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PORT NATURAL DE CABRERA	 Sa major llarga-
ria és de 7 quilome-

tres en direcció d'ENE. a OSO.; d'E. a O. amida 5 quilometres. La
seva superficie total és de 1,569 hectaries, essent de 237 la de la Coni-
llera i de 30 la dels restants illots; lo qual dóna un total de 1,836 hec

-taries per a tot l'arxipèleg. El terrer és semblant al de Mallorca
(essent-ho també la flora i fauna) i més accidentat que la costa SE.
(le l'illa Daurada; i les valls que separen sos nombrosos accidents són
així mateix semblants a la part montanyosa de la gran Balear.

Per regla general les altituts excedeixen de i6o metres sobre el
nivell de la mar. La major elevació dels relleus correspòn al puig de
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la Guardia, que amida 172'27 metres i en el qual hi ha el senyal de
la triangulació.

Sa formació geològica és calcaria, presentant -se devegades en la
forma dura, malgrat que esberlada i rompuda, i altres cops tova amb
capes argiloses. Les eminencies són molt pedregoses, però els repeus
i fondalades contenen terres ben apropriades per al conreu de blats,

11 egums i altres plan-
tes de secà, essent
aptes, mitjançant
cultius adequats,
per a produir tant
com llurs similars
de Mallorca. Hi ha
també pedres cal-
caries compactes i
guix. A la part de
sol ixent se troba
sal gema, d'on pren
probablement el seu
contingut, per infil-
tració de les aigües,
una font salada
veïna.

COMELI.AR DE LES FIGUERES	 La vegetació ar-
boria arriba a ad-

quirir gran desenrotllament, i bona prova en són les superbes figueres,
ja velles, que creixen en el comellar de les Figueres, així com els
ametllers que hi ha prop d'aquestes.

El garrofer, del qual se veuen alguns exemplars silvestres, po-
dría cultivar-se amb èxit en els vessants del S. de l'illa.

En canvi, les parts altes es presenten completament desproveïdes
de vegetació, oferint un trist aspecte; essent això degut a la munió de
cabres i conills que la devasten.

Antigament dites cabres eren salvatges i donaren nom a l'illa;
però ara no ho són, sinó que els proprietaris les deixen en llibertat
perquè crün i els donin producte.

Un nombre excessiu de corbs marins poblen les costes de Cabrera
i els illots immediats.

Les aigües que rodegen l'illa són molt riques en pesca, i per això
hi acuden els llauts de la propera costa meridional i de la badía de
Palma, sobretot a l'hivern.
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El clima és molt sà i dolç, però molt exposat als vents. L'estiu
és calorós.

L'aigua hi escasseja bastant, havent-hi solament dues fonts un
xic abundoses.

Alguns anys enrera contava filla 31 habitants domiciliats, con-
sistents en el comandant militar (que és l'única autoritat de l'illa),
un metge sostingut pel ministre de la Guerra, un cabo de matrícula,
els torrers de la farola amb llurs families, uns quants pagesos, i una
petita colonia de pescaires que van allí a exercir llur industria. Amb
posterioritat s'hi ha establert un reduït destacament d'infantería i un
capellà; de manera que la població total s'apropa a 8o persones.

Els 15 homes dedicats als quefers agrícols són insuficients per a
atendre al conreu de l'illa, podent fer produir tant sols una petita
part de la mateixa. Hi ha a Cabrera més de 400 cabres, un centenar
d'ovelles, una cinquantena de porcs i uns quants muls, mules i eugues.

Una nombrosa colonia agrícola, grans masses d'arbrat en els
cims i vessants, abundancia d'aigües, una carretera que anés des del
port a l'extrem E. de l'illa per a l'explotació de les terres verges
d'aquesta part, i la desaparició i subsegüent substitució per ovelles de
les esmentades cabres; en una paraula, el sentit pràctic, l'intel•ligencia
i l'empenta d'un Marc Mir, un Codorniu, un Bertrand, un Zulueta,
un Ignasi Girona, d'un dels nostres, en fi, posats al servei de l'illa;
podríen transformar-la fàcilment en pocs anys, posant -la, per sa major
riquesa, en condicions de mantenir una població d'alguns milers de
persones.

El centre de l'illa està ocupat pel gran port, el millor de les
Balears després de Mahó. S'estén quasi de N. a S., i s'hi entra per una
boca d'uns 300 metres que deixen la punta de la Creueta i cap
Lleveig. L'aigua n'és fonda fins a la costa, permetent-hi l'aproximació
(le bastiments de gran calat i l'aprofitament de quasi tota sa super-
ficie, que s'apropa a 5o,800 metres quadrats.

Tota la vida de Cabrera està concentrada en els voltants del port,
que és tant formós, tant tranquil, tant nèt, i està tant abrigat, que
més sembla un estany que un troç de mar: una residencia d'estiu o un
establiment de banys de mar, en lloc tant deliciós, fóra una meravella.

El vaporet que actualment posa en comunicació el port de Palma
amb el de Cabrera, en quatre hores, podría salvar aquesta distancia en
la meitat del temps, permetent residir a la capital i banyar-se en punt
tant sà per la puresa de l'aire que s'hi respira.

I, a propòsit de sanitat i de bons aires, haig de dir-vos que a Ca-
brera hi ha la general creencia que ningú pot contreure malaltíes en
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son sol, no havent-hi més malalts que els que hi van i se les porten.
« Aquí — diuen — solament pot un morir per accident : aquí no
es propaga cap mena de málaltía infecciosa que per atzar ens portin
de fòra. Aquest fossar, que sembla una taula d'escacs, l'han fet perquè
la llei ho mana, i hi ha enterrades unes poques persones mortes per
accident o de pura vellesa. La vaga en el cementiri és quasi perpetua.

Lo més interessant de Cabrera és segurament son castell, a 72
metres sobre la mar
i al qual porta un
mal camí de carros
que arrenca del des-
embarcador. Sem-
bla que dit castell
fou construït, a les
darreríes del segle
xiv, amb el primor-
dial objecte d'impe-
dir als pirates alge-
rins establir-se en el
port de Cabrera i
poder des d'allí fer
amb major facilitat
llurs freqüents i des-
tructores incursions
als punts indefensos
de la costa mallor-
quina.

En el repartiment general de les terres conquerides que va fer
en Jaume I, correspongué Cabrera, amb els illots immediats, a D. Fer

-rari de Sant Martí, paborde de la santa esglesia de Tarragona, com a
recompensa pels serveis prestats al rei amb sa persona i sos recursos.

Posteriorment dit castell fou atacat diverses vegades pels pirates
berberiscos, i fins pres i destruït en part, essent precís que en distintes
ocasions sortís de Palma la força armada necessaria per a recuperar-lo
o per a reconstruir-lo.

L'última volta que el castell va fer ús de sa artillería fou l'any
1715, en ocasió d'entrar en el port de Cabrera l'esquadra expedicio-
naria que havía enviat Felip V per a la submissió de Mallorca.

El castell, de planta poligonal i irregular, construït sobre roques,
avui ja no té cap importancia militar, car sols compta amb sis o set
canons a les bateríes altes.
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A les parets de l'escala de caragol que condueix a dalt, encara
s'hi llegeix : «Fleury, prisonnier i8o6 à 18io,> i «Grapain, 18o8s.

