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Per Terres del Mestrat

MORELLA

E
L dia 16 d'abril, al matí, el tren exprés que va fins a València
ens dugué a Vínaroç, on ens esperava un auto contractat
prèviament, amb el qual ens traslladàrem a Morella, l'an-

tiga capital del Mestrat, que des de l'any 1878 duu el títol de ciutat.
Després d'un trajecte de 66 quilòmetres per bona carretera,

molt accidentada per cert, arribàrem a Morella a les sís de la tarda.
Esmerçàrem quatre hores en el camí, perquè aprofitàrem 1'aví-

nentesa d'impressionar alguns clixés de 1'interíor de l'església de
Traiguera, primer poblet que trobàrem al pas; després travessàrem
el poble de La Jana, on també ens aturàrem una estona, í, final-
ment, vísitàrem, bastant detingudament el Santuari de Vallívana,
situat vora la carretera, en el qual es venera Nostra Dona de Va-
llivana en una esglésía renaixement, plena de riquesa i d'ex-vots.
Aquest Santuari és una mena de Montserrat del Mestrat, sense,
però, les muntanyes característiques que estatgen la nostra Mo-
reneta.

Des d'aquí la carretera s'enfila muntanya amunt en zígues-za-
gues marejadores fins a assolir el cim de la collada. Des d'allí
s'albira a dret fil el poble de Morella allà al lluny, feréstegament
situat als vessants alts de la muntanya més punxeguda de la ro-
dalia, i a mil metres d'altitud.

En sortir de Vínaroç, el paisatge és ben conreat. Els ceps dels
vinyars, arrenglerats damunt el terròs remogut per la rella i l'ai-
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xada, comencen a vestir amb brots de verd els seus braços retor-
çats; el terreny, net d'herbes, tou i esponjós, espera amb anhel la
pluja benaurada que guareixi l'eixut persistent; centenàries olive-
res de soques mallorquines i fullam espès ens acompanyen fins
a Vallivana. En aquest indret el paisatge és feréstec i muntanyós,
i, a mesura que avancem, augmenten els rocams despullats de ve-

getació, í els ermots on el bestiar no troba res per a remugar, i els
barrancs en què només corre l'aigua quan plou a bots í a barrals.
De tant en tant, alguna alzina escadussera pretén arrapar-se amb

pena damunt aquest terreny ple de silenci í aïllament, capaç d'atu-
rar qualsevol noció de bellesa.

Sort que els poblets que hem trobat al pas, nets, endreçats i de
cases blanques com sí fossin emblanquinades d'ahir, ens han dei-
xat un regueró d'alegria a l'esperit, perquè, altrament, el viatge
esdevé monòton i gens atractiu fins a la vista de Morella. Llavors,
les feines de terra conreada se succeeixen sovint, i augmenten a
mida que ens apropem al poble, al redós del qual tot és conreat
a despit dels pendents pronunciats. Sortosament aquí no manca
pedra per a fer marges.

La visita a Morella és força interessant. L'excursió a aquest
poblat és sense dubte una de les excursions més profitoses que
hom pot realitzar per terres confinants amb Catalunya; tant per
l'aspecte pintoresc de la població, les cases de la qual s'enrotllen,
en semicercle, formant graonades, a una muntanya cònica coro-
nada pel castell enrunat des de la darrera guerra civil ençà, com
pels records històrics i artístics tresorejats en els arxius plens de
pergamins i en els monuments curulls d'art. Les cases s'apinyen
les unes amb les altres tot formant carrers estrets, tortuosos í cos

-taruts, dintre un cercle de muralles construïdes abans de l'any
1095, reformades pel reí Pere el Cerímoníás l'any 1358.

Antigament fou una ciutat pertanyent a la Tarraconense ro-
mana, amb la seva via que passava per Tortosa; després esdevin-
gué una fortalesa àrab; més tard fou sojorn del cèlebre Papa, Pere
de Luna i de la noblesa eclesiàstica i seglar, i, darrerament, ha es-
tat baluard gairebé inexpugnable del carlisme, exhaurit per la fam
abans que amb les armes. El general Espartero posà fi a les lluites
sagnants í s'endugué, d'amagatotis, una custòdía de plata, duta
abans al castell per a major precaució de robatori.

Els estralls produïts pel cobejament d'aquest indret estratègic,
han anat enfondrant senyories vetustes, í palaus plens d'escuts
nobiliaris, í el castell ha esdevingut sense importància; però la gent
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del poble serva la fe, la tradició i la clàssica bonesa de muntanya;
és senzilla i lleial. Aquí tothom dóna el Déu vos guard.

A Morella cal pujar i baixar contínuament, i caminar per da-
mun t d'empedrats esmolats i cantelluts, construïts formant amples
graonades per estalviar pendents massa pronunciats, els quals cada
rhoment fan venir 1'ail a flor de ilavís, tot tement una fatal relliscada.
Molta gent del poble diu que mai no baixa per no haver de pujar.
A Morella gairebé no hi ha un pam de pla. Es un martírí per als
peus í un suplici per als pulmons el transitar per aquests carrers.

En aquest temps primaveral, apar que les ombres de la nit tin-
guin peresa d'empènyer la claror diurna, i la tarda s'allarga, s'a-
llarga com sí tinguès recança de deixar la terra. Entre dues cla-
rors visitàrem la família Guarch, veïna de Morella, la gentilesa de
la qual ens omplí d'oferiments, mentre un erudit capellà, Mossèn
Blasco, ens donava dades històriques í ens planejava el camí que
havíem de seguir per tal de fer més profitosa la nostra visita a Mo-
rella. I la conversa lliscà dolçament, entremig de l'escalforeta suau
que llençava el braser encès de dessota la taula, i a recer del fred
i del vent de part de fora.

A l'endemà, dematinet, desafiant el martiri dels peus, el vent
amoïnós, els Ileganys de núvols esblaímadors del sol í el fred in-
tens que ens feia plorar els ulls, començàrem la visita a la ciutat,
i ben aviat ens trobem enfront del Portal de Sant Miquel, magní-
fica obra gòtica que forma part de les muralles, molt semblant a la
Porta Reial del Monestir de Poblet, cosa que no té res d'estrany,
perquè ambdós portals foren edificats en la mateixa época pel Rei
Pere. IV el Cerimoniós.

Fora muralles s'escau un llarg aqüeducte abandonat, d'arcades
ogivals, tapades algunes d'elles, í d'altres enrunades, construït el
segle xiv, baldament de primer antuvi, sembli obra dels sarraïns.

Sota mateix passa el camí vell de Santa Llúcia. Allí s'aixeca una
bonica Creu de terme, que ostenta un capitell ricament esculturat.

Del cim d'una muntanya propera, en la qual molt sovint hom
entrepussa amb una varietat de fòssils que encisa, es frueix d'un es-
guard magnífic vers la muntanya que serveix de pedestal al poblat
de Morella i al seu castell, les arrels de la qual són banyades per
les escasses aigües del riu Bergantes. Mentrestant, el vent feia nosa
i el fred apretava de debó, fins a posar-nos balbs es caps dels dits.

De retorn al poble, i tot just passat el portal de Sant Miquel,
s'albira l'església parroquial dedicada a aquest Sant, la façana de
la qual és senzilla, i en 1'interíor poguérem admirar una preciosa
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custòdia de plata amb aplicacions d'or, i des d'aquí tot esbufegant
de debó, pujàrem a l'església arxíprestal de Santa María la Ma-
jor, situada en l'indret més enlairat del poble, sota mateix del cas-
tell, esdevingut sense importància.

En esguardar aquesta església des de la plaça Arxiprestal
estant, hom resta profundament impressionat. Davant el goticísme
pur que s'admira en la façana, davant una veritable joia arquitec-
tònica d'aquesta mena, edificada a les darreries del segle XIII, hom
sent una pregona satisfacció.

Una creu gòtica situada a dalt d'esmolada graonada, assenyala
el camí d'aquest recinte de noblesa, exempt de traüt í pie de mis-
ticisme, a bastament embellit pel daurat de les pedres, per la ma-
jestat de la Porta principal i per la finesa de la Porta petita o de les
Verges. D'arran de terra s'aixeca el campanar gruixut, ferm,
de basament romànic, escapçat durant les guerres per tal que
el cim no fes nosa al castell. Ara, més aviat sembla una torre de
castell -Port.

I si, de fora estant, aquesta església deixa embadocat al visi-
tant, en passar el llindar de la porta es copsa un bé de Déu de
joiells artístics i atreviments arquitectònics que encanten. El gòtic
sever de l'obra forana, a dintre es tradueix en una varietat de lí-
nies superbes í en una barreja ben harmonitzada de renaixement,
barroc i xurrigueresc. El goticat de la pedra suporta amb dolcesa
les traces barroques enjogassades í el davassall d'or que corre en
les columnes salomòniques, en les barbacanes enramades i en l'es-
tatuària de tots els altars. Tot í això, el conjunt és admirable i
exempt de pesadesa; hom no té prou ulls per albirar a bastament
tota la meravella d'aquesta obra, eixoplugadora de Papes i Bisbes
í guerrers í nobles í dignitats de totes menes.

El Chor és una meravella d'arquitectura, és una obra superba:
i atrevida que descansa damunt unes arcades planeres, sostingudes
per quatre columnes de la Nau Central, a uns vuit metres d'alt.
Una escala de cargol enrotllada a una columna mena a dalt del
Chor, senzill i mancat d'art en el cadiral; però l'escala és ampla
i ens mostra un treball notable d'equilibri, a més a més de belles
escultures en la barana, que baldament siguin de guix estucat, fan
l'efecte de marbres bellament treballats. Fou construït a darrers
del segle xlv, per haver esdevingut petites les tres naus als cultes
extraordinaris d'aquella època.

Aquesta veritable catedral, agregada a la Basílica de Sant Joan
de Letran pel Papa Innocenci XII,'i a punt d'ésser declarada Mo-
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MORELLA : VISTA GENERAL
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MORELLA : UN CARRER

1.1x. E. 111..1
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nument Nacional, és l'obra més superior de Morella, és el joiell
més preuat dels morellencs, és l'orgull del Mestrat.

Després, tot pujant i baixant pels empedrats martirítzadors dels
peus, vísítàrem la parròquia de Sant Joan, en l'interior de la qual
s'admiren tres teles prímorosament pintades, de vàlua indiscutible,
representant Sant Roc, la Visitació i Sant Pere, venerats en els
seus respectius altars.

Al costat d'aquesta església s'escau el carrer més llarg, més am-
ple i gairebé més costerut del poble, amb arbres raquítics, empedrat
cantellut í un davassall d'esglaons mal-fets que fan tremolar. Aquest
carrer és la gran -via de Morella i en ell se serva, mig estrafeta, la
casa que estatjà l'octogenari antí-papa Pere de Luna, dintre la qual
es reuniren el rei Ferran d'Aragó i 1'avui Sant Vicens Ferrer,
per tal d'exigir del primer la seva renúncia a la tiara avinyonesa.

