són variades i estan totes elles trasbalsades i orien-
tades en el sentit transversal per efecte deis moviments geotectònics
de l'aixecament deis Pireneus; per això el riu Pallaresa davalla de nord
a sud mentre l'aixecament deis Pireneus és de llevant a ponent, poc
més o menys. Com una anomalia de la divisió comarcal, resta perte-
neixent a l'Aran, el naixement del Pallaresa, des deis seus Güells, amb
el pla de Beret i Montgarri, fins aprop de Benabé; terres que hidro-
gràficament deuen pertenèixer a l'alt Pallars. En l'alt Pallars hi ha
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les formacions agnostozoiques travessades per grups granítics, així
com també hi ha representació de totes les formacions paleozoiques i
mesozoiques, i de les terciàries hi ha l'eocènic esqueixat per l'aixeca-
ment pirenaic, mentre I'oligocènic forma el conglomerat nomenat de
Palassou que omplenà els baixos relleus que havien quedat aillats entre
el Montseç i la serralada pirenaica; independentment de les formacions
oligocèniques del pla d'Urgell. Entre els macius muntanyosos que es
troben en el Pallars, cal mencionar els que formen l'aiguavés amb
l'Urgellet i Andorra, com són els de la serra del Boumort, pic de l'Orri,
Sant Joan de l'Erm, pic de Salorie, i coma Pedrosa; i després els que
la separen de les riberes franceses com la pica d'Estats, Montvaliere i
Barlonger amb els de la Vall d'Aran com el pla de Beret, i el port de
la Bonaigua i el port de la Ratera, així com també dels que el separen
del Ribagorça com els macius que voregen la vall d'Espot i la de
Capdella.

RIBAGORÇA

Aquesta vall comprèn des del Congost de la Serra de Montclús
per munt, i millor encara, des de la serra del Montsec per munt, essent
dels mateixos caràcters que el Pallars; seguint abdues conques hi-
drogràfiques paral'lelament fins ajuntar -se en el Segre, una després
de l'altra, ja en el pla d'Urgell. El relleu sortint del nord és el que la
separa de la Vall d'Aran mentre a ponent és el que la separa de la
vall de Benasc, formant el gran maciu dels Pire.neus centrals, amb les
Maleïdes.

Aquesta és l'última de les comarques catalanes de la vessant meri-
dional de la gran serralada pirenaica.

VALL D'ARAN

Es l'única comarca catalana emplaçada a les vessants septentrionals
de la serralada pirenaica, formant la conca de recepció del riu Garona
que porta les aigües a França. Les formacions geològiques són les
mateixes de l'alt Pallars car que en el sentit tranversal passen de la
conca del Noguera Pallaresa a la Vall d'Aran, perteneixent totes les
formacions geològiques a les eres agnostozoica i paleozoica amb qual-
ques esplanades de sedimentacions gelars quaternàries formant espla-
nades en la part baixa de quiscuna de les valls conc a cossos de dejec-
ció. La limitació d'aquesta comarca està ' perfectament fitada per,
grans relleus orogràfics com el Tuc de Cabrera, MalI de Bulart, el
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pla de Beret amb els güells del Pallaresa i Montgarri, com el port de
la Bonaigua, el gran cercle dels estanys de Colomés, el Montarto
d'Aran, el Tuc de Faixan, port de la Picada, etc., i en l'extrem nord
el riu Garona travessa l'estret de Canejan on hi ha el Pont de Rei
que és a ]'ensems fronterís polític.

Convençuts de nostre supost geològic-hidrogràfic 1 , per el cas ex•
cepcional que existeix en les aigües que davallen de les geleres de les
Maleïdes, les que desapareixen en el Troti de la Renclusa, i en el
d'Aigualluts, alimentant la corrent soterrània que brolla en els Güells
del Jueu, a la Vall d'Aran, cal acoblar el macitt de les Maleïdes, apart
d'altres consideracions geològiques, orogràfiques i històriques a les
comarques catalanes, particularment a lo que es refereix a la clotada
hidrogràfica independent de la vessant septentrional del maciu amb
les aigües d'Aneto i Maledeta; començant la vall de Benasc en el pla
d'Estanys.

FORA CATALUNYA

ANDORRA

Forma l'alta conca de recepció del riu Balira, limitada orogràfica
ment; i en el que es refereix a sa constitució geològica, els terrenys
perteneixen a les eres agnostozoica i paleozoica en sa totalitat. Poli•
ticament no pertany a Catalunya.

LA CATALUNYA DE LA PROVÍNCIA D'OSCA

Altes conques del Essera i Cinca

Nosaltres que havem excursionejat per les altes valls pirenenques
havem pogut apreciar com les limitacions orogràfiques i hidrogrà-
fiques són favorables a la fitació d'una vera limitació comarcal cata•
lana, (apart de no poques dades històriques i lingüístiques), caracte-
ritzada per la corrent fluvial del Cinca. No m'entretindré pas a ana-
litzar aquest extrem, per no traspassar els límits que ens havem
proposat. Constitueix el Mont -Perdut un nucli alterós de vera dis-
persió fluvial al ensems que comarcal. Davallant pel Cinca, en sa
vora dreta acinglerada i esquerpa, sens població, constitueix una

0	 1. M. Faura 1 Sans. —Sobre hidrología subterránea en ¡os Pirineos Centrales de
Aragón y Cataluña, 1916.
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doble barrera natural, en la vall de Pineta o de Bielsa, seguint així fins

a l'aiguabarreig amb les aigües que davallen de Torla i Boltaña, essent
d'advertir que aquesta acinglerada i fonda vall intermitja té una millor
i més franca comunicació amb la de l'alt Gàllego, que no pas amb la
mateixa de Bielsa; això ens indueix a fer prevalèixer com a límit na-
tural í occidental de Catalunya el del llit del riu Cinca, en sa vora es-
querra aigües avall, perteneixent a Catalunya tota la vall de l'Essera,
de conformitat amb les limitacions històriques oblidades: «... in Ca-
thalonia a Cincha usque ad Salschis. ..» 1 «Cathalonia universa a
Salschis as que Cincham ex certa scientia limitamus...» «... et te-
rram Aragonis a Cincha usque ad Feri, am constituimus...», 2 se-
gons documentacions del segle XIII; així com també segueix afavorint
aquesta limitació una Geografia manuscrita de Catalunya del segle
XVI, considerant com a divisòria el Cinca, perteneixent a Catalunya
les poblacions de Fraga i Monzón, havent sigut aquesta última pobla-
ció inolt discutida per si perteneixia a Aragó o bé a Catalunya, per
aquesta raó en ella s'hi celebraren durant algunes centúries les corts
generals dels tres regnes units, de Catalunya, Aragó i València,
compresos en la antiga Corona catalana-aragonesa; i a propòsit de
tant transcendental qüestió En Bosch, 3 diu: «L'altra part ques pre-
tén es de Cathalunya es tota aquella que es de sa lo Riu Sincar
en la qual se enclou Fraga, Monçó y altres rnoltes viles es po-
sehida per Aragó, si be lo títol es en favor de Cathalunya... per
aquesta causa los Cathalans se acontentan acudir a les convo-
cacions de Corts en Fraga y Monçó per la pretenció tenen son
de Cathalunya com altrement lo Rey haja de tenir y celebrar
Corts de Cathalunya, Rosselló y Cerdanya segons les lleys nos
té jurades ».

Es sorprenent com els qui han tractat deis límits i divisions natu-
rals de Catalunya no s'hagin ocupat de les relacions de les altes valls
pirenenques d'una part de la província d'Osca, ni tampoc hagin ad-
vertit la transcendència fronterissa d'una corrent fluvial com la del riu
Cinca, millor que la del Ribagorça, alimentada per les geleres del
Mont - Perdut; al ensems que les dades històriques antigues ja anota-
des per Mn. Font i Sagué ens revelen la transcendència del riu Cinca;
jo ho atribueixo al desconeixement absolut de lo que és realment la
conca de recepció del riu Cinca, i no en dubto que el mateix Font i

1. Const. pacis treugiiae Dertusae dondit. an. 1225. — Villanueva, Viaje literario,
Tram. XIII, Apénd. XLIX.

2. Col. docum, ined. del Arch. de la C. de Aragón. Municipalidades, Apén. XLII.
3, Tit. i honors de Cat., Ros. i Cerd„ pl. 92.
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Sagué, imbuït d'un ver criteri naturalista si hi hagués fet una excursió
al Mont - Perdut per la vall de Bielsa abans d'escriure sa monografia,
haguera comprèse ntre les comarques de la Catalunya novíssima que
el] anomenava, les valls de l'Essera i la vora esquerra dei Cinca. No
vull remarcar en aquest moment altres conceptes de no menys impor-
tà ncia que el d'una limitació fronterissa perquè no és pas aquesta
l'ocasió més oportuna.

LA CATALUNYA FRANCESA

Rosselló, Vallespir, Cerdanya francesa, Conflent i Capcir

Totes aquestes comarques de la Catalunya francesa, estan perfec.
tament descrites per Mn. Font i Sagué, fent resaltar la característica
de quiscuna d'elles.

CONCLUSIÓ

Tenint en compte les característiques o estructurals geogràfiques
del nostre relleu continental, àdhuc que inspirats en criteri sintètic,
sens menyspreuar els altres caràcters naturals, com són, els orogrà-
fics i hidrogràfics, apart dels etnogràfics i històrics; mentres el senyor
don Cèsar August Torras, amb les dades de l'home qui ha excursio-
nejat per Catalunya, a continuació, ens farà en ses converses un
anàlisi detallat de les fites naturals de quiscuna d'elles, ampliant i
corretgint aquella altra primera monografia de Mn. Font i Sagué pu-
blicada en 1897, i als mapes comarcals fets per En Flos i Cal-
cat, després d'altres descripcions fetes en diferentes èpoques per En
Bosch, Manescal, Corbera, Cebrià Costa, Sunyol, F. Carreras Candi,
Juli Soler, Rocafort, etc.; ara nosaltres, inspirats simplement ambun
criteri naturalista personalíssim, fugint de l'esperit rutinari, sempre
migrat, després d'haver excursionejat arreu de Catalunya, conven-
çuts de la importància científica que tenen les comarques naturals per
sa gea, flora i fauna, resumirem les comarques de la Catalunya ac-

tual; i mentre esperem el que en un jorn no llunyà, es pugui dispo-
sar d'un bon mapa de Catalunya per a que una altra persona més com-
petent pugui resoldre en definitiva, la distribució comarcal catalana,
tenint en consideració les característiques geològiques, orogràfiques,
hidrogràfiques, ètniques, històriques i de associació segons les con-
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dicions de la vida moderna, per ara provisionalment nosaltres esta-
blim les dinou comarques següents:

1. L'Empordà.
2. La Garrotja.
3. La Selva (amb el Gironès).
4. Ripollès (am les valls de Ribes r Camprodón).
5. Plana de Vich (amb Les Guilleries).
6. Vallès (amb el Congost),
7. El pla de Barcelona i La Maresma).
8. Pla de Bages (atnb el Llussanès, Moianès, Solsona i baix

Cardoner).
9. Penedès (amb les costes de Garraf).

10. Bergadà (amb l'alt Cardoner).
11. Cerdanya.

(Andorra).
12. Urgellet.
13. Camp de Tarragona (amb la Conca de Barbará).
14. Riberes de l'Ebre: Priorat, Comtat de Prades, Tortosa o

Castellania; Terra Alta o de Gandesa).
15. Pla d'Urgell (amb les Garrigues, la Sagarra; la ribera del

Sió, Llobregós 1 Salat)).
16. Conca de Tremp (amb la clotada d'Ager).
17. Pallars.
18. Ribagorça.
19. Vall d'Aran.

(Altes conques de l'Essera i Cinca).
(La Catalunya francesa: Rosselló, Vallespir, Cerdanya francesa i

Capcir).

DR. M. FAURA 1 SANS
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Assaig sobre les comarques naturals de

Catalunya ajustades al moment present

N aquests moments transcendentals en què va afermant-se
el renaixement de Catalunya, en què apareix pendre cos
el compliment de nostres reivindicacions autonomistes i el
reconeixement de nostra personalitat històrica, he volgut

venir a exposar-vos ¡non humil parer sobre un deis interessants aspec-
tes de la reconstitució tradicional de nostra terra, sobre l'existència
i validesa de les comarques naturals catalanes.

La meva opinió i les meves raons són filles, més que de res, d'una
experiència práctica, al realitzar excursions constants i en un gran
nombre d'anys per les encontrades de nostra terra. Heus aquí, doncs,
perquè en lloc millor em cabia exposar -les que entre vosaltres, en el
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, en aquest casal, on tant
s'ha treballat seguidament per a l'estudi de nostra terra i per a fer-la
conèixer i estimar-la, al qual considero sempre i després de tants anys
de treballar-hi i conviure-hi com a una part de ma pròpia existència,

Hi ha que distingir, abans de tot, entre comarca natural i comarca
històrica.

La primera, gairebé com obra marcada per la naturalesa, és ferma
j persistent, j havent passat sobre d'ella la continuïtat deis temps no
l'han feta desaparèixer ni les mobilitats ni les transformacions dels
mateixos.

La segona, la comarca històrica, ha sofert constantment les vicissi-
tuds i transformacions deis fets que li donaren vida. Ha passat sobre
la primera el pes feixuc dels segles, ab son seguici d'invasions, revolu-
cions i transformacions, havent resistit tots els embats sense perdre
son segell característic ni el deis seus habitants, més o menys modifi-
cat, quedant demostrat, per part deis pobladors, l'amor al terrer pro-
pi, a llurs costums i a llurs famílies, arrelant -se ferms i constants en
el terrer de llurs passats.

1 Conversa donada el 24 i 31 de gener de 1919, acompanyada de nombroses pro-
jeccions.
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D'això ens en dóna una palmària prova lo de que encara trobem

avui en els pagesos de nostres muntanyes, gent que no ha sortit mai
del redós de les mateixes, que tot lo més que coneix és la vila cap de
la comarca, on hi concórre a mercat.

1 això en época de ferrocarrils y carreteres.
La comarca natural, com a filla de la veu popular, és la tradició vi-

venta. S'ignora molt sovint son remot origen, a quin fet deu sa exis-
tència, quan va ésser determinada i qui li donà nom; però viu i té cos
i continua existent en el sentiment i en el modo d'ésser dels seus ha-
bitants.

Les comarques naturals, com a fet de la pròpia naturalesa, dins de
certa vaguetat tenen una ferina consistència que els hi han donat les
demarcacions més o menys precises de les valls i de les muntanyes i de
les condicions topogràfiques. La comarca natural no ha existit mai
oficialment com a determinació d'un districte. En cap època històrica
ve clarament senyalada. Sols es traspua en algun document i encara
indicada vagament i com a senzilla referència. No existeix, doncs,
més que en la veu popular i en el propi fet de sa consistència.

. La comarca natural, encara que no es precisi marcadament, es sent
i s'imposa. Pregunteu a un empordanès i a un cerdá o a un fill del
Vallès o del plá de Bages, on comença la seva comarca i on fineix,
i ben segur que no us ho sabrá expressar; mes en canvi us distingirà
sempre entre altres al que és natural o procedent de la comarca seva.

Les comarques naturals, com a filles de la tradició, tenen la pròpia
vaguetat de la mateixa i ilur gènesi entranya misteri i poesia.

Com a obra marcada de la naturalesa, posseeixen en llur peculiar
origen i formació la bella irregularitat de la mateixa. Acusen una
gran varietat dins de la unitat perfecta de Catalunya. No són talla-
des baix cap monòton pla geomètric, ni estan equilibrades en exten-
sió i forma; al costat de grans comarques precisades se n'hi marquen
de petites ben determinades també, i totes juntes venen a compondre
i establir un gran conjunt d'unitat i varietat a la vegada.

Qué és, doncs, explícitament la comarca natural?
La comarca natural és un acoblament de pobles, caserius i masies

que té per cap natural de relació i vida, altra població més important
ala qual aflueix i reflueix per pròpia essència, sense cap mena d'impo-
sició artificial, tot el moviment important de l'encontrada. Dibui-
xen en general les demarcacions naturals, les conques formades per
les muntanyes i pels estrets o congostos de sortida dels rius.

Moltes d'aquestes comarques queden evidentment marcades en el
cor de valls acoblades, circuïdes per emmurallats de serres, que els hi
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serveixen de gegantescos terminals i que donen sols un pas de sortida
al curs de les aigües. Altres vegades estan constituïdes per planes
o plans més o menys grans envoltats de muntanyes per quals ram•
pants puja la regió a extendre's per a anar a buscar en el cim ses fites
naturals. Algunes voltes també ocupen regions entremitges de serres
entrecreuades, oposades al pas d'un riu, escampant -se la població per
cims i fondalades.

En el primer cas els caps de comarca es troben en la unió de dues
o més valls prop la corrent de les aigües; en el segon estan comun-
ment sentades en el centre de les planes; en l'últim es presenten
encastellades en llocs preeminents i estratègics o reposant serena•
ment en llur més propici faldar.

Espiritualment la comarca és alguna cosa més. Es un conjunt
d'habitants agermanats per un origen comú, lligats per llaços tracti•
cionals, pels del mateix amor a llur terrer, per les mateixes llegendes,
cants i costums, per un intercanvi de productes i per un propi sentir
de relacions i de conviure.

La comarca natural ha sofert també els seus sotraqueigs, en espe.
cial en l'última centória. Lo que no li han pogut fer les sacsejades
polítiques i el procedir dels fets històrics, Ii ha ocasionat l'avenç mo-
dern, la major facilitat de comunicacions i esperit comercial o mer•
cantil. El obrir-se-li noves facilitats d'expansió, ha fet minvar la for•
ça de son centre natural de mercat per a anar a buscar en altres de
major importància nous elements de guany i d'especulació. Les ca•
rreteres i els ferrocarrils, penetrant en les regions isolades, els hi han
ofert nous elements de vida i han produït un natural desequilibri afa•
vorint a certs centres de població, privilegiats per sa natural situació,
en perjudici d'altres centres antics de comarca que han resultat pos•
tergats. Aquesta absorció, aquest desequilibri pot i deu deturar -se.

Són ben definides i precisades les comarques naturals de Catalunya?
De cap manera. Corn a filles de la tradició, de la sanció popular

i del convencionalisme d'una raó sentida però no escrita i reglamenta•
da, són imprecises i llurs límits són fins a cert punt eventuals, a causa
de qué sovint llur perifèria s'esborra a l'apartar-se de son centre na•
tural, efecte també de qué les relacions de veïnatge han anat alterant
llur espiritual consistència.

Poden reconstituir-se i delimitar-se amb justesa?
Exacta i precisament no, per tots els motius que hem indicat; mes,

aproximadament i amb fonaments de causa i de raó, sí que pot fer-se,
atemperant-se al passat i tenint en compte el present.

Si bé és cert que distintes autoritzades personalitats s'han ocupat
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ja d'aquest assumpte, o bé ho han fet amb caràcter d'especialització
determinada de lloc o bé d'una manera molt general, com si volgues-
sin defugir-se de les dificultats que presenta i que hem apuntat ante-
riorment. Com que no s'ha dit, doncs, l'última paraula, vaig a dir-hi
jo també la meva per poc autoritzada que sia. En virtut d'ella tal
volta altres veus s'aixecaran també per a contradir-me o afirmar-me
i aportaran noves dades i coneixements per a encertar en definitiva.

Quin és l'origen de les nostres comarques naturals?
Llur origen es perd també en la tradició i en les nebulositats dels

temps. Les primeres tribus deis pobladors de nostra terra anirien
remontant els cursos dels rius, empeses les unes per les altres i bus-
carien establir-se en els llocs on per naturalesa poguessin millor si-
tuar-se i desenrotllar independentment llurs facultats i activitats, pre-
nent per fites o termes les grans muralles de serres que la pròpia na-
turalesa els hi oferia per a concentrar-se i defensar-se, si era menester,
de llurs veïns. Segons llurs aptituds o llur força s'establirien les unes
en les terres més planes i les altres en les asprositats de les muntanyes.

Les invasions consecutives de pobles que vingueren a produir-se
en el país, exerciren domini, mes no es fusionaren amb els antics pri-
mitius habitants que persistiren en llurs costums i en llur isolament.
Passaren cony una forta ventada les dominacions romana i visigòtica
i vingué la musulmana. Els catalans, amb l'ajuda dels francs primer
i desentenent-se després d'aquests, deslliuraren una part de nostra te-
rra i començà a constituir-se la pàtria catalana que s'anà estenent se-
guidament.

Vingueren aleshores a establir-se els comtats i vescomtats, s'operà
una nova organització política, mes la consuetud i la tradició perdura-
ren en pobles i comarques i a despit de l'organització establerta pels
senyors sobirans i feudataris, l'esperit de comarca no desaparegué
perquè estava encarnat en els éssers dels habitants, en llurs hàbits i
costums i en llur germànor inquebrantable. Vingueren les divisions
històriques, els comtats i vescomtats anaren canviant de forma i d'ex-
tensió; als comtats seguiren les vegueries i sotsvegueries amb les
batllies complementàries. Seguiren després els corregiments fins a
venir a parar en les actuals províncies i caps de partit. Tot aquest
seguit de variacions influïren en més o en menys en les organitzacions
polítiques i administratives de Catalunya, mes no acabaren amb l'es-
perit ni amb el fonament de les comarques. S'esfumaren poc o molt
en Sa material i precisa existència, mes quedaren sempre viventes en
sa llunyana i consistent essència.

Les divisions deis comtats i vescomtats, vegueries i sotsvegueries,
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han quedat en el paper, en els documents i en els estudis històrics,
mes no han quedat en l'ànima del poble. Les velles i mig esborrades
comarques, esmaperdudes entre les fixacions històriques, persiste¡.
xen encara com un fet viu en l'organització de nostra terra.