Al costat de l'habitació del governador, o pabelló del comandant,
hi ha les del metge i del capellà (pabelló d'es capellà), amb una vista
encisadora sobre la Conillera i el port. Damunt del cuarto dels oficials
}hi ha el dormitori de la tropa amb volta de marés. (especie de pedra are-
nisca caliça), que forma el sostre del conjunt. Totes les habitacions
estàn en mal estat i ofereixen perill, per lo qual el comandant, el
capellà i el metge foren allotjats a la casa presó, construïda l'any 1830,
distant uns 300 metres del castell.

En l'època de la nostra visita s'hi feien obres per aquarterar més
còmodament l'escassa guarnició de l'illa, composta d'un capità, un
sergent, un caporal i sis o set soldats.

Malgrat que tot sembli petit i proper, poden fer-se bonics passeigs
per l'illa, esquivant les nombroses cabres salvatges i causant una vera
estranyesa a la profusió de grosses sargantanes negres que, si no són
tant vives i aixerides com les de per aquí, apareixen en canvi bastant
més descarades, tal volta més confiades per la falta de tracte amb els
bastons i les pedres dels vianants.

Darrera de la casa dita de l'arrendador comença una pujada bas-
tant escarpada que condueix a la Bella-mirada o miranda, des de la
qual se domina tota l'illa : el port, els arrodonits cims de Picamosques
i cap Lleveig, el penyal Blanc i la terra de Sa Font, darrera de la qual
s'estén el canal de S'Aigo.

En el fons del port es troba la font principal, a la qual es baixa per
dotze graons. Brolla dessota un penyal i baixa a l'abeurador per un con-
ducte format per una volta de lloses de marés i parets de pedra en sec.
A un dels costats hi ha un petit hort regat amb l'aigua d'un safareig.

A l'esquerra del camí que per entre mates porta a dita font, poden
admirar-se les frondoses figueres ordinaries i de moro, criades aquestes
en forma d'arbre en camps de gran extensió.

Entre el comellar de Sa Font i el comellar de Ses Figueres es troba
la serra del mig amb el monument de pedra de Santany, de 7'23 metres
d'alçaria, construït en memoria dels francesos que, fets presoners en
la guerra de 1'Independencia espanyola, van morir durant llur cap-
tivitat a Cabrera.

Es una senzilla piràmide sobre basa quadrada i amb una creu de
ferrin al cim, tot voltat per un reixat del mateix metall.

A la cara de la piràmide que mira a la mar se llegeix la següent
inscripció : «A la mémoire des français morts à Cabrera. — L'escadre
d'éVolutions de 1847, commandée par S. A. R. le prince de Joinville.^>
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En el sòcol s'hi veu una caixa oval de zinc, amb vidre, que guarda
una corona feta amb fil-ferros corbats i vidrets de colors formant flors,
i un llaç en el qual se fa constar el bon record de la societat nacional
francesa per a la conservació de les tombes de militars i marins; i sota
de] monument existeix la cripta on se guarden les restes dels presoners
difunts.

Darrera el doble comellar que es troba junt al monument dels
francesos, hi ha una
serie de puigs, des

•

	

	 dels cims dels quals,
i en particular des

•

	

	 de la barraca situa-
dat ; '  en el punt més

 enlairat de l'espat-
Ha de 1 penyal blanc,

. _ se té la representa-
ció més clara de la
formació de l'illa.

' La costa de Ca-
brera és molt pin-
toresca i variada,
abundant-hi les ca-
les i coves marines.

Des de la farola,
MONUMENT EN MEMORIA	 que és de segón or-

DELS PRESONERS FRANCESOS MORTS A CABRERA	 dre, on habiten tres
torrers amb llurs fa-

milies, se frueix d'una magnífica vista sobre quasi tot Cabrera, espe-
cialment sobre les cales properes i fins sobre el port i el canal envers
Mallorca, amb el perllongat avenç de Calafiguera.

D'entre les set illes (de proprietat, segons ens digueren, de
D. Manuel Feliu de Palma) que formen la cadena mig destruïda que,
per dir-ho així, enllaça Cabrera amb Mallorca, tant sols n'hi ha una
digna de menció : la Conillera, també dita illa des Coxis, mentre que
les altres no passen d'illots, roquicers o puntes.

La Conillera s'estén en una llargada de més de 2 quilometres de
NE. a SE. i una amplada de més de i quilometra de NO. a SE., essent
1'altitut major que s'hi troba la de ii2'5o metres en sa part oriental. La
forma general és la d'un turó aplanat, que després es precipita envers
1'E. en cingles verticals formats per estratificacions blanquinoses. Lo
més abundant en aquesta illa són les sargantanes negres, i els conills,
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que es reprodueixen amb la més gran facilitat entre les grans gines-
teres i bardices, constituint la llur cacera una de les poques distraccions
que la primera autoritat militar de Cabrera es pot permetre.

Cabrera fou venuda a una casa anglesa, lo qual motivà una: R. O.
de la presidencia del Consell de Ministres, de data 9 d'octubre de 1878,
oposant -se a tot regoneixement de domini sobre l'illa mentre no
s'aclarís d'una manera perfeta si era o no de proprietat particular i
tenint en compte que, per ésser la clau del port de Palma, és un punt
estratègic d'importancia i sa possessió d'interès nacional.

Posteriorment fou resolta sa adquisició per l'Estat per destinar-la
a presidi de separació individual; i, passat molt temps i havent-se pro-
vat complertament la proprietat, foren aixecades les prohibicions
de venda i abandonada tota idea d'expropriació per l'Estat.

Jo crec que Cabrera reuneix immillorables condicions per a es-
tablir-hi un sanatori o un penal.

La descripció completa de l'illa es troba en la monumental obra
que en 188o publicà S. A. I. i R. el senyor arxiduc d'Austria Lluís
Salvador, quasi desconeguda dels espanyols, entre altres raons pel
reduidíssim nombre d'exemplars que se'n féu.

Cal fer constar, a més, que, essent el fet més culminant que ha
donat celebritat a l'illa de Cabrera l'esmentada captivitat de milers
de francesos fets presoners pels espanyols als exèrcits de Napoleó en els
camps de Bailén, i amb el desig d'oposar la veritat històrica a la fàbula,
s'ha escrit, amb documents oficials a la vista, lo suficient per a posar
en clar lo ocorregut, destruint la llegenda que sóbres l'episodi de Ca-
brera alguns escriptors francesos havíen forjat en perjudici del nostre
país, confiant, sens dubte, en els bons devallants i l'excessiva bona
fe de llurs llegidors.

Era la una tocada quan, amb l'amic Castelló, ens disposàvem a
donar compte del dinar que a casa de l'arrendador se'ns havía pre

-parat durant la nostra passej ada per l'illa, la qual fou un vermut de
tanta eficaciá, que, malgrat la presencia i les grans atencions que per
nosaltres tingueren les autoritats i persones de més significació asse-
gudes a l'entorn de la taula, el menú a la marinera quedà despatxat
bon xic abans que la sirena del Ciudad de Palma ens recordés amb
ronca veu la proximitat del nostre reembarc.

Cridats a bord, prenguérem comiat d'aquella bona gent, i,
agraïts a tots, i molt particularment al senyor capità (si no general,
únic a l'illa), tornàrem a ocupar el nostre lloc d'honor a la coberta
del yacht, el qual emprengué la marxa a les dues en punt de la
tarda.
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A les primeres voltes de l'hèlix ja poguérem endevinar que la tra-
vessía fóra molt menys accidentada que la del matí. Efectivament, el
temps, que havía millorat, la mar, que era molt més tranquila, i la
magnífica aparició de l'arc de Sant Martí, ens permeteren gaudir d'un
viatge verament encantador, arribant a les cinc en punt al port de
Palma.

