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Excursió al Ripollès y Alts Bergadà y Cardoner

DURANT ELS DIES 22 A 26 DE JULIOL DE 1903

(Continuació)

ESCALADA AL PEDRAFORCA

En el número anterior del BUTLLETÍ deixàrem la relació en
nostra arribada a Gòsol després d'haver atravessat el Ripollès y
Bergadà alt. Som, donchs, al més enlairat poblet de la conca y
comarca del Cardoner.

Els que tot anant pel món hi aprenen quelcom, els que cerquen
una font de purificació de la nostra ben aimada llengua en la

manera de parlar de la gent que viu en aquells enlairats reconets de
les nostres montanyes, discuteixen el modo d'anomenar la paraula
Cardoner. Per allí hi ha molta gent que'n diu Cardener. Con-

signo'I dato y no m'entretindré a discutir, perquè cal enllestir la
relació de l'escalada al gegantí cimal del Pedraforca.

Encara era fosca la matinada de] día 24 que ja hi havia gran
gatzara a l'hostal de Can Tampanada entre'Is excursionistes. Hem
de ter constar que desde Ripoll també venia'1 nostre consoci en
Miret. La colla deis matiners escandalitzava als maules, que man-
d rosament defensaven fins al darrer moment la companyia deis
l lençols. l eas primers vesllums de l'auba trobaren ja la plaça en plena
activitat. De per tots indrets anaven acudint mataos y ases de totes
mides,acompan), ats de llurs amos, que'lsanaven carregant de cistells
de minestra, mantes, cambres fotogràfiques, escopetes, etc. Els ex-
cu rsionistes se triaven llur cavalleria disputant -se-les bromejant;
se cridava sorollosament als qui encara no havien sortit de llur
cambra; la gent del poble, homes, dònes y criatures, havien acudit
a contemplar aquella inusitada escena de moviment y d'expansió;
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y, per fi, després de molt cridar, se logrà que tot-hom s'encavallés y
la colla's posés en marxa.	 -

Sortírem del poble en direcció N. en filera india, l'un darrera
l'altre, cosa obligada en aquells camins corriols. Erem 21 persones
que anavem tots montats, qui en matxo, qui en ruch, y, tot brome-
jant y cantant alegres cassons catalanes, com a salutació a l'esplet
alegre de l'hermosa matinada, anavem pujant pel serrat de Guar-

i a . Atravessàrem la coma deis Caners, molt semblant a les deis
Pirineus de Nuria; passàrem per la font del Curt, guanyàrem la
callada del Tauler, y, carenejant, les emprenguerem cap a llevant
tot seguint la serralada que acaba ab la fantàstica y soperba cima
que voliem assolir.

Desde allí dominavem ja totes aquelles serres que, com onades
petrificades d'un mar monstruós, s'oviraven una darrera l'altra fins
a I'horitsó.

Es el Pedraforca una montanya ben característica. Dins d'un
cèrcol grandiós de grandioses serralades com les de Costafreda,
Encija, Lluria, Gisclareny y Cadí, hi arrenca d'aquesta en direcció
N. a S., y a l'arribar al Collell torç y segueix tot dret cap a orient,
unint-se pel coll de la Trapa ab la d'Encija. El Pedraforca, fins a un
terç de sa alçada, fins a la collada del Tauler, a l'indret de Gòsol y
Collell, té terra vegetal ab grans pasturatges; però d'allí en amunt
tot es pedra nua, despullada, llisa, escorreguda, que s'enlaira poch
menys que a plom ab una valentia de linies y dominant gallardia
que la distingeixen sempre de totes les demés muntanyes catalanes.

En aquest grandiós macís de pedra la carena no planeja en totasa
extensió, sinó que, seguint d'O. a E., s'hi veuen una serie de grenys
de roca esberlada que Ilegitimen el nom de serra o serralada.
D'entre ells se'n destaquen cinch grans turons que, seguint-los cap
a orient, van creixent en alçada.

Mirant -la desde orient, desde la serra d'Encija, o desde damunt
de la riera de Saldes, se podría dir que's veu de punta la serralada, y

allí, abans d'ajupir-se pera formar el coll de la Trapa, s'aixeca orgu-
llosa fins als 2,500 metres en rocam sech, escrostonat per tots
indrets, ratllat de dalt a baix per esferehidores canals que semblen
devallar a plom. Són tant alts els dos darrers turons de la serra,
que's veuen desde orient, que tapen tots els demés que tenen a
darrera fins a Cadí, y, alçant-se corn a •dos pals gegantins, semblen
una forca de pedra plantada al mig de les valls de Gresolet, Sorri-
bes y Saldes.

El pal rnés alt s'enlaira fins aprop de 2,500 metres, perd no pas
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com les demés montanyes que coneixem, estrebades per serralades
més baixes que'ls serveixen de contraforts, sinó que s'enlaira quasi
bé a plom, amb una verticalitat esferehidora de més de i, loo metres
sobre la vall de Gresolet.

Clixé de C. A. Torras

EL PEDRAFORCA DE DESDE DAMUNT LA RIERA DE SALDES

• Cal suposar que en aquelles times no hi ha ni arbres ni un pols

de terra. En algun forat o avench hi nien les aguiles y les gralles,

o, fugint de la persecució, hi busquen tranquilitat els singlars y els

isarts o cabirols, com ne diuen allí.

Desde la collada del Tauler, guaitant per les cingleres, ens

trobàrem al damunt de la vall aont hi haviem aguantat la

tempestat de llamps y trons y pedregades, y a nià dreta, al fons,
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hi oviràrem com una petitoya caseta de pessebre :lsantuari del
Gresolet.

Pujant en direcció S., no trigñrem gaire en arribar a la fresca]
coma de Set-fonts, aon l'aigua hi brolla per tots indrets. Sota
l'herba englevada hi xapolleja l'aigua.

Cttx5 de C. A. Torras

1-ES SET-FONTS

La més abundant de les set fonts està niolt ben arreglada, ab
sa canal de fusta, y tins els rochs són disposats a són entorn com a
pedriços. Allí varem reposar y esmorsar. Laigua de la font es
fresca y regalada: es tina de les niés gelades de nostres montanyes.

A ¡'entrada de la coma s'lii alcen a banda y banda dos graos
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rocatams, que són com les avançades dels que haviem de trobar
anant amunt. En direcció N., asseguts a la font, s'hi ovirava un
esplèndit panorama de montanyes pel que s'hi anava esfilagarçant
la boira que sempre s'extén per aquells cimals.

Alguns companys declararen que no tenien ambicions en la
carrera excursionista y restarien allí en aquella coma delitosa al
suau calor del solet, ben agradós en aquella hora, malgrat esser
al mes de Juliol.

Encara a cavall, anem pujant per la coma en direcció SO., pera
girar-nos cap a 1'E. quan ne sortirem. Atravessem - alguns collets, y
a l'arribar a un petit pla descavalquem, entreguem els matxos als
moços da peu, que retornaren a Set-fonts pera esperar-nos a dinar.

Allí s'acaba la terra y comença'l rocam, que anem seguint
guiats per l'Esteve Campmajor, de Gòsol. La montanya s'estreny,
quedant reduhida a una aresta de grenys de roca damunt del
cingle de la vall de Gresolet a mà esquerra, y a la dreta, pel cantó
de Gòsol, una vessant de forta pendent formada per una clapissa o
rosolera de roca esmicolada. Cal mirar com y aon se posen els
peus, perquè'] pedregam esmicolat de la clapissa, o rosolera, com
diuen allí, al passar-hi s'estimba ab estrèpit montanya avall desde
una alçada que comença a esser emocionant. Desde allí ont orem
al fons de la vall, tot va d'una sola tirada, sense'l més petit obstacle
que aturi la devallada.

Alguns de nostres companys determinaren recular cap a la
coma de Set- fonts.

Aixís anàrem marxant ab tot cuidado, y per últim ens enfilem a
la collada del Verdet, un petit replà situat en aquella cresta
de roques. Desde la collada, per una canal o escórrech de pendent
vertiginosa de roca pelada, veyem a sota nostre la vall de Gresolet
coberta de boira.

Teniem damunt de nostres caps, causant -nos una estranya
sugestió, aixecant-se d'una manera sobtada, poéh menys que verti-
calment, el macís grandiós, colossal, de roca seca, pelada (grisa
y blanca a grops), del pal més alt de Pedraforca, el de més cap al
N. mirant -los desde orient.

Caminàrem uns quants metres cap al damunt de la cinglera de
G resolet, y'ns posàrem sota una erosió o arruga de la roca dita la
canal del Verdet, y'1 guia, l'Esteve, ens diu que calia enfilar-se per
allí. I nstintivament vaig girar-me a mirar avall, aon quasi vertical-
ment hi ha una fondaria d'uns 7 o Soo metres, y amunt un
escórrech en el rocam gris, blanquinós, també quasi vertical, per
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on sols s'hi poden posar els peus o agafar-s'hi de mans en esquerdes
o petits relleixos.

Una altra tanda de la colla declara que no's veuen ab cor
d'enfilar-s'hi, resistint l'esforç extraordinari que allò imposava.

Y començàrem la pujada.
Al davant hi anava'l guia, l'Esteve, seguien l'Armangué, els dos

fills d'en Torras (en Joseph M. y en César), en Mitjans, el que
firma aquest treball, seguia en Joseph Déu, y al darrera, pera vigilar
l'ascensió, com a niés pràctich, per haver-la fet una altra vegada,
en César A. Torras.

