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SECCIÓ D'EXCURSIONS

INAUGURACIÓ DEL

MONASTIR DE SANTA MARÍA DE RIPOLL

Com ja saben nostres llegidors, las festas que á Ripoll se
celebraren ab motiu de la nova consagració del Monastir
de Santa María, revestiren la solemnitat qu'era d'esperar.

Per lo motiu indicat, no farem altra nova descripció
dels actes que tingueren llocb durant los tres dias de festas,
ni del bonich aspecte que presentava la vila vestida ab sos
millors trajos corn en las grans diadas. Nostre intent és dir
qualque cosa de la representació qu'el CENTRE tingué en
aquesta manifestació d'amor á Déu y á la Patria que Cata-
lunva tota ha realisat gracias al entusiasta esfors del dignís-
sim prelat que regeix la Sede Vicense.

Induptablement lo CENTRE, que fou la primera corpo-
ració que, al finarse en las desvalgudas runas del històrich
cenobi, comprengué son valor, y , despertant arreu lo sen-
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ti ment de tots los bons patricis, inicià sa restauració, em
-prenentla ab tot l'entusiasme que sas forsas permetián y

apurant tots los recursos que contava, debia experimentar
inmens goig, al veure que l'obra per ell comensada havia
arribat á son terme; que aquellas runas, per molts desco-
negudas y per altres olvidadas, tornaran á aixecarse ab
igual fermesa y magestuositat que deu segles abans. Y si
com á excursionista 's sentia orgullós de poguer admirar lo
més pur exemplar del art romànich, com á català 's vana-
gloriava de que hagués recobrat sa existencia lo bressol de
nostra nacionalitat, y èn abdós conceptes se gaudí de po-
guerse cobetjar baix sa imponent nau lo dia de sa memo-
rable consagráció.

Encar que modest l'allotjament que '1 CENTRE propor-
cionà á sos associats, no desaren aquestos de concorrehi
en gran nombre.

La comitiva oficial la componian lo senyor president
del CENTRE, D. Francisco de S. Maspons, y els senyors
Pedrals, Canals, Bofarull (D. Carles), Fiter é Inglès,
Arabia, Osona, Balaguery Merino, Sastre, Golferichs, Vin-
tró, Borrell, Valls, Pagès, Casals, Roig y Punyet, Maspons

Anblasell (D. Francisco y D. Antoni), Castellbell,
Llopis, Anglada, Bordas, Cruspinera, Llorens y Riu, Ru-
bio, Flos }' Calcat, Vergés, Torres, Andreu y Sagalés.

Entré els demés associats que hi assistiren particular-
ment ó formant part d'altras corporacions, recordem als
sen y ors Permanyer (D. Joan y D. Ricart), Riera y Bertran,
Cornet y Mas, Alòs, Badía y Andreu, Duran y Bas, Duran
y Ventosa, Bertran de Amat, Vidal y Valenciano (D. Ga-
yetà y D. Enrich ), Verdaguer y Callís, Franquesa y Gomis,
Casas, Puig y Cadafalch, Ros, Parcet, Guillem, Moliné,
Blanch y Carreras, y á més alguns de nostres delegats.

Per lo nombre.esmentat pot veures que no signé petita
la representació del CENTRE, y segurament la més fàcil de
distingir, ja que molts de sos individuos lluhian la contra-
scnya d'excursionistas.
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Parlant de] campament del CENTRE, serem molt breus.
Piiinerament havem d'advertir que l'idea que 'ns animà á
adoptar aquest allotjament no fou la de portar á Ripoll
una novetat pera moure l'atenció dels forasters, ni la d'es-
tablir un campament ab pretensions de tal. Qui aixís pre-
sumís, s'erraria. Solsament la necessitat de donar allotja

-ment á nostres associats nos inspirà á obrar d'aquest modo,
y, per consegüent, ja pot suposarse que no preteniam fer
més de lo que bonament se pogué, que en aquellas circuns-
tancias, en que tot porta dificultats, no és pas gavre.

N'obstant, lo ti que'ns proposàrem I'obtinguerem, y si
bé passantho ab relativa comoditat, podem dir que cap de
nostres associats tingué de passar la nit al ras, com succehí
á alguns dels concurrents á las festas.

Tres vistosas tendas voltadas per una senzilla estacada
componian lo campament, emplassat en un petit pla poch
més avall de la confluencia déls dos rius. Un gros arch
engalanat ab banderas catalanas donava ingrés al meteix,
en qual centre s'hi aixecava lo penó de Sant Jordi, que
molt Lluny ja 's distingia, ab duas grans teyeras pera la nit.

De las. festas ja havem dit que no 'n parlariam: sols di-
rem que en totas ellas hi assistí lo CENTRE, y que en lo di-
nar ofert pel senyor Bisbe de Vich fou representat pels
Srs. Maspons, Pedrals y Canals.

També nostre President formà part de la comissió que
recomanà al senyor Arquebisbe de Tarragona la restaura-
ció del Monastir de Poblet, que, Déu mitjansant, tarr ó
d'hora té d'esser un fet com la de Ripoll.

Acabarem manifestant que nostres associats retornaren
de Ripoll altament complascuts de tots los actes que havian
presenciat, y més satisfets encare de la ben entesa restau-
ració del Monastir, ab tan acert portada per lo Excelentís-
sim y hm. Dr. D. Joseph Morg;ades, Bisbe de Vich, fent
vots de poguerhi tornar promptament á depositar la pica
baptismal que 1 CENTRE té oferta al Monastir.

iOSEPII GALBANY
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I XCURSIÚ PARTICULAR
Á MONTAGUT Y SANTAS CREUS DESDE TORRELLAS DE FOIX

(Acabament)

Continúa, ab greu sentiment ho fem constar, la bàrbara
devastació de las pocas boscurias que restavan en lo país.
L'any passat s'experimentaren ja las conseqüencias lògicas
de tant despiadada obra. La riera de Pontons, en quals
riberals hi hà magníficas hartas, constituhidas ab increiblcs
treballs, experimentà en lo mes d'Octubre una crescuda
terrible, que arrasà la major part dels conreus pròxims,
fent desapareixe las terras vegetals deixant sembrat son
lloch de ruinas y arenas estèrils. Son grans los estragos
causats per la ricrada, y tant és aixís que, de repetirse ab
freqüencia, com és probable que succeheixi, tenint en
compte que en la conca de la riera de Pontons l'arbrat
escasseja, perdrà Torrellas gran part de sos herniosos rega

-dius, que són avuy son segon element de riquesa.

La terrible revinguda que tingué la riera de Pontons
l'any passat, cambià totalment l'aspecte del siti hont naix
la extraordinaria dèu de las Daus, situada á uns 25 minuts
de Torrellas, al NO., en la riera. En aquell lloch se precí-
pitava abans aquesta en dos bonichs salts que han desapa-
regut. L'aygua, que passava per 1 alveu de la riera, brolla
avuy de tots costats, per entre las escletxas de las rocas, ab
la particularitat de que á una y altra banda naix lo me-
teix caudal per innombrables degotalls y bocas, donant
lloch, precipitantse ab estrèpit, á la formació de petits
gorchs que tenen també aygua naixent. En resum, la fra

-gositat del siti, cubcrt d'elcvadíssimas rocas que forman
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estreta gorja; Fabundancia extraordinaria d'aygua, que
salta aquí y allá ab gran remor y naix arreu, donant vida á
multitLit d'herbas, curas y molsas que tapissan las rocas;
la soletat de] lloch y la proximitat d'arbres gegantins, for-
man un quadro maravellós que mereix esser admirat per
los aymadors de la naturalesa.

Desitjavam coneixe las groixudas é interessants serras
que s'alsan al O. y NO. del Panadès, principalment las
coronadas per lo turó de Montagut, lo més alt de la regió,
y lo 15 de Setembre d'aquest any arribà l'anhelat dia de
portar á cap la projectada excursió.

A las 5'25 del matí sortírem de Torrellas de Foix mos
amichs D. Jaume Baiges y son fill Joseph, y l'infrascrit.

L'agradable temperatura que 's sentia y l'alta pressió
que acusava '1 baròmetre, 'ns feu creure que 'ns esperava
un día esplèndit.

Emprenguérem la marxa seguint lo camí ral de Pon-
tons, pujant suaument envers al NO. Als so minuts dei-
xavam á la dreta lo camí que puja en uns 45 minuts á la
iglesia de la Mare de Déu de Foix; als 3 minuts més, á la
esquerra, la casa de las 'Dous, sota la qual naix la dèu del
meteix nom y 's troba '1 pintoresch siti de que s'ha parlat;
als pochs passos hi hà bifurcació: lo camí de la dreta va á
Pontons, envers al NO., y'1 de la esquerra en direcció al O.

Seguírem aquest, atravessant al breu rato la Riera, per
una palanca de fusta, en lo meteix lloch en que reb lo
tribut del To r rent Sech. En aquest punt se veuen, situadas
al SO., en una escarpadíssima montanya, las co yas ditas
del Tuaó. Als lo minuts de pujar sobtadament per la vo-
rera esquerra del Torrent Sech, sempre envers al O., arri

-bavam á la Plana Pinalella (alt. apr., 450 metres). Aquesta
plana, que ve á esser una especie de ras, meseta ó plateau,
és, com la generalitat de las d'aquestas serras, pedregosa
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y poch menos que erma, puix sols se veuen unas petitas
vinyas que s'han pogut cultivar á costa de grans treballs,
lluvtant contra aquella terra ingrata.

La Plana Pinatella estava coberta, fins fa pochs anys,
d'espessíssim bosch, que ha sigut totalment arrasat, ¡allí,
ahont qualsevol cultiu és impossible! Realment nostres pa-
gesos se proposan acabar ab la poca riquesa forestal que 'ns
restava. Quan s'intenti la repoblació de nostras montanyas,
s'hauràn sofert ja los danys incalculables que fatalment té
de causar la falta d'arbrat.

Desde la Plana Pinatella 's descubreix un panorama
magnífich : á la esquerra, á l'altra banda del torrent, se veu
lo barranch dit de la Caixeta, y poch més amunt lo cone-
gut per los Aladerns, que divideixen en varis escarpadís-
sims turons las serras ditas de Clapivell, que s'elevan á
uns 750 metres, totas completament peladas ó tot lo més
cubertas de brossa; á la dreta, al NNE., se veu lo turó de
las Torras, ple d'espessos boscatges; darrera, al E. y SE.,
tancan l'horitzó lo Panadès y las serras d'Ordal y La Mo-
rella, y més ensà 's veu á vol d'aucell la vall de Torrellas.

Permaneixérem embadalits llarch ràto en la contem-
plació del hermós espectacle que en aquells moments se 'ns
oferia á la vista. Era en aqueixa hora en que la natura-
lesa torna á la vida després del breu letargde la nit, en que
es tenyeixen de porpra los cims de las montanyas, y en que
allà en l'extrem Orient s'eleva magestuós l'astre creador
que tot ho vivifica. Vèyam al fondo, lliscant de vall en vall,
en las montanyas que circundan lo Panadés, una finíssima
boyra, negra primer, blanca després y més tart roja, ferida
ja per los horitzontals raigs del sol ixent. Més ensà, casi á
sota, besant sos peus la riera de Pontons, vèyam Torrellas
de Foix, ab sas típicas casas de tapia, sas portas dilatadas
y sos conreus magnífichs.

Pujant suaument per la Plana Pinatella, sempre envers
al O., als i5 minuts passavam per enfront dels fondos de
la Calderassa, un poch conreuats, situats en las próximas
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scrras de Clapivell, á la esquerra, deixantá la oposada l'es-
carpat turó del Mas de la Riera, darrera '1 qual corre la
riera de Pontons. A uns 20 minuts escassos, dins ja del
terme municipal de Pontons, darrer poble de la provincia,
deixavam á la esquerra lo turó de Ravell, espadat com tots
los de la encontrada, situat á l'altra banda del torrent. En
aquest indret arrenca un camí á la esquerra que, sempre
envers al SO., va á Celma. Las Poblas y Santas Creus en
4 horas '- mitja.

