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Rocabruna (*)

Història, Prehistòria, Tradicions, Llegendes

R 
OCABRUNA és un poblet situat a uns 8 quilòmetres al NE. de
Camprodon, avui agregat al municipi de Baget.

És un poble petit. Al voltant de la «plaça» hi ha set ca-
ses reunides, comptant l'església, la rectoria i l'escola. De les no-
ranta cases que conté la població, no se'n veuen, des de la plaça,
més d'una vintena, i encara mirant niolt lluny.

Anant-hi des de Camprodon, per un camí deliciós que va vore-
jant el riu Rítort i el Boixeda, en una hora í mitja s'arriba al coll
de la Boixeda, d'on pren nom el petit afluent de] Ritort suara es-
mentat, i des d'aquest coll (1.100 metres) es pot admirar un bellís-
sim i grandiós panorama pirenenc. Des de la serra de coll de Plu-
gents, per on passa el camí de França (camí gallo-romà que entra
al Vallespir per coll d'Ares) que tanca l'ala esquerra, es veu al fons
la immensa mola del Montfalgars (1.610 m.) que va seguint cap a
coll Bernadell, Roc del Tabal, coll de Mal Rem, í continua una bella
carena dita de Bordellat, fins al cim de Can França i Coma Negra

()Aquest treball fou resumit en una conferència donada al CENTRE, el dia 13 d'abril de
1932, amb el tema Una petita clotat prehistórica.
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(pic gegantí, el més meridional del Pireneu), i a la dreta, cap a la
mar, s'albira un grandiós seguit de muntanyes entre el puig de
Beslracà, serra de Bordellat i la Mare de Déu del Mont, formant
una portentosa renglera de carenes que s'aplanen fins a la mar,
que es deixa veure en el golf de Roses.

En primer terme, entre el coll de la Boixeda, Montfalgars í coll
de Mal Rem, es forma una vall plena de verdor i de belleses. Al
mig d'aquesta vall s'alcen, en un promontori inexpugnable, soles
i tristes, les ruïnes del castell de Rocabruna, i per tota la vall i
cims, escampada la població, que, per cert, modernament està so-
frint una marcada tendència a deshabitar-se, puix queden moltes
cases tancades.

La Població

La gent d'aquesta muntanya té quelcom d'atractiu per la senzi-
llesa de costums, l'afabilitat en el tracte i el desig d'ésser atents.

En el parlar honi nota una marcada influència franca i encara
altres particularitats lingüístiques ben importants. Pronuncien

aures per arbres,
eïna per eina,
Cornp-rodon per Camprodon
igual-arnen per igualment,
cirer per cirerer.

Entre altres de no menys importants, cal consignar que si bé
empren la paraula «llei », per fer creure les bèsties, en lloc de dir
«llei» o bé «arri », diuen codi.

Rocabruna és parròquia urbana d'entrada amb rector de l'arxi-
prestat d'Olot, abans de l'ardiaconat de Besalú (Botet i Sisó, Geo-
grafía General de Catalunya, Girona, fol. 715).

En el Nomenclator Geográfico Histórico de la Provincia de
Gerona, publicat per l'«Asociación Literaria de Gerona», l'any 1883
Alsius i Pujol diu: «Rocabruna-any 1362 Par. Sti. Felicis de Rocha-
bruna, Cond. y Arcedíanato de Besalú, VICINATUS DE VELENE-
DEL, Castrum de Rochabruna.» (Tr. LL. Verd, pág. 6 i 7).

El Nom

Encara que En Cèsar A. Torras diu molt planament que l'eti-
mologia de Rocabruna és ben clara i que ve de la brunor de la
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roca on està emplaçat el Castell (Comarca Camprodon, fol. 90), jo
crec modestament que aquesta etimología és menys clara de] que
sembla.

En un document de l'any 999 era anomenat simplement Pruna
(Monsalvatge, document citat en parlar de l'església), i en manus-
crits i pergamins que hom posseeix apareix per ordre d'antiguitat
escrit «Rochapruna», «Roca Pruna» i, per fi, «Rocapruna»: Snctum
petri et felicís de Rocapruna, (1728). També en la Butlla de Be-
net VIII a l'Abat Bonfill de Camprodon és anomenat «Prunarias»
(Arxiu Municipal de Camprodon).

En el mapa de Catalunya d'Aparici diu «Rocapruna», i en 1'edí-
tat per López i Vargas uns anys més tard (1776) diu també «Ro-
capruna».

En canvi, en el mapa de les vegueries de Catalunya i Rosselló
editat per U. Walk, el segle xvii o xviii, diu «Rocabruna».

A França hi ha tres llocs anomenats Rocabruna; a Catalunya
encara n'hi ha un altre a més del que ens ocupa. ¿No podria haver
portat aquest nom un senyor de l'altra banda del Pireneu? En l'è-
poca de transició entre el Pruna i el Rocabruna o Rocapruna (1000-
1350) la influència franca era decisiva.

Cal afegír una observació. A La Roca (Vilallonga, prop de
Camprodon) hi havia un castell que al segle xiv (1309) fou propi de
Pere des Bach o dez Bach senyor de Rocabruna. Aquest castell,
l'hi donà la seva mare. Aquesta família fou senyora de La Roca
i de Pruna.

Pot ésser aquesta la formació del nom?
Cal observar que en l'escut de la famílía de Rocabruna que

publica Feliu Domènech i Roura en el Nobiliari General Català,
escut procedent de la sepultura dels Rocabruna a la Capella de
Santa Margarida de Peralada (segle xv), hi ha un turó de tres pics
amb una grossa creu, i en el camp llis que deixa el massís del turó,
hi ha dues inicials: R. B., Roca Bruna.

Els senyors de Rocabruna, entre altres títols, tingueren també
el de senyors de Peralada.

Correspon a un altre 1'aclaríment d'aquestes hipòtesis; cal, però,
no oblidar que encara avui la gent del país diu Rocapruna de la
mateixa manera que diu encara Camp-rodon de Camprodon Cam-
po Rotundo.

« Rocabruna, diu César A. Torras, amb la seva petita i hermosa
vall és una excepció de totes les altres terres que ]'envolten.»
I afegeix: «situat a 400 metres menys d'altitud, en terres més
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calentes, de diferent fesomia general, de diferent conreu í de fruits
distints, no forma part ja per naturalesa d'aquesta regió.» (Co-
marca de Camprodon, fol. 10).

En efecte, tota la fesomia d'aquesta petita i xamosa vall és ben

diferent de les abruptosítats que l'envolten, rocoses vers l'occident
(coll de Mal Rem); altíssimes i sense vegetació grossa vers el nord
(Montfalgars i coll de Plugents), i menys altes però no per això
menys diferents pel coll de la Boixeda, d'on, cap a la dreta, seguei-
xen el pla dels Esqueits i després els grans roquissers de calcària
que avancen en direcció al Castell com si volguessin tancar la vall.

«Per Rocabruna - diu Mossèn Font i Sagué - passa l'extrem
més oriental de la faixa carbonífera pirenenca que baixant del coll

de les Moles segueix vers Sant Antoni de Camprodon».
Els rius que llevat de coll Sa Mola envolten el Castell, són dos:

l'un baixa del replec que formen Montfalgars i coll de Plugents, al
qual s'ajunten unes poques aigües que es repleguen sota la Boi

-xeda, i l'altre baixa de coll Bernadell, Les Ferreres i el Molí de
l'Espada. Ambdós rius, en apropar-se al Castell vénen a córrer
sobre llit de roca, que s allarga encara cap enllà del camí de Baget•

El terreny és rocós, sobretot en el tros que agafa des del peu
dels Esqueits fins a coll Sa Mola, o sigui, la part rocosa que pre-
senta el fons de la vall, és formada de conglomerats que presenten
ben diferents fesomies de mides i colors, clars, rogencs, ferrugino-
sos; els uns fàcilment disgregables í els altres fortament adherits;
compostos els uns de pedres petites, i els altres inclouen pedres
fins de 0'30 m. cúbics.

Hi ha entre La Barneda í el camí del costat del riu unes roques
ferruginoses que fiquen les seves capes verticalment dins de la
terra; més avali del riu, sota Can Planes, es troben pirites de ferro
força riques, en fornia de bombolles, en tamanys ben diferents, sí
bé sempre tendint a la mateixa estructura ovalada.

