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Ríberes del Gaíà

NOTES MARGINALS

MB aquesta denominació comprenem les valls altes del Pe-
nedès incloses en L'extrem occidental d'aquesta comarca,
que amb l'enteixinat de muntanyes que les circumden, no

tenen res a veure amb el Penedès central. Ens referim a l'aspecte
orogràfic, fisiogràfic i hidrogràfic d'aquelles valls, on no hi ha un
pam de pla, la terra és peresosa i les muntanyes són agrestes.
Ambdós indrets presenten característiques diverses, l'estudi de les
quals entra de pie en ]'afer tan debatut de la delimitació comar-
cal, que té per finalitat resoldre la vaguetat de les fites. Això duu
com a conseqüència la dificultat d'establir els ternienals inmuta-
bles que s'adaptin a les diverses modalitats creades per la natu-
ralesa i per les comoditats.

Les valls altes de] Penedès, tot i tenir enormes proporcions, són
considerades per alguns tractadistes cons a fita entre el camp de
Tarragona i el baix Penedès. Els penedesencs consideren aquesta
extensíssima fita com el lírnít més natural i convincent de la seva
comarca, degut que el riu Gaià, segons alguns historiadors, ha es-
tat considerat sempre, i especialment a l'antigor i en temps de la
confederació catalano-aragonesa, el riu límit per excellència.
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Els massissos muntanyosos que separen el baix Penedès de La
Segarra, de la Conca de Barberà i del Camp de Tarragona, formen
una dilatada serralada, i prenen la direcció Nord i constitueixen
les serres de Queralt, Brufaganya i Miralles com a més importants.
En direcció Sud, aquests massissos s'estenen fins a Montmell, on
t ormen la serra d'aquest nona per la banda d'Occident, i per la part
d'Orient aquells massissos confinen amb la serra de Marmellà.

En aquesta serra podem situar la fita partionera de les valls
altes del Penedès amb el pla del Penedés, per la banda de Llevant,
i en la part de Ponent aquesta missió la té la serra de Queralt amb
el pla de Santa Colonia. A més, per la banda de ]'Oest s'estén la
serra d'Albinyana, que llinda amb la Mediterrània. Els penedesencs
també la situen dintre la pròpia comarca, mentre que geògrafs més
imparcials la inclouen al Camp de Tarragona.

Les muntanyes d'Albinyana s'estenen de Montferri a Tamarit,
seguint el parallelisme del riu Gaià, i s'eixamplen fins a Calafell.

A l'esquerra d'aquest riu, i en tot el seu curs, s'arrengleren
unes serres que, en conjunt, formen una ratlla orogràfica orien-
tada segons el curs del mateix riu, els vessants directes de les
quals semblen pertànyer al Camp de Tarragona, però la tradició
els ha inclòs en el Penedès. Fora d'aquests aiguavessos, existeix
un relleu orogràfic molt important entre el Penedès i el Gaià, el
conjunt del qual té una amplària d'uns deu quilòmetres i una llar-
gària de més de trenta.

Res no té d'estrany, doncs, que en tractar de les valls altes del
Penedès hom vegi quelcom més que la fita entre el Camp de Tar-
ragona f el baix Penedès. És una fita massa voluminosa per a ser-
vir de límit. Això no vol dir que pretenguem circumscriure el baix
Penedés en el seu pla estricte, sinó que enclou, a més, una extensa
zona que l'emmarca amb característiques més esfuniadisses, però
que, al cap i a la fi, d'ella rep la riquesa hidrogràfica.

Una recent excursió a la serra de la Brufaganya, feta com a
complement d'altres excursions realitzades en aquests indrets en
èpoques no gaire anteriors, ens va suggerir algunes considera-
cions respecte als punts de contacte geogràfic que els terrenys de
les valls altes del Penedés puguin tenir amb els del baix Penedés.
Precisament, la diferència observada en recórrer aquestes terres,
muntanyoses les unes i planes les altres, ens mogué la curiositat
d'introduir -nos en els afers comarcals, segurament sense compe-
tència per alternar amb els notables historiadors i geògrafs que
han intervingut i intervenen en aquests afers.
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La necessitat de precisar els límits d'una comarca, certament
depèn de la seva objectivitat, i aquesta objectivitat ha d'ésser re-
coneguda, en primer lloc, pels comarcans en litigi. Dintre d'aquest
complex existeix la tendència a captar els nuclis humans empla-
çats prop de la línia divisòria, ja sigui per la comunitat de conreus
i de característiques econòmiques, vies de comunicació í el pres-
tigi que pugui tenir el poble que, pel seu increment comercial, si-
tuació adequada í d'altres aventatges, esdevingui la capital es-
pontànía.

Totes les opinions emeses fins avui referents als límits de] Pe-
nedès, recolzen en un terreny assaonat pel sentimentalisme i per
un comprensible localisme. Alguns penedesencs significats per un
pregon i envejable amor a la pròpia comarca, pretenen eixamplar
aquesta potser més enllà dels límits que pertoca a la configuració
i a la formació ètnica de la mateixa.

La comarca del Penedès és una de les comarques de Catalunya
més propícies a moure controvèrsies, quan hom tracta de justifi-
car la seva personalitat geogràfica, folklòrica i artística, dintre les
]imitacions que la naturalesa ha dibuixat per a ella. Aquests límits
poden estar situats més ençà o més enllà de la realitat, però sem-
pre cal convenir que, al Penedès, tal com el conceben més de quatre
penedesencs, hi ha una manifesta varietat d'elements fàcilment
destriables la major part dels quals s'allunyen precisament d'a-
questa realitat.

Fa algun temps que una plèiade de penedesencs filen prim en
aquesta qüestió comarcal, i malden per un destriament inconfu-
sible í representatiu, que satisfaci totes les exigències i totes les
voluntats, i, sobretot, que no restin menyspreades les inquietuds
que desperten en l'esperit les intimitats de la terra pairal i les afec-
cions familiars.

Heus ací perquè en el fons d'aquesta palestra sura l'encís de la
infantesa, la moixaina dels amors, el conhort de la vellesa. Per
això, fins ara, la delimitació del Penedès només s'ha basat en la
preponderància de ]'ànín,a terral, en ]'amor concebible que aquesta
ànima sent per les pròpies coses, que li han donat la vida i l'alè
per a la lluita, tot fent cas omís de l'objectivitat, la fermesa de la
qual está íntimament lligada amb l'aspecte racional i amb la rea-
litat geográfica.

Avui per avui, són les gents de la Costa de Ponent que recla-
men llur personalitat comarcal, amarades de coratge per acon-
seguir-la. Demà, potser seran les altes valls del Penedès que
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reclamaran també una perenne personalitat. Sembla que tinguin
dret a posseir nom propi, aquestes valls. Estan encabides al nord -
oest del pla del Penedès, i afronten amb el Camp de Tarragona, la
Conca de Barberà í La Segarra, mentre aquell confina amb Igua-
lada (Conca d'Odena), el Baix Vallès, Pla de Llobregat i la Me-
díterrània.

A TRAVÉS DELS SEGLES

La història del Penedès, oportunament extractada a les pàgines
de la premsa barcelonina pel notable historiador vilafranquí
En J. Montaner í Esteve, no fa esment dels indrets compresos geo-
gràficament dintre el massís de muntanyes estés al Nord-Oest del
Penedès. Aquest massís de muntanyes comprèn les serres de la
Brufaganya, Montmell, Celma, Queralt, Marmellà i d'altres anexes
menys importants.

Aquests indrets només són citats per la història com pertinen-
ces del Penedès, quan Catalunya fou dividida en vegueries. En
aquella època, també foren inclosos en aquesta comarca, llocs
que, geogràficament, pertanyien a les comarques naturals del Camp
de Tarragona, La Segarra, Conca de Barberà i Costa de Ponent.

La delimitació de les comarques catalanes a través de la his-
tòria ha estat exposada a un maremàgnum d'errors geogràfics.
Referint-nos a les comarques limítrofes de les valls altes del Pe-
nedès, caldria un estudi molt extens per arribar a una conclusió,
que mai no sería definitiva ni convincent. Deixant a part la docu-
mentació històrica relativa a la Marca, Senyoria, Comtat, Vegueria,
Comuna del Camp de Tarragona i Corregiment, dívísíons conven-
cionals per les quals han passat les comarques, existeixen moltes
d'altres dades que justifiquen la nostra pretensió de procurar un
estudi comarcal per al massís muntanyós que ocupa la nostra

atenció.
En constituir-se a Tarragona la senyoria, aquest massís mun-

tanyós restà al marge, perquè està situat més enllà del riu Gaià.

En les divisions posteriors ha succeït el mateix, puix la delimitació

històrica de] Camp de Tarragona només ha comprès les terres pla-
nes, í, tot el més, ha estés els seus dominis comarcals amb els ves-
sants més pròxims de les muntanyes que l'envolten.

Estudis recents han pretès anexionar al Camp de Tarragona
les valls altes del Gaià, inclòs Santa Coloma de Queralt. Per acon-
seguir-ho cal fer un seguit d'equilibris al marge de la història i de
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la geografia. Amb tot això, algú ha arribat a la conclusió que La
Segarra, confí superior orogràfic entre el Penedès i el Gaià, és un
nucli dispers de muntanyes. Aquesta opinió recolza en el fet que
La Segarra no té hidrografia pròpia, com succeeix també en les
valls altes del Penedès, i en altres comarques de Catalunya.

Els vílafranquins fa anys que consideren dintre el Penedès el
nucli muntanyós de la seva frontera ponentína, els cims de la qual
formen conques hidrogràfiques diverses. Sembla que els errors in-
evitables de la hístòría comarcal, sense estudis previs, havien de
fructificar en una forma o altra, fins que nous estudis situessin les
coses en el seu lloc. Tostenips s'lla fet palesa la lluita per la incor-
poració de terrenys. No és estrany, doncs, que aquestes valls i
muntanyes, alleugerides de les divisions comarcals històriques,
entressin també en l'etern convencionalisme que tendeix a l'aco-
blament i no a la fragmentació.

