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TVMAS, PINTOR RENAIXENTISTA

TAULES DE LA PARROQUIA DE SANTA MARIA DE SA-
GARó

REF.—a) Nonteltcldtor històrico, ele Francesc Montsalvatge i Fos
-sas, vol. XVI, 235-236.

h) Geografia General de Catalunya, Província de Girona, per
J. Botet i Sisó, pàg. 744. "...S'hi guarda posat en quadres la major
part del seu antic retaule, que era un bellíssini exemplar pictòric del
segle XVI."

Les diferents Taules de Sagaró, les trobem distribuïdes a la nau
del temple, sagristia i la casa rectoral, de la següent forma: en dos
marcs amb la representació de dos apòstols en cada un d'ells que fan
un total de quatre. apòstols; la resta, en grups de dos, dins de quatre
marcs; aquestes Taules, entrant a mà dreta i esquerra de la nau del
temple.

A la sagristia, en dos grans marcs, i ami) tres Taules en cada un,
les escenes del Naixement, Adam i Eva. Resurrecció i Vinguda de
l'Esperit Sant, Judici Final i Coronació de la Mare de Déu.

A la casa rectoral, en altres dos marcs, de dues Taules cada un,
les escenes de l'Anunciació. Assumpció de la Mare de Déu, Ascensió
de Jesucrist i Adoració dels tres Reis.

Començant la descripció per aquestes Taules, veiem que amiden
1,075 d'alt per 0,430 d'ample i, ordenant-les en el sentit lògic que els
correspon, passem de primer (i) amb la Taula que escenifica l'Anun-
ciació.

La Verge, agenollada, esguarda l'Arcàngel que duu a les mans un
ceptre i una f ilactèria amb les paraules: AVE GRATIA PLENA DoMINUs

TECUM. Al centre de la composició i en la part superior, dins d'aurèola
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daurada, el Colom símbol del Sant Esperit. La Verge, amb el mantell
elegantment caigut, té al seu davant i costat dret de la composició un
vas atnb lliris ; al costat d'ella un reclinatori amb dosser ; un llibre
d'oracions es troba obert damunt el reclinatori, així com un rellotge
d'arena. L'escena té lloc a l'interior d'una habitació, amb un arc i una
finestra a través de la qual es veu el celatge blau.

El sòl de l'habitació, fet a base de carreus o rajoles, duu cons a
senyal distintiu, un estel de vuit puntes.

(2) Taula del Naixement de Jesús. 1.075 d'alt per 0.430 d'ample,
en el grup de tres taules emmarcacles daniunt la calaixera de la sa-
gristia.

Com a fons, un celatge, del qual es destaca l'Angel que anuncia
a uns pastors el Naixement del Diví Infant. Unes muntanyes es reta-
llen del fons i, separant aquest del primer terme, les runes d'un castell
i una mena de cabanya recoberta de palla.

Sant Josep amb el distintiu de Sant de l'Antic Testament, ocupa
la part esquerra i es troba situat dret darrera la Verge, que agenollada
contempla en actitud delicada el seu Diví Fill. Aquest amb el seu
nimbe crucifer, jeu en cistella plena de palla i recoberta de senzilla
draperia.

El bots i la neula, aquesta amb el bast posat, ocupen el tercer terme
de la composició.

Aquí el Mestre ja sembla voler demostrar-nos la seva habilitat re-
presentant diversitat d'animals corn veurem en altres llocs d'aquestes
Taules; n'és un exemple el mussol que centra la part superior d'aquest
tema i que amb la seva massa de color, insignificant si es vol, ajuda
a equilibrar perfectament el conjunt.

(3) Adoració dels Sants Reis. Iguals dimensions que la Taula
anteriorment descrita; es troba, però, en emniarcament iunt amb la
de l'Ascensió, a la casa rectoral.

Al fons, celatge, paisatge i muntanyes, clanlunt les quals es veuen
dos grups de cavallers. Un castell en runes i una coberta de palla, són
l'estatge de Sant Josep, de la Verge i de Jesús, que la seva Mare té
damunt la falda. Aquest grup ocupa la part dreta de la Taula. En
primer terme i a l'esquerra, agenollat, coberta la testa per turban. però,
amb la corona a terra, un dels Reis, presentant la seva ofrena. Els
altres dos Reis, dempeus, amb llur respectiva ofrena a les mans, un
d'ells esguardant el Redemptor.

Establien un paral•lel entre el simulat brocatel] del Rei que en
actitud d'adoració ací veiem i el brocatell que hem descrit que porta
el Rei Negre en les Taules del santuari de la Mare de Déu del Mont.
El dibuix és el mateix, la tècnica d'execució semblant i amb lleugeres
diferències de colorit.

(4) Resurrecció de Jesús. Mateixes dimensions que l'anterior;
es troba en el grup de tres Taules de damunt la calaixera de la sa

-gristia.
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Una de les composicions Inés remarcables d'aquesta sèrie de Tau-
les, tant respecte a composició com a dificultats tècniques habilidosa-
ment resoltes, i per ésser la Taula que conté l'anagrama a què ens
té acostumats l'autor, donant -nos tal vegada la clau del seu nom.

La figura del Redemptor, aureolada de núvols, i elevant-se cap
als cels, ocupa tota la meitat superior de l'escena.

A la part inferior, agrupament de guardians del sepulcre, recobert
per una llosa i segellat.

Un d'aquests guardians duu en la rodella guionera, de full d'or,
barrada per quatre barres vermelles, un escut, amb un estel de vuit
puntes i l'anagrama TVMAS, en forma igual al de les Taules del San-
tua.ri del Mont.

Un altre dels guardians, tractant en clificilíssitim esforç, ens dóna
el grau del domini de qué fa gala del seu Art aquest pintor renai-
xentista.

Però, d'aquest personatge no és solament sota aquest aspecte que
ens detenim quelcom més en la seva descripció; cal observar l'alabar-
da que té al peu del Sepulcre; una majúscula M hi és pintadla. No
podria tal vegada aquesta lletra donar-nos la clau del nom del pintor?
Quan en capítol a part tractarem de la interpretació de l'anagrama,
tornarem a referir-nos-hi.

(5) Ascensió de Jesús. Mides idèntiques a les Taules anteriors;
va aparellada dins emniarcament amb la Taula de l'Adoració dels
Reis, a la casa rectoral.

Tota la meitat inferior és ocupada per un grup d'apòstols i amb
ells la Mare de Déu. Cal fer observar la diversitat d'expressions de
cada un d'ells, especialment la de l'apòstol del centre, Sant Toan tal
vegada, i deis tres apòstols de cabells blancs. L'escena es passa al volt
d'una muntanya, en la qual resten gravades les empremtes dels peus
del Diví Mestre, del qual solament veiem les extremitats inferiors,
que surten d'uns núvols blancs que ocupen la part alta de la com

-posició.
(6) Vinguda de l'Esperit Sant. Es d'idèntiques dimensions de

les Taules que havem descrit fins ara. La trobem emmarcada amb el
grup de Taules que es troben també a la sagristia i va aparellada amb
la del Judici Final y de la Coronació de la Mare (le Déu.

Al fons, celatge que veiem a través d'unes arcades, on es destaca
la silueta d'uns xipers. L'escena es passa en un interior de línies arqui

-tectònicament renaixentistes.
Bell i animat agrupament d'onze apòstols i de la Mare de Déu,

que ocupa el centre del primer terme. Duu un llibre obert clamant els
genolls. Al seu costat dos apòstols en actitud de llegir un altre llibre;
un d'aquests, interessant pel detall ele novetat d'unes gafes que duu
damunt el nas. Tots els apòstols, així doni la Mare de Déu, porten
damunt Llur testa la llengua de foc. L'Esperit Sant, en forma ele
colom, centra la part superior de l'escena.
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(7) Assuinpció de la Mare de Déu. Dimensions iguals a les de
les altres Taules. Els onze apòstols en grups de cinc i sis respectiva-
ment rodegen el sepulcre que apareix buit.

Una inscripció en caràcters hebreus i de fornia semblant a la que
hem anotat en la Taula d'aquesta mateixa escena del santuari del
Mont, la trobem ací; vaig consultar oportunament tuls bons amics
meus, com són el Dr. Josep Morera i el Dr. J. Gibert que llavors es
trobava a Jerusalem.

Un i altre, em contestaren el mateix : que els signes volen ésser
hebreus, signes semititzats, però amb traços de pura tradició gòtica.

Cal tenir present que en aquella data podia molt bé el nostre pin-
tor haver vist en determinats sepulcres inscripcions jueves, que ell
possiblement no comprenia, però se n'enamorava per llur caràcter
ornamental i a fi de voler, amb la major bona voluntat possible, donar
un caràcter niés d'època í de lloc a l'escena representada.