Pera pujar -hi no queda altre remey, la major part de moments,
que grimpar (com diuen els francesos). L'escalada quasi sempre
s'ha de fer agafant-s'hi de mans y peus, a quatre grapes, com diem
nosaltres. * A qui li falli un peu, sinó s'arrapa de mans, s'estimba
cinglera avall, rebotent com un roch.

La roca, ressentida per les dilatacions de l'aigua glaçada en les
esquerdes, se'ns queda a les mans o s'estimba al posar-hi'ls peus.

Feya uns dèu minuts que grimpavem, quan esdevingué un
moment de pànich. Els de dalt, els que anaven al davant, tot grim-
pant anaven parlant, distretament posaven els peus sobre pedres
fluixes, perdien 1'apoyo, quedaven penjats de mans, y les pedres
esberlades rebotien per damunt de nostres caps ab perill de matar-
nos o estimbar-nos. S'ordenà rigorosament que tot-hom callés; que
no's repengés el cos damunt els peus sense assegurar -se que la
roca s'aguantava ferma, y que s'anés a poch a poch.

Era una cosa imposant y esferehidora. Calia molta serenitat y
fortalesa de cos pera arribar a dalt. De tant en tant ens aturavem
pera tornar l'halè y aixugar-nos la suor, y amunt altra volta,
agafant-nos de mans y peus, esmunyint-nos amunt per una
esquerda entre dues roques y, respirant satisfets, aixecant el cor,
quan un ample relleix o un reconet ens deixava seure o estar a peu
dret ab tota seguretat.

Punts hi ha en que una gran roca llisa'ns barra'l pas: no trobem
ont arrapar-nos, o bé'l relleix es tant alt que no hi arriben els
cama-curts, y calia veure les combinacions que fèyem pera ajudar

-nos l'un a l'altre pera facilitar la pujada.
Aixís grimpàrem més de ioo metres en cosa de mitja hora, y

semblava que tenia més d'un kilòmetre. Per fi respiro a 1'escoltar
que'Is de davant donaven un crit de Visca Catalunya! y Amunt, que

ja som dalt!
Això'ns esperona, y en pochs moments més assolírem el cim, y,
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cansats de cos y d'esperit, regalimant suor per tot el cos, me deixo
anar llarch a terra. Tornada l'halè, m'assech, giro la vista a l'entorn_
y veig que estavem reclosos, envolquellats per la boira, al costat
d'un munt de rochs fet per algun excursionista. Sols se veya la
canal per ont haviem pujat y... (cal declarar-ho ab tota ingenuitat)
al resseguir -la ab la vista, vaig dubtar de mi mateix, vaig creure
que no la podria baixar sense estimbar-me. Era la primera vegada
que feya aquella mena d'ascensions y no tenia conciencia de fins
on podria arribar el meu esforç y serenitat.

Els crits dels meus companys, amuni! amunt!, me tragueren
d'aquelles meditacions, y, fent el cor fort, esperonat per la febra de
pujar, de vèncer l'obstacle, ja soch altra volta de peus y mans
a la roca, escales amunt, cap al segon pis, com deya l'Esteve.

La boira que mentres anavem pujant s'esfilagarçava y entorto-
lligava per aquells cims, ja ho invadia tot y'ns havia limitat el
camp de visió a un cercle de pochs metres.

El rocam té una mica més d'inclinació y no hi ha tant de perill;
però'l cansament dificulta la ràpida ascensió. S'anava ab molta cura
de no estimbar cap de les pedres que hi havia esberlades per allí.

Mentres grimpavem per una roca, el sol esquinsà la boira y ens
buidà l'espay, presentant-nos de sobte, ab esferehiment nostre, la
grandiosa cinglera que llisa y nua, sense un obstacle, començava a
nostres peus y lliscava ab una pendent del 70 o So per ioo fins a la
vall de Sorribes. La sensació d'aqueixa pendent ens causà una
sensació niés esferehidora que la de la verticalitat: semblava que'ns
xuclés, y instintivament apretàrem tot el nostre cos a la roca, y'ns
hi agafàrem més fortament de mans y peus. Aixís, fregant tot el
nostre cos a la roca, anàrem pujant Ens a un replanet, que'n
diguérem el segon pis, y allí varem asseure -ns damunt dels grenys
del rocam pera reposar nostre cos y asserenar nostre esperit.

A peu dret varem carenejar una altra aresta de grenys hori-
sontal, y als pochs passos la roca s'enfonsa, formant una estreta
canal de pedra rogenca y ¡lisa, que, no sabent l'Esteve com ne

diuen, nosaltres l'anomenàrem ab el nom de Canal Roja.
Calia variar el modo de marxar. Pera baixar ens posàrem

d'esquena a la roca, ab els .braços extesos cercant ont agafar les
mans, y, quasi sense mirar, anàrem tantejant on se podrien posar
els peus. La boira que fins allavors ens fastiguejava perquè'ns
tapava'l panorama, en aquell moment ens-e servia pera isolar-nos
y ns tapava l'horrorosa cinglera que teniem sota nostre.

Tot lo que haviem baixat després d'atravessar el collet de la canal
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s'hagué de pujar grimpant a l'altre costat fins al cim d'una colossal
gepa, pera baixar altra volta, com haviem fet abans, a una alua
canal, anomenada dels Cabirols (isarts).

L'aspecte d'aquella aresta de grandioses roques es soperbament

.w i.
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Clixé de J. I cu

DALT DEL PEDRAFORCA: CANAL DELS CABIROLS

fantàstich. Són esquerdades, trencades de la manera més variada,
afectant formes que l'imaginació excitada pot referir-les a monu-
ments ciclòpichs, a monstruosos animals anti-diluvians o fortifica-
cions colossals desde ont hi batallessin els heroes gegantins de les
més velles y fantasiades llegendes. Y tot això s'engrandeix per
1'esferehiment que causa'l tenir a cada costat el cingle paorós
d'alguns centenars de metres.
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Atravessàrem l'esmentada canal dels Cabirols, y altra volta una
nova escalada de i5 0 20 metres pera assolir lo que 1'Esteve'n
deya'l tercer pis. Es una altra cresta de grenys punxaguts y esber-
l ats d'uns io 0 12 metres de llarch per 2 d'ample, havent-hi a abdós
costats l'espay buid, que'l fantàstich aspecte de la boira'ns el feya
considerar ilimitat.

Allí damunt d'aquells grenys punxaguts, com damunt d'un llit
de plomes, hi reposaren nostres cossos afadigats. Ageguts, anavem
rebent als que anaven trayent el cap grimpant per aquelles roques,
y, com nosaltres, s'estiraven tots llarchs per terra. Jo procurava
sugerir-los l'idea de que no calia anar més amunt, perquè'ns
haviem de reservar forces pera la baixada, que seria més perillosa
que la pujada, etc., etc.

A 2 metres d'allí ont erem, la roca s'enfonsa pera formar lloch a
la formació de lo que se'n podria anomenar un coll, pera entendre-ns.
S'han de baixar cosa d'uns 8 o io metres, y allí hi ha'l comença-
ment de la famosa canal de Riambau, que, com s'ha dit al parlar
de la vall de Gresolet, baixa verticalment al davant del santuari,
situat a 1,100 metres sota nostres peus.

L'Armangué y jo vareen restar allí.
En César A. Torras y'Is seus filis César y Joseph Al.', en

Mitjans, en Deu, l'Esteve (el guia) y un gocet que a Bagà se'ns
ajuntà a la colla, sense haver -nos deixat un moment, determinaren
arribar al darrer cim, que'¡ teniem al davant, a l'altra banda de lo
que'n direm collet de la canal de Riambau, a cosa d'uns 200 metres
ltorison tal ment.

Devallaren ells cap al collet, y, com si baixessin a un pou,
s'enfonsaren dins la boira.

Al cap d'un moment sentim que'n puja un. Era en Deu, que
Venia a fer-nos companyia a I'Armangué y a mi, y val a dir-ho que
va endevinar-ho, perquè'ns haviem quedat sense cap màquina
fotogràfica.

Una espessa boira ho cobria tot. Allí, asseguts a la roca, ens
estavem tots tres, quiets, sense parlar, isolats al cim d'un dels pals
del Pedraforca, plantat com una estaca entre les més altes monta-
nyesde Catalunya. A nostre entorn, ni espay, ni soroll, ni llum:
res més que una claror difusa, grisa, trista. Una quietut, un
silenci y una estretor corprenedora'ns envolquellava. Hi havia
moments en que aquella massa grisa's movia impulsada pel vent,
asse nyalant-se per gradacions d'intensitat de gris, y allavors se'ns
Presentava com una immensa inundació que, omplint tota la vall

3,
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de Sorribes, arribés a cobrir totes aquelles alteroses cimes y, a
semblança d'aquells moviments de mars prehistòrichs, se buidés
pel collet de la canal de Riambau cap a les valls de Gresolet y de
Lluria. Vent y boira corrien desenfrenadament per aquell collet.

Clixé de J. Deu

PUJANT AL DARRER CIM DE PEDRAFORCA

Nosaltres restavem muts davant de la grandiositat d'aquell
espectacle de la Naturalesa.

De sobte varem sentir com la remor de veus humanes. Posant-hi
més atenció, endevinàrem que eren els nostres companysque devien
anar pujant al turó que teniem al davant. Ab els moviments de la
boira a voltes s'aprimava y oviravem l'escalada. Els vèyem, a
travers d'un vel gris, com a formigues que s'enfilaven montanya
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amunt, o com si sortissin de dins d'una roca interposada entre ells
y nosaltres. En Deu espiava un moment pera fotografiar -ho Va
haver-n'hi un que'ns vegérem molt clarament, enviant -nos crits
de salutació y encoratjament.