Aquesta ha estat la síntesi de la història quan a pretès intro-
duir-se en les distribucions de comarques. Llavors ha prescindit
dels veritables relleus produïts per les fonts naturals, per caure
en l'abisme de l'artíficialisme més desbaratat. I, al cap i a la fi, les
coses naturals són les úniques que conserven llur perennitat.

Cal fixar-se en les característiques que la naturalesa ha creat
en cada una de les comarques circumdants, en relació amb la por-
ció de terreny que ocupa la nostra atenció, í hom constata la rea-
li t at de ço que a primera vista sembla desavinent.

Mantes vegades ens hem embadalit amb les belleses de] pla del
Penedés, tot trescant enmig de] bé de Déu de conreus que el for-
men. En aquest pla hom trepitja la veritable terra del Penedès,
grassa, molsuda, formada d'ondulacions planeres i d'un paisatge
que presenta totes les gràcies, totes les beutats i tots els perfums.
Aquí, el color obre tots els somriures de la terra, sempre dispo-
sada a fer granar la llavor í a produir raïms grossos com criatures.

Els penedesencs albiren aquest país lluminós, plàcid i ufanós
amb el mateix esperit que miren els terrenys aspres de les munta-
nyes veïnes. En canvi, nosaltres, en situar-nos dintre els massis-
sos muntanyosos de l'alt Penedès, ens ve costa amunt d'agermanar
tot el Penedés amb la ferestecitat d'aquest paisatge, en el qual
abunden les afraus i les cavernes, els conreus són penosos í els

vessants mostren les nafres calcinoses.
Ben mirat, les valls altes del Penedés no tenen res a veure amb

el pla del Penedés. Vénen a constituir una illa d'altitud entre el
Camp de Tarragona i el baix Penedès. La participació substancial
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amb aquesta part de la comarca resta trencada totalment. El baix
Penedès esdevé de constitució molt diferent a la de l'alt Penedès.
Per això no és aventurat sospitar, per a l'esdevenidor, la procla-
mació d'un nom per al bocí de Catalunya encabit entre La Se-
garra, el pla del Penedès, Camp de Tarragona i Conca de Barberà.
«Posar nom és ja una distínció, un principi de delímitament», diu
el notable geògraf En Pau Vila.

Cal confessar que el massís muntanyós que ocupa la nostra
atenció, estés del riu Gaià fins a la serra de Fontrubí, forma un con-
glomerat geogràfic definit, i la seva constitució geològica és bastant
unificada. La majoria d'habitants d'aquí més aviat són de La Se-
garra que del Penedès; les masoveries no tenen res a veure amb les
masies del pla, i les llegendes i tradicions són d'invenció purament
muntanyenca. Alguns llogarrets d'aquí, com Vallespínosa, més
semblen poblats pirenencs que de la provincia de Tarragona.

Mentrestant, els vilafranquins delimiten el Penedès en una ex-
tensió compresa entre el riu Gaià i el riu Llobregat d'una banda,
i de l'altra, des de la serra de Queralt, inclosa, fins a la Mediter-
rània. Així, el Penedès participa de tot: de mar, de pla i de munta-
nya. D'una mar í d'un pla que tenen una llum, un color i un format
especial, inconfusibles, mentre que la muntanya més aviat s'as-
sembla a La Segarra, amb gairebé totes les característiques d'a-
questa comarca.

Altrament, quan el Penedès volgué defensar-se de les esco-
meses guerreres i li calgué constituir una força vigilant, segons
diu l'historiador Pere Mas i Perera, es valgué dels castells Mediona,
Castellví, Calders, Sant Martí Sarroca, Subirats, Olèrdola, Ribes
i La Geltrú, indrets que, fet i fet, només circumden la part plana
del Penedès i exclouen les serralades veïnes.

MONTAGUT

L'alterosa muntanya Montagut ocupa gairebé el centre del sis-
tema orogràfic format pels massissos muntanyosos de les serres
encabides a l'occident de la comarca de] Penedès. Aquest entre-
llat de serres poblades de llogarrets i encímalades de castells,
que per la banda de Ponent segueix tota la ribera esquerra del
riu Gaià, constitueix un bocí del Penedès. En realitat, però, aques-
tes muntanyes més aviat formen una desviació de La Segarra, amb
una superficie, com ja hem dit, d'uns 30 quilòmetres de Nord a Sud,
i d'Est a Oest s'estén fins a deu quilòmetres. El paisatge, gairebé
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tot ell està format per terres de cabres, propícies als conreus en
anyades excepcionals, quan hi abunden les precipitacions atmos-
fèriques.

La muntanya Montagut, el gegant de la regió com algú li ha
dit, de configuració singular í adient al nom que porta, presideix
les serres de l'alt Penedés. El seu cim punxegut és el punt culmi-
nant d'aquestes serres, les més importants de les quals són les de
Queralt, Fontrubí, Alba, Montmell íi Marmellà. És un país poc
conegut de l'excursionista, encara; potser perquè el camins d'ac-
cés són escassos. Actualment, però, està creuat per la carretera
que va de Pontons a Santes Creus, í per una altra que surt d'Igua-
lada i continua fins a Santa Coloma de Queralt.

Aquí els llogarrets són amables; algunes valls esdevenen remu-
neradores, i el rosari de castells evoca l'època de la reconquista
cristiana, amb totes les lamentables conseqüències posteriors d'en-
derrocament. Alguns crestalls de carena prenen formes capricio-
ses; la feresticitat té intervals emocionants. Per raó de la seva
naturalesa calcària, en molts indrets el conreu es fa difícil, i alguns
anys les pluges són insuficients per a donar vida a una vegetació.

Tanmateix, Montagut és la muntanya inés característica de les
valls altes del Penedés. De qualsevol punt del Camp de Tarragona
hom la contempla igual que una piràmide faraònica. La silueta
gràcil d'aquest turó, pulcrament retallada en la blavor del cel o
mig amagada darrera la boira, captiva l'esperit i obre la cobejança
d'assolir-ne el cim.

Mentre hom escala el collet de Santa Agnès, per la carretera
que comença a Santes Creus, Montagut desapareix a l'esguard de
l'escursionísta; però, en haver assolit l'al.ludit coll, l'esmentada
muntanya apareix més graciosa, més alta, més punxeguda. Talment
sembla una monstruosa columna afuada en actitud de sostenir la
immensa volta del cel. En deixar la carretera, hom avança mun-
tanya amunt per entre conreus de piretra. La visió del mugró de
Montagut s'ageganta més í inés a mesura que ens hi atansem, tot
resolent dificultats en el corriol d'accés, mig esborrat per les ar-
gelagues i pedruscall.

Cal fer un xic de marrada per assolir el cim. Aquest aparent
destorb dóna l'avinentesa de poder contemplar més estona l'es-

tructura rocosa d'aquest cim agut que pretenem abastar, el qual

está coronat per una talaia esbotzada i algunes romanalles de
l'antic castell dels barons de La Llacuna o de Cervelló.

Aquest castell fou aixecat a la desena centúria, com gairebé tots
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els altres castells plantificats en les serres de Montagut. Fou ales-
hores que els cristians restauradors, durant el contat de Borrell II,
resseguiren la línia del Llobregat per tal de cercar la del Gaià,
i així anar acorralant la moreria cap a les muntanyes de Prades.

L'any 1271, el castell de Montagut fou cedit a En Grau d'Ale-
many i de Cervelló, amo i senyor del castell de Querol. Mentre
aquest castell subsistí, fins al segle passat, en què un episodi de la
guerra dita dels set anys l'arborà amb pólvora, després d'haver-ne
tret una rècula de més de vint muls carregats de mobles, el castell
de Montagut s'anà enfonsant, ara una pedra ara ]'altra, i actual-
ment gairebé ní rastre no en queda.

Des d'aquestes ruïnes estant, enlairades a 970 metres d'altitud,
hom frueix d'un esguard meravellós. Al lluny surten els gegants
del Montserrat, com sí fossin l'orgue del cel; d'entre un fons en-
negrit per claps de bosc, sobreïxen les sinuositats molsudes del
Montseny, que semblen continuació del devessall de turons este-
sos als voltants del Montagut, i en direcció a Ponent s'estén el
Camp de Tarragona, sembrat de comes, igual que una mar d'ones
en eterna marejada. Allà, a l'horitzó, les formes de les coses s'es-
munyen de l'esguard tafaner; les fantasies de ]'esperit s'esfumen
com per encant, i la mar centelleja amb la superfície d argent.

Als peus del Montagut s'esbadella una fondalada esquitxada
de masoveries, la pátina daurada de les quals resta confosa amb
la terra remoguda per la rella. Fet i fet, una val] de grisa policro-
mia, al fons de la qual no hi ha cap estridència que inciti la curio-
sitat, ní un barranc esfereïdor, ni un encrestall que produeixi
basarda.

En el punt més enlairat d'aquesta vall hi ha ]'antiga església
del llogarret de Montagut. Está voltada de terrenys erms, de sole-
dat pregona, de nyonya perpètua, de pedres primparades i d'arge-
lagues feridores. La casa rectora] va caient de mica en mica, d'ençà
que el darrer rector que l'habità fou maltractat, robat í assassinat
el dia 7 de març de 1869.

La parròquia de Montagut havia aplegat 500 feligresos, escam-
pats en les masoveries dels voltants. És molt gran, de planta ro-
mànica amb arcs gòtics recolzats en les mènsules, al nivell de les
quals circula un guarniment neo- clàssic de morter, que segurament
tapa algun capitell escultural. Actualment, el rector de Validos-
sera cada quinze dies puja a dir una missa a l'església de Montagut.

Vers el Nord, s'estén la vall coberta de conreus i dibuixada de
corríols oberts damunt la terra, desnivellada per pendents suaus.
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En direcció Oest, el paisatge s'enfonsa ràpidament a la vall del riu
Gaià, les aigües del qual corren empresonades entre dues timbes,
tot fent recolzades i saltant rescloses.

En un terreny escabrós de l'esquerra d'aquest riu, apareix el
poblat de Querol, retallat sobre una doble sanefa blavenca dalt
un trencall de cingle, amb una esglesíeta senzilla, un petit munt de
cases bastides amb la roca de la pròpia peanya feta a trossos, í les
ruïnes del castell encabit en l'indret més encinglerat. Amb tot í el
malmetement de les parets d'aquest castell, aixecades arran de
cingleres impracticables, hom encara pot constatar -hi la solidesa
de la seva construcció.