En algunes reconades de carrers extrerns, hom s'atura sovint
per a fruir d'esguards característics; ací í allà abunden les balco-
nades de fusta i sota un espadat de roca nua raja la Font Vella,
que no té res a veure amb l'art ni amb l'abundància.

Demés, hem passat per l'esplanada dels fusellaments í pel por-
tal del Forcall. el qual ens ha dut al començament d'una passejada
excellent que dóna la volta a la muntanya per sota mateix del cas-
tell, les parets esbatanades del qual s'albiren al cim d'un encingle-
rat de roques verticals, esdevingudes policromes per l'acció del
sol í de la pluja. Per aquest indret, el castell és materialment inex-
pugnable; tan alt, com si pengés de la volta del cel.

Endinzats altra vegada en els carrers, sense que per això ens
avesem a les molèsties dels empedrats, passem pel Mercadal, un
carrer llarg i portícat, en el qual els traginers de cada diumenge
arreplegaven les verdures í fruites que no havien pogut vendre;
vora el mercat albirem els finestrals gòtics de la Casa de l'Ajunta-
ment, i en algunes façanes admirem bells escuts nobiliaris. I ningú
no ens feia nosa, el sílencí planava arreu; tot el poble era nostre,
malgrat ésser dia festiu.

Part de fora del Portal de Sant Mateu, en la façana del qual,
s'aguanten esculpits l'escut de la ciutat i un Crist de pedra, alguns
jaios endiumenjats prenien el sol que hi pega d'esquitllentes a l'ho-
ra de cap al tard. Certament eren els únics veïns que romanien al
poble, perquè per la Pàsqua els morellencs surten a esplaiar-se en
alguns indrets forans, a nienjar els clàssics mostachons, una lla-
minadura saborosíssima, amb qué obsequien els forasters.

I ja ben entrada la nit, el poble reprèn la seva vida normal assa-
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onada per la cruesa de l'hivern inacabable, per la primavera tar-
dana i per l'estiu fugisser, en mig de les belleses tresorejades dintre
el cercle murallat, com si aquestes muralles talment en fossin l'es-
toig. Els morellencs adoren la seva terra, són veritables ciutadans
girats de cara als corrents moderns í potser una mica d'esquena

a la seva llengua regional.
Tanmateix, dintre aquest ambient de senyoria i senzillesa alho-

ra, el geòleg té l'avinentesa d'entrepussar sovint amb ínfínitat de
fòssils, l'arqueòleg té a l'abast una gama preciosa de coses que
Ii produeixen gaudis inesperats, l'historiador pot fullejar un preat

arxiu que li parla des de l'any mil ençà, l'arquitecte frueix a basta-
ment enfront de l'obra mestra de l'Arxíprestal í l'aficionat a la fo-
tografía, certament en cap altre poble de cinc mil ànimes no tro-
barà el terreny tan assaonat per a sadollar -se d'impressionar clixés.

El poble de Morella, capital de l'antic Mestrat dels Templers
í de l'Orde de Muntesa, en altres temps senyor de totes aquestes
terres í de part de la costa valenciana, va endavant de mica en
mica a despit de l'allunyament de les ràpides colnunícacíons. Pren-
guérem comiat d'ell amb l'ànim de tornar -hi, í, sobretot, amb l'es-
perit amarat d'agraïments que des d'aquestes senzilles ratlles
adrecem afectuosament a la família Guarch, a Mossèn Ferran
Blasco i a tots els morellencs.

PENYÍSCOLA

Antigament, aquesta petita península de la costa valenciana,
província de Castelló de la Plana, formava part del Mestrat per
relació amb l'Orde de Muntesa, senyora que fou d'aquelles terres
muntanyoses; la qual Orde era filla de Santes Creus í sorgida de
les cendres calentes dels Templers.

Aprofitant 1'avínentesa de trobar-nos a Vinaroç de retorn de la
visita a Morella, anàrem a Benicarló. Des d'aquest poble ens tras-
lladàrem a Penyíscola per una mena de carretera plena de sots,
roderes í pols. Però, altrament, aquest camí malmès ens propor-
cionà una pila de gaudis amb la contemplació dels magnífics camps
conreats, sembrats materialment de sínies primitives, en moltes de
les quals, el ruc sumís rodava el bògít lentament i feia grinyolar
les rodes de fusta mullada, que al besllum del sol centelleja com
un immens joiell, mentre els catúfols de terrissa deixen anar, ara
una ara l'altra, abundosos dolls d'aigua que tot seguit Visca per
entre els solcs com serpents monstruosos, i amara extensions
enormes d'arrossars i extenses plantacions d'hortalisses.
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Mentrestant, un intens tràfec pagesívol ens feia marxar l'auto
lentament. Davant nostre anàvem veient com la mar s'apropava,
i com dintre d'ella s'aixeca una roca cantelluda í cònica que creix
de mica en mica a mesura que nosaltres avancem, atapeïda de
punts blancs com bullarocs de neu de les casetes de vella cons-
trucció, sempre emblanquinades de nou, i coronada per les torres
i muralles del Castell esbatanat. De primer antuvi, aquesta visió
apar un enorme vaixell escadusser encallat vora la platja, í topo-
gràfícament parlant sembla talment un ver caprici geològic. La
realitat ens diu que aquest turó regular i uniforme, pertany al pe-
ríode cretaci, ficat quasi dintre la mar, que l'envolta per tots cos-
tats menys per una llenca de terreny sorrenc que l'uneix a la ter-
ra plana, tenint a la part oposada un trencat precipici sobre
1'aígna.

En ésser a l'estreta llengua de sorra que separa Penyíscola de
la terra ferma, s'observa tratiqueig de matxos de bast que duen
gerros a l'esquena, autobusos fora portals que van í vénen dels
pobles eïns, dones rentant la roba en un safareig que s'omple
d'un doll d'aigua que neix a les roques, sota mateíx de les cases
penjades al vessant alterós de la muntanya que tenim a tocar.
A Penyíscola no poden pujar carros; tot el tràfec es fa per mar
o al llom de les cavalleries.

Tot d'una ens trobem enfront d'unes muralles altes í gruixudes
que apareixen com opressores de les cases del poble, les quals són
posades en forma d'esglaons fins al cim del promontori í en nom-
bre d'unes 650. Ostenten algunes d'elles escuts nobiliaris i formen
prop d'uns trenta carrers irregulars í tortuosos. Tenim l'avinen-
tesa de petjar una 'península utilitzada pels grecs í cartaginesos
per tal de fer el tràfec amb els ibers. La llegenda cristiana esmenta

que en aquestes roques desembarcaren alguns deixebles de Sant
Jaume; el reí en Jaume I la prengué de la moreria l'any 1233, i la
cedí als Templers, els quals hi aíxecarcn el castell, i, més tard,
passà a poder de l'Orde de Muntesa, amo i senyor de les terres

interiors del Mestrat. Heus ací perquè, en començar aquesta rela-
ció, fem esment de les perteneuces al Mestrat.

Llavors, aquesta hiena de Gibraltar valencià fou donat al Papa
Benet XIII, Inés conegut per antipapa Pere de Luna, fill d'Aragó

i un dels papes avinyonesos, al qual servia de sojorn plaent durant
les seves excursions per la Mediterrània í de retir voluntari en les
seves vicissituds de Papa amoïnat per les discusions del Cònclave
italià; fins que, per disposició d'Alfons V d'Aragó, aquest estatge
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esdevingué exili, presó i calvari d'un carácter indòcil, fermament
convençut de la seva veritat indiscutible.

Dintre el Castell de Penyíscola es reberen emissaris, es trama-
ren conspiracions, s'organitzàren expedicions marines, s'estatjaren
Cardenals addictes i fins s'intentà I'enverenament de l'antipapa,
aprofitant la seva golosia pels dolços. Segons ell, aquestes roques
foren el refugi de la veritable religió catòlica durant els vint anys
de captíveri, l'Arca de Noè del diluvi d'amenaces que tot sovint
arribaven del papat de Constanza, fins que li esdevingué la mort
en l'any 1424, quan tot just havia complert el noranta quatre anys
d'edat í després de trenta de borrascós pontificat tot reivindicant
fins a l'últim moment la legitimitat de la seva elecció.

Pujant pel costat de la muralla s'assoleix el sever portal coro-
nat per l'escut grandiós i decoratiu de Felip II, i tot just passat el
llindar gruixut, constatem que aquí també cal martiritzar els peus,
perquè els carrers són costeruts i empedrats amb pedres cantellu-
des i d'altres posades de punxa enlaire. Tanmateix, notem que en
deixar Morella, la ciutat dels empedrats punxeguts, hem sortit del
foc per caure a les brases; però davant la fe, la voluntat de l'ex-
cursionista, s'abreugen les coses insuperades i hom no s'adona de
ço que pugui significar minva d'alè o descoratjament d'esperit. Tot
resta ofegat per la satisfacció d'assolir la fotografia cobejada, la
pedra delatadora de vellúría o el cim més alt.

Tot donant voltes per aquests carrers buits de gent i plens d'u-
na sentor de netedat que encanta, es pot visitar l'històric temple de
N. D. d'Ermitanya, patrona de la ciutat; la Capella de Santa Anna, i
l'església Parroquial dedicada a la Verge dels Socors. En aquesta
església es guarden uns bonics terns í, a més, un calze de plata dau-
rada i una creu pertanyents al Papa Benet XIII, segons la tradició.

Plens de coratge pujàrem al Castell, situat a l'indret més enlai-
rat d'aquesta roca monstruosa que es diu Penyíscola, i construït
de pedra picada en una circumferència d'uns 160 metres. En ésser
a dins restàrem desillusionats, perquè davant el nostre esguard
només hi ha ruines, i l'herba creix per entre els junts de l'enllosat
remogut i fet malbé. Ni un bri d'art no es veu enlloc.

En mig de tot això hom rep la conseqüència fatal de la manca
d'indrets d'esbargiment, de natura pròdiga i de paisatge manyac.
Damunt la roca nua, voltada d'aigua pertot arreu, foren aixecades
aquestes parets tantes voltes cobejades pels guerrers, estatjadores
de la venerable figura octogenària i barbuda de Benet XIII, i en la
sala del Cònclave, illuminada només per una lluerna petita, en
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l'església coberta per volta de canó, sense finestrals ni adorna-
ments, en la presó tancada encara per gruixuts barrots de ferro
i en altres dependències escadusseres, aquest home de bronze feia
una vida modesta i senzilla, mentre, part de fora, l'aigua propera,
que eternament rebot banzim banzam contra les rels dels fona-
ments, cantava la cançó turmentosa í trista del captiveri, del su-
plící í de l'enyorament.