Set minuts més tart arribavam al Collel de Peralta, en
lo qual lo camí abandona lo sot del Torrent Sech (altura
aproximada, 600 metres).

En lo Collet se veu: al NO., sobre un serradet, la casa
de Peralta; més amunt, lo turó de la Plana de Masfonoll;
més enllà, l'ermita de Sant Joan de la Montanya, penja-
da en un acinglerat turó, sota lo qual passa la riera de
Pontons. En aquella direcció s'oviran las altas serras de
Pollina, peladas, àridas, y en últim terme las izo menos
àridas y elevadas de la Llacuna; més á la dreta, á conti

-nuació del turó de las Torras, las serras acingleradas de
Sant Salvador de Pontons, sobre '1 camí ral, y las minas
de calamina y plom, avuv abandonadas, sobre la ribera
esquerra de la riera de Pontons.

Cinch minuts més tart passavam per enfront de la casa
de Peralta, situada en una bonica vall ab conreus.

Als 20 ó 25 minuts arribavam á la Plana de Masfonoll,
després d'haver deixat á la esquerra, successivament, las
casas de Ravell y Sapera, y creuat un camí que, proce-
dent de Pontons, va á Celma.

La Plana de Masfonoll, qual altitut és de 675 á 700
metres, és en extrem pedregosa y està cuberta d'alguns
boscatges de pins.

Desde la Plana, envers al S., se descubreix un mag
-nífich panorama sobre las accidentadas serras de Montmell

y sas estribacions, ovirantse '1 mar per sobre de las mon
-tanvas del Camp de Tarragona. Las serras de Montmell y



de Marmellà tancan la fèrtil planuria dita Manlleu de Cel
-ma, del terme d'Ayguamurcia, la qual se veu á vol d'aucell.

Lo camí va planejant y 's decanta á intervals al SO. y O.,
per entre espessos boscos de pins. A cosa de tres quarts
d'hora escassos, al arribará un collet, lo camí creua ab
un altre que procedeix de Can Roset, casa pròxima, y de
Pontons, v va, envers al S., á Manlleu de Celma, provin

-cia de Tarragona.
Als io minuts més, prosseguint en la meteixa direcció

y planejant, arribavam á la'F lama Rodona, petit ras con-
rcuat (altura aproximada, 65o metres). Allí 's traban las
Casas Moras del Soler de Roset ; grupo de tres ó quatre
casas.

És digne d'esment l'espessíssim y extens bosch de
pins. alzinas y roures que rodeja la plana y pobla totas las
dilatadas montanvas que la vista descubreix. Durant llarch
rato passàrem per entre roures y pins gegantins y admi-
ràrem aquellas hermosas boscurias que ofereixen agrada-
ble contrast ab las serraladas tant peladas y àridas del
baix Panadès.

Afortunadament, á aquellas altituts (loo ó 80o metres)
pochs cultius són possibles, y á eixa circunstancia 's deu,
indubtablement, la conservació de la riquesa forestal de la
encontrada.

A cosa de 15 minuts de las Casas Novas, seguint envers
al O. y SO., arribavam á un collet dit de Fewreras, desde
lo qual se descubreix un panorama local magnífich: al fon-
do 's veuen unas bonicas valls ditas de Valldossera, po-
bladas de caserius coneguts per Pla de Valldossera: al SSO.
se veu dalt d'un turó, cubert de brossa y pins, lo castell
de Celma, sobre '1 poble del meteix nom, .y al ONO., se
descubreix l'alterós Montagut, cònich, rodejat d'elevadas
montanyas, descollant d'entre l'extensa serralada que cir-
cunclou la val l de Valldossera.

Desde '1 collet baixàrem en poch rato, seguint envers
al O., á la casa de Perreras; allí agafàrem un caminet que



— 121 —

baixa en igual direcció y passa per entre pins y roures ge-
gantins, molts d'ells seculars, y als io minuts, després de
deixar á la dreta un curriol que 's dirigeix al grupo de ca-
sas conegut per Turrica, atravessavam lo torrent d'aquest
nom, que més tart desemboca en la riera de Valldossera.
Lo torrent està cubert de grossíssimas pedras (que són una
calissa de poca consistencia) que afectan la forma de grans
planxas ó làminas horitzontals superposadas.

Lo camí baixa suaument, vorejant la ribera dreta del
torrent de Turrica. Als 7 minuts deixavam á la esquerra
un camí que va al pròxim grupo de casas de Bonany, y,
seguint pujant suaument envers al O. y NO., als i5 minuts
més atravessavam la riera de Valldossera, que porta sempre
avgua.

La riera de Valldossera naix en l'extrem N. de la plana
del meteix nom, en las vessants E. y S. de las serras que
són ramificacions del Montagut. Atravessa de N. á S. tota
la plana, y al arribar al extrem meridional d'aquesta, passa
per lo lloch conegut per la Vall del InJ rn, estretíssim con-
gost ó gorja entre elevadas montanyas, especie d'escletxa
semblant á la de las valls de Sant Martí Sarroca, de que
s'ha fet esment al comens d'aquest treball, però més fonda
é imponent, y més pintoresca per la prodigiosa vegetació
de las montanyas vehinas. Al sortir de la Vall del Infern,
atravessa lo pla de Manlleu de Celma, de O. á SE., en
qual extrem inferior port son nom y pren lo de riera de
Marmellà, per passar al peu d'aquestas serras, sortint més
tart al baix Panadès, hont desemboca en lo riu Foix, uns
6 6 7 kilometres abans d 'arribar á Castellet.

Prop de la riera de Valldossera 's troba lo Santuari de
la Atare de `Déu d'aquest nom, que no ofereix res de par-
ticular pera l'arqueòlech, puix data de 1685, essent son estil
del Renaixement. L'altar major fou restaurat l'any 1812.
En ell se venera la Mare de Déu de Valldossera, que ins-
pira molta devoció en los pobles circunvehins. La S_ anta
Imatge és del seUle XIII.



Altura aproximada de] Santuari, óoo metres.
Lo simpàtich é ilustrat senyor Rector nos féu l'honor

d'acompanvarnos á visitar lo santuari y 'ns contà l'aburri-
díssima vida que passava entre aquellas gents semillas, la-
mentantse vivament de que no lo comprenguessin (encar
que 'Is inspirés respecte), com havia tingut ocasió d'ohser-
var alguna vegada que 'ls dirigí la paraula pera explicarlos
la grandesa de la religió, que (paraulas textuals) no ente-
nen en llur ignorancia, puix que tota sa religiositat se re-•
duheix á pràcticas rutinarias y totas sas creencias á supers-
ticions ridículas.

Nos contà lo senyor Rector la etimología de Valldos-
sera.

Allà en los sigles X ú XI, que és l'època en que era més
encarnissada la lluyta ab los alarbs, tingueren aquests una
renyida batalla ab los cristians al peu del Montagut. Hi
hagué allí una horrible hecatombe, y tal devia esser, que
aquell lloc.h fou conegut desde llavors per Vall-d'-Ossera.
Avuv encare, després de vuyt ó nou sigles, cavant á alguna
profunditat, apareixen òssos humans en abundancia.

Lo santuari de Valldossera és avuy iglesia parroquial
de Montagut, en reemplàs de la antigua, situada en la ser-
ralada de Montagut, sota meteix de] cònich cim que la
corona.
- Lo poble de Montagut, fins fa poch, constituhia un mu-
nicipi apart, que reunia 52o habitants. Avuy és un agre

-gat al municipi de Santa Perpètua, del partit judicial de
Montblanch.

Serian las 9'3o del matí. quant arribavam á Valldossera,
y n'eisiam á las 1030, després d'esmorzar esplèndidament
(que bé ho necessitavam) de las provisions que duyam.

Sortírem de Valldossera en direcció NO., pujant ràpi-
dament en 5 minuts á la Abaiieta, antich v gran casal que
fou residencia del capellà del Santuari. Pujant sempre per
entre bosch, als io minuts més arribavam á un collet
desde hont se descubreixen totas las planas de Valldossera
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y la serralada de Montagut. Als 15 minuts, després de se-
guir per entre conreus, planejant, en\'ers al NO., deixa-
vam á la dreta un camí que en direcció al N. porta á la
Galcerana, grupo de tres ó quatre casas. Continuàrem
sempre al ONO., tenint enfront Montagut, y als 5 minuts
deixavam á la dreta la casa de la Figurera. Atravessàrem més
tart lo torrent de la Galcerana, ab aypua permanent. Als io
minuts de dit torrent ne passàrem un altre, desde '1 qual,
pujant ràpidament envers al NNO. y O., á través de bos-
cos, després de deixar á la dreta Can Pecb raltas, als 35 ó 40
minuts arribavam al Coll de Montagut (altura aproxi-
mada, 830 metres).

En l'esmentat coll se troba la romànica iglesia que fou
antigua parroquia de Montagut, avuy tancada, com s'ha dit
al parlar del santuari de Valldossera.

Arribàrem al coll de Montagut rendits de cansanci, no
tant per lo llarch trajecte recorregut com per la calor tro

-pical que haviam sentit, especialment en las valls y sots.
Allí reférem las abatudas forças ab frugal refrigeri, asseyent-
nos al sol perquè la estada á la ombra era molesta: tal era
1'ayre fresch que bufava á aquellas altituts.

No feya molt que '1 sol havia passat per lo meridià
quant nos decidírem á prosseguir la marxa envers al cim
del Montagut, que tant agut se'ns presentava que per poch
retrocedim. Mes l'objecte principal de la excursió era l'as-
censió á aquell elevat puig, y no podiam de cap modo dei-
xar de feria. Essent impossible pujar al dret per la gran
pendent de la montanya, que no baixarà en molts llochs
del 40 per roo, no 'ns quedà altre recurs que pujar en zig-
zag, voltant lo turó y vencent no pocas dificultats, no sols
per la inclinació y mala petxa del terreno, sí que també per
las espessas verdissas y cuscons que tapissan la montanya.

La penosíssima ascensió durà menos de un quart d'hora,
en qual curt temps salvàrem lo desnivell de 120 metres que
hi lié del coll al turó de Montagut (altitut sobre '1 nivell
del mar, 953 metres),
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A la veritat, no 'ns en penedírem de nostra llarga y cos-
tosa excursió al Montagut. Situat aquest turó al extrem
occidental de las serras que separan lo Panadès de la Sega

-rra y de la plana del Noya, y al septentrió del Camp de
Tarragona; descollant de entre totas las extensas serraladas
que s'elevan desde '1 Francolí al Llobregat y desde '1 mar á
la Segarra; més elevat que las serras de més enllà del Llo-
bregat, al E., y que las de la dreta del Francolí, al SO.; lo
panorama que desde ell se disfruta és realment encantador.
Desde lo cim del Montagut se domina la Catalunya cen-
tral y meridional. Malgrat la espessíssima calitja que 'ns
privava en casi tots indrets, especialment cap á marina, la
contemplació del esplèndit panorama, vèyam clarament,
limitant l'horitzó, al E., las serras del Llobregat, Tibida-
bo y de la Costa de Llevant, y desde aquell punt cardinal
fins al SO., servint de march á aquell quadro magestuós
de la naturalesa, la faixa blavenca del mar. Sota meteix,
al SO. y S., contemplavam lo Camp de Tarragona, tant
fértil y tant rich y tant esmeradament cultivat, ab lo cap,
port y petit golf de Salou, tancat en sa part baixa per lo
mar y en lo septentrió y ponent per las serras de Montagut
y las de Prades y Montsant respectivament; al O. y N.,
las serras de Prades y las de Santa Coloma, Sant Magí y
La Llacuna, y la Segarra ab los Pirineus en darrer terme;
més al NE., Montserrat y Montseny.