Hi ha també ferro que, encara que bastant separat, és de Roca-
bruna, a les mines explotades ja a l'època romana, les quals es
troben seguint el camí que passa per la casa dita La Masó, i vore-
gen el vessant oriental de] Montfalgars en direcció a Franja. Al
llarg del camí es troben quatre cases, Cal Magí, Cal Gaburra, el
Cortal i, molt més amunt, les Ferreres, a la qual deu venir el nom
d'ésser la més pròxima a les mines. Des de Les Ferreres es veu l'al-
tra mina oberta modernament a sota mateix de la frontera. Un xic
més cap a Montfalgars hi ha unes pedres que es veuen perfectament
i poden fer de guia; no és molt Lluny. Queda uns cent metres més
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alta que la moderna; ambdues avui són abandonades, la de l'època
romana és ben digna de visitar-se; s'hi troben menys perills i més
belleses que en la moderna, oberta als començos d'aquest segle.
Fou abandonada per la dificultat dels mitjans de transport i per
no ésser tan rica com al principi creien. Sembla que no era ferro,
ço que hi cercaven.

Entre Montfalgars i Coma Negra es forma, en la collada pire-
nenca, una depressió el més baix pas de la qual és coll Bernadell.
Part de Vallespir de la collada de Bernadell hi ha la Val! de Ker,
Valldequés actualment, que, tal com el nom indica, és una vall de
la qual es destaquen enormes blocs de pedra calcària. Part d'ací
de coll Bernadell, i marcadament cap a la banda d'Olot, s'estenen
una bona colla de cingles i serres que tenen per característica l'os-
tentació de grans blocs i d'amples zones, a vegades, de calcària.
Aquesta zona es pot delimitar a la banda de Ponent per Roca Sa
Beya, i cap als Esqueits, agafant tots els cingles que aquests com

-prenen; per Migjorn, agafen, venint de Valldequés per coll Berna-
del], tota la cinglera de coll de Mal Rein i el Roc de] Tabal, des
d'on la zona, menys característica, però ben marcada, segueix en
direcció a la costa tot agafant plenament els cims de Bestracà i al-
tres serres veïnes cap a la Mare de Déu de] Mont.

Des de Roca Sa Beya, límit occidental d'aquesta clotada, es do-
mina tota la vall de Rocabruna, bastant més alta que la restant
i com aguantada per coll Bernadell i els Esqueits, i es pot compro-
var com tota l'allargassada clotada que s'estén en direcció a la
mar, sembla que s'hagi desprès dels cims veïns, i en una convulsió

terrestre s'hagi esmunyit cap al fons, tot deixant al descobert o
deixant pas a l'aixecament o major pronunciament dels cingles de
calcària que tots els cims veïns ensenyen.

Hom té la impressió que aquesta depr.essió és obra d'una bran-
ca dels volcans d'Olot que haurà arribat o no a manifestar-se fora
la superfície com a volcà, però que, en veritat, ha influït d'una ma-
nera decisiva en la formació de les característiques geològiques

d'aquesta vall. El clima mateix ens ho ensenya d'una manera plàs-
tica. El pi havia senyorejat en la vall de Rocabruna, i ultra el fet

geogràfic d'existir amb el nom de La Pineda una de les zones més

castigades per les forces que discuteixo, es dóna el cas que he tro-
bat fòssils de pi de grans tamanys (1). Això vol dir que un temps

la temperatura fou molt millor que avui; que vingué un cataclisme

(1) 1 també lava volcànica bastant pesant.
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que fossilitzà la vegetació, i que la nova no trobà el mateix clima;
que el pi no pogué viure-hi per ésser massa freda la temperatura.

A aquestes circumstàncies que es troben localitzades estricta -
ment ala petita comarca de Rocabruna, dec afegir una observacíó
molt important. Avuí a la Vall de Rocabruna reapareix el pi; als
últims dos anys s'han vist néixer en diferents llocs alguns pins.

El clima a poc a poc recupera les qualitats que permeteren la
vida a pins grandiosos, dels quals he trobat rastre fossilitzats.

L'Església

L'església de Roca bruna és un bon exemplar romànic. Feta edi-
ficar per Pere des Bach o Desbach, senyor de Rocabruna, als anys
1469-1477, i fou construïda amb pedra calcinal molt abundant al
país. Els murs són de poc més de set pams d'ample, polits i ben
conservats. L'interior fou enguixat, i això li tragué bona part de la

bellesa. L'any 1929 fou restau-
rada i ara torna a lluir els car-
reus sense 1'enguíxada que els
enlletgia.

Està tota construïda de la
mateixa classe de pedra fins a
la coronisa, des d'on la volta,
és feta de diferents materials
menys pesats i coberta de pis-
sarra, el mateix que l'absis.

Orientada de cara a migdia,
fou aixecada damunt d'una es-
glésia anterior, probablement
arruïnada. Aquesta església, de-
dicada a Sant Julià, existia l'any
IV de Robert Rei de França, 999
(Monsalvatge, vol. primer de la
Colección Diplomática del Con-

J dado de Besalú, fol. 248). (Vegeu
'	 nota n.° 1 al final).

Poden veure's encara pedres
que hom suposa d'aquesta pri-
mera església, en la part del mur
assenyalada amb unes creuetes.
Ho certifica el fet d'ésser lliga-
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des les pedres amb morter de diferent composició que la resta de
l'església actual i, a més, el gastades que són. En la collocació no
es pot apreciar cap característica especial; encaixen molt bé amb la
fàbrica dels murs actuals, i hi ha un rengle en què estan intercalats
blocs vells i blocs moderns.

Les pedres procedents de la primera església foren utilitzades
per a aixecar l'escala d'accés al campanar (K) que está conmpleta-
ment construida a base d'aquelles despulles. El campanar, quadrat,
té quatre finestrals que estan ocupats per altres tantes campanes,
la Inés vella de les quals data de l'any 1798.

L'interior de l'església, ara, després de la restauració, és força
escaient: té dos altars per banda, i al fons, l'altar major de pur es-
til barroc, on són de remarcar les imatges de Sant Pere i Sant Fe-
liu , patrons de l'església, i uns retaules amb escenes del martiri de
Sant Feliu en fusta daurada i policromada.

Aquest altar tenia un sagrari que, perquè es va corcar una
mica, un parent d'un rector que hi hagué fa mis 15 anys i que era
fuster, va treure'l serrant -lo i en va fer un de nou; no cal dir que
el que va fer-hi és una vertadera desgràcia. El sagrari corcat i a
més fet malbé per aquest fuster sagrat, corria fa uns anys per la
sagristia com un estri vell; ara ha desaparegut.

L'altar major ve un poc gran a la volta de ]'absis i fins a l'am-
plada; ha d'encabir-s'hi un poc replegat, la qual cosa potser encara
l'afavoreix. Al costat esquerre hi ha un pas (B) per anar a la sa-
gristia.

Els quatre altars laterals oberts modernament, potser al 1742,
són dedicats al Sagrat Cor (F), al Roser (gran festa del poble) (D),
a la Mare de Déu de la Salut (E) i als Dolors (A). Primerament
aquest darrer altar era com els altres, però l'any 1742 va ésser en-
fondit més, probablement per posar-hi el confessionari que pertot
arreu que el posessin que no fos allí tenia de fer nosa.

Els altars A i E són completament cecs; els altres tenen una
obertura que proporciona prou claror al temple. L'església abans
de 1742 no tenia altres altars que el major í l'A, les altres parets
eren sense les concavitats fetes per posar-hi els altars E, D, F;

1'A era solament enfondit com els altres són ara, i encara devia estar

obert entre la data de l'edificació i la restauració de 1742, ja que
en fer l'església crec que la planta seria exacta a la de Granollers

de la Plana. Quan no tenia els altars, tampoc no tenia altra llum

que l'òval del costat de la porta.
La pica baptismal (G), és una gran peça buidada i arrodonida,
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sense cap ornamentació, empotrada a la paret. Més senzilla í no
per això menys graciosa és la pica que fins ara serví a l'entrada
de 1'esglésía (I). És una pedra de dos pans en quadre per quatre
d'alta que té al cim el buit com d'una cassoleta; hom té d'ajupir-se
per prendre l'aigua beneita. Abans estava on està la que hi han
posat ara amb motiu de la restauració (H), que és de marbre blanc
en forma com de petxina, clavada a la paret a l'altura usual.

En l'interior d'aquesta església, l'any 1640, el 4 de març, el no-
ble Lluís Descatllar va fer donació, o va establir en emfitensi als
habitants de Rocabruna o als seus hereus o consfmils, de tots els
terrenys que eren de la seva senyoria que són una bona extensió,
i que denominen comuns.

El Castell de Rocabrana

Enmig de la graciosa vall que es forma entre el coll de la Boi-

xeda, Montfalgars i coll de Mal Rem, s'alça en un promontori in-
expugnable l'enorme massa de roques que són la base del castell
de Rocabruna, avui en completa ruïna, i ja difícil de cercar la seva
veritable distribució interior, en alguns llocs.