D'aquella època només resta el record històric í la mica d'au-
rèola de grandesa que lí donen les paraules ampuloses dels cice-
rones. La Penyíscola d'avui és un barrí de pescadors arredossat
a la platja lluminosa del nostre anar llatí; una munió de casetes
blanques posades a la bona de Déu quan s'albiren del lluny estant,
aferrades als vessants de la muntanya rocosa amb perill d'esllavis-
sament, mateix que nius d'ocells. A les platges properes s'albiren
les barques de totes menes, arrenglerades com un exèrcit a punt
d'entrar a la lluita, a les ordres dels braus mariners penyiscolencs,
dintre una mar tranduíla í pròdiga que proporciona quantitats
enormes de llagostins cada dia que les barques es fan a la mar.
I per aixó, quan hom visita Penyíscola, cal que tasti els saborosos
llagostins, la fama dels quals, conquerida pels vots de paladars
exigents, és coneguda per tota la rodalia í més enllà í tot.

Ja bastant esllanguida l'hora migdíal, emprenguérem el retorn
sota un sol canicular, tot dret a Vinaroç. Aquí pujàrem al tren va-
lencià que ens dugué a Barcelona.

FRANCESC BLASI I VALLESPINOSA

Les DreÇanes barcelonines
sos ínventarís y restauració
EVOLUCIÓ EN LA TOPOGRAFÍA MARÍTIMA

F
ou molt notable, aquesta evolució, a Barcelona, durant l'Edat
Mitjana, per lo constant avençament de la linfa del litoral.
Los aluvíons del riu Llobregat rublien d'arenes una extensa

badía y en lo transcurs dels segles, acabá totalment de fer perdre
eix lloch de refugi de les nostres naus.

Accedint ala voluntat de l'autor, transcrivim íntegrament aquest treball, respectant
també la seva ortografia.
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En lo segle ix, a l'entrada d'aquell port s'alçava un castell, en-
layrat en una de les més baxes derivacions del Mont-juhích o mon

-tanya dels juheus. En lo segle xi sigué proprietat dels comtes de
Barcelona y mes tart dels vescomtes. Recorda en aquells indrets,
la tradició de tot axó, 1'esglesía, que, sots l'advocació de Mare de
Deu de Port, cambiá de lloch en lo segle xiv, per situar-se en la
plana, al peu mateix del castell. Lo turó de roca ahont aquest s'al-
sá, ha desaparegut en lo que va de segle xx, a causa de l'explota-
ció d'unes importants pedreres.

Com a derrer fet llistòrích relacionat ab l'antich port, indicarèm
l'aplèch en 31 d'Octubre de 1390, d'un estol de galeres genoveses
y catalanes, per anar a combatre les naus pírátiques del Afríca.
Poch després y en lo transcurs del segle xv, acabá d'inutilísarse,
convertíntse en un gran estany, qual existencia ha arrívat fins al
final del segle xix.

Los vaxells, mancats de lloch de refugi y salvaguarda, varaven
ahont podíen, gayre be sempre, en la platxa qu'anava de 1'esglesia
de Santa María de la Mar fins a la de Sant Francesch. Lloch sense
condicions de protecció per les naus. Se'n preocupá la Ciutat y
mitjançant lo seu organisme municipal del Consulat de Mar, cons

-truhí, en la segona meytat del segle xv, I'espígú de Llevant dit
usualment de la Llanterna, per lo faró que s'hi axecá.

Aquesta obra marítima estava destinada a produhír una nova
mutació hidrográfica, puix apílantse, al seu costat septentrional les
arenes del Besós hi feren surgir un extens camp arenós, qu'esde-
vingué, en lo segle xviii, soler d'una nova barriada: la Barceloneta.

Com a millora deguda a les mutacions generals, topográfiques
y urbanes, s'ha de posar la construcció de les dreçanes, seguida-
ment d'alsarse la segona línia de muralles iniciada per Jaume I. Al
esser reclosa, la Ciutat, per la Rambla o riera, coincidí gayre bé
ab la dessecació dels estanys de la partida del Cagalell, millorant
les condicions sanitaries del lloch que's convertí en les profitoses
hortes de Sant Bertran.

D'una manera menys trascendental, cambiá la topografia bar-
celonina, per virtut dels avenços urbans, en lo lloch conegut en lo
segle xi per arenals de Santa Maria de la Mar. Les muralles primi-
t íves o del segle Iu de J. C. ja s'havien reclós per nous carrers for-
mats en la segona meytat del segle xii, després de desaparexer
totalment lo perill dels almoravits. Allí també la costa avançava
mar endins, degut als aluvions del Besós, allunyantse mes a cada
moment, la vella porta dita del Rego Mir, ço es, del rech del comte
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Mir, que no era altre cosa que'1 rech Comtal, construit per dit

Comte y que desáyguava a la mar, no lluny de la muralla oriental
de la Ciutat vella.

La construcció de nous alberchs formant nous carrers, portó
la necessitat de desviar d'allí la cequia Cocotal o Rego Mir. Fou

tret del pèu de les velles muralles, en lo segle xii o XIII. Y, acon-
duhit mes enllá de Santa María de la Mar, a son volt s'hi alçá lo
barrí de la Ribera, en lo carrer qu'ha conservat lo nom del Rech.

També esdevingué indispensable allunyar de tant important
centre urbá qu'allí's formava, als mestres d'axa y fusters de ribera,
ínstalats en la platxa del Rego-Mir d'ahont n'exíen tota mena de
vaxells. Lo recort de llurs oficis quedá vinculat en lo nom del car-
rer de la Fustería, ahont també hi tínguéren la casa gremial, des-
aparegut ab la Vía Layetana.

L'organísacíó de la defensiá marítima era imprecisa, al temps
en que tenien ja delimitada llur esfera d'acció moltes entitats
públiques, ço es, en lo florexent segle xiv. S'expansioná la vi-
da corporativa barcelonina y per protegir al comerç, principalment
al marítim, se fundá, en la prop dita platxa dels fusters, la gran
Llotja de Mercaders, sede del gloriós Consulat de Mar.

Les mars may quedaven amparades, com calía. Lo monarca, la
Generalitat de Catalunya, Barcelona ab lo seu Consulat de Mar,
alguns procers de la cort reyal, tothom qui tenía potencia per fer-
ho, se creya ab autoritat per armar vaxells. Ab elements d'uns y
altres los sobirans formaven llurs esquadres, sempre que la neces-
sitat los apremíava.

Axó era en lo segle xiv, quan apurats per l'índefensíó de les
naus volgué realisarse totalment la construcció d'unes bones dre-
çanes, aspiració antigua de la Ciutat puix que Pere lo Gran havia
iniciat aixecarles per la part del Montjuhích.

Començá nostra expansió marítima, Ramon Berenguer IV,
axamplantla notoríament Jaume I; y a son fill Pere, se lí imposava
rematar la labor de prosperitat ultramarina, otorgant tota 1'ímpor-
tancía que requerien, los aprovisionaments navals y la conservació
dels vaxells.

La dreçana barcelonina dèu son impulsió al segle xii, en que's
llencen nostres naus, a mes contínues expedicions navals. D'avants,
poca cosa's dexa entreveure, puix les gestes marítimes del Comtat
de Barcelona, son migrades y no van seguides. En les costes em-
porítanes exístíren també dreçanes, d'ahont ne sortiren vaxells
contra dels sarrahíns, assenyaladament en lo segle x; pró les no-
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ves que se'n tenen son poch precises, no acusant que fossin im-
portants en cap lloch determinat.

Pertany al segle xii lo conexement exacte o documental de tenir

los sarrahíns catalans, una magnífica dreçana a Tortosa, al inte-
rior del riu Ebre. Está en l'interessant concessió de Ramon Beren-
guer IV als juheus de Tortosa, donantlos en propria heretat, lo
lloch de la dreçana, ab ses disset torres del volt, per construirhi
xexanta cases. Diu lo document, datat al 22 de Decembre de 1149:
dono uobis omnibus iudeis de Tortosa et omni iure proienieí, in
propria hereditate, illum locum, in Tortosa, quod apellatur dara-
pana, simul cum ipsis turribus in circuitu existentibus, que sunt
XVIIem ad construendum et edificandum ibídem, LX mansiones.

L'existencia de disset torres in circuitu, ço es, al voltant de les
dreçanes, dona idea de 1'importancia que tenien en l'època sarra-
hina, puix demostra com estaven perfectament fortificades.

Llavors, lo riu sortía al mar mes cap a Amposta y a la Rápita.
Los documents hi constaten un cambí d'areny vers lo Nort, ocor-
regut als segles xiv o xv. A axó se dèu 1'existencia d'un barratge
dintre lo riu d'Ebre constituí.t per lo fort bassament de la carretera
romana al atravessar la plana pantadosa del Delta, y que s'ha ma-
nifestat en nostres temps lliure de terra, com una incomprensible
barra d'endurit ciment en lo lloch dit La Sucrera, o fábrica de Su-
cre de Tortosa.

No s'ha d'entendre, que, la concessió del 1149, als juheus, de la
forta dreçana sarrahina, suposi qu'a Tortosa se perdé la tradició
de construir naus a partir del comte Berenguer IV. L'historia prova
lo contrari, veyent com d'allí sortíren petites esquadres.

Segons Beuter, naus tortosines socorregueren a Jaume I en lo
setge de Valencia, en 1236; Pere Miquel Carbonell també relata,
com, altres vaxells de Tortosa, auxiliaren a Pere lo Gran en la
conquesta de Menorca y a Jaume II en les empreses de Córcega
y Cerdenya (1).

Tornem a posar nostres mirades a la construcció y conservació
dels vaxells barceloníns.

La mirada d'águiia de Pere lo Gran, comprenent quanta falta
feyen les dreçanes, posá son esguart per alçarles, en los camps de
la muralla de la Rambla, prop de Sant Bertran, dexant expedita de
constructors la platxa del Regomír, ahont lo comerç ultramarí hi
havia obtingudes de Jaume I, les concesions dels tres alfondèchs

(1) Ramon O'Callaghan Anales de Tortosa (Apéndice). (Tortosa, 1895), pl. 76.
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de la mar. Hu d'ells dexá perenne recort en lo nom del carrer del
Fondet, enfront de Llotja, desaparegut al ferse la vía Layetana.

Per tenir manera d'atendre a la construcció de naus, se creá
l'ímposíció marítima dita del Periatge, ab obligació d'aplicarla tota
als armaments navals. Com en èpoques premioses no abastava,
los monarques hi concedíen altres drets extraordinaris, per temps
limitat.

Fou una època aquella, en que tot marxá al ensemps, y ab una
forta empenta, s'assolí lo domini de la mar. La marinería catalana,
procurá situarse com calía, fent honor a la sua terra. Ho podèm
ben creure, quan axís ho llegím en llibres forasters. Existeix certa
expressió encomiástica, sobradament retreta, del escriptor florentí
Matheu Víllani, que no dèu enser oblidada, quan d'axó se vé a trac-
tar. Referintse a 1'infantería de marina catalana del segle xiv, dèya:
valenti uomini, e grandi maestri di baratti del mare. Be prou que
l'estimulaven nostres sobirans, ab privilegis deguts a la reyal mu-
nificencia. Senyalava, En Capmany, com una derivació del atach
y bloqueig de Barcelona, en 1359, per les naus castellanes, la cons-
titució del cors escullít dels ballesters de mar coneguts per mante-
llets, autorisats per usar sempre espasa y coltell (1362). Com sí fós
patrimoni, l'art de la ballesta, de regions marítimes, fa notar l'his-
toriador tortosí O'Callaghan, com, de la comarca del Ebre ne sor-
t íren, en los segles xiii y xiv, estols d'artísats ballesters.