Disposant tant sols de cinc hores, car la sortida del vapor per a
Iviça estava fixada per a les dèu de la nit, ens donàrem pressa a visi-
tar la Catedral i quelcom més de notable que el meu company no
coneixía, ferem algunes compres, i, per últim, visitàrem les oficines de
1'Isleña Marítima per recabar alguns aventatges que fàcilment acon-
seguírem de l'amabilitat de llur director, l'intel • ligent navilier don
Salustià Simó, davant del qual ostentàrem l'insignia del CENTRE i de
qui obtinguérem, a més, la promesa que, si darrera nostre feien el
el mateix o semblant itinerari alguns companys del CENTRE, faría
reduccions sobre els preus de passatge que no baixaríen cl'un 25

per ioo i que podríen arribar fins al 33 segons el nombre d'excur-
sionistes.

Després de sopar i prendre tranquilament el cafè, ens disposàrem
a deixar-nos gronxar unes quantes hores més a bord del Mallorca,
vapor de 1,035 tonelades, molt espaiós i ben distribuït, que era el de
tanda per a la travessía d'aquell jorn.	 .

L'arrencada tingué lloc a les dèu en punt del vespre del dia 12; i,
comprenent que el bon estat de la mar ens permetría reposar tota la
nit en els esplèndids cambrots que ens foren assenyalats, després de
fumar un bon cigar tot contemplant el formós panorama de Palma
il • luminacla, passàrem al saló per llegir una estoneta a fi d'orientar-nos
per a l'excursió dels següents dies, prenent, per últim, possessió de
les respectives lliteres i confiant-nos a l'experiencia de l'intel•ligent
capità que manava la nau.

Mentre el Mallorca va fent via amb proa a l'illa blanca, a la
gran Pitiusa (on fondejà amb tota felicitat a dos quarts de sis de la
matinada del dia 13, després d'un viatge que el descans ens va fer
semblar tant curt com agradós), vos repetiré aquí bona part de lo
que abans de rendir-nos a Morfeu llegírem l'amic Castelló i jo.

Escolteu, doncs, quelcom de lo molt i bo que conté l'excel•lent
Guía del Turisla, de l'Artur Pérez Cabrero, il • lustrat secretari de
l'Ajuntament d'Iviça.

Des ele la publicació per 1'il • lustre arqueòleg D. Joan Romàn i
Calvet de l'important obra intitulada Los Nombres e importancia ar-
queológica de las islas Pyllaiusas, i des que s'ha obert al públic el
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notable Museu que en menys de quatre anys ha format la Societat
Arqueològica Ebusitana, els savis, els arqueòlegs, els curiosos i els
turistes visiten Iviça amb més freqüencia, deixant d'ésser el conei-
xement d'aquestes illes patrimoni exclusiu de llurs habitants, d'uns
pocs viatjants de comerç i d'un reduït nombre de funcionaris que
per raó de llurs càrrecs havíen de residir -hi.

El conjunt de les illes Iviça i Formentera són les Pitiuses. La
d'Iviça fou coneguda amb els noms de Ebusos pels grecs, Ebussus
pels romans, Ybossim pels cartaginesos, Iebisah pels alarbs. Els
romans també la nomenaren Insula Augusta. La capital de l'illa,
o sigui la ciutat d'Iviça, els fenicis i els grecs la conegueren amb els
noms de Lausos i Ereso, i amb el d'Ebussus els romans. L'illa de For-
mentera rebé els noms d' Ophiusa pels grecs i Formenataria pels llatins.

A Iviça no s'hi han trobat talaiots, navetes, dolmens i demés
monuments cèltics de l'edat de pedra que s'admiren a les Balears
propriament dites.

Segons tots els autors, els primers pobladors d'Iviça i Formentera
foren els caldaics, egipcis i fenicis, podent-se referir l'establiment
dels últims als primers temps (le llur expansió colonial, o sigui vers
el segle XVIII abans de Jesucrist.

La fundació de l'acròpoli d'Iviça, amb el nom d'Ereso, pels car
-taginesos, la fixa el Sr. Romàn en l'any 72o abans de J. C.

Se sab que l'illa fou governada successivament per Asdrúbal i
per Amílcar, coneixent-se uns pocs fets històrics d'aquella època.

Els fenicis i els cartaginesos hi acunyaren grans quantitats de
moneda d'argent i eram. Totes elles tenen el cabir Smun a la cara,
i en el revés el mateix cabir, el brau parat o en actitut d'acometre,
o una inscripció fenicia amb el nom d'Iviça (Ibosim•).

Treballaren la porpra, el qual preuat tint treien dels corns
marins, ermitans i cornets, constituint dita fabricació una importan-
tíssima industria durant la dominació d'Iviça pels fenicis i els carta-
ginesos.	 -

La creencia, molt generalitzada, que la ceràmica d'Iviça tenía
acció benéfica contra les mossegades de serps verinoses, filla del fet
constant i original que a Iviça no s'hi crien ni hi viuen els reptils,
motivà que prengués gran increment en tota l'illa la fabricació i
exportació de terrices.

Explotaren les salines i les mines, foren hàbils pescaires i intel-
ligents agricultors; podent -se assegurar que en aquella época la població
de les Pitiuses fou nodridíssima, havent convertit aquestes en un
veritable empori comercial.

24
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Sens dubte que Iviça, a títol de ciutat confederada que li atribueix
Plini, no entrà en pactes amb Roma fins després de la segona, i pot
ésser de la tercera, guerra púnica.

Les Pitiuses, compreses sota el nom púnic-romà Ebussus, comú
a amdúes, obtingueren llur títol i condició de ciutat confederada de
Roma molt abans de l'any 7o de J. C., en el qual, com ho testifica
Plini, otorgà Vespasià el dret del Laci a tots els pobles d'Espanya
que no estiguessin tant lligats a la capital de l'imperi.

L'any 283 de la nostra era, l'emperador Marc Aureli Caro va
reedificar per son compte un temple dedicat a Esmun (Mercuri),
construït pels cartaginesos a l'acròpoli d'Iviça.

La població d'aquesta illa degué créixer amb la romana del con-
tinent, que en les Balears cercà resguard fugint dels barbres del Nord
que s'ensenyoriren d'Espanya i se la repartiren l'any 409.

Vers el 426, els vàndals, comanats per Genseric, saquejaren i
destruiren aquesta illa, que en guarda gràfics i nombrosos records.

Regnant l'emperador Justinià (any 535) fou conquerida per
Belisari, que ]'incorporà, amb les demés Balears, a l'imperi bisantí.

Es probable que l'any 693 Iviça bisantina es va entregar als
sarraïns, com també ho és que (anys 682-712) fos \W'ifred bisbe de la
mateixa, segons testifica ]'inscripció d'un anell d'or trobat a les im-

mediacions de l'urb ebusitana amb monedes de Constantí i altres
objectes funeraris.

L'any 826 els Agustins del convent servità de Sant Felip de Xà-
tiva fundaren un monestir de llur ordre en el lloc nomenat el Monestir.
a la Mola de Formentera, on encara existeixen restes de l'edifici,
habitant-lo més de cinccents anys.*

Molt confosa es presenta l'historia de Iviça en aquesta època,
sobretot en lo relatiu a la dominació sarraïna després de ]'invasió
d'Espanya l'any 714.