En primer lloc i com a cosa fonamental, he cercat l'entrada al
castell o, millor dit, al recinte de les muralles, í després de ben me-
ditat i estudiat el que poden dir-ne les seves ruïnes, he vist clar
i ordenat, des de la porta que jo assenyalo, tot l'enrenou de murs
i places que abans no sabia compaginar.

Venint per coll Sa Mola, que uneix, encara que amb molts me-
tres de desnivell, el Montfalgars amb el pic que aguanta el Castell,
en trobar-nos al comerç de les roques a uns 60 metres sota el cas-
tell, pujar pel dret és quasi impossible durant una lluita, pel molt
pendent i perquè en arribar al peu de la ¡inmensa muralla de set
pams d'ampla i molt ben unida, no hi hauria el recurs d'amagar-se
rera una roca i hom es presentaria obertament perquè el matessin.
Tombar llavors cap a l'esquerra és impossible: uns roquissers ta-
llats sobre un horrorós precipici ho priven; tombem, doncs, cap a
la dreta, que, si ho fem sense enfilar-nos al peu de la muralla, això
és, sí ho fem des del peu de les roques que arrancant de coll Sa
Mola pugen al Castell, fins i tot podrem imaginar-nos-hl un camí.
Ja que ]'altre és impossible, seguim aquest, í tot anant voltant el
recinte murallat passarem primer per sota un gran rectangle (D)
de 6'5 x 9 metres d'edificació. Els costats nord i occidental són part
de la muralla que tanca el recinte, í les ales sud i oriental són, la



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
	

L
À

M
. L

X
IV

zzo00ooo



B
U

T
L

L
E

T
Í D

E
L

 C
E

N
T

R
E

 E
x
c
U

R
S

1
0
N

iS
T

A
 D

E
 C

A
T

A
L

U
N

Y
A
	

L
À

M
. L

X
V



ROCABRUNA	 269

L c/ ¡

Planta del Castell de Rocabruna

primera, l'ala nord d'una plaça lateral al castell, i la segona, la
muralla occidental de la plaça d'armes.

Passem després, seguint la volta al castell, per sota una gran
ala de muralla de 39 metres, després dues torres (segons diuen
una d'elles la de l'homenatge) entre les quals hi ha 23 metres més
de muralla. En segueixen 18 metres més fins arribar a sota l'única
part del castell que no té doble muralla. Es troba en primer terme
la capella (E) dedicada a Sant Llorenç. Segueixen encara 21 metres
de muralla, que és l'ala oriental de la part habitada del castell, i
ens trobem que un camí que s'ha fet cada volta més difícil, ara es-
devé impossible. Comença l'horrorós precipici que ells barrava el
pas des del coll Sa Mola, i després de fer camí sola 130 metres de
muralla i torres, ens trobem al peu d'un precipici sobre el qual
s'aixequen les columnes de la forca, que són tres columnes i no
dues, com diu algun historiador, í encara no hem trobat per on
s'entra al castell. Aquest és l'enigma: un castell sense entrada; però,

poc abans d'arribar a les columnes que aguantaven la forca, hi ha
una grossa roca on anava a descansar un pont llevadís d'uns cinc
pams d'ample, que baixant del nivell del pont de la plaça d'armes,
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passava entre les columnes de la forca i la muralla (en la planta
del castell (S) iniciem el camí que devia menar-hi).

Així, els no coneixedors del castell no velen mai la porta, ama-
gada com els quedava per les columnes citades, í els qui ho sabien,
la trobaven en el lloc de més difícil accés, a l'únic lloc on pujar pel
dret és impossíble; en un lloc en qué quedava curosament guardada
de la vista de l'enemic.

Doncs, des de la roca fem soroll de cadenes i fem davallar el
pont des del pedrís avui cobert d'eures; pugem entre la muralla i la
forca, i entrem majestuosament al castell.

Fent-ho per aquí es troba lògica la distribució interior. En en-
trar, una espaiosa plaça d'armes voltada de torres en tres dels
seus quatre costats, i, al mig de la plaça, la cisterna. Entrant, í, per
tant, de cara al nord, tenim a la dreta una gran torre habilitada per
a defensa, dominadora de tot el castell i l'entrada; al fons o nord,
la gran muralla, al costat sud la part habitada del castell i a l'es-
querra, el rectangle de qué he parlat en primer terme, voltant la
muralla, el qual considero que seria utilitzat com a caserna. En-
cara que no tinguessin gran nombre de soldats, al castell, una dot

-zena d'homes i alguns cavalls bé hí eren, i allò és fet per posar en
la part fonda cavalls; en el pis, tropa, i al cim, torre de defensa i
vigilància, unida probablement per pont llevadís amb la part ha-
bitada pels senyors.

Així sembla indicar-ho una bretxa amb pedrís que tenia una
gran ala de muralla (l'occidental de les habitacions), que un llamp
va fer caure fa pocs anys.

El suposar que una de les torres que queden seria la de l'ho-
menatge, crec que és una mica gratuit. La part edificada del castell
tenía, almenys, dues torres angulars, una de les quals donava a la
plaça d'armes; hí havia encara una torre (A), la més alterosa a jut-
jar per la base, la situació de la qual la feia ésser la que sens dubte
era visible de més lluny, i semblaria més indicada per a ésser la de
l'homenatge que les altres; demés, aquesta o la del castell que dóna
a la plaça d'armes tenien d'ésser, no crec que fos una torre que
des de la plaça d'armes no es veia.

Hom considera que per la part del coll Sa Mola, sobre la mu-
ralla, hi havia un pas per a la ronda de guàrdia, particularitat que
no tenia cap més muralla del castell; és just, doncs, que situessin
en els flancs sud les torres B i C per millorar la visualitat dels con-
torns, ja que les espitlleres que hi havia (de les quals encara queda
alguna) no donaven prou camp.
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La peça de les edificades al castell que dóna més detalls, és la
capella (E), de la qual es pot apreciar l'arrencament de la volta i
l'existència de dues espitlleres o finestretes de Llum reduïdissima;
l'una donava a la plaça petita, entre l'edificació i les dues torres
de la muralla sud, i l'altra, a l'interior del castell, a una altra ha-
bitació o potser a un petit jardinet, car en aquest tros és on no
queda cap fonament de mur, i, per tant, aquesta finestra donava a
una gran peça. Menjador, jardí, saló?...

L'entrada a les habitacions era a la plaça d'armes, tal com
queda assenyalat (F). Dues peces queden encara marcables (G i H);
la resta és impossible de compaginar.

MANUEL BASSA I ARMENGOL
(Continuarà)

Tradícíons de la Seu
de Barcelona

Costums

N els antics costums jurídics, era acceptat que sí en portar un
condemnat a ésser penjat trobava Nostre Senyor pel camí,
aquest el lliurava de la pena. Si es creuava un combregar o

processó en la qual anés la sagrada forma, amb la comitiva que
menava un reu a la mort, el capellà que conduïa la imatge o la sa-
grada forma, es dirigia vers el condemnat, sense que ningú no po-
gués impedir-li el pas, i la posava damunt de la testa de l'infeliç.

Amb això significava que la divina voluntat era que aquell home

fos lliurat de la mort. La protecció divina arribava solament a lliu-
rar el condemnat de perdre la vida, però no fins a fer-li obtenir la
llibertat; quedava mancat de llibertat, però sota l'empar i jurisdic-
ció de l'Església, que el custodiava. A la Seu hi havia una petita

cambra, encara exis-tent, destinada a tenir-hi presos els reus que
es trobaven en aquest cas; no sovintejava, però diverses vegades

s'havia produït. Aquesta petita presó es troba damunt del portal
de Sant Sever en el claustre. S'hi puja per una estreta escaleta a la
qual s'entra per una porteta que hi ha darrera de la fulla esquerra

de la porta que tanca l'indicat portal. Hi ha una menuda cuina per
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a fer-s'hi el menjar els mateixos presos, i té dues finestres, una
que dóna al carrer del Bisbe, í una altra al claustre.

Durant l'estada del rei Felip V a la nostra ciutat, fou condem-
nat a ésser afusellat un oficial de tropa que havia comès un de-
licte. En ésser conduït a la mort, la comitiva militar es creuà amb
un combregar, i el sacerdot que dula la sagrada forma seguida-
ment cobrí amb el copó la testa de l'infeliç; però el capità que co-
rnanava la tropa l'apartà bruscament, féu continuar el camí a la
seva gent i el reu fou mart violant els costums de la ciutat. Aques-
ta fou una de les coses que varen congriar l'ambient d'antipatia al
voltant d'aquell reí.