CONSTRUCCIÓ DE LES DREQANES BARCELONINES

Després d'iniciar, Pere lo Gran, fer les dreçanes, vers Mont
-juhich, cap dels seus successors en la corona cambíá de criteri. Pere

lo Cerimoniós, en 1373, vol presentarse innovador, pretenent si-
tuarles enfront del plá d'En Lull, en la muralla de Llevant.

Los Concellers estimaven eix nou lloch mal escullít, procurant
ferli cambiar d'opinió y finalment obteníntho. Encara tractaren
d'anar mes enllá, proposantse fer declarar a dit Monarca, d'una
manera explícita y terminant, per vía de privilegi, que, may se trac-
taria de fer dreçanes en cap altre lloch de la Ciutat. Davant 1'exi-
gencía de cobrarloshi una forta quantitat, com a dret de segell
reyal, dexaren de banda obtenir aytal declaració, trametent la re-
lació del fet, los Concellers, al final del exercícl del cárrech, a llurs
successors, ab estes paraules: ítem, com lo Sçnyor Rey hala de-
clarat, segons priuilegi antich de la Ciutat, que dreçana nos pus-
que fer en lo pati quis appella Peschatería noua, prop lo portal de
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Sent Daniel, com lo dit Senyor Rey de fet ho hagués comendat, la
qual declaració no ses hauda, per ço, com en Jaume Conesa de-
manaue molt per dret de segell.

Esperonat contínuament, Pere lo Cerimoniós, per ses inacaba-
bles guerres ab Castella, sentía la necessitat d'unes bones dreça-
nes. Mes se conceptuá impotent per realisarho tot sol y vingué a
tractes ab los Concellers de Barcelona, en 1378, per acabarles lo
mes prompte possible, los representants de la Ciutat.

Tant malament estaven, les dreçanes, que, li deyen, los Conce-
llers al Rey: com la dita DaraÇana vostra, Senyor, no sía cuberta,
e per aço les galeas, estigueu dins aquella a sol, e a vent, e a plu-
ja, per que son, dins breu temps, consumínes e destruides, e en
temps de piules no si puscha obrar, per obs que fós... D'aquí dandis,
que's tractés d'erígirles ab pilars e archs de pedra, segons que já,
per lo Senyor Rey en Pere, besavi vostre, fó començat. Les obres
progectades, devíen dexarla murada, vallejada, e enfortida per la
Ciutat de part de fora, e les fustes y porán estar sens perill de-
nemichs.

Los punts de vista estipulats en aquest conveni del 1378, eren,
que los Concellers hi devien esmersar dèu mil florins en les obres;
la Diputació també hi vingué a contribuhir, sense assenyalarne la
quantitat; y lo Monarca ab set mil floríns. Pró aquesta suma, tin-
gué de bestrèureli Barcelona, veníntsela a reintegrar, cobrant tem-
poralment la Ciutat los drets del comerç ab Orient y Alexandria,
qu'eren llavors prou importants.

Al ensemps, quedá facultada, Barcelona, si valía les suas ga-
leas o fustes, obrar, metre, o tenir a cubert, dins la dita Darapana,
que ho puxa fer tostemps, franchament, e sens embarch.

Y en temps de Pere lo Cerimoniós quedá construida la nova
dreçana de la manera que's desitjava, murada, vallejada e en-
fortida.

No solsament queden en peu les voltes fetes en lo segle xiv, per
construir naus y axoplugarles y cobservarles varades al hivern, sí
que també la torra emmarletada, ab los seus matacans, qu'avuy
están perfectament visibles al interior de les voltes mes modernes,
que fèu la Generalitat al començar lo segle xvii.

Una de les péçes mes rzmarcables qu'han subsistit de les pri-
meres dreçanes, es l'escut reyal del temps de Pere lo Cerimoniós,
que hi havía damunt de la desapareguda porta de la torra. Ab molt
bon acort, en les obres de la Diputació en que sígué aquella porta
inutilísada, se trasladá, dit escut, damunt l'entrada del edifici cons-
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truit al costat y formant angle recte, ab les tres naus derreres.
Com senyal de l'època en que tal translació fou feta, hi ha la crèu
de Sant Jordi, ensenya de la Generalitat de Catalunya, esculpida
en la llinda de pedra que vé al damunt del balcó.

L'interessant escut reyal se vegé aparedat durant molts anys.
Fou en 1914, que, lo mestre del taller de fustería Joan Rialp, al
efectuar les obres de colocacíó de l'inscrípció que diu Maestranza,
s'adoná de que la pedra estava esculpida y procehínt a netejaria
curosament, sortí l'hermós escut qu'ara publiquèm per primera ve-
gada, sens dubte un dels mes interessants escuts reyals qu'hí han
a Barcelona.

Desde'l 1378, vingueren a cuidarse, los Concellers, de les dre-
çanes, y en altra concordia signada, en 1390, ab Joan I d'Aragó,
aquells se referexen sempre, a la Daraçana de Barcelona, en lloch
de titularla Daraçana Reyal.

Los tractes del 1390, entre los Concellers y lo Monarca, s'enca-
minaren, d'una part, a engrandir l'edifici marítim, fins a poderhi
hostatjar, al menys, trenta galeres ab tots llurs forniments; y d'al-
tre, a obrarhi un petit palau, ahont pogués residir lo Rey y sa fa-
milia. En compensació, obtenía, la Ciutat, los emoluments de les
naus que devíen comerciar ab Orient, deventlos invertir en obres
a les dreçanes.

Aqueix palau, Barcelona lo quedá a deure al Rey: pró no's de-
xá perdre la colecta d'un dret especial, titulat en 1438, dret de la
dreçana. Subsistí poch temps, essentli llevat en 1454, donant dret
a percibir del periatge, vint y cinch lliures anyals, per invertir en
les obres de les dreçanes.

Durant aquesta temporada, ço es, a les derreries del segle xiv,
Barcelona alsá un edifici davant del Plá d'En Lull, destinat a dipo-
sít marítim. Ho venien a declarar, en 1387, los Concellers en son
Testament de fí d'any: corn are nouellament, sia stada edificada
una casa prop lo rech de Sent Daniel, vers la ribera de la mar,
per tenir en aquella copolls et altres exarcies, los quals copolls
deuen seruir en metre ánchores, gúmenes et altres exarcies, a les
naus et altres vaxellas, qui, en temps fortuna1 et de tempestat, stars
surtes en la plaia de la mar de la dita Ciutat...

A mes d'aquesta botiga, ne tenía d'altres Barcelona per lo ma-
teix fí, y destinada als utensilis navals. Al menys, dintre del segle
xv, consta l'exístencia de la que vulgarment se'n deya botiga de la
Figuera, situada prop de Framenors, ço es, del convent de Sant
Francesch.



20	 BUTLLETÍ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

INVENTARIS DE LES DREÇANES

A mitjans del segle xv, fou costum inventariar quíscun any los

obgectes existents en les dreçanes. Lo més antich dels inventaris
de que's te conexement, es del 1453 (1), seguintlí altres del 1465,
1467, 1470, 1484, 1486 y 1489 (2). Saltant dos segles, havem arrívat
sols a examinarne un del 1640 (3). Tots son fets per los Concellers
de Barcelona o los Consols de la Mar, subrogats llurs, exceptat
lo del 1470, qu'es degut a la Generalitat de Catalunya. No's coneix,
per quina causa, llavors, la Diputació del Príncipat, vingué a subs-
tituhír als Consols de la Mar. Es de creure que, lo motiu devallaria
de les necessitats de la guerra empenyada, que les autoritats de
Barcelona, mantingueren contra Joan II.

L'importancia qu'oferexen aquests inventaris, es més gran que
la qu'acostumen tenir la majoría d'aytals documents. Separada-
ment del interés que sol presentar lo lèxích de l'època, hí ha lo de
les galeres allí recloses, si n'hi havien, lo dels forniments per la
navegació barcelonina, lo de les armes de tota mena, tant ofensi-
ves com defensives, notantse una evolució en les armes de Poch,
encara en estat incipient, y altres detalls solts qu'aparexen d'aquí
y d'allí, dignes d'atenció. Un de tals, en l'inventari del 1470, es, lo
d'existirhi magatzemades una sort de laünes de ferro, de Flandes,
abtes per a fer cuyrasses.

Considerant los termes de marinería y llurs arrèus, l'inventari
del 1465 se distingeix per comptenírne major nombre y varietat. Hi
existía un lloch en les dreçanes, nomenat vulgarment bombarde-
ría. Es curiós observar, que, les cordes, se midíen per brasses o
passes, paraules que hí son usades com sinònimes.

L'ínventarí del 1465, no es exclusiu del edifici propriament co-
negut per dreçanes, sino que tenint caracter mes general, passa a
consignar tot lo contingut dintre les varies botigues o llochs tan-

(1) Una de les llistes supletories dels inventaris que tenim vists, porta en lo seu comen-
çament, la indicació: En lany MCCCCLIII—Les coses deius scrites son stades atrobades de mes
en les botigues de la Draçana de la Ciutat y cap al final esta altra indicació: Les coses deiús
scrites son stades trobades de menys en les dites botigues.

(2) D'aquests inventaris del segle xv, se conserven sencèrs, en l'Arxiu Municipal de Bar-
celona, los del 1465, 1467, 1470, 1485 y 1486: l'inventari del 1489 sols hi es comensal. En cert
paper solt enclós en l'inventari del 1467, que prengueren los consols de la mar Joan Boscá
y Lluís dez Cortal (25 d'Abril de 1467), s'hi troba certa llista d'obgectes sota la rúbrica A
XXI de ¿? MCCCCLXVII; les coses deiús scrites fallen del inuentari de ara ha I any. Y altre
llista porta l'indicació senzilla: ço que fa11 del any MCCCCLXVIII. A mes hi apareix alguna
altre llista d'obgectes de les dreçanes, mancada d'ímportancia.
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Gats, propríetat de la Ciutat, ahont hi guardaven lo referent a na-
vegac íó. Lo titol del document anunciava que, los Consuls de la
Mar inventariaven les exarcíes, rems y altres coses recloses en les
botigues o dreçanes, de Barcelona. Comença per la que titula
drassana y va seguint quiscun dels seus llochs reclosos. Quan los
acaba d'escriure en inventaris, se'n va a la vella botiga olim de la
Figuera, ahont entre molts aparells de galera, hi estava la famosa
bombarda Santa Eulalia, altre bombarda trabuquera de ferre, una
altre de ferre nona de campaiar, que tirava pedres de 33 lliures
de pès, y a més gran nombre de bales. Y alt, en lo sostre de la
prop dita botígue altres cínch bombardes de ferre molt antígues.

Mes avall nos ocupèm 3e tant interessants armes de foch, que
tinguéren en les dreçanes un lloch especial y tallers de construcció.