Els moros s'apoderaren de les Balears l'any 798, i el següent any
en foren expulsats per Carlemany, qui en féu una horrorosa matança,
agregant aquelles a l'esglesia de Girona.

Segons Dameto, l'any 8oi, després de diversos saqueigs parcials,
els sarraïns, a les ordres d'Aliatuaus, fill d'Osmàn, efectuaren una

* El rei en Jaume el Conqueridor, després de la conquesta de Valencia, els con-
querí una gran hisenda, i en 1350, tant dits religiosos com els cristians que habitaven
l'illa de Formentera, per les continues incursions dels moros es vegeren obligats a
abandonar-la, quedant així despoblada, i erm tot son territori.

El desembarcador que habilitaren els monjos de la Mola, i que s'usa encara avui,
té els noms de Caló des frares i Caló de Sant Agustí.
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nova irrupció; però consta que l'any 813 estaven aquelles illes sots
la dominació de Carlemany, formant part de l'imperi carlovingi.

Poc abans ele 832 foren novament atacades pels alarbs, no acon-
seguint una victoria completa perquè els cristians les defengueren llarg
temps a les montanyes, fins que amb l'ajuda de Daro fou expulsat
Bavar, rei dels sarraïns.

En 859 va ocórrer l'invasió de les Balears pels normands, els
quals les saquejaren, emportant-se'n els tresors apilats pels alarbs
en llurs continues i extenses pirateríes. Tant sols Iviça es va veure
lliure d'aital destrucció, mercès a la gloriosa resistencia que oposà
als invasors.

Tornades les illes d'Iviça i Formentera al poder musulmà, van
dependre, amb Mallorca i Menorca, del senyor de Denia.

La població aràbiga d'aquestes illes era treballadora en quefers
agrícols i industrials; però la de Formentera, a més, i sens dubte per
insuficiencia de sa producció, seguía practicant el pirateig.

Era l'any de i'Zo8 quan els noruecs, dirigits per llur príncep Si-
gurd, passaren l'estret de Gibraltar i realitzaren aquella per a ells afor-
tunada expedició marítima que arribà fins a Terra-Santa. Coneixedors
tal volta de les riqueses que els alarbs guardaven en una cova de la
Mola (Formentera), dita avui d'es Fum, an ella es dirigiren els noruecs
per apoderar-se dels tresors que aquells els ensenyaven des de la porta
de la cova, situada en un alt penyal, per burlar-se d'ells; però els as-
setjadors, més astuts, escalaren el cim que dominava la boca, i, des-
penjant-se en dues barques formant bastida, feren ploure fletxes i
roques sobre els d'assota fins a acorralar-los al fons de la cova, a l'en

-trada de la qual, després de destruir la doble muralla que la defe-
nía, encengueren un gran foc, en el qual, asfixiats o cremats, mo-
riren els infidels, fent-se amos els escandinaus de l'important tresor.
Així almenys ho assegura en Piferrer Quadrado en la pàgina 1309 de
ses Islas Baleares.

Passaren éls noruecs, i altra vegada caigueren les Balears i les
Pitiuses en poder dels mahometans, fent-ne quarter general de les
incursions i pirateríes que realitzaven en totes les terres de cristians
banyades pel Mediterrani, fins que la prosperosa república de Pisa,
després de batre els mahometans en la mar itàlica, organitzà, per
iniciativa del papa Pasqual II, en 1113, una creuada contra aquestes
illes, en les quals regnava Nazaradedo.

Reunits a Sant Feliu la poderosa esquadra de Pisa i son nombrós
exèrcit amb els contingents enviats pels comtes de Barcelona i
d'Empuries i pel senyor de Montpeller, després de prendre un munt
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de provisions de boca i guerra, vingueren a hivernar a Barcelona,
des d'on rebutjaren les proposicions de pau que els foren fetes pels
ambaixadors del rei moro, coneixedor de l'importancia de l'expedició
que contra ell se preparava.

A la primavera de 1114 desembarcaren els pisans prop de la ciutat
d'Iviça, i, després de breu reflexió, donaren la primera escomesa,
essent rebutjats. Lluitaren alguns dies amb èxit dubtós, fins que, des-
prés de grans esforços ; s'ensenyoriren de la plaça el dia 21 de juliol,
no podent-se apoderar del tercer clos fins al io d'agost del propri any,
deslliurant molts cristians captius i adquirint un riquíssim botí. Per
evitar que Iviça continués essent niu de pirates, enderrocaren totes
les fortificacions, i, després de deixar-la ben guarnida, feren via a
Mallorca amb intenció de prosseguir la conquesta. Empobrida i
arrunada per la mala administració dels pisans, Iviça restà abandona-
nada als pirates berberiscos. Caigué en poder del califa Ali-ben-Jusut
en 1115, i fou dominada pels almoravits fins a 1203, en que la dinastía
regnant fou substituïda per l'almohade Nasredino.

En 1146 el comte de Barcelona Ramón Berenguer IV va fer do-
nació de les Pitiuses, amb les demés Balears i altres ciutats de la Pe-
nínsula, al senescal Guillem Ramón de Montcada, a condició de con-
querir-les als moros; i l'any següent pactà amb els genovesos amb
el mateix fi, que no pogué realitzar.

Se diu que el célebre metge Avicena era natural d'Iviça i que
hi regnà. Altres asseguren que, si no va néixer a Iviça, hi visqué i
governà l'illa com a rei o com a xeic. Lo cert és que existeix encara
a Iviça la casa-torre aràbiga que segueix dient-se d'Avicena.

De l'última conquesta d'Iviça, realitzada l'any de 1235, regnant
a Aragó i Barcelona en Jaume I el Conqueridor, qui, com és sabut,
efectuà la de Mallorca l'any 1229, fou-ne iniciador D. Guillem de Mont-
grí, arquebisbe electe de Tarragona; mereixent l'aprovació del sobirà
en ocasió de trobar-se la cort a Alcañiz.*

L'expedició, que sortí de Barcelona, fou important i nombrosa,
i, després d'una feliç navegació, desembarcà sens obstacle en els vol-
tants d'Iviça, la qual tot seguit assetjaren. Les fortificacions, que
no eren tant fermes com les que enderrocaren els pisans, foren aviat
batudes, i amb poc esforç donaren els cristians la primera escomesa
a càrrec dels de Lleida, comanats per en Joan Xicó, el dia 8 d'agost

* Fa pocs dies que, amb altres companys de la Secció de Fotografía, vegí la
sepultura del sagristà que fou de la Seu de Girona, l'expressat Guillem de Montgrí,
emplaçada davant la porta que dóna accés al claustre d'aquella Catedral.
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de 1235, per la part de la muralla immediata a la plaça de la Vila
(avui de les Ferreríes). Per altra part, la mainada de D. Nuño Sanz,
de niçaga reial aragonesa, acampada en el pla de les Figueretes,
s'havía introduït per una mina secreta que li mostrà el germà del
xeic moro en venjança d'haver-li robat aquest sa esposa, i, sortint
al carrer d'en Julià (avui de Sant Ciriac), sorprengué els defensors,
els quals, entre dos focs i després de fera lluita, s'entregaren a dis-
creció. Guanyada la fortificació i presoner el xeic; els cristians po-
gueren ocupar sens resistencia tota l'illa, així com Formentera, en les
quals la majoría dels moros van continuar corrent llurs terres, mentre
que els conqueridors s'apressaren a construir un gran temple (avui
Catedral) .