També eren lliurats els delinqüents que en ésser perseguits
aconseguien posar-se dintre d'un temple o tan solament tocar-ne
la paret, o sigui, que «s'acollien a sagrat », puix que la força ar-
mada no podia exercir la seva autoritat davant del poder de l'Es-
glésia. Els delinqüents que es trobaven en aquest cas, eren així
mateix tancats en la indicada presoneta.

També era costura que si en penjar un condemnat es trencava
la corda o dogal, aquell restava lliure de la pena de mort, puix
s'interpretava el trencament com un voler de Déu. En agraïment
a aquest voler celestial, era costum que els condemnats que es
lliuraven de la mort oferíssín la corda a la Seu, com una pre-
sentalla o ex -vot. Les cordes ofrenades eren penjades en un clau
que encara es pot veure en la capella del claustre que es tro-
ba en l'angle que formen els carrers del Bisbe í de la Pietat, on
té el seu estatge el nostre bon amic Enric Badia, cicerone oficial
del temple.

Ni l'encontre del combregar amb una comitiva que portés un
d:línqüent a la forca, ni el trencament del dogal, eren sempre obra
de la casualitat, puix més d'una combinació s'havia fet a fi d'ob-
tenir els indicats resultats, tant per part de les mateixes autoritats
com per part de la família dels condemnats, que feien fer dogals
propensos a trencar-se amb facilitat tot i semblar resistents. L'exis-
tència de dogals falsos ha donat orígen al vell refrany que diu:
amagar la corda a casa del PENJAT, i el rnenys conegut: amagar
el dogal a casa del penjat, per significar que s'ha fet o amagat la
cosa de la manera que més podía comprometre i en el lloc on
menys s'hauria hagut de fer.

Les cordes que havien servit per a penjar un delinqüent eren
considerades com un gran talismà o amulet; per això el poble feia
tot el que podia per poder-ne obtenir un bocí, i més d'una vegada



TRADICIONS DE LA SEU DE BARCELONA	 273

havien estat preses o se n'havia tallat un tros de les que penjaven
en la capella del claustre de la Seu.

Antigament, al punt de les dotze de la nit del Dijous Sant, sor-
tia de la sagristia de la Seu una processó que voltava el temple
per anar a dipositar damunt de l'altar un reliquiari contenint una
espina de la corona de Nostre Senyor. Permaneixia allí durant tot
l'endemà, a fi que el poble pogués venerar-la. A aquesta processó
concorria un canonge dit el dormitoler, el qual portava tres cande-
les de cera verda, dues d'enceses i una d'apagada. Aquestes tres
candeles simbolitzaven les tres úniques catedrals basíliques del
món cristià sota l'advocació de la Santa Creu, o siguin, la magna
basílica de la Santa Creu de Roma, el temple de Jerusalem i la Seu
de Barcelona. Les dues candeles enceses representaven les basíli-
ques barcelonina i romana, enceses a la llum del cristianisme, f
l'apagada, la de Jerusalem, en poder dels musulmans infidels, i per
tant, sense poder irradiar la seva llum damunt el món cristiá.

Fins a una época relativament moderna havia existit el costum
de plantar un pi davant de] presbiteri, el dia primer de maig, com
també se'n plantava un en el pati de la casa dita de la Pia Almoina,
Inés comunament de la Canonja. Segons la tradició, aquest pi es
plantava en els dos llocs, però majorment e] de ]a Seu, en recor-
dança del bosc de pins que hi havia hagut en e] lloc on avui s'alça
la Seu, i on, com ja hem dit, l'apòstol Sant Jaume predicà la llei
de Crist per primera vegada a Barcelona i a Cataluuya.

Els cossos sants

En ]a Seu hi ha quatre cossos sants, i de tots ells ]a tradició
en conta la història.

Santa Eulàlia.— Segons la veu popular, era filla de Sarrià. As-
senyalen el lloc on hi havia la casa en què va néixer. El seu pare
era pagà, i ella, de molt nena se sentí cristiana. Com a tal feia
molta caritat. Un dia portava tota una faldada de pa a uns pobres;
el seu pare ho veié i volgué reptar-la. Li preguntà amb rudesa què
portava tan amagat, i ella contestà que eren flors. El seu pare ho

volgué veure, puix no ho creia, i en ensenyar-l'hi va resultar que,
en efecte, per miracle, portava una faldada de flors en Lloc de pa.

Prop de casa la Santa hi havia un pou. Un dia velé com dues
noietes en venien proveïdes de grossos càntirs tot plorant, perquè
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el pou s'havia eixugat i no havien pogut omplir-los, i temien que

llur pare els pegaria. Santa Eulàlia les requerí que la seguissin;
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estengué el seu mantell damunt l'eixut pou, i aquest al moment va
brollar amb gran abundor d'aigua, que arribà a sobreeixir-se pel
brocal, i pogueren les noietes omplir amb tota facilitat Llurs càn-
tirs. L'aigua d'aquell pou produí un gros corrent que va originar
un riu, encara conegut per la nostra gent de mar per riu de Santa
Eulàlia, que no és altra cosa que el corrent d'aigua produït en el
subsòl de la ciutat, producte de les filtracions de pluges i les ai-
gües que subterràniament baixen de l'ample amfiteatre de munta-
nyes que corona la ciutat, corrent que en algunes ocasions en
produeix de submarines que arriben a sentir els nostres pescadors
i mariners.

En el paratge conegut per Desert de Sarrià, hi ha una font que,
segons la tradició, és record del pou que féu brollar la Santa.

Quan el cònsol Decià per manament de Roma recruà la perse-
cució dels cristians barcelonins, Santa Eulàlia se li presentà i l'in-
crepà per la seva conducta. Per això el ponci la féu prendre i li
féu donar martiri, per veure si la feia abdicar de les seves creen-
ces. Segons la tradició, n'hi foren aplicats tretze. Fou un d'ells el
tirar-la tota nua, posada dintre d'una bóta plena de claus i bocins
de vidre, carrer avall de la Baixada de Santa Eulàlia, que en pren-
gué el nom. La bóta hi fou feta rodolar diferents vegades. En re-
cord hi ha encara, al començament de la baixaaa, una capelleta
ainb la imatge de la Santa al costat d'una bóta.

Un altre martiri fou el de tancar-la tota nua dintre d'un corral
de bestiar, perquè les puces la fiblessin i xuclessin. A milers varen
cobrir í torturar les seves tendres carns. És creença que en record
d'aquest suplici, a mitjan febrer, data de la festa de la Santa, les
puces són majors de mida i piquen amb més fúria.

Un altre martiri fou el de passejar -la dalt d'un carro tota nua
pels carrers de la ciutat per exposar-la a la vergonya. Déu va
compadir-se'n i envià una abundosa nevada que la cobrí de neu
i amagà les seves carns a la vista lúbrica del poble.

És fama que va ésser tancada en una presó situada al carrer
conegut per la Volta de Santa Eulàlia, que va del carrer de la Bo-
queria al de Fivaller. Es creu que des d'aleshores, avergonyit, el
sol mai més no ha volgut tocar aquell carrer, excepte el dia 12 de
febrer, festa de la Santa.

Vist que no volia renunciar a les seves creences, fou clavada en
una creu en forma de X enmig de la cridòria del poble. Segons una

tradició, sofrí aquest darrer martiri en el lloc on avui hi ha el Pla

de la Boqueria, on més tard fou construït un dels portals del se-
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El cos de Santa Eulàlia protegit per la neu

gon recinte murallat el qual fou conegut durant alguns segles per
Portal de Santa Eulàlia. En la casa que fa cantonada als carrers
de la Boqueria i Cardenal Casanyes, hi ha una làpida mig esbor-
rada í de mal llegir que commemora aquesta feta. Hi ha altres
versions de la tradició que suposen que fou martiritzada al lloc on
avui hi ha la plaça del Pedró, i en record del cas fou alçat el mo-
nument -font coronat per una imatge de la Santa que hi ha en aque-
lla plaça. Una altra versió vol situar el martiri prop de la mar, en
un sorral on més tard van alçar l'actual temple de Santa Maria
del Mar. Una altra, per fi, creu que va ésser als afores de la ciu-
tat, si fa no fa on és avui el parc de la Ciutadella, cap al costat de
l'Escola municipal de música.