D'aquí passá, lo 17 d'Abril, a inventariar la botígue de sent
Daniel, ahont hí havia molta cosa a dintre y a fora: ço es, defora,
dèu àncores arrossades al mur, prop la dita botigue. Les nou
bombardes allí depositades, eren de ferre, molt antigues, una d'e-
lles esclafada. També hí guardaven espíngardes, ballestes de fust
y d'acer, vna carta de navegar, sens cesta; XIII lanses, entre viga-
tanes, de Xeres, partesanes; un estandart y 19 panonets ab senyal
de Burgunya; tres alfans; 62 spases de ferre hani ab pom daurat;
vna sort de la unes de cuyraçes; vna segeta o fitora de ferre; IIII
ferres de lanses de metzem e I vigatana; cuyrases, caps e cerve-
lleres de galiots; cuyraces de companyons; etc. Losmolts obgectes
inventariats, mostren qu'era gran dita botiga. Remarquemhi encara
un altre lloch designat per lo sostre on stan los peuesos. Se diu
qu'hi havien 30 peuesos comuns, ab diuerses senyals entre elles
les següents: de brisants, de ferradura, de la Ciutat, de bou, de
barrera y pauesos de posta ab diuerses senyals.

Finalment s'inventariáren les exístencies en la botiga de Santa
Creu (sols apar remarcable la mostra de la caza del port) en la
torra sobre lo Rech; a la botigue olím del moll, assats prop lo
speró de Lauant; a la Lotja dels mercaders; lo velam qui es en la
botigue de sent Daniel y un local dit «Santa Eulalia» ahont hi te-
nien lanses, paveses, cuyrasses, rodelles ab senyal del General;
pavesines; barrils, arbres, gúmenes, etc.

L'inventari del 1470, no sembla pas fet, de tot lo qu'exístía en
los molts departaments de les dreçanes, sino de les coses del dit
General, ço es, de les qu'hi tenía allí la Diputació. Si no fós axís
trovantnos al pié de la guerra contra Joan II, hauríem de recone-
xer, que, los avituallaments de la Ciutat, eren molt poca cosa.
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Les galeres solíen batejarse ab dos noms, d'un sant y d'una
santa. Dos n'hi han que sols ne dugueren un: la galera Santa Eu-
¡aria (1) y la Sant Carles, aquesta aludint al príncep de Viana
Carles d'Aragó, suposanflo sant, lo poble catalá y qu'obrava mi-
racles. Quan duyen dos noms, lo de la santa anava en segon
lloch. exceptuat en la galera Santa Catarina y Sant Narcís.
Dita Santa era la patrona dels maçíps de ribera o bastaxos de
capsana.

Desperta cert interès l'inventari del 1484, per la sua minucíosí-
tat y per consignar com se dístribuhíren los obgectes del mateix,
al sortir de les dreçanes.

Lo que mes hi ha en dits inventaris, son, utillatges per galeres,
com timons de roda y de caxa, áncores, gates, antènoles, antenes,
arbres, rems, mijanes, tendes, tendals, etc.

Corn aprovisionaments de guerra, a mes de les bombardes,
consta tenírshi morters, sèps, pavesos de talla reyal ab la creu de
Sant Jordi (camp blanch ab creu de gules); pavesos de posta; ba-
llestes d'acer, de martinet y de fusta; vernígats; lorps (sic); coras-
ses; passadors; etc.

Quan tornèm a trovar inventaris de les dreçanes en l'any 1484,
hi actuen solsament los Concellers de Barcelona. En cap ocasió
hi intervé lo Monarca, qui res hi tenía. La Ciutat les havía trespas-
sades a la direcció immediata dels Consols de la Mar, sots quin
govern estaven nostres afers marítims, sobretot en temps de pau.
Tant satisfets se mostraven de possehir les dreçanes, aquests
Consols, que, adoptáren per distintiu del Consolat en lo segle xlv,
l'edifici de les dreçanes, en lo seu segell de cèra

Per 1'inventarí del 1486, cap nau existía varada en les dreçanes,
exceptats los dos pontons, un grós y l'altre petit, que s'utilísaríen
per les obres del port, y ab ells, los trenta dos àsens de fust, per
tirar roques. Com elements auxiliars d'aquests pontons, s'hi guar-
daven barques, squifs, áncores, arbres, antenes, cálsers, gats, es-
cales, escalandrons, etc.

Separadament, se continuen en lo mateix inventari del 1486,
ruxons, paranquils, palomeres, llíbants, faxes de sirgar, carretons,

(1) Hi ha un quadern ahont está consignat tot lo que pertanyia o formava part de la ga-
lera Santa Eulalia sots aquest enunciat: Die Jouis XIIII mensis Aprilis anuo a natiuitate do-
mini MCCCCLXIIII°—Predicta Gatea San te Eulalie dicte Ciuitatis, fuit restituta per dictum
Petrum Steffani draçanerium dredictum, eidem Guillermo Peraller draçanerio dicta Ciuitatis
Barchinone et fuit reestfmata cum omnibus et singulis exarciis, armis, et fornimentis einsdem
prout sequitur.
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fusells de carretó, arganells, carraguells, calderons ab llurs bro-
madores, políges, etc.

Mes enllá tractarèm del inventaní près per la Ciutat, en 1640.

LA BOMBARDERÍA Y LES BOMBARDES

Portava lo nom de bombardería en les dreçanes, lo departa-
ment ahont se custodiaven les bombardes, no sols les destinades
a les galeres, sí que també a les hosts militars.

Les bombardes ja existíen a Catalunya en lo regnat de Pere lo
Cerimoniós: son fill Joan I, en 9 de Febrer de 1390, tractava de
recobrar certa bombarda pertanyent al seu pare.

En lo camp de la dreçana, lo courer Ferran, buydava, en 6
d'Agost de 1463, per compte de Barcelona, la bombarda anomenada
Santa Eularía, esclatantli la tromba al ensajarla (25 de Setembre
de 1463). Sèt meses mes tart, lo 9 d'Abril de 1464, fonch assejada
la bombarda de coure feta fer per la ciutat apellade Santa Eulalia.
Justificant lo seu nom, duya l'imatge de dita Santa (1). Era usual
posarhí algun dibuix en lo trevall de fossa del coure: axís 1'ínven-
tarí del 1467, hi consignava una bombarda del magatzèm de la
Figuera, (prop Sant Francesch) ab senyal de la ciutat: bombarda
grossa de campaiar, ensepdda, ab ses rodes, fuzells de ferre, e ma-
talls e les rodes forra des, sola e tescó, ab II mascles, qui tira pés
de XXX lliures; 1 sep ab II rodes matállades de fèrre, ab son fu

-zeli e sòla de fèrre, ab ses correges de fèrre clavades en lo sep de
la bombarda grossa de campaíar. Lo mateix inventari detalla les
cubertes de fust per cubrir les bombardes.

Molts d'aquests canons, eren bombardes Mayans, nom degut
al mestre courer o ferrer, qui les construhía. També l'inventari del
1486 anota la bombarda Ferrana, devallant del courer Ferran, qui
fongué la bombarda Santa Eularía.

Com accessoris de les bombardes, anotava, l'inventari del 1467,
en lo magatzem de la Figuera, los obgectes açí continuats: 1 vas
ab 1111 anells de fèrre en que estaue la bombarda sclafade santa
Eulalia; 1 carriot ab III rodes de fust, per la bombarda de santa
Eulalia.

(1) En l'inventari del 1465 pres per Barcelona (veges en l'Apendix) al descriure los ob-
gectes que's trovaven en la botiga olim de la Figuera, s'hi fá constar: la bombarda de
matall appellada santa Eulalia, la qual ses feta nouament en lany prop passat, encepada, ab
la ymatge de santa Eulalia.
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Un interessant contracte, sense data (1), fet ab lo courer Aloy
Roca, pro que per la lletra y contingut no pot dubtarse pertany
a exos anys, explica, com se refeyen les bombardes, haventse ja
tornat a fondre la titulada Santa Eularía. La labor d'aquesta serví
de model, de la que's venía a estipular. Se comprometé Aloy Roca
mostrantse content, de aquella bombarda de ferro que les magni-
ficencies vostres (los Concellers) tenen a la torra noua, sclafada,
de Terne dues trompes les quals tirarán quade vna semblant pe-
dra de aquelles de coure que los magnífichs consellers passats
hauien Tetas fer de la bombarda de santa Eularia.

Ytem, mes, jo dit Pocha, de aquells tres mascles sclafats que
les magnificencies vostres tenen en dita torra noua, Ternos ne al-
tres tres bons per dites bombardes e [ere que tiraran pedre de
ferro e pedre de pedra, ço es, que quant volren tirar de luny será
mester tirar pedre de pedre, e quant volren colpagar de prop tira-
ran pedra de ferro: les quals bumbardas feré jo dit Rocha, que
quade vna delles entre mascla y trompa, tindran devuyt palms de
larch e seran dos palms mes largues que les de coure, com aque-
lles de coure non tinguen sino setze.

Preparava la labor de la fossa, en la botiga del plá d'En Lull,
qu'era també de la Ciutat.

Curiosíssím contracte del qual estudi se'n podrá treure'n major
profit. Pró abans caldrá continuar alguns accessoris per bombar

-des, trets del inventari del 1486. Tals son, los motllos de coure
per fer pedres de bombarda; y tres pichs e dos tallants per fer pe-
dres de bombarda. Y sobre les bales de cerabatana hi consigna
daus de ferro per fer pedres de cerabatana.

Sembla gran anacronisme, que, les pedres de bombarda y de
cerbatana, se fessin ab motllos de coure o daus de ferre, quan se
teníen en lo magatzem, per obrar les primeres, pichs y tallants.

Per aclararho depressa, deurá llegírse lo contracte de mestre
Roca, apartat abans transcrit, ahont diferencía les pedres de pedra
per bombarda, de les pedres de ferro. Puix en los primers temps
de la balística, quan tot just s'havia perdut la denominació de ba-
llestes de tró, aplicada a les primitives armes de foch, se continua-
va donant a les bales, lo nom de pedres, tot y esser de metall. Ve-
yèm encara avuy, com a les plumes de metall per escriure se'ls hi
contínua dient plumes, com quan solsament s'utilisava de les plu-
mes d'oca.

(1) Notularum 1486, foli 56, Arx. Municipal de Barcelona.
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PRETENSIÓ DEL REY A LES DREÇANES

Voldríem examinar les dreçanes en son mohiment general de
vaxells: pró en veritat que no tenim manera de saberho, mancant
llibres d'estadística del Consulat de Mar y no trovantsen en los
nostres arxius.

En Francesch de Bofaruil refereix, que, en 1529, exíren de les
nostres dreçanes, vint galeres ben arreglades, que passaren a Ita-
lía a incorporarse a l'armada d'Andrea Doria (1).

La fusta de pf de Catalunya tenia fama d'esser la millor d'Es-
panya per les construccions navals. Felip I (II de Castella) manava
construir galeres a les nostres dreçanes, en 1568, y les trametía
a Sevilla ahont eren pintades y adornades.