A partir d'aquest fet, és per demés parlar de la restant historia,
puix la d'aquelles illes és de primer la de la Corona d'Aragó, i pos-
teriorment la d'Espanya.

Les illes dites Pythiuses, o Pitiuses, es troben a la part occidental
del Mediterrani, pròximes i equidistants de la Península ibèrica pel
vent ponent, i de l'illa daurada pel NE.

La d'Iviça afecta la forma d'un paral • lelògram estès en la direcció
de NE a SO., essent sa major llargaria de 41 quilometres, sa mínima
amplaria de 20, i llur superficie de 572 quilometres quadrats, formant
un perímetre de 17o quilometres.

Travessen l'illa dues serralades, la màxima altitut de les quals
és de 475 metres (Miranda de Sant Josep).

Té planes fertilíssimes i ben conreades, i ses montanyes estàn
rublertes de pins, sabines i altres plantes olioses.

A Santa Eularia desaigua un petit riu que, portant el nom de
aquest poble, travessa son terme municipal.

Segons l'últim cens, la població d'aquesta illa és de 26,000 habi-
tants, dels quals en corresponen prop de 6,5oo a l'ajuntament de la
capital.

Els cinc ajuntaments que avui se coneixen amb els noms d'Iviça,
Santa Eularia, Sant Joan Baptista, Sant Antoni Abat i Sant Jo-
sep, fins fa pocs anys teníen els respectius noms següents : Curtó
d'es Pla de Vila, Curtó de Santa Eularia o del Rei, Curtó de Ba-
lauzat i Curtó de les Salines.

Els illots principals, adjacents a Iviça, són : Cunillera, a l'en
-trada de Portus Magnus, avui port de Sant Antoni; Tagomago, a la

part NE., i Vedrà a la del SO.
El clima és temperat en amdúes Pitiuses, essent escasses les

pluges, a l'estiu i a la primavera especialment.
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Sota el punt de vista geològic cal dir que el sistema triàsic es
troba a l'Argentera i a l'illa de Tagoma.go; el juràsic es troba repre-
sentat al llarg del camí que des de la Cala condueix a la farola de
Punta Grossa; el cretaci acusa sa existencia en el cap d'Es Llibrell, a
Portivaix, puig d'en Nonó, illes Conillera i Esparta, Xarraca i Xarracó;
el sistema terciari (miocè) en els caps Jueu i Llentrisca i a Partinaix;
les formacions quaternaries existeixen principalment a Formentera

i a les valls d'Ivi-
ça, Santa Eularia
i Purmany (Port
Many); i les d'avin-
guda modernes en-
tre les platges a tra-
montana i mitjorn
(Formentera), a les
de Bosa i Figueretes
(Iviça), ja la vall de
la Cala.

Però a tot aixà,
senyors, el Mallorca
ja fondejava en l'a-
brigat port d'Iviça;
ja teníem enfront la
blanca Ebusus; ja
el soroll de cadenes
i demés maniobres

precursores de la devallada de l'àncora ens despertava, anunciant -nos
la proximitat del desembarc. Eren dos quarts de sis del matí del dia
13 de juny, i el sol lluía amb totes ses lluïçors enlluernadores, reflec-
tides en les tranquiles aigües del port i en els murs d'immaculada
blancor d'aquell munt d'edificis coronats per la Catedral i l'antic
castell i que en capritxosa graonada ocupen tota 1'eminencia sobre la
qual s'assenta la ciutat d'Iviça.

Posada la palanca, pocs minuts foren necessaris per a passar d'a
bord a l'immediat moll, i d'aquest a la fonda d'en Sebastià Roig, on,
després d'una breu toiletle, que per falta de temps no havíem fet
en el cambrot, i d'esmorzar molt a gust i bé, començàrem a traçar el
plan de l'interessant excursió que allí ens portava; cosa que ens resultà
facilíssima amb el concurs del Sr. Pérez Cabrero, erudit secretari
d'aquella Corporació municipal, a qui des de l'instant de sa carinyosa
presentació corisideràrem com un dels millors amics a 1'ensems que
excel • lent auxiliar.
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Degudament orientats, ens llençàrem al carrer per visitar la
població.

La ciutat d'Iviça (Ebusus) està situada en la regió meridional de
l'illa del mateix nom i en el fons i al NE. d'una gran cala que limiten
per mig-jorn la punta de la Mola i per sol-ixent el cap de Martinet,
estant dividida en dues parts : la més alta, rodejada d'una muralla
construïda durant els segles xv i xvi, on viuen els proprietaris rurals
descendents dels conqueridors; i la població moderna, en el pla, dita
la harina, immediata al port, on se concentren quasi tot el comerç i
les industries de l'illa.

A la part més alta de la ciutat hi ha l'antic castell, en el qual
s'observen les continues transformacions que sa arquitectura ha sofert.
Es el niu d'àligues dels antics pirates, el baluart més inexpugnable de
totes les generacions que han dominat Iviça. Avui està desarmat, i
serveix de pabellons i quarters a la migrada guarnició regional que els
habita, guardant-s'hi, a més, l'arxiu del Govern militar.

A continuació, i quasi a la mateixa alçaria, hi ha la Catedral
moderna, reedificada a mitjàn segle xvii sobre un preuat temple
gòtic construït en 1235 pels tres magnats conqueridors, i aquest, a
son torn, sobre la mesquita aràbiga que fou edificada en el mateix
solar que ocupava el temple romà, i abans el fenici i el grec.

Lo que avui és sagristía, arxiu i cloquer és lo únic que resta de
l'esvelta construcció gòtica.

A més hi ha retaules del mateix segle i un tabernacle d'argent
daurat amb esmalts, obra excel • lent i ben conservada de la propria
època i el preu de la qual excedí de cent mil pessetes.

Son arxiu conté importants documents relatius a l'última con-
questa.

A la nau central de la moderna esglesia hi ha diferents lloses se-
pulcrals de les antigues families catalanes i aragoneses que anaren a
conquerir l'illa : Balanzat, Arabi, Tur, Llobet, Francolí, etc.

Mercès a l'amabilitat del canonge Sr. Riquer, antic amic del
Sr. Castelló, poguérem admirar la rica custodia i l'interessant arxiu
del Govern eclesiàstic, el del Bisbat, i els del Capítol catedral i de
l'antiga Pabordía.

Fou també objecte de la nostra admiració la perspectiva que pre-
senta l'illa des del cloquer romànic de la Catedral i de la torre de l'ho

-menatge del castell.
A la plaça de la Catedral hi ha el Museu Arqueològic, el Palau

bisbal i la Curia, bonic edifici d'estil gòtic florit, en l'ornamentació del
qual campeja l'escut de Catalunya.
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El Museu es compòn de tres cossos d'edifici completament dife-
rents. El primer, o sigui el niés pròxim a la torre de l'antiga Cate-
dral, és una petita capella d'arquitectura barroca, que probablement
fou un dels dos fossars que allí existiren entre els anys 1519 i 16oi.
El saló central, d'estil aràbic, comunica amb el tercer cos, la construc-
ció del qual és de caràcter religiós.