De quins medis podem ara valer-nos per a definir la delimitació de
les comarques, per a dona-ls'hi, si es precís, nova vida i ajustar-les a
una divisió raonada de Catalunya?

En primer lloc, deis accidents naturals, de la configuració del país,
de sa constitució, topografia i orografia i allí on això no arribi a enca.
minar-nos, deis noms terminals i deis monuments de les edats remotes
que en els límits sospitats puguin donar-nos llum i afavorir-nos.

No hi ha pas cap dubte que en els temps de nostres més antics
avantpassats la topografía del país, la constitució del terrer i el redós
format per les serres, contribuiria en gran manera a fixar llur establi•
ment i a demarcar els límits de separació amb llurs veïns.

Deuen ajudar-nos també en nostra tasca les condicions especials
climatològiques, els productes del terrer, les costums especials conser-
vades, el folklore en ses distintes branques, els modismes i diferen•
ciació lingüística, les tonalitats de pronunciació, i ademés, la dita o
opinió popular.

La geologia no deixa d'ésser un factor de certa importància per
la influència que té en el produït de les terres, contribuint a que els i
primers pobladors escollissin uns llocs en preferència d'altres, per a
millor exercir llurs activitats.

Les produccions del terrer, la forma i temps d'efectuar els treballs
del camp diferencien també sovint unes encontrades de les altres, im•
primint un segell de diferenciació en les costums.

Així mateix són signes de diferenciació les indústries peculiars an-
tigues d'una comarca.

La gent del pla o de la terra baixa té un concepte distint de la vida
que la gent de muntanya, com el tenen també els de les comarques de
la costa dels de les allunyades de la mar. El poble agricultor practica
també molt distintament del poble acostumat pels recursos de son
terrer a la cria i mercadeig de bestiar. Les habituds que donen als
pagesos les terres pròpies de secà, són molt distintes de les que oca•
sionen els terrenys de regadiu.

Les condicions climatològiques exerceixen també una gran in•
fluència, no sois en les produccions del país, sinó també en la especifi-
cació i època deis treballs i en marcar per tant una diferenciació o Ca•

racterística de costums i peculiaritat de comarca.
Les indústries noves introduïdes per la força del vapor, perl'apro-

0
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fitament de la força hidràulica i per l'electricitat, penetrant valls
amunt per les antigues comarques, han modificat essencialment l'essèn-
cia i estat de les mateixes, han creat noves costums i necessitats i han
inculcat noves idees que han trasbalsat, amb major o menor eficàcia, les
arrels tradicionals, produint a voltes beneficis materials, encara que no
sempre d'efecte precisament moral.

Els fets històrics i les delimitacions produïdes pels mateixos, poden
donar-nos llum, en alguns casos, per a la fixació de les comarques; mes
sempre en últim terme, per son caràcter variable i per no ajustar-se
gairebé mai a les tradicionals demarcacions naturals.

Les demarcacions i divisions dels comtats i vescomtats, vegueries i
sotsvegueries, no tingueren mai ferma consistència per estar sempre
subjectes a les lluites entre senyors al dret de conquesta, a les reparti-
cions de successions i d'herències i als efectes de vendes i permutes.
Al fer-se i desfer-se segons 1'atemperament de les circumstàncies, di-
vidint-se i subdividint -se, modificant -se seguidament reapareixia
sempre la ciutat ètnica i l'entitat natural encarnada en el modo d'ésser
dels pobles.

En mig d'aquesta confusió sols apareixen més sòlids, precisos i
constants els termes senyalats pels bisbats d'antic origen, perquè
aquests termes estaven fonamentats en gran manera en les demarca-
cions naturals, en les tradicions dels pobles i en les conveniències dels
mateixos, adaptant -se a llurs necessitats i a llurs fonaments originaris.
Els límits dels bisbats, en les delimitacions que molts d'ells encara
guarden, poden servir d'un gran punt de mira.

Els noms de les comarques no s'ajusten en general a cap record
tradicional i històric, com ja tindrem ocasió d'anar observant.

ADAPTACIÓ DE LES COMARQUES NATURALS A LA
DIVISIÓ ADMINISTRATIVA DE CATALUNYA

Deu adaptar-se a les antigues i tradicionals comarques la divisió
de Catalunya?

En principi i com a fonament opino que sí.
Jo crec que Catalunya deu dividir-se en grans demarcacions tenint

en compte la radiació de ses poblacions més importants, que tenen
drets adquirits i fonaments històrics. Això deu fer -se amb profund co-
neixement de les necessitats de les regions i de llurs aproximacions,
tendències i preferències. Mes crec també que dintre aquests grans
organismes, i com a subdivisió, tenen de tenir-hi cabuda les entitats na-
turals i tradicionals de Catalunya, sense ésser mutilades ni esquartera -
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des, conservant -los-hi totes les peculiaritats que les caracteritzen
fomentant el creixement i desenrotllo de llurs capitalitats o centres
d'activitat. Sense tractar de restar vida als nous grans centres de
moviment creats pels avenços dels temps i les mobilitats dels mateixos,
crec que és menester fer circular la vida per tot el cos de nostra terra
per a que cap dels seus membres resti encarcarat ni paralític.

Podrà objectar-se que les antigues comarques per sa irregularitat
d'extensió no poden adaptar-se a una precisa divisió feta amb regla i
compàs; mes jo crec, precisament, que això no és cap dificultat, ans al
contrari, ja que la regularitat arbitrària no és un fonament de consis•
tència i que la varietat dintre la unitat és regularització de vida. Tot
lo més que podria establir -se seria l'acoblament de les més petites
comarques en una sola, respectant amb tot, dins la subdivisió, l'exis-
tència pròpia de cada una d'elles. Quedaria així formada una verda•
dera federació de totes les entitats pròpies de nostra terra.

L'absorció ha sigut un dels grans mals i defectes dels nostres
temps. Deu fugir -se d'ella. Deu donar-se nova vida i activitat als
petits centres que l'han vista minvada, no per falta pròpia, sinó per
falta de medis d'expansió que altres han pogut adquirir per majors fa•
cilitats obtingudes.

Es menester, doncs, procurar un equilibri que dongui vida per
igual a tots els components de nostra terra.

L'Estat, amb direcció i administració en general exòtiques i des•
coneixent comunment els interessos peculiars de les regions, no ha
pogut o no ha volgut mai fer-ho, no tant per manca d'organització
pertinent i necessària, sinó també per manca de voluntat i sovint per
desatenció o intriga política per a favorir interessos caciquistes.

La reorganització de l'equilibri normal i general de nostra terra
sols pot fer-la l'acció mancomunada de la mateixa, el règim propi i
adequat que ella es dongui.

Amb aquest règim podrà fomentar-se cony he dit —i és lo més
important —un raonat equilibri que favoreiXi en distint s-conceptesels
antics i naturals centres de mercats, fomentant llurs interessos i crei-
xement. Un dels factors més essencials a n'aquest objecte és la crea-
ció a 1'envolt d'ells d'una ordenada xarxa de medis de comunicació,
avui tan desatesa i mal conformada, que permeti la profitosa extrac-
ció de sos productes, el fonament de ses antigues i noves indústries,
l'aprofitament regular de sos cursos d'aigua, les relacions amb els
centres veïns i l'explotació reglamentada de la riquesa forestal, l'ex-
plotació eficaç dels productes minerals que entranya la terra, qual
extracció en general té avui d'abandonar-se per falta de medis de como•
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nicació i de carreteig, la importació econòmica i ràpida de tot quant és
menester per al desenrotllo natural dels mercats i beneficiació de la
riquesa comarcal.

Sentats tots aquests precedents anem ara a analitzar les comarques
en particular, encara que sia d'una manera general, perquè així ho
imposa el límit d'aquestes converses o enraonaments.

L'estudi monogràfic de quiscuna de les comarques naturals
de Catalunya, seguirá publicant-se en altres nombres d'aquest
BUTLLETÍ.

CESAR AUGUST TORRAS
Ex-president del «Centre Excursio-

nista de Catalunya:)

Catàleg de l'exposició de mapes
de Catalunya

per el DR. M. FAURA 1 SANS, President de la
Secció de Geología i Geografia, amb la col-
laboració del DR. JAUME MARCET, Secretari,
i EN Josep FRANCH, Conservador del Museu.

^A tradició serva a Catalunya una caracterització comarcal
perfectament distribuïda i pràcticament reconeguda per les
relacions existents entre els habitants de la nostra terra.

Tota vegada que en els moments presents es lluita per a
reconquerir la personalitat de la nació catalana, el CENTRE EXCURSIO-

NISTA DE CATALUNYA va a collaborar, com ha col laborat sempre, a
donara conèixer als catalans tota la Catalunya. La secció de Geologia
i Geografia de la nostra entitat cultural projectà tina exposició carto-
gràfica de les terres catalanes a l'objecte de que siguin conegudes les
nostres comarques, individualitzades sota el punt de vista estructural,
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geogràfic, històric, polític i jurídic, segons els documents gràfics.
Malgrat les funestes influències foranes que de 1714 ençà s'han

esforçat a esporgar la nacionalitat catalana, disposant -se en 1833, de
les oficines de Madrid estant, tina distribució arbitrària per províncies;
no obstant el nostre poble conserva una recordança comarcal més o
menys orgànica, i és aquesta la que hauria d'establir -se en la nova
Catalunya.

Com s'hauran de reconstruir les delimitacions fronterisses comar.
cals que interessen la localització del terreny perteneixent a la sacio•
nalitat catalana? — A aquest objecte interessa tina completa docu-
mentació gràfica perquè, juntament amb l'escrita, es puguin resoldre els
embrollats problemes per a assolir una caracterització definida de la
Catalunya.

Manca doncs, un mapa de Catalunya.
Els elements directors del nostre renaixement s'interessaren per la

confecció d'un mapa de Catalunya, el més detallat possible, d'acord
amb els procediments cartogràfics moderns pera les indicacions gràfi-
ques convencionals. Per això la Mancomunitat de Catalunya, des de la
seva primera actuació vivificant amb el gran patrici En Prat de la
Riba, es procurà l'organització d'un mapa ben fet i a una escala en
què es poguessin representar totes les indicacions topogràfiques, enco-
manant la direcció d'aquest servei a l'eminent cartògraf Josep de Ri-
vera. Essent aquesta tasca de gran durada, i precisant resoldre avui
les moltes qüestions que interessen a la Mancomunitat de Catalunya,
és per ço que l'actual president en J. Puig i Cadafalch, animat del més
fervent entusiasme, ordenà al director del Servei geogràfic de fer aviat
un mapa a l'escala de 1 : 100.000, i a més es confià a un de nosaltres
el que, aprofitant el mateix treball topogràfic, fes un mapa geològic
del conjunt de Catalunya.

Així és, que si Catalunya ha passat fins avui sense tenir un mapa
del seu territori, no és llunyà que en pugui fruir dintre un temps rela-
tivament breu, com en tenen les altres nacions avençades. Han estat
moltes les corporacions oficials de l'Estat espanyol en les que s'ha co-
mençat l'execució del mapa de la regió catalana, però és un fet que a
hores d'ara no el tenim. No obstant cal fer esment, per la seva per•
fecció, encara que sense el relleu, del mapa militar itinerari a l'escala
1: 200,000, el més complet fins la data.

Cal, doncs, en empendre aquesta magna obra, un coneixement
dels molts treballs parcials fets per comissions especials i particu-
lars a l'ensems que d'aquells mapes de conjunt que amb més o

menys precisió han estat executats, perquè puguin ser-nos útils per
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a la prompta execució d'un mapa general de Catalunya geogràfic

i geològic.

Al CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA es guarda el mapa ori
-ginal de mossèn Font i Sagué, premiat en els Jocs Florals, en el qual

consten les comarques catalanes: essent aquest, sens dubte, un dels
treballs més perfectes de la distribució comarcal catalana. Això mo-

tivà una revisió de tot el material que sobre cartografia catalana

atresora l'entitat que més s'ha esmerçat per al coneixement total de

la nostra terra, mitjançant l'excursionisme científic; i vist lo molt que

sobre cartografia guarda el CENTRE, ens creguerem en el deure de

fer-ne una Exposició.
Doncs bé, per a tenir en consideració les documentacions gràfiques

històricament considerades, és per ço que projectàrem l'Exposició de

cartografia catalana, per a fer-les públiques, cosa ben útil per a definir

la personalitat de la nació catalana.

Com és molt natural, en el CENTRE EXCURSIONISTA DE CATA-

LUNYA, no hi tenim pas exemplars de tots els temps, ni de tots els
autors, tot i tenir-ne un nombre considerable. Per això, la Secció de

Geologia y Geografia física del CENTRE EXCURSIONISTA invità a tots
els socis per aportar-hi els exemplars originals i aquells altres que, per

llur raresa o antigor, creguessin convenient que figuressin en la pro-

jectada Exposició, així com també les fotografies ampliades dels re-

lleus més sortints, serralades o valls que són les fites naturals, que en

realitat, són les que limiten les nostres comarques. Demés vàrem es-

tendre aquesta invitació als senyors presidents de la Mancomunitat i

de les quatre Diputacions provincials, als senyors bisbes i corporacions
científiques, Acadèmies, biblioteques, etc., rebent-ne positiva col'la-
boració.

Fou abundós el material arreplegat, essent una Exposició cartogrà-
fica catalana d'extraordinària vàlua, ço que, sens dubte, assenyalarà
tina fita perdurable en la història del nostre renaixement cultural.

Aquesta Exposició s'inaugurà el dia 24 de gener, en la mateixa
data histórica en la qual el nostre poble va definir la seva voluntat
nacional. El nostre propòsit fou el de contribuir, mitjançant la nostra
Exposició de cartografia catalana, a un ver i total coneixement de la
nostra amada Catalunya, a fi de que el ressorgiment sigui integral
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com tots desitgem i la definició de la nacionalitat catalana sigui per-
petuada i fitada per les seves condicions naturals.

I mentre les Assemblees de la Mancomunitat i deis municipis
de Catalunya discutiren i aprovaren l'Estatut de l'Autonomia dels
catalans, una de les nostres institucions benemèrites, per ésser la
llar on s'ha fet estimar Catalunya a tots els catalans, la que ha estat
una de les deus més abundoses on s'han assadollat de sentiment pa-
triòtic, l'associació més perita en el coneixement del terrer català,
es dedicà a la presentació i a l'estudi d'un deis problemes que anuncia
l'Estatut i que després caldrà plantejar i resoldre: el de reconstruir
nostres comarques naturals. Per la peremptorietat de fer un estudi
d'aquest problema viu, el benemèrit CENTRE EXCURSIONISTA DE CA-

TALUNYA l'ha plantejat de la manera seriosa que té acreditada en tota la
seva actuació, basant-la, en aquest moment, en la representació gràfica
de la Catalunya, amb mapes totals i parcials, antics i moderns i nom-
broses fotografies deis relleus naturals, que limiten alguna de les
nostres comarques.

Així és que l'Exposició va inaugurar-se amb un gran èxit. Ocupà
totes les sales del CENTRE, amb mapes, fotografies i relleus molt in-
teressants.

El President de la Secció de Geografia i Geologia, en la vetlla de
la inauguració, va dir algunes paraules sobre l'Exposició, historiant-la,
i va anunciar que es donarien conferències referents a la mateixa.
Tot seguit el senyor Torras (Cèsar August) va donar la primera
conferència sobre les comarques naturals de Catalunya, ajustades al
moment actual; i en successives sessions el senyor Rivera, director
del Servei Geogràfic de la Diputació, parlà de la tècnica deis treballs
de camp i d'oficina, per a la confecció del mapa; el senyor Carreras
Candi, tractà de la part històrica dels mapes exposats, i el doctor
Faura de l'estructura de Catalunya.

El senyor Palet i Barba, diputat provincial, que assistí a l'acte per
delegació especial de la Mancomunitat i de la Diputació, ocupà la pre-
sidència, i al final deis parlaments va felicitar al CENTRE EXCURSIO-

NISTA per aquella tasca patriòtica, de gran utilitat en els actuals
moments que s'està elaborant la Catalunya nova, perquè era una col'la-
boració a l'obra de l'Assemblea Catalana. Va dir que cridaria l'aten-
ció de les corporacions per éll representades sobre la dita tasca trans-
cendental.

A 1'acabar, el president del CENTRE, En Jaume Massó i Torrents,
va declarar oberta l'Exposició cartogràfica de Catalunya.

La concurrència, que omplenava tota la sala gran del CENTRE, Ya
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aplaudir-los a tots, dedicant-se immediatament a recórrer les sales ad-
mirant aquell estol de mapes i fotografies escampats per les parets.

Va poder-se veure reunit en aquesta Exposició un verdader arsenal
d'estudi per a les comarques catalanes, amb més de dos cents docu-
ments gràfics diferents, que foren registrats en un complet catàleg -
guia, pera facilitarla visita a l'Exposició. Alguns dels documents més
interessants eren: la Carta catalònia de 1375 (Atlas català de Car-
les V); el mapa comarcal de Catalunya de Mn. Font i Sagué, que es
conserva inèdit; vàries cartes editades a l'estranger, com són les de
Viena, Amsterdam, París, Venècia, etc.; els celebrats mapes de Apa

-rici; els antics de les vegueries i corregiments de Catalunya; l'inè-
dit de la província de Lleida, del cèlebre cartògraf espanyol Coello,
i molts altres. Eren també dignes de remarcar els moderníssims tre-
balls que baix la direcció del senyor Rivera está realitzant l'Oficina
del Servei Geogràfic de la Diputació provincial de Barcelona, per a
fer el mapa topogràfic de Catalunya, a l'escala de 1: 100,000; i els
originals complets, ja a punt d'ésser reproduïts, com les fulles 41 (Tor-
tosa) i 43 (Goles de l'Ebre).

1 per a que resti perpetuada aquella gran recopilació de mapes, és
per lo que havem cregut convenient publicar aquesta catalogació, que
no pot ésser més que provisional, encara que sempre d'utilitat; i si be
havem de reconèixer que en ella tal volta hi mancaran qualques ma-
pes dels que no n'haurem tingut esment per la promptitud en que fou
organitzada l'Exposició, no per això havem volgut deixar arreconat
aquest primer aplec cartogràfic, per a que en l'esdevenidor puguin
ésser consultats els mapes de Catalunya, i les deficiències que lla

-vors s'hi puguin trobar podran ésser complementades; gaudint -nos tan
sols d'haver pogut presentar-ne un recull, fent-ne constar els tenedors,
per a que així les consultes siguin més fàcils, i amb aquest gest patriò-
tic fruïm d'una satisfacció al considerar que nostra voluntat a assolit
un avenç, encara que modest, en lo que es refereix a la recopilació
ordenada de la cartografia catalana.
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I. — MAPES GENERALS 1

AMB TOPOGRAFÍA ANTIGA

APARICI (Josef), Geògrafo de S. M., natural del Principado de
Cataluña. — Nueva descripción geográphica del Principado de
Cataluña. — dedicada Al Rey Nuestro Señor.
Escala: (4 llegues espanyoles de 17 '/, en 1 grau = 0'12 mt.). — (511e.
giies de 3.000 passos de 20 en 1 grau = 0'13 mt.). — Juan Pablo Martí,
Llibreter. — Antonius Sabater, Sculp. — Barcelona, 1720. — Dimen-
sions: 1'42 1< 1'19 mt.—Lám. XXV, fig. 1.

2. APARICI (Josef), Geògrafo. — Nueva descripción geográphica
del Principado de Cataluña. — Dedicóse en 1720 a la Magestad
del Señor Rey D. Felipe V. — Dada otra vez al público añadidos al.
gunos lugares.
Escala: Llegües espanyoles de 17 '; ' en 1 grau (4 11. =0'12 mt.). — Lle•
giíes de 3.000 passos de 20 en 1 grau (5 11. = 0`13 mt.). — Antonius Sa-
bater. — Barcelona, 1769. —4 fulles de dimensions: 0'67 X 060 mt. una.
— Donatiu del DR. M. FAURA I SANS. — Altre exemplar; de 133 >(1'20
metres, propietat de 1'I. E. C. BIBLIOTECA DE CATALUNYA.

3. GARMA Y DURÁN (Francisco Xavier de), Secretario de S. M., Re-
gidor Perpetuo de la Ciudad de Barcelona, y Archivero del Real y
General Archivo de la Corona de Aragón —Eo. según los exem-
plares del Conde Darnius, y Jph. Aparici, y otras exactas Rela-
ciones. — Mapa del Principado de Cataluña y Condado del Ro-
sellón.
Escala de leguas marítimas. — 8 1. = 0`115 mt. — 1. Valls, f.t — Bar-
celona (sense data). — Dimensions: 0'95)< 101 mt. — Prop. de RAS+oN

D'ALÓS. —Altre exemplar, prop. de E. MOLINÉ BRASSÉS. — Altreexeïm
piar, propietat de L. SOLER 1 MARCH.

4. INDÁR (Ramón), Capitán graduado de Tte. Coronel agregado al
estado mayor de la Plaza de Barcelona. — Nueva descripción geo-

1. Tots els exemplars quina propietat no consta, pertanyen al CENTRE EXCUSSIo-

NISTA DE CATALUNYA.
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gráfica del Principado de Cataluña (sacado de otros, pero me-
jorado).
Escalas: 4 leguas españolas de 17 '/ 9 en cada un grado = 0'061 tnt. —
5 leguas de 3,000 pasos de 20 en cada un grado = 0'068 mt. — Grav.
Estruch. — Barcelona, 1824. — Dimensions: 0'92 X 0'66 mt. — Prop. de
L. Soi.ER 1 MARCH. — Altre exemplar en dues fulles de 0'69 X 0'52 mt.,
prop, de E. MOLINÉ BRASSÉS. (V. YNDAR, RAMÓN), n. 9.—Lám. XXV, fig. 2.