A través de les vagues clarors d'un capvespre, aquí tot esdevé
ombrejat. El paisatge, enferestit qui-sap -lo per les negrors que
s'atansen, es clou cuita-corrents. És el paisatge muntanyenc enca-
bit accidentalment en l'alt Penedès, presidit eternament pel Mon-
tagut, amb tota la seva nuesa i amb tota la seva majestat. En els
encontorns hom nota un pregon amarament de melangia, de sole-
dat, d'enyorança, de reivindicació... Quina diferència més contras-
tada amb el paisatge del pla del Penedès.

VESPELLA

Les riberes del Gaià, per la banda de Migjorn, s'estenen en pro-
gressiva degradació, fins enfonsar -se a la mar. Les muntanyes dites
d'Albinyana, que formen aquests límits com una conseqüència de
la distribució baixa d'aquelles, igual que monstruosos esglaons de
descens a la Mediterrània, estan incloses en un triangle, els vèr-
texs del qual corresponen a Montferri, Tamarit i Calafell, situats
a la part més oriental de la província de Tarragona.

Pel cantó de la mar entràrem en aquesta regló baixa de les mun-
tanyes suara esmentades. Ens intrigava, més que res, un llogarret

anomenat Vespella, enclavat aquí, format per algunes cases dis-
tribuïdes en espiral al voltant d'un turó cònic d'ampla base i com

-pletament aïllat enmig d'un seguici de pujols. L'etimologia del nom

ja indica que Vespella ha d'ésser d'origen molt antic, probable-
ment de fundació romana.

D'una tirada ens plantàrem a La Nou. En aquest poblet co-
mença un bon camí carreter, que en una hora escassa de trajecte

endins de la muntanya, mena als Masos de Vespella. El llogarret

de Vespella apareix enlairat al cim d'una mena de cúpula formada
per un roquisser de calíssa grossera, amb el campanar d'espada-
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nya de tres pisos com a punt culminant. La seva situació encin-
glerada li dóna una fesomia única i pintoresca, que ajuda a pren-
dre delit per a pujar-hi.

Un quart d'hora més de caminar i assolirem el cim cobejat,
coronat per les despulles quasi imperceptibles d'un antic castell.
Entre les poques deixalles d'aquestes ruïnes, encara es noten ves-
tigis de procedència romana, en una paret que forrnava part de la
presó, í també d'altres de més evidents, que conceptuem de l'època
de la reconquesta.

Enmig d'un silenci sepulcral, trencat de tard en tard pel lladruc
escadusser d'un gos, pels trons retrunyidors de les tempestes i pel
so estrident de les campanes que criden a missa, les vint cases que
antany constituïen el poblet de Vespella, han quedat reduïdes a
quatre, inclosa l'església parroquial i la rectoria anexa. L'abandó
a què els veïns han sotmès aquest turó, ha produït l'enrunament
de moltes cases, mentre les que resten, bastides també ran de la
cinglera, constitueixen un perill constant per als habitant,, que
tenen el valor d'afrontar-lo.

Degut a les dificultats d'accés, alguns d'aquests veïns han tras-
lladat les pròpies cases a un collet pròxim a l'església, on viuen
unes nou famílies. Aquestes famílies, juntament amb les que habi-
ten la barriada dels Masos, situada a sota del cingle i a un quilò-
metre de distància vers Migjorn, formen tot el veïnatge de l'antic
poblat de Vespella.

Un accidentat í laberíntic camí mena a l'església, situada
als peus de les ruïnes del castell. Per entrar-hi cal travessar un
estret i llarg corredor que fineix a la porta d'ingrés, la qual está
construïda en llindes de pedra picada í capça] de punt rodó. L'ex-
terior d'aquesta porta está cobert per una porxada amb volta, da-
munt la qual hi ha el cor.

Aquesta església és petita, d'estil romànic, amb volta apuntada
i d'una sola nau en el seu origen. Posteriorment s'hí han obert
algunes capelles laterals. Cal suposar que fou la capelleta-oratori
del castell. Comunica amb la casa rectoral per una estreta escala
de pedra de graons altíssims, que cal baixar amb molta precaució
i pujar amb molta fatiga. El fossar toca la paret nòrdica d'aquesta
església, i en un recó vegeta un alterós i secular xiprer, com únic
element decoratiu d'aquest enlairat llogarret, dintre el qual s'es-
berlen parets, rodolen pedres abisme avall i viuen encara alguns
veïns, en cases que talment sembla que romanguin penjades al cel.

Malgrat els pocs habitants que actualment compta Vespella, el
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seu terme té molta extensió. Està inclòs entre els termes de Sa-
lamó, La Riera, Catllar, Renau i els confins ponentins del riu Gaià.

Vespella està situada al centre d'una regió muntanyosa. Aques-
ta posició estratégica excellent, influí poderosament a donar im-
portància guerrera al seu castell, tant en la dominació romana
com en els temps de la reconquista. El castell de Vespella, amb els
ulls fits a la mar per l'una banda, i per l'altra amb el domini de les
fortificacions veïnes, esdevenia, tanmateix, un rnitjà invencible de
defensa i d'assenyalaments. És de sospitar que Vespella tostemps
ha desempenyat un paper ímportantíssim en les escomeses guer-
reres, la resistència a les quals possiblement li conqueriren el nom
de Vespa, que, hom diu, lí aplicaren els seus fundadors.

El poblat í castell de Vespella, per espai de molts anys formà
part del senyoriu dels marquesos de Farraç, els dominis dels quals
s'estenien aleshores fins Argilaga í Catllar. En aquests dominis
anaven compresos també els castells de Santa Margarida, situat
prop de Farran, i el de Montornès, més proper a la niar. Eren ocu-
pats, segons conta la tradició, per dos germans del marqués de
Farra ç.

Mancomunats els tres germans, prengueren part en les Iluítes
que s'esdevingueren a Vespella i els seus voltants, durant el reg-
nat d'En Pere III el Cerimoniós o del Punyalet, en el segle xiv.
Fou aleshores que Vespella assolí una preponderància històrica
envejable, que amé conservant fins en èpoques relativament mo-
dernes. La ratlla de defensa limitada per la Mediterrània, estava
protegida pels castells de Tamarit, Torredembarra, Altafulla i Mon

-tornès. El castell de Vespella era una excellent talaia, des de la
qual hom podia avisar oportunament les fortificacions de 1'interíor,
que, ben mirat, esdevenien grans de l'extens rosari de castells ai

-xecats en els llocs més estratègics de les valls altes del Pcnedès.
Alguns historiadors i geòlegs de la nostra terra sempre han

lamentat l'arbitrària divisió de comarques, pel que es refereix al
Camp de Tarragona i al Penedés. Degut a tal arbitrarietat és que
aquest tros de Catalunya que ara ocupa la nostra atenció, està
inclòs en la darrera de les comarques suara esmentades; només
perquè hi ha el prejudici que el riu Gaià, que circula per Ponent,

forma també la línia divisòria del Penedés niés occidental i el Camp

de Tarragona.
En realitat, els terrenys compresos en la mar de turons que

forraren les muntanyes d'Albinyana, esdevenen una prolongació de
les valls altes del Penedés per la banda de Migjorn. Tant per la seva
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situació topogràfíca, com per la disposició geològica, aquells ter-
renys talment semblen despresos de la serra de Marmellà fins a
Calafell, per un costat, í, per l'altre, segueixen el perfecte paralle-
lisme del límit septentrional que, amb més o menys interrupcions,
constitueix l'ampla faixa de la conca del Qaíà, des de Montferri
fins a la Mediterrània.

En aquesta porció de terreny muntanyós, crida l'atenció la
planta anomenada bargalló, coneguda vulgarment amb el nom de
palma escombrera, perquè és utilitzada amb preferència per a la
confecció d'escombres. El bargalló és, realment, una mena de pal-
ma silvestre i exòtica que també creix en altres indrets d'aquestes
valls; s'estén per les clapes calisses no massa enlairades, les quals
formen la constitució més corrent d'aquest paratge muntanyós.

Del replanet del castell de Vespella estant, hora té l'avinentesa
d'albirar un accidentat panorama, agrest i amable alhora, ressec
i assolellat, amb boscos i conreus, fondalades pedregoses i argiles
grasses. En direcció a Migjorn s'estén ]'ampla, llarga i centellejant
faixa de la mar, amb la silueta de les antiquíssimes edificacions de
Tamarit, confoses en l'horitzó; més a prop surten les esqueixala-
des ruïnes del ja alludit castell de Santa Margarida, amb el planer
poble de la Riera al davant, i les casetes blanquejades del llogar-
ret de Farran al darrera; gairebé ran de la platja, es dibuixa la
vila de Torredembarra, amb el seu castell senyorial al Nord, i la
barriada de Clarà a Llevant, i Inés terra endins, al mateix indret,
s'albira l'ermita de Montornès, amb les poques restes del castell
d'aquest nom.

Als nostres peus fa giragonces la riera de Vespella. La serra
-lada d'enfront limita aquesta riera i la nostra visual per la banda

de Llevant, rnentre per la banda Nord-Est aquella serralada des-
cendeix í deixa un eixamplament d'espai que permet albirar, allà
al lluny í a un nivell superior, les muntanyes de Montmell, ]'aresta
enlairada de les quals continua en direcció Nord i Nord-Oest, tot
mostrant el pic de Montagut. Després davalla palautinament pel
coll de Santa Cristina, Rodonyà, Montferri i les quadres de Mon-
tagut fins a confondre's amb les ones de la mar, darrera de Ta-
marit, mentre per la part contrària s'eixampla fins a Calafell. Al-
guns historiadors geògrafs, entre ells En Duran i Cañameres,
situen a Calafell la línia divisòria del Penedès amb el Camp de
Tarragona. En realitat, resta exclòs del Penedès tot el terreny mo-
tiu d'aquesta excursió.

Sense cap nosa contemplàreni tot aquest extens panorama que
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hem relatat. Descendírem a l'alludida riera de Vespella, eixuta
quasi sempre llevat de les tongades de fortes pluges, la seguírem
cap amunt, i en poc més d'una hora arribàrem a Salamó, després
de passar a frec a frec del grandiós í esplèndid casal del Mas de
1'Aluja.