Durant molts segles fou ignorat el lloc on es trobava el cos de
la Salita. En un moment que hi hagué molt d'interès per descobrir

-lo, el senyor Bisbe manà que tots els ciutadans es lliuressin a fervo-
roses oracions i penitencials dejunis; amb això creia que la Santa
el revelaría i es podría aconseguir el descobriment. Així fou re-
trobat miraculosament el seu cos en l'església de Santa Maria de
les Arenes, o sigui, Santa Maria del Mar. Es cregué que devia
restar a la Seu, i decidiren portar-lo -hi amb solemne processó. En
arribar aquesta a l'antiga plaça del Blat, i en el moment en què
havia de passar per sota del Portal de Mar, o sigui, el portal del
segon circuit de muralles que es trobava al filial de l'actual Bai-
xada de la Presó i tocant al carrer de la Tapineria, el cos va detu-
rar-se i de cap manera no volia passar el portal, o sigui, entrar de
fet dintre el clos de la vella ciutat. Totes les grans dignitats ecle-
siàstiques que assistien al trasllat, els nobles cavallers i el poble,
calgueren de genolls í feren devota oració. Però tot fou endebades
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puix de cap manera no volia passar endavant. Quan no sabien
com conjurar el conflicte, es vejé baixar del cel un ángel que amb
el dit assenyalà un beneficiat de l'església de Santa Maria de les
Arenes, segons unes versions, i un canonge de la Seu, segons d'al-
tres. Totes les mirades varen fixar-s'hi, i ell, penedit, confessà
com en intervenir en el trasllat de la Santa, volent-ne tenir una
relíquia, li havia pres un dit del peu. Va retornar-lo al moment, í
posat de nou a la Santa, aquesta es deixà portar amb tota facilitat
í no es resistí a entrar a la seva ciutat. En l'antiga plaça del Blat,
on tingué lloc l'escena, fou alçat un monument coronat per un án-
gel, i passà a anomenar-se Plaça de l'Àngel.

El cos de la Santa fou dipositat en la cripta de la Seu i allí
estigué molts anys en un rústec sarcòfag de pedra. Però es cregué
que calia per a la patrona de la ciutat un estoig més ric i valuós,
i es decidí construir -li el sarcòfag d'alabastre que avui ocupa. En
inaugurar-se el nou sepulcre, vingueren a la nostra ciutat molts
reis i bisbes; entre els primers, una reina d'Hongria que sentí cu-
riositat per veure el cos de la Santa. Fou previnguda que els cos-
sos sants no es poden veure, i, altrament, que la Santa estava nua
i que potser se sentiria avergonyida si se la miraven; però la reina
no féu cas dels advertiments, allegant que a una reina tot era per-
mès. Davant de la seva insistència i tossuderia se Ii concedí; però
així que fou destapat el sarcòfag i s'abocà per veure l'interior,
quedà cega completament. La reina comprengué el seu error i pe-
cat, i demanà perdó de bon cor reclamant a la Santa que Ii tornés
la vista. Aquella fou pietosa i la hi retornà, i la reina en agraïment
regalà a la nostra ciutat la banda d'or i brillants que envolta la
custòdia de la Seu.

Sant Ramon de Penyafort. En una de les capelles de la nau
de la dreta, es guarda el cos de Sant Ramon de Penyafort, que es-
tava en l'església de] convent de Santa Catarina, al qual havia
pertangut el Sant. Fou traslladat a la Seu després de l'incendi d'a-
quell magnífic convent, ocorregut durant els fets tumultuosos del
1835. El sarcòfag està damunt de l'altar, i per la seva part inferior
té un forat pel que pot fàcilment ficar-se el dit i tocar la testa
del Sant.

Sant Ramon era confessor del rei Jaume I, i amb ell anà a la

conquesta de Mallorca. El rei, que era casat, tement entristir -se
durant la campanya, va emportar-se una noble dama aragonesa,
anomenada Berenguella. Les amistats del rei amb la dama des-
a gradaven a Sant Ramon, í diferents vegades el requerí perquè
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l'abandonés, però el rei no se sentia pas gaire disposat a escoltar
el seu consell, fins que el Sant amenaçà el rei amb abandonar-lo
f tornar-se'n cap a Barcelona. Tement el rei que el Sant era prou
capaç d'abandonar-lo, planà a tota la gent de mar que per cap
motiu i sots pena d'ésser escapçats, lloguessin cap barca a ningú
que no fos per reial manament, i menys encara a cap clergue ni
persona amb hàbits.

Veient el Sant que el reí no s'esmenva decidí deixar-lo í venir-
se'n cap a Barcelona amb un seu company d'orde. Atiaren al port
de Palma í varen demanar si hi havia qui els volgués embarcar
cap a Barcelona; però tots els patrons contestaren que ho tenien
privat pel rei. Sant Ramon, veient que no hi havia manera de tro-
bar qui el menés al seu convent, emprengué el camí de Sóller cre-
gut que la reial disposició no hauria arribat fins allí; però es trobà
que els patrons de Sóller tenien les mateixes ordres que els de
Palma. Iguals les tenien tots els de ]'illa. Aleshores sense immutar

-se decidí embarcar-se en el seu mantell del qual féu una barca, í se
serví del gaiato per pal, de l'escapulari per vela í del Sant Crist
per timó. Sant Ramon entrà a la frágil nau amb tota confiança;
però el seu company no es decidí a fer-ho dubtant del poder mira-
culós del frare. Aquest portentós miracle està ben descrit en la
cançó popular coneguda arreu de Catalunya:

La Mare de Déu
un roser plantava;
d'aquell sant roser
n'ha nada una planta:
Sant Ramon n'ha nat,
fill de Vilafranca,
confessor de reis,
de reis i de papes.
Confessava un rei
que en pecat n'estava;
el pecat n'és gros,
Ramon se'n desmaia.
—M'he enamorat
d'una hermosa dama;
jo en sóc maridat
i ella és maridada.—
Sant Ramon va al mar
a llogar una barca.
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Diuen els barquers:
—Totes són llogades,
no en podem llogar
a capellans ni frares
ni a cap escolà
de la cota ¡larga.—
Mireu, Sant Ramon
quina n'ha pensada:
tira el manto al mar
per fer-se una barca;
el seu galatet
fa servir-ne d'arbre;
son escapulari
per vela hi posava,
i amb el sant cordó
bandera molt santa.
Montjuïc el veu,
vaixell en senyala.
Tots els mariners
surten a muralla.
—Què és allò que es veu?
n'és galera o barca?
No n'és barca, no,
ni galera armada,
que n'és Sant Ramon
que ha fet un miracle.

—Santa Catarina
toca les campanes.

Diu la tradició que l'arribada del Sant a la ciutat fou assenya-
lada per un gran repic de campanes del convent de Santa Catarina al
qual pertanyia el Sant. Segons unes versions, va estar set hores per
fer el viatge, mentre d'altres diuen que en va estar dotze. La fràgil
barca del Sant atracà en una platgeta que hi havia davant de la pla-
ça del Vi, poc més o menys on avui hi ha la casa de Inàquines de la
Junta d'Obres del Port, o sigui, davant del nucli de cases que for-
men els carrers de Llauder i Cristina. En aquell indret hi havía ales-
hores un gran rocam. En record de tan gran fet, es volgué aixecar
en aquell lloc una capelleta; però en picar les roques per fer els fo-

naments fou trobada dintre de la roca la imatge de Santa Catarina,
i per aquesta raó la capelleta fou dedicada a aquesta Santa.
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Com a record d'aquest
fet, els mariners í pescadors
catalans prengueren Sant Ra-
mou per patró, i el dia de la
seva canonització feien una
festa en què portaven la se-
nyera de la confraria a mu-
llar en les aigües de la mar
que donaven a la platgeta on
el Sant va desembarcar. Ve-
geu el que n'expliquem en el
nostre treball Costums po-
pulars de Barcelona.

Una altr a variant de la
llegenda diu que el lloc on
desembarcà el Sant fou un
sorral que hi havia prop d'on
avui hi ha la plaça del Duc

Sant Ramon de Penyafort	 de Medinaceli, on tenia el seu
palau el Duc de Cardona, pa-

drí del Sant, perquè aquest volgué fer parar la seva nau prop de la
casa del seu protector. Una altra versió, encara, diu que on va fer
peu a terra fou a Tossa de Mar.

Mentre una tradició i la cançó ens diuen que en arribar el Sant
a la nostra ciutat un gran vol de campanes del convent de Santa
Catarina, que varen sonar soles, anuncià al poble el gran miracle,
una altra tradició diu que si el convent de Santa Catarina es deja
així era degut a la imatge que d'aquesta Santa fou trobada dintre
el cor del rocam de vora la mar, i no era possible per tant que les
campanes del convent (le Santa Catarina s'engeguessin soles al
vol, anunciant el miracle, si el convent encara no existia quan Sant
Ramon féu el miraculós viatge. Aquesta segona versió és un xic
més real, puix, en efecte, el segle XIII, en qué tingué lloc la con-
questa de Mallorca i, amb ella, les diferències entre el rei Jaume
i Sant Ranion, el convent de predicadors de Santa Catarina no
existia encara.