Assolit el turó esberlat y encinglerat damunt l'esparverador
abim, anaren planejant uns quants passos més pera posar-se damunt
de la roca més alta de totes que s'ovira més enllà, pera poder dir
que aquells quatre socis del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
havien arribat al cim més alt del Pedraforca, a 2,493 metres sobre'1
nivell del mar.

La boira'ns havia fet perdre de vista als nostres companys y no
sabiem què feyen. Una clariana'ns permeté ovirar-los com una
ombra posats damunt d'aquella roca, y febrosament esperavem uns
y altres un cop de llum pera treure-n una vista. Mentres tant ens
enviavem crits de salutació. Molt de temps restàrem aixís, esperant
que s'esvahís la boira, desitjosos de contemplar l'immens, 1'ilimitat
panorama que desde allí ha d'ovirar-se.

Però semblava que la Naturalesa volia jugar ab les nostres
esperances. Venia una ventada, ens aclaria un xich la visió, però
desseguida s'agombolaven serra amunt glopades y més glopades,
incomunicant-nos novament. Aixís hi passàrem ]larga estona.

Després de molts desenganys, hi hagué un moment solemne.
Pel cantó de mig-jorn la boira s'anava fent més blanca, més llumi-
nosa, y anà presentant-se'l disch del sol d'una clariana més intensa,

esblaimat y rogench. La boira s'anava aprimant, y, per fi, com si

I'esquinsessin, la llum anà puntades avall, les puntes de la roca

blanquinosa lluiren com brunyides per la llum ardenta del sol de
Juliol.

Com per art d'encantament, cap al S. y al O. s'hi anaren dibui-

xant en la colossal, immensa tela gris de la boira, primer roques
espadades, després cingleres fondíssimes, les valls de Sorribes y
Gòsol, les montanyes de Costafreda y Pedra y Coma, y algunes
serralades més que's confonien ab la grisor del fons.

Era un espectacle esplèndit, herniós: tenia quelcom de subli-

Initat. De l'un turó a l'altre'ns saludaven ab crits de visques a
Catalunya y cantant la grandiosa y severa estrofa d'Els Segadors:

¡Catalunya, contat gran,
qui t'ha vist tant rica y plena!

Pochs minuts durà aquella esplendorosa visió. Els esfilagarça-

ments de la boira primer y grans gropades de boira s'anaven agoto-
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bolant, inondant altra volta les valls y pujant montanya amunt,
arribant a tapar els cims més alts, deixant-nos altra volta isolats al
mig d'aquella grisor misteriosa.

Els del cim ens diuen a crits que van baixant, y, com no s'ovi-

clixé de J. Deu

AL CIM DE PEDRAFORCA

ra ya res, ens arreconem a la roca, y allí, asseguts, 'esperem llur
arribada. Ja feya una bona estona que allí'ns estavem, y en mig

d'aquella quictut, a baix, al collet de la canal de Riambau, sentim
un soroll esglayador de quelcom que va estimbant-se.

—Què es això? Què es això ?— cridem tots, aixecant -nos espar-

vcrats.
—No res,— sentim que diu la veu d'en Torras.
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A ]'agafar-se a una gran roca van observar que's bellugava, y
pera major seguretat van estimbar-la cingles avall.

Com si pugessin d'un pou, varen sortir de dins la boira en Mit-
jans, en Torras y el seu fill César y el gocet.

—Aon són en Joseph M. y l'Esteve.
—Són cap ala grallera.
Canal de Riambau avall, a cosa d'uns ioo metres del collet, hi

ha un gran forat, y a dins una ampla cova ont van a ajocar-s'hi
les gralles. Es tant gran el nombre de les que s'hi ajoquen, que
està plena de fems, transformat en una mena de guano. L'Esteve
diu que sovint va a treure-n pera adobar la terra.

En Joseph M. Torras volgué baixar a la grallera .y l'Esteve va
acompanyar-lo. Es una devallada perillosíssima, perquè s'ha de
baixar tenint constantment el cingle sota'Js peus.

Més de tres quarts d'hora estiguerem esperant-los, y començava
a neguitejar-nos la por de que'ls hagués succehit una desgracia.

Per fi, entre la boira, se'nsaparegueren, portant en Joseph Maria
un grapat de plomes de gralla, que, com a record del Pedraforca,
ens clavàrem tots en els amples.barrets de palla que portavem.

Després d'uns moments de reposar els que havien arribat,
començà la devallada. Calia una atenció y una serenitat extraordi-
naria. Es més perillosa que la pujada. Sort varem tenir del nostre
gran companyerisme: tots ben junts y sempre recomanant atenció,
indicant el perill, assenyalant el lloch on s'havia de posar el
peu, donant-se la mà, ens aguantavern el peu, pera retenir-lo en
un relleix petit, y l'un darrera l'altre'ns anavem despenjant per
aquelles cingleres. Moments hi hagué que semblava desfer-se un
castell de xiquets de Valls, atesa la manera com, de ventre a la
roca, ens anavem escorrent montanya avall yaguantant-nos els uns
als altres.

Acabavem una d'aquestes devallades y se sentí un que cridava
que'ns haviem errat de camí, que per allí no hi haviem pujat.
Calla y avall!

Atravessàrem molts llochs a peu dret ab més serenitat que a la
pujada, per haver-nos, en certa manera, familiarisat ab el perill.

Per fi arribem al munt de pedres de damunt la canal de Verdet,
reposem uns moments, y ens disposem a baixar -la. Malgrat sa
gran fondaria, no'm cor-prèn tant com vaig imaginar-me a la
pujada. Molt a poch a poch anem baixant. Calia aquí una major
atenció, perquè'ls rocks cedien y rebotien per la canal avall d'una

manera horrorosa. Sort que pera salvar això anavem tocant-nos
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l'un a l'altre, posant els peus y les mans allí ont els que anaven al
davant acabaven de treure-les.

Ja som al coll Verdet! El cor s'aixam pla. Ja s'ha acabat el perill,
Lo que faltava a fer ens-e semblà carretera plana.

Els companys que a la pujada s'havien quedat allí, se cansaren
d'esperar y devallaren cap a Set- fonts. Nosaltres férem lo mateix
després de reposar uns moments. No passàrem per la clapissa o
rosolera de la vessant, sinó pel cim del serradet, per la cresta
de grenys cantelluts, tenint el cingle a mà dreta y la rosolera a la
esquerra. .

Varem trobar la boca d'un avench, que'¡ guia'ns diu es també
una grallera. Hi tirem rochs pera veure si hi ha gralles, y res
sentim. Mentres estavem allí, compareix un pastoret que, calçat ab
esclops, anava de. la manera més natural per aquells llochs peri-
llosos.

Seguim avall, atravessem la coma ont haviem descavalcat, y
allavors vegerem sortir de la grallera un vol de gralles xisclant
d'una manera estridenta y seca com una xurriacada. La gralla es
un aucell de regulars proporcions, de ploma negra, potes y bech
vermell.

Atravessàrem al dret per una quintana, y sortírem damunt la
coma de Set-fonts, ovirant a tot-hom jayent. Als nostres crits s'alçà-
ren nostres companys, y tot saltant hi devallàrem. Hi hagué gran
gatzara de recepció, preguntant els incidents de l'escalada; tot-hom
se felicitava de que no hi hagués hagut cap desgracia; se prepara la
minestra, y mentres tant ens rabejàrem en aquella font d'aigua
fresca y regalada, que prou ho necessitaven les nostres gorjes
assedegades.

Després de dinar pujàrem als matxos, y montanya avall cap a
Gòsol.

Al devallar per la serra de Guardia vegérem el poble quasi bé a

vol d'aucell, situat al peu de la serra.
A l'arribar a la plaça ens voltaren tots els desocupats del poble

y'ls demés companys, felicitant-se de que no hi hagués hagut cap

incident desagradable.
L'hostaleN en Tampanada, ja'ns tenia preparat un gran sopar.

El guia, l'Esteve Campmajor, sopà ab nosaltres. Es un bon guia,
valent, seré y molt atent.

En Tampanada també mereix mencionar-lo.
Tot sopant se planejaren els itineraris que cada hu de nosaltres

volia fer. Se va resoldre que en Bartomeu Mitjans, en Joaquim
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Casas- Carbó, en Joseph Armangué, els fills d'en Torras, en Miret
yen Bombach atravessarien la serra de Cadí pel coll de Tancala-
porta, baixarien a Bellver, anirien a Puigcerdà, y desde allí serres
enllà cap a Camprodon.

En César A. Torras, ab en Joseph Deu, en Marian Figueres,

Clixé de C. A. Torras

VISTA DE GÓSOL DESDE'L SERRAT DE LA GUARDIA

l'Elies Barberà (que'l trobàrem a Gòsol) y en Serra, se quedarien a
Gósol pera pujar a la serra de Cadí a visitar la font del Cristal], les
Tres Canaletes y la famosa canal Baridana.

En Juli Vintró y jo, montanyes aval], seguírem les aigües cap a
Sant Llorenç dels Piteus o de Morunys, Solsona, Cardona y
Barcelona.

Passàrem part de la vetlla a la plaça, fent tertulia ab els goso-
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lenchs, y abans d'anar a dormir ens despedirem tots mutual-
ment, perquè al dia segücnt, a punta d'auba, cadascú tiraria pel
seu cantó,

PERE PAGÈS Y RUEDA
(Acabarà.)