5. LóPEZ (Juan), Geógrafo de S. M.—Mapa Geográfico del Prin-
cipado de Cataluña. — Comprende sus cuatro Provincias de
Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, con todos sus Parti-
dos, según la nueva división apuntada por S. M. — Con un re-
sumen general.
Escala: 6 leguas marítimas o de 20 al grado, comprenden 6,626 varas o
19,87S pies castellanos (= 0105 mt.). — Publicado por López (Tomás)
en el año de 1816 y corregido y adicionado por el Heredero Director
del Establecimiento Geográfico. — Madrid, 1835. — Dimensions: 0'90 y
0`83 mt. — Prop. de 1'I. E. C. BIBLIOTECA DE CATALUNYA .— Làm. XXVI,
fig. 2.

6. LÓPEz Y VARGAS (Tomás), Geógrafo de los Dominios de S. M., de
las Reales Academias de S. Fernando, de la Sociedad Bascongada,
de los Amigos del País, y de las Buenas Letras de Sevilla. — Mapa
del Principado de Cataluña: comprehende los corregimientos
de Barcelona, Cervera, Gerona, Lérida, Manresa, Mataró,
Paig cerdá, Talarn, Tarragona, Tortosa, Villafranca, Vique,
y la subdelegación del Valle de Arán.
Escala: 9 leguas marítimas o de 20 al grado, comprendiendo 6,626 varas
o 19,878 pies castellanos (= 0'157 mt.). — Madrid, 1776. — Dimensions:
080 X 0865 mt. —Prop. de L. SOLER 1 MARCH. — Làm. XXVI, fig. 1.

LóPEZ (Tomás), Geógrafo que fué de los dominios de S. M. 
Mapa del Principado de Cataluña: comprehende los Corregi-
mientos de Barcelona, Cervera, Gerona, Lérida, Manresa, Atila-
taró, Puigcerdá, Talarn, Tarragona, Tortosa, Villafranca,
Vique, y la subdelegación del Valle de Arán. — Se tubo pre-
sente para la composición de este, el mapa de los Piryneos del Sor.
Rousel, el del Conde Darnius, el de Josef Aparici, el de D. Fran-
cisco Garma, otros manuscritos y buenas relaciones.
Escala: 9 leguas marítimas de 20 al grado, comprebenden 6,626 varas o
19,878 piés castellanos (= 0'156 mt.). — Segunda edición. — Madrid,
1816. —4 fulles de dimensions: 057 \ 0`42 mt. una. —Prop. de JAUME

18
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NOVELLAS. — Altre exemplar: de 087 X 0'80 mt., prop. de l'ATENEU BAR.

CELONÉS.

8. PORTA MARGARIT (Pascual), Licenciado en Derecho Civil y Ca.
nónico, Bachiller en Filosofía y Letras y Profesor de Instrucción
Primaria Superior . — Mapa del Principado de Cataluña, con su
actual límite de Provincias, Cabezas de Partido y Obispados,
—Dedicado a la Excma. Junta Provincial de Instrucción Pública de
Barcelona.
Escala: 6 llegues de 3,000 passos, a 20 el grau = 0133 mt. — Lit. Ra•
mon Tarragó. — Mariano Bordas. — Barcelona, 1873. — Dimensions:

1'39X1'18 mt. — Prop. de VDA. JULI VINTRÓ. —Dos exemplars del any
1867, un prop. de JosEP PARERA; altre prop. de MIQUEL MARCET.

9. YNDÁR (Ramón). —Mapa de Cataluña, dividido en sus actuales
provincias.
Escales: llegues espanyoles de 17 '/, en 1 grau (4 1I. = 0`06 mt.). — Lle•
giies de 3,000 passos de 20 en 1 grau (5 11. = 0067 mt.). — Llegues ca-
talanes o hores (6 11. = 006 mt.). — Sense data ni peu d'impremta. -
Dimensions: 0'86 X 067 mt. — Prop. de JOSEP COLOMINAS. — (V. INDAS,

Ramón).

10. ANÒNIw. . — Sant Jordi. (Imatge d'aquest Sant damunt del mapa
general de Catalunya). Extret del volum 1 e de l'obra de Ba. Tris•
tany, Sacri Supremis Regii Senatus Cathaloniae Decisiones.—
B. Typ. R. Figuero, 1686-1701.
Prop. de E. MOLINÉ BR.AssÉS. — Làm. XIX.

II. ANÒNIM. —División provisional de la antigua Cataluña en
Cuatro provincias. — Conforme al decreto de las Cortes de 27
de enero de 1822.
Escala: 8 llegües de 17 'x, al grau = 0'058 mt. — Grab. Domingo Es-
truch. — 1823. — Dimensions: 0'58)< 0'425 mt.— Prop. de JosEP M.' Bo-
FILL 1 PICHOT. — Làm. XXVII.

12. ANÒNIM. — Indar (P). — Mapa de Cataluña dividido en sus
actuales provincias. — Arreglado en 1855. — Nueva descripción
geográfica del Principado de Cataluña.
Escalas: 4 leguas españolas a 17 '!2 en cada un grado = 0061 mt.-
5 leguas de 3.000 pasos a 20 en cada un grado = 0'068 mt. —6 horas o
leguas catalanas = 0061 mt. — Sense peu d'impremta. — Dimensions;

0'90 X 0'70 mt.
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D'AUTORS ESTRANGERS

13. BLAEUS (Guiljemus), excud. — Catalonia.
Scala milliarum: 8, Hyspanicorum = 0`064 mt. — 9, Gallicorum =
0`063 mt. — Amsterdami (1630?). —Prop. de E. MOLINÉ BRASSÉS. — Là-
mina XXII, fig. 1.

14. CANTEL i TILLEMOMT, Geograf. — Le Principaute de Cata-
logne avec les	 tez de Roussillon et de Cerdagne, divisé
en Vielle et Nouuelle et en Vegueries. — 1762.
Reproduït en la Geografía de Catalunya. — Edit., A. Martín. — Bar-

celona.

15.FER (M. de). — Principaute de Catalogne. -- París, 1705.

Reproduït en la Geografía de Catalunya. — Edit., A. Martín. — Bar-

celona.

16. JAILLOT. — Principaute de Catalogne. — París -Segle XVII.

Reproduït en la Geografía de Catalunya. — Edit., A. Martín. — Bar-

celona.

17. KfERIUS (Petrus).—Arragonia et Catalonia. —Amsterdam, 1613.
Reproduït en la Geografía de Catalunya. — Edit., A. Martín. -- Bar-
celona.

18.KÆRIUS (Petrus). — Catalonia. — Amsterdam, 1632.
Reproduït en la Geografía de Catalunya. — Edit., A. Martín. — Bar-
celona.

19. PLACïDE (P.), Ingénieur Geographe. — La Catalogne.
Escales: 10 lieües de France de 3,000 pas. geometriques = 0166
mt.-8 lieües de Catalogne =0'159 mt. — París, 1792. — Dimensions:
108 )<0'81 mt. — Prop. de E. MOUNÉ BRASSÉS. — Làm. XXII, flg. 2.

20. SEUTTERI (Matth), Augusta Vindel. — Catalonice principatus
et Ruscinonis ac cerretanice comitatuum.
Escala: 8'f ; Milliaria Hispanica = 0'09 mt. —7'J, Milliaria Germanica
Comrnonia = 009 mt. — 10 Milliaria Gallica = 0'09 mt. — Exactisima
Delineato, Cura et Studio. —Sac. Cals. Majest. Geogr., (sense data).
—Amb colors. — Dimensions: 0'62 X 0'55 mt. — Prop. de E. MOL!NÉ

BRASSÉS.— Làm. XXI, fig. 1.
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21. VALCK (G.).—Principaute de Calalogne, ou soni compris les
Comtes de Roussillon et de Cerdagne divisees en leurs Vi.
gueries.
Reproduït en la Geografía de Catalunya. — Edit., A. Martín. — Bar.
celona.

22. VAUGONDY fils (Robert de), Géographe ordin du Roy. — Etats
de la Couronne d'Aragon, ou se trouvent les Royaumes d'Aro•
g on et de Navarre, la Principaute de Catalogne.
Escales: 60 milles d'Itàlia (de 60 en 1 grau)= 0'137 mt. — 20 llegües
d'Espanya (de 20 en 1 grau) =0'137 mt. — 18 llegiies d'Aragó (de 18 en
1 grau) = 0'137 mt. — 20 llegües de França (de 20 en 1 grau) =0137
mt.—P. Santini, chez Mr. Remondini. — Venecia, (sense data). —Dj.
mensions: 077 )< 0'55 mt. —Prop. de L. SOLER 1 MARCH. — Làm. XXIV,

23. VRINTS (Joannes Baptista), Antverpice excudebat. — Catalon x
Principatus novissima et accurata descriptio.
Scala leucarum: 1 llegua = 0'009 mt. — Sense data ni peu d'impremta.
Dimensions: O'54 1<0'44 mt. — Reproduït en la Geografía de Catalu-
nya. — Edit., A. Martín. — Prop. de E. MMouNÉ BRASSés.

24. ANÒNIM. -- Catalonia. — Dediée a Mr. Monsieur de Langres,

ingenieur du Roy.
Scala Leucarum: 9 1. = 0'078 mt. — Milliaria Germanica: 8 1. = 0072
mt. — París, (sense data). — Dimensions: 0`565 ;< 043 mt. — Prop. del
SERVEI GEOGRÀFIC DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BARCELONA. - Lá-
mina XXIII.

25. ANÒNIM. — Principales Catalonice nec non Comitatuum Rus-
cinonensis et Cerretanice.
Escales: 8 3 /; milles Hispaniques = 0090 mt. — 7 '/, milles Germani•
ques = 0'090 mt. — 10 milles Galliques = 0090 mt. — Nova tabula, edita
a Io. Bapt. Homanus. — Amb colors. — Nuremberg, 1740? — Dimen-
sions: 0'63X 0'55 mt. —Propietat de VDA. JULI VINTRÓ. —Làm. XXI,
fig. 2.

AMB TOPOGRAFIA MODERNA

26. ALMERA (Dr. D. Jaime) y BROSSA (Eduardo). — Mapa Geoló-
gico y Topográfico de la Provincia de Barcelona, subvencio-

nado por la Excma. Diputación Provincial. -- Sense les coloracions

geològiques; amb els relleus muntanyosos sombrejats per En Brossa.
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Escala 1: 40,000 (0`025 mt. per km.) — Equidistància de les corbes de
nivell, 5 mt. — Grav., Brossa. — Lit. Henrich i C.°, Barcelona. — 4
fulles:
Región Primera o de Contornos de la Capital. — Dimensions: 0'81 X
074 mt. — 2. a edició, 1900.
Región Segunda o del río Noya al Mar. — Dimensions: 0'94 X 0'67 me-
tres. —1897.
Región Cuarta o del río Tordera. — Dimensions: 0'74 X 0'71 mt. —1913.
Región Quinta o del Montseny, Vallés i Litoral. — Dimensions: 1 `00
X0'72 mt. —1915. — Dedicats al Centre, per EDUARD BROSSA.

27. BROSSA (Eduardo). — Cataluña. — Descripción geográfica de
las cuatro provincias catalanas, indicándose las vias de comunica-
ción, el número aproximado de habitantes de cada población, todo
lugar, villorrio y santuario, las antiguas comarcas, los límites de
provincia, juzgado y obispado, etc. etc.
Escala: 50 km. = 0`14 mt. — Lit. Henrich i C.' — Barcelona, 1888. —
Dimensions: 0'87 ;< 0'78 mt. — Altre exemplar del 1892.

28. BROSSA (Eduardo). — Cataluña y país lindante de Aragón y
Francia.
Escala: 1: 360,000 (50 km. = 0' 139 mt.). — Originales principales: Geo-
logía y Topografía de la provincia de Barcelona, por J. Almera y
E. Brossa, hojas publicadas e inéditas, Mapa militar itinerario de Es-
paña, Carte de France 1 :200,000 y 1 :500,000, Plano del Canal de
Urge¡, Mapas de F. Coello, Plano del Ampurdán por J. Papel!,
Itinerarios por A. Osona, Cartas del litoral por la Comisión Hidro-
gráfica, etc. —(Amb les zones d'altitut indicades per medi del color).-
DreFat, gravat i publicat, per l'autor. — Lit. Henrich i C.° — Barcelona.
— Edicions de 1904 i de 1912. — Dimensions: 0'915 X 0'765 mt. — Edició
1904, propietat del CENTRE. — Edició 1912, prop. de l'Autor.

BROSSA (Eduardo), (V. ALMERA Y BROSSA).

29. CUENCA (Pedro M. de), Coronel T. C. d'E. M. Jefe de la Sec-
ción Topográfica. — Cataluña.
Dibuixat i litografiat en el Dipòsit de la Guerra. — Escala: 1: 200.000:
50 km. = 0'245 mt. — 10 llegües de 20,000 peus = 0'274 mt. — (Sense
data). — Dimensions: l'53 ;< l'37 mt. — Altre exemplar litografiat
damunt de tela. —2 fulles de 1 `36 X 0'80 mt.

30. DÉPÓT DES FORTIFICATIONS. — Carte de France dressée au...
Escala: 1: 500,000 (1 km. = 0'002 mt.). — Fulla XIV. (Comprèn tota la
Catalunya), (sense data). — Dimensions: 0'74 X 0'58 mt.
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31. DÉPÒT GÉNÉRAL DE LA GUERRE. — Partie nord-est de le Carte
de l'Espagne, faisant suite a la Carte de la France par Capitaine.
Escala: 1 :345,600. — (Comprèn Catalunya, gran part de València, Ara-
gó i mig-dia de França i les illes de Mallorca i Menorca. — Executat
pel Dipòsit de la Guerra francès durant els anys 1822 i 1823. — Dimen-
sions: 1'40>( 1'24 mt.

32. DÉPÒT GÉNÉRAL DE LA GUERRE. — Navarre-Aragon-Castelle.
Escala: 1 :345,600 (12 Lieues d'Espagne de 17 '/ 3 en degré = 0`22mt.).
—Fulla 22 (continuació de la «Carte de la France par Capitaine»)-
Andriveau-Gouyon (J.), Geògraphe-Editeur. —1824. — Dimensions: 0`95
X 0'61 mt.

33. DUFOUR (A. H.), Geógrafo. — Mapa de Cataluña, con las
nuevas divisiones.
Escales: 5 Miriàrnetres = 0'090 mt. —8 llegües espanyoles de 17 'Yen
1 grau = 0'090 mt. — 12 llegües espanyoles de 26 '/, en 1 grau =0'090
mt. —8 llegües d'Aragó de 18 en 1 grau = 0`087 mt. — Amb la descrip-
ció estadística. — Bulla. —París, 1838. — Dimensions: 0'83 X 057 mt.
— Prop. de L. SOLER i MARCH. — Làm. XXVIII, fig. 2.

34. FLOS 1 CALCAT (F.). — Mapa de Catalunya en comarques.
Escala: 1: 250,000 (100 km. =0`395 mt.). —Lit. A. Utrillo. —Barcelona,
1906. — Dimensions: 1'35 X 1 `35 mt. — Prop. de l'Autor.

35. FONT 1 SAGUÉ (N.), Pvre. — Carta Comarcal de Catalunya. —
Premiada en els Jocs Florals de Barcelona. (Sobre el n. 30).

Escala: 1: 500,000 (1 km. = 0'002 mt.). — 1897. — (Original). — Dimen-

sions: 0'68 ;' 0'54 mt.

36. INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO. — Mapa de España.
Escala: 1: 50,000. — Comprèn la regió catalana 85 fulles, de les que
s'ha publicat la del baix Ebre, amb corbes de nivell de 20 metres. —Là-
mina XXX, fig. 1.

37. K. K. MILITAR GEOGRAFISCHES INSTITUT VERVIELFALTIGUNG

VORBEHALTEU.
Escala: 1 :300,000 (30 km. = 0101 mt.). — Wien. August, 1881. —He-
liogravurre. — Dimensions: 0`60 '< 0'48 mt.

38. RICART GIRALT (JOSeph), publicada per l'Associació Catalanista

d'Excursions Científiques i dedicada al Excm. Sr. D. Eusebi Güell

i Bacigalupi. — Fulla d'instrucció geogràfica de Catalunya.



CATÀLEG DE L'EXPOSICIÓ DE MAPES DE CATALUNYA	 143

Porta indicacions geogràfiques, en general; i després la descripció de
Catalunya, segueix una descripció particular per províncies. — Al mig

hi ha una carta, completada amb anotacions meteorològiques. — Im-
premta dels Successors de Ramírez i C.° — Dimensions: 0'87 X 0'64 mt.

39. R. M. — Plano de Cataluña.
Escala: 1 : 300,000 ,(30 km. = 010 mt.). — Sense peu d'impremta. 

—1894. — Dimensions: 0'98 X O'91 mt. — Altra edició, 1901, propietat

de PINSTITUCIó CATALANA D'HISTORIA NATURAL.

40. SERVEI GEOGRÀFIC DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BARCE-

LONA. —Mapa topogràfic de Catalunya.
Format sota la inspecció de la Secció de Ciències de l'Institut d'Estudis

Catalans. — Làm. XXX, fig. 2.

Tortosa. — Fulla 41. — Escala: 1 : 25,000 (amb dues proves reduïdes a
1: 100,000; en colors).
Les Goles de l'Ebre. — Fulla 43. — Escala: 1: 50,000 (10 km. = 0`20 mt.).
— Equidistància de les corbes de nivell, 50 mt. — (Nombre total de
fulles de] Mapa, 43). —(Originals). — Gener de 1918. —Prop. de l'es-
mentat «SERVEI GEOGRÀFIC».

41. ANÒNIM (gratis para los S. S. suscriptores al Guardia Nacio-
nal). —.Mapa de Cataluña, dividido en las cuatro provincias de
Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona.
Escala: 5 leguas espanolas de 17 '1.; al grado = 0'042 mt. —1837. —
Dimensions: 0'63X 0`445 mt. —Prop. de 1'I. E C. BIBLIOTECA DE CATA-

LUNVA. — Altre exemplar, prop. de E. MOLINÉ BRAssÉS. — Làm. XXVIII,
figura 1.

42. ANÒNIM. — Mapa de Cataluña.
Escala: 30 km. =0`12 mt. —Amb llistes alfabètiques d'Ajuntaments (on
consta el nombre d'habitants de cada un) agrupats per Partits judicials,
i de pobles agregats, per províncies. — Edit., A. Martín. — Tip. -lit. F.
Madriguera. — Barcelona, (sense data). — Dimensions: 1'34X 1'12 mt.

43. ANÒNIM. — Barcelona. — Editat a Austria.
Escala: 1 : 576,000. — Prop. de J. MASSó TORRENTS.

PROJECTES DELS MAPES EN CURS DE PUBLICACIÓ

44. SERVEI GEOGRÀFIC DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BARCE-
LONA. —Mapa corogràfic de Catalunya.
Escala: 1:100,000.—Croquis del projecte. —(Original). —Dimensions:

.
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3'25X3`30 mt. —Prop. de l'esmentat «SERVEI GEOGRÀFIC».—Làm. XXX,
figura 2.

44 bis. SERVEI GEOGRÀFIC DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BAR.

CELONA. — Gràfic del projecte de divisió en falles del mapa
geològic de Catalunya.
En projecció polièdrica i escala de 1 : 40,000. —(Original). — Diputació
Provincial de Barcelona. — Institut d'Estudis Catalans — Secció de
Ciències. — Prop. del SERVEI GEOLÒGIC DE CATALUNYA.

H. — MAPES PARCIALS

DE LES FRONTERES

45. DÉPÓT DE LA GUERRE. — Carte de France (en negre i amb

relleu la part francesa).
Escala: 1: S0,000 (20 km. = 0'25 mt.). — (Sense corbes de nivell).
Fulla 252, Bagnères de Luchon-St. Gaudens.
Fulla 253, Foix.
Fulla 256, L'Hospitalef.
Fulla 257, Prades.
Fulla 258, Céret. — Cada fulla composta de 4 parts a 0`30 frs. una. —Fet
en 1865. — Edit. 1889. — Revisat en 1900. — Dimensions: 0`95 X 0`60 mt.
una. — Prop. d'ALBERT SANTAMARÍA.

46. MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. — Carte de la France dressée par
ordre du...
Escala: 1: 100,000 (0'01 mt. per 1 km.).
Fuita XII-38, Gavarnie, 1893.
Fulla XIII-37, Bagnères de Luchon, 1893.
Fulla XIII-38, Val d'Arouge, 1903.
Fulla XIV-37, St. Girons, 1893.
Fulla XIV-38, Mont Rouch, 1893.
Fulla XV-37, Foix, 1893.
Fulla XVI-37, Lavelanet, 1898.
Fulla XVI-38, Ax-les-Thèrmes, 1902.
Fulla XVI-39, Saillagorrse, 1900.
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Fulla XVII-37, St. Paul, 1893.

Fulla XVII-38, Prades, 1893.

Fulla XVII-39, Céret, 1893, i 1899.

Fulla XVIII-38, Perpignan, 1892.

Fulla XVIII-39, Bagnuls-sur-Mer, 1893. — 15 fulles de 0'68 ,`< 0'405 mt.
tina.— Llib. Hachette et C. 1e — París.