En temps d'aquest mateix monarca, en 1576, apar com sí la Ge-
neralitat de Catalunya s'hagués encarregat de nostres dreçanes.
Una lletra del Rey instava als diputats a acabar promptament les
obres de les dreçanes. Deya lo Sobírá:

EI Rey—Diputados: Los officiales que tienen a cargo de aca-
bar las Arcadas de las Atarazanas nuestras dessa ciudad de Bar-
celona, proceden, segun entendemos, tan lentamente en ello, por
sus interesses particulares, que será hacerlos inmortales, sino se
les va a la mano y se usa con ellos de alguna extraordinaria di-
ligencia.

En 1612 prosseguien dites obres, los Diputats; y en 1615 dicta-
ren ordínacions als mestres d'axa, procurant tenírlos mes adscrits
al trevall de les dreçanes. Qu'en aquells anys s'hi laborava ab ac-
tivitat ho anèm veyent. En 1620 (3 d'Octubre) hi botaren al aygua
la galera capitana Sant Jordi, de la que'n publícá la trassa En
Francesch de Bofarull (1).

Per ampliació de les dreçanes anava adquirint la Ciutat les ter-
res adjacents. Lo Consulat de Mar, entitat corporativa depenjant
del Concell de Cent, hí possehía una gran extensió coneguda per
camp de la dreçana. Lo propi Concell de Cent. hi comprá, en 24
de Juliol de 1618, altre pessa de terra en lo mateix lloch.

En aquesta época, la Corona demostrá especial interès en ínter-
venir en les dreçanes, qual edifici evidentment feya goig als virreys.
Sembla deduirse axis, d'una continuitat d'actes encaminats tots ells
al mateix ideal: tenir un peu ferm en aquella part de la Ciutat.

(1) F. de Bolarull y Sans Antigua marina catalana, publicat en Memorias de !a R. Acade-
mia de Buenas Letïas de Barcelona, v. VII, pl. 37.
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En 1621, lo Monarca solicitá retirar la suma de mil lliures, del
donatiu aprovat en les corts del 1581, proposantse destinarla a re-
paracions en lo baluart de les dreçanes. Pró de cap de les maneres
hi consentiren, los diputats, alegant, qu'en tot cas, la díta suma,
deuría esmersarse en la construcció de torres defensives al llarch
de la costa catalana.

L'intervencíó de la Generalitat de Catalunya en les obres de les
dreçanes, queda provada encara actualment en los molts escuts
de dita corporació esculpits en diferents parets del edifici. En los
seus registres consten los comprovants de les obres qu'allí hi vin-
gué fent, en aquests anys, sense saberne clarament la causa. Du-
rant l'execució d'aquestes obres, vingué a toparse ab 1'entromissió
atrevidíssíma de la Corona. Pró los Diputats sapigueren obrar ab
decissió y energía. Pretextava lo Virrey al intervenirhi, que les
obres se feyen massa laboriosament. La controversia haguda en-
tre ells 1'expiícarán los propis diputats en un apartat de la sua
lletra del 28 d'Abril de 1621 (1).

«Com en dies passats lo Duch de Alcalá loctínent de sa Majes-
tat, per inductíó, segons se enten, de sos officials, no ben intencio-
nats a las cosas de aquest Principat, tant per esser forasters, com
altrament, hagués manat continuar, ab diners del Rey, la obra,
que, lo General de aquest Principat, de alguns anys a esta part, te
comensada y continua, en lo herm de les Atarassanes, manant, dit
Duch de Alcalá, posar mestres de cases en la dita obra, y en aque-
lla les armas reals de Castella y de Leon, y en altra part de dita
obra, las armes reals de Aragó, lo que causá gran admíratió e des-
gust notable a tots los de aquest Principat... ».

Se tenia per cosa insólita posar, a Barcelona, les armes de Cas-
tella. La protesta no tardá en seguirse al fet, puix, com deyen los
Diputats, com preiudicial al honor y reputatió de tota esta Pro-
vintia, per quant en ella, nunca lo regne de Leon, ni de Castella,
han tingut auctoritat de posar armes, sera aquelles molt stranyes
a esta terra; y sí be de present dits Regnes y est Principat, reside

-xen sots una matexa persona, emperó ells son molt diversos y se-
parats; y també per voler, en nom del Rey, obrar en dites Ataras-
sanes y en la obra del dit General, etc.

Los Diputats convocant junta d'assessors, protestaren davant
del Duch d'Alcalá del gran agraví rebla, lo Principat, de dita obra

(1) Publicó aquest document En Ferran de Sagarra en La Publicitat del 23 de Febrer
de 1923.
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y armas ques servís manar parar en dita obra y levar o aborrar

les dites armes.
Tant les de Castella, com les d'Aragó, se tragueren per los pi-

capedrers, qui repícáren tot lo esculpit, fins a quedar la pedra llis -
sa. Les obres nos prosseguíren mes ab diners del Rey; pró los
seus representants continuaren aprofitantse de la mes insignificant
oportunítat per actuar allí dintre en una o altre forma. Un fet ocor-
regut en Novembre de 1635, contribueix a confírmarho. Lo Gover-
nador y lo Veguer recorregueren Barcelona prenent pobre gent,
axí de menestrals com de altres, que venien de Montserrat y al-
tres parts y los tencaven a la Dressana per ferlos soldats. (Dietari
del Concell barceloní).

Un any y mítj mes tart, (22 d'Abril de 1637), lo Virrey convertía
les dreçanes en díposit de ví per l'armada reyal, ab ocasió d'exigir,
la Ciutat, que's satisfagués l'imposíció del ví, vinagre y ayguardent.
No'l volía reintegrar, la corona, desde l'any 1636, en que se suscitá
la vella controversia y lo Rey rebutjá pagar dites imposicions (1).

Les obres fetes per la Generalitat de Catalunya, en aquests prí-
mers anys del segle xvii, son les de les tres naus mes properes a la
Ciutat, que presenten esculpits en los començaments dels archs y
al centre de llurs voltes, l'emblema de la Diputació, de la crèu de
Sant Jordi. Aquests archs, en la part meridional, no venen apo-
yantse en pílans de pedra, coli solen apoyarse les altres voltes de
la construcció, sino en la forta paret de pedra que reclohía les dre-
çanes del segle xiv y en qual paret s'axeca la vella torra defensiva
emmarletada. La torra, obliga a estrenyer la volta primera, en sa
part final, puix sortía enfora del edifici. Avuy queda tota al interior.

Lo precedent d'ocupar les dreçanes, en 1635, se dexá sentat.
Poch temps després, arrán del 1640, no fou ví, sino pólvora y al-
tres aprovisionaments de guerra, custodiats per les tropes d'Espa-
nya, lo que lo Virrey depositá en les dreçanes. ¿Quan se verifícá
aquesta entromíssió? Exactament ho desconexèm, pró s'ha de su-
posar fou essent llochtinent reyal lo Cointe de Santa Coloma, lo
desventurat virrey qui aná a trovar sa fi al peu de les dreçanes.
Nota histórica del dit edifici naval, a la que no'ns podèm substrau-
re de destínarhi algunes ratlles.

(1) En los Dietaris del Municipi barcelonés (v. XII, pl. 91, nota) vi publicada l'interes-
sant carta del Rey del 27 de Setembre de 1636, ordonant al Virrey fes notificar a la dicha
Ciudad, que, de ninguna manera lleve derechos, de aqui adelante, de vino, vinagre y aguar-
diente, que se extragere della para mi servitio, pues no los devo. De qual carta se feu ús per
lo Virrey en Abril del 1637.
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Situemnos al 24 de Desembre de 1639, en que l'exercit francès
tenía assitiat lo castell de Salces, primera plassa del Rosselló. Les
dreçanes estaven ocupades per soldats del Rey, solicitantlos impe-
riosament lo virrey Santa Coloma, desde Salces, y dient a la Ciu-
tat, que, hí envíe mes gent a socorre l'exercit espanyol. Al sortirne
de les dreçanes la guarnició y a fi de que, en el interím que buel-
ben, no queden sin guarda, será muy de servicio de su magd., que,
V. S. (la Ciutat) mande dar una esquadra que haga la guardia;
que, el tiempo es tan breve, de aquí a seis de Henero, que será
poca la íncommodidad se les causará. (Dietaris del Concell).

Acordá lo Concell de Cent, a 26 de Decembre de 1639, posar
una o dos esquadras pera guarda de las Daraçanas de sa magt.
axí que, la una exint, entre laltre, de manera que y asistesca con-
tínuament guarda en aquellos.

No hi ha motiu plausible per justificar ara, la calificacíó del es-
crivá de ració, al redactar la nova en lo Dietari del Concell, de
titular, a les dreçanes, de Sa Magestat. Res s'ha innovat que vínga
a destruir la reclamacíó del 1621 y la ordre realisada, de repicar
les armes reyals, tant de la Corona d'Aragó, com de la de Castella,
esculpides en les parets de les dreçanes.

Com a motiu no plausible, sols hi trovèm l'ocupació perempto-
ria de la part ahont s'allotjaren soldats aparellats a marxar a la
guerra y les botigues o habitacions recloses, en que símultania-
ment hi havía magatzemades les fortes partides de polvora, de que
tractarèm al detallar l'inventari del 1640.

FRANCESCH CARRERAS Y CANDI

(Continuará)

Problemes de Climatologia Catalana

LES TEMPERATURES A LA PLANA DE VICH

S I la pluviometria catalana ha estat estudiada a fons des de fa
anys per meritíssims especíalistes, en canvi els estudis so-
bre la temperatura deixen bastant a desitjar. La raó princi-

pal és la falta d'estacions termomètríques. Sí la xarxa pluviomè-
trica és completíssíma, en canvi falten estacions en qué metòdica-
ment es prenguin les temperatures. Les que hí ha són insuficients,
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í llur nombre no s'apropa ni de lluny al de les que componen la
citada xarxa per a l'estudi de les precipitacions.

Conseqüència d'aquesta situació és la gran escassesa d'estudis
crítics sobre les temperatures en les diverses contrades catalanes.
Creiem, per això, interessant la publicació del quadro següent; en
ell hem reunit les mitges de les dues estacions de la Plana de
Vich, de les quals lli ha dades publicades: la de Sant Julià de Vila-
torta (on el savi meteoròleg que és el P. Caçador treballa sense

descans des de fa una trentena d'anys) i la de Vich, de la qual - a
coneixença nostra - només existeixen publicades les que Joaquim
Salarich inserí en la seva memòria sobre el cultiu altern; hí hem

afegit, a títol de comparació, les de Barcelona.
Hem calculat les mitges corresponents als períodes esmentats en

el mateix.