Al damunt del sepulcre, rodejada per tres àngels i núvols blancs,
la Verge és ascendida al cel; damunt els núvols, i a cada costat d'Ella,
grups d'àngels músics, amb instruments propis de l'època.

(8) Coronació de la Mare de Déu. Les mateixes dimensions de
les anteriors Taules. Es troba a la sagristia, i va aparellada amb el
grup de les Taules de la Vinguda de l'Esperit Sant i del Judici Final.

Per a situar-nos més exactament dins el Renaixement, el pintor
fa servir cona a fons d'aquesta escena un bellíssim dosser o tron, de
correcte dibuix en tots els seus detalls, i ocupen el cim del coronament
de les columnes dos àngels músics. Una draperia daurada cobreix el
fons de tron. El dibuix que en forma ele brocatell ací retrobem, és
idèntic al que portem assenyalat i descrit.

Comparteixen el tron, Jesús, ami] els atrihuts de la seva Divinitat,
coronant la Verge Mare, que devotament i humilment acota la testa;
contrasta amb aquesta actitud de Maria la serenor i majestat del
seu Fill.

Inscrita en el fris superior del tron la inscripció: VENI SPOSA MEA

VENI CORONAVIS.

(9) Adam i Eva. Taula de o,600 ample per 1,075 d'alt. Va en-
quadrada amb la Resurrecció i El Naixement, que es troben a la sa-
gristia.

Si en l'escena anteriorment descrita el Mestre es situa a fons
com a pintor que coneix perfectament les lleis que regeixen l'arqui-
tectura renaixentista, aquí se'ns presenta cons un gran coneixedor
del nu, amb la representació que ens ofereix dels nostres primers
pares. El patró mince, allargassat, no diré gairebé esquelètic a què
estàvem avesats amb els pocs o molts nus ele la nostra pintura gò-
tica, el veiem aquí pletòric de vida, d'energia, sense caure en muscu-
latura atlètica, pel que respecta a Adam, robust, anib un gran sentit
d'elegància i de natural senzillesa que el fa doblement bell, en el cos
d'Eva.



Col'leccló Fotogràfic. .ion Surà

FRi GMeNT DE L:A TAULA I'AnAM i EVA

Retaule de la Parròquia de Santa Maria de Sagaró
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Llurs nuditats són pudorosament recobertes per pàmpols, cosa que
no passa a les escenes en les quals troben l'Infant Jesús.

La mateixa musculatura, que el nostre pintor demostra tenir ben
estudiada, és la que trobem en el cos de Jesús en l'escena de la Re-
surrecció.

L'Etern Pare, rodejat de munió de serafins, fa l'acció de beneir
Adam i Eva; tota aquesta composició, que ocupa la part superior dre-
ta, sobresurt d'uns núvols blancs, que es destaquen del celatge.

Al centre de l'escena un sol, ixent del mar: unes muntanyes i
ocupant tota la resta de la Taula. dalt dels arbres i per terra, munió
d'aus i bèsties de tota mena, alguna d'elles representada amb un
naturalisme quelcom atrevit.

(to) Judici Final. De dimensions semblants a la Taula anterior-
ment descrita. Tota la meitat superior és ocupada per Jesucrist, rode-
jat d'àngels i de sants, entre els quals es veu la Santa Mare, coberta
la testa per la corona que a l'escena de la coronació la hi posava el
seu fill.

Rodeja el Crist, en forma d'aurèola, una sèrie de deu serafins.
Damunt uns núvols els grups d'àngels a què ens hem referit; tots

ells amb instruments musicals.
La part inferior és centrada per l'Arcàngel Sant Miquel, duent

en mans unes balances i fent l'acció de pesar les obres fetes per les
ànimes: en un dels plats, un llibre ; en l'altre, un infant, representació
característica de l'ànima, que amb tota la seva nuesa es presenta a
judici.

Dos àngels, sonant grans trompetes, anuncien aquest acte. Ja més
avall, al costat dret, uns àngels guarden tota una munió djnfants, ço
val a dir, d'ànimes; a l'altre costat, a la nostra dreta, la boca oberta
d'un monstre, engolint tota tina sèrie de damnats, que veuen amh re-
cança el Paradís, mentre sofreixen, amb viva expressió de dolor, les
ferides que els cansen uns diables armats de tridents. Bella represen-
tació sintetitzada de la doble pena moral i material que sofreixen...

L'Arcàngel es manté damunt l'esperit maligne; aquest, ferit per
la llança de Sant Miquel, ha caigut a terra i ocupa tota la part inferior
del primer terme.

(I i) En diversos emmarcaments, a dreta i esquerra de la porta
d'entrada al temple, ja dins la nau, la representació dels Apòstols.

S. Andreas i S. Petrus, amb aquesta mateixa inscripció al peu
de cada Taula, emmarcats conjuntament; S. Thomas i S. Pavlvs, en
un altre emmarcament; amiden 0,200 d'ample per 0,74o d'alt, cada
una. Es troben al costat que correspon a l'epístola.

Els altres apòstols. emmarcats a base de dos en cada quadre, els
trobem al costat de l'evangeli; llurs mides totals són de o'45o d'ample
per 0.47o d'alt.

Tots els apòstols podem reconèixer -los per l'atribut que els pertoca.
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Són en molts aspectes interessants els que hem citat en primer
lloc. La força d'expressió és admirablement donada en cada un d'ells;
fa l'efecte com si l'autor pintés del natural aquestes testes. Demés,
a la part superior, veiem la traça de l'ornamentació daurada que amb
tota seguretat hi existia i, cl'altra banda, els caràcters de lletra amb què
són escrits els noms dels apòstols, tenen la seva importància per a
comparar-los amb els caràcters que es troben en l'anagrama propi del
pintor.

Però no és solament aquest l'interès que per a l'estudi d'aquest re-
taule i de l'obra conjunta d'aquest Mestre tenen aquestes Taules dels
apòstols; precisament, ]'apòstol S. Thomas duts en mans una albarda
i, malgrat l'estat en qué es troba la Taula en aquella zona i l'opacitat
dels vernissos, he pogut descobrir-hi l'anagrama TvMAS.

En el capítol que dedico a discutir la interpretació de l'anagrama,
tornaré a referir-me a aquesta Taula, per tenir un gran interés.

JOAN SUTRÁ I VIÑAS

(Continuarà.)

FIGURES DE RETAULE

PERE DE CERVERA

C OM he dit anteriorment, Pere era fill de Ponç de Cervera i Mar-
quesa (i), nét dels vescomtes de Bas Ponç de Cervera i Almodis i

besnét, per línia materna, de Ramon Berenguer III, comte de Barce-
lona. Fou Pere de Cervera l'home que més renou va portar a la
noblesa olotina en la primera meitat del segle xiii.

Essent encara molt jove, el trobem signant amb els seus pares
tres escriptures relacionades amb el patrimoni familiar ; la primera,
de l'any 1183, és la concessió d'un alas del terme del castell de 1'Es-
pluga de Francolí a favor del Bort de Riera, en lliure i franc alou (2) ;

la segona, del mateix any, és la venda a favor de Gaia de Cervera
(tia de Pere) i el seu espòs Ramon de Torroja de tots els drets que
posseïen al citat castell de l'Espluga (3), i la darrera, del 1191, és la
confirmació a favor de la Milícia del Temple d'aquella donació que
Pere de Guayar, la seva esposa Sança, fills Pere i Ramon i l'esposa
d'aquest, Saurina, li havien fet en el terme de River, villa "Sud",

O Segons Pròsper de Bofarull era filla d'Ermengol "el de València ", comte d'Ur-
gell. (Los Condes de Barcelona vindicados, vol. 1I, pàg. 170.) J. Miret i Sans diu que
aquesta Marquesa ha de pertànyer a una altra família, car Marquesa d'Urgell era la
muller de Penç de Cabrera. (Ic vesti/yació històrica sobre el vizcondado de Castellbó, pàgs. ro,
i '77).

(2) Arx. de la Cor. d'Aragó. Pergamí 330 d'Alfons 1 (I1 d'Aragó).
(3) Arx. del Gran Priorat de Catalunya, pergamí 526, donat a conèixer per J. Miret

i Sans. (Les vesconrtes de Bas en ;a illa de Sardenya, pàg. z6.)
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cedint llurs drets els Cervera en lliure i franc alou (i). Usant el títol
(le vescomte de Bas, Ponç de Cervera féu signar al seu fill, entre
altres documents, ]a concòrdia feta a Calatayud, l'any 1187, entre el
rei Alfons i Guillem de Cafaro i Arnau de Burdin (2) ; la cessió de
la vila i batllia de Castellfollit a favor de Ramon de Colltort i els seus,
el 26 d'octubre del 11 94 (3), i la donació a Guillem de Sales de l'honor

Castell de Montagut o del Cos. Divisa dels Cervera: de giiella; un cérvol passant d'or.

que havia comprat a Hug de Navà a la parròquia de Crexenturri, el
i l de desembre del mateix any (4).