T,'importancia d'aquest Museu és tal, que ma bona voluntat,
essent molta, no em
permetría donar-
vos-en la més petita
idea. Dec dir-vos
francament que una

_	 de les vegades en

^- _	 _ que Inés he deplorat. kL+ "F y , !ter
,,; _; r	 la meva petitesa ha

•*.¡	 -	 sigut al trobar-me
' r '^	clavant ele tanta ri-

_'kz	 quena arqueològica;
#..	 a'	 i, j a en el terreny

de les confidencies,
'. també us diré que

per primera i única
volta vaig sentir-me
vacil • lant i propens

IVIÇA	 a renunciar el pre-
(Vista presa des del cloquer rom:uiic de la Seti)	 sent honor.

Imagineu-vos un
munt de monedes de distintes èpoques i metalls; documents curiosís-
sims i de gran valua històrica; diferents objectes de ceràmica i metall
de les èpoques fenicia, cartaginesa, romana, bisantina i aràbiga; armes,
esmalts, segells, joies, àmfores, figures, ídols, imatges, bustos (entre
ells la nomenada Venus cartaginesa), lloses sepulcrals, tombes, amu-
lets, objectes de cristall, caràtules, eines, etcétera : totes aquestes
preciositats i moltes més, concienciosament classificades, omplen les
vitrines, les llibreríes i els prestatges d'aquella gran col•lecció.

Una feliç circumstancia va venir, en aquells moments de dubte,
en mon socors, i fou el gust de poder saludar el director del Museu en
la persona de mon benvolgut amic D. Carles Romàn, fill de D. Joan,
1'intel • ligent arqueòleg abans esmentat, que tant honrà i s'honrà al
fer donació de dit Museu a l'Estat espanyol mitjançant la precisa con-
dició que aital tresor jamai sortiría de sa aimada illa.
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Veure el Sr. Romàn i convence'm que la seva amabilitat i sa
excepcional competencia podríen treure'm del compromís, per a tran-
quilitat de ma conciencia i amb positius aventatges per als meus dis-
tingits consocis, tot fou ú; i, sens perdua de moment, em vaig permetre
dirigir-li el prec que vingués a deixar sentir la seva autoritzada paraula
a l'estatge social del nostre CENTRE EXCURSIONISTA, i, més encara,
que demanés 1'inscripció en el mateix amb el caràcter de soci corres-
ponsal. Mos atrevi-
ments mereixeren la
més coral acollida per
part del Sr. Romàn.
Jo aprofito amb gust
aquest moment per a
refrescar la memoria
dels senyors de l'an-
terior Directiva, a qui
al tornar de l'excur-
sió vaig parlar-ne, i
em prometo fer-ne es-
ment a la Junta ac-
tual (a la qual m'hon-
ro de pertànyer), a fi
que, si ho creu conve-
nient, sol • liciti de don
Carles Romàn una	 FINESTRAL DE L'ANTIC CASAL DE LANDES

conferencia en el CEN-	 o DE COMASEMA

TRE sóbres el Museu
ele sa digna direcció, a l'ensems que sóbres les principals estacions
arqueològiques d'Iviça, que bé s'ho mereixen per llur gran nombre i
importancia.

Per de prompte, en l'esperança que el Sr. Romàn vingui un dia
a suplir mes deficiencies, i considerant -me, per tant, rellevat d'allò
que per a mi era un tant greu compromís, em reduiré a fer recomanació,
a quantas persones vulguin conèixer un xic a fons l'arqueología de
les illes Pitiuses, de les següents obres : Antigüedades ebusitanas, del
P. Fita; la ja esmentada Los Nombres e importancia arqueológica

de las islas Pythiusas, de Román i Calvet; i la monografía Ibiza ar-

queológica, de Pérez Cabrero.
Devallant pel carrer del Bisbe Torres, a sa meitat hi ha l'antic

casal de Landes, dit ara de Comasema, edifici gòtic amb un elegantís-
sim finestral de marbre damunt la porta principal.

1	 -`'1

! 1

25
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Al carrer de Sant Ciriac, abans d'era Julià, hi ha una capelleta
que recorda el lloc per on entraren els cristians en 1235; la qual celebra
cada any, el dia 8 d'agost, una professó recordatoria de tant gloriosa
gesta de la civilització cristiana.

Al final de la mateixa via es troba el convent d'Agustines, fundat
en i600, amb son petit temple barroc; i un poquet més avall, con-
frontant amb ell, s'oviren les runes d'un gran edifici aràbic, que fou

el palau fortificat
del xeic que gover-

	

A	 nava l'illa.
` Altres restes de

fortificació aràbiga
queden a la ciutat,

'i.F..	 i són : la torre d'A-
'

:	
, k	 vicena, en la roxi-

} 1 ixi 1 J4	 i ' 	 ter 	 p
,^.	 ' ' 4' '	 mitat del baluart de

—'	 s ^LL	 Sant Juan; 1'exago-
^..^ nal del Seminari, la

de la Portella, i uns
subterranis que des
d'aquest punt van
a la casa de Landes,
a més de la dita Por-

=	 _ _--	 —	 tella, o porta d'un

IVIçA : VISTA DE LES MURALLES	
deis recintes ara-
bics, que fou nome-
nada de Clapers.

En el Mirador hi ha un gran depòsit subterrani que avui guarda
restos humans en gran quantitat, procedents dels dos fossars que
allí prop existiren pels segles xv i xvi de la nostra era.

Les importants i costoses muralles que avui rodegen la ciutat
d'Iviça foren construïdes per ordre de l'emperador Carles V, acabant-se
llur construcció en 1585 sota el regnat de Felip II.

A un i altre costat de la porta principal que dóna entrada al
recinte murat, se veuen dos ninxos, en els quals hi ha dues importants
estatues romanes, trobades a l'època de la construcció de les muralles a
la via romana que va des de la porta Nova a les Figueretes. L'estatua
de l'esquerra, entrant, és cl'un guerrer togat i tunicat, faltant-ne el
cap, amdós braços i una cama. Es una bella escultura del segle II
o ni de la nostra era. A l'altre costat hi ha l'estatua d'una deessa
(Juno segons el P. Fita), també mancada de cap i braços.
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Les referides escultures (totes de marbre blanc de Carrara, com
llurs pedestals), les necròpolis púniques i romanes, i les importants
obres arquitectòniques que guardava Iviça, foren trocejades i des-
truïdes sense pietat pels vàndals l'any 425.

Devallant de la Catedral per altra via, es passa per davant de l'an-
tic casal dels Balanzat, bella mostra d'arquitectura del Renaixement.

Les Cases Consistorials ocupen part de l'ex-convent de Predi-
cadors. A la sala capitular (l'antic refetor dels Dominics) hi ha col . lo-
cats els retrats d'alguns ibicencs il • lustres : els dos generals Balanzat,
germans, que foren ministres de la Guerra; el del corsari D. Antòn
Riquer; el del general D. Joaquim Vara de Rey, i el de D. Emili Pou,
enginyer autor del projecte de les obres del port, natural de Mallorca
i declarat fill adoptiu d'Iviça. A l'arxiu del mateix edifici es conserven
gran quantitat de documents procedents de l'antiga Universitat, els
dels gremis, els de les salines, privilegis, i altres des del segle xiii.

Immediat a l'Ajuntament hi ha la grandiosa esglesia del convent,
on se conserven notables quadros del segle xvi i es venera una imatge
del Crist del Cementiri, que és objecte de molta devoció. Fins al darrer
segle era saludada amb una canonada pels vaixells a llur entrada i
sortida del port, els quals, a més, li pagaven delme voluntari.