Las ayguas de las vessants de SO. á NO., del meteix
turó de Montagut, van al riu Gayà; las del S., á la riera
de la Bisbal, que desemboca en lo mar. Las ayguas de las
serraladas que s'estenen del N. al E., van: á la riera de
Marmellà, afluent del Foix, las de las vessants del E., y á
la riera de Carme, afluent del Noya, las del NE. y N.

Montagut se troba enclavat entre elevadas montanyas
cubertas d'espessos boscos y abundants en ayguas. La regió
elevada d'aquestas montanyas . és un ver desert. No aixís
sos repeus ó bases, principalment al S. y O., en quins
punts l'atmetlla y lo vi sostenen ricas poblacions,
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En lo lloch culminant del Montagut hi hà una torra
que fou telégrafo òptich, avuy enderrocada. Dit puig serví
de vèrtice á la com`ssió hidrográfica del vapor Piles.

De bona gana hagueram permanescut llarch rato en lo
cim del Montagut, no tant per la grandiositat del panora-
ma com per lo repòs que nostres cossos reclamavan; però
no fou possible, perquè lo fort lleveig que regnava fins
oferia perill per lo suhats y cansats que 'ns sentiam á causa
de la rápida ascensió que acabavam de fer; y per altra ban

-da no calia perdre temps en aquellas desertas montanyas,
perquè no sabiam á punt fixo ahont deviam dirigirnos
pera fer cap á Santas Creus, en quin punt férem lo propò-
sit de termcnar la excursió d'aquell día.

Eixírem de Montagut envers la una de la tarde.
Mos companys, encare que un poch desorientats, sa-

bian més ó menos lo lloch p ont devia caure Santas Creus,
y calculavan que devia esser envers al O. Nos encaminà

-rem, no obstant, cap al SO., perquè 'ns semblà més fàcil
la baixada per aquell punt. Però, quina baixada l No te-
niam més que petitas verdissas en que apoyarnos quant
perdiam l'equilibri, que era sovint, perquè apenas podiam
ten irnos en peu, per esser lo sol pedregós y movedís. Mes
com tot té son acabament, també lo tingué aquella baixada
infernal, puix que als 20 minuts nos trobavam en terreno
pla, en una vall conreuhada rodejada de boscos. Allí aga-
fàrem un ample camí que 's dirigia, planejant, al NO., lo
que seguírem cona uns 15 ó 20 minuts, voltant per sa base
occidental lo cònich Montagut. Lo camí 'ns portà al Mas

de la Pont, casa situada al peu del Montagut, p ont nos di-
gueren que deviam de retrocedir fins al punt p ont lo tro

-bàrem. v, una vegada allí, perdre un camí que 's vey2 á
poca distancia y que 's dirigia envers al SO., en quin in-
dret se trobava lo monastir de Santas Creus. Aixís ho fé-
rem, y als zo minuts de seguir en direcció SO., deixavam
la plana esmentada per la ribera dreta d'un torrent, bai-
xant sempre envers al meteix punt. Al abandonar la plana
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es deixa á la dreta un cLtslell conegut per Ramonel, del ter-
me de Montagut. Bé haaucram desitjat arribarhi; però era
tart y no podiam perdre temps.

No lluny d'aquest lloch 's troban las pedreras d'hont
foren tretas las pedras que serviren pera la construcció del
monastir de Santas Creus.

Seguírem, com s'ha dit, per la ribera dreta, avall, d'un
torrent, per terreno escabrosíssim y ple de brossa y bosch,
y als 25 minuts descubrírem la extensa y rica plana del
Camp de Tarragona, que véyam sota meteix, desde una
altitut de 600 metres aproximadament.

Seguint lo meteix camí, que baixa ràpidament en zig-
zag, en direcció O. y SO., als 20 ó 25 minuts arribavam á
la gran casa de Cal Res dels Gayans, hont fórem ben re-
buts y obsequiats per son il-lustrat propietari, ab qui de-
partírem llargament sobre las abrumadoras cargas que su-
freix l'agricultura en la nostra patria y la eficàs protecció
que á aquest ram de la riquesa nacional dispensan los Po-
ders Públichs, com ho demostran los inagní/chs camins...
de ferradura y de cabras que creuan aquella rica encon-
trada.

Sortírem de Cal Ros dels Gayans sempre envers al SO.,
baixant, y al breu rato passavam per la Casa Roja. Prop de
dita casa 's veu un pi colossal que comptarà centurias, que
mideix, á un metre d'altura, 17 palms de circunferencia.

Prosseguint sempre envers al SO. y SSO., per prop
del torrent que haviam seguit al deixar la plana de sota del
Montagut, de que s'ha fet esment, y que és conegut més
tart per riera de Rubió, als 25 minuts de Can Ros deixa

-vam á la esquerra un camí que va al Mas d'en Parés.
Una hora més tart, no abandonant may la direcció ge-

neral de SO. y la vall de la riera, passavam per portas
magníficas, fertilisadas per un copiós rech que deriva
d'aquesta. A poch d'haver trobat las p ortas, deixàrem á la
dreta lo camí, que segueix envers á ponent, y atrav-essàrem
la riera de Rubió, seguint per sa ribera esquerra.
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Lo sol s'havia post y no sabiam ahont crani ni á quina
distancia 'ns trobavam de Santas Creus. Desde feya una
hora y mitja preguntavam á tothom que véyam quan bi
estariam fins al famós INIonastir, y tots nos contestaran in-
variablement: «— Una horeta curta». Malgrat lo molt de
pressa que caminavam, sempre 'ns trobavam á igual dis-
tancia de Santas Creus, segons aquella bona gent, com si
lo Monastir s'allunyés de nosaltres á mida que anavam
avançant.

Als 5 minuts de seguir per la ribera esquerra de la riera
de Rubió, fort afluent del riu Gayà, deixàrem á la esquer

-ra un camí que puja al SSO., precisament lo que deviam
de pendre, per portar directament al punt ahont anavam.
Trascorregut igual temps, á la escassa claror del crepúscul
vespertí, contemplàrem un bonich espectacle. En aquell
punt se llenca á la riera de Rubió un torrent copiosíssim,
cn un lloch en extrem pintorescli per sa prodigiosa vege-
tació, per la fondíssima vall de la riera y per las rocas co-
lossals que obstruheixen son llit.

A la veritat, no estavam pera poesías y magestats de la
naturalesa, cansats com nos trobavam de la pesadíssima
jornada y anhelosos d'arribar al terme de nostra excursió.

Als 20 minuts, després de deixar la riera de Rubió, que
desemboca no lluny d'allí en lo riu Gayà, tombant al SE.
y S., arribavam, per fi, á Santas Creus, en qual estanch-hos-
tal pernoctàrem. Eran las 6'4o.

Després d'un esplèndit sopar, cayguérem, rendits de
cansanci, en brassos de Morfeo, y no despertàrem fins ben
entrat lo següent día, senyal inequívoca de que 'ns havia
provat tan llarga jornada.

Dech recomanar á mos companys l'hostal de Santas
Creus, hont s'hi menja y dorm bé á preus molt econòmicbs.
Se lloran habitacions ab relatiu confort á preus també
arreglats.

Lo rnonastir de Santas Creus se troba á igo metres so-
bre '1 nivell del mar, á la vorera esquerra del ría Gayà,
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que naix á Sant Magí de Brufaganya ó de Rocamora y
desemboca en lo mar, prop d'Altafulla.

Lo terreno en que està edificat és abundantíssim en
arrguas: per arreu se veuen nombrosos rechs y copiosas
fonts.

Se diu que, quant la construcció del monastir, fou pre-
cís practicar grans canalisacions subterràneas en lo punt en
qu'està emplassat, per esser excessiva l'humitat del subsol.

Quant lo monastir se trobava en tot son esplendor, es-
tava rodejat d'impenetrables boscos que han desaparegut
totalment, restantne avuy sols un de frondosíssim, encar
que petit, allí pròxim, prop del Gayà. En tots los milers de
jornals abans bosch, s'hi cultivan avuy magní6chs vinyars,
que produheixen un exquisit vi d'alta graduació. com sol
esser tot lo del Camp de Tarragona.

Santas Creus forma part del districte municipal
d'Ayguamurcia, del partit judicial del Vendrell. Aygua-
murcia 's troba en la ribera del Gayà y dista i6'G kilome-
tres del Vendrell y 13 de Vilabella, que és la estació més
próxima (població, 2,519 habitants).

Ayguamurcia té 'Is següents agregats:
Albà, situat á 6 kilometres, al ENE.; Las Poblas, íd. á

7 íd. al NNE.; Santas Creus, íd. á 3 íd. al N.; y Celma,
íd. á 12 íd. al NE.

Dedicàrem gran part del matí del día i6 á visitar lo
magnífich monastir que fou del orde del Císter. Allí 's
troban los sepulcres dels il-lustres Moncadas, que tant no-
table part prengueren en la llegendaria conquesta de Ma-
llorca, en la que moriren. També jauen en Santas Creus
los restos de] inmortal Roger de Lauria ó de Lluria, l'exi-
mi almirall calabrès, qual sepulcre, segons se murmura,
fou profanat no 's sab com ni per quí.

Algunas de las monumentals construccions del monas-
tir se troba malhauradament en inminent ruina, mercès al
abandono en que estigué fins fa poch tant preuhat joyell
arqueològich. .
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¿A què descriure lo monastir, si plomas magistrals com
la de D. Teodor Creus y altres escriptors han donat á co-
neixe quant digne d'esment enclou? Pera poguer donar
perfecta idea de Santas Creus, m'hauria de limitar á tras-
criure alguns dels notables treballs que sobre '1 Monastir
s'han publicat.

En una habitació anexa al claustre viu lo c_nserje del
Monastir, qui cuyda de sa conservació y serveix de cicerone
als nombrosos visitants.

Després d'admirar aquell monument que recorda sigles
que foren, eixirem de Santas Creus molt complascuts de
nostra visita.

A las 9'3o del matí, ab un sol canicular, emprenguérem
lo viatge de retorn á Torrellas de Foix. No menos de 30
kilometres haviam de recorre á través de fragosas mon

-tanyas, lo que no era poch després dels 5o ó 55 recorreguts
lo dia anterior. Nos sentiam cansats, á la veritat, més per
la calor tropical que haviam tingut, que per la llarguíssi-
mna jornada; però nos titulavam excursionistas, y los excur-
sionistas no retrocedeixen mav devant la distancia y las
inclemencias del temps quant s'han fet lo propòsit d'anar
á un lloch determinat.

Sortírem de Santas Creus per un camí de carros que
va en direcció E. y NE., per entre vinyas primer y algun
bosch més tart.

A cosa d'uns tres quarts d'hora deixavam á la esquerra
un camí que va al poble de Las Poblas, agregat al munici-
pi d'Avbuamurcia; seguírem lo camí de la dreta, baixant
suaument envers al E., y als to minuts passavam per l'ex-
trem meridional de dit poble de Las Poblas (altura apro-
ximada, 375 metres).

Sota de Las Poblas passa l'embarrancat y copiós torrent
del Pigot, cubert d'exuberant vegetació. Lo remontàrem
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pochs minuts per sa vorera dreta, atravessantlo més tart y
pujant á sa ribera oposada bastant ràpidament.