Cal observar, després del traspàs de Ponç de Cervera, que tant
la vídua com l'hereu deixen d'usar el títol de vescomtes de Bas en fer
cessió, el ig de setembre del 1196, a la Seu de Girona dels serveis i
exaccions que el difunt cavaller havia exigit injustament en les esglé-
sies de Bolós, Capsec i Montagut sense estar en possessió efectiva del
vescomtat (5). ja sabem que despitós Pere de Cervera pel fet de pas-
sar la lloctinència al seu cosí Hug de Torroja va promoure moltes
alteracions al vescomte Hug, veient-se aquest obligat a concedir-li
diversos feus el 18 de gener del 1199. En aquesta concòrdia, que fou
signada davant Arnau i Guillem de Sales, Arnau de Palau, Guerau
de Castelló, Berenguer de Puigpardines, Guillem d'Ardèvol, Bernat
de Palol, Damer i Guillem Seguí, Ramon de Sant Romà i molts altres
cavallers, Hug concedeix en feu a Pere de Cervera i els seus tot el
que tenia del "bosc de malatosquer" en avall ; diverses possessions

(t) Aix. de la Cor. d'Arugó. Pcrgami 378 d'Alfons I (II d'Aragó).
(2) Arx. de la Cor. d'Aragó. Pergamí 433 d'Alfons I (II d'Aragó).
(3) Arxiu de ]a Batilia General, avui a l'Arx. de la Cor. d'Aragó. Fcudorum Viceco-

mitatus de Basso et Castr^foliti, classe i.", A, 3, foli CVII i verso.
(q) Arx. de la Cor. d'Aragó. Pergamí 665 d'Alfons I.
(g) Seu de Girona. Cartoral de Carlemany, p<<gs. CLXVIII i CLXVIIII, doe. 338.
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de Begudà ; el castell de Mont-rós amb els seus termes i tot el que
posseïa del "bosc de malatosquer" en amunt ; els masos que a la par-
ròquia de Sant Joan les Fonts tenia Guillem Ramon de Prat per con-
cessió del seu pare; el castell de Montagut amb el seu termenal, àdhuc
el feu que Arnau de Sales tenia per ell i la tercera part assignada a
Bertran de Curull; tots els seus drets a les parròquies de Lligordà,
Maià i Vilademires, àdhuc la castlania que Guillem de Palera pos-

seïa a la parròquia de Maià, pel castell de
Beuda, i el feu (le Ramon che Vilaclemuls (i).

Apaivagat el país, Pere, que no podia
capir la lleialtat dels nobles basencs envers
llurs senyors els jutges de l'Arborea, sense
considerar els bons serveis prestats pels cava-
llers de La Miana al seu pare Ponç durant el

s l-	 temps que va posseir la lloctinència del ves-
comtat, els va entaular diverses qüestions per
raó dels drets que aquells tenien, com a bat-
lles naturals, al bosc del castell che Mont-rós i
als masos "Pinadella" i "Mansió ", de Be-

',^ F 	gudà. drets que havien adquirit d'Arnau de

e !	 Palau i el seu germà Carbonell l'any 1188 (2).
$	 _	 Indignat Arnau de La Miana reclamà llavors

,. r ,^^ 	 al seu nou senyor els 400 sous que aquest
.	havia deixat de pagar al seu pare Guillem

per un cavall i una mula; altres 200 sous pres-
   _—_	 tats per f ermança de Ponç, pel seu propi pare,

a l'abat de Banyoles, i diverses quantitats que
Mare de Déu del Cos	 li devia en Cervera, veient-se aquest obligat a

seguir el prudent consell d'Arnau de Sales i
Bernat de Navata posant el plet a la consideració i fall dels àrbitres Llo-
bet i Ponç de Besalú, els quals acordaren que Arnau i els seus posseïen
els citats masos i bosc en feu per Pere; que el bosc de Mont-rós no
es podia artigar si bé es respectaria la part dedicada d'antic per a
conreu, i que dels drets a cobrar sobre els plets de Begudà correspo-
nien dues parts a Pere i una a Arnau. Aquesta sentència, dictada pel
març del 1207. va ésser :ignada ultra per les parts litigants pels ca-
vallers Arnau de Sales, Bernat de Navata, Pere Ponç, Bernat d'Es-
pasen, Arnau che Guixà, Arnau de Palera i Ramon de Cartellà, en
presència del notari de Besalú Bernat de Serinyà (3).

Tot seguit trobem en Pere, per l'agost del 1209, signant la venda del
mas "Solar d'Oliveda ", 'che Capsec, feta per Ermessenda (filla de]

(i) Arx. de la Cor. d'Aragó. Pergamí 6 3 •de Pere I (II d'Aragó).
(2) Arx. de la Batllia General. Feudoru^n Vicecomitatus de Basso et Castrifoliti, elas-

se i.+, , A, 3, foli XCIIII i verso.
(3) Arx. (le la Batllia General. Feudorum Viceco,nitatns de Basso et Castrifotiti,

classe i. a , A, 3," folis XCIIII i verso i XCV.
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difunt Bernat de Porreres i Arnaua), amb consentiment del seu marit
Marcó, a favor del monestir de Sant Pere de Camprodon (i); pel
juny del 1213, ell i la seva esposa Jussiana feren donació als senyors
(le la Vall de] Bac de certs honors del terme de Castclfollit (2), i, pel
febrer del mateix any, en Pere és nomenat marmessor dels béns
deixats en testament per Ramon, senyor allodial de la villa de Les

Montagut: Voltes de la plaça

Fonts, el qual en dit document manifesta posseir per ell la borda de
Petra calida (" Pera-caula") (3).

Es sabut que en la concòrdia de l'any 1199 li fort concedit a Pere
de Cervera el castell de Montagut amb el seu terme. Havent heretat
el feu d'aquest castell en Berenguer de Villarí (fill del citat Bertran de
Curull i de Saurilnonda), en Pere li va presentar moltes demandes
pels citats honors, però davant l'enèrgica actitud de Villarí es va veure
obligat, el mateix que en el cas dels Miana, a signar pau i concòrdia
amb el jove cavaller, aprovant els seus feus i establint-los-hi de nou
pel març del 1214. segons aquest document Villarí posseïa la terça
part dels honors de Montagut, el seu castell, fetes i cavallers,
àdhuc el castell de Castellfollit alnh l'horta i els molins que s'alçaven

(i) Arx. de la Cor. d'Aragó. Monacals, en curs de catalogació: Index de tots els
docnme ots de Camprodon, doc. V. 58, pàg. roq. (Piovinent de l'arxiu de Sant Pere de
Camprodon.)

(2) Arx. de la Batllia General. Llibre antic de la procura reial de la governació de
Girona, foli go.
(3)	 Arx. de la Batllia General. Feudorum Viceco, itatus de Basso et Castrifoliti,
classe i.", A, 3, folis CI i verso i CII.
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des de la resclosa del Fluvià fins al torrent de Fontanella, els quals
posseïen per establiment Bernat de Carrera, Arnau de Faja, Serra

-dell, Bernat de Baseia, Bernat de Font freda i Ramon de Lubath.
També li concedeix les terres del mas "Campllonc", sobre Castellfo-
l lit, fins al citat torrent, les quals diu havia comprat Ponç de Cervera,
i els seus honors radicats a les parròquies de Montagut, Oix, Medians,
Baget, Bolós, Castellar i Sant Joan les Fonts (costa de Canadell),
àdhuc el que en dites parròquies es tenia pel castell de Montagut.
I en Villarí lliurà a Cervera les dues parts dels honors de Montagut
i Castellfollit amb llurs drets i afrontacions (i).

Si bé el despit per no haver assolit el vescomtat de Bas el va in-
citar a combatre la petita noblesa depenent d'aquell senyoriu. Pere de
Cervera fort d'altra banda un gran protector de les ordes religioses.
Ultra les deixes fetes a diverses es , lésies dels seus dominis, veiem
com l'any 1215 fa cessió a l'Orde de l'Hospital de Cervera de tot el
que tenia a Castellfollit (le Riubregós (2); el 1221 retornà al priorat
de Sant Joan les Fonts els béns usurpats pels seus predecessors en la
collera i batllia del convent (3), i, gran devot d'aquesta casa, l'anv 1248
concedeix al prior fra Deodat i als seus clergues el dret de pesca a la
devesa existent llavors entre el pont de Sant Joan les Fonts i la coro-
mina del monestir, i prohibeix així mateix a altres persones la caça i
pesca a tot el territori dels monjos, àdhuc en llurs possessions de
Molera, Socarrats i Les Illes (4).