En l'església d'aquest poble és venerada una preciosa imatge
del Sant Crist, que la tradició i la llegenda consideren que és ger-
mana del Sant Crist de Balaguer í del Sant Crist de Cabra.

A Salamó s'escau l'estació del ferrocarril més pròxima a Ves-
pella, aquest poble enclavat en les estribacions llevantines de
les riberes del Gaià, les mudes i trinxades ruïnes del qua], tal ve-
gada enclouen pàgines gloríoses de la nostra història, i avui dia
amb prou feines és un oblidat llogarret de Catalunya.

VALLDOSSERA

Per a visitar les terres altes del Penedès, cal trescar per les
muntanyes de Queralt, Puig de Creus ; Montalegre, del Pany, la
Sabinosa, Sant Miquel de Montclar, Ceballá del Comtat, Argen-
sola, Passadella, Alba, Riu de Boix, Montagut, Llacuna, Montmell,
Marmellà, Esgavellats, de les Colomines, Fontrubí, Mediona i d'al-
tres de menys importants.

En els vessants d'aquestes muntanyes hom troba afraus i ca-
vernes, boscos i pelats, i llurs allargassaments formen valls i tor-
renteres, terres de conreu i ermots. Els paratges més importants
són les regions de la Brufaganya, de Miralles i de Valldossera.

Als peus de la muntanya de Montagut s'estén la plana d'An-
cosa, a 710 metres d'altitud. Aquesta plana davalla a la vall de
Valldossera en direcció Oest, la vall més extensa d'aquest massís
muntanyós, presidit per l'esvelta cogulla de Montagut. Es una vall
rierenca damunt la qual s'han trobat algunes lloses d'enterraments
romans i infinitats d'ossos humans; provenen, segurament, de ca-
dàvers abandonats després d'algun episodi guerrer, escaigut, pos-
siblement, quan foren foragitats d'aquí els sarraïns, per allà a la
desena centúria.

En aquesta vall d'ossos, que segons el poble prengué el nom de
Valldossera, existeix el caseriu de Bon-any, en el qual encara hi ha
indicis del castell d'aquest nom, situat al cim d'un turó í entremig
del veïnatge. Bon-any està format per un grapadet de cases separa-
des de la parròquia de Valldossera per un quart d'hora de trajecte,
la qual parròquia roman anexa a la casa rectoral i a una masoveria.
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Les cases de Bon-any í les masoveries dels voltants formen el
llogarret de Valldossera, encabit en un fondal circumdat per un
anifiteatre de comes ventrudes, ondulacions somortes i cingles esfe-
reïdors, derivats de la propera serra de Querol.

Damunt aquesta terra plana una soledat inoblidable. Encara
hi persisteixen algunes masies amb les fumeres calentes, al costat
de casalots abandonats i entremig de camps sembrats de dibuixos
de colors pàllids dels conreus. Enmig d'aquest paisatge d'un to
rogenc, illuminat per la claror esbiaimada dels dies autumnals en
què nosaltres el contemplem, í amb el cel ple de lleganys, el bon
pagès contempla els alts i baixos de les collites, mentre el sol in-
tens del pic de l'estiu resseca la terra í fa rebotre la retlla més de
quatre vegades.

El vent del modernisme també furga en aquestes altures, i el
caliu pairal d'antany está pròxim a desaparèixer. Ara com ara, la
joventut pagesa d'aquí ha substituït la gorra musca, els calçons
de pell, les espardenyes envetades i les calces curtes amb davan-
tal, per la gorra amb visera, els pantalons llargs i les sabates en-
llustrades. Amb aquesta indumentària hom está més a prop de la
ciutat que de muntanya.

Les terres de Valldossera pertanyen al terme del poblat de Que-
rol, cent anys enrera anomenat Carol. Estan allunyades de les
grans ciutats, tanmateix, i, en realitat, són una prolongació de] pla
de Montagut, al centre del qua] s'aixeca l'església d'aquesta fe-
ligresia.

L'existèncía de] llogarret de Valldossera és una conseqüència
del desmeuibrament de la parròquia de Montagut, instituïda el se-
gle xiii. Durant els anys de puixança d'aquest reduït poblat i de les
masoveries anexes, a Valldossera només existia el santuari de
Montagut, dintre el qual hom venerava una imatge de la Mare de
Déu, trobada en aquesta vall d'ossos, segons esmenta la tradició.
De fet, 1'alludit santuari pertanyia a l'església í caseriu de Montagut.

La desaparició gairebé total d'aquest caserin, influí en l'engran-
diment de Valldossera. Als seus voltants s'anaren bastint maso-
veries, els terrenys d'aquí foren preferits als de dalt, i tota la vall
en poc temps restà feta un jardí de conreus.

Amb això, la reforma parroquial de l'any 1869 concedí el tras-
pàs de la rectoria de Montagut al santuari de Valldossera, i d'ales-
hores ençà aquesta antiga ermita, que fou sufragània de Montagut,
actua de parròquia d'ambdós llogarrets suara esmentats, la majo-
ria de components dels quals són masoveries.
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Entre els pocs veïns que queden de l'antiga parròquia, subsis-
teix una nena de rancúnia ocasionada per 1'alludit traspàs, í no es
resignen a perdre la supremacia parroquial. Ara com ara s'entos-
sudeixen a conservar algunes relíquies de mèrit artístic i de bastant
valor material, una de les quals està dipositada a la caixa d'una
important entitat bancària d'un poble del Camp de Tarragona.

Mentrestant, els veïns de Valldossera s'afanyen a conservar i
augmentar llur feligresia í el patrimoni de les seves terres. Són les
necessitats agrícoles que els retenen i els mouen; és un llevat de
tradició que els aguanta, baldament estiguin mancats de bones vies
de comunicació amb les ciutats veïnes. Per això els valldosserencs
utilitzen totes les influències imaginables per tal d'aconseguir la
construcció d'una carretera que porti a aquestes terres l'avinentesa
de treure còmodament els seus productes, i estableixi fàcilment el
ràpid contacte social amb les grans ciutats.

Avui per avui, alguns veïns de Valldossera acudeixen als mer-
cats de Vilafranca, després de trescar per un mal camí carreter
durant cinc hores de trajecte. D'altres pugen al coll de Santa Ag-
nès per un viarany, mig fet malbé per la retlla que cada any ar-
renca el rostoll i colga el gra.

Vora del coll de Santa Agnès circula la carretera de Les Pobles,
el zigazagueig de la qual passa pel dintell d'algunes masoveries
escampades damunt un paisatge agrest i accidentat. Així hom da-
valla fins a Santes Creus, el monestir cisterciense aixecat vuit se-
gles enrera a la vora esquerra del riu Gaià i de cara al Camp de
Tarragona, la planura abonyegada del qual arriba fins a la Me-
diterrània.

SANTES CREUS

Aquest cenobi cisterciense està situat en el vessant meridional
de les riberes del Gaià, entre Pont d'Armentera í Aiguamúrcia; en
un indret que, segons la tradició, estava sembrat de creus de fusta,
que les gents senzilles del camp havien escampat per terra, en els
punts en qué, a la nit, es veien unes llumenetes que ells suposaven
baixades del cel.

L'any 1169 era inaugurat oficialment el cenobi de Santes Creus.
El priorat d'aquest cenobi fruí de molta preponderància sobre les
baronies establertes en les terres llindants, amb els seus castells
i senyories, i d'elles heretà propietats i privilegis que influïren en
el desenvolupament de la comunitat. Intervingué en moltes delimi-
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tacíons de finques rústiques, i la seva influència s'estengué per to-
tes les valls altes dei Penedès, riberes del Gaià i més enllà i tot.
En alguns pobles del Camp de Tarragona, Conca de Barberà i Ser-
res de Prades es troben edificis que havien estat pertinences dels
frares de Santes Creus.

Mentre el monestir de Poblet creixia d'una faisó insospitada,
Santes Creus no restava endarrera. Pertot arreu plovien donatius,
privilegis i exempció de drets, i reials persones, nobles catalans i
plebeus adinerats, justificaven la seva fe religiosa esmerçant cabals
per a la puixança d'aquest cenobi que, tanmateix, res no té d'en

-vejar al de Poblet, baldament sigui de proporcions més reduïdes.
Santes Creus apareix com una filigrana d'arquitectura i escul-

tura, i en l'ànim del visitant produeix una impressió vívíssima,
abassegadora de l'esperit. Aquest monestir és una imatge cabdal
de] segle XII i dels començaments del XIII; lot respira l'aire de for-
talesa i de castell, i en el colossal conjunt s'observa una varietat
que corprèn. S'hí nota l'austeritat í el rigorisme dels estatuts de
l'Orde cisterciense, í una arquitectura sòlida i senzilla alhora, im-
pera en totes les construccions, fins que els corrents imposaren el
gòtic, el renaixement i, més tard, el barroc. Mentre a Poblet el gò-
tic de les muralles amaga el romànic primitiu, a Santes Creus els
merlets amb les espitlleres pugen enlairats damunt les façanes ro-
màniques, i deixen a la fàcil contemplació tota l'obra del cenobi
en les seves evolucions.

La història de Santes Creus és també la història de Catalunya.
Mentre els abats de Poblet eren nomenats almoiners reials, Jau-
me II feia nomenar els de Santes Creus capellans majors dels reis
de Catalunya i Aragó. Els abats d'aquest monestir foren consellers
de reis i nobles; aquí sojornaren personatges de la més alta jerar-
quia i d'altres que han estat canonitzats; dintre les parets que el
sol i el temps han daurat, reposen algunes despulles funeràries de
reials persones i de nombroses famílies de la noblesa catalana,
í Santes Creus sofrí, sí fa o no fa, les mateixes vicissituds que Po-
blet . El pillatge, la crema, la profanació més esfereïdora s'ense-
nyorí d'aquestes parets, tantes voltes beneïdes per pontífexs de
l'Església, i moltes vegades admirades per gent de la més gran
representació.