Cinch minuts després preniam un camí de carros pro-
cedent de Las Poblas; seguírem envers al E., carní carreter
avall, tenint á la dreta, al fondo, un copiós torrent dit de
la MIasieta, lo qual atravessavam als 5 minuts, pujant per
sa vorera esquerra. Lo camí abandona la vall del torrent á
cosa de 5 minuts d'haverlo atravessat, inclinantse llavors
al SE., á través d'espessos boscos. Deixàrem á la esquerra,
12 minuts més tart, un carní que puja á las casas del Martí
de Santa Ignès y á La Portella, y arriba després á Monta-
gut. Seguírem lo camí de la dreta, avall, envers al E. pri-
mer y després al S. Als ►o minuts deixavam á la dreta,
dalt d'un serrat, la casa del Miracle, y á la oposada, al N.,
dalt d'un altre serrat, la de las Comas de Celma, ahont se
dirigeix un camí que puja per un barranch.

Desde Las Poblas lo camí passa constantment per fron-
dosíssims boscos de peu y de pins, alzinas y roures, y per
sobre de barranchs fondíssims y frescals, en que brollan
nombrosas fonts.

L'abundancia d'aybua de la regió v la fertilitat prodi-
giosa de la terra, de que 'n dona inequívoca prova la exu-
berant vegetació, podrian molt bé aprofitarse pera impor-
tants cultius, especialment pera regadius y fruyterars, si,
en lloch de pochs y dolents camins de ferradura, que són
avuy los únichs medis de comunicació de que disposa
aquesta encontrada, hi haguessin regulars carreteras que
afluhissin á las poblacions enllassadas per camins de ferro
ab los grans mercats, lo que permeteria la fàcil extracció
dels productes agrícols, y desenrotllaria, en conseqüen-
cia, la riquesa d'aquesta comarca, avuy per explotar.

Apena l'ànima de tot bon patriota lo considerar que
som tributaris del estranger en productes vegetals, princi-
palment en blats, quant existeixen inmensos terrenos
incults (y no comprenem baix aquesta denominació los
cuberts de bosch) que podrían produhir ab gran profit ce-
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reals pera més del consum. En aquestas meteixas serras se
troban grans rasos ó mesetas completament incultas molt
á propòsit pera '1 cultiu del blat.

Mes, tal com están los medis de comunicació en la
quasi totalitat de nostras regions, encare que s'intentés
donar gran impuls á l'agricultura, ¿com se podrían ex-
traure los productes, si posats en lo mercat no donarian
cap benefici després dels quantiosos dispendis originats per
las dificultats del transport?

Falta fan,.y gran, pera '1 desenrotllo de l'agricultura,
que hauria d'esser en Espanya lo principal element de
riquesa, borras canalisacions en las regions faltadas d'aygua,
y en totas, carreteras y ferrocarrils secundaris que empal-
messin ab las grans vías de comunicació.

D'aqueix modo, y ab l'adopció, pera los cultius, dels
moderns sistemas que aconsella la ciencia, tant en fis en
las nacions que forman en la vanguardia de la civilisació,
se lograria traure l'agricultura patria de] profond letarch
en que està sumida.

Dugas són, donchs, las causas de que l'agricultura 's
trobi en Espanya á l'altura de la dels pobles primitius, en
la infantesa: l'abandono en que la tenen los Poders Pú-
blichs, que no 's preocupan d'estudiar tant sols los medis
pera la extracció de sos productes, y la falta d'iniciativa en
nostres rutinaris pagesos, refractaris á tota innovació y a
tot progrés.

A cosa de 20 minuts d'haver deixat la referida casa del
M iracle; prosseguint envers al ESE., arribavam á la vall
de 1a Masó, conreuada d'hortas y vinyas y rodejada d'es-
plèndida vegetació. Cinch minuts després deixavam á la
esquerra la casa d'aquest nom (altura aproximada, 25 me-
tres), y al breu rato atravessavam lo torrent de la Alasó per
un pont de pedra. La vall de la Masó està rodejada en tots
indrets d'elevats turons coronats de bosch.

A la mitja hora, seguint sempre al E. y NE., guanyàrem
lo col/el de Celma altura aproximada, 65o metres). Desde



el collet-contemplavam molt prop nostre las altas y acci-
dentadas scrras de t\lontmcl l , á qual turó culminant ha-
viam projectat pujar al rcgressar á Torrellas pera complc-
tar nostra excursió abl - ascensió als pichs més interessants
de las serras del Panadès Occidental. No fou, emperò, pos-
sible visitar i\lontmell per lo curt temps de que disposa

-vam, per trobarse l'atmòsfera molt carregada, ab senyals
de pluja, y... principalment perquè estavam cansats y de-
sitjavam ser ja á Torrellas. ¡Nos faltavan encare tres mortals
horas de sufrir la calor tropical que 'ns abrassava!

Al poch rato, del collet esmentat arribavam á Celma,
que forma part del districte municipal d'Ayguamurcia.
Sobre metes del poble 's veu un castell arrunat, situat en,
un petit serradet cubert de gran rocam y rodejat de cingle-
ras. La iglesia del poble està baix l'advocació de Sant Cris-
tòfol: no té cap mèrit.

De la iglesia arrenca un camí que baixa ràpidament en
direcció al NE. y N. Als 25 minuts de seguirlo atravessa-
vam un torrent que desemboca en la riera de Celma, pe-
dregosa en alt grau. AIS io minuts més arribavam á Cal
Domingo de Celma, desde quina casa contemplàrem, á la
esquerra, al O., un fondo magnífich dit la Vall del Infern,
de que s'ha parlat en altre lloch, per lo qual passa la riera
de Valldossera, que baix lo nom de riera de Marmellà paga
son tribut al Foix.

Als io minuts de Cal Domingo passavam per lo Molí
de la Fàbrega, alimentat per la riera de Valldossera, ó del
Ja/era, com és coneguda allí.

Poch després atravessàrem á gual la riera, que porta
bon caudal d''aygua, pujant al breu rato, envers al N., á
las casas de la Fàbrega.

Lo lloch per p ont passa la riera de Valldossera al eixir
de la Vall del Infern és una dilatada planaria situada á
uns 4'So metres d'altitut, dita Manlleu de Celma, tota con-
rceuada de vinyas que produheixen un vi riquíssim. Cir-
cunclouen la plana de Manlleu de Celma: al E., las serras
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de liarmcllà; al S., las de Montmell; al O., las que tan-
can l'extrem oriental de la vall de Valldosscra; y al N.

NE., las de Pontons y Torrellas.
Al arribará las casas de la Fàbrega trobàrem una bifur-

cació: á la dreta arrenca un camí de carros que ya á Cal
Figueras de Manlleu de Celma, gran casa pròxima.

Seguint per lo de la esquerra, entre vinyas, als ,5 mi-
nuts arribavam á Cal Cendra. Allí dinàrem esplèndida

-ment de las provisions que 'ns dúyam, y bé ho necessita
-vam pera reparar las forsas.

Als 7 minuts de Cal Cendra atravessavam lo torrent de
Puàs, seguint envers al N.; prosseguírem en igual direcció,
y , pujant y baixant á intervals, als 40 minuts, després de
passar, successivament, per prop de las casas del Gatell $,
Fonollosa y del Cabret, deixavam á la esquerra la enderro-
cada ermita de Santa Perpètua. Als 2 minuts atravessàrem
un torr ent, pujant envers al N.; al poch rato descubriam,
al SF., lo grupo de casas de las Gatelletas.

Allí deixàrem á la esquerra un camí que puja á la
casa de Sapera envers al N.; seguint al NE., planejant y
baixant á intervals, al i5 minuts deixavam en una vinya,
á pochs passos del camí, una torra cilíndrica mitj enderro-
cada, que, segons tradició popular, pertanvia als moros.

En aquell indret se veu, al O., lo grupo de casas de
Sapera, y al S., dalt d'un turonet, las de Ravell. Als 5 mi-
nuts de la torra esmentada, passavam per las Casas Novas
de Ravell, y seguint avall, per entre vinyas NI horts, envers
al ENE., 15 minuts més tart arribavam al lloch en que,
venint de Torrellas, se troba una bifurcació de camins: á
la dreta lo que va á Valldossera y Montagut, y que haviam
seguit lo dia anterior, y á la esquerra lo que va á Celma,
Las Poblas y Santas Creus, de quins punts procediam.

En cosa de cinch quarts d'hora, desde la bifurcació del
camí, arribavam á Torrellas de Foix. Eran las 5 de la
tarde.

Allí terminlj nostra llarga però agradable excursió.
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Una llarga serie de contrarictats no 'ni permeté la rea-
lisació de las excursions á Montmell, Fontrubí, La Llacu-
na y demés Ilochs d'aquellas serras que havia projectat.

Regressava á Barcelona lo dia 25 de Setembre, ab la
esperansa de reanudar l'any següent mas excursions per lo
Panadès.

.josapn CASTELLANOS

Barcelona 3 1 Octubre 1892.
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EXCURSIÓ OFICIAL,

A SANT [SENET DE BAGES Y SANTA ATARÍA DEL ESTANY

Sortiren de la estació del Nort lo dia 2 de Abril don
Joseph Galbany, D. Florenci Borrell y I'infrascrit, arri-
bant á Manresa á las del matí.

A las io, y en una tartana de la Fonda de Sant Domin
-go, sortírem per la carretera de Vich, passant per Sant

Fructuós de Bages, hont res de entable hi hà per veure.
Seguint amunt, al arribar á la vista de Navarc':es dexà-

rem la carretera. prenent un camí de carros que atravvessa
al poch rato lo Llobregat per un magnífich pont de pedra
que apar del segle XIV, arribant al dit poble á las onze.

Una regada en nostre poder las claus del cenobi, acom-
panyats per un baylLt, tornàrem á atravessar lo Llobregat
per un pont ó palanca de fusta ab baranas, propi d'una
fàbrica dels voltants, arribant á las t i'45 á Sant Benet de
Bages.

Està situat en una estreta vall á la vora del riu. Lo vol-
tan en direcció N. montanyascubertas de vinyas y oliveras
en un lloch anomenat en escripturar antiáas Mon tepaciano

y Montepeitano, nom que-conserva encare una propietat,
anomenada avuy dia Monpesta.

La situació no pot ser més recullida, propia del ús á
que 's destinava; però fa una impressió estranya y trista la
vista de aquest monastir ab sas baixis y rònegas parets.

Un bonich arch de cantería dóna entrala á una plasseta
devant la esglesia, avuy cuberta per una vegetació cxube-
rant. La fatxada és pobre de adornos, lo portal se compon
de unas quan!as cimbras concéntricas. batan corca'ns
per la acció del temps y ap yadas pobre tres c i ,., lis de
delicat treball. Sobre lo portal s'obra una llarga linkstra
romànica de elegant dibuix y bonich efecte. A la dreta de
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la fatxada se alsa una alta y feixuga torre cuadrada ab fines-
tra de doble arch que tal volta estaria coronada per una
piràmide. De àbside n'hi hà no més ún, senzill, ab tres
finestras de forma aspitllerada, ab arquets á la part supe-
rior. La teulada és á dugas vessants, aixís com los brassos
del creuer, tenint en son centre lo campanar quadrat, de
dos pisos, ab finestrals, geminats en los superiors, que
deuria contenir dintre las campanas. La entrada á la esgle-
sia se verificava per un cantó de la fatxada, baixant uns
grahons, trobanthi á mà dreta la pica baptismal. La volta
és de canó, apoyantse en unas groixudas parets completa-
ment lusas, sense pilars ni columnas. Dich mal: lii hà una
cornisa y altres adornos al voltant, tot emblanquinat. .

Dita esglesia és bastant fosca y petita. L'altar major és
modern y de pèssim gust, y té per titulars la Marc de Déu
de Montserrat y Sant Benet. Sota lo presbiteri hi hà una
capella subterrànea ó cripta, ahont antigament se conser-
vava lo cos de Sant Valentí, en lo qual hi tenen molta de-
voció tota la encontrada. Més tart fou trasladat al creuer,
en un altar del costat del Evangeli, anyadit en època poste-
rior á la construcció del temple. En temps de sequedat era
tret lo dit cos y portat en solemne professó á la vora del
riu, en un lloch que encare anomenan lo Grau de Sant
Valentí. En lo presbiteri hi hàn unas rajolas bastant cu-
riosas.