Pere de Cervera es va casar amb Jussiana, germana d'Hug, comte
d'Empúries, segons ella mateixa manifesta en el testament que va
atorgar el 16 de juliol del 1255 (5) . El rei Jaume I va reconèixer
l'obligació feta a favor de Jussiana per raó del seu dot i de l'usdefruit
que li assignà el seu espòs (6). En Pere féu testament el 18 de febrer
del 126o i elegí marmessors a Berenguer de Vilert, Ramon de Ba-
nyuls, Guillem de Castellfollit i altres ; confirma al monestir de Sant
Pere de Besalú la donació que li havia fet d'uns masos situats a Bolós
i a Camprodon; fa algunes deixes a les esglésies de Sant Pere de
Montagut, Santa Magdalena (capella del castell (le Palau de Monta-
gut), Sant Joan les Fonts, Santa Eulàlia de Begudà, Santa Maria de
Castellar, Sant Pere (le Lligordà, Sant Vicenç de Maià i Santa Maria
i Sant Vicenç de Besalú ; deixa a la seva esposa tots els honors que

(r) Arx. de la Cor. d'Aragó. Pergamí r5 de Jaume I. — Arx. de la Batllia General.
Feudor:rns Vieecornitatus de Basso et Castrifoliti., classe r.^, A, 3 , folis LXXXIX verso i
XC i verso. En el mateix arxiu, vegeu: Pro Feudis Barcinonae et aliis, classe r. a , B, 2,
foli LXX verso.

(2) J. Miret i Sans: Los vescomtes de Bas en la illa de Sardenya, pàg. 36.
(3) Arx. de la Cor. d'Aragó. Monacals. Pergamí del priorat de Sant Joan les Fonts,

doc. E, 104 de l'Arxiu de Sant Pere de Camprodcn, de la qual abadia va passar a dependre
aquest priorat l'any 1592.

(4) Arx. de la Cor. d'Aragó., Monacals. Llibre de capbreus a favor dels priors de
Sant Joan jes Fonts ;fi  Guillem de Gailacho i fra Bertran de Tremato, folis XXX,XV
verso i XXXXVI i verso.

(5) Seu de Girona. Cartoral de Carlemany, pàg. CXCII.[I, doc. 58r.
(6) Arx. de la Cor. d'Aragó. Lletres reials de Jaume I, núm. 74.
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posseïa al bisbat de Girona, amb llurs castells, fortaleses, masos, etc.,
per tot el seu vivent, i institueix pubilla a la seva filla Agnès; dóna
al sets nebot Ramon d'Olivés els béns que posseïa al bistat d'Urgell,
i, finalment, posa a l'esposa i a ]a filla sota la protecció i custòdia del
rei, del vescomte de Cardona i de Gueraua d'Anglerola, vescomtessa
de Bas (i).

La filla de Pere de Cervera, Agnès, morí sense deixar descendèn-
cia i els feus concedits al seu pare passaren una altra volta a la illustre
casa d'on procedien, i els rebé del rei Pere 11 (111 d'Aragó) na Sibília,
comtessa d'Empúries i vesconrtessa de Bas, el 12 d'octubre del 1279 (2).

Aquest fou el destí que tingueren els alts honors pels quals tant
lluità el noble cavaller Pere de Cervera. L'epíleg enclou una profitosa
lliçó per als malagraïts i ambiciosos de totes les èpoques.

FRANCESC CAULA

LES ORDINACIONS DE L'OFICI

DE MESTRE DE CASES
DE BARCELONA

M
ENTRE en el córrer dels dies en què la Catalunya cada vegada més
en via d'una estructuració adient a la vida estatal, el poder maies-

tàtic anà creixent en minva de la força del feudalisme esmicolador
els burgs, viles i ciutats varen venir amb llurs menestralies en adju-
tori d'aquell, cristallitzant tota la vàlua del suport que podien apor-
tar-hi en les acobladores institucions gremials que com a Barcelona,
descartats defectes que a tota obra htimanal pertanyen, podríem con-
siderar com a modèliques.

Les pàgines que a les agremiacions barcelonines dedicà Cap-
many (3) en les seves memòries històriques, són coli un tast, el que.
bo d'assaborir, encara no ha trobat qui en fes ofrena madura a l'es-
tampa, i si en espargiment hom pot copçar ça i enllà notes disperses
sobre aquestes organitzacions, podem dir sense por a contradiccions
que la seva història encara és inèdita.

Notes escaduceres, sense un lligam coordinador a un tot harmònic,
anem a publicar acollides a l'ombra benefactora del BUTLLETÍ DEL

(r) Arx. de Sant Pere de Besalú. Document publicat per F. Monsalvatge: Colección
Diplomática, vol. XII, pàgs. 192 i 193.

(2) Arxiu de la Batllia General. Fe dormi Vicariarum Gcrundae et Bisulduni, clas-
se i.", B, 4, foli XVIII i verso. En el mateix arxiu, vegeu: Instrinnentorum de Feudis,
vol. V, classe i.", A, 13, folis 251.252 i 3 61 i verso.

(3) CAPMANY, Antonio de, Memorias históricas sobre la Marina, Comercio y Artes de
la Antigua Ciudad de Barcelona. Madrid, 1779• I, part. 3.", págs. 12-145.
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CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, les quals en concreció han-
ran de referir-se al gremi dels mestres de cases.

El Inés antic regiment de qué hela pogut haver coneixença rela-
cionat amb la vida cl'aquesta agremiació són les orclinacions motiu
d'una crida de la ciutat de Barcelona de data 14 de febrer del 1378.
retreta per Bruniquer (i).

Altres n'esmenta el mateix cronista fins a les del 1573 entre les
quals s'enduen la nostra atenció les del 1455 (2).

D'aquestes darreres és curiós retreure els trets més essencials, gai-
rebé tenia suficient per a un treball de divulgació, sense mires a un
estudi erudit.

S'escaigué la seva publicació el dia 22 de setembre en la forma
acostumada de crida tal i com les trobem transcrites en el Llibre d'Or

-dinacions del nostre Consell, manada fer per Felip de Ferrera, batlle
de Barcelona, a indicació dels honorables consellers i prohoms de la
ciutat.

Motivació de promulgar-les era evitar "molts dans e inconvenients
qui's segueixen, e's ponen seguir" si no es posava en bon ordre
l'ofici de mestre de cases i es volgués fer ús de martell, tallant, escoda
i paleta, eines anexes a la feina especialitzada de la construcció, per
qui es desitgés titular mestre i no passés a examinar-se, per tal d'acre

-ditar la suficiència que calia, davant un jurat format pels prohoms
de la Confraria, la qual en l'última (lata citada hom coneixia per la (le
mestres de cases i molers, on eren acoblats els dos oficis des del juny
del 1423 (3) i que es destrià a primeries del segle xvii per a se-
parar-los (4).

Eren condicions que s'establien per a tenir dret a presentar-se a
l'examen que alludíem al paràgraf anterior, ésser nadiu (l'alguna ciu-
tat, vila, castell o altre lloc de la senyoria del rei d'Aragó i pagar per
drets a aquell fi, 20 sous que pujaven a 50, en cas que l'opositor no
reunís les característiques de naixença esmentades, perquè es consi-
derava "cosa consonant a reho".

Naturalment que les ordinacions publicades pel que fa referència
al que acabem d'exposar, res no tenien a veure amb els mestres ja
reconeguts. Aquests no havien de sotmetre's a un examen que inves-
tiria, el que es reglamentava, d'un desagradós efecte retroactiu, la
qual cosa es palesava en establir que fos "entes empero e declarat"
que aquells que en el dia de la seva publicació "son e se intitulen
mestres de cases, e tindran casa e muller, ho n'hauran hauria en Bar-
chinona" continuaran exercint la professió que solien ostentar.

Limitacions prou se'ls imposaven en altres aspectes i que no els
deixaren en avantatge sobre els novells niestres. Veiem-ho tot seguit:

( I ) BRUNIQUER, Rúbriques de Bruniquer. Barcelona, 1916. Vol. V, pàg. 215.
(2) Arxiu. Histdr:c de la Ciutat de Barcelona. Registre d'Ordinacions 1445-55, fol. 139

verso.
(3) CAPMANY, obra citada, I, pàg. Iio.
(4) BRUNIQUER, obra citada, Vol. V, pàg. 224.
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En la práctica de l'ofici dins de la ciutat i els termes d'aquella, diu
la norma que s'estableix, ningú que es tituli mestre de cases "no gos
ne li sia perores" de tenir al seu servei per dit ofici "niés avant de
clos jovens o fadrins" sots ban (le io lliures, sense que la possessió
d'esclaus pugui augmentar els assignats a la tasca pròpia professional.

Si el mestre de cases necessita per al servei de Pobra més mans de
les que ordinàriament disposa, ha de recórrer, per haver-les, precisa-
ment a menestrals del dit ofici.

La possibilitat que "un, dos o tres, o niés mestres de cases, cm-
pendran o obreran alguna obre", fa que es disposi que en aquesta no
puguin ocupar-se en total sinó dos "jovens o fadrins" i si més gent
cal, s'haurà d'apellar als menestrals com en cl cas que suara ex-
posàvem.