LOCALITAT
PERÍODES

VILATORTA (t ) V ICII (2) BARCELONA (1)

Gener .	 . 2,4 3,6 9,3
Febrer	 . 5,5 5,8 10,8

Març	 .	 . 7,1 6,7 11,5

Abril	 .	 .	 . 9,1 13,2 13,4
Maig	 .	 . 14,6 16,1 17,5
Juny	 .	 . 17,2 19,9 20,6
Juliol	 .	 . 20,4 22,6 23,4
Agost .	 . 20,8 24 24,2
Setembre.	 .	 . 17,8 19,4 21,2
Octubre .	 .	 . 12,2 13 17,3
Novembre	 .	 . 6,9 8,2 12,7
Desembre	 . 3,3 3,5 10,2
Any	 .	 . 11,5 13,0 16,0

Máxima absoluta. 38,2 (') 32,0 35,7
Mínima absoluta . -15,4 ( 8) -10,0 -4,3
Oscilació extrema 53,6 (8) 42,0 40,0

(1) Dirección General
del Instituto Geográfico. Re-
sumen de las Observaciones
Efectuadas en las Estaciones
del Servicio Meteorológico
Español. Anys 1917 a 1923.

(2) Joaquin Salarich.-
Cultivo Alterno, Vich, 1876,
pp. 7 i 8. Comprèn les obser-
vacions del quinqueni 1863-
1867. Estan expressades en
graus Reaumur, que hem re-
duït a centígrads. Són les
úniques observacions segui-
des de temperatura de Vich
que ens hem pogut procurar.

(3) Observatori Mete-
orològic del Col•legi-Granja
d'Orfens Pobres de Sant Ju-
lià de Vilatorta. - Fulles de
Resums Anuals que amable-
ment ens ha facilitat el P. Ma-
nuel Caçador, S. F. - Anys
1919 a 1926 (menys 1924).

La primera cosa que clarament veiem és la gran diferència en-
tre les mitges anuals de Vich í Vilatorta, i la de Barcelona, així

com la cruesa dels hiverns de la Plana.
Les oscilacions extremes assoleixen a Vilatorta, en set anys, la

xifra enorme de més de 53 0, la qual cosa li dóna característiques

de clima continental (és sabut que aquest tipus de clima és molt
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més extremat que el marítim, suavitzat, aquest, per les influències
del gran receptàcle aquàtic, el qual conserva gran quantitat de ca-
lor de qué lentament es va desprenent a I'hívern en benefici de les
comarques litorals, í, recíprocament, a l'estiu, limita les calors ex-
cess íves gràcies a la seva temperatura moderada).

La mínima de —15°,4 (que és la temperatura més baixa regis-
trada a Vilatorta durant el període estudiat), és també ben exces-
siva; notem que és rar l'hivern en què el termòmetre no baixa fins
a —11° o —12° en aquella frígida població de la Plana.

Tot això forma curiós contrast amb el suau clima de la proxíma
Barcelona. Entre la mitja de 9°,3 en aquesta al gener, i la de 2°,4
a Vilatorta, hi ha un abisme, car la primera és prova d'un clima
hivernenc temperat ben agradable, i la segona correspon a les ca-
racterístiques d'un clima nòrdic: és aproximadament la mitja de la
temperatura del mateix mes a Amsterdam.

També a l'estiu - com correspon a un clima continental - les
temperatures són Inés extremades que al litoral (màximes absolu-
tes 38°,2 a Vilatorta i 350,7 a Barcelona). Noti's, però, que Vich té
ja un clima més suau que la veïna Vilatorta.

Esperem l'interessant estudi que té en preparació el Dr. Font
-seré per dilucidar els problemes climàtics de la Plana, i, principal-

ment, el curiós fenòmen de reversió de la temperatura que s'hi
observa.

GONÇAL DE REPARAZ (FILL)

Crònica

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 DESEMBRE DE 1927

CONFERÈNCIES 1 SESSIONS. —El dia 1 el senyor Pelegrí Casades
í Gramatxes donà una conferència illustrada amb projeccions, re-
ferent a La Prehistòria d'Egipte.

Els dies 2 í 9 el senyor Joan Roig i Font donà dues conferèn-
cies. En la primera descriví Beirut, Baalbek, illa de Rodes, Esmirna
i Constantinoble, í en la segona parlà d'Atenes i Costa meridional
d'Itàlia. Ambdues conferències foren illustrades amb interessants
projeccions.
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El dia 15 el Dr. Vicens de Moragas donà una extensa i docu-
mentada conferència illustrada amb projeccions sobre Els Draps
de la Història de Tobies de la Catedral de Tarragona.

El día 17, el senyor Rosend Serra i Pagès parlà de L'obra folk-
lòrica d'en Cels Gomis.

El dia 22, el senyor Feliu Duran í Cañameras tractà de Les Es-
coles de l'Escultura romànica a Catalunya. El seu treball fou
completat amb proleccíons.

El dia 29, el senyor Gabriel Roig donà una sessió de projec-
cions referents a Sicília.

El dia 30, el senyor Francesc Blasi í Vallespinosa féu la resse-
nya d'Una Excursió al Mont Sant Bernat, íllustrada amb interes-
sants projeccions.

Finalment, el mateix dia 30, el Dr. Pere Bosch í Gimpera donà
una conferència sobre Les Troballes de Glozel, organitzada pel
CENTRE en acordança amb l'Associació Catalana d'Antropologia,
Etnografia i Prehistòria. Presidiren la sessió, a més del President
del CENTRE, senyor Maspons í Anglasell, varies personalitats del
món de la ciència í de les lletres.

Començà el conferenciant dient que en línies generals tots co-
neixem els esdeveniments de Glozel. Explicà que fa aproximada-
ment dos anys, un pagès d'aquell poblet, prop de Vichy, a França,
anomenat Fradín, Havia trobat, fent un clot, uns objectes que cri-
daren l'atenció del doctor Morlet, metge de Vichy, el qual continuà
a fer exploracions en aquells indrets i començà a trobar objectes
aparentment prehistòrics, entre els quals hi havien algunes destrals
de pedra amb inscripcions i dibuixos, agulles d'os, arpons, objec-
tes de terrissa, tauletes amb inscripcions alfabètiques, etc.

El doctor Morlet comunicà les seves troballes al doctor Salomó
Reynach, del Museu de Saint-Germaín, de París, el qual féu públi-
ques declaracions, segons les quals la seva tesi sobre l'origen de
la civilització a Europa í no a Orient, quedava demostrada.

El professor Bosch Gimpera, que ha format part de la comissió
internacional d'enquesta per a aclarir el problema glozelià, explicà
després, amb força detalls, la forma del terreny en qué s'han fet
les troballes í estudià vàries d'aquestes, així com l'alfabet anome-
nat glozelià. Acompanyà la seva dissertació amb nombroses pro-
jeccions que aclariren els conceptes exposats.

Indicà com havien estat portats a cap els estudis per la comis-
sió investigadora, i projectà fotografíes per les quals hom podia
veure les seccions fetes pels membres de la comissió en el terreny
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apareixent clarament la diferència en el color i aspecte de la terra
de damunt dels objectes trobats de la de les parts més allunyades,
quedant així comprovat, segons el conferenciant, que la terra que
estava a sobre dels objectes enterrats havia estat remoguda re-
centment.

Terminà dient que és impossible que un sol fet aillat vingui a
transformar de sobte una ciència que es basa i fonamenta en moltes
altres d'experimentals, com la geologia i la paleontologia, desmen-
tint d'un sol cop els estudis i les comprovacions ben segures de
totes aquestes ciències reunides, i que s'haurien de trobar molts
casos com el de Glozel per permetre de dubtar de les ciències ac-
tuals. Fins ara hom no en coneix d'altres i aquest no és prou digne
de confiança per prendre-ho com una base seriosa. Es lamentà,
demés, de que moltes persones que mai han estudiat la ciència
prehistòrica, que requereix una llarga preparació, es volguessin
ficar, molt seriosament, a dictaminar sobre les troballes, afegínt
que en altres rams del saber humà - la medicina, l'enginyeria, etcè-
tera - això no es consentiria i seria absurd.

ACTES DEL CINQUANTENARL —EI día 4 tingué lloc l'acte de clau-
sura de l'any del Cinquantenarí de la fundació del CENTRE EXCUR-
SIONISTA DE CATALUNYA, en el qual les Entitats excursionistes feren
ofrena d'una làpida commemorativa í d'un missatge de gratitud
que lí tributa l'Excursionisme català.

També el dia 16 se celebrà amb tota solemnitat l'acte de lliurar
els Trofeus Challenge que cada any atorga la Confederació Es-
portiva de Catalunya, entre els quals hi ha la Copa Stadium que
enguany ha estat concedida al CENTRE amb motiu del seu Cín-
quantenari.

D'aquests actes, que revesteixen excepcional importància, en
parlarem extensament en el número de febrer.

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA i HISTÒRIA. —Aquesta Secció efectuà el
dia 11 una excursió a Santa Creu d'Olorde, i el dia 18 visità la no-
table collecció de l'art maya que posseeix el senyor Joaquim
Bruguera.

SECCIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA.—Dues foren les excurSíons
efectuades per aquesta Secció. Una, el dia 11, a les serres de ]'Obac
de Terrassa, seguint l'itinerari de Terrassa a La Mura per la coma
d'en Víla, Cort fosca de Matarrodona, La Pobla, Les Porquerisses,
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Castell Sapera, Canal de Mura, Font de la Portella, casa vella i
nova de l'Obac, Pantano i retorn a Terrassa, excursió molt reco-
manable pels punts de vista de Montserrat i de la serra de Sant

Llorenç del Munt. L'altra, durant els dies 24 a 26, a Les Bulloses,
seguint l'itinerari de Puigcerdà a Bourg-Madame, Font Romeu, Roc

de la Calma, llac de Pradella, Les Bulloses i retorn, per causa del
mal temps, al Roc de la Calma, Ermitatge de Font Romeu, Mont
Lluís, Bourg-Madame i Barcelona.

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA. — Aquesta Secció efectuà el día 8 una
excursió a Cardedeu, Alcoll i Dos Rius; el dia 11 a la Puda, Sant
Salvador de les Espases, can Tobella í Cairat; el día 18 a Santa
Perpètua de la Moguda, Santiga i Polinyà i el día 26 al Parc de
Montjuich.

Noves

MONUMENT PIRENENC A LA MARE DE DEU DE LES NEUS. —A GavaI'-
nie s'inaugurà, el día 11 d'agost de l'any passat, un monument a
Nostra Dona de les Neus.

Fou el digne í lloable coronament dels treballs realitzats d'al-
guns anys ençà pel rector de Gavarnie, per tal d'aixecar un monu-
ment al cim de la muntanya Turon de Ho le, des del qual indret la
Verge estengués la seva magnificència espiritual davant dels cims
pirenencs.

La revista Bulletin Pyrenéen, organe de la Fédération des So-
ciétés Pyreneístes, dóna detalls de la festa, a la qual assístíren tres
Bisbes, gran nombre de fidels de la rodalia, representants d'en-
titats d'esports de muntanya i algunes entitats chorals, formant
un conjunt de més de cinc mil persones que es reuniren al re-
dós del monument que des d'aqueixa data s'aixeca en el cim es-
mentat. Consísteíx en una estàtua de metall de sis metres d'alt,
posada damunt d'un pedestal de marbre de la mateixa alçada.