LO VALLÈS
(Continuació)

En els privilegis concedits pel rey en Pere III (1385) a les viles
de Sant Sadurní de la Roca, Sant Esteve de Vilanova, Sant Andreu
d'Orrius, Malanyànechs, Llerona, vall de Riolf, Granollers y Sant
Lley, contra les pretencions d'en Pere Arnau Marquès, existents en
l'Arxiu de la Corona d'Aragó (i) y transcrits per l'erudit historia-
dor en Carreras y Candi (2), se troben els següents paragrafs que'ns
donaran molta llum: «... los promens e universitats dels lochs o
parrochies de Sant Sadorní de la Rocha... constituides en Vallès,
e en la vegueria de Barchinona e de Vallès...» «Però que'1 mer e
mitx imperi e tota altra juredicció, avos, senyor, en les dites parro-
quies pertanyens, regescha e exercescha, o haie regir e exercir lo
veguer de Barchinona en sa propia persona, e no per substitutloch-
tinent seu, ne altre, ne veguer, ne sots-veguer de Vallès, ne lochti-
nents nc substituits lurs, pusquen en alguna manera regir ne exer-
cir lo mer et mitx imperi...» «Item que la dita batlia sia sotmesa
al dit veguer de Barchinona...» «... Vos, senyor, provehiscats quel
dit mer e mitx imperi e altre juredictió sia e hai g esser exercit tant
solament segons que dessús es dit per lo dit veguer de Barchinona
en sa propia persona e no per substituit lochtinent ne altre qual

-sevol, ne pugue esser exercida per veguer ne sots-veguer del Va-
llès.. . »

Aquest privilegi deixa fòra de tot dubte l'afirmació de que'I
Vallès formava una sots -vegueria independent de Barcelona; puix,
de no esser aixís, els pobles de Sant Sadurní de la Roca, Sant
Esteve de Vilanova, etc., no haurien demanat y obtingut del rey
en Pere'l privilegi, confirmat després per en Felip I de Catalunya,
de sortir de la jurisdicció del veguer del Vallès pera adoptar la del

(i) Varia, 40, petr. III, reg. i,56o., fol. 69.
(a) Lo Castell de La Roca del Vallès, pl. 34
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veguer de Barcelona. No es d'aquest lloch l'estudi de les causes que
motivaren semblant cambi de jurisdicció, si bé es prou sabut de
tot-hom l'esforç que feyen les viles d'un xich d'importancia pera
estar sots la protecció del Concell Municipal de Barcelona y poder
ostentar la dignitat de Carrer de Barcelona.

Del rey en Ferran existeix un document datat a Ig de Novem-
bre de 1415, que comença aixís: «Als amats e feels nostres lo veguer
e pronotari de Barcelona e de Valès, e als baties dels lochs e parro-
quies de Cardedeu, de Vilamaior, de les Franqueses e de la Garriga,
e a cascun dels salut e dilecció...» O.

Del mateix any hi ha un altre document (2) en que recomana
cert assumpte ais veguers y sots-veguers de] Vallès.

L'any següent el mateix Ferràn ordenava al veguer de Barce-
lona y al sgts-veguer del Vallès, baix pena de 5oo florins d'or, l'exe-
cució d'un assumpte que no es d'aquest lloch detallar (3).

En Carreras y Candi, a l'historiar els fets del castell de La
Roca, parla també deis que estan relacionats ab la comarca del
Vallès. En un paragraf diu: «Lo vicari del Vallès, Burdo des Cros,
pretenia del homens de Granollers lo seguissen contra n'Albert de
Mediona y contra sos fills, servidors y bens, per ra p ó d'un assessinat
comès en la persona d'en Bernat Oromir, ciutadà honrat de Bar-
celona, del que se inculpava a Albert o a un fill seu... Als porfiats
de Burdo, y amparant als homens de Granollers o tal vegada pro-
tegint encubertament a Mediona, s'hi oposà de un modo enèrgich
Francesch Marquès, senyor de La Roca, qui alegava no venir obli-
gats los dits homens a seguir a son veguer ni a ningú, en sò de
guerra, com tampoch en contra d'altre gent que no fos per mana-
ment del Senyor Rey o del vicari de Barcelona. En això'l diumenge
3 de les nones de Desembre de l'any 1307, Marquès se presentà a
Granollers en busca del dit vicari pera requirir-lo a desistir de son
propòsit, acompanyat de Berenguer de Sulsia, notari públich d'a-
quella vila, y de varis testimonis ».

Ab aquest fet acaba de veure-s clarament la dependencia del
sots-veguer del Vallés del veguer de Barcelona, en quant no podia
reclutar gent sense'l permís d'aquest.

Altres vegades, en situacions anòmales, com per exemple en
cas de guerra, se nomenava un veguer, qui, junt ab un capità,

(1) Arxiu de la Corona d'Aragó, reg. 2,390, fol. 5.

(2) Reg. 2 ,390, fol. S.
(3) Ideen, reg. 2,380, fol. 80.

40
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governaven la comarca ab independencia del veguer de Barce-
lona.

Aixís veyem que Beamunt, en la guerra contra don Joan II,
nomena capità de tota la provincia del Vallès a Martí Joan de Tor-
relles (1463) (t). Lo mateix feu el Ilochtinent de Reyner D'Anjou,
però extenent la jurisdicció d'en Joan de Torrelles a «la dita pro-
vintia de Vallès e Maresma...» (2).

En l'acta del 23 de Juliol del 1466 de les deliberacions de la
Generalitat de Catalunya se diu que Francesch de Montbuy fou
nomenat capità de Granollers y de toia la regió del Vallès.

En altra acta del Concell ordinari de la ciutat de Barcelona
(23 de Juliol de 1467) s'hi llegeix: «lte hi fonch possat. Com per
rehó de la bandositat que era en Vallès, per passificar aquella con-
venia esser hi tornat trametre en companyia de l'honorable vaguer,
l'honorable M. en Galceràn dortigues».

L'any 1466 el rey en Pere IV, el Condestable, ordenà fer un
tall de gent pera socórrer la vila de Sant Joan de les Abadesses, y a
ell hi vingueren obligats els homes del Vallès (3). El mateix rey,
a instancies dels diputats, trameté missatgers a les yrovincies del
Llobregat, Maresma y Vallès. El del Vallès diu: « Lo memorial
acomanat an Jaumot de Copons, de les parroquies e quantitats
degudes per los de Vallès, es lo següent... », etc. Segons aquest docu-
ment, pertanyen al Vallès, a més dels pobles que tenim coneguts
com de dita comarca, Argentona, Dos-rius, Canyamàs, Moyà y
Granera.

Respecte a n'això diu en Carreras y Candi (4): «Aquesta divisió
de la provincia del Vallès deuria respondre a un ordre purament
administratiu y pera'ls efectes de la cobrança, puix hi figuren
Argentona, Dos-rius y Canyamàs, quines vessants són del Mares-
ma; Moyà y Granera, també fòra del Vallès y quines aygües van a
parar al Pla de Bages; y, en cambi, en lo Memorial encomanat a
Andreu Montserrat, qui havia càrrech de efectuar lo cobro en les
parroquies del Maresma, s'hi continuen Sant Celoni, Montcada,
Santa Perpetua, Mollet, Montmeló y Montornés, que indiscuti-
blement formen part de la regió del Vallès ».

(i) Diversorum 3 Locuntenentis Enrici Regis Castellte Joan de Beamunt,
reg. 6, fol. 149.—Lo Castell de La Roca del Vallès, pl. 69.

(2) Exercitum 1 Loct. Renati d'Anjou, reg. 53, fol. 175.—ídem.
(3) Promiscuum 1 turbationis Joanis II,•reg. 6i, fol. 44.—Carreras y Candi:

Lo Castell de la Roca del Vallès.
(4) Lo Castell de La Roca del Vallès, pl. 75.
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Estem del tot conforme ab lo dit pel Sr. Carreras y Candi.
Encara més, nosaltres creyem que en aquell temps no era possible
fixar, com avuy, los límits que separaven un districte de l'altre, y
que'is mateixos interessats no sabrien els pobles exactes que com-
prenia una comarca. Vegi-s, sinó, després de lo dit per en Carreras,
el mapa d'Aparici, pertanyent a la sots•vegueria del Vallès, y veu-
rem que, ab tot y esser Aparici fill d'aquesta mateixa comarca, hi
inclou pobles que avuy són considerats com pertanyents a una altra
comarca.

Tornant al nostre objecte, trobem un altre document en que'¡
llochtinent de Ferran II lo Catòlich dóna disposicions sobre les
bandositats del Vallès (1492); comença aixís: «Als amats nostres lo
Vaguer de Vallers e altres qualsevol officials reals als quals ..»

En l'introducció deis privilegis concedits pel rey en Ferràn a la
vila de Castellar del Vallès (1485) s'hi llegeixen datos com els
següents: «... Los Prohomens y Universitat de les Parrochies de
Sant Esteba de Castellar y de Sant Pheliu de Castellar, terme de
Castell de Castellar, en la Vegaria del Vallès, del Bisbat de Barce-
lona...»

Demanen després sortir de la jurisdicció de baró y tornar al
domini del rey y de la ciutat de Barcelona, de la qual volen esser

Correr, y tenir permís pera esculpir en ses iglesies els escuts
d'aquesta ciutat.