Hom tracta encara en les ordinacions que seguim, de posar un
deturador a la baixa competència, per a la qual cosa, cap mestre quan un
confrare tindrà alguna obra a jornals o a escarada (preu fet), no li será
lícit sostreure-li ; transgressió que si és comesa per algun agremiat,
caurà sota la .pena d'un ban de io lliures, manera a entendre del que
feia publicar el document, d'evitar una vegada més "grans scandols.
perills e inconvenients ".

Una nota marginal al Llibre cl'Ordinacions, ens (bu prop de les
del 1455 de què hem tractat que el 8 de març del 1459 hi "fou feta
certa limitació ", que veiem det-llada en els acords presos pel Consell
barceloní en la (lata que acabem d'esmentar (i).

"Item —diu— fou delliberat que per quant los mestres de cases
(le la present ciutat sopporten los carrechs de aquella, que la ordina-
ció de l'exhamen lur romangue en sa forma e valor, pus que en les
obres que's faran dins ciutat qui seran obres (le pedre picada, en-
fronts, finestres o altres obres (le importancia, sien fetes segons les
dites ordinacions" i tot seguit, certament, en contra dels mestres,
deixa que "parets Iniger.es dins casa, xemeneas e altres de guix o
sotils e de poch valor", puguin ésser dutes a terme per "qualsevol
persones, privades o stra>iyes, encara que no sien exhaminades". que-
dant "declarat e entes que fora la dita ciutat, puxen obrar qualsevol
mestres, menobres o altres privats o strangers exhaminats o no exha-
minats".

Heus ací com a feines lleugeres i altres allunyades del nucli ciu-
tadà, hom tracta (le deixar una certa llibertat cíe treball, cosa que ens
fa pensar tal vegada en una possible i extesa feina del rana d'edificació.

Del compliment de les ordinacions del 1455 i de la necessitat d'a-
lleugerir-ne la severitat, ens diu l'acta de la mateixa reunió del consell.
quan fa rccordança, en establir la modificació acordada, del cas viu
encara de l'empresonament de dos mestres de cases "los quals obraven
contra tenor de certes ordenacions per consellers e promens de la

(t) Arri,, Històric de la Cintai de Barcelona. Registre de Deliberacions 1458-59,
fol. 1o7.
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ciutat, sobre lo dit offici fetes e publicades" el 22 de setembre de
l'any citat.

Si hela tret el que hem considerat més característic i d'interès de
les ordinacions de les quals acabem d'ocupar -nos, duguem la nostra
atenció a les promulgades el 20 de juliol del 1470 pels honorables
mossèn Bernat Turell, cavaller regent de la vegueria i de mossèn
Berenguer de Junyent, batlle de la ciutat (i). els quals en sentir-se
lligats al que "toque a sa jurisdicció ", cona a "regidors de la cosa
pública", es donen compte del deure que tenen de conservar i aug-
mentar el repòs, pau i concòrdia entre els oficis, a la qual fi i en
evitació de "divisions, debats o discordies entre aquells ", es troben
en el cas d'articular les relacions entre fusters i mestres de cases "de
les quals si provehit no'y era, pone succehir gran torp a la cosa pú-
blica".

El que de fet establien els consellers de la ciutat i publicaren els
honorables regent, la vegueria i batlle que hem citat en el paràgraf
precedent, portava a evitar el que s'entenia que eren extralimitacions
dels mestres de cases, com amb claredat ho expressa el document cíes-
tinat a establir una norma, en dir el que segueix: "d'açí avant no
sia liçit ne permes, a algun mestre de cases, menobre o familia lur,
empendre, exercir, e fer obres o lavor algun, de, e, sobre fusta, o
pertanyent en qualsevol manera a 1'offici o levor de fuster, si donchs
tal mestre de cases o menobre, no era primerament exhaminat segons
los privilegis, ordinacions e custums" dels fusters.

La transgressió era penyorada amb 5 sous a pagar pel contraven-
tor mestre de cases, però corn hom considerà que no era just que una
exagerada limitació extrangulés tota tasca que a l'ofici d'aquell po-
gués, encara que en contacte amb el ram de fusteria, ésser d'utilitat,
sense representar un gros perjudici per a aquest, hom féu constar les
excepcions dels casos en què calgués fer "síndries, ensindriar, desen

-sindriar, apontalar, desapontalar, fer soles e aquelles metre; acuersar
o agolar bigues e cabirons, nous o vells, e ,aquelles o aquells, metre
en obra velle, reparar e adobar sostres vells lier ops de les cuites obres,
e per compliment e perfecció de la dites coses", arribant als interes-
sats per aquest casos "e no en altra manera serrar, dolar, e de qual-
sevol instruments per dites coses necessaries usar".

De més directe interès per a l'ofici de mestre de cases. són les
ordinacions dimanades encara dels consellers i prohoms de la ciutat,
en el curs de l'any 1477 (i8 desembre), essent batlle de Barcelona,
Joan Bernat de Marimon, destinades a assenyalar atribucions d'a-
quells i els manobres (2).

El substanciós preàmbul que les corona, ens diu com l'ofici de
mestre de cases "sia dels principals" i "com sia ver en les obres de
aquells no solament va la custodia e conservació dels bens, mas encare

(i) Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Registre d'Ordinacions 4 6 3 -7 1 , fol. ¡54.
(2) Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Registre d'Ordinacions, 1471-7 9 , fol. 136.
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hi va la vida de les persones" coses les quals fan menester que el dit
ofici "sia mes en degut orde e stament" i que es fes diferència de
mestres examinats a manobres.

Deixada de banda la intangibilitat de precedents ordinacions pel
que fa a examen de passantia. donen els consellers i prohoms als
manobres, ciutadans o habitadors de la ciutat, llicència per a fer certes
obres que cauen en l'assenyalada amplitud (le les ordinacions, tals com
"fer pous, axi de aygues netes com setzes, pus no son dits pous en
paret mitgera" sospedrar dits potes, "fer limbells e recórrer terrats,
fer e scurar clavagueres e anbollons", "fer llars e fogons, scombrar,
recórrer e scurar taulades, e adobar forats de aquelles" i adobar fo-
rats de sostres, "exceptat empero" "ambigar ne enlatar", prohibició
que s'estenia a la feina de "metre coroneles", cosa que no els privava
(le poder tapar forats de parets i "ambossar alguns trossos (le parets
escrostades", fer forns casolans, "exemaneas poques de guix en men-
jadors pochs o botigues ", "enblanchar de paleta pus la paret sia ve-
lla", reparar trossos de païments vells, o fer-ne de nous "en botigues
baxes ves en lo sol de terra ", i fer altres adobs i reparacions menudes.

A tot el que l'ordinació novella deixava per a poder caure a mans
del manobre, una limitació arribava ; la de privar-lo d'utilitzar al seu
servei un altre manobre, que únicament seria cridat o el que amb
aquest caràcter fos un senzill ajudant, cas que el "senyor de la obra"
ho judiqués de necessitat, altrament una penyora de 5 sous vindria a
castigar-lo.

Directament anava als mestres de cases, la part de les ordinacions,
en el cas de no tenir "jove aprenedis algu en casa sua que li servesca
de manobre" i en assenyalar la necessitat d'ésser utilitzats els serveis
dels manobres, preí-,rits sempre entre aquests els que haguessin casa,
muller o infants a Barcelona, en la contractació d'homes cine es verifica-
va a la plaça dels Bergants (i), sense escapar del pes del ban establert el
que arribés al cas de contravenció.

Una suficiència del manobre de 3 anys consecutius de treball, li
donaria dret a un jornal de 3 sotas "e no mes avant" ; si no havia
arribat a complir aquestes anyades, hauria d'acontentar -se amb 2 sous
i 6 diners.

De les penyores imposades, caldria fer-ne tres parts, una a profit
del qui acusava, una altra a profit de l'oficial encarregat de l'execució,
i la darrera aniria a mercè de les "obres de murs e valls" che la ciutat.

Encara tocant als mestres de cases i als manobres, farem esment
del que fou establert l'any 15oo (2).

El batlle Felip de Ferrera, feia conèixer als barcelonins, el que
com de costum dimanava dels consellers i dels prohoms ciutadans i

(t) Aquesta plaça estava situada a la Rambla. Vegeu: CAuaERAS CANDI, Francesc,
Geografia general de Catalunya. Ciutat de Barcelona, pàgs. 3 80 i 900, nota 2422.

(2) Arxiu Històric de ta Ciutat de Barcelona. Registre d'Ordinacions, 1 499- 1 5 10 , fol . 54
verso.
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es publicava a so de trompeta, cosa que en aquesta ocasió s'esqueia
a ésser la diada estiuenca del i6 de juliol.

El llibre on queda registrada, n'encapçala la transcripció amb el
títol "De mestres de cases e manobres ".