Sant Oleguer. Era fil] de Barcelona, bisbe i fundador de la
ciutat de Reus. Havia navegat molt, i ajudat molt els cristians en
la seva lluita contra els moros. Hi havia una família pobra, barce-
lonina, composta per una dona vídua i alguns infants, la qual tenia
un esclau Inoro que treballava per a ella i constituïa la seva única
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fortuna. Una nit l'esclau s'escapà, i la pobra vídua quedà a la ruï-
na, no tenint mitjans per a mantenir la seva filiada. Reclamà amb
gran fervor l'ajut de Sant Oleguer, í aquest, compadint -se de la
pobra dona, vestit de captaire, cercà pertot l'esclau fins que el
trobà. L'agafà i el conduí si et plau per força a casa de la seva
mestressa.

En certa ocasió navegava de nit una galera barcelonina. Per
efecte del gran cansament, tota la tripulació i gent d'armes dormien
a coberta. Una nau mora va atalaiar -la, i molt sigilosament es dis-
posava a atacar-la i prendre-la, i a fer esclaus els seus tripulants.
Sant Oleguer que en tingué esluent de manera miraculosa, es va
traslladar a bord de la nau catalana i despertà a cops i a crits tota
la marineria í la soldadesca, la qual es posà sobre avís. Conegut
el perill que l'amenaçava, en lloc d'esperar ]'atac dels moros, fou
ella la que els envestí. Els agafà mig per sorpresa, els causà un
gran estrall i féu seva la nau mora.

En una altra ocasió anava Sant Oleguer camí de Tarragona en
una nau, quan va desencadenar-se una terrible tempesta que va
posar-la en greu perill. El Sant beneí l'aigua, i aquesta al moment
va apaivagar-se i la alar es tornà més plana que mai. Sant Oleguer
sentí com un penediment del que havia fet, puix es digué que si
1'avalotament i fúria de la mar obeïa a un voler diví, ell amb la seva
benedicció l'havia contrariat. Com a desagraví llançà el seu anell

Sant Oleguer
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bisbal a la mar, í prometé donar-se a rigorosa penitència mentre
no li fos revelat pel cel que la seva mala obra era expiada. Des-
embarcat a Tarragona, es tancà en una habitació per lliurar-se a
l'oració i a la penitència. Al cap de poques hores el trobà el seu
cuiner i li presentà un peix acabat de pescar, que en obrir-li el
ventrell, hi fou trobat dintre l'anell que havia llançat a l'aigua. El
Sant interpretà que el cel lí feia saber, retornant-li l'anell, com ha-
via quedat perdonat el seu pecat.

El cos del Sant està guardat en la capella on hi ha la pica bap-
tismal, entrant per la porta principal a mà dreta, tocant a la capella
de la Mare de Déu de les Claus. Va vestit amb les robes bisbals,
i està perfectament conservat, tant, que el seu cos es pot veure din-
tre d'una urna a través d'un vídre. No fa pas molts anys que li fo-
ren canviades i arreglades les robes, í és fama que en haver-lí de
posar la mitra, ell mateix alçà la testa i part del cos, com si en-
cara fos viu.

El Sant Innocent. En la primera capella a l'esquerra que es
troba entrant a la Seu per la porta de Sant Iu, es guarda el cos
d'un dels Sants Innocents sacrificats pel rei Herodes. Aquest sant
infant fou donat al rei Jaume pel Duc de Venècia en ocasió en qué
el nostre gran rei li féu una visita.

El rei Jaume tingué un gran goig en posseir el cos sant, i maná
posar-lo dintre d'una urna on cap mal no pogués arribar-li en
conduir-lo des de Venécia a Barcelona; però el mínyonet, com a
tal, devia tenir ganes de jugar. El cas fou que a les poques ho-
res d'haver sortit de Venécia havia desaparegut, i no sabía ningú
oii es trobova. El rei el féu cercar endebades; això li causà un gran
sentiment, puix, a part de la pèrdua, no trobava una bona manera
d'explicar al Duc la desaparició de tan preada joia. Arribat el rei í
el seu seguici a Barcelona, varen saber que havia comparegut a la
Seu de manera ignorada una preciosa urna amb el cos d'un infant.
Reconegué al moment que era la del Sant Innocent. Amb gran joia
fou traslladat al reial Palau; però al cap de pocs dies es trobà al-
tra vegada en falta: havia fet cap novament a la Seu. De nou fou
portat al Palau, però l'infant fugí diferents vegades; per això es
cregué que en lloc del Palau, volia estar a la Seu. La reina demanà
al seu marit que el cedís i ell no ho volia, puix sentia gran goig en
tenir-lo; però, davant de tantes entremaliadures, s'hi avingué. Que
se sàpiga, no se n'ha mogut més.
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Les imatges

El Sant Crist de Lepant. En una de les capelles de] presbiteri
es venera la imatge del Sant Crist que figurava a la proa de la
galera capitanejada per Joan d'Àustria, en la batalla del golf de
Lepant, imatge que fou cedida a la Seu per aquell capità. No pre-
senta la posició normal d'aquesta mena d imatges i que lògicament
hauria de presentar, sinó que está un xic decantat cap al costat
esquerre. A propòsit de la posició forçada de la imatge es conten
dues diferents llegendes.

Segons la més corrent, en veure els musulmans la imatge de
Crist que presidia la lluita, tingueren un gran interés a destruir-la
i la feren blanc d'un gran nombre de dispars de tota mena, els
quals es desviaven en acostar-se a la imatge. Una bomba hi hagué,
però, que l'hauria tocada del costat dret, però la imatge desvià un
xic el cos, i el projectil passà fregant sense tocar-la.

Segons l'altra versió, la cosa anà d'altra planera. Abans de co-
mençar la batalla, l'almirall cregué que tots els trets de la morisma
prendrien per blanc la sagrada imatge, i, volent-la salvar de tot
perill, manà treure -la i posar-la en un lloc ben retirat i amagat de
la bodega.

Un cop finida la batalla i obtinguda la victòria, manà que fos
treta del seu amagatall i posada altra vegada amb tot honor coro-
nant la roda de proa. Però en anar a agafar el Crist, el veieren tot
cos torçat i aferrat fortament a la fusta del buc de la nau. Li havien
posat sense esforç í en anar-lo a treure semblava que hi estés cla-
vat . Fent molta força aconseguiren per fi fer-lo seguir, i al moment
un corrent d'aigua invadí la bodega. Una bomba musulmana havia
fet un gros esvoranc al casc de la nau, prop del lloc on estava la
imatge, i aquesta, per evitar que s'enfonsés i que amb ella es per-
dés el comanament i direcció de la lluita, va tapar amb el seu cos
la via d'aigua, decantant -lo fins a servir de tap a l'esvoranc.

Hi ha una altra tradició, que no afecta per res a la posició for-
çada de la imatge, segons la qual aquesta no fou treta de la roda
de proa í va presidir tota la lluita; però, enmig d'aquesta, una fletxa
musulmana es clavà en el pit de la figura. En advertir -ho l'almirall,
manà a un mico que, junt amb un lleó portava a bord, que anés í Ii

tragués la sageta, i el simi amatent s'enfilà creu amunt fins ar-
rencar-la.

Afegeix la tradició que encara s'endevina el punt de la ferida

en el cos de la imatge.
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La gent de mar havia tingut gran devoció a aquest Críst. Entre

les diverses ofrenes que se li havien fet, figura un valuós vaixellet

que penja davant de la capella, damunt de la reixa. Antígament es-

tava suspès solament per un filferro, per això tenia moviment fácil,

i es decantava segons l'acció que la temperatura hi pogués exercir.

Sant Crist de Lepant
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Entre els pescadors va formar-se la superstició que si posaven les
barques en la mateixa posició amb relació a l'horitzó que la que te-
nia el vaixellet amb relació al fons de la capella, el Sant Crist els
afavoria notablement la pesca i obtenien niés assenyalat avantatge
que si no observaven aquest detall. Guiats per aquesta creença, ca-
da dia acudien a la Seu gran nombre de pescadors. Des de fa molts
anys i per evitar la propagació d'aquesta preocupació, el vaixellet
fou suspés amb dos filferros, que li priven tot moviment.

Es també creença molt arrelada, que si pel Divendres Sant, al
punt de les tres de la tarda, s'acut a resar una fervent oració a la
imatge i se li demanen tres gràcies, en concedeix una.