47. SERVICE GÉOGRAPHIQUE DE L'ARMÉE. — Carte de France.
Fulla n.° 76, Luz (Tarbes).—Fulla n.° 77, Foix (Toulouse). —Fulla n.° 78,
Perpignan (Carcassonne). —Escala: 1: 200,000 (25 km. = 0'125 mt.).
—(Equidist^lncia de corbes de nivell, 40 mt. — Intercalades altres de
20 mt.) —3 fulles de 0'80,,< 0'57 mt. una. — (Sense data). — Propietat

d'ALBERT SANTAMAR!A. —El relleu topogràfic en corbes de nivell i som
-brejat, queda limitat en la frontera; essent solsament planimètric en lo

que comprèn de Catalunya, des dels 47° latitud N. — Imprès en 5 tintes.

48. ANÒNIM.

Mont Louis, Carte n.° 20, Fle. 139.— Perpignan, Carte n°59, Fle. 132.
—Puycerdà, Carte n.° 177, Fle. 149.—Echelle de: dix mille Toifes
=0221 mt.—Sculp. Aldring. — (Sense data). — (3 fulles de 089 )< 0'58
mt. una). — Prop. de 1'I. E. C. BIBLIOTECA DE CATALUNYA.

DE PROVÍNCIES

49. A. P. T. — Mapa de la provincia de Lérida.
Escala: 1: 200,000 (50 km. = 0244 mt.) — (10 llegües de 20,000 peus
=0264 mt.). — Lit., J. Seix. — 1884. — Dimensions: 1'12 ;< 085 mt. --
Prop. de RAMÓN D'ALÓS. — Altre exemplar, prop. de L. SOLER 1 MARCH.

50. BROSSA (E.). — Mapa de la provincia de Barcelona, con sus
vías de comunicación, (amb la distribució de les tretze fulles del

Mapa Geològic de la provincia de Barcelona publicat per el Doc-
tor Al mera).

Escala: (50 km. = 0'14 mt.). — Lit. per l'Autor. — Barcelona, 1881. —
Dimensions: 0'54 X 0'40 mt. — Prop. del Dr. M. FAURA 1 SANS.

51. COELLO (Francisco), Teniente Coronel, Capitán de Ingenieros

auxiliado por MADOZ (Pascual), autor de las notas estadísticas e his-

tóricas. — Gerona. — Con notas geográficas, estadísticas e histó-

ricas, y 11 planos particulares.
Escala: 1 : 200,000; i altres escales especials per als plànols particulars.
— Madrid, 1851. — Dimensions:. 1'05 X 0'79 mt.

19

_ice
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52. COELLO (Francisco), Coronel, Teniente Coronel de Ingenieros,
— Tarragona, con 4 planos particulares. —Notas estadísticas
por MADOZ (Pascual) autor del Diccionario Geográfico.
Escala: 1 : 200,000; i altres escales especials per als plànols particulars.

— El contorn per Leclercq. — La topografia per Camil Alabern. — La
lletra per Bacot. — Madrid, 1858. — Dimensions: 1'05 x 0`79 mt.

53. COELLO (Francisco), Coronel, Teniente Coronel de Ingenieros
auxiliado por MADOZ (Pascual), autor de las notas estadísticas e
históricas. — Barcelona. — Con notas estadísticas e históricas y
5 planos particulares.
Escala: 1: 200,000. — Madrid, 1862. — Dimensions: 1 `05 X 0`79 mt.

54. COELLO (Francisco). — Lérida. — Còpia fotogràfica del primer
original inèdit (dedicada per l'autor a l'Associació d'Excursions

Catalana»).
Dimensions: 0`94 X 0'67 mt.

55. COELLO (Francisco). — Correccions i adicions al primer origi•
nal de Lleida. — Còpia fotogràfica dedicada per l'autor a l'»Asso-
ciació d'Excursions Catalana».
Dimensions: 0`57 X 0'46 mt.

56. C1IAS (Benito), Ingeniero. — Mapa de la provincia de Bar-
celona.
Escala: (40 km. = 0`10 mt.). — Alberto Martín. — Barcelona, 1903. -
Dimensions: 0'445 X 0'34 mt.

57. CHIAS (Benito), Ingeniero. —Mapa de la provincia de Gerona.
Escala: (30 km. = 0'092 mt.). — Dib., Ribera. — Lit., Martí Campañá,
—Grav., Soler. — Alberto Martín, editor. — Barcelona, (sense data). —
Dimensions: 0'46 X 0'36 mt.

58. CHiAs (Benito), Ingeniero. —Mapa de la provincia de Lérida.
Escala: (40 km. = 0`08 mt.). — Dib., Ribera. — Lit., Martí Campañá. —
Grav., Soler. — Alberto Martín, editor. —Barcelona, (sense data),—
Dimensions: 0`46 X 0'36 mt.

59. CHIAS (Benito), Ingeniero. — Mapa de la provincia de Tarra-
gona.
Escala: (25 km. = 0'087 mt.). —Alberto Martín. —Barcelona, (sense

data). — Dimensions: 0'46 X 0`36 mt.
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60. MAURETA (J.) y THós Y CODINA (S.), Ingenieros Jefes del cuerpo
de Minas. — Mapa hipsornétrico en bosquejo de la provincia de
Barcelona. — Comisión del mapa geológico de España. — Lá-
mina 2.,.
Escala: 1: 400,000. — Lit., Bobes. —Tip. lit., Verdaguer. — Barcelona,
1881. — Dimensions: 0'64 X 0'49 mt.

61. MUXACH Y VIÑAS (Estéban), Maestro de obras y Director de ca-
minos vecinales y canales de riego. — Carta de la provincia de
Gerona. — Dedicada a la Exma. Diputación provincial de la misma,
litografiada per Cullell y Sureda (Emilio) 1870. —Amb un «Estado
demostrativo de la distancia aproximada de cada uno de los pueblos
a la cabeza de su distrito municipal, a la de su partido y a la capital
de provincia (dicha distancia es en kilómetros. Cada 5 kilómetros es
una hora)». — Porta després la riquesa de cada partit judicial.
Escala en metros de 1 : 400,000 (50 km. = 0' 145 mt.). — Gerona, 30 de
junio 1872. — Dimensions: 0627 X 0'47 mt. — Prop. de RAMÓN D'ALÓS.

THó5 Y CODINA (S.), (V. MAURETA Y THÓS). — N. 60.

62. ANÒNIM. — Mapa de Girona, en paper tela.
Escala en metres de 1 : 200,000. — Dimensions: 0'83 X 0'60 mt.

63. ANÒNIM. — Provincia de Barcelona. — Propiedad de la Dipu-
tación provincial de Barcelona.
Escala: (30 km. = 0'22 mt.). — Barcelona y octubre 1873. — Dimensions:
1'15>( 094 mt. — Prop. de RAMÓN D'ALÓS.

DE BISBATS

64. ESTRUCH. — Obispado de Lérida.
Escales: 1: 400,000: 6 leguas legales de 20,000 pies =0084 mt. —l8 mi-
has marítimas de un minuto de latitud de 6,654 pies =0'084 mt. —6 le-
guas de 20 al grado de 22,179 pies = 0092 mt. — Grabado y estampado
en el establecimiento del Atlas de España. — Topografia per l'autor. -
La lletra per Bacot. — (Sense data). — Dimensions: 0'53 X 0'435 mt. -
Propietat de 1'l. E. C. BIBLIOTECA DE CATALUNYA.

65. GARMA Y DURÁN (Francisco Xavier de). — Mapa del Obis-
pado de Barcelona.
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Escala: (5 llegües de 1 hora = O'098 mt.). — Esculp., T. López. — 1762.
1774. — Dimensions: 0`425 X 0'32 mt. — Prop. de LAMBERT MATA. —Lá-
mina XXIX, fig, 1.

66. VIDAL (Francisco), Pbro. — Beneficiado de la Cathedral de Tor-
tosa.— Obispado de Tortosa.
Escala: 5 leguas de una hora de camino, o de 20 al grado = 0'051 mt,
— Grav., Matheo G3nzalez. — (Sense data). — Dimensions: 0'425X
0'31 mt. — Prop. de RAMÓN D'ALÓS. —,Làm. XXIX, fig. 2.

67. VILàS (J.). — Mapa de los Obispados de Vich y de Solsona.
— Dedicado al Excmo. e Ilmo. Dr. D. José Morgades i Gili, obispo
de la diócesis Vicense y Admor. Apostólico de la de Solsona.
Escala: 1: 150,000 (20 km. =0`095 mt.). — Edit. Tipografia y librería
católica de San José, Vich. — Lit., Solá.— Barcelona, 1891. — Dimen•
sions: 1 ` 02 )< 070 mt. — Prop. del SEMINARI CONCILIAR DE BARCELONA, -
Altre exemplar, prop. del CENTRE.

DE COMARQUES

68. BARRIE (A.), Enginyer. — Montsec i Conca de Tremp.
Escala: 1 :200,000 (2 km. =0`01 mt.). - (Original). - Dimensions: 031
?( 0'22 mt. —Prop. de l'Autor.

69. BARRIE (A.), Enginyer. — Regió lacustre del A'lontroig. -
(Correcció al mapa francés del Ministeri de l'Interior).

Escala: 1: 100,000 (4 km. =0'04 mt.). —(Original). — Dimensions:0`225
X 0`19 mt. — Prop. de l'Autor.

70. BROSSA (Eduard). —Alt pla de Barcelona y Vallés inferior.
— Reducció del mapa executat per...
Escala: 1: 55,000 (18 mm. per km.). — Dimensions: 0'37 X 0'32 mt. —

Prop, de RAMÓN D'ALÓS.

71. BROSSA (E.).—Carta topográfica de San Julián de Vilatorta
y sus alrededores o de entre Vich y Las Guillerlas.
Escala: 1: 30,000 (1 km. = 0'033 mt.). — Equidistància de les corbes, 5

mt. — Publicada la original con la colaboración y a expensas de los se
flores D. F. de P. Benessat y D. J. M. Bofill de la casa «El Solá». -
Grav. per l'Autor. — Año 1905. — Dimensions: 0'555 >< 0`44 mt.
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72. CUERPO DE E. M. DEL EJÉRCITO. — Comisión del Deslinde. 
—(JULI SERRA, Oficial del E. M.) — Plano de las Guillerías. 

(1886-1890.)
Escala: 1: 50,000. — Equidistància de les corbes de nivell 40 mt. — Pu-
blicat pel «Depósito de la Guerra». — (Sense data). — Dimensions: 1 `20
X0'90 mt. —Prop. de VDA. JULI VINTRÓ.

73. DEVERELL (F. H.).— Mapa de las Valls d'Andorra. — Based
on the scale of the French Ordnance Survey Map. (Carte de l'Etat
Major).
Escala: '1 : 80,000-(10 km. =0124 mt.). —(5 milles angleses =0'099me-
tres). — (1 llegua espanyola = 0'083 mt.). — Dib. per l'Autor. — Lito-
grafia, F. S. Welter. — Londres, 1889. — Dimensions: 0'87 \ 0`76 me-
tres. —Prop. de EDUARD BROSSA. —Altre exemplar, prop. del CENTRE.

74. ESTRUCH Y BERTRAN (José). — Partido de Igualada con el
plan vigente de carreteras del estado y provinciales. — Porta
també el nombre de habitants i individuos del Sometén, els pobles

agregats, llocs i caserius, distàncies i 34 segells municipals.

Escala: 301cm. = 0'438 mt. —Lit. Martí. — Barcelona, 1890. —Dirnen-
sioas: l'16 X 0'80 mt. — Prop. de L. SOLER 1 MARCH.

FLOS 1 CALCAT (F.).— V. n. 34.

FONT 1 SAQUÉ (N.). — V. n. 35.

LOURDE-ROCHEBLEVE (L.), (V. SCHRADER 1 LOURDE-ROCHEBLEVE).

— N. 79.

75. PAPELL Y LLENAS (Juan). — Plano del Ampurdán y zona
marítima de la provincia de Gerona. Dedicado a la Excma. Di-
putación provincial de Gerona.
Escala: 1 : 100,000. — Henric i C. a , Barcelona, 1894. — Dimensions:
1'04X0'74 mt. — Prop. del DR. M. FAURA 1 SANS.

76. ROUSSEAU (S. im), Dessinateur-Geographe. — Carte militaíre
des Pyrenées orientales. — Pour l'intelllgence des Operations
de 1793 à 1795. — P. III bis.
Dib. per l'Autor. -- Dimensions: 0'49 X 0'338 mt. — Prop. de E. MoUNÉ

BRASSÉS.

77. RousSEL. Ingenieur du Roi. — Carte Générale des Monís
Pyrenées et Partie des Royaumes de France et d'Espagne.
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Escala: Cinq Lieues de Trois Mille Toises Chacune = 0'105 mt, –
Fragment de la Carte Génerale publié par la Section du Canigou du
Club Alpin Français. — Perpignan, 1910. — Dimensions: 0'755 >( 0'55

mt. — Prop. del CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDENTS DEL COMERÇ 1 DE

L'INDÚSTRIA

78. SCHRADER (Fr.). — Pyrénées Centrales, avec les grands n:as-
sifs du versant espagnol. — Publié par le Club Alpin Français

avec le concours du Ministère de l'Instruction Publique.

Escala: 1: 100,000 (10 km. = 0'10 rnt.).—Grav. i imp., Erhard frs-

Hachette et C. I e — París, (sense data). — Dimensions: 1'33 X 065 mt,

79. SCHRADER (Fr.) i LOURDE-ROCHEBLEVE (L.), Membre de la «So•
ciété des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux», de 1'«Asso-

ciation française pour I'avancement des Sciences», etc. — Carie du
Monf-Perdo et de la réglon calcaire des Pyrénées Centrales,
Escala: 1: 40,000 (4 km. =010 mt.). — (3 milles angleses = 012 mt.),

Extret de les Memòries de la «Societé des Sciences de Bordeaux».-

Dreç, dibuixat i gravat per Schrader. — Imp. Chariol. — Burdeos,

1874. — Dimensions: 055 X 0'47 mt.

80. VALLS (Manuel), Ex-Catedrático de Matemáticas y Bachiller en

Leyes. — Plano Geographia del Rio Besós con sus perfiles y
demarcación de las tierras, — 1776-1777. De grosses dimensions.

(Original). — Prop. del SERVEI GEOGRÀFIC DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE

BARCELONA.

81. WALLON (E.).—Carte des Pyrénées comprenant les deuxuer-
sants da Massif Central deguis la Navarre jusqu' a la Vallée
d'Aure. — (Comprèn des de la vall de Gistain fins a la de Roncal).

Escala: 1 : 150,000 (15 km. = 0'10 rnt.). — Grav., R. Hausermann,
París. — Imp., Monrocq, París. — Editor, Cazaux, Cauterets. — (Sense

data). — Dimensions: 082 X 0'63 mt.

82. ANÒNIM. — Condado del Rlbagoraa.
Escala: 1: 200,000 (15 km. =0075 mt.). —Sense data. — Dimensions:

060 X 0'48 mt. — Donatiu de PERE PACH.

83. ANÒNIM. — Descripción de los Condados de Rosellón y
Cerdaña y sus anexos.
Sense peu d'impremta. — (Molt antic). — Dimensions: 0'295>< 0'204 mt,

— Propietat de E. MOLINÉ BRASSÉS. — Làm. XX.
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84, ANÒNIM. — Montserrat. — Auno 1001. — (Dibuix de la munta

-nya i ermites).
Sense peu d'impremta. — Dimensions: 0'67 > 0'47 mt. — Donatiu de
JOSEP CGARRUT.

85. ANÒNIM. — Plano general de la Cerdaña.
Escala: 1 : 100,000 (10 km. = 0'10 mt.).

PLÀNOLS D'ENCONTORNS DE POBLACIONS

86. AROLA Y TATGER (José), Maestro de Obras, Agrimensor y
Director de carreteras vecinales y canales de riego; residente en
la ciudad de Manresa. — Plano que comprende toda la _zona de
terreno de los alrededores de Calaf en la que deben tener lugar
las maniobras militares.
Escala: 1: 10,000 (1 km. = 0`10 mt.). — (Amb notes de l'ordre de les
maniobres i explicació de les poblacions). Lit. Riera.—Barcelona, (sense
data). — Dimensions: 0'67 X 0'50 mt. — Prop. de L. SOLER 1 MARCH.

87. BEAULIEU (de), Ingenieur, Ord.i e du Roy-Avec privil. de Sa

Ma. te .— Carte da Gouvernement et des Environs de Tortosa —
amb un plan de la vllle et Chasteau de Tortose en Catalogne-
amb vàries indicacions.

S Milles d'Espagne commune = 0'044 mt.— Dimensions: 0`705 X 0`49 mt.
— Propietat de RAMÓN D'ALós.

88, BEAULIEU LE DANJON (de), Chevalier de l'Ordre du Roy. —Ser-
gent de bataille dans les Champs et Armées. —Aux privilege de Sa

Majesté. — Carte da Gouvernement de Roses.
Eschelle de trois Lieües = 0`05 mt. — Amb dos petits plànols: Plan de
Roses et de ses Attaques. — Plan de la ¿'lile de Roses, i notes sobre
els mateixos. — Scul., Cochin N. — París, (sense data). — Dimensions:
0`75 X 0'55 mt. — Prop. de RAMÓN D'ALÓS.

89. CABOT (Jph.) — Gerona. — Amb una petita ressenya històrica.

Dib. Enrich (Mariano). — Del. Coromina J. — Sense data ni peu d'im-
premta. — Dimensions: 0'49 X 0'39 mt. — Prop. de L. SOLER 1 MARCH.

90, ESTINGER (F).—La Batallle de Liorens, En Catalogne, gagnée
par l'Armée du Roy, commandée par le Comte d'Harcourt, sur
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I'Armée d'Espagne commandée par Doni André Cantelme le 22
Juin 1645.
Dimensions: 0'60 X 050 mt. — Prop. del SERVEI GEOGRÀFIC DE LA Dlpp.
TACIÓ PROVINCIAL DE BARCELONA.

91. GARCÍA FARIA (P.), Ingeniero Jefe del Alcantarillado y Sanea-
miento. — Plano de Barcelona y sus contornos y Llano del Llo.
bregat.
Escala: 1: 50,000 (4 km. = 0'07 mt.). — Lámina I. — 28 febrero 1891. -
Dimensions: 067)< 0'48 mt. — Prop. Vda. JULI VINTRÓ.

92. GEORGET, Adjoint au Corps du Génie Militaire. — Plan de
Tortose, prise le 2 Janvier 1811 par I'Armée Française d'Aragon,
aux ordres de S. E. le Maréchal Suchet, Duc d'Albufera.

Escala: 1 km. = 0'114 mt. —(Amb una vista presa des de Roquetes),
— Dib. de l'Autor.— Grav. per E. Collin. — Dimensions: 0'68 )< 054 mt.
— Propietat de Vda. JULI VINTRó.

93. GIANOLA (Juan), Enginyer. —Plano de Barcelona. —Sitiada por

las Armas de Francia, el 12 de Junio de 1697, — dedicat al Senyor

D. Jorge Landsgrave de Hassia, etc. — Virrey y Capitán General
del Principado y Exército de Catalunya.

Escala: 5,000 peus geomètrics = 0`14 mt. — Delineat per l'Autor. -
Sculp. Francisco Gazan, Barcelona 1699. — Fototipia, Ramírez y C.',
Barcelona 1890. — Dimensions: 1'33)< 1'03 mt.

94. MONFORT (Antonio). —Plan de Barcelona. —Dividido en cinco
Quarteles de ocho Barrios cada uno, con expresión de los nombres
de las Calles y Plazas, Iglesias, Conventos, Hospitales y otros esta-
blecimientos públicos en el año de 1818.
Escaló: 1,000 varas castellanes = 0' 13 mt.— Dimensions: 0'85 ;! 0'575 mt.
— Prop. de RAMÓN D'ALÓS.

95. TINDAL'S. — Plan of the Town and Casi le of Lerida, with the
Approaches made before it by the French & Spanish Armies under
the command of the D. of Orleans during the Siege begon Oct. 2
1707, — continuation of M. r Rapin's History of England.
Scale of an Escuadred and awenty Rhenisch yards.-120 yardas =0077
mt. — Dimensions: 0'626 X 0'44 mt. — Prop. de L. SOLER 1 MARCH.

96. ANÒNIM. — Col de Balaguer.
Ligeir, delineavit. — Olimpo Neveu, Sculp. — (Sense data). — Dimen-
sions: 0'50 X 0'355 mt. — Prop. de L. SOLER 1 MARCH.
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97, ANÒNIM. — Contornos de Barcelona.
Escala: 1: 100,000. — Manresa: Escala 1: 20,000. — Vich; Escala 1
20 , 000, — Malaró: Escala 1: 20,000. — Atlas de España y sus posesio-
nes de Ultramar. — (Sense data). — Dimensions: 0'34 y, 0'28 mt. -

Prop. de Vda. Juu VINTRó.

98. ANÒNIM. — Perspectiva de Barcelona i encontorns en el setí
dels francessos.
Escala: Mille toises = 0'013 mt. — Sense data ni peu d'impremta. 

—Dimensions: 070 ;< 0'505 mt. — Prop. de RAMÓN D'ALÓS.

99. ANÒNIM. — Plànol de Barcelona i pobles del Pla.
Escala: 1 : 25,000. — Sense data ni peu de impremta. — Dimensions:
0`50 X 32 mt. — Prop. de VDA. JuLI VINTRó.

100. ANdNIM. — Vista de Barcelona.
Grav. Sellent. — Barcelona, (sense data). — Dimensions: 015 X 0'11 ' fq
mt. — Prop. de MN. JosEP MAS.

101. ANÒNIM. — Croquis de los contornos de Calaf.
Escala: 4 km. = 0'093 mt. — Cap. a Gral, de Catalunya, E. M. — (Sense
data). — Dimensions: 0'33 ,< 0'275 mt. — Prop. de VDA. JULI VINTRó.