"Ara hoiats tothom generalment", deia anib veu de crida el nun-
ci, i tot seguit feia saber als qui l'escoltaven, que les ordinacions ge

-nerals que regien l'ofici de mestre de cases, en el que pertocava a llur
relació amb els manobres, eren ja cosa poc adient al moment i que
calia fer-ne un redrès"per lo be e utilitat de la cosa publica". "No
sia licit —continuava— ne permès a qualssevol mestres de cases qui
tinguen obres a jornals o squerada, fer tenir paleta a manobres alguns
que tinguen logats en la obra que hauran empresa, ne intruhir aquell
en manejar (lita paleta, ne altres aynes pertanyents a mestre, ni fer
obres de mestre ". Disposen "que algu no pot usar de mestre" fins
que sigui examinat, "e ans de examinar haver practicat ab mestre
per tres anys e mig continuus", "sots ban a cascu i per cascuna ve-
gada" de ioo sous.

Pel que feia al lloguer de manobres assabentava als ciutadans que
aquest seria fet amb consentiment de l'amo o "senyor" de l'obra.

En evitació que en voler llogar mestres es- contractés manobres o
contràriament, hom preceptuava i ho feia públic que a la plaça del
Blat, on conninament tenia lloc la contractació, estiguessin en grup
separat uns i altres en esvaïment de tota confusió "ço es los mestres
a la part de la casa de la confraria dels sastres, fins a la pedra on se
fan les crides" i els manobres "de la dita pedra en avall ", sots ban de
20 Sons.

Afegia la important ordinació aquests mots, encara : "que d'ací
avant, no sia licit ni permes a qualsevol mestre de cases guixer, o que
façe o vena guix, obrar en qualsevol obre que fara per altre, metre
del seu guix, ans lo dit mestre o lo senyor ele la dita obra, lo hai.a
comprar d'altre guixer, attes que lo dit mestre guixer matent del seu
guix lo porie metre mal o dolent ".

Pel que feia a la relació entre mestres de cases i manobres i amb
la bona intenció d'evitar diferències entre ells sobre lloguer de fadrins
o mossos, s'establia que un jornal limitat a 3 sous i mig, o a tres sous,
que pagaria el senyor de l'obra, amb la qual cosa es volia impedir
l'enuig que representava a voltes fer treballar bergants contractats
a les places a 12 i a i8 diners per jornal, desconeixedors dels quefers
dels manobres, que passarien com a tals, en perjudici dels que ho
eren i a benefici dels mestres de cases que es podrien beneficiar en
establir comptes ele la diferència de soldades.

Al manobre, doncs. pertocava fer de manobre i al bergant la tasca
que se li assenyalés, si el propietari de l'obra que hauria de tenir ple
coneixement de la seva contractació ho estimava ele conveniència, a
base del jornal de 2 sous o 2 sous i 6 diners amb "los beures ".
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Els mossos del mestre de cases amh 3 anys i mig al servei de la
inateixa persona, si "lo senyor de la obra sera content ", podien inter-
venir en la dita obra per manobres, ami) jornals de 3 sous o 3 sous i
6 diners "e los beures" encara.

Certes extralimitacions dels manobres es veu que feien necessari
que les noves ordinacions tinguessin cura de deturar-les. Es aquesta
la motivació clue, com diu el text que seguim, que aquells "sapien en
quines obres poden ne deuen entrevenar''.

Aquestes, ja detallades en les ordinacions de qué ja hem fet es-
nlent, eren ara resumides o reduïdes a les següents: "scombrar teu-
lades, sctu-ar clavegueres. adobar raioles per cases, tapar forats, em-
blancar de pinzell perets velles dins les botigues e cases de la dita
ciutat. E no mes avant ".

Del mestre es deia, pel que fa al seu descans en el manobre, que
quan "emblanquira alguna casa o part de casa de paleta" pot "fer polir al
manobre qui tindrà en la dita obre lo dit emblanquinament, essent hi
empero present lo dit mestre ".

L'ordinació dei 1505 (i). darrera que volen esmentar, la publi-
cació de la qual s'escaigué a fer-la el regent de la vegueria i batlle de
la ciutat comtal. el dia 21 de juliol, estableix una regulació ele salaris
en forma que el mestre no pogués percebre niés de 4 sous diaris, i el
manobre 2 sous i 6 diners, sense dret als "beures ". tallament d'un
abús del qua] ens assabenta l'ordinació amb aquestes paraules: "lo
qui fara obrar no sie tengut ni obligat donar los beures com fins açi
se n'baie molt abusat ".

Una escassetat de mà d'obra en el moment en qué es publicava
l'ordinació de què tractem, ens l'assenyala el paràgraf següent: "per
quant moltes vegades se és vist en la dita ciutat, que moltes persones
volent fer obrar, no poden haver los mestres per fer les obres'a ells
necessàries, a gran perill e dan llur qui tindran les cases o altres lochs
en perill de . ruhina. Per tant per obviar als dits perills y daus que
seguirse ponen, statuiren y ordenaren" els honorables consellers i
prohoms barcelonins, que en cas de necessitat, a la qual no pogués
o no volgués atendre un mestre de l'ofici de la construcció, l'interes-
sat en l'obra, pogués lliurement encarregar-la a "qualsevol persona
o persones que ben vist li sera, encare que no sien mestres examinats ",
concessió no sols aplicadora dins la ciutat comtal. sinó que també es
feia extensiva als termes i territori d'aquella.

L'ordinació deixa al propietari el dret de designar el manobre o
persona que serà en adjutori del mestre de cases en el curs de la seva
feina, per tal d'obviar abusos comesos pels mestres.

Cloenda a l'ordinació, prohibeix en absolut a . tot mestre de cases

(i) Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Registre d'Ordinacions, 1499 -1510,
fol. 121 verso.
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d'abandonar l'obra que hagi començat, ni començar-ne d'altra, sense
tenir la primera finida.

De les penyores que a cada transgressió de les ordinacions, eren
a pagar pels qui en defugien el compliment, no n'hem volgut fer deta-
llada exposició. Les hem alludit d'escairada, així com de la destinació
del seu import, cosa que gairebé en la mateixa fornia és repetit a cada
novella ordinació.

Un estudi detallat de l'art de la construcció en els dies reculats als
quals es refereixen les (lactes que hem aportat, seria cosa ben interes-
sant; el tast que en donem amb aquestes ratlles, ho diu a bastament
en afrontar-nos amb nomenclatura d'eines, classes de treballs, econo-
mia de l'obra i l'interès amb què es miraven pels dirigents responsa-
bles les feines anexes al rana de la construcció.

JOSEP M.° MADURELL I MARIMON

REFRANYS GEOGRÀFICS
(Continuació)

MATARÓ.—El Consell municipal adquirí una bomba per a apagar el
foc i organitzà el servei d'extinció d'incendis. Es donava, però, el cas
que quan acudien els bombers al lloc del sinistre el foc ja estava llest i
ja no hi havia remei. Disgustat el Consell perquè això s'havia produït di-
verses vegades, prengué l'acord de comminar els bombers perquè acu-
dissin al lloc del sinistre un quart d'hora abans de declarar-s'hi l'in-
cendi.

—Durant el temps que el funest comte d'Espanya regia els destins
de Catalunya, vingué a trobar-lo una comissió del Consell munici-
pal de Mataró. Per fer-li un honor decidiren portar-li un present. Es
discutí si fóra millor un cistell de pinyes o un cistell de figues. Per fi
decidiren dur-li un present de figues de coll de dama. Quan el ferotge
general veié el que li duien ho prengué per una pocasoltada i manà
que aconduïssin els comissionats a l'explanada cíe la ciutadella i que
els aixafessin per l'esquena les figues que li havien dut. I mentre els
apallissaven a cops de figa els pobres comissionats no es cansaven de
dir : —Si li arribem a portar les pinyes, sí que l'hauríem feta bona

—Els mataronins que venien a Barcelona solien fer-ho al matí i a
la tarda tornaven cap a casa; per una natural raó topogràfica i geo-
gràfica, ni d'anada ni de retorn feien el camí de cara al sol. Es van
fixar que el sol els era ingrat i que no els volia donar mai la cara, i
decidiren armar-1i plet. Van anar a trobar un advocat dels més menti

-ders i enredaires, el qual els digué que tenien raó i els féu gastar molts
diners. Per fi, els proposà arribar a una avinença amb el sol i els féu
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saber que el gran astre es comprometia a donar-los sempre més la
cara si en lloc d'anar a Barcelona el matí i entornar-se'n a la tarda ho
feien a la inversa. Els mataronins, satisfets d'haver fet desdir el sol,
van acceptar l'avinença, i des d'aleshores alteraren les hores de viatjar
a Barcelona.