Recordem, entre altres, el sojorn a Santes Creus de la reina
Elisabet de Portugal per tal de pregar pel seu marit viu, de.sgarriat
dels seus deures, la primera vegada, i, la segoña, ja vídua i ex-
reina, per postrar-se als peus de la tomba del seu pare Pere II i fer
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penitència i vida monàstica vestint l'hàbit franciscà. Avui l'Esglé-
sia la venera amb el nom de Santa Elisabet de Portugal.

La visita al monestir de Santes Creus resulta molt interessant.
Hom recorre la plaça major, amb el Palau de l'Abat i la Font de
Sant Bernat; l'Església, amb la Sagristia, Enterraments i els Pan-
teons reials; la Porta reial, el Claustre major i la Sala capitular;
Dormitori de Novicis i Biblioteca; Claustre Antic, Refetor i Palau
Reia], i altres dependències menys importants. En totes hom cons-
tata la prosperitat d'aquest cenobi. Però també passà tongades di-
fícils. Tingué la dissort de passar angúnies per l'afebliment dels
costums religiosos unes vegades, i en altres per les intrigues de la
Noblesa. De vegades, per tal d'aconseguir el menester per a poder
dur a cap l'obra del monestir, els abats s'havien de multiplicar
considerablement, í sort tenien els monjos del seu treball persis-
tent i innominat.

La fi del monestir de Santes Creus és la fi de la nostra història
de grandeses; és un escarni a la gloriosa noblesa catalana, criada
a I'empar de la nostra floridesa; és l'oprobi més vergonyós a les
gestes pretèrites de la nostra raça tantes voltes dignificada, i, so-
bretot, és la profanació de l'art i de la bellesa per la bàrbara i ac-
tiva inconsciència dels avantpassats del segle xix, el segle que més
estralls artístics ha dut a la humanitat.

D'una banda, la llei pontifícia creadora dels abats temporals;
de l'altra, la unió de les corones de Castella i Aragó, amb les guer-
res escaigudes a Catalunya í les revoltes com a conseqüència, que
molt sovint feien servir de caserna el monestir, i el deixaven a
mercè de les tropes de tots els bàndols.

Aleshores restaven suspeses les funcions litúrgiques per llar-
gues temporades, mentre les paraules grolleres i les blasfèmies
més esgarrifoses envaïen el cenobi, privat de Llurs ordinàries ocu-
pacions. La nit del 23 de juny de 1645, les tropes castellanes en-
vaïren el monestir, í, sense respectar, s'escamparen enfellonides
per totes les dependències, í malmeteren tot el que els venia a mà,

i produïren una desfeta que costà molts anys de refer.
Amb la fundació de I'Escoríal, ja no es feren més enterra -

ments reials a Santes Creus ni els reis necessitaren mai més res
dels abats. Així s'aplegaren una pila de causes inicials de la da-
vallada del monestir, l'empenta d'anorreament del qual no havia

de tenir aturador sota la fúria sacrílega del poble fanàtic í revoltat.

Els esdeveniments de l'any 1835 s'ho emportaren tot pel pen-
dent de la més ignominiosa destrucció. Un any abans el cenobi de
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Santes Creus fou abandonat pels pocs frares que restaven a l'es-
calf de gestes passades. Deixaren el convent a la cura d'alguns
servents, quan encara era sencer l'art, i conservava fresc el pres-
tigi de set centúries de vida monacal.

Dictada l'ordre d'extinció de les comunitats religioses, vingué
a Catalunya la crema dels convents, i les portes de Santes Creus
restaren obertes de bat a bat, puix que els custodis fugiren espo-
ruguits. Més tard, un ex-monjo pobletà i un ex-claustrat de Santes
Creus intentaren restituir-li el misticisme í grandesa monàstica
d'abans, però llurs esforços i llur voluntat foren estèrils. La des-
trucció de Santes Creus era fatal. Uns legionaris d'Argèlia acom-
panyats d'alguns homes del Camp, en baixar del castell de Querol
trobaren el cenobi buit i ho cremaren tot, mutilaren estàtues, tren-
caren columnes i relleus, malmeteren laudes i profanaren sepul-
cres, sense tremolar ni davant els vestigis de la reialesa ni a pre-
sència dels de la santedat.

Els presidaris de Tarragona, que Foren traslladats a aquest
monestir per tal de salvar-los de la febre groga, contribuïren a la
destrucció maligna, i fou aleshores quan desaparegué la cella en
qué visqué Sant Bernat Calvó, la qua] fins els incendiaris de l'any
35 havien respectat. Aleshores, també desaparegué la cambra de
la reina Na Petronella.

Seguint la davallada, Santes Creus sofrí el vandalisme dels mi-
quelets, i l'any 1874 fou convertit en caserna dels veïns del poble
de Vilarrodona. Serví de magatzem, de] qual es tragueren ma

-teríals de construcció per al seu castell. Les pluges, les venta-
des, la cobdícia, tot ha contribuït a l'enfonsament parcial de San-
tes Creus.

Avui encara dura l'agonia, aturada un xic per la bona voluntat
d'una comissió de monuments. Moltes nafres encara són guaribles
si la diligència i l'afecte corren a temps. Tant-de-bo ben aviat es
posi remei al complet ensorrameut del cenobi cisterciense, que
tants dies de glòria ha donat a Catalunya, í que perdurí el nona
majestuós de Santa Maria de Santes Creus. És la joia artística de
les riberes del Gaià, des de la qual es frueix d'un magnífic esguard
vers un panorama esplèndid que segueix el curs d'aquest riu, les
aigües del qual són adreçades a la Mediterrània, tot marcant la
fita del Camp de Tarragona.

F. BLASI 1 VALLESPINOSA

(Continuarà)
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Regles d'etiqueta

entre els esquíadors

RA que s'apropa el temps de la neu í dels esquís, en qué
tornarem a veure grans contíngents reunits dins uns ma-
teixos camps de neu, ens sembla oportú de traduir les se-

güents regles dels esquiadors, les quals figuren en el llibre Le Ski
en hiver, en printemps, sur les glaciers, 1924, d'Arnold Lunn, el
prestigiós propulsor de l'esquí anglès i president del Ski Club of
Great Britain.

Amb el títol que encapçala aquestes ratlles Arnold Lunn dicta
els consells que segueixen:

L'esquí és un esport encara jove, i la gent a la qual horroritza-
ria una infracció a l'etiqueta de la caça o del golf, violaran amb el
cor alegre la regla de la ruta amb esquí. L'etiqueta no és sinó l'ex-
pressió no escrita de l'esperit de civilitat necessari al divertiment
general. És molt important, no solament en l'interès del plaer, sinó
que també en l'interès de la seguretat de comprendre bé la regla de
la ruta aplicada a Suïssa. Un tobogan en la pista té el dret de cri-
dar «Atenció », però un esquiador no està limitat a una pista. Li cal
sortir de la via seguida pels altres í no demanar, amb grans crits
d'« Atenció », que deixin la plaça lliure.

Amb esquí, el més lent a la dreta del camí. Aquesta és la re-
gla de la ruta per a l'esquiador, i tot bon esquiador cal que
l'observi. En altres termes, un esquiador en aturar-se a la pu-
jada o en baixar a poca velocitat, ha d'anar per la banda dreta,
i un esquiador que es mogui més de pressa cal que s'espavili per
avançar-lo.

Els terrenys d'exercici, per exemple, són del domini dels que
treballen els viratges. Els qui, de dalt estant d'un pendent de pràc-
tiques, criden sempre «Atenció» farien molt santament de cercar
un pendent solitari per a llurs experiències.
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Un bon esquiador no crida mai «Atenció », puix que ha après,
tot virant, d'evitar persones i objectes.

Si dos esquiadors davallen pel mateix pendís i A vol avançar B,

cal que deixí un gran marge d'espai lliure. No hi ha res Inés ener-
vant que adonar-se que un esquiador ràpid passa tan a frec vostre
que ve de pocs centímetres... Es molt probable que B es decideixi
a fer un sobtat viratge, i no el consolarà pas sentir dir a A, una
vegada evitada la collisíó, que ell no esperava pas obligar-lo a de-
turar-se. Pertoca, per tant, a A de preveure i de permetre tota ma-
niobra que B tingui ganes de realitzar.

Si us plauen les davallades directes preneu un bon avanç a la
caravana. He vist sovint una cosa per aquest estil: A, B i C baixen
un pendent convexe, invisible des de dalt. El fan servir per des-
granar-hi un enfilall de viratges. D, esquiador ràpid i ple d'audà-
cia, arriba darrer al començament del pendís. No pot veure A,
B o C, però s'engega pel dret í travessa el tros superior amb l'ex-
cellent humor del brau que embesteíx. Si D pot evitar una to-
pada amb A, B o C, es podrà dir que el mèrit no serà certament
per a ell.

No baixeu mai a dret fil mentre no aneu al davant o no veieu
tots els altres companys al capdavall de la muntanya. I encara que
aneu al cap, no talleu de biaix una ratlla de baixada sortint brus-
cament d'un bosc o de darrera d'un obstacle, puix que, per bé que
cony esquiador més lent teniu dret al camí, algun dels qui us se-
gueixen pot sentir-se seduït a baixar pel dret un espaí descobert,
i l'aparició sobtada del seu davanter, en eixir dels arbres, l'esve-
rarà completament.

La sola excepció a la regla de la ruta és el trampolí de salt, on
té els majors drets l'esquiador més ràpid. El trampolí correspon
a la pista dels tobogans. Ha estat especialment preparat i reservat
als saltadors, i és un gran crim treballar els viratges en les proxi-
mitats inferiors d'un terreny de salt, i també travessar simplement
aquesta inclinació.

En excursió no us precipiteu mai a ulls clucs vers un declivi
amagat. Pot haver-hi una tanca, un roc o un esquiador caigut just
en començar. Féu sempre de manera de poder-vos aturar abans
del punt visible més llunyà.

No passeu mai la inà per dins les corretges dels bastons. Sí ca-
ieu deixeu anar els bastons.

Tot pujant no toqueu els talons de l'esquí del qui tingueu al da-
vant. Això és un mancament greu a l'etiqueta.
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Sí sortiu amb esquiadors millors, tingueu el major mirament a
repassar l'equip, el bon estat dels esquís i de les fixacions. La resta
és una qüestió de sentit comú.