El Seminari, situat en el carrer de les Monges, formava part del
Col • legi-residencia del PP. Jesuites, i fou reedificat, després de l'ex-
pulsió d'aquests, per a l'objecte a que avui se'l destina.

Serveix d'Hospital l'edifici construït per a Inclusa en 1786 i
ampliat després per donar assistencia benèfica a tots els malalts i
vells, pobres i ferits d'amdúes illes. Una de les sales és per a militars.

A més dels referits temples, n'hi ha un altre de petites dimensions
i d'estil barroc, com tots els d'Iviça, en el carrer de la Santa Faç; l'ora

-tori de l'Esperança, avui tancat; un altre en el Seminari, i un altre
a l'Hospital.

Tots els esmentats temples són a la ciutat propriament dita. La
Marina té una arítiga esglesia parroquial dita del Salvador (abans de
Sant Telm), la data de construcció de la qual no se sab fixament, cons-
tant tant sols que existía en 1522 i que fou construïda a costes dels
mariners, fusters de ribera i calafats; i un arxiu que conté interessants
documents relatius al cors.

Cal fer constar, a més, que, apart dels arxius de que acabem de
parlar, existeixen el notarial i qualques de particulars, entre ells el
de D. Bartomeu de Roselló i el de la familia Tur, avui en poder de
D. Artur Pérez Cabrero; així com que l'única biblioteca que existeix
a l'illa pertany a la Societat Arqueològica Ebusitana.
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El Teatre Pereyra, a l'eixample, és còmode i de bon aspecte. Està
il • luminat per gas acetilè i electricitat, i té capacitat per a un miler
d'espectadors.

La carnicería i pescatería és un edifici de planta octogonal amb
un jardí i un pou al mig. A l'ala dreta s'hi ven el peix, i a l'esquerra
les carns fresques.

El mercat de fruites i verdures ocupa el centre de la plaça de
la Constitució. Edificat a la mateixa època que l'anterior, en forma

IVIÇA : MERCAT

de cobert sostingut per columnes, imita molt modestament un Par-
tenón.

Hi ha, a més, un modest escorxador i un edifici per a sopluig de
traginers i cavalcadures.

A l'espaiós i ben arbrat passeig de Vara de Rey s'hi alça el mo-
nument a la memoria de ]'hèroe del Caney. Sobre un sòcol de pedra
hi ha el grupo principal, on se veu el general caient ferit de mort, al
crit de « --Viva España!», en braços d'un guerriller: a un i altre costat
del pedestal hi ha les figures de la Gloria i Espanya, en bronze, a l'igual
que el grupo principal; a la part posterior se distingeix un escut d'armes
d'Iviça; i adorna la cornisa del monolit pedestal una garlanda de
fruites tropicals, també de bronze. Aquest monument fou projectat
per l'arquitecte August Font; la part escultòrica va anar a càrrec
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de D. Eduard A. Alentorn; i fou inaugurat el dia 25 d'abril (le 1904 pel
rei Alfons XII en persona. Va costar 57,500 pessetes, recaptades per
suscripció nacional. Els bronzes foren cedits per l'Estat.

I a propòsit de monuments : he llegit a La Veu de Catalunya que
pel mateix arquitecte se n'ha projectat un altre destinat a perpetuar
la memoria dels valents corsaris ivicencs que amb tant d'heroisme
netejaren el Mediterrani de pirates algerians.

Abans de donar per acabada la visita a la ciutat, i no apartant -nos

++	 r

L __

IVIçA : VISTA DE LA MURALLA

(amh els petits edificis pera aixopluc tic traginers i cavalcadures)

ni un pas més del camí de la fonda, ja que lo avançat de l'hora ens
feia sentir la necessitat d'arribar-hi, contemplàrem una estona el
formós port cl'Iviça, la boca del qual, per sa forma i sa amplaria, fa
fàcil l'entrada dels navilis, siguin els que es vulguin els vents regnants.

Està situat al SE. de l'illa, a la rada que limiten el cap Campanitx
i el de la Mola, de l'illa de Formentera. Aquest promontori, que s'ai-
xeca 183 metres sobre el nivell de la mar, ostenta una farola de segón
ordre. A 1'O., al fons de la badía ; s'ovira l'illa d'en Pou, a l'extremitat
de la qual hi ha emplaçada una farola de quart ordre, i l'illa dels Pen-
jats, on s'aixeca una altra farola de quart ordre. Aquestes faroles
assenyalen an els mariners el Freu gran, entre Iviça i Formentera.

L'extensió superficial del port és aproximadament de 400 hecta-
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ries, amb quilometres de volt. La sonda dóna una fondaria de 7 metres
en el port i de més de 20 a l'avant-port. Hi ha projectat un trenca-ones,
dics de carena, varadors, i altres obres i edificis per a serveis públics,
valuats en 14 milions de pessetes.

Després de dinar i de prendre cafè en l'agradable eompanyía de
qualques bons ivicencs, ens acomodàrem en es carretó que a la porta
de la fonda ja esperava, i, conduïts en aquell carruatge de dues rodes
i quatre places, tant lleuger com econòmic (5 pessetes per un matí o
per una tarda), ens dirigírem a Sant Rafel, Sant Antoni de Port-Many
i Santa Agnès, les quals visites integraven el programa d'aquella tarda.

Era qüestió de travessar l'illa, des d'Ebusus a Portus Magnus,
passant sempre per la carretera de 15 quilometres que uneix aquests
dos punts.

A 1'arribar a Sant Rafel (a 7 quilometres de la capital) férem una
breu parada amb el doble objecte de visitar el santuari d'aquest nom
i d'admirar l'esplèndid i enlluernador panorama que des d'allí es
frueix, limitat al lluny per la mar i destacant-se sobre tant bell terme
el penyal on està edificada en amfiteatre la blanca Iviça, el perfil de
la qual recorda, per més d'un concepte. l'emplaçament de Penyíscola.

L'esglesia de Sant Rafe] és de fàbrica moderna, i no ofereix de
particular més que una piqueta beneitera gótica a l'entrada.

Entre els quilometres 8 i 9 d'Iviça, a l'esquerra de la carretera,
hi ha l'estació arqueològica del puig de Can Pis. Per la posició que
ocupa dit puig entre la pineda, i per tot quant s'ha trobat per les
excavacions, es pot creure que en aital lloc existí un temple dedicat
a alguna divinitat fenicia, tal volta a Venus Afrodita.

Arribats a Sant Antoni, passàrem per can Sortes, on faciliten el
guia per a l'excursió a la cova de Santa Agnès, que més tard des-
criurem.

El territori de Sant Antoni era l'antic Curtó de Purmany, i és
immediat al Port Magnus dels romans, des del qual s'exporten algunes
fruites del país, si bé la majoría dels productes tenen sortida per la
carretera d'Iviça.

La població, que compta prop de 5,000 habitants, té tendencia a
expansionar-se, degut a la seva bona situació, a la baratura de les
obres i de les subsistencies, i al desenrotllament de l'industria pesquera,
molt rica en esponges i peixos de closca.

Té una espaiosa esglesia, construïda, a mitjàn segle xvi, en
forma defensiva, per lliurar la població de les excursions dels moros.
Es de gust barroc. Té a ]a trona pintures amb escenes i vestidures del
país, del mencionat segle, i un àngel de marbre, digne d'ésser vist,
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que serveix de pedestal a la pica existent a la dreta de la porta princi-
cipal.