—En certa, ocasió el Consell municipal va creure que havia de com
-portar-se de manera niés senyorívola i protocolària que els altres con-

sells dels simples poblets veïns, i acordà solemnialment que en acabar
les sessions del Consell, un siembre aniria a acompanyar a l'altre a
casa seva i després l'acompanyat acompanyaria l'acompanyant. I així
ho feien, i es passaven tot el dia acompanyant els uns als altres.

—Una vegad i la ciutat de Mataró envià una galera armada a ter-
res de Moreria per combatre els infidels. Perquè fes més tropa i per
espantar la moraima, decidí pintar al casc de la nau un seguit de mons-
tres i bèsties feres. Van cridar un famós pintor anomenat Xiripi, i li
encarregaren la feina, però primer van fer preu. La quantitat que de-
manà l'artista semblà excessiva i abusiva. En Xiripi preguntà si volien
que pintés els monstres lligats o deslligats i li contestaren que tant se
valia; aleshores, doncs, oferí fer -los deslligats, i el preu restà notable-
ment reduït. El pintor, en lloc de pintar-los a l'oli, ho féu a l'aguai, i
així que la galera fou mar endins, una onada se n'emportà tota la pin-
tura. De retorn de l'expedició van reclamar a en Xiripi perquè la nau
s'havia despintat tan fàcilment, i l'artista replicà : —Si els haguéssiu
volguts lligats i haguéssiu pagat el que us vaig demanar, no haurien
fugit; però els vau voler deslligats i es van escapar.

—Fins fa poquíssims anys que a Mataró no hi havia cap font
pública, i a tall de prova per tal de veure que tal fóra la millora el Con-
sell tractà de fer-ne una. De seguida, per tot el veïnat es van alçar
veus demanant que fos installlada en tal o tal plaça, sempre segons les
conveniències de cadascú, i tothom deia que si no feien la font a l'in-
dret per ell desitjat hi calaria foc. Espantat el Consell davant d'aquell
avalot, decidí installar-la a la plaça principal, i per evitar que la cremes-
sin lli posà tul rètol que deia : Assegurada d'incendis.

—Un cas semblant va passar a un banc que van installar en un pas-
seig molt llarg i concorregut els dies de festes. Cada diumenge hi
havia baralles, puix que tothom hi volia seure, i eís que arribaven a
aconseguir-ho, de cap manera no es volien aixecar. El Consell muni-
cipal, vetllant pel bé del veïnat , acordà posar-hi un rètol que deja: Pri-
vat d'atçseure-s'hi.

—S'escaigué que un dels alcaldes de Mataró criava un porc i un seu
veí, que era advocat, també en criava un altre. Les dues cases, que esta-
ven costat per costat, tenien un gran hort que no estava separat per
cap tanca, i pels darreres fàcilment podia anar-se de l'un hort a l'altre.
L'alcalde engegava el seu porc a l'hort, però aquest sempre anava al
che l'advocat a menjar-se-li la verdura. L'advocat moltes vegades se n'ha-
via queixat a l'alcalde, però aquest, abusant de la seva autoritat, no feia
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res per evitar-ho. Molestat l'advocat, amenaçà l'alcalde que el dia que
tornés a veure el porc al seu hort li mataria, i, en efecte, així anava a
fer-ho, però mentre l'advocat era a cercar l'escopeta, l'alcalde penjà
la vara al coll del porc mentre deia a l'advocat: —Tireu-li, si us atre-
viu, ara que representa el rei en persona.

—Un dels clarrers traginers de Mataró era conegut per Simolsa.
Un any de molt eixut, en Simolsa va abeurar el seu mul en una bassa
immediata a la població on no hi havia ni un pam d'aigua. Com que
al fons de l'aigua s'hi veia. el sol que, naturalment, després de beure
l'animal, degut a haver remogut l'aigua ja no s'hi veia, en Simolsa es
cregué que el seu mul s'havia begut el sol. El betzol del traginer tornà
a Mataró cridant desesperat que el seu mul se li havia begut el sol.
Hi hagué gran alarma; es reuní el Consell municipal i fou fet un pregó
per tal que es presentés la gent més sàvia i entenimentacla de la ciutat
per donar el seu parer. Tothom tocava el ventrell del mul, i com que
el trobaven calent convenien que, efectivament, s'havia begut el sol.
Després de moltes deliberacions, van arribar a la conclusió que si se
l'havia begut o rebentaria o el treuria, i acordaren que quatre dels pro-
homs més notables de Mataró vetllessin el mul per veure què faria, i,
sobretot, què obraria quan... obrés. I el mul va obrar com sempre amb
gran sorpresa dels prohoms.

MEDES, LES. — La fan de les Medes: Es parla d'ella com d'un
temps esgarrifós, en què la més terrible fam matava la gent. Es
retreu sobretot quan els infants llemencs deixen o fan malbé el
menjar.	 -

Les illes Medes, situades a l'entrada de la badia de Roses, foren fins
a les primeries del segle xv cau de pirates, espelunca de ladres, segons
la documentació de l'època, els quals desolaven la nostra costa anib
Llurs incursions i empresonaven tantes naus com podien, la qual cir-
cumstància feia perillosa i de gran risc la navegació per la nostra mar.
El rei Martí, en possessionar-se del comtat d'Empúries, entre altres
coses es proposà d'acabar amb el focus de corsaris i pirates i concebí
el projecte de fundar-hi un monestir de l'ordre hospitalària del Sant
Sepulcre, orde aguerrida, els components de la qual tant sabien mane-
jar l'espasa com el calze. Morí el monarca sense poder vetare el seu
projecte portat a terme, però la seva muller recabà permissió de Ferran
d'Antequera i una butlla papal, i l'octubre del 1413 es posà la primera
pedra del monestir- fortalesa alhora. Com que per a poder portar a
terme l'obra calien molts diners, s'estengueren per Catalunya i per
València frares captadors, els quals per tal de compungir més expli-
caven llargues històries de lluites contra els pirates, les unes veritat,
però la major part mentides; sobretot, parlaven d'una fam terrible que
havien de sofrir els monjos de l'illa per la dificultat de poder-se proveir
de queviures, i també per no ésser comestible la fruita ni la caça d'a-
quell lloc, car era molt salada. La idea d'una fam esgarrifosa arrelà
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tant en l'esperit del poble, que encara avui és recordada amb paüra.
Les mentides explicades pels que captaven per l'obra de la torre

de les Medes, eren tantes i tan grosses que el síndic de Torroella, en
una lletra dirigida als Consellers de Barcelona, se'n queixà i aquests
desautoritzaren el prior i li privaren que seguís captant, segons una
lletra que els consellers de Barcelona trameteren al governador del
Rosselló i Cerdanya, el 1542.

MERMELLÁ.—ESPCrgqes de Mermellà, que si no es coneixen avui,
es conec eran demà : Aplicat a aquelles coses, a les quals no es troben
els defectes en el moment de produir-se, però sí un temps després.

Conten que el rector de Mermellà, que era molt tranquil, un dia
en lloc d'espergir amb aigua beneita, ho féu amb oli. Abans de co-
Inençar advertí als seus fidels que no es fiessin dels esperges, puix
que un cija o altre se'ls troharien i els coneixerien; però els parro-
quians, que coneixien prou hé el seu humorisme, no en feren cas. En
espergir, el bon rector anava dient la frase que ha quedat com a pro-
verbi. En efecte, l'endemà tots els concurrents a l'església es troba

-ren amb les robes esquitxades d'oli.
La facècia és també atribuida al rector de Vallfogona, el qual,

segons dir popular concretament en aquest cas, abans havia estat rector
de Mermellà.

MIRALCAMP. — A Miralcaan p, Ventallets : Hom explica que tina ve-
gada van perdre l'Ajuntament i que per tal de retrobar-lo ventaren tres
dies seguits les campanes.

MIRAVET. — Els cantirers de Miravet: Una vegada volien tirar a
terra el castell perquè els feia nosa i les varen emprenclre a cops de càn-
tir contra les muralles. Aviat trencaren tots els càntirs del poble, i ales-
hores les emprengueren a cops d'ou els quals esclafaren contra les
fermes parets del castell dels vells templers. La part ruinosa del vell
castell, segons veu popular, fou produïda d'aquesta manera.

MOLLET. — Així ballen a Mollet: Per justificar una cosa excèn-
trica, feta de manera anormal i insòlita. També es diu en sentir parlar
de Mollet, de l'Empordà, no del Vallès, Els de Mollet bailen ainb les
calces a la nià.

Entre la fadrinalla de Mollet i de Rubió existien fortes antipaties.
Un any, els de Rubió es proposaren donar una mala festa als majo-
rals de Mollet i tiraren uns pólvors a l'aigua que produïren a tot aquell
veïnat una diarrea a.bundantíssima. Els fadrins de Mollet, però, més
ardits que mai, varen voler aguantar el punt per fer rabiar els de
Rubió, per la qual cosa no deixaren de fer el ball, però cony que cada
cinc minuts tenien necessitat d'evacuar, per estalviar-se feina ballaven
anib les calces desfetes i sostenint-les anib les mans.
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MONTMELÓ. — A Mortiii.eló, Carbassots: Aquest poble es té per ter-
ra de carbasses i hom diu que és el carbasser del Vallès. Els diablots
de les colles del Bali de les Gitanes (le Montmeló duen un carbassot
penjat de la força, i quan alaben la seva colla l'anomenen dels carbassots.