Tots coneixem l'esquiador que s'engega tot sol i deixa als al-
tres ]'afer de procurar que baixin els membres més febles de la
caravana. El sentit comú vol que es vagi plegat durant l'excursió,
però són nombrosos els qui no s'apliquen aquesta lleí.

En una caravana nombrosa, un esquiador que es trobi a man-
car, tant pot trobar -se ja a baix de tot, a la vall, com restar molt
enlaire, amb una cama trencada. A muntanya, és molt fácil de per-
dre's de vista; sé d'alguna caravana que esmerçà més d'una hora
cercant per les altures un esquiador, i, mentrestant, el nostre home,
molt content d'haver estat el primer d'arribar a baix, es trobava
degustant un exquisit te a l'Hotel.

J. M. G., trad.

L'arc de Sant Martí de nit

E 
L dia primer d'aquest mes d'octubre va aparèixer l'arc de Sant
Martí, a les vuit del vespre.

Aquest dia el sol es pon a les 5 h. 34 m., i, per tant, en for-
mar-se l'arc, ja feia un parell d'hores que era nit.

Les circumstàncies de l'aparició foren aquestes: feia molt pocs
minuts que havia sortit la lluna, en un cel completament seré;
a l'extrem oposat del firmament plovia, amb una pluja suau i
intensa com la que és costum d'anomenar pluja d'hivern; a la lluna

li mancaven tres dies per al quart minvant, í l'arc va aparèixer, en
la seva totalitat, completament format d'un color grisenc ciar uni-
forme, d'una gran intensitat i tan accentuat que el seu extrem es-
querre semblava, encara que molt lleument, pintat amb els colors
que lí són propis.

Acabava de cridar l'atenció que el fragment de firmament clos
dintre l'arc tingués un color molt més clar que el que quedava

fora, bon xic més fosc; la separació dels dos tons corresponia
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exactament a l'arcada que en feia una perfecta divisió. El fenomen
va durar més de deu minuts.

Com que és molt desacostumat, no serà sobrer de registrar-lo

al BUTLLETÍ.

F. MASPONS I ANGLASELL

Bigues, 4 d'octubre de 1931.

La casa dels Colom

a Barcelona

L
A casa pairal dels antics Colom es troba esmentada en el
Llibre de Focs o cens de Barcelona de l'any 1398, com a
situada al barri de Santa Maria de la Mar. En aquella data

n'era amo En Guillem Colom (o Colombi), canvíador o banquer;
corresponia a l'illa que dóna al carrer dels Banys Vells, i tenía
l'entrada pel carrer de Mirallers.

Aquest Guillem Coiom, anomenat el major, intervingué en la
reclamació per la presa d'una nau que, carregada de fruita, fou
tramesa a Flandes, i, de retorn, fou apresada pels anglesos. Refe-
rent a aquest afer, el rei Martí l'Humà, en 1398, donà una provisió
en la qual reclamava al rei d'Anglaterra.

El 1390, En Guillem Colom es trobava a Alguer (Sardenya), i
per mor d'una sublevació dels sards, instats pels genovesos,
abandonà l'illa amb molts altres catalans, i es traslladà a Barce-
lona en una nau de la seva propietat. Arribà a casa seva el dia
7 de novembre.

S'ignora el nom de la seva esposa, però se sap que tingué
per fill í hereu En Guillem Colom, anomenat el jove, í sembla
que també fou fill seu En Joan Colom, el qual, en 1404, es tro-
bava a Bruges, dedicat també al comerç d'exportació marítima
a l'estranger.

Guillem, o Guillem-Ramon Colom, anomenat el jove, fou can-
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víador o banquer com el seu pare, i en iniciar-se l'esmentada
guerra del 1390 entre Catalunya í Gènova, es trobava en aquesta
capital, d'on marxà en una nau de la seva propietat cap a Barce-
lona. Hi arribà el 12 de setembre.

En 1401 fou el primer regent-fundador, amb En Míquel Roure,
que també tingué casa al carrer dels Banys Velis, de la famosa
Taula de Canvis de Barcelona, el primer banc oficial de la ciutat,
anterior al banc de Sant Jordi de Gènova, fundat el 1409. Ambdós
foren rivals.

Guillem-Ramon Colom tingué oficina de canvi al carrer dels
Canvis Vells, davant de Llotja. Tingué, també, una gran casa al car-
rer de ]'Arc de Sant Ramon del Call, abans anomenat de les Escoles
Majors, en el qual hi havia l'arc del Call tocant al castell nou, ano-
menat també Arc d'En Colom. En aquest carrer hi hagué una ca-
pella dedicada a Sant Ramon, i aquest detall pot ésser el motiu
que Guillem es digués també Ramon.

Se sap que els Colom tingueren el Patronat de la capella de
Sant Ramon de Penyafort en el Monestí^ de Santa Catarina, dels
dominics. En ella tenien sepultura els de llinatge Colom. L'estàtua
del Sant, després de la desaparició del monestir, fou traslladada
a la Catedral. Hom pot creure que aquest Guillem-Ramon és el
fundador del Patronat í de la sepultura.

Es casà amb Catarina Marimon, filla de Benet, de la qual
se lí coneixen dos fills: l'hereu, En Jaume-Joan, í En Guillem

-Galceran.

Jaume-Joan Colom i Marimon, també canviador, fou conseller
de Barcelona el 1421. En 1426 tornà a ésser-ho en companyia d'En
Pere de Casanova, notari. En 1433 era conseller segon. Es casà
amb una Catarina, de la qual honi ignora el cognom i si fou la se-
gona esposa. Tingué per fills:

a) Guillem-Joan Colom, diputat el 1461 (Zurita l'anomena Gui-
llermo Colón). Fou l'hereu, i posseí el casal del carrer de Sant Ra-
mon, un altre al carrer dels Banys Nous, l'oficina del carrer dels
Canvis Vells, etc.

b) El capità Lluís Colom (1461), casat amb Na Violant de Mon

-rós, el qual tingué una casa per la Baixada de Viladecols.
c) Leonor Colom, casada el 1464 amb En Joan-Lluís de Gual

-bes; sembla que tingueren la casa al carrer de Gignàs.
d) Joan Colom, diputat ambaixador, rebel, de 1462, 1'insubmís

a Joan II d'Aragó. Heretà la casa dels Banys Vells.
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Cal advertir que també semblen germans seus, el canonge i di-
putat eclesiàstic En Francesc Colom (1461), que també fou ardiaca
del Vallès i vícari general de Barcelona, sede vacant el 1464. De-
gué ésser el fíll segon.

Els tres germans, Guillem-Joan, Lluís i Joan Colom, foren no-
menats cavallers l'època de la guerra de Catalunya, í són els únics
d'aquest segle que es coneixen amb tal dígnitat nobiliària entre els
que portaven el cognom Colom.

El diputat-ambaixador insubmís Joan, la figura de Inés relleu
de la família, fou, en 1460, dels catalans partidaris del Príncep de
Viana. Després ho fou dels altres pretendents: D. Enric IV de Cas-
tella, que l'armà cavaller el 1463; el Condestable Pere de Portugal
í Urgell, segon duc de Coïmbra (germà d'Isabel, tercera duquessa
de Coïmbra, esposa d'Alfons V de Portugal), i Renat d'Anjou i
Aragó, duc d'Anjou i Comte de Provença (cunyat de Carles VIII de
França), que estigué casat amb Isabel duquessa de Lorena, pares
de Joan d'Anjou i Lorena, duc de Lorena i Calàbria, que dirigí la
guerra de Catalunya per mor de la vellesa del seu pare. Aquest
duc de Lorena fou casat amb Na Maria de Borbó i Borgonya, filla
de Carles I, duc de Borbó, aliat i parent de Carles, duc de Borgo-
nya. Es curiós d'observar que tant el Príncep de Viana, com En-
ric IV, com el condestable de Portugal, com Joan de Calàbria,
tingueren una mort que fa sospitar un enverinament.

Els serveis efectius del diputat insubmís Joan Colom a profit
dels quatre pretendents i de llurs aliats de França, Borbó, Borgo-
nya, etc., li meresqueren llur bona amistat; en canvi li valgueren
tota l'enemistat de Joan II d'Aragó.

El cavaller Joan Colom, amo de la casa dels Banys Vells, en
l'època del duc de Lorena (1468), es casà amb Francina d'Alós,
amb la consegüent atorgació de capítols matrimonials, que no
s'han trobat, i que devien dir en síntesi: Joan Colom, cavaller, fill
de Jaume i Catarina, i Francina d'Alós, filla de Gabriel i Fran-
cina, etc. Després, la donació que li deurien fer els pares de Joan,

de la casa del carrer dels Banys Vells i d'altres, í el dot aportat
per la futura consort. Seguiría la cláusula d'assegurança per dot,

esponsalici í d'altres a favor de Francina d'Alós, i, per fí, que els

béns passarien als fills per ordre de masculinitat i primogenitura,
conforme als vincles regulars de la seva data. És a dir que, segons
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aquell costum, l'hereu designat en la totalitat o part deis béns, no
era niés que un usufructuari o transmissor (la consort tenia un
dret d'igual naturalesa), í que els veritables hereus eren els fills
deis contraents, sí no hi havia altre vincle legal.

En aquestes condicions es comprèn que encara que al rebel
i.nsubmís, desaparegut en ignorat parader, hom pretengués confis-
car-li la casa que posseïa, legalment no es podia efectuar, perquè
restaven els drets de la consort, pe] seu dot, esponsalicí, etc., i des-
prés, la propietat del fill o hereu menor d'edat, nascut a darrers
del mateix any 1468, que es digué Jaume Colom í Alós.

Des de l'acabament de la guerra de Catalunya per la pau de
Pedralbes (1472), ja no s'hi troba més el cavaller Joan Colom, puix
es considerà com un deis rebels ínsubmísos, subjectes per la llei
a la pena de forca í confiscació de tots els béns propis.

Jaume Colom í Alós, donzell, restà subjecte a tutela, primer de
la seva mare, que degué morir aviat, i després del seu oncle ma-
tern En Pere Antoni d'Alós, persona dz molt cabal, casat, però
sense fills, que el nomenà hereu el 1501. Jaume Colom es casà pri-
mer amb Eulàlia, sembla que de cognom Vallseca, í després amb
Jolanda de Soler, amb la qual visqué a la Torre del Puig deis Ta-
llers, és a dir, al final de l'actual carrer de Tallers.