La Mare de Déu de l'Alegria. Es venera en una de les prime-
res capelles que es troben a la dreta del temple, en entrar -hi per la
porta de Sant Iu. Té la particularitat que la imatge està somrient,
i el nen té la carona girada, sense mirar la seva Mare ni el poble,
com és general en tals imatges. Aquesta havia estat antigament
en una de les capelles del claustre i se'n conta una tradició referent
al temps en què hi estava.

Un ric cavaller prometé amor a una donzella pobra dient-li que
s'hi casaria. Dubtant ella de la paraula del ric senyor, el féu anar
un día davant de la imatge de Maria de què parlem, i li demanà que
davant d'ella li parlés com ho feia en altres bandes. El cavaller ho
féu, fins al punt de prometre que si mancava a la seva paraula el
Jesuset de la falda de Maria mai més no li mirés a la cara. Va pas-
sar temps i, cony ja temia la donzella, l'amor del cavaller va refre-
dar-se, fins al punt que li negava que mai li hagués promés casar-
se amb ella davant de la imatge de Maria.

La donzella tingué prou enginy per fer acudir un dia el seu
galant davant de la Mare de Déu testimoni de la seva prometença
i li recordà aquesta.

—Mentida! - exclamà el cavaller. I al moment l'infant Jesús
tombà la cara i deixà de mirar-lo, mentre la Mare de Déu somreia
graciosament. Confós el cavaller per l'actitud de la imatge, complí
la seva paraula empenyada.

La Mare de Déu de les Claus. En la primera capella que es
troba a mà dreta entrant per la porta principal, es venera una
imatge de la Mare de Déu de la Concepció coneguda popularment
per la Mare de Déu de les Claus, perquè porta a les mans unes
claus que havíeu estat les que tancaven les portes dels vells portals
de la ciutat. Li foren ofertes pels nostres Consellers en ocasió en
qué la ciutat se sentia fortament afligida per terrible pesta. No sa-
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bent de quina manera conjurar-la, es cregué que podia resultar un
bon mitjà el posar la ciutat sota el Patronatge de la Mare de Déu,
invocada amb el nom de Puríssirna Concepció, nomenant -la reina
i senyora i ofrenant-lí, per tant, unes claus d'argent que varen
posar a les seves mans.

Fou nomenada, doncs, patrona de la ciutat, i fou fet vot de ce-
lebrar en el dia de la seva festa una lluïda funció religiosa í grans
festeigs. Però, tot i això, la gent treballava en tal día, fins que un
matí, en anar els frares dominics de Santa Catarina a treure la
pasta que tenien al seu forn, la trobaren tota vermella i tenyida de
sang. Interpretaren que era desig de la Puríssima Concepció que
fos declarat festiu el dia de la seva festa, i així fou fet.

Tots els oficis que tenien de pastar, cony forners, fideuers, ce-
rers i altres, varen acceptar-la com a patrona, si bé els forners
poca importància lí varen donar, puix ja tenien com a patró Sant
Honorat.

Un quadre de Sant Josep Oriol. En la sala capitular, poc a la
vista del públic, hi ha un quadre en què es figura un deis miracles
obrats per Sant Josep Oriol. Conta la tradició que una vegada, tot
passejant, arribà amb un nebot seu fins a Matará. Un cop allí, el
minyó va sentir gana, i varen entrar a un hostal a fer pa i beure.
Arribada l'hora de pagar es trobaren que el minyó no portava un
cèntim, refiant -se de l'oncle, i aquest, que no es creia tenir gana ni
set, tampoc no duia un diner. Varen parlar a L'hostaler, refiat el
Sant que per la seva vestidura talar els fiaria; però, fou irreducti-
ble, i amenaçà amb portar-los a la justícia, si no el pagaven. Sant
Josep prengué un rave dels que havien sobrat del berenar i en féu
tantes tallades com monedes callen per a pagar el deute, tallades
que al moment es convertiren en monedes. Quedà el deute pagat
enmig de la gran sorpresa de l'hostaler i de l'altra gent que veieren
en el beneficiat del Pi el poder meravellós d'un Sant.

Hi ha variants que conten la feta d'una altra manera. El Sant
hagué d'anar a Marsella i requerí el favor d'un patró, que prometé
portar-lo en la nau sense pagar. Durant el viatge es girà un gran
temporal que obligà el patró a llençar part del carregament a l'ai-
gua. Tingué amb aquest motiu una gran pèrdua. Arribats a terra,
demanà al Sant sí lí podia pagar el preu del viatge, puix gairebé
s'havia arruïnat. Volent ajudar-lo el Sant í no tenint ni una malla,
prengué un rave i obrà el miracle de fer-ne monedes d'or de les
tallades. Pagà així llargament al mariner l'import del viatge.

Hi ha variants que donen el fet no com a passat a Marsella,
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sinó a Barcelona i en un hostal situat als afores del Portal de Sant
Antoni, en venir el Sant des de Marsella.

Per haver obrat tal miracle ha estat qualificat de moneder fals,
puix diu càusticament el poble que féu moneda de talls de rave,
i que, si en lloc d'ésser capellà hagués estat seglar, no l'haurien
fet sant, sinó que l'haurien tancat en presó i l'haurien penjat.

Les relíquies

El Ribot de Sant Josep. Du-
rant molts anys va ésser vene-
rat, en una de les capelles del
claustre, un ribot que, segons la
tradició, havia pertangut a Sant
Josep. Deia la tradició que amb
el seu ajut havia fet el bressolet
i les joguines del Nen Jesús. El
poble hi tenía gran veneració.
Fa alguns anys que per consi-
derar-se poc seriosa la venera-
ció fou manat retirar del culte.

El clau de Sant Sever. En
un preciós reliquiari d'or í ar-
gent és conservat el clau que,
segons la tradició, serví per al
martiri de Sant Sever. Aquest
Sant era teixidor, í per això el
tenen per patró els del seu ofici.
Tenia la seva casa i teler en el
lloc on avui s'alça l'església de
Sant Sever en el carrer del seu
nom I prop de la porta del claus-	 El ribot de Sant Josep

tre de la Seu, dita també de Sant
Sever. El prelat barceloní va morir sobtadament í, segons el vell
Costum cristià, varen reunir-se els fidels en unes catacumbes que
es trobaven, si fa no fa, sota del terreny on avui s'alça el temple
dels Sants Just i Pastor. Els cristians barcelonins es varen reunir
per elegir llur bisbe, però no hi havia acord, puix que cap no es
creía estar posseït de suficient dignitat per a ostentar tan elevat

càrrec. Regnava entre ells la major desavinença i el més gran

dubte, sense saber com resoldre el cas. De sobte es presentà un
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bell colom que
cap dels reunits
no pogué ende-
vinar com havia
pogut entrar en
el lloc comple-
tament tancat de
la reunió. Des-
prés d'haver vo-
lat per damunt
les testes de tots
els reunits, com
volent-los illu-
minar, va po-
sar-se damunt
del cap del tei-
xidor Sever.
Tots compren-
gueren que per
un diví voler
aquell havia
d'ésser escollit
cona a bisbe. Ai-
xí ho varen fer
enmig de les ma-
jors protestes
del teixídor, que

Martiri de Sant Sever

no es creia mereixedor de tant gran honor.
Essent Sant Sever bisbe de Barcelona, vingué de Ronca l'ordre

de combatre els cristians amb tota fúria. Fou manat que es presen-
tés per tal d'ésser sacrificat. El Sant i altres companys no sabien
quina conducta seguir, si la de presentar-se, seguint les ordres ro-
mattes, i oferir els cossos al sacrifici per donar exemple als altres
cristians, o bé la de fugir per mirar de donar-los protecció í ajut
en el que poguessin. Decidiren això darrer.