102. ANÒNIM. — Plano de Gerona — 1809.
Escala: 1: 10,000 (1 km. = 0'10 mt.). — ('/, llegua =0'141 mt.). — Equi-
distància de les corbes de nivell, 10 mt. — Atlas de la Guerra de la In-
dependencia. — Lámina IS. — Lit. del Depósito de la Guerra. — Di-
mensions: 0'67 X 0'47 mt. — Prop. de L. SOLER 1 MARCH.

103. ANÒNIM. — Plano del sitio de Lérida. —Año 1810.
Escala: 1: 10,000 (1 '/ a km. = 0'15 mt.). — ('/; de llegua = 0'139 mt.).
—Equidistància de les corbes de nivell, 3 mt. — Atlas de la Guerra de la
Independencia. — Lámina 22. — Lit. del Depósito de la Guerra. — Di-
mensions: 0'66 X 0'50 mt. — Prop. de L. SOLER 1 MARCH.

104. ANÒNIM. — Plan de Mequinen-a, pris le 8 Juin 1810 par

l'Armée Française d'Aragon, aux ordres de son Excellence le Ma-

réchal Suchet, Duc d'Albufera. — Amb una vista de Mequinenza.

Escala: 300 toeses = 007 mt. — Grav. Richard Wahl. — Dimensions:
0'65 X 0`53 mt. — Prop. de VDA. JULI VINTRÓ.

105. ANÒNIM. —Mapa de la Parroquia de S. Martin de Sesgle-
yoles, y sus contornos, en el Obispado de Vich, y Corregimiento
de Cervera.

20
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Escala: 1 Quarto de legua = 0054 mt. — (Sense data). — Dimensions:
027 X 0'185 mt. —Prop. de L. SOLER 1 MARCH.

106. ANÒNIM. — Camp of Tarragona.
Sense data ni peu d'impremta. — Dimen9fons: 048 )< 0'284 mt. — Pro-
pietat de L. SOLER 1 MARCH.

107. ANÒNIM. —Plan de Tarragone, assiègée et prise d'assaut,
le 28 Juin 1811 par I'Armée Française d'Aragon, aux ordres de
S. E. le Maréchal Suchet, Duc d' Albufera.
Escala: 1 '/, km. = 0146 mt. — Grav. per E. Collin. — Dimensions:

0'68 X 0'54 mt. — Prop. de VDA. JULI VINTRÓ.

108. ANÒNIM.—Bataille du Ter, gagnée per l'Armée Du Roy, com.
mandée par le Mar. al Duc de Noailles le 27 May 1694 sur l'armée
Espag. le comandée par le Duc d'Escalone. — Dediée au Roy. -
(Encontorns de Torroella de Montgrí).

F. Estinger, Scul. — París. — Dimensions: 097 X 0'71 mt. — Prop. de
L. SOLER 1 MARCH.

III. — MAPES DE TURISME

CARRETERES I FERROCARRILS

109. BROSSA (E.).—Mapa de Carreteras para ciclistas y auto-
móviles de Barcelona, Gerona y Pirineos (nordeste de España)
con signos de pasos peligrosos, vados, cuestas y kilometrages,-
Hoja n.° 1.
Escala: 1: 250,000 (1 km. = 0'004 mt.). — Henrich y C,° — Barcelona,
1908. — Dimensions: 075 X 0'55 mt.

110. BROSSA (E.). —Mapa de Carreteras para ciclistas y auto-
móviles.— Tarragona, sur de Lérida y país lindante, con signos
de pasos peligrosos, vados, cuestas y kilometrages. — Hoja n.° 2.
Escala: 1 : 250,000 (1 km. ='0'004 mt.). — 1910. — Dimensions: 0'745X
0'545 mt.
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l 1, CARTE-GUIDE CAMPBELL. — Publiée sous le patronage de la
Fédération des Automobile-Clubs régionaux de France.
Escala: 1: 320,000 (30 km. = 0095 mt.).
Fulla n.° 13, Pgrénées (Bagonne).
Fulla n•° 14, Pyrénées (Perpignan-Barcelone).
Fulla n.° 15, Provence. — Edit., Blondel La Rougery. —Imp., Erhard
Fres. — París, (sense data). — (3 fulles de 0'97 x 0'68 mt. una). — Pro-
pietat d'ALBERT SANTAMARIA.

112. GARCIA FARIA (P.), Ingeniero Jefe de obras públicas. — Pro-
vincia de Barcelona con las carreteras y caminos vecinales del
Estado.
Escala: 1: 200,000. — Alberto Martín, editor, Barcelona. — G.° Soler
(J.). — (Sense data). — Dimensions: 090 X 0695 mt. — Donatiu de
PERE PACH.

113. GISPERT (Manuel), Ingeniero. — Ferrocarril Económico de
Igualada a San Saturnino de Noya. — Plano General.
Escala: 1: 50,000. —Lit., Arce. — Barcelona, 1.° Agosto de 1881. -
Dimensions: 0'70 X 0'54 mt.

114. MUNTADAS ROVIRA (J.), Assessor de la Comissió de Foment

de l'Entitat. — Carreteres de Catalunya. — Mapa Oficial del Reial

Automòbil Club de Catalunya.
Grav., J. Serra. — Estamp., Thomas. — Barcelona, (sense data). -
Dimensions: 1'14 X 0'84 mt.

115. OBRAS PÚBLICAS DE ESPAÑA. — Provincia de Tarragona.
— Provincia de Lérida (2 fulles). — Publicada con la autorización
competente por el topógrafo José Mendez de los trabajos ejecutados
por la Comisión del Mapa Geológico.—Los datos de Obras Públicas
han sido facilitados por el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos.
Escala: 1: 400.000. — Colección de 36 hojas, 60 ptas. — Hoja suelta, 2
ptas. — Revista de Obras Públicas. — Lit., Méndez. — Madrid, (sense
data). — Dimensions: 0'67 ;< 050 mt. — Prop. de Vda. JULI VINTRó.

116. OBRAS PÚBLICAS PROVINCIALES. —Carreteras Provinciales y
Vecinales de la Provincia de Barcelona.
Escala: (30 km. = O'032 mt.). —Barcelona, 30 Abril 1899. — Dimensions:
0'67 v" 048 mt. — Prop. de Vda. JULI VINTRÓ.
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117. PALAU (Melchor de), Ingeniero Jefe. — Plan de Carreteras
Provinciales de Barcelona.
Escala: (50 km. = 0138 mt.). — Aprobado por Real Decreto de 10 de
enero de 1879. — Dimensions: 0'55 X 043 mt.

118. SEGUROLA (Juan). — Mapa Itinerario de Cataluña. — Amb
distàncies quilomètriques al Cap de Partit ala Capital i a Madrid,
Escala: 1: 500,000 (25 km. = 0052 mt.). — Imp. de A. Querol y P. Gar-
cía, Madrid, (Sense data). — Dimensions: 0'87 X 063 mt. — Donatiu de
PELEGRÍ CASADES I GRAMATXES.

119. ANÒNIM. — Ferro-carril del Bajo Ampurdán. — Plano ge.
neral.
Escala: 1: 200,000 (15 km. = 0'075 mt.). —Dimensions: 0'53 ><0'235
metres.

120. ANÒNIM. — Plano de los ferro-carriles internacionales por
el Pirineo central.
Escala: (100 km. = 0'083 mt.). — Imp. í lit. Peninsular. Barcelona. -
(Sense data). — Dimensions: 0'46 X 0'24 mt.

121. ANÒNIM. — Plano general de ferro-carriles secundarios
en Cataluña.
Escala: 1 : 150,000. —(Concurso de la Diputación Provincial de Barce-
lona). —Lema; Per Catalunya... i sempre avant. —(Original). —Barce-
lona, 3 noviembre 1907. — Dimensions: 1'06 ;< 0'96 mt. — Prop. de la
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS Y ARTES.

122. ANÒNIM. — Plànol de ferro-carrils de Catalunya (sense
altres indicacions).
Dimensions: 0'34X0'245 mt.

123. ANÒNIM. — Projecte de ferro-carril de Tarragona a Roses,
passant per Valls, Igualada i Vich.
Dib., E. Font. —Lit., de Las Artes.—Barcelona, (sense data).—Dimen-
sions: 0'67 X 0'25 mt.

1124. ANÒNIM. —Régíon des Pgréndes.— Cartes de Touristes.-
Feuille 1.
Escala: 1: 610,000 (80 km. = 0132 mt.).—H. le Soudier, Edit. —Imp.,
Erhard frs. — París, (sense data). — Dimensions: 0'94 X 059 mt. -
Prop. de L. SOLER 1 MARCH. — Altre exemplar, prop. de] CENTRE.
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ITINERARIS

125. ALSINA LUBIAN (Joseph). —Plano general de la excursió feta
a las provincias de Guadalalajara y Teruel per lo donador. -
«Associació d'excursions catalana».

Escala: 1: 400,000. — 21 de septembre de 1878 i firmat lo desembre
de 1882. — Dimensions: 0'94 X 0'425 mt.

126. BROSSA (J.). — Regió del Montseny.
Escala: 1: 150,000 (10 km. = 006 mt.). — Dib. i grav. per l'Autor. -

«El Montseny», (guia monogràfica de la regió) per Eduard Vidal i Riba.
— Barcelona, 1912. — Dimensions: 045 X 0'30 mt.

127. CABEZA (Joan), Delineant. —Mapa topogràfrch de la Mon
-tanya de Montserrat i de ses vessants. Copia del original.

Escala: 1: 10,000. —1909.— Dimensions: 117 X 0'80 mt.— Donatiu dels
PP. DEL MONESTIR DE MONTSERRAT.

128. CABEZA (Joan), Delineant. —Mapa topogràfich de la Mon
-tango de Montserrat i de ses vessants, publicat per la Redacció

de la Revista Montserratina (Propietat del Monestir de Montserrat).
Escala: 1: 20,000 (1 km. = 0'05 mt.). — Lit., Henrich y C." — Barce-
lona, 1909. — Dimensions: 061 X 040 mt. — Donatiu de JosEP FRANCH.

129. CUERPO DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO. — Mapa Militar
Itinerario de España.
Escala 1: 200,000. — Fulla 17 formada en 1908. — Fulla 18 formada en
1915. — Fulla 19 formada en 1899 i 1916. — Fulla 26 formada en 1915.—
Fulla 27 formada en 1916. — Fulla 28 formada en 1905. — Fulla 29 for-
mada en 1914. — Fulla 37 formada en 1890. — Fulla 38 formada en 1895.
—Fulla 39 formada en 1897 i 1915. — Fulla 47 formada en 1891. -
Fulla 48 formada en 1889, (comprenen Catalunya, Aragó, la major part
de Navarra i el país fronter de Castelló, Sòria, Logronyo i França). -
Publicat pel Dipòsit de la Guerra. — (12 fulles de 0`75 X 058 mt. una).

MARGERIE (Emm.), (V. SCHRADER I MARGERIE). -- 	 133.

OSONA (Arthur). — (V. PRUDENT). -- Ns. 130 i 131.

130. PRUDENT, Coronel d'Enginyers. — Girona, Barcelona y
Lleyda, segons la carta de 1: 500.000 del Servey Geográfich de]
Exèrsit francés. — Inclòs en les Guíes d'En A. OSONA.
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Escala: 1 : 800,000 (50 km. = 0065 mt.). — (Sense data ni peu d'im•

premta). — Dimensions: 0'31 X 0'30 mt.

131. PRUDENT, Coronel d'Enginyers. —Regió del Montseny, segons

una carta al 200.000 del 8 de Juny de 1893. — Inclòs en les Guies

d'En A. OSONA.
Escala: 1: 280,000 (10 km. = 0'035 mt.). — (Sense peu d'impremta). —
Dimensions: 0'21 X 0'22 mt.

132. SCHRADER (F.). — Pirineos Centrales.
Escala: 1: 100,000. —Fulla n.° 1, Gavarnie. — Fulla n.° 2, Posets-Mala.
detta. — Fulla n.° 3, Vall d'Aràn. — Fulla n.° 4, Riu Ara. — Fulla n.°5,
Cotiella-Turbon. — Fulla n.° 6, Nogueres, serra dels Encantats. -
(6 fulles de 0'55 X 0'40 metres una). — Grav. i imp., Erhard frères,
París. — Publicat pel «Club Alpin Français» amb el concurs del Minis•
ter¡ d'Instrucció Pública. — Desembre 1894.

133. SCHRADER (F.) i MARGERIE (Emm.). — Carte Hypsométri•
que des Pyrénées.
Escala: 1: 800,000 (60 km. = 0'075 mt.). — Annuaire du C. A. F. -
Imp. i grav., Erhard frès. — Edit., Hachette et C. 1e — París, 1892.—
Dimensions: 0'67 X 038 mt.

134. SOLER (Juli). — Cercle de Colomés.
(Bosqueig original). — Dimensions: 0'32 X 0'31 mt.

135. SOLER (Juli). — Vall d'Aràn.
Escala: 1: 130,000 (10 km. = 0078 mt.). — Guia de la Vall d'Aràn, -
Dimensions: 0'50 X 0'47 mt.

136. SOLER (Juli).
Escala: 1: 100,000. — Vall de Bielsa, dimensions: 0'50 X 0'39 mt. 

—Vall de Vió i Puértolas, 0'50 X 0`39 mt. — Vall de Broto, 0'55 X O'44 mt.

— Vall de Gistain, 0'55 X 44 mt. — Bosqueigs originals.

137. TORRAS (C. A.). — Bergadá.
Escala: 1 : 100,000 (10 km. = 010 mt.). — Pireneu Català. Guia•iti-
nerari. — Thomas. — Barcelona, (sense data). — Dimensions: 0'56X
0'47 mt. — Donatiu de l'Autor.

138. TORRAS (C. A.). — Comarca de Camprodón.
Escala: 1: 100,000 (10 km. = 010 mt.) — Pireneu Català. Guia-itine•
rari. — Dib., J. Fort. — Thomas. — Barcelona, (sense data). — Dona•
tiu de l'Autor. — Dimensions: 0'27 `< 0'26 mt.
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139. TORRAS (C. A.). -- Conflent.
Escala: 1: 100,000 (10 km. = 0'10 mt.). — Pireneu Català. Guia- itine-
rari. — Dib., J. Fort. — Thomas. — Barcelona, (sense data). — Dimen-

sions; o'43>( 0'38 mt. — Donatiu de l'Autor.

140. TORRAS (C. A.). — Garrotxa.
Escala: 1: 100,000 (5 km. = 0'05 mt.). — Pireneu Català. Guia- itine-
rari. — Thomas. — Barcelona, (sense data). — Dimensions: 0'54 >< 0'52

mt. — Donatiu de 1,Autor.

141. TORRAS (C. A.). — Valls del Llerca. — Garrotxa.
Escala: 1: 100,000 (10 km. = 0'10 mt.). — Pireneu Català. Guia- itine-
rari.—Dib., J. Fort. — Thomas. — Barcelona, (sense data). — Dimen-

sions: 0'29 X 0'225 mt. — Donatiu de l'Autor.

142. TORRAS (C. A.). — Comarca d'Olot.
Escala: 1: 100,000 (5 km. = 0'05 mt.). — Pireneu Català. Guia- itine-
rari. — Dib., J. Vintró. — Bobes. — Barcelona, (sense data). — Dimen-

sions: 0'44 X 0'28 mt. — Donatiu de l'Autor.

143. TORRAS (C. A.). — Vall de Ribes.
Escala: 1: 100,000. — Pireneu Català. Guia -itinerari. — Dib., J. Fort.
— Barcelona, (sense data). — Dimensions: 034 X 023 mt.

144. TORRAS (C. A.). — Ripollès.
Escala: 1: 100,000 (10 km. = 0'10 mt.). — Pireneu Català. Guia- itine-

rari. — Dib., J. Fort. — Thomas. — Barcelona, (sense data). — Dimen-

sions: 062 X 0'30 mt. — Donatiu de l'Autor.

145. TORRAS (C. A.). — Valls altes del Segre. — Cerdanga.
Escala: 1: 100,000 (10 kni. = 0'10 mt.). — Pireneu Català. Guia- itine-
rari. — Dib., J. Fort. — Thomas. — Barcelona, (sense data). — Dimen-
sions: 0'41 X 0'37 mt. — Donatiu de l'Autor.

146. TORRAS (C. A.). — Alt Vallespir.
Escala: 1: 100,000 (10 km. = 0'10 mt.). — Pireneu Català. Guia-itine-
rari. — Dib., J. Fort. — Thomas. — Barcelona, (sense data). — Dimen-
sions: 0'45 ;< 0'40 mt. — Donatiu de l'Autor.

147. TORRAS (C. A.). — Baix Vallespir.
Escala: 1: 100,000 (10 km. =0'10 mt.). — Pireneu Català. Guia-itinerari.
— Dib., J. Fort. — Thomas. "' Barcelona, (sense data). — Dimensions:
0 '34 X 0'25 mt. — Donatiu de l'Autor.
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V. DE LASSERRA, (V. VINTRÓ (J.). — N. 151.

VIDAL 1 RIBA (E.). — V. n. 126.

148. VIDAL (R), Enginyer Industrial. — Regió del Canigó, ves•
sants del Conflent y Vallespir.
Escala: 1: 150,000 (1 '/, km. = 0'010 mt.). — Original. — Dimensions;
0'49 X 0'40 mt. — Altre exemplar imprès, de 0'29 X 024 mt. — Donatiu
de EDUARD VIDAL [ RIBA.

149. VIDAL (R.), Enginyer Industrial. — Conca del Riu Foix (pe.
nadés).
Escala: 1: 100,000 (1 km. = 0'010 mt.). — Original. 1912. — Dimen•
sions: 1 X 0'735 mt. — Altre exemplar imprès, de 0'35 x 0'27 mt. —Da -
natiu de EDUARD VIDAL 1 RISA.

150. VIDAL (R.), Enginyer Industrial —qui la dibuixá tenint per base
els mapes de E. Brossa i datos recollits per l'autor. — Conca de la
Riera de Ribes (Penadés).
Escala: 1 : 100,000 (1 km. = 0'010 mt.). — Dibuix original. 1912, -
Dimensions: 0'74>( 0'58 mt. — Hi ha un imprès del mateix, de 0'31 X
0'255 mt.

151. VINTRó (J.)— Del riu Foix al rtu Tordera.
Escala: 20 km. =0'066 mt.—Dibuix per l'Autor—Incluït en la Biblioteca
Popular de l'Avenç, vol. 116, «Excursions Curtes», per V. de Lasserra.
— Barcelona, 1911. — Dimensions: 0'40 X 0'27 mt.

152. ANóNInt. — Plano de la comarca del Alto Llobregat.
(De una fulla, «Viajes económicos a la Suiza Catalana»), amb els llocs

que es poden visitar, i les condicions i modo de efectuar el viatge. -

Imp. Vives. — Sense data. — Dimensions: 0'21 X0'125 125 mt.
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IV. — MAPES CIENTÍFICS

GEOLÒGICS

153. ALMERA (Dr. D. Jaime), Pbro. — Mapa Geológico y Topo-
gráfico de la Provincia de Barcelona, subvencionado por la Exce-
lentísima Diputación Provincial. — Región Primera o de los Con-
tornos de la Capital.
Escala: 1: 100,000. — Lit., E. Brossa. — Barcelona, 1888. — Dimen-
sions: 0'58 X 0'40 mt.

154-158. ALMERA (Dr. D. Jaime) y BROSSA (Eduardo). — Mapa
Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona, subven-
cionado por la Excma. Diputación Provincial.
Escala: 1: 40,000 (0025 mt. por krn.). — Equidistància de les corbes de
nivell, 5 mt. — Amb la descripció dels Pisos o terrenos sedimentaris,
Roques eruptives, Localitats de les substàncies útils i notes Orogràfi-
ques, Estratigràfiques, Hidrolbgiques, etc. — 5 fulles:

154.Región Primera o de Contornos de la Capital. — Dimensions: l'09
X0'72 mt. — 1.° edición 1891; 2. 8 edición 1900.

155.Región Segunda o del río Noya al Mar. — Dimensions: 0'92 X 0'87
mt.-1897.

156.Región Tercera o del río de Foix y La Llacuna. — Dimensions: 097
X 0'70 mt. — 1900.

157.Región Cuarta o del río Tordera. — Dimensions: 0'85 X0'72 mt.-
1913. — (Reeditada en català).

158. Región Quinta o del Montseny, Vallés y Litoral. —Dimensions: 094
X0'84 mt. — 1913. — (Id., id.). — Geología por Almera. — Topografía

por Brossa. — Grav., Brossa. — Lit., Henrich y C.° — Barcelona.

159. ALMERA (Dr. D. Jaime) y BROSSA (E.). -- Carta geológica y
topográfica de San Julián de Vilatorta y sus alrededores o
de entre Vich y Las Guillerias.
Escala: 1: 30,000 (1 km. = 0'033 mt.). — Equidistància de les corbes, 5
mt. — Publicada la original con la colaboración y a expensas de los se-
ñores D. F. de P. Benessat y D. J. M. Bofill de la casa «El Soló» y
subvencionada la parte geológica por la Excma. Diputación provincial.
—Geología por Almera. — Topografía y grabado por Brossa. — 1905.
— Dimensions: 0'55 X 0'44 mt.

21
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160. BERTRAND (León). — Carte géologique provisoire de lQ

partie orienta le des Pyrénées.
Escala: 1: 320,000. — 1907. — Prop. del DR. M. FAURA 1 SANS.

161. BERTRAND (León). — Essai de Carte structurale des Pyré.
nées Centrales el Orientales des Corbières et Régions voisines.
Escala: 1 : 320,000.-1906-1907. —Imp. Erhard fres.—París.—Dimen•
sions: 1'05;<0'47 mt. —Prop. del DR. M. FAURA i SANS.