Deixem la esglesia per entrar en lo claustre. Sempre
m'en recordaré de la impressió que me va fer la primera
volta que hi vaig scrhi. Figureuvos un dia del mes de
Septembre, fosch, plujós, ab un cel llis y de color de plom,,
y ab un fret més que regular, entrar en aquest recinte, lo
més trist de tots los que he vist, ab unas parets negras y
feixugas, ab sepulturas, alguna de las quals tenia la 'tapa
separada y sortint los òssos, lo pati cubert per lo fullatge
dels grossos arbres que s'hi aixecar, ab aquell silenci se-
pulcral, turbat solsament per lo remoreig de] vent y el ressò
de mos passos al creuar las solitarias alas,



— 137 — o

Allí un no recorda res: lo cor se dirigeix vers Déu,
apartant de la memoria los frívols recorts de aquesta vida.
Aquella grandesa y quietut fan sospirar al home per la
pau del cor y la tranquilitat del ànima.

Altras voltas hi so estat, y sempre hi tingut present
aquella impressió tristíssima que 'm feu la primera vegada.

Aquest claustre és petit, però molt ben proporcionat:
de fortas voltas y grossos murs, en qual espessor s'hi admira
una serie de tombas dintre de ninxos ojivals molt caracte-
rístichs y severs. Alguns estén sostinguts per mensuletas.
Aqueixas tombas estén adornadas ab escuts y tapadas per
liosas triangulars. Es bastant notable un que està sostingut
per quatre columnas aparelladas y té en sa cuberta, á du-
gas vessants, esculpits dos cervos y en lo frente una làpida
voltada per una bonica orla. Ademés s'hi veu un ossari
tot cov-ert de runa, y en son frontis una inscripció borrada
per lo temps, y en cada extrem, ficats  dintre dos cercles
lobulats, dos escuts nobiliaris. Hi hà una porta románica,
av-uy tapiada, ab dos capitells, un de fullatge y l'altre ab
figuras. Lo terra está empedrat ab palets de riera formant
una especie de mosaich molt curiós. Té en cada un de sos
costats sis archs semicirculars, sostinguts per dos columnas
aparelladas y separats cada tres per un macís matsó. Forma
un total de 64 columnas ab altres tants capitells. Lo dibuix
y execució de aquestos és tosch, però de gran varietat de
motius. Allí s'hi veuen fullatges, entrellassos, animals fa-
bulosos, lluytas de feras ab homes armats de total armas,
àngels que en los ànguls uneixen sas alas, representació de
costums, entre ellas un que figura '1 baptisme per inmer-
sió. Aqucixas cosas són quasi impossible de descríurelas:
se han de veure per férsen càrrech. Lo estat de conservació
és, en general, bo; alguns n'hi hàn de bàrbarament muti-
lats; però encare se pot fer un curiós estudi de iconografía
é indumentaria de la època. Per una escala que hi hà en
lo mateix claustre se puja al chor. Aquest és petit, ab sen-
zills sitials de noguera, fets construir per lo abat Pere Fri.
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gola junt ab la pica de aygua beneyta que hi hà en lo claus-
tre y la pila baptismal, que totas portan la meteixa inscrip-
ció: Petrus Frigola Abbas, 1669. A la dreta de] chor s'hi veu
Porga, avuy tota destruida, y algun temps ab esculturas y
pinturas detestables.

Per un portal del claustre se passa á la Abadía. Aqueixa
té caràcter de la Edat Mitja. En la fatxada hi hà dugas
grans finestras elebantíssimas partidas per dugas columna-
tas airosas ab bonichs capitells. Los tres archs de cada una
estàn adornats per uns lòbuls de ben entesa curvatura. Al
interior del palau hi hà un pati ab la cisterna. Per los vol-
tants se troban las habitacions y demés dependencias;
dessota, los cups, y en lo soterrani lo celler. Tot està en
complert estat de ruina.

La fundació de aquest monastir se remonta al segle X,
encare que lo claustre sembla del XI. Las primeras noti

-cias que firis are s'en tenen són del an y- 970. Fou fundat
per Ricardis y , Salla, seguint sa construcció sos fills Isardo
y Jofre, sent consagrada en 972, en presencia del comte
Borrell y de sa cort, per Froya, bisbe de Vich, `Vifredo•de
Urgell y Pere de Barcelona. En una tomba adossada á la
torra se guardan las cendras dels fundadors, que, encare
que posaren lo convent baix la inmediata autoritat del
Sant Pare y ordenaren que tots los abats tenían que sortir
de la familia, no lograren suprimir las discordias y las in-
trusions. Fou lo primer abat Abbo ó Abbone. Apenas
morí, se apoderaren del poder abacial lo monjo'Adabert,
qui fou tret per Seniofret; y fou tal la lluyta que promo-
gué en la comunitat son orgull y despotisme, que obliga-
ren als monjos de dirigirse al comte de Barcelona per qué
acabés ab tant escàndol y nombrés á Ramio, varó que ala-
hayan molt en una notable carta.

Ah més ó menos vicissituts Y prosperitats continuà eix
monastir fins l'any 1594, que una butlla de Clcmcnt VIII
lo uní ab lo de Montserrat, sent desde allavors dependen-
cia seva,
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Lo arxiu estava molt bcn conservat, abundanthi las
escripturas dels segles X y XI y demés, segons diu lo
P. Villanueva en son Viaje literario á las iglesias de Espaia,
que lo examinà detingudament. Aquest arxiu fou saquejat
N- cremat en 1835, lo mateix que la biblioteca, que, encare
que petita, era bastant important. Part dels llibres y docu-
ments se conservan en la Biblioteca de la Universitat v en
lo Arxiu de la Corona de Aragó de aquesta capital.

Ah greu recansa deixàrem aquells murs solitaris, muts
testimonis de tanta grandesa ja passada. Tot és silenci: baix
las voltar de aquella esglesia ja no ressonaràn may més los
càntichs resos dels monjos pregant á Déu per la religió y
la gloria de la patria. Tot ha mort: avuy sols serveix per
matiatsem de útils agrícols y per qué las personas que en-
care senten pugan anar á admirar lo que un dia•fou la pa-
tria catalana.

Ha tocat la una. A la carretera trobem la tartana, v al
trot liarch del briós cavall que la tira emprenem lo camí
que nos hà de portar á Calders.
• .\travessem altra volta lo Llobregat per lo Pont Noti,

deixant riu amunt lo cèlebre pont romànich de Cabrianas.
Tots anem capficats. Cadascú pensa ab lo que ha vist, y
que Déu sab si algun dia podrà tornar á veure. Lo camí és
pesat, puix passa per entre vinyas. Lo dia se aguanta, ab
un sol esplendent de Iluulm y de calor. A la poca estona de
camí lo paisatge se anima: passem per entremitj de boscos
^- per la carena de la montanva, lo que fa que aqueixa car

-retera siga hermosíssima. A las dabas ben tocadas arribem
á Calders. Entrem á Can Feliu, ahont fem un trago que
nos torna á portar la alegría y bon humor.

A dos quarts de tres tornem á rependre lo viatge. La
carretera continua passant per la carena. Lo panorama de
qu'es disfruta és hermosíssim. Al voltant tenim una por-
ció de montanyas que las dominem completament. Al kilo-
metro 22 passem per la Grossa de Carders, y al poch rato per
la Maralnna, grandiosa pagesía;	 á la mitja hora escassa.
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després de una forta baixada, entrem á la important vila
de Moya. Són las quatre de la tarde. Deixem la tartana,
que hà de tornar á Manresa, y prenem per la carretera
nova, atravessant la vila sense aturarnos gens, puix comensa
á ser tart, N• nos dirigim al Estany. La carretera puja sem-
pre ab revolt per guanyar las montanyas de derrera Moyà,
fins que, després de atravessar un collet, se pert de vista la
vila. Passa quasi sempre per entremitj de boscos de roures,
ab una vista molt bonica. Lo paisatge és trist y solitari;
però caminant y enrahonant se passa '1 camí. Són las 525
quant arribem á la creu de terme que hi lié al cornensar la
vall. Se troba al peu mateix de la carretera, dalt de un
marge, y fent algun exercici gimnàstich nc puch treure una
fotografía. Es senzilla, de estil bisantí, si bé reformada tal
volta en lo segle XV, quant ho fou la esglesia ab caràcter
gòtich. Segons la tradició, està colocada en lo mateix siti
en que la Verge no volgué passar quan la trobaren y la vol-
gueren trasladará Vich. Descansem un rato, contemplant
lo que fou un temps estany y avuy és una fertilíssima vall,
molt ben conreuada, dessecada en 1737 per los canonges
regulars de Sant Agustí, á causa de las febras que produi-
han las emanacions pestilentas de las niguas, per medi de
una mina que comensa al centre y va á desembocar en un
extrem, que encare existeix, segons nos digueren. En
aquesta vall, y vora de] poble, hi hà una font, á la qual se
baixa per una escala de pedra. La vista del poble del Es-
tany és rònega, però poètica en grau superlatiu. Figureu

-vos un grapat de casas negras per la acció del temps, y, com
centinella vigilant, una esglesia y un campanar que sobre-
surt per sobre de ellas, y per fondo un semicírcul de mon

-tanyas. Per acompanyar lo quadro, una posta de sol her-
mosíssima y una quietut y pau grans. Arrepleguem los
trastets, anantnos en direcció al poble en busca de sopar y
de llit, per aliment y descans de nostres dèbils humanitats,
cosas que trobem, molt millor de lo que podiam esperar,
en casa !errando,



— 141

La primera visita, com se pot suposar, fou al claustre.
Senyors, quanta bellesa! Scmbla estrany que en un recó
de neón, apenas conegut, l'art hi tinga una de sas joyas
niés preuadas. Sembla impossible que aquells trossos de

pedra esculturada que 'n diuen capitells hagin pogut
sortir de mans humanas. Allí hi hà un devassall de inspi-
ració y de riquesa. Ab mistos encesos, perquè s'havia fet
fosch, ho examinavam y tocavam, no donantnos crèdit de
lo que veyan los ulls y socavan las mans. S'acabaren los

mistos y tingueren que retirarnos. Anaren á sopar, y, en
havent acabat, al teatro. Al Estany crech que no Iii hà cafè
ni taverna; però uns quants aficionats han fet un teatret en
una habitació que hi havia al segon pis de Casa la Vila. Es
capós per dogas centas personas, y á la nit aqueixa hi ha-
via un ple complert. Déu los conservi aquesta afició y els
lliuri del joch, que tant grans mals està fent en las petitas
poblacions.

Al matí següent, á las sis, ja estavam de peus á terra, en
disposició de comensar los treballs. Després de esmorsar,
nos dirigírem al àbside de la esglesia. Aquest se pot con-
templar bé gracias al senyor bisbe de Vich, qui feu tirar á
terra una casa que la tapava. Es semicircular, ab la sacris-
tia adossada al costat esquerra, que li fa perdre bastanta
csbeltesa. Al bell mitj hi hà una finestra, tapiada, bisanti-
na, ab dugas cimbras sostingudas per dugas columnetas
ab sos corresponents capitells. Al mitj de la paret, y vol-
tantla, hi hà una bonica cornisa. Després de haverne tret
una fotografía á corre-cuyta, á causa que '1 sol ja marxava,
avarem á treure la vista general del poble, retornant des-
prés al monastir.