Prestessin després tenir facultat pera elegir Ralle, el qual
«presenten a Vostra Altessa o en abscencia Vostra Senyor al
Baile General de Catalunya o lo Llochtinent, si Vostra Senyoria
no era en la Vegueria de Barcelona o de Vallès...» « ... Conexent
que lo Veguer de Barcelona que ara n'es o per temps serà presen-
tialment hagués de venir a dit terme, y en tal cas damanat per dits
tres Jurats, concordament puxe venir a entrar en dit terme y
exercir la Jurisdicció Civil e Criminal...» «...e manam que de
aquí avant la Jurisdicció Civil e Criminal sia regida e adminis-
trada per lo Bayle del dit terme de Castellar e Llochtinent per ell

posedor, y en absentia sua per lo Veguer de Barcelona».

En la confirmació d'aquests privilegis, feta per Felip en 1585,

s'hi llegeix: «...indelebilis memoria probis hominibus ac univer-
sitatus parrochianorum Sancti Sthefani de Castellar et Sancti

Felicis de Castellar in vicaria Vallensi, diocesi Barchinone...»
Y aixís per l'estil podriem citar un sens fi de documents y notes

en que's troba citada la vegueria o sots-vegueria del Vallès; però
no ho fem perquè creyem que basten els ja citats pera no deixar lo
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més petit dubte respecte de sa existencia. L'havem trobat citada en
tota mena de documents y en la carta d'Aparici; però'ls límits
exactes que tenia, si bé creyem que eren els de la comarca natural,
no poden precisar-se ab tota exactitut.

EL VALLÈS EN LA DOCUMENTACIÓ

En els documents antichs estudiem avuy dia la manera
d'esser dels nostres passats, ses creencies y ses costums, sos vicis y
ses virtuts, sos actes y fins sos pensaments; per medi d'ells
adquirim un coneixement, algunes vegades borrós, de moltes
coses que, si no fos una paraula o bé una frase posada sense cap
intenció en el pergamí, avuy serien completament desconegudes.

Altres cops citaven fets o circumstancies sense cap pretenció,
perquè eren prou sabudes de tot-hom, y aleshores no se'ls donava
gens d'importancia.

Una cosa semblant passa ab la comarca del Vallès. Se veu que
els nostres passats la tenien més que coneguda y que l'anomenaven
com aytal en tots els actes, per més que formés part de la vegueria
de Barcelona de primer, y estigués més tard eregida en sots-vegue-
ria semi- independent. Per ells eren això divisions administratives
com les actuals, ab les que no tenien res que veure, com tampoch
n'hi tenen avuy, y per això la consideraven com un tot homogeni
o comarca natura].

En els pochs documents qué he pogut llegir he trobat confir-
mada l'opinió de que'] Vallès sempre ha sigut considerat com seia

comarca determinada.
El document més antich que coneixem en que s'anomena'l

Vallès es la Crònica d'Eginhart (827), transcrita per en Pere de
Marca (i). Segons aquest, diu: «..... Defecit ad eum fili.us Beronis
nomine Vuillemundus et alii complures novarum rerum gentilitia
levitate cupidi, junctique Sarracenis Certaniam el Vallensem

rapinis atque incendiis quotidie infcstabant».
Pot-ser buscant molt podriem trobar algun document anterior

en que ja's parla del Vallès; però, no essent aixís, podem al menys
dir que ja a principis del sigle IX era conegut el Vallès corn una
comarca.

Desde aquesta época podem anar seguint sigle per sigle, y en la

(i) Marca Hispànica.
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major part dels documents trobarem citada la comarca del Vallès.
Veus-aquí'ls datos que he aplegat en confirmació de la meva tesis:

Sigle X.—«.....veniens supradictus Przesel ad dedicandam
Ecclesiam Sancti Stephani quan est sitam in Locura Vahease prope
flumine Tenes.....» (Charla consacrationis donalionis el confrma-
lionis Ecclesice Parrochialis Sancti Slephani in Vallensi Pago, modo
vocala de Parets de arno 904 (t).

L'iglesia de L'Ametlla existia ja l'any 906, perquè en el Sínode
que hi hagué a Barcelona baix la presidencia de l'arquebisbe de
Narbona, l'abat de Sant Joan de les Abadesses demanà la confirma-
ció d'algunes iglesies que tenia en la diocesis de Vich, y ademés:
«In pago autein Vallensi Parochiam Sancti Genesii in villa qua
dicitur Amigdala».

.....ad dedicandum domum sancti saturnini qui est situs in
comitatu barchinonense in vallense in loco nuncupatur rocha.....»
(Acta de consagració de Sant Sadurní de La Roca, any 931) (2).

«..... et in comitatu barchinonense, in Vahease, in termino.....»
(Donació feta en l'any I de Lluís Ultramarí (938) en favor del
monastir de Sant Cugat del Vallès) (3).

Un document pertanyent a l'any 946 diu també: « .....in comi-
tatu barchinonense in vahease in terminio de villa ariulfo.....» (4).

«..... et in comitatu Barchinonensi et in Vallensi et in monte
Signio et in valle Tordaria et in villa Laurona et in Agello et in
terminio de Olerdula et in Penedes..... »(Epístola JohannisXVPapca

pro 7flonasterio S. Peit• i Rodensis, an. ggo) (5).

«.....In comitatu qui dicitur Vales casas cum curtes, hortos,
terras et vineas.....» (Lolhari prcceplum pro monasterio Rivipullensi,
an. 982) (6).

Entre'Is llochs que cita'l precepte donat per Lothari al monastir
de Sant Feliu de Guíxols hi ha aquest:

«..... et in Vahease covmilat-u.....» (Lolhari Regis Franchorum

proceplum pro Soniario Abbale sancli Pauli vIaritima' el Sancli

Felicis Guixalensis, an. 968 (7).

(1) Campillo: Desquisitio el velera analecta.
(2) Carreras y Candi: Lo Castell de La Roca del Vallès.,

(3) Cartoral de Sant Cugat del Vallès, fol. 377, n. i,9o4.—Carreras y Candi:
Lo Castell de La Roca.

(4) Idem.
(5) Marca Hispànica, fol. 943.
(6) Idem ídem, fol. 930.
(7) ídem ídem, fol. 891.



314	 BUTLLETÍ DEL

..... et est ipso chasale in comitato Barchinonensi in Vahease in
terminio de Pauliniano.....» (Charla vendilionis cujusdani domas
seu pactis ejusdem diniensc iot Parochia seu termino de Poliniano
vulgo Polinyà in Vallense de aneo Doniini 973) (i).

Sigle XL— «.....in coznilatu qui dicitur Valles casas cum curtes,
hartos, etc.....» Sergii I V Papas bztlla Pro Monasterio Rivipullensi, an.
rozr) (2).

«.....interquas extat qua dam Ecclesia apud Comitatum Barchi-
none in Vahease in loco vocato Aqua Tonga.....» (Charla consecratio-
nis ecclesice parrochialis Sancli Cypriani olini de agita longa, modo de
Valldoreix... de arno 1047) (3)-

«.....ja eadem Vicaria Barchinone et Vallentsis.....» (4).
Sigle XII. —«..... convenerunt ad consecrandum Domum Dei

in honore llei Genitricis Maria in comitatu Barcinonensi ja
Vallense, in Pago vocitato Palad Sanata.....» (Charta coizsacratioiis
ecclesice parochialis Sancto: Maria: de Palad Sa/ata, modo Palatí
Solitar iza `Pago Vallensi, jacta an. Domini 1122 (5).

Sigle XIII .—«..... et in aliis etiam Parrochiis et locisVallensi.....»
(venda jeta pel rey n'Anfós a Ramon de Cabrera, 1289) (6).

Un deis pergamins que's guarden en 1'Arxíu de la Corona de
Aragó referent al monastir de Sant Llorenç del Munt, del
sigle XIII, conclou d'aquesta manera: «Sig {num Arnaldi de
Alda, notarii publici Franchedarum et in Vallensi aut. Regia qui
haec scripsit et clausit.» (7).

Sigle XIV.— El document ab que Jaume II encarrega a G. de
Castellvell, veguer de Barcelona, cert assumpte, porta'l següent
paragraf:

«Noverint universi quod ego G. de Castroveteri vicarias Bar-
chinone el Val/casis, procurator et nuncius illustrissimi Domini
Jacobi.....» (8). Aquest dato, a més de provar lo que intentem en
aquest capítol, serveix també pera demostrar la dependencia del
Vallès del Veguer de Barcelona.

(i) Campillo: Desquisitio el velera analecta.
(2) Marca Hispànica, fol. g85.
(3) Reg. 1 Institutioneni Curia Vicariatus. - Campillo, obra citada.
(4) Feudortun Vicariarunt Cathalonia, t. IV, fol. 95.—Carreras y Candi: Lo

Castell de La Roca del Vallès.
(5) Campillo, obra citada.
(6) Carreras y Candi: Lo Castell de La Roca del Vallès.
(7) Vergés: Sant Llorenç del Munt.
(8) Arxiu de la Corona d'Aragó, reg. Zoo, fol. 25!.- Ch. Baudon de MonY:

Rela tions des Constes de Foix avec la Calaingne jusqu'au contencement dut XIV°siécle.
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Sigle XV.— «.....E feta per mi reverencia a sa Senyoria e dites
les recomendacions acostumades per part de les vostres savieses, li
doní la Letra de crehença, e lesta per sa Senyoria la dita letra,
decontinent li expliquí la creença segons forma de mes struccions,
callant me lo fet de la provissió de les vitualles quan era en lo que
hi havia sguart a la Ciutat per la molta provisió de vitualles, la
qual es en aquest camp no obmatent la provisió, la qual vostres
sevieses ensemps ab mossenyors de diputats havian feta, axí en lo
maresma com encara en Valles e en altres lochs....» Més avall diu:
«..... dient sa senyoria que més valia que la gent d'armes passàs
per terres de enemichs, que no deis amichs, e que passant per
Valles no podia res gonyar..... e es veritat que la gent d'armes
que y eran troben pler de passar per Valles.....» (Carta de Johan
Matheu, síndich de Barcelona, als concellers d'aquesta ciutat,
desde Girona, sitiada per les tropes catalanes y franceses contra les
de D. Joan 1I, 1469) (I).