162. BERTRAND (León). — Carte géologique détaillée de Bagné•
res-de-Luchon, n. 252.
Escala: 1: 80,000. — 1911. — Prop. del DR. M. FAURA 1 SANS.

BROSSA (Eduardo), (V. ALMERA y BROSSA). —Del n. 153 al n. 159.

163. CAREZ (L.).—Carte géologique des Pyrénées espagnoles,
—(Partie Orlentale).
Escala: 1 : 691,200 (50 km. =0072 mt.). —Grav., L. Wuhrer. —Impre-
sor, Monrocq. — París, 1881. — Dimensions: 052 X 0'35 mt. — Prop. del
Dr. M. FAURA 1 SANS.

164. CAREZ (L.), i VASSEUR (G.).—Carte géologique de France.
— Feuille XIV.
Carte chorographique du Dépót des Fortifications.—Béranger, editeur,
— París. — Prop. de E. MoLINÉ BRASSE5.

COMISIÓN DEL MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA. — (V. FERNANDEZ DE

• CASTRO (Manuel). — N. 167.

165. DALLONI (Marius). — Carte géologique des Pyrénées de
l'Aragon.
Escala: 1: 200,000; i 1: 400,000. — Impremta Erhard fres. —París, 1910.
— Dimensions: 075 X 0'47 mt. — Prop. del DR. M. FAURA i SANS.

166. FAURA I SANS (Dr. M.). — Bosquejo geológico de Montse•

rrat.
Hijos de J. Espasa. —Barcelona. — Enciclopedia Universal. — Dimen-

sions: 0'31 X 024 mt. — Prop. de l'Autor.

167. FERNANDEZ DE CASTRO (Manuel), director de la Comisión del

Mapa Geológico. — Mapa Geológico de Espacia.
Fulles 14, 15, 22, 23 i 30. — (Para la topografía se han tenido presentes
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los datos del Instituto geográfico, del Depósito hidrográfico, del Señor
Coello, etc., etc ). — Escala: 1: 400,000 (40 km. = 0'10 mt.). — Format

i publicat per la Comissió del Mapa Geològic. — Lit., José M. Mateu.
—Madrid, (sense data). — (066 X 0'50 mt. cada fulla).

168. FONT 1 SAGUÉ (N.), Pvre. — Carta geològica de Catalunya,
publicada en la «Geografia general de Catalunya ».
Escala: 1: 1.350,000.—Lit., Martín y Bañó. —A. Martín, editor. — Bar-
celona, 1908. — Dimensions: 0'38 X 0'27 mt.

169. FONT Y SAGUÈ (N.). — Lo Vallés, 1896.

170. GELABERT (Josep), Pvre. — Carta de la Región volcánica de
la Provincia de Gerona.
Escala: 1 : 200,000. — Incluït en l'obra «Los Volcanes extinguidos de la
Provincia de Gerona», del propi Autor. — Imp., Viader. — St. Feliu de
Guixols.-1904.--Lit., Barral.—Barcelona.— Dimensions: 0'56 X 0'44 mt.

171. LEYMERIE (A.). — La Carfe géologique da département de
1'Haute Garonne.
Escala: 1:200,000.— 1881. — Prop. del Dr. M. FAURA i SANS.

172. MALLADA (L.).—Mapa geológico, en bosquejo, de laprovin-
cia de Tarragona. — Boletín de la Comisión del Mapa geológico

de España; tom. XVI, lam. A.
Escala: 1: 400,000. — Madrid, 1889. — Dimensions: 050 X 0,70 mt. -
Prop. del Dr. M. FAURA 1 SANS.

173. MARGERIE (Emm. de) i SCHRADER (Fr.). — Carte Géologique
des Pyréndes.
Escala: 1: 800,000 (60 km. = 0075 mt.).—Annuaire du C. A. F.— Imp.
i grav. Erhard Fres. — Edit., Hachette et C. le — París, 1891. — Dimen-
sions: 0`67 ;< 0'38 mt.

174. MAURETA (J.) y THÓS Y CODINA (S.), Ingenieros jefes del

Cuerpo de Minas.— Mapa geológico, en bosquejo, de la Provin-
cia de Barcelona.
(Serví de base el Mapa de F. Coello. — Madrid, 1862). — Escala: 1:
400,000.—Comisión del Mapa Geológico de España. — Lámina 3.' —
Lit,, Bobes. — Tip. -Lit., Verdaguer.— Barcelona, 1881. — Dimensions:
064 >< 0'48 mt.

175. MAURETA (J.) y THóS Y CODINA (S.), Ingenieros jefes del

Cuerpo de Minas. — Plano geológico minero de la Cuenca car-
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bonífera de Calaf. — Plano geológico minero de la Cuenca
carbonífera de Berga.
Escala: 1: 50,000; l'altre a l'escala de 1: 100,000. — Comisión del Mapa
Geológico de España. — Lámines 7.° i 6. a — Lit., Bobes. — Tip, -lit,,
Verdaguer. — Barcelona, 1881. —(Tots dos en una sola fulla de 0'64 X
0'48 mt.).

176. MOULIN (Jacinto). — Mapa Geológico de la provincia de
Barcelona.
(Per acabar; no hi ha repartició de terrenys). — Dimensions: 1'59X
1 `58 mt. — Propietat del SERVEI GEOGRÀFIC DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL
DE BARCELONA.

177. PALET Y BARBA (Domingo). — Mapà geológico de los aire.
dedores de Tarrasa.
Escala: 1: 15,000. — Dib. J. Subietas Leopart. —1896. — Dimensions:
0`30 X 0'42 mt. — Prop. del DR. M. FAURA I SANS.

178. ROUSSEL (Joseph). — La Carie géologique des Pyrénées de
Perpignan à Bordères. — Imp. Erhard. fres. —París, 1893-1894.
Dimensions: 0'90 < 0'63 mt. — Prop. del DR. M. FAURA 1 SANS.

SCHRADER (Fr.), (V. MARGERIE I SCHRADER). — N. 173.

THÓS Y CODINA (S.), (V. MAURETA y THÓS). — Ns. 174 i 175.

179. THós Y CODINA (Silvino), Del Cuerpo de ingenieros de Minas,
— Croquis geológico de los valles de Andorra.
Escala: 1: 200,000. — Barcelona, 1885. — Dimensions: 0'33 X 0`28 mt.
— Prop. del Dr. M. FAURA I SANS.

180. THÓS Y CODINA (Silvino). — Mapa geológica del valle de
Ribas.
Escala: 1 : 20,000. — Barcelona, 1904. — Prop. del DR. M. FAURA I SANS.

VASSEUR (G.), (V. CAREZ 1 VASSEUR). — N. 164.

181. VÉZIAN (Alexandre), membre de la Societé Géologique, 
Carte Géologique des environs de Barcelone.
Escala: 1: 180,000 (20 km. =0'112 mt.). — Lit., Donnadieu. — Montee•
llier, 1856. — Dimensions: 0'58 X 0'37 mt. — Propietat del DR. BALTASAR

SERRADELL.
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HIDROGRÀFICS

182. BAYER I BOSCH (JOSEP), Enginyer. — Canal d'Urgell.
Escala: 1 : 200,000. — Reproduït en la Geografia general de Catalunya.
— Edit. A. Martín. Barcelona. — Dimensions: 0`38 x 0'28 mt. — Es
reducció d'unes fulles originals que's guarden en les oficines del Canal,

a Mollerusa, a l'escala: 1 : 25,000.

183. COMISIÓN HIDROGRÁFICA. — (Trabajos hechos en los años 1878

a 1889 al mando sucesivo de los Capitanes de Fragata D. Rafael

Pardo de Figueroa y D. José Gómez Imaz.). — Mar Mediterráneo.
— Costas sueste y este de España. — Desde la Torre de Ca-
picorp hasta Francia.
Depósito Hidrográfico. — Grav., E. Pérez y Pérez. — La letra, S. Bre-
gante. — J. Riudavets y Tudury, lo construyó. — Madrid, 1884. — Adi-
cionado en 1896. — Dimensions: 1 `02 X 0'68 mt. — Prop. de Vda. JULI

VINTRó. — Altre exemplar, prop. del CENTRE.

184. COMISIÓN HIDROGRÁFICA. — (Trabajos hechos en los años 1878

a 1880 al mando del Capitán de Fragata D. Rafael Pardo de Figue-

roa). — Mar Mediterráneo. — Costa oriental de España. -
Hoja XII. — Desde Alcocebre hasta el Cabo de Tortosa.
Dirección de Hidrografía. — Grav., C. Galván. — La lletra S. Bre-
gante. — Madrid, 1887. — Adicionada en 1897. — Dimensions : 1 `04 X
0`66 mt. — Propietat de VDA. JLLI VINTRó.

185. COMISIÓN HIDROGRÁFICA. — (Trabajos hechos en 1886 y 1887

al mando del Capitán de Fragata D. Rafael Pardo de Figueroa). -

Mar Mediterráneo. — Costa oriental de España. — Hoja XIII. 

—Desde el Cabo de Tortosa hasta la Punta de la Palomera.
Depósito Hidrográfico. — Grav., J. Galvan. — Dib., J. Riudavets y
Tudury. — Madrid, 1890. — Adicionada en 1897. — Dimensions: 1 `03 X
0`65 mt. — Prop. de VDA. JULI VINTRÓ. — Altre exemplar, propietat
del CENTRE.

186. COMISIÓN HIDROGRÁFICA. — (Levantado en 1882 a 1884 al

mando del Capitán de Fragata D. Rafael Pardo de Figueroa). 

Mar Meditertáíneo. — Costa oriental de España. —Hoja XIV. -

Desde Punta de la Palomera hasta el río Llobregat.
Dirección de Hidrografía. — Grav., E. Pérez. — La lletra, F. Serra. -
J. Riudavets y Tudury, const. y dib. — Madrid, 1889. — Dimensions:
1'00 X 0`71 mt. —Prop. de VDA. JULI VINTRó.
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187. COMISIÓN HIDROGRÁFICA. — (Levantado en 1884 y 1885 al
mando del Capitán de Fragata D. Rafael Pardo de Figueroa). 

Mar Mediterráneo. — Costa oriental de España. — Hoja XV,
— Desde el río Llobregat hasta el Cabo de Tossa.
Dirección de Hidrografía. — Grav., E. Pérez. — La lletra, S. Bregante,
— J. Riudavets y Tudury, const. i dib. — Madrid, 1888. — Dimensions;
1'04)< 0'67 mt. — Prop. de Vda. JULI VINTRó.

188. COMISIÓN HIDROGRÁFICA. —(ASOS 1885 al 1889 al mando suce-

sivo del Capitán de Fragata D. Rafael Pardo de Figueroa, el Te-

niente de Navío de 1. a D. Fernando García de la Torre y el Capitán

de Navío D. José Gómez Imaz). — Mar Mediterráneo. — Costa
oriental de España. — Hoja XVI. — Desde el Cabo de Tossa
hasta el Cabo Cervera.
Dirección de Hidrografía. — Grav., E. Fungairiño. — La lletra, S. Bre-
gante. — J. Riudavets y Tudury, lo construyó. — Madrid, 1893. —Di.
mensions: 0'98 X 0'71 mt. — Prop. de Vda. JuLI VINTRó.

189. COMISIÓN HIDROGRÀFICA. —Al mando del Capitán de Fragata

D. Rafael Pardo de Figueroa. Trabajos realizados en 1880, 
Mar Mediterráneo. — Costa Oriental de España. — Hoja 299-B.

— Plano de la rada y puerto de Tarragona.
Escala: 1: 6,500 (0'5 millas = 0`139 mt.). — (1,000 mt. = 0'15omt.). -
Dirección de Hidrografía. — Dib., Riudavets y Tudury. Grav., Galván
(J.). — La lletra, Alabern (R.). — Madrid, 1882. — Dimensions: 1'02 X
0'69 mt.

190. COMISIÓN HIDROGRÁFICA. — Al mando del Capitán de Fragata

D. Rafael Pardo de Figueroa. Trabajos hechos en 1882 y 1883. -
Corregido en 1888 y 1897. — Mar Mediterráneo. — Costa Orien•
tal de España. — Hoja 300-A. — Plano de la Rada y Puerto de
Barcelona.
Escala: 1: 5,000 (0'5 millas = 0181 mt.). — (1,000 mt. = 0'196 mt.). -
Dirección de Hidrografía. — Dib., Riudavets y Tudury. — Grav., Ro-
dríguez (M.). — La lletra, Bregante (S.). — Madrid, 1885. — Dimensions;

1'03)< 069 mt.

191. DIRECCIÓN DE HIDROGRAFIA. — Carta esférica de la costa
de España desde el Cabo Oropesa a Cabo de Creux. — Madrid

1833.
Dimensions: 1'03 >< 0'67 mt. — Prop. de I'I. E. C. BIBLIOTECA DE CAI+-

LUNYA.
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192. IZQUIERDO (Rafael) y Rios (Félix de los), Ingenieros de cami-

nos. — Riegos en el Alto Aragón. — (Sobrarbe -- Somontano -
Monegros), — amb datos del producte econòmic del projecte i

obres del plan de regats.

Escala: (20 lcm. = 0`05 mt.). — Imp., Pérez. — Osca, 9 juliol 1910. —
Dimensions: 0'64X0'44 mt.

193. MAURETA (J.) y THÓS Y CODINA (S), Ingenieros jefes del Cuerpo

de Minas. — Mapa orográfico-hidrográfico, en bosquejo, de la
Provincia de Barcelona. — (Serví de base el Mapa de F. Coello.

— Madrid, 1862).
Escala: 1: 400,000.—Comisión del Mapa Geológico de España.—Lánmina

l.' Lit., Bobes. — Tip. -lit., Verdaguer. —Barcelona, 1881. — Dimen-

sions: 0'64 X 0'48 mt.

194. NICOLAU SABATER (José) y RIos MARTÍN (Félix de los), Inge-

nieros de caminos. — Riegos del Alto Aragón, (Sobrarbe, So-
montano, Monegros).
Escala: 1: 400,000. —Osca, 1 d'Octubre de 1911. — Tip. «El Anuario»,
Barcelona. — Dimensions: 0`70 X 0'53 mt. — Prop. del DR. M. FAURA i

SANS.

Rios (Félix de los), (V. IZQUIERDO Y Rios; i NICOLAU Y Rios). -

Ns. 192 i 194.

195. SOLER Y FERRER (Tomás). — Plan de los canales proyecta-
dos de riego y navegación de Urgel, levantado a expensas de la

Real Junta de Gobierno del Comercio de Cataluña.
Escala: (12.000 varas = 0`119 mt.). — Barcelona, 22 de Maig de 1815.
— Dimensions: 1 `01 X 0'66 mt. — Prop. de la REAL ACADEMIA DE CIEN-

CIAS Y ARTES.

THÓS Y CODINA (S.), (V. MAURETA Y THÓS). — N. 193.

196. TOFIÑO DE SN. MIGUEL (Vicente), Brigadier de la R1. Ar-

mada. — Director de las Academias de Guardias Marinas.
Atlas que comprèn: 9 Cartas esféricas de la Costa de España, Balea-
res y costa correspondiente de Africa. — 1 Plano de la Bahía de Alge-
ciras y Gibraltar. —1 Plano del Puerto de Mahón i 4 làmines amb per-
fils del relleu de les Costes d'Espanya, Balears i Africa del Nord. —Pre-
sentado al Rey Nuestro Señor por el Excmo. Sr. B.° F. y D. Antonio
Valdés, Secretario de Estado y del Despacho Universal de Marina. —

1
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Gravs., Carmona, Ballester, Selma, Brieva, Fabregat, Vázquez. — Es.
crit., Droüet, Assensio. — 1786. — (Làmines de 0'95 X 0'62 mt,),.-
Prop. de JAUME NOVELLAS.

197. VIDAL (Lluís Marión). — Influència de la direcció de les mun•
tanyes sobre la traça dels rius principals de Catalunya.
Escala: 1: 1.900,000. — Geografía General de Catalunya, (sense data),
— Edit., A. Martín. — Barcelona. — Dimensions: 0'28 X 0'19 mt.

198. VIDAL (Lluis Marión), Enginyer. — Mapa de les Conques hi•
drogràfiques de Catalunya.
Escala: (50 km. = 0'042 mt.). — Geografía General de Catalunya,
(sense data). — Edit., A. Martín. — Barcelona. — Dimensions: 038 x
028 mt.

199. ANÒNIM. — Curso general del Ebro. — Sus vados, barcas,

puentes, etc.
Escala: 1 : 1.000,000. — Grav., Vilás. — Lit., Serra. — (Sense data).—
Dimensions: 068 X 051 mt.

200. ANÒNIM. — Plano topográfico de los terrenos inmediatos
al río Llobregat mientras corre dentro de los términos del Pa•
piol, Pallejá, Molins de Rey y Sn. Vicente dels Horts, en donde

se hallan las Presas, Acequias, Fábricas, Molinos y demás pertene-

cientes a los Condóminos o dueños de las mismas hasta la villa de Mio-

lins de Rey, y desagüe del Molino de dicha'villa hasta el río en cuyo

trecho tiene su principio el Canal llamado de la Infanta D .  Luisa

Carlota de Borbón, construido por una reunión de propietarios de los

terrenos de la izquierda del Llobregat interceptando las aguas del

Molino harinero de Molins de Rey.

Escala: 600 vares catalanes de 4 pams = 0047 mt. — Lit., J. E. Mon•

fort. — Barcelona, (sense data). — Dimensions: 0'70X0'26 '/, mt.

Prop. de VÍDUA JULI VINTRÓ.

VARIS

201. INSTITUTO GEOGRÀFICO Y ESTADÍSTICO. — Triangulació Geo•
dèssica de Catalunya.
Escala: 1: 1.500,000. — Geografía General de Catalunya. — (Extret de

la Red Geodésica Fundamental y de primer orden de España en 1903),
—Edit., A. Martín. — Barcelona.
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202. Role ARMENQOL (R.). — Mapa regional Vinícola de la Pro-
vincia de Barcelona, dedicat a la Exma. Diputació.
Escala: (40 km. = 0'109 mt.). — (Amb quadros d'Anàlisis, Estadístics i
Comercials i la cita de tots els Ajuntaments que cooperaren al millor

èxit del Mapa). — Imp., F. Giró. — Barcelona, (sense data). — Dimen-
sions: 163 X 1`14 mt.

203. ANÒNIM. —Mapa de vista general de la montaña central de
Cataluña, con demostración de su ocupación militar telegráfica.
(Sense data ni peu d'impremta). — Dimensions: 0'57 )< 0'425 mt. -
Propietat de L. SOLER 1 MARCH.

204. ANÒNIM. — Mapa de Vista General deja Montaña Central
de Cataluña, con demostración de su ocupación Militar Tele-
gráfica. — 1845-1855.
Reproduït en la Geografía de Catalunya. — Edit., A. Martín. — Bar-
celona.

V. — PANORAMES

1 CERCLES PANORÀMICS (tours d'horizon)

205. CASTELLÁ Y DE CARLET (Comte del). — Perfil de las fronte-
ras de Andorra. — Amb les comunicacions d'Andorra amb los
paysos limítrofes pels Ports y Colls de les montanyes. — Las Escal-
das. (Andorra). — Octubre 1904.
Dimensions: 0`75 X 0'49 mt.

206. FONT 1 SAQUÉ (N.), Pvre. — Panorama des de Montg rony. -
«Sota Terra». «L'exploració de l'avench de Sant Hou (Montgrony)»,
conferència llegida en el C. E. C. el dia 20 de juny de 1902.— Tipografia,
L'Avenç. — Barcelona, 1903. — Dimensions: 0'50 ;< 0'22 mt.

207. GOURDON (Maurice), Membre du Club-Alpin-Français. —Section
des Pyrénées Centrales. — Panorama pris du Sommet de Céclré
(2400. m ) (D'après un Dessin de.).
Lith. Cássau. Toulouse. — Lafont, Libraire-Editeur. — Bagnères-de-
Luchon, (juin 1877). — Dimensions: 0`88 X 0'26 mt.

22
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208-211. SCHRADER. — Tours d'horizon.— (Representacions pano-

ràmiques perspectives).

208. XX-Pic de Padern (Andorre), n.° 120 novembre-desembre 1913,
209. XXII-Castillo de Guardia, n.° 122, març-abril 1914.
210. XXIII-Tafia, n.° 123, maig-juny 1914. —Làm. XXXI.
211. XXIV-Cap Cerbère, n.° 124, juliol -agost 1914.

Publicats pel «Bulletin Pyrénéen» en les dates anotades. — Imp. -lit,,
Garet et Haristoi. — Pau. —(4 fulles de 0'39 X 0'385 mt. una).

VI. — PLÀNOLS EN RELLEU (maquetes)

212. BARADAT (Rafel), Pvre. — Barcelona y sus contornos.
Mapa de relleu.
Escales: vertical 1: 15,000.— Horitzontal 1: 40,000. —Dimensions: 065
X 0'52 mt. — Donatiu de un soci.

213. BARADAT (Rafel), Pvre. —Montserrat.—Relleu de la muntanya.
Escales: Vertical i horitzontal 1: 20,000.— Dimensions: 0'35 X 047 m:.
— Donatiu dels PP. DEL MONESTIR DE MONTSERRAT.

214. FLOS I CALCAT (Francisco).— Catalunya Comarcal.— (Estudi

preliminar), amb discos postissos representant les diverses comar-

ques, per a l'ensenyament de llur situació.

(Original). — Dimensions: 1`20 h 1`1S mt. — Prop. de l'Autor.