Entràrem en una plasseta, antiga dependencia del ma
-teix. A la esquerra, un pou; á la dreta, una escala que puja

á Casa la Vila; enfront, un portal, en qual cim hi hà un
escut, ab dos àngels al costat, dels abats. Aquesta porta dona
entrada al claustre. De día nos en férem més càrrech.
S'entra y s'abarca tot de una mirada. És un quadro per-
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fecte: sos costats están dividits per 9 parells de columnas
que, junt ab los parells deis ànguls, sostenen los archs se-
micirculars per cada un de sos quatre costats. La llargada
de aquestos és d'uns i i metros, lo que fa que siga relati-
vament pstit; però és tant gran la proporció de sas líneas,
que, com més se mira, menos se cansa de admirarlo. Los
detalls deis capitells són exuberants de riquesa y propietat,
igualment que los de las bases. Varietat d'assumptos y
execució irreprotxable ostentan aquestos. Aquí s'admira la
magestat d'una figura, allà la complicació de un entrellas-
sat; líneas rectas, curvas, quebradas, ab combinacionssem-
pre novas, arreu se troban. Són molt importants los capi

-tells del ala paralela á la esblesia, per los assumptos que
representan, puix allí 's troba la creació del home y la dòna
en una de las caras del primer, y en las altras la tentació
per la serpent, y la expulsió del Paradís en los altres. En los
següents s'hi veu la Anunciació, lo naixement, la adoració
deis reys, la fugida á Egipte, etc., etc. Adernés hi hà totas
las escenas de la passió y mort de Jesús. La colecció
d'aquesta serie de capitells és notabilíssima, no solament
per la execució, sinó perla gran idea de aplicar las sublims
escenas de la Passió com á motiu decoratiu y, lo ben desen

-rotundas que són. No m'entretinch en la descripció deis
altres capitells, puix fóra cosa molt llarga.

La construcció d'aquest claustre quasi no 's pot precisar
l'època en que comensa, però no passa del segle XI. Tot ha
sigut construit baix un mateix plan y una mateixa època.
Es un deis exemplars més puríssims del estil bisantí em-
pleat en las construccions monacals deis segles X y XI.
Contrasta agradablement la antigüetat del claustre ab lo
seu estat de relativa conserv ació. En dugas de sas alas han
tingut que ser tapadas algunas de sas arcadas perquè ame-
nassavan ruina. A la dreta de la escala per pujar al campa-
nar hi hà tres sepulcres gòtichs. Tenen la forma acostu-
mada de tapa triangular, en lo frente la làpida, y á cada
extrem un escut. A l'esquerra hi hà una estatua jacent,
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bastant ben treballada, posada dreta, y dessota una lápida
ab un escut á cada costat. La porta que comunica ab la
esglesia és gòtica, y á la esquerra hi hà un ossari.

Passem al temple, avuv parroquia del Estany. Aquest
no presenta la unitat de construcció del claustre, encare
que las modificacions que ha sofert no han puput ferli
perdre la primitiva fábrica bisantina. Aquestas han sigut
dugas: una gòtica, en lo segle XV, á causa dels destrossos
fets per un terremoto, y l'altra en lo segle passat, en quin
temps hi afegiren cornisas y altras menudencias perquè fes

més bonich y la indispensable capa de cals perquè no fos
tant fosch. En los altars hi há un verdader devassall de
fullaraca, columnas retornadas, flors y fruyts, pintats y
daurats, de pèssim bust. La volta és de canó, y lo cimbori
és notable perquè s'aparta de aquella forma esfèrica gene-
ralment adoptada, essent rectangular; y en lloch de soste-
nir una cúpula, aguanta un campanar robustíssim de for-
ma paralepípeda, no gayre alt, essent de doldre s'hi hagi
afegit un quartet per posarhi lo rellotge, que li fa perdre
tota la armonía. En lo camaril admiràrem la preciosa
imatge de la Verge, tota de alabastre y notablement poli-
cromada. En la sacristía vegèrem tres bacinas de capta, de
llautó, dos bisantinas y l'altra gòtica, notables solsament per
la antigüetat. Abans hi havia una mitra també bisantina,
que avuy se troba al Museu Diocesà de Vich, junt ab la
riquíssima colecció de pergamins que se guardavan en son
arxiu.

Sent ja tart y no quedant res més per veure, anàrem á
dinar, y á dos quarts d'una sortírem de] Estany, agafant
per la dressera per anar á Collsuspina. Ab mitja horeta
pujàrem fins al collet que domina al poble. Desde dalt se
disfruta de molt bona vista, puix se domina to'a la vall.
Donem l'últim adéu al monastir que humil se ajeu al peu
de la montanya d'enfront, prometent de ma part tornarlo
á veure. Atravessem lo collet, v per un regular camí atra-
vessàrem montanyas y més montanvas, totas cubertas de



— '44 —

rouredas, dominant quasi sempre un panorama inmens.
A las a'so atravessàrem la carretera de Vich á Manresa y
entràrem al poble de Collsuspina, cèlebre per sos format

-ges. En lo carrer principal hi hà una creu que no té res de
notable,.v enfront una casa de bell estil gòtich, de tot lo
qual ne treguí una fotografía. Férem una visita al senyor
Rector, de qui rebèrem amable acullida, y á tres quarts
de tres sortírem de dit poble carretera amunt envers Cen-
tellas.

Recomano molt la gran vista panoràmica sobre la plana
de Vich que 's distruta poch abans de deixar la carretera
per lo camí de Centellas. Aquest és infernal, ab precipicis
que fan fredat: mitja hora llarga de continuos exercicis
gimnàstichs; però se pot patir una mica per los bonichs
trossos de paisatge que s'hi troban. A las quatre arribàrem
á Centellas, hont cullírem lo tren, que 'os retornà á ciutat
molt satisfets de nostra excursió.

JULI VINTRÓ



SECCIÓ FOLK-LORICA

Nostre benvolgut delegat á Vilanova y Geltrú, D. Theo-
dor Creus, ha tingut la bondat d'e^tviarnos, pera la secció
del Folk -lore de nostre BUTLLETÍ, una copia del següent
romans, que trobà entre un nombrós aplech de goigs per-
teneixents á un distingit coleccionista:

Divino ó la passió de Cristo Senyor Nostre

al lo del contrapàs curt, t pot seri'i• per lo con trapàs cerdà

Tant miserables són mortals
los que fan mal causan defectes,
trencan preceptes y manaments,
trencan &.,
conteniments y cosas vanas

bis) y molt profanas las emplean.
Es error grave y mia

dan yosa el no emplear
la lley divina que se origina,
lo racional que és gran,
y la pena, lo infernal,

bis 
Çtant miserables y tant llastimables,
( que no hi hà enteniment humà
que entengan y pugan compèndrer
que farà de suspirar
el que no valla considerar.

Pecador sense dolor
bis tant se goberna la pena eterna

de! omnipotent seràs temerós.
Pecador sense cuidado

mira que has de dar compte á Déu
de tatas las tuas faltas fins al primer pensament

(mira que no és cosa fingida,
bis que bé ho experimentaràs

l á la fi del poch temps que viuràs.
Io
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Oh quant llastimós serás

bis 
ple de culpas y de miserias!

bis

^

Oh quant llastimós seràs
pie de culpas y de pecats!
Si no guardas los dèu manaments

(se't prepara un rigurós càstich,
si no guardas los dèu manaments
sufriràs grandíssims torments
que't faràn esclafir las dents.

Qualsevol que se atravesca á pecar
y no tinga ferma memoria,
sois per un pecat breu y leve
port per una eternitat la gloria.

Mira que no és cosa fingida
que Déu te haja de castigar,
y en qualsevol part que tu sias
tu no t'en podràs guardar.

Pecador, si vols alcansar
del cel la gloria y la patria gran,
lo pecat hauràs de deixar: .

bis 
confessaràs y combregaràs;

, examina la conciencia;

bis Ç 
tots de bon cor y de bon amor

(y ab temor del jutge supremo
qui castiga lo pecador.

Pecador serás castigat
faltant á la diligencia,
si no confessas los teus pecats
ab acte de penitencia.

bis í 
Mira que lo Senyor penetra lo cor
y sab la tua dolencia.

Sabs que no val
lo dolor si quant lo tenias
no't penedias de obrar mal,
ja que no tens pesar del mortal

bis ( 
el que pert la Gloria

(espera esser sentat.
Trista cosa és la pena eterna,

• tenebrosa cosa qui goberna,
trista cosa és la pena eterna;
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sentiràn grandíssirnas confusions;
esta és la causa de moltas
si no van ben fetas las confessions:
esta sí que és cosa tremenda.
Oh que sacrilegis y maldats
los qui ab mentidas y sacrilegis
á tos pares hauràs enganyat!
Oh que dolor! Oh que tristor!
és que aixís ho fas com ho manifesta,
que aixís ho fas com ho manifesta
el qui mena al contrapàs.

Nodo en que se deu ballar lo conh•apàs curt, y pot servir també
per lo contrrapàs cerdà, ab Iots los seguits que se contenen per
ballarlo, com se refereixen en lo pi'eseni exemple:

NT, 4+ii

L ti
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COMENSAMENT

Primerament, és á dir, que á cada cas de seguit que hi veu-
ràs una creu, se ha de puntejar; y allí ahont no hi veuràs sinó
un punt com aqueix . •són no més que girats; y adverteix que
tots los seguits que veuràs que la creu és al costat dret y venen de
la dreta, y així mateix los que venen de la dreta, se han de pun-
tejar á la esquerra. Advertint, també, que desprésdels VuV • t girats
és la primera allargada, y després de las set ondas és la segona;
que se coneixen esscr allargadas perquè traspassan de la ratlla y
són més llargas que las altras següents.

Compost y representat per Jaume Ros y Vilaplana, del lloch
de Sant Gregori.

THEODOR CREUS



SECCIÓ HISTORICA

CISTELL DE LA ROCA DEL VALLÉS

(Continuació)

En la carta escrita lo 1 e de febrer de 1472, pel infant
primogènit Nicolau d'Anjou, intentant confortar als cata-
lans per la derrota del 26 de novembre anterior, se parla
de Torrelles com hu dels més faels á sa causa. Lo acaba -
ment d'aytal carta, únich que fa per nosaltros, és com se
segueix :

Car nos ara de present vos significara e inn falliblament vcs
prcmctem que dins molt breus dies ab lo Geney1 non? de deu
nos metrem en carai tirant aquexa dreta via: e ben prest e
mes prest que considerar no poneu en propia persona serem
en vostra deljènsio e seccors ab tal companyia que no sola-

meilt de de/jurar vosaltres dels treballs en que sou havem fer
-ma sperance, mes encare de cxpellir de lotes aqueixes parts

los enemichs e dells reportar aquella tniumphant victoria que
tant longament desijada baria aquell Ill o S.°" nostre car

pare de eterna recordacio los ossos del qual gloriosament en
aqueixa insigne Ciutat reposen. A les Ciutats de Vich e de
Manresa, a mossen Guerau de Cerrello, mosscn MARTÍ JOAN

DE TORRELLES, Canonge planella, MIanald de aguerra, e als
bons e fidelissimes Ciutadans e pobles de aqueixa dila insigne

e fidelissima Ciulal e encár •e a toles les ; , files ejorces que feo!-
ment conservades resten en la obediencia del dit S.-'' Rei r e
"ostra , per la confontacio e metxa consolacio /ur significareu
aquesta nova. Dada en la vila nostra de Nanci lo primer de
febrer del a g iti- MCCCCL.XXII.

Nicolai 98

D 'aquesta y de las demés cartas rebudas, los Concellers
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n'enviavan copia á Torrelles, com axí ho manifesta ell

mateix en la següent, escrita de mà propia, hont dona
nova nostra de sa fael.tat á la causa de la terra (i) :

Moll nzagnifichs mosse) •os e de molla providencia. Huna

letre he rabuda de vosiras savieses ab hun Ira/al de una de la
inageslal del sen) •or Rey ab altre tralal de una del senycr
Pr inzegenit ensemps ab una de mosse)-os los diputats dels

quals he agut grandisini pler grahint vos mcli vosiros avisos.