«..... Necnon gerentirices nostri generalis gobernatoris in prin-
cipatu Cathalonia vicario barchinone el vallensis.....» (1471. Con-
cessió feta per Joan II a Pere Joan Ferrer de la vila de Mataró y
altres terres de la Maresma) (2).

«..... som avisat com dijous serà en golade e tira la volta
de Vallès per tirar alempurdà.....v (1471. Carta del capità deis
castells de Selma y Pontons, als concellers de Barcelona) (3).

« .....Les provincies de Empurdà, de Vallès, de Maresma e de
Panadès, totes se perden per bandositats, les quals en aquelles se
causen per esser tot Baronies, unes detingudes en preiudici deis
vertaders senyors e altres fetes e ceparades del patrimoni Reyal.....»
(Carta deis concellers de Barcelona a l'infant primogènit, aleshores
rey de Castella, en Ferran II, 1 47 5) (4).

Ab aquests datos aislats ja'n tinch prou pera l'objecte que
persegueixo. En efecte, nosaltres volem demostrar que'! Vallès ha
sigut considerat sempre com una comarca natural, y'ls anteriors
documents nos donen la rahó. Los uns, com havem vist, fan
referencia a la provincia del Vallès altres al pago Vallense, altres al
contat del Vallès, y altres, per fi, al Iloch del Vallès. Donchs, bé:
les paraules provincia, pago, comiat y lloch no són més que diferen-
tes accepcions o variants de la paraula comarca, allavors no usada.

(t) Carreras y Candi: Pere Joan Ferrer, militar v senyor del Alaresma.

(2) Idem ídem: Pere Joan Ferrer.
(3) ídem.
(4) Idem.
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En altres documents havem trobat senzillament aquesta frase
in Vallense, que inclou també la noció de comarca, de la mateixa
manera que avuy diem en el llenguatge familiar en el Vallès, y no
«en la comarca del Vallès », perquè en el sol nom de Vallès
ja incloem l'accepció d'una comarca natural.

HISTORIA ECLESIASTICA DE LA COMARCA

L'Iglesia ha sigut sempre la conservadora de les entitats natu-
rals, puix sab prou que'ls organismes polítichs, els estats, se fany's
desfan segons les circumstancies, que se'ls constitueix en congressos
diplomàtichs, per lo qual llur duració es sempre limitada, y que al
desfer-se reapareixen les antigues nacions, les unitats socials
naturals, formades, no en congressos ni dietes d'homes d'Estat, sinó
en els eternals concells de la Providencia divina. Per això sa
organisació externa està fonamentada en les divisions naturals.

Per lo que respecta a Catalunya, no cal més que donar una
ullada a la divisió de bisbats, establerta desde temps immemorial,
probablement desde la conversió de Recaret al catolicisme, pera
convence-s de que en son principi no fou una divisió purament
administrativa, sinó que estava fonamentada en causes naturals,
avuy encara visibles.

Concretant-nos a l'objecte del nostre estudi, devem dir que'1
Vallès formava, de primer, part del bisbat de Barcelona, però més
endavant, augmentant el nombre deis pobladors y les dificultats en
fer la visita pastoral per aquella extensa comarca, obligaren al
bisbe de Barcelona Nundinari a subdividir, cap a l'any 460, el
bisbat de Barcelona en dos, fundant el d'Egara.

La situació y límits d'aquest bisbat fou obgecte de moltes equivo-
cacions y errors en els sigles passats, confessant uns historiadors ab
tota ingenuitat que ignoraven sa situació, y no conseguint altre
major coneixement que col • locar-lo, ab la llum de memories anti-
gues, entre les ciutats de Barcelona, Girona y Ausona. Per la
mateixa rahó'ls copiadors deis concilis d Espanya equivocaren
algunes vegades el títol d'aquest bisbat, posant Egabriense en lloch
d'Egarense, y Exara en lloch d'Egara. Això fou causa de que
Garcia de Loaysa cregués que Egara era un poblet situat aprop
de Saragossa, dit Exea de los Caballeros. L'equivocació d'aquest
cèlebre col-lector deis nostres concilis ha donat lloch a que molts

defensessin la mateixa opinió.
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El continuador de 1'Espaì7a Sagrada, fray Manuel Risco, diu
que es ja tant manifest el lloch ont estigué la ciutat d'Egara y'l
seu bisbat, que no pot dubtar-se, per més verossímils que semblen
les rahons y arguments ab que alguns han pretengut posar-la fòra
de Tarrassa. En aquest lloch s'han descobert algunes làpides ont
està gravat el nom d'Egara, lo qual es un dels arguments de que's
valen els mellors antiquaris pera conjecturar lo lloch ont estigueren
els pobles qui no conservaren son nom.

Els testimonis qui posen la qüestió fòra de tot dubte són els
suministrats per les escriptures antigues referents als monastirs de
Tarrassa. En una d'elles, citada pel P. Risco (i), existent, segons
ell, en el monastir de Santa Maria, situat vora Tarrassa, se diu que
a l'any iog6 arribà'] bisbe de Barcelona anomenat Folch, a prechs
de Gerbert Uch y sa muller Letgarda, al lloch de Sorvet, en el
terme de Tarrassa, y que consagrà ]'iglesia de Sant Martí, de la
qual se diu que estava dintre'] terme de Sant Pere d'Egara, a qual
jurisdicció havia pertengut, desde'] temps antich, la dita iglesia
de Sant Martí. Diu aixís: «Advenit Dominus Fulcho venerandus
Barchinonensis Episcopus Terratiam in locum vocatum antiquitus
Sorbed stipatus jam dicte sedis canonicorum colegio... Consecravit
in prmdicto loco eclesiam in honorem S. Martini a predictis
habitatoribus fundatam in Episcopatu Barchinonensi infra termi-
nos S. Petri Egarensis Ecclesia, cui ipsa eclesiae ab aniquo tempore
erat subdita salvo in omnibus jure Egarensis Ecclesia».

En l'apèndix de la [harca Hispànica, núm. 346, s'hi llegeix un
altre instrument tret de l'Arxiu del Priorat de Santa Maria de
Tarrassa, en el qual se determina ab tota claretat el lloch d'Egara
y'l seu bisbat. En ell se compta que'l venerable bisbe de Barcelona
Ramon Guillem, acompanyat d'alguns canonges y clergues y de
gran munió del poble y de nobles soldats, anà a consagrar ¡'iglesia
de Santa Maria, situada, diu, «in Comitatu Barcinonensi, in
termino Tarratia juxta ecclesiam parrochialem S. Petri in loco
eodem, ubi antiquitus Egarensis Sedes erat constructa».

En Pujades porta altres instruments del mateix arxiu per el] re-
gistrat, els quals proven lo mateix que']s anteriors. El primer es
d'un clergue anomenat Fruila, que vengué al prebere Bonhom
varies possessions de les quals diu: «Et est hac omnia in comitatu
Barcinonensi infra terminos Terracensis in locum propium de Sede
Egarense». El segon es d'una concordia celebrada entre l'abat de

(I) España Sagrada, vol. XLII.

41



318	 BUTLLETI DEL

Sant Llorenç del Munt y el prior de Santa Maria de Tarrassa,
sobre la capella de Santa Eugenia, «quee sita est— diu •— in parro-
chia S. Petri de Egara». El tercer y quart, conservats en el mateix
arxiu, parlen també de l'iglesia de Santa Maria y de Sant Pere de
Tarrassa; y venent-se pel quart un camp d'un lloch «quem habemus
et tenemus per G. de Tarraci2e in territorio Barchinone in termino
Tarracioe in parrochia Sti. Petri de Egara, etc.» Per altra escrip-
tura publicada en l'Apèndix de la Marca Hispànica (núm. 159)
consta que en l'any 1037 lo mateix s'entenia pel nom d'Egara que
pel de Tarrassa; perquè, parlant de l'iglesia de Santa Eulalia,donada
pel bisbe de Barcelona Guislabert, diu «qua est sita in Egara et in
Terracia.» Així es, diu el ja citat P. Risco, que es cosa molt sabuda
que la ciutat d'Egara y'l bisbat que en ella s'establí no pot separar-
se del territori de Sant Pere de Tarrassa, en el deganat del Vallès,
pertanyent al bisbat de Barcelona.