215. PARÉS (Francisco). — Montserrat. —Plànol en relleu.

Escales: 1: 10,000 distàncies; i 1 : 7,500 alçàries. —1912.— Dimensions:

098 X 0'71 mt. — Làm. XXXII.

216. ANÒNIM. — Conca del riu Nuria. — Plànol en relleu amb els

projectes de ferrocarril elèctric, funicular i carretera.

Dimensions: 2'85 X 1'02 X 0'95 mt. — Dipòsit CusiDó.

217. ANÒNIM. — Relleu del rtu Tech a la platja d'Aro. — Repre-

sentació bati -litològica general de la costa catalana, regións del

Empordà i Rosselló.

Escala: 1: 50,000. — Dimensions: i'17 ;< 0'58 mt. — Prop. de la JUNTA

DE CIÈNCIES NATURALS.
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1881 Servei del Mapa Geològic de Catalunya .	 . .	 .	 44 bis, 50
1918 Servei Geogràfic de la Diputació Provincial de Bar-

celona	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 40, 44, 44 bis
(?) Service Géographique de l'Armée .	 .	 .	 . .	 .	 .	 47
(?) Seutteri (Matth.)	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 20

1815 Soler y Ferrer (Tomàs)	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 195
( 1906) Soler (Juli)	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 134, 135, 136
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1885-1904 Thós y Codina (Silvino) . . . . . . . . . . 179, 180

1881	 Thós y Codina (S.). — V. Maureta y Thós	 60, 174, 175, 193

1707	 Tindal's .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 95

1786	 Tofiño de Sn. Miguel (Vicente) . . . . . . . . 	 198

	

(1902-1919) Torras (César August)	 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,

145, 146, 147

1911	 V. de Lasserra. — V. Vintró (J.) 	 . . . . . . .	 151
(?)	 Vaick (G.)	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 21

	

1776-1777 Valls (Manuel) . . . . . .	 .	 . .	 . . . . .	 30

(?)	 Vasseur (G.). — V. Carez i Vasseur . . . . . . 	 164

(?)	 Vaugondy fils (Robert de) ..........22

1856	 Vézian (Alexandre) . . . . . . . . . . . .	 181
(?)	 Vidal (Francisco) Pbro. . . . . . . . . . . 	 66

(1899)	 Vidal (Lluís Mariàn) . . . . .	 . . . . . . . 197, 198

1912	 Vidal (R.)	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 148, 149, 150
1911-1912 Vidal i Riba (Eduard). —V. Brossa (J.); Vidal (R.) i

Vintró (J.) .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 126, 148, 149, 150,151

1891	 Vilás (J.) .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 67
(1911)	 Vintró (Juli)	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 151

(?)	 Vintró (Juli). —V. Torras (C. A.) . . . . . . .	 142

(?)	 Vrints (Joannes Baptista) . . . . . . . . . .	 23

(?)	 Wallon (E.)	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 81

1824	 Yndar (Ramón). — V. Indar . . . . . . . . .	 4, 9
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Carreteres i ferrocarrils .	 .	 .	 .	 .
III. -MAPES DE TURISME. 

.	 .	 154
Itineraris	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 157

Geològic .	 161
IV. - MAPES CIENTIFICS	 .	 Hidrogràfics	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 165

Varis .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 168

V. - PANORAMES I CERCLES PANORÀMICS (tours d'horizon)	 .	 .	 .	 . .	 .	 169

VI. - PLÀNOLS EN RELLEU (maquetes)	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 170

Explicació de les làmines
de la Secció de Fotografia

Sepulcre dels comtes de Queralt. — A la Sagarra, i a les afores de
laxamosa i típica vila de Santa Coloma de Queralt, s'aixeca el temple de

la Mercè que fou de l'ordre Mercedària i conegut encara avui amb el nom

de Convent. Aquest temple de boniques proporcions al que hi dóna accés
formosa porta romànica que recorda son• esplendor, tanca en son interior
empotrats en les parets del creuer, el sepulcre avui partit en dos, que fou
dels Comtes de Santa Coloma. La de la dreta de l'altar major que és el
representat a la làmina, és del segle XIV i per lo tant d'estil gótic. Repre-
senta en sa part superior l'estàtua jaient de Donya Alamanda, decorat per
una galeria d'arcs que representen figures d'alt relleu i escenes familiars
de dol de molta expressió i amb indumentària de l'època. Fou manat
construir per D. Dalmau I de Queralt i és obra dels artistes Pere Aguilar
de Lleida i Pere Ciroll de Santa Coloma per lo qual cobraren 800 sous.
Es una obra que traspua art i sentiment en son conjunt i en sos detalls.

Estany de Sant Maurici i muntanyes de Colomés. — Aquest estany
es troba situat en la ribera del riu Escrita, en la regió d'Espot, una de les
més belles de nostre Pireneu i a 1875 m. d'altitud. Ses aigiies d'esmerag-
da estan envoltades de frondoses boscúries i envellutats prats que donen
una sensació de calma que inviten al repòs. Amb aital paisatge contrasta
el que es veu al seu entorn; arreu dretes agulles i estimbades canals surten
d'entre els negrosos pins i avets; la cascata de la Ratera fa sentir sa veu
a ('estimbar-se per entre les roques i dominant-ho tot les dretes agulles
deis Encantats que semblen protegir al llac i desafiar a l'excursionista que
vulgui guanyar els seus cims.
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Estany de Mar.-Capdella. — Es troba a l'alçada de 2,325 m. sobre el
nivell de la mar i és el més gran de la important regió lacustre de Capdella
en la que s'hi conten més d'una vintena d'estanys. Al reunir-se llurs ai

-giies formen el riu Flamisell un deis afluents més importants del Noguera
Pallaresa. Tota aquesta regió es troba desprovista d'arbres mes en
canvi en els mesos de juliol i agost al florir els narets (rododèndrons), do.
nen una simpàtica nota de color a ¡'encontrada, que es troba envoltada
d'altes muntanyes entre les que es destaca l'ardit cim del Peguera que
arriba prop deis 3,000 metres.

Els estanys d'aquesta ribera aboquen llurs aigües a l'Estangento que
és el més inferior i per un canal són conduïdes a l'enfront del poblet de
Capdella on llençant-se per un salt de 800 metres, produeixen la força
eléctrica de la Energia Eléctrica de Catalunya que és transmesa després
a nostra ciutat.

Gelera del Mont-Perdut. — En el vessant nord del Mont-Perdut sota
els cims del Cilindre i del Mont-Perdut s'estén la imposant gelera tota rat•
liada per nombroses crevasses. Es de les denominades penjades, doncs,

com pot veure's en la fotografia, es llença per dues altes graonades anant

a finir en la terrassa del estany glaçat.

Per lo accidentada, és sens dubte la més interessant i bella del Pire-
neu, trobant-s'hi en ella els seracs o sigui dretes masses de glaç produïts
pels sobtats accidents del terreny per on passa la gelera i essent lo
més imposant el contemplar com el glaç va avançant per sobre l'espadat,
fins que perdent l'equilibri, es trenca i estimbant-se per la llisa paret cau
en aixordadora allau fins al fons de la terrassa.

Claustre del monestir de Sant Cugat del Vallès. — A la part opo•
sada de la nostre veïna muntanya anomenada «El Tibidabo» s'aixeca en-
cara avui majestuós, com desafiant els segles que han passat pel seu des-

sobre, el campanar, església i claustres aixecats segons tradició damunt
deis enderrocs del que fou Castrem Octavianum, més tard monestir ANo-

llfus Diócessis i avui església parroquial del poble que a son aixopluig
s'anà desenrotllant i que meresqué tota la seva protecció. Poca cosa en

queda; l'església i especialment els claustres és lo que pot apreciar l'ea-
curs » -)nista. Aquests, representats en la làmina, consten de dos pisos
aixecats l'inferior corrent el segle XI, i el superior al XVII. Forma un
quadrat d'uns 30 metres de cantó i posseeix 144 columnes. En son centre

s'hi veu la font o sortidor que en son temps brollava l'aigua i que amb son

remor acabava d'omplenar de poesia aquell sagrat recinte on avui hi niuen

en sos frondosos arbres que el cobejen, els ocells que invoquen amb sos

cants el record de sa passada grandesa.
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Crònica del Centre

MARÇ DE 1919

SOCIS INGRESSATS EN EL PRIMER 1 SEGON TRIMESTRE

Josep Sarrios. — Xavier Ribó i Rius. — Josep 011er i Costa. — Ferran

Cuito i Canals. — Enric Hernández i Vilanova. — Carles Delgrás i Santi -

gosa. — Jaume Baladia i Mestre. — Francisco Baladia i Mestre. — Teresa

Baladia i Mestre. — Antonio Gaya i Busquets. — Higini Negra i Vivé. -

Joan Aroca i García. – Joan Parramón. – Josep M." Vallllobera. – Ri-

card Pi Gibert de Font. – Andreu Perez i Sanchez. – Joan Baucis. –Ra-

fel Nogareda i Barbudo. – Francesc Fortuny i Aleu. – Ferran Gonzalez

i Ferrer. – Lleó Burgadá i Girona. – Manuel Vilaseca i Segalés. – Joan
de Lasarte i Karr. – Ramon Queralt i Gili. -- Raul Castanyer i Medina. -

Joan Bartra i Boada. – Andreu Montaner i Serra. – Miquel Vallejo. 
–Enric Noélle i Aymá. – Angel Faura i Bordas. – Mario Comas i Montané.

– Modest Martí. – Ernest Miró i Minguella. – Martí E. Tomas. – Aureli
Pulvé. – Josep de Reynoso. – Baldomer Luis i Leveroni. – Emili Canals
i Ferrer. – Lluís Guitart. – Joan Brossa i Gurguí. – Josep Vilalta y Llo-
ret. –Bjorn Rock Bjórge. – Joan Gimenez. – Josep Gallard i Vilardell.
–Lluis Cirera i Terré. – Ramon Girona i Ribera. – Ramon Tey i En-
rich.– Sebastià Rosell i Fargas. –Manuel Vilaplana i Pagés.–Francisco
Estela i Riera. – Enric Rodón i Pesant. – Ernest Guitart i Solé. – Emilí
de Fortuny i Bordas. – Manuel Angel Sancristófol i Arboix. – Valent
Perez i Zamora. – Josep Ribot i Calpe. – Emili Pellicer i Boulanger. -
Domènec Aguilá i Salvadó. – Rafel Baldrich i Folch. – Vicens Carrión i
Roca, – Carles Manén. – Ricard Bou i Consolat. – Tomás Fiol i Merca-
der. – Josep Albiol i Guinart. – Pere Benavent i de Barberà. – Manuel
Gansa, – Climent Maynés. – Manuel Pons i Gomez. – Lluis Rollin. -
Joan Ballart i Noguera. – Felip Linati de Baca rdí.

CONFERÈNCIES I EXCURSIONS

Dia 7. — El Sr. Joan Ruiz i Porta acabà la seva conferència sobre La
regid de Montmell.

Dia 14. — El Sr. Joan Roig i Font donà una conferència sobre Notes
duna excursió pel Segrià i Alt Urgell.

E4
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Dia 21. —EI Sr. Jesús Pinilla 1 Fornell dissertà sobre el tema Tot vol.
tant al Torraneules (Pireneu català). Aspectes ciutadans de la muntanya,

Dia 28. — El Sr. Cèsar August Torras continuà les seves conferències
sobre Les comarques naturals de Catalunya ajustades al moment present.

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

Durant aquest mes van efectuar-se les següents excursions: Dia 9 a
Malgrat, Castell de Palafolls, Les Ferreries i retorn a Malgrat, i el dia 23
a Premià, Vilassar de Dalt, Ermita de la Mare de Déu de la Sisa i Vi-
lassar, veient-se totes dues molt concorregudes.

Aquesta Secció ha repartit als socis la segiient invitació, per concórrer
al Concurs en què s'han d'escollir les 12 fotografies que tenen de publicar-
se al BUTLLETÍ durant l'any 1920:

«Amb el desig de no interrompre la publicació de les làmines suplemen•
tàries intercalades en el BUTLLETí DEL CENTRE i encoratjats per l'èxit suc-
cessivament obtingut en els concursos celebrats, aquesta Junta es proposa
portar a cap una Exposició-Concurs de fotografies, per quin motiu té
l'honor de dirigir-se novament a tots els Socis del CENTRE en general i els
d'aquesta Secció en particular demanant-els-hi el seu valiós concurs per a
que l'Exposició que es tracta d'organitzar, assoleixi la major importànciai
resulti un èxit més a sumar en els ja obtinguts.

Cal fer present, com ja hauran observat els nostres volguts consocis,
que en el BUTLLETÍ del any 1918 han deixat de publicar-s'hi les làmines que
li hi corresponien de les fotografies èscollides en l'Exposició-Concurs de
novembre del any 1917, lo qual fou degut, entre altres causes, pel gran
retard en el tiratge dels gravats. Això ens féu concebir la idea d'ajornar
la publicació de dites làmines destinant-les al BUTLLETI d'enguany.

El Jurat calificador el formaran: D. Jaume Massó i Torrents, Presi-

dent del CENTRE; D. Gabriel Roig; D. Josep Danés, President de la Secció

d'Arquitectura; D. Josep Có de Triola; D. Francesc X. Parés, President
de la Secció de Fotografia; D. Carles Fargas i D. Pere Monistrol.

El Jurat es reserva el dret de retirar o declarar fora de concurs totes
aquelles fotografies que, al seu judici, no s'ajustin a les condicions esta-

blertes per les presents bases així com també aquelles que hagin sigut

publicades en les làmines dels anys anteriors o bé hi tinguin tal semblanÇa
que puguin considerar-se com una repetició.

Barcelona, febrer de 1919. —El Secretari, JOAQUIM AMIGÓ.»

Durant tot aquest mes ha estat oberta una Exposició de fotografies del

soci i vocal de la Junta d'aquesta Secció, D. Enric Mallat, figurant-hi, en

l'esplèndit conjunt, algunes tintes grasses molt ben executades, com tam-
bé produïen un bon efecte les postes de sol obtingudes al port i al Llo-

bregat. L'Exposició fou molt elogiada, així com també la sessió de

projeccions que donà el dia de la inauguració. .
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SECCIÓ D' ENGINYERIA

El dia 5. — Efectuà una excursió al Pla del Llobregat per a visitar la
Colònia Güell i la Central hidro-elèctrica de la Companyia Barcelonesa
d'Electricitat a Corbera.

Dia 11.—A les deu de la nit el Sr. Miquel Canals donà una conferèn-

cia sobre la Visita efectuada a la fàbrica d'aire líquid, oxigen comprimit

i acetilè dissolt de la Societat de Carburs Metàl fits.
Dia 18. — El Sr. Josep Puig Boada ressenyà les Visites efectuades a la

Fàbrica de porcellana i al Laboratori electrotècnic dels Srs. Berenguer,
S. en C.

El dia 19. — Visità la Universitat Industrial.

Dia 31. — Realitzà una visita a la Fundició i tallers mecànics del senyor
M. Vilarasau.

ABRIL DE 1919

Durant aquest mes, a conseqüència de les circumstàncies anormals per
les que atravessà la nostra ciutat, es suspengueren les conferències i ex-

cursions projectades.
En el salonet d'Exposicions, la Secció de Fotografia exposà una bella

col'lecció de fotografies obtingudes pels socis del Casino de Tiana, senyo-

ra Pagan de Maristany i Srs. Bergués, Flaquer, Nonell, Pellicer i Seguí,
formant un esplèndit conjunt. També hi figurà un antic gravat de la Car-
toixa de Montalegre, perteneixent a la col'lecció del Vice- President de la
Secció D. Enric Llorens.

MAIG DE 1919

CONFERÈNCIES

Dia 2. — El Sr. D. Cèsar A. Torras continuà les seves conferències
sobre Les comarques naturals de Catalunya ajustades al moment present.

Dia 9. — D. Feliu Duran i Cañameras, donà una conferència sobre
Vuit dies a Mallorca durant la primavera.

Dies 23 i 30. — Es celebraren dues sessions amb projeccions, en les
que es feu la ressenya de l'excursió que realitzaren ala Vall d'Aran els so-
cis de la Secció d'Esports de Muntanya Srs. Josep M." Soler i Coil, Lluís
Estasen i Josep Badia, comissionats per la Mancomunitat per a ensenyar
la pràctica del ski als veïns d'aquella Vall.

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

Durant tot el mes han estat exposades les 77 obres presentades al
Concurs organitzat per aquesta Secció, per escollir les 12 fotografies que
s'han de publicar al BUTLLETÍ durant l'any 1920, havent escollit el Jurat
nombrat a tal efecte les següents:
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Fonts del Llobregat, lema «Llobregat », de D. Joaquim Amigó. — Sant
Joan de Mata, lema «L'ermità», de D. Joaquim Amigó. — Vinyoles, lema
«Afició », de D. Jaume Biosca Jover. — Gorges del Ron, lema «Prop dels
Cims», de D. Ignaci Canals Tarrats. — Val! de Vallhibierna, lema «Prop
deis Cims », de D. Ignaci Canals Tarrats. — Claustre de Cervià, lema
«.Repòs », de D. Antoni Gallardo i Garriga. — Campins, lema «Catalònia»,
de D. Joan Nonell. — Gausach, lema «Catalònia», de D. Joan Nonell. 

—Fantasmes del Portilló, lema «En Terres Altes», de D. Ramir Puig i Puig,
— Gelera de Corones, lema «En Terres Altes», de D. Ramir Puig i Puig,—
Vores del Ter, lema «Fènix », de D. Gaspar Sala. —La Gleva, lema «Ars
lunga», de D. Enric Vilaseca.

El dia 18 varis socis passaren la tarda seguint les vores del Llobregat
des de Sant Boi al Prat.

SECCIÓ DE GEOGRAFIA I GEOLOGIA

El dia 4 efectuà una excursió geològica a Figaró i Aiguafreda.
El dia 13 el Sr. Secretari de la Secció, Dr. Jaume Marcet Riba, resse-

nyà una excursió feta per la Secció als llits fossilifers de Manresa.

SECCIÓ D'ENGINYERIA

El dia 2, realitzà una excursió a Mollet per a visitar la fàbrica de la
«Tenería Moderna Franco-Española», i la de sedes del Sr. Fàbregas Jorba.

Dia 6. — El Sr. Arnau Izard ressenyà l'excursió efectuada a Sabadell
per a visitar la fábrica de filats dels Srs. Prat, Carol i C.°

Dia 10. — Visità la fàbrica de galetes dels Srs. Viñas i C.

Dia 25. — Excursió a Montserrat, visitant el funicular a Sant Joan.

JUNY DE 1919
CONFERÈNCIES

Dia 6. —El Sr. D. Feliu Duran i Cañameras, donà una conferència so-

bre L'escultura romànica catalana.
Dia 11. — Es celebrà una vetllada necrològica dels Srs. Francisco X.

Monsalvatje, Mn. Jaume Almera i Ramon N. Comas, llegint les respectives

memòries els Srs. Jaume Massó i Torrents, Mn. Marian Faura i Sans i

Antoni Careta i Vidal, quals treballs es publicarán en un dels vinents

Butlletins.
El dia 13 tingué lloc la solemne sessió de repartiment de premis als

guanyadors en la cursa de muntanya Llinàs-Mataró, organitzada per la

Secció d'Esports de Muntanya.
Dia 20. — Vetllada amb projeccions en honor dels senyors congressistes

del Primer Congrés de Turisme celebrat a la nostra ciutat.

f
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SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

Día 22. — A les 10 de la nit, D. Rafel Areñas, donà una conferència

sobre el tema: Procediments Pigmenlarls.
Amb motiu del Primer Congrés de Turisme, s'organitzà una exposició

de fotografies de monuments antics de Catalunya, a la que hi concorre-
gueren amb esplèndides col'leccions els Srs. Enric Llorens, Enric Vilaseca,

Joan Nonell, Francesc X. Parés, Jaume Biosca, Joaquim Amigó, Carles
Fargas, Alfred Bosch, Gaspar Sala i Josep Garrut.

El dia 29 s'efectuà una excursió a la històrica ciutat de Tarragona.

SECCIÓ DE GEOGRAFIA I GEOLOGIA

Dia 17. — El Dr. Jaume Marcet i Riba, Secretari de la Secció, donà

una conferència sobre el tema: Excursions geològiques pels encontorns de
Igualada, Tossa de Montbuy, Odena, Castellolí, Pobla de Claramunt 1
Capellades.

La conferència anà il'lustrada amb projeccions i es presentaren nom

-brossos fòssils recollits.