E com ma deliu mosseN-os com jo sem ¡tu dels afectas a nos-

tre Se} or lo Sen yor Rey se mosse} os que 1 •ostras savieses

diuhen la venial que si jo no antas lo servici del senyor Rey.
e del seycr primogenit e la mia honor jo no aguere fet iot
temps ni aguera tangude la quarella de aquexa insigna Ciutat

la qual tot temps he tangude e vul tanir. Si be mossevos per
mossevos de diputats me son astades feies melles senrahons e
per molts altres pero podeu pensar james ma farian pertir de.
la vostre insta e santa camella la qual aquexe insigna siulai le..
Yo he tal confianse en deu glorios que vindran lo senyor Rey
e lo sen^-or primegenit qui remunerar degudament segons be

o m.il dels qui obrat hauran delinsanivos mossevos que podeu

estar certs que ab aquestes dues forces que tinch o colotnes Idt
temps prosehii-e en fer degudement lo sen •vici de la prejala
inagestat e per conseguen1 de aquexe ciutat cona altre volte dit

he avorint persones bens e coses lot temps per la quarella
daquexa ciutat. E per so vos supplic com a la magestal dcl
senyor Ret ascriureu e al senyor primogenil los vullau scriu-
rede la mia voluntat iatsia per ............................. e obres
ne siau be avisals e ben certs. Una letra fis a mosseycs de
diputats. Placiaus lagirla e retn •a voslras savieses si he causa
de scrivirlos conc los ascrich ma dona de perer segons lo que
ves mi han fet hauria prou causa de scniurelos pus agramefrtt,
scrita en lo castell de la roca a XVIII de abril! 1472.

(i) Cartas Comunas Originals. 1472 Y 1473, nombre 57 (Arxiu
,N1unicipal-dè Barcelona).
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,losse} •cs del qui es prest a la lucrdcnesiho de vosaltres:
terrelles.

Se guarda altra carta de Torrelles, sense data, colec-
cionada entre las de aquesta època. Parla d'haverse pro-
vehit de pòlvora, que li trameteren desde Barcelona, pera
las necessitats del Castell (i).

També tenim publicada una tercera carta seva, feta á
6 d'agost de 1472 (2), comunicant als Concellers novas de
la guerra, ço és, lo que passava á son entorn. Ab ella res-
ponia á una de dits Consellers regraciantlo per los avisos
que 'is hi donà precedentment. Amés manifesta la necessi-
tat que té de socors, puix li mancava allò que lo portador
de la carta tenia ordre de dir als Concellers. Lo qual li
era de gran necessitat per trobarse al mitj del foch, ço és,
voltat d'enemichs, y estar en treva ab ells, per no poderse
avituallar.

Mes, á despit de sa situació precaria, may, las tropas de
Joan II, pogueren res ab la potent fortalesa de La Roca,
novament reconstruida inseguintse tots los progressos del
art de la guerra en lo sigle XV. Tremolant en sos murs lo
estandart de la causa catalana, á despit de quan passava á
son entorn, vegé arribar lo 16 d'octubre del mateix any
de 1472, en que posà terme á aquella guerra civil los
capítols fets y firmats entre la ciutat de Barcelona d'una
part y lo Rey d'Aragó de part altra. Hu d'aquets capítols,
ço és, lo 15, parla del castell de La Roca, y lo transcriu-
rem, puix son text és comprovatori de lo que acabem de
asseverar (3).

XV.—Itera que l,7 vila e Castell de Maho, Citges, Castell
de la Roca, Sent Marçal, la Casa den Sallers, Lo Castell

(i) Cartas Comunas Originals, 1472 y ¡473i nombre 75 (Arxiu

Municipal de Barcelona).
(2) Pere Joan Ferrer, nombre XIII.
(3) Dii'ersorum 32 Joartnis 11. Reg. 3,392, foli 68 (Ars. Ar.).
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den Papiol, lo Castell de Gallifa, Castellví de i •osanes, Cistell
Curro, Muntmagasire, Lo Castell den Clariana, Lo castell
de Balcereny, e Baronia del rllujal, e iotes altres viles e cas-
tells quis tenen en la opinio de Barcltelorna, e que sien propis

dels quils posseheixen e los senyors de aquells, e bens lurs,
sien compreos en los presents capitcls e de aquells se peixen
alegrar en toles coses. —Plau al Sor Re}' puix la vila de
Maho dins tres ni esos, e les altres viles castells e loe/is mencio-
nats cn lo dit Capitol, e altres qui persisteixen en la opinio de
Barcltenona dins temps o qui1t2e jorns conttedors del dia de
la firma dels presents capitols en avant, se sien redrthits e
donats e reduhides a obediencia e fidelitat de sa Magestat, e
que de fet soltera e meten en libertat qualsevol presóners que
tinguen, o cartells, o fe, o seguretat de aquells, e que qualse-
vol coses que no seran sues propies resütueixgnen als senyors
de aquelles.

Pacificada Catalunya }' en conformitat ab lo capítol
predit, Torrelles prestaria homenatge de fidelitat al Rey
d'Aragó dins la derrera quinçena de octubre, y en conse-
qüencia continuà tranquilament en la possessió del seu
Castell en lo que bé 's pot anomenar novell estat de cosas.

MARTÍ JOAN DE TORRELLES, SENYOR DE L. ROCA

(PARE Y FILL) — 1463-1533

Al relatar las vicissituts del Castell y sos Senyors durant
las guerras de Joan II, havem esmentat los fets relatius á
Martí Joan de que tingueren concxernent, Gns al 1472.
En lo llarch espay de 70 anys que hi va desde lo 1163 fins
al 1533 (i) sols se parla de Martí Joan de Torrelles com á

(i) Las derreras vegadas que trobam son nom és en lo Speculum
Deccanatus Vallensis, pàg. 492 (Arx. Catedral de Barcelona), ab refe-
rencia al any 1524, y • nou arn• s més fart. en las Dettiberaçions tic(



— 153—

Senyor de La Roca, sense que poguem establir la divisoria
entre lo pare y fill del mateix nom.

Lo que primer crida la atenció acabada la guerra civil
són las qüestions ab los homes de La Roca y Montbuy.
Son objecte era lliurarse de la jurisdicció dels Torrelles.
En 1 43 , lo Rey, segons ell confessa en un document
important (i), otorgà diferents privilegis, contractes, dona-
cions y provisions, per unas quantitats de diner molt infe-
riors á la importancia de las concessions expedidas. Lo
qual .féu obligat per la extrema necessitat, puix, segons
cl] mateix diu, no podem axi salisfer a nostres servidors e
vassalls axi ccm v:lrrem ni pagar sou a la gent darmes nos/ra
ni encara Ions quitacions ni salisfer segons lursserveN-s: e axi
lla)en: fetes e manades grans e melles franqueses de segell e
de altra part harem moderada la solucio de la paga del dit
segell en altres gracies donacions privilegis concessions e pro-
risions segons laos ha plagut e semblal deures fer. Entre las
concessions de que 's fa referencia, hi trobam consignada
la següent, que atany directament á Martí Joan : A la znni-
rersilal de n:onbuy e de la roque e parroquies lurs fer incor-
poracio feta al patrin:cni reyal /. er LX lliures: als hcmens

Concell, ¡533-15J4, foli 3, hort se troba que era militar é individu
del Concell de Cent de Barcelona en lo anv de 1 533•

(i) Curie g.loannis 11. Registre 3,414, foli 13 (Arx. Ar.). Lodocu-
ntent porta la data de 5 d'Abril de 1474. l:s son final molt curiós,
puix se veu que Taravau y lo Rey arreglaren tots sols aquestas gra

-cias ó mercès, y mollas altras que aquí no 's citan, d'una manera
anòmala Y poch en consonancia ab lo ordre que solia seguirse en las
concessions deis Monarcas Aragonesos, íntegrament copiadas en los
registres corresponents. En unas no s'exigia dret de segell, en altras
sí; aquestas gracias se otorgaran percibint una quantitat insignifi-
cant, aquellas pagantse una mica més; tal criminal quedava lliure
del poder de la justicia mitjansant una quantitat: á un particular li
eran adjudicats los bens confiscats del altre, pagant segurament las
rendas d'un any. Ls dir. un desordre espantós, del que sembla apare-
xerne director Taravau, ja que totas exas concesions sols venen
constatadas en los comptes per ell donats al Monarca y en los papers
Particulars seus, reguladors d'avtals comptes,
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de la parroquia de Sant steve de la garriga per confirma-

cio de lurs privilegis e altres per XXXX lliures.
Desde molt temps que los de Montbuy volian fer

aquesta incorporació, segons clarament se llegeix en un
Registre del any 1444 (i).

Després de feta aquesta incorporació, lo Vicari de Bar-
celona, segurament en virtut de justas causas, prengué als
homes de ditas parroquias la jurisdicció de aquellas. Per
quina rahó ne reclamaren al Rey, y aquest, á 31 d'agost
de 1473, manà á son conceller y regent de la cancelleria
Jaume Taravau, instruirne procés y li trametés clos y ab
la relació corresponent. En aquet se diu que los habitants
dels llochs y termes de La Roca, Montbuy y Canovelles,
en dias passats, per justas y legítimas causas, foren incor-
porats al Real Patrimoni y Curia ab sas jurisdiccions civils
y criminals (2).

Axis las cosas, tenim en nostras notas un parèntesis de
set anys, després del qual sembla estavan, aquestas juris

-diccions, en mà y poder de Torrelles. No d'altra manera
poden explicarnos que herran lo Catòlic/i, á 8 de novem-
bre de 1481 (3), concedís autorisació als locs de la baronia
de montbt y de quitarse del bato Marti Jcan de torre/les y
per haver lo diner pugan imposar de/me o allr •as imposicions
y tallase- carregar censals. Al final d'aquesta autorisació
hi hà una nota que diu: En virtut J- ab inserta de dit privi-
legi los de montbuy feren s}-ndicat a 4 de,. e 1481 en pcdet'
de bernat rossell notari per totam terram per pendre a censal
dita quantitat (la suma no devia excedir de 6,300 florins)
pero a lo ques veu no tingue e/Jècte la cosa en esta forma,
sino en lo modo ques veu en c. a 232, 261, 270.

Lo 25 de juny de 1488 (4) foren fets y firmats certs

(i) Diverso• uan 25 R. Maria L. T. Alfonsi IV, Reg. 3,140, foli 178
(Arx. Ar.)

(2) /tincruM 24 Joannis II. Registre 3,464, foli 152 (Arx. Ar.).
(3) Diversorum temuts, foli 306 (Arx. Mun. de Barc.).
(4) Divers runr tertctis, foli 2 is (Arx. Mun, de Barc.).
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capítols entre Torrelles dominus castrorum de Ruppe el de
monte bovino d'una part, y los homes de Montbuy de part
altra, á fi de cedir y vendre en favor de aquestos la juris

-dicció que pertanyia á Torrelles. També 's tracta en ell de
la impositione decimi defructibus el lucris el super imposilio-
ne carnium. És de molt interés lo document per la historia
del castell de Monttuy. Per nostre objecte bastarà consig-
nar que en la cessió, aquest Castell, y las terras vehinas y
los censos, no hi anaven compresos, quedant propietat de
Torrelles. Creurem que tampoch sé vendria lo mer y mixt
imperi,, per lo que seguidament se dirà.

En 1489 se cornensà á parlar de la venda de las parro-
quias del terme . del castell de Montbuy, per Torrelles, á
la ciutat de Barcelona.

Lo so de març de iggo, Torrelles ven als Concellers de
Barcelona omni iurisdiclione termini de montebo'ino el de
mace/lis siv ve carniceriis el iurt-e scindendi carnes el de iure
pascendi etc. Que omnia habebal ex successione maierum
titul ,) emplionis de bis tacte ab episcopo barchinone pretio

2400 libras (i). En lo propi dia y any los Concellers també
li compran lo mer y mixt imperi per 6,000 florins d'or
d'Aragó, quantitat equivalent á 3,300 lliuras, y lo castell
de Montbuy per 2,400 lliuras. Exas vendas feren cesar per
complert, en aquella banda del Vallès, la interv enció dels
poderosos Senyors de La Roca.