Esteve Baluzio escrigué una disertació sobre'1 bisbat d'Egara
dirigida a Felip Labbé (i), en la qual, després d'haver manifestat
l'ignorancia dels espanyols sobre'1 lloch de la dita ciutat, posa com
a cosa singular y extranya que Felip Ferrario, essent extranger,
fos i'únich qui endevinà la situació d'aquell poble , en son Dic

-cionari geogràfich, on diu així: «Egara Terrasa urbs olim episco-
palis Hispania Tarraconensis, sub Archi episcopo Tarraconensi,
nunc opidium Catalauni2e inter Barcinonem et Minorissimam, a
Barcinone IV leucis, cujus urbis extant aliquot vestigia, et S. Petro
de Terrasa locus nominatur; ejusque episcopatus Barcinonensi co-
pulatus est». En el qual s'enganyà Baluci, qui pogué conèixer la
gran dificultat que té un extranger, sense haver reconegut algun
arxiu d'Espanya, de conèixer la situació d'Egara. Y, en efecte,
no fou Felip Ferrario'1 primer que indicà'l lloch d'Egara, sinó'l
P. Diago en l'Historia de los Condes de Barcelona (2), puix l'obra
d'aquest escriptor s'imprimí a Barcelona l'any 1603 y'1 Diccionari

de Ferrario sortí per primera vegada a Milà l'any 1627, segons se
llegeix en el pròlech de l'edició de 1677. Així es que la gloria del
descobriment del lloch d'Egara està injustament atribuhida per
Baluzio a Felip Ferrario y deu donar-se a fray Francisco Diago, qui
ho demostrà ab l'instrument públich de la consagració de l'iglesia
de Sant Martí en el terme de Tarrassa y en el lloch dit antigament
Sorved.

(i) Disertación del E. V. Esteban Balutio de Tudela, acerca del Obispado de
Egara, dirigida al muy erudito P. Felipe Labbeo.

(2) Lib. I, cap. t8.
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Demostrada ja l'existencia del bisbat d'Egara, y que aquesta
ciutat corresponia a l'actual Tarrassa del Vallès, anem ara a un
altre punt, el de més importancia pera'1 treball que estem desenrot-
llant, y es l'estudi dels termes d'aquest bisbat d'Egara.

Pochs y incomplets són els datos que havem trobat pera aquesta
E ortant qüestió, y creyem que, per més que busquessim, non

trobariem d'altres; però, ab tot això'ns sembla que ja'n tenim prou
pera l'objecte del nostre treball.

En Flórez diu (3) que Nundinari fou el qui dividí'! bisbat de
Barcelona en dos, fundant el d'Egara, al qual corresponia la part
occidental, «desde i'l Montserrat fins al límit de la diòcesis de Vich».

Del bisbat d'Egara diu Garibay, segons en Pujades, «ques deya
Egodinense. Y que no es troba vuy rastre d'ell. Sinó que devia ser
prop de Gerona. Pens que mogut de la afrontació de Justamant. Y
si prenem la altra de Bordell, que es del Bisbat de Barcelona, avem
de dir que lo de Exara o Exatera era entre Gerona y Barcelona,
prenent part de Vich. Y entench jo que era de Egara» (4).

El document que s'atribueix a Wamba sobre la divisió del bis-
bat senyala'ls límits de la Seu egarense de la següent manera:
«Egara hoc teneat; de Bordel usque Paladela; de Montesa usque
Portellam».

Avuy es poch menys que impossible precisar aquests límits,
puix nos són desconeguts els pobles a que deuen reduir-se'ls esmen-
tats; però entre aquests datos y els anteriorment citats pot assegurarse
que el bisbat d'Egara comprenia tot el Vallès, puix aquesta es l'única
comarca compresa entre'ls bisbats de Barcelona, Girona y Vich,
com volen alguns. L'única situada entre Barcelona y Manresa;
]'única que està a la part occidental de Barcelona; y l'única que
està colocada entre'! Montserrat y el límit de la diòcesis de Vich
(Montseny).

A més de que essent Egara'1 cap d'aquell bisbat, y estant situada
dita ciutat en el Vallès, ¿què més natural que tota aquesta comarca
estigués compresa en el bisbat? Però nos cregui que nosaltres de-
fensem que sols el Vallès formés el bisbat d'Egara: no havem trobat
datos suficients, per desgracia, pera poder-ho afirmar, però sí que
creyem que iot el Vallès estava inclòs dintre l'esmentat bisbat.

Després de la reconquesta no fou restaurat el bisbat d'Egara,
sinó que tornà a quedar inclòs dintre'! de Barcelona. Desde

(1) Espaïia Sagrada.
(2) Pujades: Crónica universa!, 1. VI, fol. 342.
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aquesta època fins al sigle XIV no trobem cap dato d'importancia,
peral nostre objecte, que mereixi especial menció.

Al bisbe de Barcelona Pons de Gualba (1303-1334) se deu una
disposició importantíssima pera bon ordre de govern de la diòcesis
y de gran trascendencia pera nosaltres, puix consagrà, podriem
dir, eclesiàsticament, lo que ja ho estava natural y oficialment.

Vegis lo que'n diu l'Aymerich (i): «Anno Domini 1324 kalen-
dis Octobr. instituti fuerunt a Pontio et Collegio Ecclesia Barci-
nonensis Archidiaconatus Sanctee Mariae de Mari, Sancta Maria?
agri Valensis, Sancta Marite agri Penilensis, et eisdem adnexa
Ecclesiae Sanetae Mariæ de Mari, Sancic Marica oppidi de Caldes el
Sanelce Marica' de Vilafranca, ut et alia Ecclesize alius dignita-
tibus».

De manera que _en el sigle XIV el Vallès formava un deganat
qual capital estava en Santa Maria de Caldes. Lo mateix nos diu
el P. Villanueva (2); però cap dels dos assenyala'ls límits d'aquest
deganat, y nosaltres pera sapiguer-ho havem fullejat el Speculus
'eccanalus Vallensis de l'Arxiu de la Catedral de Barcelona, y
tampoch havem pogut trobar-ho; però podem al menys assegurar
que aquests límits no eren els actuals, ja que Tarrassa'n formava
part y avuy pertany a l'Oficialal, y tots els indicis són de que'¡ De-
ganat del Vallès comprenia exactament la comarca natural, excepte
per la part del Llobregat, ont es impossible fixar els límits ab tota
exactitut.

Al cap y al fil Deganat del `Vallès era una divisió administrativa
que si bé estava fundada en causes naturals, no deixava de tenir
defectes. Així veyem que'! poblet d'Orrius, durant tota l'Edat Mit:
jana, a despit d'esser del terme civil de La Roca, en lo eclesiàstich
deixava de pertànyer al Vallès pera formar part de la parroquia de
Sant Julià d'Argentona, situada en la comarca del Maresma y per-
tanyent, per lo tant, a 1'Oficialat. Lo mateix podem dir de la divisió
feta posteriorment no havem trobat en quin any, per medi de la
qual queden incloses en el Deganat del Vallès, Canyamàs y Dos-rius,
y excloses les viles y pobles situats a la dreta del Ripollet, com són
Sabadell, Tarrassa, Rubí, Sant Cugat, etc., etc.

Fins fa poch temps el Vallès eclesiàstich estava dividit en els

tres arxiprestats de Granollers, Sant Celoni y Tarrassa, que com
-prenien les següents parroquies:

(i) Nomina el acta episcoporum Barcinonensiuna.
<2) Viaje literario á las Iglesias de España. vol. XVII, pI. 7.
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Parroquies de terme: Sant Esteve de Granollers y Santa Maria
de Caldes de Montbuy.

Parroquias d'ascens: Sant Genís de l'Ametlla, Santa Maria de
Cardedeu, Sant Feliu de Codines, Sant Esteve de La Garriga,
Sant Julià de Llissà de Munt, Sant Vicens de Mollet, Sant Esteve
de Parets, Sant Sadurní de La Roca, Santa Eulalia de Ronsana,
Sant Pere de Vilamajor, Sant Antoni de Vilamajor y Sant Esteve
de Vilanova de La Roca.

Parroquies d'entrada: Sant Julià d'Alfou, Sant Faust de Camp
-centelles, Sant Fèlix de Canovelles, Sant Mus de Cànoves, Sant

Mamert de Corró de Munt, Santa Eulalia de Corró de Vall, Sant
Rafel de Figaró y Valicarcara, Santa Maria de Llerona, Santa
Maria de Llinàs, Sant Cristòfol de Llissà de Vall, Santa Ignès de
Malarianes, Santa Coloma de Marata, Santa Maria de Martorelles,
Sant Sebastià de Montmajor, Santa Maria de Montmeló, Sant Pau
de Montmany, Sant Sadurní de Montornés, Sant Julià de Palou,
Sant Vicens de Riells del Fay, Sant Pere de Bigues, Sant Andreu
de Samalús y Sant Vicens de Vallromanes.

Rurals de primera classe: Sant Esteve d'Alcoll y Sant Esteve de
Pal audaries.

Arxiprestat de Sant Celoni: Sant Martí de Sant Celoni.
Parroquies d'ascens: Santa Maria de Palautordera y Sant Esteve

de Palautordera.
Parroquies d'entrada: Sant Joan de Campins, Sant Esteve de

la Costa de Montseny, Sant Cristòfol de Fogàs de Montclús, Sant
Vicens de Gualba, Sant Julià de Montseny, Sant Martí de Mont

–negre, Sant Martí de Muscaroles, Sant Esteve d'0lsinelles, Sant
Joan de Sanata, Sant Andreu de Vallgorguina, Santa Maria de
Villalba Sasserra.

Parroquies rurals de primera classe: Santa Esperança de, La
Batlloria, Sant Sadurní de Coll Sabadell y Santa Susagna de an-
tasusagna.