És interessant d'observar que Jaume Colom, mort el seu pare
Joan, degué tenir necessitat de justificar la seva personalitat d'he-
reu de la casa del carrer deis Banys Vells; però, com que sembla
que no existia el testament paternal ni apareixia el títol de propie-
tat de la finca, per tal de subsanar aquests defectes demanà que lí
fos expedit un nou títol, el qual, previs els tràmits legals, li fou ex-
pedit pel veguer en 1515. Amb ell es possessionà de la casa Colom
del carrer deis Banys Vells i de Mirallers de Barcelona.

En el testament de Jaume Colom, atorgat el 1507, es declara fill
de Joan Colom, cavaller de Barcelona, i de Francina d'Alós, amb-
dós difunts; disposa la seva sepultura a la capella de Sant Ramon
de Penyafort, al monestir de Santa Catarina, «en el vas deis del
seu llinatge Colom». Després nomena els marmessors familiars,
els magnífics Gnillern Colona i Pere Colom, cosins seus; el Dr. Fran-
cesc Vallseca; Fra Galceran Colom, de ]'orde de menors francis-
cans; Joan Ramon de Tàrrega, donzell; Galceran Ferrer, cava-
ller, etc. Tots aquests noms són coneguts a Catalunya en aquella
época, en la marina, la cosmografia (carta de Vallseca), a la bat

-llia, i a la tresoreria (Ferrer).



358	 BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

En l'esmentat testament, publicat en 1536, institueix hereu al
seu fill gran, Antoni Joan Colom i Soler, en substitució a un altre
fill, Pere Antoni i altres filles. L'hereu testamentari degué ésser,
doncs, el fill gran, Antoni Joan (1); però, desaparegut de Barcelona
i ignorat el seu parader, no pogué incautar-se de l'herència pa-
terna en 1536. En conseqüència, l'altre germà, Pere Antoni fou el
qui posseí els béns paterns, i, de fet, esdevingué l'hereu, encara
que no pogués demostrar que el germà major havia mort sense
fills. Per tot això, el veguer, l'esmentat any 1536, li adjudicà l'he-
rència a títol d'administració, és a dir, provísionalment, i sense per-
judici de tercer que pogués aparèixer amb millor dret. Aquest no
podia ésser altre que el seu germà Antoni Joan i els seus hereus
legítims.

Pere Antoni Colom -Alós i Soler, donzell, fou cònsol català a
Mesina el 1543, í havia assistit com a diputat a les corts de Monçó
de 1542. Es casà dues vegades: la primera amb Francina, de la
qual se li coneixen quatre fills, í la segona amb Isabel, de la qual no
obtingué successió. Aquesta sembla ésser Isabel Camps, que tingué
gran influència en la cort de Felip II, al qual, en el testament de
1583, deixava el magnífic orgue que tenia a casa seva por las mu-
chas mercedes que de él había recibido. Com que no tingué fills,
l'hereu d'aquesta senyora fou el nét de la seva germana Catarina,
esposa de Ramon Cristòfol Sa -rovira, que s'anomenava Bernat
Romeu i Sa-rovira. El testament de Pere Antoni Colom fou ator-
gat el 1564.

Els fills que deixà, foren:

a) Miquel Ponç, que fou l'hereu, í que no tingué fills.
b) Jaume, que després heretà, í que tampoc no tingué suc-

cessió.
c) Maria, que esdevingué l'hereva, esposa de Miquel A. Se-

tan tí.
d) Marina, que fou religiosa del monestir de Sant Pere de les

Puelles, l'acta de consagració de la qual encara es conserva.

Prescindint de Miquel Ponç Colom, que no tingué fills, el seu
germà Jaume, que tampoc no els tingué, i la seva germana María,
que era la destinada a l'heretatge per tenir-los, cediren la casa

(1) Herrera diu que Joan Antoni Colom marxà a Amèrica el 1498.
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deis Banys Vells, en cens emfitèutic, a Joan Mitjà, ciutadà de Lleida,
en 1581.

La vídua de Joan Mitjà, Maria Anna, en unió del seu fill Josep,
hereu de la casa, i deis tutors i curadors, Joan Pau Mitjà, canonge
de Lleida; Puigjaner, Ximenis i altres, subestabliren la finca a pro-
fit de Lluís Miralles, ciutadà de Barcelona, en 1621. La casa fou
transmesa després a Eulàlia de Miralles, esposa de Miquel Joan
Cellers i al seu fill Ramon Cellers i Miralles, que la vengué a An-
toni Pau Duran el 1697. D'aquest passà, després, a Antònia Duran
esposa d'Antoni de Muntaner, el qual la cedí en cens a Pau Carles
i Roca el 1786. En aquesta data, constava de tendes i tres magat-
zems, amb set portes: tres al carrer de Banys Vells i quatre al de
Mirallers; tenia tres pisos. Més tard, els hereus, Ferrús i Carles, es
vengueren la finca, que ja era vella, i fou derruïda. Sobre el vell
solar foren aixecades les actuals cases núms. 18 i 18 bis del carrer
de Banys Vells, i 11 i 11 bis del carrer de Miraliers, aquesta llíndant
amb el número 13, en la qual fou posada una placa commemorativa
per haver nascut en ella En Francesc Pi i Margall, illustre presi-
dent que fou de la primera República espanyola.

ENRIC MITJANA DE LAS DOBLAS
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DOM ANSELM M. ALBAREDA.—HIStÒrla de Montserrat. —Un vol. de
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—Colotó. — Monestir de Montserrat. Any Jubilar, MCMXXXI.

No s'escau molt sovint, certament, de poder comptar amb una
obra tan notable, tan interessant, tan bellament escrita - sobretot
si tracta de santuaris i llocs de devoció - com la que motiva
aquesta nota.

No és, altrament, cosa nova l'historiat sobre el monestir -
santuari de Nostra Dona de Montserrat; el que sí que és novís-
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sím és com ara ha estat tractada la història de tan insigne casa
religiosa.

Una devoció ingènua - però sempre ben intencionada - havia
produït una copiosa literatura montserratina, sovint fundada en
llegendes i tradicions, que la crítica ha manat recollir, i que sola-
ment ;,ot arreplegar-les un benèvol folklorista.

Res no perd Montserrat dels seus alts prestigis, en prescindir
de les rondalles í fantasies, les quals avui només escolten els es-
perits d'una simplicitat molt primitiva.

L'eruditíssirn autor - com no podia ésser d'altra manera - ha
prescindit d'aquelles piadoses mentides que, sí bé no feien mal a
ningú, ja no són dels nostres temps, ni de la moderna cultura.

L'obra del P. Albareda és, tanmateix, acceptable fins per als es-
perits més exigents en matèria de crítica, sense que Ii manqui un
determinat caire apologètic, molt propi de l'assumpte a què, prin-
cipalment, es contrau la novísima Història de Montserrat.

Encara que l'autor qualifica modestament la seva obra d'Es-
bós migrat d'una gran història, (i que els anals definitius de l'in-
signe monestir será tasca per a més endavant, puix que la publica-
ció d'ara obeeix «a la pia frisança dels devots de Montserrat, la
qual no consentia major espera-c), no obstant, creiem que omplena
abastament el seu objecte, i res millor per a coincidir amb la cele-
bració del IX Centenari de la fundació del Monestir, que s'escau en
aquests dies, que posar a l'abast dels devots de la Muntanya Santa
una relació completíssima de tot quant és d'interès conèixer, i, d'u-
na manera especial, per ais fills d'aquesta nostra terra estimada.

Deixi's, en bona hora, per als erudits i els especialistes en les
disciplines històriques, la part diplomática en grau superlatiu in-
teressant, genuïna «obra benedictina»; per al gros públic, creiem
que és més que suficient el llibre del docte Dom Albareda.

El seu més positiu interés rau en l'íntima relació que existeix
entre la història de la riostra Pàtria i la del Monestir, de tal faisó
que parlar de l'una és tant com esmentar l'altra; aquest vincle mo-
ral, que traspua arreu, es demostra en el llibre que ens ocupa.

Si entre nosaltres existís un Plutarc tindria abastament sobrats
elements a la seva disposició, per a escriure una interessantíssima
Vida Parallela que comprengués Catalunya i Montserrat, tan hi-

po s tàtica és la unió entre la nostra terra i el cenobí benedictí.
Aquest concepte resulta evident en comparar els diversos estats
o situacions, que en llurs nou segles d'existència s'han trobat
coetàniament, sincrònicament, la Pàtria i el Monestir.
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Amb vostre nom - comença nostra història, canten els catalans;
i a la seva ombra l'havem vista créixer, sofrir, afermar -se i triom-
far...

Només cal parar esment en l'Índex analitic de l'obra, per veure
confirmada la nostra afirmació.

La Nació Catalana, recordem que quedà fermament constituïda,
amb vida pròpia i independent, a l'onzena centúria. La primitiva
capella dedicada a la Santíssima Verge, convertida en Monestir
benedictí pel gran Oliva, abat de Ripoll, fou en l'esmentat segle
que, amb ella, començà la genuïna història de Montserrat, vin-
culada, per sempre més, en la venerabilíssima Imatge de la Mare
de Déu.

Els segles xii i xiii es caracteritzen per la creixença del San-
tuari, el qual assoleix fama universal pels prodigis que hi tenen
lloc, segons testimoni dels contemporanis, que donaren ocasió als
pelegrinatges i a les pies fundacions, formes devotíssimes de la fe
d'aquells temps, que també són els de la gran expansió de Cata-
lunya, i en els quals culminen les grans figures de Pere Ji Jaume I,
devots, ígualment que llurs súbdits, de Montserrat. Al gloriós pe-
ríode de la creixença segueix el de l'emancipació del cenobi mont

-serratí, de l'insigne cenobi de Ripoll (segle xiv). Aquesta emanci-
pació, que representa la majoria d'edat de Montserrat, degué
sofrir treballosa crisi, de la qual eixí victoriós el nostre monestir.
L'expansió material, coincidint amb ]'espiritual, és la característica
d'aquesta centúria; com ho fou igualment per Catalunya, senyora
de la mar i regina sobirana de les terres que formaven la gran co-
rona aragonesa.