MONTSERRAT. — A Montserrat, col i nap: Es fama que era l'única
mena cle menjar que es permetia als romeus i penitents que anaven
a visitar la Moreneta, restricció alimentosa que no sols era obligada
a observar al monestir, sinó que ja començava a la vila de Monistrol,
de jurisdicció també del monestir, i per això també es deia: A Monis-
trol, nap i col.

OLESA. — Déu et faci ençà i enllà cort la barca d'Olesa: Usat per
a tractar algú d'orat i beneitó. Alludeix a la barca que travessa el riu
Llobregat, la qual es passa el dia anant ençà o enllà del riu. No sabent
per qué es retreu aquesta barca i no una altra de les moltes que a Cata-
lunya fan un servei especial i regular travessant els rius. Aquest re-
frany en té un dxlnàleg que diu: Déu et faci ençà i enllà corn la barca
del mal temps, en allusió als bóts comunals de les poblacions costeres,
els quals es fan en mar quan hi ha alguna barca en perill. Hi ha un
altre curiós refrany referent a Olesa que diu: No pot ésser alcalde
d'Olesa un que no hagi pegat mal a la dona.

OLOT. — Els Borratxos d'Olot: Es varen vendre els gegants a la
vila d'Amer per un bót (le vi. Hi ha qui cliu que se'ls vengueren, no
pel vi que podia contenir el bót, sinó només per poder-lo olorar.

I, encara hi ha qui afegeix que els olotins es van acontentar només
de poder olorar el c... d'una cabra, ami la pell cle la qual, un cop morta,
n'havien cle fer un bót de vi.

ORGANYÀ. — Els Ganxos d'Organyà : Aquest qualificatiu té origen
en la mateixa facècia que donà nom als veïns de Peramola. Els d'Or

-ganyà sortiren al Segre armats de grossos ganxos per tal che poder-se
fer seu el cos de Sant Ermengol, que baixava per aquell riu.

Os DE BALAGUER. — Els Sopiquers d'Os de Balaguer: Els veïns
d'Os són tan pobres que no poden menjar sinó sopes. El que Inés
temien és que pogués arribar un inoment en qué les sopes se'ls aca-
bessin. Per veure si podien conjurar aquest possible perill, anaren a
Lleida a consultar un advocat. Aquest els donà un remei infallible, el
qual els asseguraria les sopes per sempre. Així que una caldera fos
buidada a la meitat que en fessin una altra, amb la qual cosa aconse-
guirien que ja estigués la segona a punt cle menjar sense haver acabat
encara la primera, i així tindrien sempre sopes assegurades.

PAÜLS. — La gent de Paüls són una canalla, que tenen Sant Roc
lligat per la cama: Els pobles de Paüls i Prat de Comte, tenen per patró
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Sant Roc. Ambdós encarregaren una imatge a un mateix imatger, en
una mateixa ocasió, i ami) tot voler-la ambdós igual, l'ilnatger féu
usés bonica la de Paüls, pel qual motiu els de Prat de Comte jura-
ren que una nit anirien en aquell poble i els la robarien. Per evitar el
robatori, segons veu popular, els paülencs tenen la imatge lligada per
una cama. Els de Paüls leo neguen i diuen dels de Prat de Conte, i
referint-se també a Sant Roc, una altra dita.

PALS. — Els de Pals són Arrossers, mengen l'arròs a ¡lo Çades : Quan
per l'Empordà hi havia tants estanyols, pels aiguamolls dels voltants
de Pals es conreava molt l'arròs, i segons veu popular els seus habitants
no menjaven gairebé res més, i per ponderar el gran ús que feien d'a-
quest aliment hom suposa que no eren a temps a menjar-se'l amb cullera
i leo feien amb la Iloça per passar-ne niés via.

PERAMOLA. — Taliban'ts de Peramola, cal que us valgui per avís,
si n'breuu 'trenta o quaranta i heu fugit per cinc{ o sis: Usat per a titllar
de covards els peramolins.

En certa ocasió la fadrinalla de Peramola i la d'Organyà tingueren
unes diferències i es desafiaren; convingueren a trobar-se al cim de
Sant Honorat, que divideix les dues poblacions. Els d'Organyà arri

-baren primer, i per fer veure que eren molts, s'amagaren entre unes
espigues de blat i van estendre pel damunt del sembrat una colla de
barretines figurant que eren fadrins amagats que esperaven l'arribada
dels de Peramola. Aquests, d'un tros Lluny veieren la vermellor de tan-
tes barretines i temeren que els tocaria rebre, i en lloc de donar la cara
fugiren a corre-cuita.

PERAMOLA. — Els Talibants de Peramola.: A Peramola, anomenen
talibant al faldar de la camisa.

Quan el cos de Sant Ermengol baixava miraculosament Segre avall.
els veïns de tot el curs del riu sortiren per veure si aconseguien apo-
derar-se del cos sant. Els de Peramola, cansats de treballar i servint

-se de mil enginys, veient que no aconseguien aturar el Sant es trague-
ren les calces i amb la camisa sola i lluint el talibant es llançaren al
riu enmig de la riota de tota la gent dels altres pobles, que esperaven
que el cos entrés en aigües de llur terme per veure d'apoderar-se'n.

PREMIA. — A Premià, Ga f arrops : Una vegada es va presentar
un gafarró al cim del campanar. Els veïns, que no Havien vist mal un
tal moixonet tan graciós, cregueren que era l'Esperit Sant que baixava
del cel per dofiar-los alguna nova de part del Pare Etern, i tots acudi

-ren a la plaça. L'ocellet en veure tanta gent fugí i deixà el poble amb
un palp de nas.

(Continuarà).
JOAN AMADES
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casolana del pa. al Pallars Sobirà.—
Barcelona,  1936.
Es tracta d`ún volumet d'unes cent

pàgines, illustrat am;, ''buixos i fo-
togravats, en el qual l'autor exposa
el tenla anlb la descripció minuciosa
a què ens té acostumats en les se-
ves publicacions de folklore pallarès.

Comença amb la relació dels ce-
reals panificables i va seguint les
operacions que sofreix el gra fins a
ésser convertit en pa. Per tal de pas-
sar revista a les activitats de la mol-
turació, del pastar i de la cocció, hi
són descrits tots els atuells, totes les
funcions, tots els establiments amb
els quals té que veure aquesta trans-
formació del gra en farina i de la
farina en pa fins que aquest arriba
a taula. I cada operació, cada cosa,
cada actor, són esmentats amb el seu
nom especial, dialectal. Demés, com
que el tema és tan consubstancial
amb el viure humà i per tant abun-
den les manifestacions folklòriques
derivades, l'autor hi ha intercalat
mesuradament llegendes, cançons,
refranys, endevinalles, costums, que
iHustren l'exposició.

La precisió acurada amb què Vio-
lant tracta els temes fa que les seves
publicacions siguin una bona docu-
mentació per als estudiosos. Els que
estudien científicament el folklore,
troben en les aportacions del nostre
consoci un material de primera mà
immillorable, com se n'ha donat
compte prou bé el Dr. Frit Krüger,
d'Hamburg. Demés, els filòlegs hi
trobaran una riquesa de lèxic, i nos-
altres que fem geografia hi recollim
sempre dades interessantíssimes de
produccions i activitats desaparegu-
des o a punt de desaparèixer. I
aquesta valor utilitària dels treballs

del nostre folklorista no priva que
el lector curiós es complagui també
en la seva lectura.

Quan hom acaba un llibre de
R. Violant i Simorra desitja que no
trigui gaire a donar-nos un altre
fruit de les seves recerques folklo-
ristes.

P. VILA
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PER COMPRA

Curiositats de Catalunya. — Setma-
nal. — Barcelona. — Any I, I93.,.
Any II, 1937.

PER DONATIU

COLLDEFORNS, FRANCESC DE P. -
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216 pàgs (de l'autor).

MAS I PERERA, PERE. — Perspec-
tiva Històrica del Penedès (Confe-
rència). — Vilafranca. Imp. Cla-
ret, i9. Ig pàgs. (del senyor Pau
Vila).

RIBAS VIRGILI, ENRIC. — Mapes
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nya. — Barcelona, Institut d'Es-
tudis Catalans, 1935. 481 a 520
pàgines (de l'autor).

RIUDAVETS Y TUDURY, José. — Pla -
no del Anapurdán. — 18o8 (del
senyor _Josep Danés i Torras).
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