DONATIUS PER A LA BIBLIOTECA

S'han rebut deis hereus del Dr. Jaume Almera, les seves següents

obres:
Reconocimiento de la presencia del primer piso Mediterráneo en el Pana-

dés. Memoria; Moluscos fósiles de los terrenos terciarios superiores de
Cataluña; Antozoos y Briozoos de los depósitos pl.océnicos de Cataluña y
contribución a la fauna paleozoica de dicha región; Consideraciones sobre
los restos fósiles cuaternarios de la caverna de Gracia (Barcelona); Mas
Graptoliles en la mole del Tibidabo (Barcelona); Estudio de un lago oligo-
cénico en Campins; Sobre la serie de mamíferos fósiles descubiertos en Ca-
taluña; Mollusca Fossillia Stratuum Tertiariorum Supernorum Catalaunice,
por Jaime Almera, Pbro., y Arturo Bofill y Poch; Algo sobre las rocas erup-
tivas del N. E. de Barcelona; Monografía de las especies del género «Peclen»
del Burdigalense superior y de una «Lucina» del Helveciense de las provin-
cias de Barcelona y Tarragona; Fauna Salobre Tortonense de Villanueva y
Geltrii; Descripción de los Antozoos fósiles pliocénicos de Cataluña. Tra-

dución de Joaquín Angeles; Pliocénico de la provincia de Gerona según
notas de los Sres. Luis M. Vida! y Manuel Chía; Descripción Geológica
de la plana de Vich; Moluscos fósiles recogidos en los terrenos pliocénicos
de Cataluña. — Descripciones yfiguras de las formas nuevas y enumeración
de todas las encontradas en dichos yacimientos, por Jaime Almera, Pbro.,
y Arturo Bofill y Poch; Descripción de los terrenos Pliocénicos de la cuen-
ca del bajo Llobregat; Descripción de los terrenos Pliocénicos de la cuenca
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del bajo Llobregat y llano de Barcelona; Historia geológica de la Vall de
Nuria (Pirineos Orientales); Sobre las especies Acerotheriurn Lernanense,
Mastodon Longirostris y un Elephas descubiertos en la provincia de Barce.
lona; Sobre el mapa geológico de Tarrasa, por D. Domingo Palet y Barba;
Nota sobre la presencia del Pliocénico superior en San Juan de Vi/asar,
Sobre el descubrimiento de la Fauna de Saint-Cassien en el Trias de nues-
tra provincia; Hoja 4.a del Mapa Geológico de la provincia de Barcelona
o del bajo Vizcondado. — Descripción Físico-Geológica del bajo Viicon.
dado (Tordera) y sus Valles de hundimiento y de erosión; Explicación so.
mera del mapa Geológico de los alrededores de Barcelona; 1. Fauna
salobre Tortonense de Villanueva y Geltrú (Barcelona); II. Descripción
de los depósitos pliocénicos de la cuenca del bajo Llobregat y llano de
Barcelona; III. Antrozoos y Briozoos de los depósitos pliocénicos de
Cataluña y contribución de la fauna paleozoica de dicha región; IV. Los
primeros Antrozoos y Briozoos miocénicos recogidos en Cataluña; Con•
tribución a la Fauna Paleozoica de Cataluña, por Joaquín Angeles. Ver-
tida del manuscrito original latino; Compte rendu du quatrième Congrès
Scientifique International des Catholiques tenu à Fribourg (Suisse); Des-
cubriment de una de las antigues floras triássicas al Hort de Barcelona;
Continuación de las Rocas Eruptivas de los alrededores de Barcelona;
de D. Feliu Durán: Memoria y datos estadísticos del curso 1916 a 1917
y anuario de 1917 a 1918. Universidad de Barcelona. Secretaría Ge-
neral; de D. Vicens Escat: Suite du cours de mathematiques a l'usage
des gardes du pavillon el de la marine contenant le paite de navegalion;
Derrotero de las costas de España en el Océano Atlántico y de las islas
Azores o terceras; Tratado de Trigonometría plana general; El mari-
nero instruido en el arte de navegar; de D. Josep M." Ripoll: Contribu-
ció a la crónica de la historia Natural de Cataluña; de D. Josep Danés i
Torras: Notes referents a les masies de les valls de Bianya, Castellar de/a
Muntanya i Valldelbach; del «Club Alpino Español»: España Centro del
Mundo. Macizos montañosos del extremo Sur-Hiberico y proyectos de
engrandecimiento. Prólogo, Antonio Prast. Proyectos, Ernesto Jime-
nez; Picos de Europa, por D. Pedro Pidal y D. José F. Zabala; de la Bi-
blioteca de Catalunya: Anatomía e Historia del ocucrodes Brunnerii,l. a y
2.° parte, por Martínez y Fernandez Castellá; Briozoos de la estación dé
Biología Marítima de Santander, por Manuel Gerónimo Barrosa; Geología
y Prehistoria de los alrededores de Fuente Alamo, por Daniel Jimenez de
Cisneros; El concepto de tipo en Zoología y los tipos de mamíferos del
Museo de Ciencias Naturales, por Angel Cabrera: Estudios Entomológicos,
por J. Bolívar.

DONATIUS D'EXEMPLARS DE MAPES

QUE FIGURAREN EN LA EXPOSICIÓ CARTOGRÀFICA

De D. Josep Garrut: Montserrat. Anno 1601. (Dibuix de la muntanya i

ermites); de D. Pere Pach: Provincia de Barcelona, per P. Garcia Faria;
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Condado de Ribagor3a; de D. Eduard Vidal i Riba: Regió del Canigó,
vessants det Conflent i Vallespir (original); Conca del riu Foix (exemplars

originals i imprès); de Mn. Marian Faura i Sans: Principado de Cataluña.
Aparici: 1769; de D. Eduard Brossa: Mapa, provincia de Barcelona
(1:40,000). Regions 1.°, 2. a , 4. a i 5. a , sombrejades i sense coloracions geo-

lògiques; del Reial Monestir de Montserrat: Mapa topogràfic de la mun-
tanga de Montserrat; Relleu de la montanya (en guix), per Mn. Baradat;

Itinerari de .Montserrat; d'un soci: Relleu de la regió 1.° del mapa geolò-
gic de la provincia de Barcelona, (de Almera-Brossa) per Mn. Baradat; de

D. Pelegrí Casades i Gramatxes: Mapa itinerario de Cataluña, por Juan Se-
gurola, Madrid; de D. Cèssar A. Torras, mapes de les següents comarques:
Ripollés, Valls del Llerca, Alt Vallespir, comarca de Camprodon, Baix
Vallespir, Valls altes del Segre, comarca d'Olot, Garrotxa 1 Bergadà.

Noves
MARÇ 1919

VALIOSOS DONATIUS. — Amb motiu de l'exposició de cartografia han fet
valiosos donatius al CENTRE els senyors D. Josep Garrut, D. Pere Pach,
D. Eduard Vidal i Riba, Mn. Marian Faura, D. Eduard Brossa, D. Cèsar
A. Torras, i els Reverents PP. del Monestir de Montserrat. A tots el
CENTRE els resta agraït per l'interès que han demostrat pel millorament
de l'Arxiu-biblioteca del CENTRE.

ADQUISICIÓ. — També amb motiu de la pròpia exposició la Junta Direc-
tiva ha encarregat la confecció d'una maqueta de la muntanya de Montse-
rrat perquè pugui figurar entre els objectes propietat del CENTRE.

ABRIL 1919

Noves JUNTES. — Han fet assaber la constitució de les seves noves
Juntes l'Agrupació Excursionista «Bon temps », el «Real Círculo Artístico»
le! «Centre Català de Buenos Aires».

Nous GROPS EXCURSIONISTES. - S'han constituït en aquesta ciutat el
Grop Excursionista del Foment Autonomista Català, i altre a l'Ateneu
Nacionalista «Verdaguer». A tots se'ls hi desitja prosperitat i llarga vida.
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DONATIU. — El soci D. Josep Ribot ha ofert al CENTRE i aquest ha ac•
ceptat amb molt gust, uns dibuixos artísticament executats per a els anua.
cis de propaganda de les publicacions del CENTRE.

Nou APARELL. — El soci D. Aureli Ptilvé ha ideat un enginyós aparell
(orograph) per a calcar vistes panoràmiques, oferint els seus estudis al
CENTRE si és que els creu d'utilitat. La Directiva els ha acceptat amb satis.
facció en vista del resultats pràctics que proporciona i es proposa esta.
diar amb el seu concurs la manera de fer-lo definitiu.

XALET ULL DE TER. — S'ha encarregat del servei per a la pròxima tem•
porada d'estiu a Uli de Ter l'arrendatari en Joan Orriols, ben conegut jà
deis excursionistes que freqüenten aquells cims pirenencs.

PER L'APLEC EXCURSIONISTA. — A requeriment del CENTRE són molt nom•
broses les entitats excursionistes que han comunicat la data de la seva
constitució per a formar el padró d'antiguitat per a la seva organització,

FELICITACIÓ. — A l'ofici de felicitació adreçat pel CENTRE al excelentís•
sim i lltm. Sr. Bisbe que fou de la Seu d'Urgell, Dr. Joan Bell -lloch, amb
motiu de la seva preconització a l'Arquebisbat de Burgos, ha contestat en
termes tant laudatoris, que la Directiva ha pres l'acord de publicar-lo en
tota sa integritat, essent com segueix:

«Onteniente `0T mayo 1919. — Sres. Presidente y Secretario del Cen.

»tro Excursionista de Cataluña. — Barcelona.
»Mis distinguidos señores y buenos amigos: Con toda mi alma agra

-»dezco el acuerdo tomado por esa patriótica Corporación de felicitarme
»por mi preconización para el Arzobispado de Burgos.

»Felicitación que guardaré con gran cariño por ser y venir de entidad
»tan respetable como por el espíritu que le anima de amor hacia esa mi
»amada Cataluña.

»Aunque alejado de esa bendita tierra, que no olvidaré jamás, en donde
»me encuentre y de mi humilde persona necesite el Centro Excursionista
»de Cataluña, allí me tendrá siempre a su disposición.

»Como he tenido gran afecto a esa ilustre Sociedad, si lo cre•
»yera oportuno, me sentiría muy honrado tener a mi lado el día de mi
»entrada solemne en la Capital de mi nueva Diócesis, que será D. M., el
.)día 15 del entrante mes de Junio, una Comisión de su seno que represen•
»tara a tan patriótica Corporación.

»Agradecidísimo les envía a todos sus Socios su más cordial bendición
»juntamente con el afecto que les profesa su affmo. S. buen amigo y capo.
»Q. B. S. M., t JUAN, Arzobispo preconizado de Burgos».

NOTES DE DOL. — Amb motiu de la mort de l'eximia escriptora honra de

les lletres catalanes D.' Dolors Monserdà, vídua de Macià, el CENTRE ha
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dirigit al seu fill polític 1'il • lustre soci D. Josep Puig i Cadafalch, Presi-

dent' e la Mancomunitat de Catalunya, ofici de condol, així com també ha

fetio mateix al Col • legi d'Advocats per la mort del que fou nostre distin-

git consoci i Degà d'aquella corporació D. Joan Permanyer.

MAIG 1919

Noves JUNTES DIRECTIVES. — Han comunicat la constitució de ses noves

Juntes Directives la «Cámara Sindical del Autc^Iúvil», i el «Club Alpino

Español».
També la Secció d'Enginyeria ha notificat la seva junta de govern que

és con segueix:
President, D. Pere Rius i Matas; Vice-president, D. Antoni Ferran; Se-

cretari, D. Salvador Fuella; Vice- secretari, D. Ferran Cuito, i Vocals,

D. Daniel Boixeda, D. Pau Cardellach i Josep Ferrer i Vidal.

PErICIó DE PREMI. — S'ha concedit a instància de l'Associació Protec-

tora de L'Ensenyança Catalana un premi consistent en un lot de llibres

pel Vil concurs Nacional d'història de Catalunya.
Del mateix modo s'ha enviat un altre lot de llibres per a nutrir la Bi-

blioteca de la Lliga d'acció Catalana dp la República de Xile.

CONVITS. — Ha sigut convidat el CENTRE per la «Real Academia de Cien-
cias y Artes» a l'acte de recepció del acadèmic Dr. D. Manel Cazurro i
Ruiz.

Per l'Schola Orpheònica, a ('entrega d'una bandera oferta per ses da-
misel'Ies, i

Per la «Asociación de Ingenieros Industriales» a la missa de rèquiem
en sufragi dels que foren els seus associats i que moriren durant l'any
passat.

SENVALAMENT DE CAMINS. — El CENTRE s'ha possat amb relació amb la
Mancomunitat de Cataluya per a el senyalament de camins de muntanya.
Mercès a l'apoi de la Mancomunitat i l'activitat de nostre CENTRE podem
augurar que serà aviat un fet tan important millora.

EXCURSIONS ACOMPANVADES. — També com l'any passat s'ha pres l'acord
de que el CENTRE faciliti la pràctica d'excursions al Pireneu Català per
medi d'excursions acompanyades al xalet - refugi «Ull de Ter».

DONATIU. — S'ha rebut del llegat del que fou nostre consoci l'eminent
geòleg Reverend Dr. Jaume Almera, 30 volums referents tots ells a l'es-
tudi de les Ciències Naturals, els quals han passat a engrossar la nostre
important Biblioteca.

24
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NOTA TRISrA. — Ha passat a millor vida l'antic soci del CENTRE D. En.
ric Vidal i Valenciano, pare de nostre bon amic D. Eduard Vidal i Riba,
Per tan trist motiu la Directiva feu constar en acta comunicar a la famí-
lia el sentiment que l'embargava, assistint una bona representació a l'acte
de l'enterro, prova evident de les moltes simpaties amb qué compta en
aquesta casa l'amic Vidal, per quina sempre es desvetlla i està disposat a
esmersar totes les seves energies en pro i prosperitat de la mateixa.

JUNY 1919

INTERCANVI. — S'ha establert el canvi entre el nostre BUTLLETÍ i el «The
Journal of American Folk-lore», de Nord América.

Nova JUNTA. — S'ha rebut un ofici del «Stadium Club» posant en conei-
xement del CENTRE la seva nova Junta Directiva.

JUNTES DE SECCIONS. — La Junta de la Secció de Geografia i Geologia
ha quedat constituïda en la següent forma: President, Dr. Eduard Fontseré;
Vice-president, Dr. Baltasar Serradell; Secretari, Jaume Marcet; Treso-
rer, Aureli Pulvé; Conservador, Josep Franch, i Vocals Josep Andorrà i
Joaquim Folch i Girona.

La de la Secció d'Esports de Muntanya és com segueix: President, En-
ric Ribera; Vice-president, Josep Iv .' Có de Triola; Tresorer, Lluís Valls;
i Vocals, Antoni Cot, Lluís Estasen, Ricard Dorph, Joaquim Rosich,
Eduard Rafols i Enric Llorach; Secretari, Eduard Rodó.

La de la Secció d'Arquitectura, tal com se indica a continuació: Presi-

dent, Ramon Puig Gairalt; Vice-president, Lluís Bonet; Secretari, Pere
Benavent; Tresorer, Climent Maynés; Arxiver, Manel Gausa, i Vocals,

Josep Sandiumenge, P. Xavier Turull i Marins Gifreda, i

Per últim foren elegits per la Secció d'Arqueologia: Secretari, Joa-

quim Ribera; Arxiver, Alfred Gaza, i Vocal, D." Lluïsa Vallés.

JUNTA GENERAL. — El día 30 es reuní, al Saló d'actes, la Junta General

ordinària, de caràcter reglamentari, sota la presidència del Sr. J. Massó i

Torrents.
Una vegada aprovada l'acta i l'estat de comptes sense incidents, es pro-

cedí a l'elecció de nous càrrecs, que eren els de President, Tresorer, Se-

cretari segon i tres Vocals, resultant elegits per majoria: President, Don

Lluís Llagostera; Tresorer, D. Gabriel Roig (reelegit); Secretari segon,
D. Josep Danés i Torras; i Vocals, els Srs. D. Ramon d'Alós, D. EnricVi-

laseca, i D. Francisco Blanch, els quals foren proclamats per la Presi-

dència, aixecant-se després la sessió.

APERTURA D'ULL DE TER 1 DE LA RENCLUSA. — Com de costum el dia 15

del pròxim juliol tindrà lloc !'apertura dels dos Xalets que el CENTRE Es•

CURSIONISTA DE CATALUNYA, poseeix al Pireneu Català i Aragonés.



TEMPERATURES A L'OMBRA

MITGES MENSUALS MAXIMA ABSOLUTA MINIMA ABSOLUTA

en 24 hores	 I	 en 24 hores8 matí 	 4 tarda

3072	 I	 7074 221 (dia 11) I	 —3°5 (dia 18)

Oscil'lació	 ex-
trema men-
sual .	 .	 25°5

Variació mF}xi-
ma	 diurna
(dia 20).	 .	 .	 22°

MITGES MENSUALS

11°06	 1	 0°9

PRESSIONS BAROMÈTRIQUES

MITQES MENSUALS
A 0° 1 A LA GRAVETAT NORMAL

8 matí 4 tarda

676.7 mm. 676.3 mm.

A 0° 1 AL NIVELL DE LA MAR

761.5 mm.	 1 758.2 mm.
Màxima (dia 17). .	 773.6 mm.
Mínima (dia 21). .	 741.5	 a
Oscil'lació extrema	 32.1	 D

ESTACIÓ METEOROLÓGICA DE VIELLA 	 187

Estació meteorològica de Viella (Vall d'Aran)

RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE MARÇ DE 1919

HUMITAT RELATIVA	 PLUVIOMETRIA

MITGES MENSUALS	 8 matí 4 tarda
I I Total d'aigua caiguda en el mes . 135.6 mm.

Dia de major caiguda (dia 2)	 .	 . 28	 A

Termòmetre sec .	 .	 1 3°72 1 7074 Intensitat per dia de pluja 1 neu . 10.4	 >'
Termòmetre moll 	 .	 ^ 2°51 5°79 Total d'espessor de neu en el mes ?	 mt.

Humitat (percentatge).
Dies de saturació 6

 71.7
1	 2

Vent dominant en els dies de pluja
1 nevades .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 Calma, NW.

VENT

DIRECCIÓ	 1	 8 mati 4 tarda (	 VELOCITAT EN 24 HORES

Calma .	 .	 .	 . 1	 17 19
N.	 .	 .	 .	 1 1 Mitja mensual diària	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 19.238 k.
NE..	 .	 .	 1 1
E.	 .	 .	 .	 .	 '	 2
SE..	 .	 .	 .	 2

—
3

Màxima absoluta (dia 12).	 .	 .	 .	 .	 73.200 k.

S.	 .	 .	 .	 .	 4
: I

4 Recorregut total en el mec .	 .	 .	 .	 596.400 k.
1SW.	 .	 .	 .	 ..	 1 I^

NW.	 .	 .	 3 2

ESTAT DEL CEL

.DIES 8 mati	 4 tarda  DIES DE I NÚVOLS NUVOLOSITAT

Serens 5 2 Pluja .	 .	 .	 . 13 CLASSE 8 m. 4 t. MITGES MENSUALS

Nuvolosos. 6 8
Boira.	 .	 • 5 Cirrus. 4 8 mati 4 tarda
Glaçada total 1 . 5

Coberts.	 . 20 21 Glaçada, 8 m. 3 Nimbus . 2 1	 I 7.74 8.51
Neu	 .	 .	 .	 . 8 IStratus	 .1 4 1

Les anotacions diàries han estat preses per !'H ° Josep i revisades pel Dr. FAURA 1 SÀNS.
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Estació meteorològica de Viella (Vall d'Aran)

RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE ABRIL DE 1919

TEMPERATURES A L OMBRA	 II PRESSIONS BAROMETRIQUES

MITGES MENSUALS
MÁXIMA ABSOLUTA ! MÍNIMA ABSOLUTA

en 24 hores	 en 24 hores

MITGES MENSUALS
A _° 1 A LA GRAVETAT NORMAL

—8 matí 4 tarda
8 matí 4 tarda

°4 4 °

I

200 (dia 21) — 50 (dia 29) 678.9 mm. 678.2 mm.

Oscil'lació ex-
t r e m a men-	 °
suat .	 .	 .	 25

Variació màxi-
ma	 diurn
(dia 26) .	 .	 .	 19°5

A 00 1 AL NIVELL DE LA MAR

MITGES MENSUALS 763.3 mm.	 1	 761.3	 mm.
Màxima(dia 11) .	 775.3	 mm.
Mínima (dial)	 .	 753.4	 »
Oscillació extrema 21,9 	 v12°2	 I 	 0°31

HUMITAT RELATIVA	 PLUVIOMETRIA

MITGES MENSUALS 1 8 matí 1 4 tarda II
II

Total d'aigua caiguda en el loes	 .	 87.4 mm.
Dia de major caiguda (dia 11).	 .	 .	 25.3	 »
Intensitat per dia de pluja i lleu	 .	 7.94 »Termòmetre sec 4°4 8°7.

Termòmetre moll 3°3 G°9
Total d'espessor de neu en el tries.	 0.23 mt,
Dia de major espessor (dia 2)	 .	 .	 0.14

Humitat (percentatge). 82.3 75.9	 II Vent dominant en els dies de pluja
Dies de saturació	 .	 .1 6 4	 Ii i nevades	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 Calma	 N.-NE.

VENT

DIRECCIÓ 8 matí 4 tarda VELOCITAT EN 24 HORES

Calma .	 .	 . 23 6
N.	 .	 .	 . 3 9
NE..	 .	 . 3 8 Mitja mensual diària.	 .	 .	 .	 .	 .	 22.836 k.
E.	 .	 .	 . — 4
SE..	 .	 . — — Màxima absoluta (dia 17) .	 .	 .	 .	 .	 86.400 k.
S.	 .	 .	 .	 .	 . 1 1
SW.	 .	 , — 1 Recorregut total en el mes	 .	 .	 .	 .	 685.100k.
W.	 .	 .	 . — —
NW.	 .	 .	 . — 1

ESTAT DEL CEL

DIES 8 matí 4 tarda DIES DE NÚVOLS NUVOLOSITAT

Pluja. .	 11
CLASSE ^ 8 m. 4 t. MITGES MENSUALS

Cirrus. 7 8 mati 4 tardaSerens 9
Boira.	 .	 .	 .	 8 3

Nuvolosos. 5 16 Glaçada, 8 m.3 Nimbus 2—
Coberts.	 . 16 14 Neu	 .	 .	 .	 .	 8 Cúmulus, —I 6 6.4 7.3

Les anotacions diàries han estat preses per t'H.° Josep i revisades pel DR. FAURA I Sans,

Barcelona. — Tip. «L'Avenç» : Rambla de Catalunya, 24. — Telèfon A. 115.
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Montserrat (plànol en relleu)	 (Clixés A. Puiué)

Núni. 215 del Catàleg
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