En lo terme de La Roca, prova no era reconeguda,
en 1 493, la intervenció jurisdiccional, de Torrelles, certa
disposició de Ferran II, de data 24 d'octubre (2), dictada
en favor dels habitants de La Roca, als qui 's diu que són
de jurisdicció, mer y mixt imperi del Rey, exercint, Martí
Joan, senzilla jurisdicció en determinats casos. Com al fer,
dits homes, lluició de la universitat y jurisdicció, vengues-
sin molts censos á gran preu, y tenint ocasió de lluirlos y

(i) Dinersorum tenias, foli 252 (Arx. Mun. de Barc.).
(2) Iti„er,nn 20 Ferdi,randi 11. Registre 3.65,, foli 73 (Arx. Ar:).
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manllevar á preu més baix, lo Monqrca los autorisa per
reunirse, crear síndicbs, fer talls, redclmes é imposicions,
y vendre violaris y censals morts, pregant á Torrelles
no 'Is maltracti y consenti llurs reunions.

Com á feudatari que era del Rey, Torrelles es cridat
en 1474 (t t de juliol) per Joan II, á fi de concòrrer á son
servey, preparat y armat, pera combatre la gent francesa
invasora del Rosselló. Convocatoria que 's repeteix lo
27 de juliol de 1474, citantlo per Gerona, p ont se trobarà
lo Rey ab Requesens dez Soler.

Del mes «agost de 1476 se conserva una carta dp mà y
lletra de Martí Joan (t) als Concellers, molt poch impor-
tant, en la que 's dona alguna nova de la Infanta y del
Rey, rebuda del Ampurdà.

Com dato curiós per la familia Torrelles podem esmen-
tar unas Butllas Apostòlicas, concedidas pel Sant Pare, y
endreçadas á Anton Benet de Torrelles, en lo any de 1478,
poch notables á nostre objecte (2). No sabem si Anton

(i) Cartas Comunas Originals, 1476, nom. 240 (Ars. Mun. de Barc.)
(2) Registre 3.392, foli 7 (Arx. Ar.).
Ja que anotem quelcom referent á la familia de Martí Joan, hi

afegirem com son germà Pere, fill de Martí Benet de Torrelles y de
Na Violant María, consorts. essent menor de 7 anys, s'emancipà de
la patria potestat per un real decret de la reina María, Llochtinent
d'Anfós IV, datat á Valencia á 27 de febrer de 1445 (Diversorum 28
R .  María L. 7'. Alfonsi IV, Registre 3143, foli t8, Arx. Ar.).

També donarem compte de la existencia de un germà de Martí
Benet, nomenat Anton Pere. qui, en ¡445, era frare hospitalari de
Sant Joan de Jerusalem. Certas qüestions d'interessos mantingudas
entre abdós germans, lús acabaren en 1445, elegint en àrbitres de
llur querella á Pere de Sant Climent, mestre racional de la Cort del
Rey, y Guillem de Sant Climent. A t8 d'abril de 1447, en sa senten

-cia confirmada per la Reina, obligan, á Martí Benet, á satisfer á son
germà 5oo florins pels seus drets á la herencia paterna. v too lliuras
per la porció á ell legada per Na Elionor sa mare. Cada any, á més,
tenia que entregarla 82 Iliuras to sous. fins á tant que obtingués un
benifet eclesiàstich quals rendas pujan á dita suma. La que devia
çsserli asse,urada de sas rendas v drets en las quadras de Torrelles
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Benet puga esser lo Benet de Torrelles de que tenim
parlat en 1470.

Coneguda és de tothom la nova agitació que promo-
gucren los remensas durant los anys de 1484 y 1485, y
que tanta fe} na donà á nostras autoritats. Durant ella, á
despit de trobarse envoltat de partidas facciosas lo castell
de La Roca, no 's té coneixement de haver estat objecte
d'atach, ni men ys sorprcngut por los revoltosos, essent
asís que lo vehí castell de Montornés caigué en llur poder.
Solsament á la muller de Torrelles li succeí lo petit inci-
dent de que dona compte lo Dietari de la Generalitat, en
jornada de dimars 24 de maig de 1485, ab las següents
paraulas: Aquest olia venint la honorable muller de mossen
Marli Joan de Torrelles cameller en barchinona partint del

sets Castell de la Rocha, le isqueren prop lo loch de Monii-

malo una berguada de pagesos qui 7a prengueren, e la roba-
ren levanis li la roba que ab at^embles portare, e dierais li
molles paraules inic loses per a ella e per al dit marit seu.
Afortunadament per ella, sols fou robada é injuriada, pro
no maltractada.

Pera reprimir los disturbis dels remensas, Barcelona
féu grans despenas, obligant á contribuir á pagar lo sou de
la gent d'armas estipendiada, als pobles del Vallès. La
Roca y Vilanova pagaren, á dit fi, 15 lliuras; Granollers,
5o lliuras; Caldas de Montbuy, 25 lliuras; Alfou, 5 lliuras;
Dos Rius y Canvamars junts, 6 lliuras (1).

de Pellejà, situadas en lo Llobregat ( niversoruan: 32 R. Maria

T. AlJonsi li', Reg. 3,i47, foli 53).
(i) Lelres Closes. 13 juny 1485 (Arx. Mun. de Barc.).

FRANCESCH CARRERAS CANDI
(seguirà)



SECCIÓ DE NOVAS

Ab viu sentiment donem avuy compte de la mort de nostre
antich associat en Gayetà Vidal y Valenciano (Q. A. C. S.), ocor-
reguda á últims d'Agost prop passat.

Escriptor erudit y notable observador, lo Sr. Vidal y Valencia-
no havia escrit diferentas obras en català c castellà, fent gala en
Iotas ellas de ser bon coneixedor d'abduas llenguas.

Penyoras de sos coneixements folk-lòrichs són los quadros de
costums de pagès que publicà en la obra La Vida en lo camp,
s, els notables articles que escrigué pera la Biblioteca Folk-lòrica
de la Associació Catalana d'Excursions. Son amor al excursionis-
me era ben arrelat, com ho provan las conferencias que donà
sobre '1 mateix, així com d'altres assumptos no rnenvs interes-
sants, entre 'Is que recordem sas eruditas disertacions sobre 'Is
Capítols matrimonials catalans.

Al pregar á Déu per l ànima de nostre estimat company.
enviem á sa distingida familia nostre més sentit pèsam.

Adelantan ràpidament los treballs de construcciú de la pica
baptismal que '1 CENTRE regala al Monastir de Santa María de
Ripoll.

La llista de suscripció pera costejar la mateixa ha sigut rebuda
ab molt entusiasme per nostres associats: aixís és que dintre breu
plasso creuem poder tancarla.

Si á algun soci no li ha sigut remesa y desitja inscriurhi son
nom, li preguem ne dongui coneixement á la secrttaría del CENTRE

y li serà enviada promptament.

Nostre actiu delegat á Cardedeu, D. Tomàs Balbey, nos parti-
cipa la perdua de una làpida que, provinent de la mateixa vila,
vengué farà dos ó tres anys l'antiquari de la Plassa del Pi, dema-
nant que si algun de nostres lectors té coneixement de la meteixa
ó de son posseedor, ne dongui coneixement al CENTRE ó á ell
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meteix, puix necessita vèurela, per ser de gran importancia hístb-
rica per la repetida vila.

Baix lo títul de Nona consagració del Monastir de Santa ?haría
de Ripoll, acaba de publicarse un interessant volum que conté 'Is
següents treballs: Discurs presidencial dels Jochs Florals d'en

-guany, Crònica de la traslació dels restos de Ramon Berenguer 111
lo Gran, Festas de la consagració de la Basílica Ripollesa, Ser-
mons pronunciats pels Excms. sen yors Bisbes de Urgell y Se-
gorbe durant las mateixas, y, finalment, una Exhortació que
l'Excm. é hm. senyor Bisbe de Vich dirigeix als catalans.

L'índole de l'obra y la fidelitat ab que està descrita nos con-
firman la bona acullida que ha merescut del públich.

Las obras de restauració de la antiga colegiata de Santa Agna,
que comensaren l'estiu de 1891 ab l'arreglo del presbiteri, que-

dant descuberts desde aquella fetxa cinq finestrals romànichs,

continuaren en la mateixa estació de 1892 ab los treballs practicats
en las naus laterals, la central y la base del cimbori octogonal,
fent desapareixe la fatxada barroca de la capella del'Sagrament,

las tronas y Porga vella, colorant un finestral en lo lloch que ella

ocupava, y s'han terminat aquest estiu ab los treballs fets en lo

preciós claustre, que forma una part tant important d'aquest
antich temple y que és un bon exemplar de los millors temps de

nostra arquitectura ojival. Totas las alas han quedat molt bé, y
especialment produheix bon efecte la que dona entrada á [iglesia
y ahont hi hà la porta y finestras de la capella del Angel y la

porta de I'antich Novicial. En lo presbiteri s'ha obert també una

part del finestral gòtich que se va tapar al colocarhi l'actual altar

major, passanthi, després de molts anys, la llum del sol per sos
vidres de colors.

Ab totas aquestas obras, dirigidas ab gran acert per l'arqui•
-tecte D, Francisco de Paula del Villar, director de la Escola de

Arquitectura de Barcelona, s'ha trasformat complertament aquest

temple, romànich en son principi y ojival després, reconeixent
molts, ara, la justicia ah que se'l va de :tarar monument nacional.
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Per un descuit involuntari, en lo derrer BUTLLETÍ deixàrem
de donar compte de l'excursió oficial á Sant Bartomeu de la
Quadra y Santa Creu d'Olorde, verificada pels senyors Osona,
Canals, Pons, Tusquets y Galbany lo 29 de Maig prop passat.

Los llochs visitats, encare que coneguts per altras excursions
verificadas anteriorment, són d'aquells que sempre ofereixen nove-
tat per lo pintoresch dels paisatjes hont se troban, essent molt
convenients pera ferhi excursions, quan se vol que aquestas
siguin sense allunvarse de la ciutat.

Per aquest motiu podem dir que l'excursió resultà molt agra
-dable á nostres companys.

En virtut de la mort dei malhaguanyat tresorer del CENTRE

D. Jaume Balaguer y Merino (Q. A. C. S.), la Junta Directiva ha
nombrat tresorer interí á D. Joseph Galbanv y Parladé, passant
á desempenyar interinament lo càrrech de secretari segon, que
aquest senyor exercia, D. Enrich Masriera y Colomer, vocal de la
Directiva.

En lo butlletí n."5 de la Sociedad Espafiola de Excursiones, de
Madrid, hem llegit ab molta satisfacció I'acort pres per la Directiva
d'aquella associació, concedint als socis del CENTRE iguals condi-
cions que á sos associats pera concorre á las excursions que fassi,
mitjansant la presentació del últim rebut de la quota mensual.

Agrahim á la novella societat la simpatía qu'ens demostra, y
gustosos Ii oferim nostre companvia lo dia qu'ens honri ab sa
visita.

En lo quadern 87 del volum XLV de la important revista La
Espaia Regional. havem llegit'un notable article firmat per i11.
de S. sobre la típica esglesia de Sant Iscle de las Feixas,que conté
interessants datos y consideracions sobre la historia de la mateixa.

LO CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA SOIS se declara respon-
sable de lo contingut en la Secció Oficial del seu BUTLLETÍ, deixant
íntegra als respectius autors la responsabilitat deis treballs firmats.
----- --- - ---
Barcelona. —Imp. de L'Avenç: Ronda de 1'Universitat, 4.— Telefono t t5
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