Per a commemorar tal esdeveniment, el poble de Gavarníe
enramà els carrers i places, i a la nit féu Ilumínàries. Els chors
feren sentir els aíres de la vall í els focs d'artifici, durant tota la
nit anaren illuminant la Verge de les Neus.
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INDEX DE 1927.—En la confecció dels índexs toponímic i ono-
màstic del BUTLLETÍ, s'ha seguit el criteri de fer-hi constar solament

aquells mots la consulta dels quals pot resultar útil. És una sim-

plificació que ja se'ns havia suggerit vàries vegades í que havem

adoptat des d'ara per considerar-la més pràctica.

Bíbliografia
F. DURÁN Y CAÑAMERAS. —EI Señorío de Castellvell.—Un opuscle

de 95 pp.—Imp. Suc. de Torres & Virgili. Tarragona, 1927.

Aquest opuscle forma part dels Estudios sobre el Feudalismo
en Cataluña, que, amb la competència que li és reconeguda, pu••
blica el senyor Durán i Cañameras.

És aquest treball una molt documentada relació de les famílies
de la noblesa catalana que posseïren el senyoriu de Castellvell, el
qual comprenia la part ponentína dels termes actuals de Castellví
de Rosanes, Martorell i Sant Andreu de la Barca, Santa Maria de
Vilalba, Castellbisbal i Sant Esteve Sesrovires.

L'estudi de les colleccions diplomàtiques en els arxius eclesiàs-
tics i en el de la Corona d'Aragó ha permès a l'autor, fer una de-
tallada relació dels dominis de la poderosa Casa de Castellvell,
a partir del segle xi.

Les ruïnes del castell de Sant Jaume, en la serralada que do-
mina Martorell, dóna testimoni de l'antic castell Castro veten, que
fou la casa pairal dels senyors que tan important paper feren en
les corts de Ramon Berenguer III, Ramon Berenguer IV i Alfons I;
illustre família que entroncà amb les nobílíssimes del vescomtat
de Bearn i els comtes de Foix, í, finalment, amb la dels Requesens.
La situació estratégica de la construcció militar, en temps de la
Reconquesta í posteriors, lí donaren importància en molts fets de
la nostra història, que, resumidament, retrau l'autor; i així la ge-
nealogia de la Casa Rodaries, ha pogut establir-se, documental-
ment, a partir de Galceran, (930-985), seguint la relació històrica
de tan noble llinatge, fins a la seva extinció en temps modern.

És per demés ínteressant la digressió que conté la monografía
que ens ocupa, sobre la Casa de Montada, aportant noves refe-
rències, de no escàs interés.

C.
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Biblioteca

PUBLICACIONS PERIODIQUES

QUE ES REBEN HABITUALMENT

Catalunya

Barcelona

Agrupació Excursionista ATLÀNTIDA.

ARTS I BELLS OFICIS.

ASOCIACIÓN DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA. Anuario.
BARCELONA ATRACCIÓN. SOCIETAT D'ATRACCIÓ DE FORASTERS.

Butlletí de l'Agrupació Excursionista JÚPITER.

BUTLLETÍ DE DIALECTOLOGIA CATALANA.

Butlletí del CENTRE EXCURSIONISTA BARCELONÈS.

Butlletí del Centre Excursionista ELS BLAUS (Sarrià).
Butlletí del Centre Excursionista PÀTRIA.

Butlletí del Centre Excursionista RAFEL CASANOVA.

Butlletí del FOMENT EXCURSIONISTA DE BARCELONA,

Butlletí del GRUP EXCURSIONISTA EULALIENC.

Butlletí del Grup Excursionista JOVENTUT CATALANA.

Butlletí de l'ASSOCIACIÓ CATALANA D'ANTROPOLOGIA, ETNOGRAFIA

1 PREHISTÒRIA.

Butlletí de la INSTITUCIÓ CATALANA D'HISTÒRIA NATURAL.

Centre Excursionista NATURA.

CIÈNCIA.

CIUTAT 1 LA CASA, LA.

D'ACÍ 1 D'ALLÀ,

EXCURSIONS. — Secció Excursionista de l'ATENEU ENCICLOPÈDIC

POPULAR.

IBÉRICA.

MAI ENRERA, Butlletí del CLUB EXCURSIONISTA DE GRÀCIA.

NOVA REVISTA, LA.

PARAULA CRISTIANA, LA.

Portaveu de l'Agrupació Excursionista TAGAMANENT.
Portaveu del Centre Excursionista MINERVA.
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REVISTA DE CATALUNYA.

REVISTA MUSICAL CATALANA.

STADIUM.

TÉCNICA. ASOCIACIÓN NACIONAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES.

Caldes de Montbuy

Butlletí Portaveu del C. E. CALDENSE.

Girona

Butlletí Mensual del GRUP EXCURSIONISTA I ESPORTIU GIRONÍ.

Lleyda

Butlletí del CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEYDA.

VIDA LLEIDATANA.

Mahó

REVISTA DE MENORCA.

Manresa

Butlletí del CENTRE EXCURSIONISTA DE LA COMARCA DE ItAGES.

Butlletí del Centre Excursionista MONTSERRAT.

Palma de Mallorca

Bolletí de la SOCIETAT ARQUEOLÒGICA LULIANA.

BohetÍ del DICCIONARI DE LA LLENGUA CATALANA.

NOSTRA TERRA, LA.

Reus

Revista del CENTRE DE LECTURA.

Ripoll

SCRIPTORIUM.

Sabadell

Butlletí-Portaveu dei Centre Excursionista SABADELL.

NOSTRA COMARCA. Butlletí del CENTRE EXCURSIONISTA DEL VALLÈS.

Tarragona

BUTLLETÍ ARQUEOLÒGIC.

Terrassa

ARXIU del CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA.

Grup Excursionista de la FRATERNITAT REPUBLICANA DE TERRASSA.
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Butlletí del CLUB PIRENENC.

Grop Excursionista EGARA.

Butlletí del Grup Excursionista LA LLANTERNA.

Grup Excursionista MONTSERRAT.

Tortosa
Boletín mensual del OBSERVATORIO DEL EBRO.

LA ZUDA, Boletín del ATENEO DE TORTOSA.

Vich

Butlletí del CENTRE EXCURSIONISTA DE VICH.

Aragó

Saragossa

Boletín de la SOCIEDAD IBÉRICA DE CIENCIAS NATURALES.

Boletín del MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES.

Bascònia
Bilbao

PYRENAICA. Anales de la FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE AL-

PINISMO.

Castella
Avila

GREDOS. Revista mensual ilustrada.

Madrid

ALPINA. CLUB ALPINO ESPAÑOL.

ÀRQUITECTURA. órgano de la SOCIEDAD DE ARQUITECTOS.

Boletín de la REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA.

Boletín de la REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE MADRID.

Boletín de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EXCURSIONES.

CLUB ÀLPINO ESPAÑOL. Anuario.
CUMBRES. Sociedad deportiva excursionista.
INVESTIGACIÓN Y PROGRESO.

PEÑALARA. Revista ilustrada de Alpinismo.
REVISTA DE GEOGRAFÍA COLONIAL Y MERCANTIL.

Valladolid

Bo'etín de la COMISIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS

DE VALLADOLID.

Boletín del MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES.
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Galícia

Orense

Boletín de la COMISIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS

DE OÏ2ENSE.

València
JÀTIVA.

JÀTIVA TURISTA.

Anglaterra
Londres

ALPINE JOURNAL.

Bèlgica
Brusselles

Bulletin dv CLUB ALPIN BELGE.

Canadà
Calgary, Alberta

CANADIAN ALPINE JOURNAL.

Cuba
Habana

ARCHIVOS DEL FOLKLORE CUBANO.

Estats Units
Boston

APPALACHIA. The Journal of the APPALACHIA MOUNTAIN CLUB.

Cambridge

HARVARD MOUNTAINEERING.

Portland

MAZAMA. A Record of Mountaineering in the Pacífic Nortwest.

Washington

NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE.

França
Bordeus

BULLETIN HISPANIQUE.
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Urenoble
REVUE DE GÉOGRAPHIE ALPINS.

Lió

REVUE ALPINE.

Montp elle r
REVUE DES LANGUES ROMANES.

SOCIÉTÉ LANGUEDOCIENNE DE GÉOGRAPHIE. Bulletin.

París

ALPINISME. CLUB ACADEMIQUE FRANGAIS D'ALPINISME.

ANNALES DE GÉOGRAPHIE.

ANNUAIRE DU U. H. M. du CLUB ALPIN FRANÇAIS.

JOURNAL DES VOYAGES, LE.

LA MONTAGNE. Revue mensuelle du CLUB ALPIN FRANÇAIS.

Revue du TOURING CLUB DE FRANCE.

Pau

BULLETIN PYRÉNÉEN. Organe de la FÉDERATION DES SOCIÉTÉS

PYRÉNÉISTES.

Tolosa

Bulletin de la SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DU MIDI DE LA FRANCE,

CLUB ALPIN FRANÇAIS. Bulletin de la SECTION DES PYRÉNÉES

CENTRALES.

Itàlia
Torí

Atti della SOCIETÁ PIEMONTESE DI ARCHÉOLOGIA E BELLE ARTI.

Bollettino della SOCIETÁ PIEMONTESE DI ARCHÉOLOGIA E BELLE

ARTI.

Rivista del CLUB ALPINO ITALIAMO.

Trieste
ALPI GIULIE. CLUB ALPINO ITALIANO.

LE GROTTE D'ITALIA.

Vicenta

Bollettino degli ALPINISTI VICENTINI.
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Japó
Osaka -fu

THE MOUNTAIN WALKING Of the JAPAN WALKING CLUB.

Toquio

SANGAKU. Te Journal of the JAPANESE ALPINE CLUB.

Mèxic
Boletín de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

Boletín de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÉXICO.

Memorias y Revista de la SOCIEDAD CIENTÍFICA ANTONIO ALZATE.

Portugal
Coimbra

O INSTITUTO. REVISTA SCIENTIFICA E LITERARIA.

Romania
Bucarest

Bulletinul SOCIETATII REGALE ROMANE DE GEOGRAFIE.

Suècia
Estocolm

ANTIKVARISK TIDSKRIFT FAR SVERIGE.

FORNVANNEN. K. VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS AKADEMIEN.

SVENSKA TURISTFÖRENINGENS.

YMER. Tidskríft utgiven a y SVENSKA SALLSKAPET FÓR ANTROPO-

LOGI OCH GEOGRAFI.

Suïssa
Berna

LES ALPES. Revue du CLUB ALPIN SUISSE.

SKI. AsSOCIATION SUISSE DES CLUBS DE SKI.

Ginebra

Nos MONTAGNES. Organe du CLUB SUISSE DES FEMMES ALPINISTES.

Neuchatel

Bulletin de la SOCIÉTÉ NEUCHATÉLOISE DE GÉOGRAPHIE.

Txecoslovàquia
Praga

CASOPIS TURISTU. KLUB CESKOSLOVENSKICH TURISTU.
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