L'autor, amb justesa, qualifica el segle xv el més tempestejat
de la història montserratina.

No menys lamentable fou, certament, per a la història catalana,
en la qual centúria, si és cert que el monestir assolí la seva inde-
pendència, la perdé, en certa manera, com Catalunya, a conse-
qüència de la iniquitat de Casp. Pertorbats ígualment la Pàtria
i el Cenobi, aquest no quedà al marge dels afers de l'època, tant
religiosos com polítics. (El Cisma d'Occident, la guerra contra
Joan II, etc.). La decadència, deturada no obstant per l'abat Vi-
lalba, s'acomplí amb l'ocupació de] monestir pels monjos forasters
de Montecassino. També, gent de fora de casa vingué a pertorbar
la nostra Terra. No obstant, ambdues entitats se salvaren de la
gravíssima crisi material i moral després de deu anys de guerra,
com demostra l'autor; la qual cosa no fou obstacle perquè es re-
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drecessín vigorosos; aleshores es produïren obres de cultura que
palesen la virior de la nostra raça.

Majors malvestats per la ruïna de Montserrat es propugnaren
en les centúries xvi i xvlli.

Ferran, anomenat el Catòlic, inicià l'època més luctuosa del
monestir, la qual culminà desastrosament en el segle XIX. Aquell
taimado monarca, nefastament s'ingerí en el govern del monestir,
expulsà d'ell els monjos catalans i imposà els que féu venir de Va-
lladolid. La pertorbació i les doloroses conseqüències d'aquest fet
tirànic, es palesen en la part de l'obra corresponent. Aquí, com
abans, és evident el parallelisme entre la situació de Montserrat
í de Catalunya. No cal recordar els mals acumulats durant les di-
nastíes austriaca i borbònica. Si bé és de justícia - i l'autor ho fa
avinent - reconèixer que la Providència no abandonà la Casa de
la Madona Bruna, puix l'abadiat de Cisneros fou un dels més glo-
riosos que ha tingut el monestir, del qual, demostra l'autor, fou
el reconstructor moral í espiritual. Continuadors d'aquest gran
prelat s'esmenten els abats Burgos, Garriga, etc., en l'abadiat dels
quals tingueren lloc fets gloriosos, com la represa de la impremta
montserratina, la construcció de l'església actual i d'altres acti-
vítats, les quals permeten a l'autor qualificar de Mecenes a tan
insignes prelats, que produïren la culminació de l'expansió nmont-
s errat ina.

L'arbre de verdes branques - caigué i morí. L'assassí execrable
de Montserrat fou ]'estúpid segle xix.

La ruïna total del santuari, a la qual s'arribà sense que la mo-
tivés cap decadència, puix que res no havia minvat del seu esplen-
dor cultura] i litúrgic, fou deguda, abans que a la soldadesca de
Napoleó, primordialment a ]'absurditat d'haver -lo convertit en
Plaza de Armas ]'estratega de secà, el general espanyol Baró d'E-
roles, el qual no escoltà la prudent observació del nostre general
Manso. El francés Suchet «conquerí» fàcilment la improvisada i
desproveïda plaça, i els seus soldats completaren la nefanda obra,
augmentada fins als darrers extrems, per la «Junta Provincial», or-
ganisme burocràtic creat per al mal.

No n'hi hagué prou encara. Des de l'any 1820 al 1844 fou, per
a Montserrat, el període de la seva definitiva desolació i ruïna. El
Govern constitucional exigí un inventari del que restava del patri-
moni montserratí, la qual cosa serví perquè el Crédito Público s'a-
poderés de les joies que se salvaren dels llatrocinis napoleònics
i del govern central; i el comandant Antoni Grau í En Rafel Grau
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=tingueren cor d'espoliar sacrílegament la Santa Imatge, i d'arra-
bassar-li la corona de la testa». Aquest crim infame passava l'any
1822. Llavors, fets presoners els monjos, es tancà í abandonà el
monestir.

Es extremadament luctuosa la relació, sòbria i serenament ex-
posada per l'autor. Deis anys nefastos que causaren la ruïna total
del santuari, solament un miracle podia fer que, com un nou Llàt-
zer a la veu de la Divinitat, ressuscités.

I el miracle tingué lloc. Un període de reconstrucció s'inicià en
1844, i, malgrat les grans dificultats de tota mena, que semblava
que havien de fer inútils els esforços, aquests reeixiren i, grat sigui
a Déu, continuaren durant la segona meitat de] segle xlx í del que
va del present.

No és possible entrar en més detalls sobre el contingut de la
meritíssima obra del P. Albareda. Després de l'historial de] Mo-
nestir, historial de] qual havem intentat donar una idea, seguei-
xen els capítols, interessants en alt grau, que es refereixen a la
Devoció al Santuari, especialment de la Santa Imatge, í que recal-
quen la transcendència d'aquesta sagrada icona en la Història de
Montserrat. (Miracles i Ex-vots. Romiatges. El Tresor. «Laus Pe-
rennis» i la Confraria). S'ocupa extensament deis Custodis del
santuari. (Els monjos f els ermitans; els donats; els preveres
i servents).

El millor panegíric de l'insigne monestir es troba en l'interes-
sant capítol destinat a historiar la CULTURA, focus lluminosíssim
que irradià per tot el món civilitzat. Les meravelles que sortiren de
l'Scriptorium; les obres de la Biblioteca; la rica collecció diplomà-
tica de l'arxiu; la Impremta, la Pinacoteca; l'Escola de Música, et-
cètera, aureolen esplèndidament entorn de l'insigne cenobi català;
i l'ànima se subleva en considerar que la brutalitat deis homes
hagi pogut convertir en cendres i pols tants tresors acumulats du-
rant més de vuit centúries...

¡Vulgui Déu que l'obra represa de reparar tantes maldats no es
destrueixi en els presents temps, amenaçats d'una nova epidèmia
de barbàrie, disfressada amb noms de virolades coloraines, en-
lluernadores de la ignorància i atiadores de la maldatl

PELEGRÍ CASADES 1 GRAMATXES



3
4
	

B
U

T
L

L
E

T
Í D

E
L

 C
E

N
T

R
E

 E
X

C
U

R
S

IO
N

IS
T
A

 D
E

 C
A

T
A

L
U

N
Y

A

ú
 
c
 

O

	

o
 4

 v
 

1
 W

 1	
~

b
	

o
 
0

 
0

	

R
, 9
	

E
 °

°
 p

, 	
r
n
 z

 v

y
 Ñ

—
 

N
 N
	

6
"
i ^

;r
 y
 
z
 

%
v 	

U
 
E
 
á
  o

 
O

 O
 O

-
O

•
z

	

 
^
^
.
 
	Ñ

 .+
	

W
 
	

z
	

W
 
z
 d

 d

	

Z
-
'
^
	

-
	

a
 

b

	

n	
F
	

E	
I	

I	
I

Q
	

U
 U

 .. I 
[^

 M
 <O
	

^
. j
	

,
O

 
	

Z
^

^
r
.
 
c
_
z

D
W 
	

5. 	
W

 
y9
 

J

	

O
 O

 
	

t
-
 o
	

W
 

^
 O
	

á
 
O

 
O

 o
 

O
v

	

W
 °

 v
=

°
	

y
 
b
w

^
	

z
 
z
°
 
m

	

E
	

N
 u 	

".

^
^
^
E

 
Ñ
	

1
 
1
 
1

o
 

	
á 

U
y
^
	

^,
^

á
J

I	
_

`
._

 _
	

x
m

a
. 	

..2
.3

2
	

eo

Q

	

	9
 
 
	

%
'°

 U
	

^J
W

	

M
 F

^
 
•
o
 
ó
 
ó

 
ó
	

z
 
J
 

U
	

r2
,- 1	

E ,O
 o

 G
O

 O
 O

r
 
W
	

-
 
	

oO
N

N
Ñ
	

O	
O.po po	

ti

	

W
	n
^

	

U C
	

2-

	

0
0
0
	

`; y
	

w
 v

 0 	«

Í7
^	

v
=

 ^m 
c
 
ó
	

°
 
E

 
o

0ò
 o Ñ
	

- ò
 d

	

V
)	

F, E v 	
ó K

 .e	
^n cv 	

Z v
 G
	

v

	

W
	n

	

2V
1U

N
	

W
 C

r BEN
	

C
O

 

	

H
	

%
^
 
°
E
	

W
 
Í
W

y
	

O
o
o

	

^
/ 	

_
V

 •3
 rj 

M
 
M

 
N

W
 

	

o
 
ó
	

>
S

 
o
	

c

	

H
	

`
a

 
°
	

I	
O

 
l•^

' 	
ú
	

_
 N

- a
	

a
 
Á

 
•
 

Oy
 

N
 G

O
 C

U
	

>

W
E
 

O
O
 
b
 b
	

°4 d	
z
 ^

 ;^
 ú

 c
o
 O

 o

^..,

	

	
•o_ "c –	

. ^a	
Z -ó o 	

•meo
iM

 
	

M
 W

 Ó

	

^
 CO

 a00 aN0 	
^

 -^
 ' N

 ..+
 ^
	

V	
v

W
 a	

r	
^O ^O ^O 	

U C 	
U_ .^

	

y _y U	
fl' O
E
 ^

 )fl C
O

b
a
	v

	
c U

	

C
 
 
 
 
	

O	
.. O

 ^1	
–

 Z
^
	

b

	

CO [u W
	

0
0

 –
	

O

	

n -o ao 	
z

f) 	
Q

 
	

I	
,^	

W
 n
	

tl

L
 O

q
	C

o
E

	
I	

I	
I

	

•2
 E

 U
 N

 V
' O

. 	
s
	

-ú Ú

	

Ñ
 ^

 h
0
 Q

0
 ^

0
	

a
O
	

h CO
	

U U á
V
 
	

N	
Q

 b á	
•

nU

O
T
-
-
k
U

 
~

	

 
ó
	

a
 
o

	

o
 
ó
 .n 	

u	
.°

 ó
 á
	

II
	

ó
 á

W
	

v,	
L
•
:
v


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40