Alguns cristians emprengueren la fugida cap al lloc on avui
s'alça la vila de Sant Cugat del Vallès, que s'anomenava aleshores
Castrum Octavium. Pel camí trobaren el pagès Medí, que estava
sembrant faves, el qual en veure el prelat barceloní li demanà be-
nedicció. Aquest la hi donà í li féu obrar el miracle que les faves
que sembrava florissin i granessin en poques hores, tant que quan
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les tropes del cònsol Decià, que perseguien Sant Sever, varen pas-
sar per la masia d'En Medí, aquest ja collia les faves. Els perse-
guidors li preguntaren si havia vist passar el prelat i altres cris-
tians a cavall. Els respongué que sí, que per allí havien passat
mentre ell sembrava les faves que aleshores collia. Els persegui-
dors varen creure que es burlava d'ells o que devia ésser cristià,
ja que havia obrat per pròpia virtut o per la del prelat semblant
miracle, í el varen matar seguidament. Cercaren arreu Sant Sever
i els seus companys, i els trobaren amagats sota d'un esbarzer.
Tots foren presos, i requerits que renunciessin al cristianisme abra-
çant el culte pagà. Varen negar-s'hi rodonament, i foren sacrificats.
A Sant Sever, Ii varen clavar enmig del cervell un gros clau dina],
que és el que es conserva en el reliquiari de la nostra Seu. L'arge-
laga sota de la qual s'amagaren els cristians, per no punxar-los va
arronçar les seves punxes i no va punxar més. Es conserva encara
en el jardí d'una casa de Sant Cugat, coneguda avui per Cal Savi.
(Continuarà)	 JOAN AMADES

Notes gràfiques de Catalunya

A
Ma la publicació dels dibuixos a la ploma, originals de] nos-
tre consoci senyor Antoni Saurí i Sirés, inaugurem avui
una sèrie de notes gràfiques d'alguns monunients de Ca-

talunya, que l'esmentat senyor ha ofert amablement i generosa, les
quals seran acompanyades d'unes breus dades històriques relati

-ves als edificis reproduïts.

Fou construïda primitivament en el castell vell de Cervelló, i,
segons antigues visites bisbals, s'anomenava Església de Sant

Esteve del Castell de Cervelló, de no menor antiguitat que el cas-
t e l l , les ruïnes del qual subsisteixen. Fou consagrada sota l'advo-
cació de Sant Esteve Protomàrtir, el dia 29 de desembre de 1230,
per Fra Domènec, de l'Ordre de Predicadors, bisbe de Baeza, amb

llicència de Berenguer de Palou, bisbe de Barcelona. Aquest prelat

confirmà la dotalia de l'esmentada església, o sigui, els seus ter-

mes i pertinences, el dia 15 de març de 1231. En l'escriptura es

consigna que tenia per sufragània la capella de Santa Maria de la

Pahua i de Sant Brici, i quedaven les dues capelles sota la protec-
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ció de la Seu de Barcelona. En el Capítol celebrat el primer d'oc-

tubre de 1324, foren unides, dites església i capella, a la canongia

del Degà, segons escriptura autoritzada per Bernat de Villarrubía,

notari de Barcelona. En la visita de l'any 1341 es fa constar que

a l'església parroquial de Cervelló hi havia dos benifets sota l'ad-

vocació de Sant Joan í Sant Feliu í de Santa Madalena, servits

respectivament per Ramon Magistri i Guillem Antoni, í instituïts

per Gerau Gomar, de la qual cosa es féu document públic davant

del notari de Barcelona Mateu Llobet, el 6 de les nones de març

Església de Santa niaria de Cervelló
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de 1256. Posteriorment foren units dits beneficis a la Vicaria per-
pètua, o sigui, als Rectors de la parròquia (1).

Per l'interès que té per a l'antiga topografia de la rodalia de Cer-
velló, continuem les afrontacions del terme parroquial, segons l'es-
criptura de confirinacíó del 1231, abans citada. Són com segueix (2):

Termena a Llevant amb el cim del puig de Castellar, i després,
als termes orientals, segueix per la serra comuna fins al puig de
Farro i fins al coll de Rabassa, que és vers Migjorn. Després, al
terme meridià, puja al cim del puig de Roca Bruna, i, d'aquí, dava-
lla a la riera de Torrells, fins al lloc que es anomenat Aiguadora,
des d'on s'estén un tros per la dita riera, s'allarga després per la ser

-ra de Gotmara, que és damunt del mas de Ramon Trobat, i segueix
fins al puig de Roddorat, des d'on davalla al torrent del mas Soler,
que és de Nadal Trobat, i per les vores d'aquest torrent puja al cim
de la serra i continua fins al Mas Mostoric (?); d'aquí puja al Ma-
rac del puig de Vicenta, segueix pel cingle «Penyars», s'estén
fins al torrent Morell i puja al puig de Parets, que és cap a Ponent,
damunt dels lllasos de Fonts. Segueix el terme d'Occident, fins al coll
de Serorola de Begues i passa, més enllà, fins al Mont Alb, puig de
Guillein í coll de la Creu, vers la banda de tramuntana. Torna, pel
camí públic, al coll de Tortes, segueix contínuament la serra, tal
com les aigües discorren, fins al puig d'Enzalari, puja al cim del
puig Ariol í baixa per escorredors a les penyes de Font Feliu; des-
prés puja sobre les mateixes penyes, va a topar a la pedra de coll
de Bou i, pel torrent de Camp d'Armeni, segueix el cingle de les
Poies Altes fins al torrent de coma de Bel, plena a la Roca Tren-
cada, passa la riera de la Palma, s'estén cap al coll de Guardio-
la (?), i, per la carrera, per la qual es va a Puig Mosecs, pervé a la
serra d'Abeuradors, baixa al torrent de l'Oscouirn (?), que ve del
torrent d'Otzebel (?), a les penyes, segueix el cingle d'aquestes fins
al Moral de Puig, í sobre del puig Molar. Llavors, des d'aquí, gi-
rant pel terme oriental, segueix la serra, baixa a la vinya Gomera,
va a la Serra fins al torrent de Druda (?), ocupa tot l'alou de Cla-
riana, baixa pel mateix torrent a la riera de Cervelló, per on con-
tinua fins a l'escorredor de] torrent de Congostell, i pel mateix tor-

rent torna al cim del puig de Castellar.
Creiem que no estará mancat d'interès anotar els noms deis

masos existents a la rodalia descrita, que pagaven a l'església les

(1) Arxiu de la Catedral. Speculum Officia/atus: fols. 418 i següents.

(2) Dot. Curio. T. 41. fol. 142 i següents. (Arxiu Bisbal).
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primfcíes i altres drets parroquials. Són: alas de Manens (?),

masos de Vall -Bourra, mas de Bearro de Dalt, de Sitjar, masos de
Vall Sorga, mas de Ferreres, de Sant Mateu i mas Polnora, de Ros-
selló, Vinyet de Subiranes, senyoriu de Bearro de Baix; pertinen-
ces de Pere de Sallent; lloc anomenat Gilabert o Canals; vinyes
i honors de Gramonet i de puig Ferriol; vinyet i honor de Llopar-
des; vinya i honor de pla de Bearro de Baix; l'honor de Lac fins a
les penyes més altes, i, pel torrent de Matalnala, baixa de la riera
de Cervelló al Bearro de Dalt.

Rebia també el delme de la plana del Bearro de Baix; vinyet de
Vall -Mourer (?); de la vinya i tota la plana de Bernat de Garriga;
de la costa vers el puig Vinesisses (?), i del torrent de Barcellone-
ses al torrent Dalzimum (?), cim del puig del Farro, í mas de Bar-
queres fins al riu de Guadell í altres.

S'esmenten, a niés, els masos d'011er de Garriga; de Riera; de
Vall Bovera; de Revela (que és sota el castell); del mas Vell Sorga
i mas d'Huíar. Aquestes cases i d'altres pagaven a l'església sen-
gles quartans d'oli i de blat per a les llànties de l'altar de Sant
Esteve, i per a la lluminària de l'altar de Santa Margarida.

Eren de propietat, en franc alou i dominicatura directa, de l'es-
glésía de Corbera: les cases que habitaven els clergues de dita
parròquia, amb els freginals prop d'elles; el mas de Tàpia i el mas
d'Alamanyes; tot l'honor Dumísses (?); una peça de Bernat de Gar-
riga, vers el puig de Sant Fructuós, el freginal del mas Barqueres i
cert camp, conegut per Illa de Sant Esteve, junt el riu Aiguadell; el
freginal amb celler prop del mas de Sitjar; dues peces de vinya a
Balloníors; el mas Vallbovera, sobre el molí d'Umbert; quatre peces
de vinya, junt a la vinya de Fabulla, a la Coma Pregona i l'alou de
Col]; a la Quadra de Vallirana, l'honor de Scarorolo, i a Sant Vi-
cens dels Horts, un freginal amb arbres del Mas Rodó.

Com a sufragàníes tenia l'església de Santa Maria de la Palma
í Sant Brici, í les capelles de Sant Mateu i d'altres, que existien en
l'extensa rodalia de la parròquia (1).

P. C. i G.

(1) Devem a Mossèn Josep Mas, pvre., domer i oficial arxiver de la Catedral de Barce-
lona, la còpia de l'escriptura de la confirmació de la dotalia de Corbera, que havem extractat.

La responsabilitat literària í d'íl • lustració dels treballs que
es publiquen en el Butlletí correspon exclusivament als seus
respectius autors.
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