Arxiprestat de Tarrassa (parroquia de terme): Sant Fèlix de

Sabadell y Sant Esperit de Tarrassa.
Parroquies d'ascens: Sant Bsteve de Castellar, Sant Cugat del

Vallès, Sant Vicens de Junqueres, Santa Perpetua de Moguda,

Sant Esteve de Ripollet, Sant Pere de Rubí, Santa Maria Concep-

ci ó de Sabadell Sant Llorenç Savall, Santa Maria de Sentmenat

y Sant Pere de Tarrassa.
Parroquies d'entrada: Santa Maria de Barbarà, Sants Pere y

Fèlix de Gallifa, Sant Quirse de Tarrassa, Sant Joan de Matade-
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pera, Santa Maria de Palausolitar, Sant Genís de Plegamans,
Sant Salvador de Polinyà, Sant Feliu de Recó, Sant Martí de
Serdanyola, Sant Martí de Sorbet (Viladecavalls), Santa Maria
d'Ullastrell y Sant Ciprià de Valldoreix.

Parroquies rurals de segona classe: Sant Julià d'Altura y Santa
Maria de Villalba.

Posteriorment s'ha format l'Arxiprestat de Sabadell, que conc
a divisió purament administrativa no mereix ocupar la nostra
atenció.

ÚLTIMES DIVISIONS DE LA COMARCA

L'antiga divisió de vegueries y sots-vegueries fou suprimida pel
Decret de 3V'ueva Planta, qual article 3o diu aixís: «Ha de haber
en Cataluña corregidores, y en las ciudades y villas siguientes:
Barcelona, con el distrito de su veguería, desde Mongat hasta Cas-
telldefels, y los lugares desde Llobregat hasta Martorell, su corre-
gidor en Barcelona, con dos tenientes letrados; Mataró, que
cogerá del veguerío de Barcelona desde Mongat hasta que encuen-
tre el veguerío de Gerona, y el susveguerío del Vallés, su corregidor
en Mataró, con un teniente letrado, y otro teniente en Granollers,
cabeza del Vallés... », etc.

En sa conseqüencia, quedà Catalunya dividida en 12 corregi-
ments. Però, en honor de la veritat, devem dir que la comarca del
Vallès no fou esquarterada, sinó que tota entera passà a formar
part del Corregiment de Mataró, y tenia un lletrat a Granollers
pera son govern, formant una sub-delegació; de manera que, per lo
que respecta an aquesta comarca, lo nou estat de coses no tingué
altra importancia que cambiar de jurisdicció, passant de la de
Barcelona a la de Mataró.

Aixís seguiren les coses, quedant la comarca del Vallès històrica

-nient determinada, a pesar de les citades divisions, fins al decret de
3o de Novembre de 1833, en que s'esquarterà en 4 provincies y 11

partits judicials el principat de Catalunya. Divisió que, per esser
completament arbitraria, com a administrativa, tingué'1 bon acert
de no rompre pera res la comarca del Vallès, fent passar la divijo-
ria de les provincies de Barcelona y Girona pels punts ont a poca
diferencia acaba la comarca citada, y fent de tota aquesta un sol
partit judicial, qual cap era Granollers.

Poch temps durà això, puix en 18 34 existia ja'l partit judicial de
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Tarrassa, quedant el Vallès dividit en dos, qui continuaven depen-
dint del de Mataró, com a un record del antich Corregiment.

Los pobles qui corresponien a quiscun eren, segons un docu-
ment de l'època:

GRANOLLERS: Arcoll, Alfou, Ametlla, Belloch, Bigues, Cabanyes,
Caldes de Montbuy y l'ermita de Nostra Senyora del Remey,
Cànoves y el santuari de Vellulla, Canovelles, Cardedeu, Castell
de Montbuy, Castelitersol, Coll-Sabadell, Corró de Munt, Corró
de Vall, Costa, Figueró, Fogàs, Gallechs, Garriga, Granollers,
La Nata, Llerona, Llinàs, Llissà de Munt, Llissà de Vall, Marata,
Martorelles, Mollet, Monmany, Montmeló, Montseny y el san-
tuari de Sant Marsal, Montegues, Montornés, Mora, Muscaroles,
Palaudaries y l'ermita de Sant Vatllerià, Palou, Parets, Plegamans,
Roca, Samalús, Sant Feliu de Codines, Sant Fost, Sant Martí de
Aiguafreda, Sant Mateu de Montbuy, Sant Pere de Berti, Sant
Pere de Valldeneu, Sant Quirse de Safaya, Santa Eulalia de Ron-
sanes, Santa Susagna prop Vilamajor, Santa Agnès de Malanyanes
y la Quadra de Villalba, Sant Vicents de Riells y'1 santuari de
Sant Miquel Desfay, Tagamanent, Vallcarcara, Valldarió, Vallro-

manes, Vilamajor, Vilanova.
TARRASSA: Barbarà, Castellbisbal, Cerdanyola, Gallifa y el san-

tuari de Sant Sebastià, Mata de Pera y la Casa de Barata, Olesa,
Palau Solitar, Polinyà, Reinàs, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant
Cugat del Vallès y el despoblat de Campanyà, Sant Esteve de Cas

-tellar y el despoblat de Tolosa, Sant Feliu del Recó, Sant Julià
d'Altura, Sant Llorenç Savall y el santuari de Sant Llorenç del
i1'Iont, Sant Martí de Sorret, Sant Miquel de Taudell y la Quadra

de Clarà, Sant Pau, Sant Pere de Tarrassa, Sant Quirse de

Tarrassa, Santa Maria de Santiga, Santa Perpetua y la Quadra de

Moguda, Sant Vicens de Junqueres, Senmanat, Tarrassa y la Qua-
dra de Vallparadís, Ullastrell, Vacarisses, Valldoreix, Vila de

Cavalls, Vilar.
NORBERT FONT Y SAGUE, PERE.

(Seguirà)

SECCIO OFICIAL

SOCIS ENTRATS DURANT EL TERCER TRIMESTRE DE 1904

SOCIS RESIDENTS

D. Pere CastelletDalmau. — D. Enrich Dodero y Tecglen. — Don
Jaume Fonolleda v Serra. — D. Tomàs Fontova. — D. Joseph Nolla. -
D. Pau Parellada. - D. Joseph Solà y Andreu. — D. Joan Aumatell y
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Flaqué. — D. Joseph Colominas. — D. Antoni Ferrer. — D. Joseph Font de
Rubinat. — D. Claudi Martínez Marquès. — D. Miquel Mulleras.—Don
Joseph M.' Pascua!.—D. Joan Pérez.—D. Miquel Puig y Amat. —Don
Marian Sucarrats.—D. Maria dels Dolors Corrons, Vda. de Martí.—
D. Joaquim Pena y Costa.

SOCIS DELEGATS

D. Joseph Tous y Caze, a Viella. — D. Marian Mlaspons y Anglasell, a
Boston. - D. Xavier Prats y Obradors, a Bilbao. - D. Joseph Muray y
Mata, a Mataró. — Rvnt. D. Agustí Coy, Pbre., a Girona. — D. Amador
Olivet y Borrelló, a Massanet de Cabrenys. —D. Felip Pedrell, a Madrid.

DONATIUS PERA LA BIBLIOTECA

De D. Marcel Macias: un volum de 1g6 pàgines titulat Epigrafía
romana de la ciudad de Astorga.

De D. Alfred Gaza: nou almanachs del Diario de Barcelona.
Del Rvni. D. Joseph Servitje: un volum de 400 pàgines intitulat

Manresa al Brucé.
De D. Aureli Capmany: dos exemplars de la cansó Bach de Roda.
De D. Joseph Alemany y Borràs: un tomet de 8o pàgs. intitulat Blanes.
De D. Isidre Torres: Postes de Sol, volum de 202 pàgines.
De D. Emili Tarré: un volum intitulat Poesias, de 87 pàgines.
Del Rvnt. D. Miquel Piera: un fascicle de 54 pàgines que conté'! poemet

intitulat La font prehistòrica y medecinal de Vallfogona de Riucorp.

DONATIUS PERA'L MUSEU

De D. Eduard Vidal : un relleu de sofre fos que representa !'imatge de
la Mare de Déu de Montserrat.

De D. Cels Gomis: una placa de ferro ab un Sant Jordi pintat y
en relleu.

NOVA
Havent sigut invitat el nostre CENTRE a la festa de la solemne presa de

possessió per ('«Unió Catalanista» del tradicional Pi de les Tres branques,
que li Fou cedit per la seva proprietaria na Maria Marpeu de Campà, una
nombrosa representació del mateix assistí a n'aquell patriòtich acte que en
el propri pla de Camplloch se celebrà'! dia 25 d'aquest mes de Setembre.
Aquesta festa, a la que hi assistiren nombroses representacions vingudes de
tots els indrets de' la nostra Catalunya, revestí gran importancia y fou
causa de que en aquell hermós pla de l'alta comarca bergadana s'hi trobessin
un bell aplech de nostres consocis que hi anaren desde diferentes encon-
trades, y que refermaren Inés els llaços que a tots nos uneixen.

Ab aquest motiu foren també moltes les excursions que diferents
companys realisaren per aquells indrets del Bergadà, principalment cap

als santuaris y encinglerades montanyes de Queralt, La Quart y Corbera,
que foren segurament els llochs més visitats.

El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA sols se declara responsable de , lo
contingut en la Secció Oficial del seu BUTLLETÍ, deixant íntegra als- respectius
autors la responsabilitat d els treballs firmats.

Barcelona. — Tip. L'Avenç: Ronda de l'Universitat, 2o.—Tclefon t I5
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