Enfront de Portus Magnus, a l'illa Conillera, hi ha una farola de
segón ordre, i una altra de sisè a l'entrada del port.

Tocant el poble de Sant Antoni hi ha una important necròpoli
bisantina, excavada fa pocs anys. En ses tombes s'hi ha trobat gran
quantitat d'objectes, que formen part del Museu Arqueològic. Una
mica més lluny, a Sant Agustí, s'hi han descobert altres necròpolis,
fenicies i cartagineses, iguals a les d'Ereso i . Talamanca, però amb
menor nombre d'hipògeus i essent més petits, també, els sepulcres
trobats.

A uns 2 quilometres de distancia del poble, cap al N., al peu de Sa
Rota del Puig (sa rola vol dir l'ammaargenaat), hi ha la cova de Santa Agnès,
que fou explorada el 17 de març de 1907, donant per resultat la troballa
de moltes terrices i fletxes aràbigues i el descobriment d'una esglesia
catacombaria, dita també de Santa Agnès, com la cova i com les dues
ermites abandonades immediates a la porta d'aquesta. La catacomba,
que no està del tot explorada, conserva en bon estat l'altar, dos loculi
laterals, dos bancs, i una arcada semblant a les de construcció aràbiga.

Tot fa creure que els cristians de primer, i els moros més tard,
han tingut refugi en aquella laberíntica cova, en la volta de la qual
encara es veuen qualques troços d'arreboçats emblanquits.

Lo que fou esglesia és avui l'entrada d'una casa de pagès, havent-se
conservat la volta en molt bon estat.

El retorn a Sant Antoni d'aquesta petita excursió a peu, el férem
per altre camí proper a la mar, a fi de visitar, de passada, la cèlebre
cova de Ses Llagostes.

Resulta, en veritat, interessant i curiosa la vista d'aquell for-
migueig de llagostes vives en una cova a la qual per un i altre extrem
té entrada l'aigua de la mar, produint -se una constant renovació de
la mateixa en els dos estanys-compartiments en que aquella està
dividida.

Aquells milers de crustacis estàn degudament classificats segons
la llur grandaria i la data de llur ingrés en el depòsit, del qual surten
per a l'exportació a diferents mercats de consum (Barcelona entre
ells), donant lloc a un comerç bastant actiu i profitós.

Crida l'atenció del visitant el departament especial per a les
llagostes que muden de closca, les quals han d'ésser aïllades dos dies
de les altres a fi d'evitar que aquestes, al trobar-les tant fines i blanes,
s'hi mostrin excessivament carinyoses i acabin per menjar-se-les.

Es curiós el fet que, a l'abandonar la llagosta sa antiga vesti-
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MEMORIA
llegida pel senyor secretari de la Secció de
Fotografía en la sessió general reglamen-
taria celebrada el dia 25 de juny de 1914

SENYORS:

T o ha desmerescut gens la tasca feta per la Secció de Fotogra-1 fía, durant el curs que estem acabant, de la realitzada en els
anteriors, continuant la marxa ascendent empresa en els últims anys,
mercès a la constancia de tots, que ha fet que cada dia vagi conque-
rint vida més intensa i els seus actes siguin motiu d'augmentar el
seu prestigi.

Un dels que més n'hi ha proporcionat fou la col-laboració que
va portar a l'Exposició de Creus celebrada amb motiu del Primer
Congrés d'Art Cristià en el mes d'octubre de l'any passat.

Invitat el CENTRE, per la Junta de Museus i Comitè Executiu
de dit Congrés, a prendre part a la referida Exposició, la Directiva
va acordar delegar la nostra Secció perquè es cuidés de tot lo que
fes referencia al compliment d'aquells desitjos. En sa virtut, aquesta
Junta va prendre l'acord de concorre-hi enviant fotografíes de creus
de terme, i, a l'ensems, d'acceptar la comanda que li va fer el Comité
Executiu d'encarregar -se de la direcció i de l'instal • lació de tot lo
referent a fotografíes.

La part de l'Exposició pertanyent a la nostra entitat tingué
vera importancia, resultant una interessant demostració de la riquesa
que atresora la nostra terra en creus de pedra, i una prova que les
nostres aficions fotogràfiques van guiades per la cultura i 1'idealitat,
que no altra cosa representa el seguir les comarques catalanes per
reproduir aquestes belloses que la pietat i l'art dels nostres avant

-passats han sembrát arreu de Catalunya.
Trescentes quatre fotografíes de creus foren les que figuraren a

l'Exposició, degudes als nostres consocis senyors D. Josep M. d'Alòs,
D. Cristòfol Fraginals, D. Cristòfol Bas, D. Joan Castellvell, D. Al-
fred Gaza, D. Enric Llorens, D. Enric Mallat, D. Manuel Miret,
D. Joan Nonell, Rvde. Mn. Jaume Oliveras, D. Xavier Parés, D. Ce-
feií Rocafort, D. Gabriel Roig, D. Gaspar Sala, D. Josep Salvany,
D. Francisco Serra, D. Juli Soler, D. César A. Torras; i, si bé hi havía
alguns exemplars repetits, fou una interessantfssima i ben documen-
tada instal • lació que honorà ]'Exposició i el CENTRE.

26
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La part d'activitat que es refereix a excursions va ésser també
molt notable. S'inaugurà la serie d'aquest curs amb la que es féu al
matí del dia 16 de novembre últim a Vallvidrera per seguir la rierada
fins a Molins de Rei, essent la segona la que es va realitzar el dia 30
del mateix mes a Llinàs, Vilamajor i la Garriga.

Pel mes de desembre es va fer una excursió, els dies 7 i 8, als
Llocs sempre interessants de Poblet i Santes Creus, i una altra de mig
dia, el 28, per seguir les pintoresques vores del Rec Comtal a Mont-
cada.

Durant el mes de janer de l'any actual van ésser diverses les
excursions projectades; però, a causa del mal temps que seguidament
va fer, sols se realitzà una visita al Museu-Estudi Masriera, que tin-
gué lloc el dia zz al matí.

El dia 8 del mes de febrer es va fer una excursió de tot el dia a
1'ex monestir de Sant Benet de Bages i Manresa, on foren molt ben
rebuts els excursionistes pel president i socis del Centre Excursionista
de Bages. El dia 15 al matí es realitzà una visita al Museu Arqueo-
lògic i d'Art Decoratiu del Parc, i el dia 22 una excursió a Cardona
en combinació amb la Secció de Geología.

Cinc són les excursions que es fan pel mes de març. Es la primera
la realitzada el dia primer a Garraf i Sitges; segueix la visita efectuada
el dia 8 a la Torre-Museu del senyor marquès de Casa Brusi; el dia 15
es va a Sant Miquel del Fai; el dia 22 a la tarda se segueixen les vores
del riu Llobregat entre cá l'Anguiler i el Prat; i, finalment, es va anar,
cl dia 25, a Subirats i Sant Sadurní d'Anoia per visitar les caves
Codorniu.

Hostalric, Fogàs de Tordera, Gorg del Molí de la Julia i Tordera
són els llocs que es visiten en la primera excursió del mes d'abril,
que tingué lloc el cha 5; seguint després l'excursió dels dies 12 i 13 a
Tarragona amb motiu del Tercer Congrés Excursionista. El dia 19
al matí es va a Sant Jeroni de la Murtra i Torre Pallaresa de Santa
Coloma, i el dia 21 a Calaf, Pons, Prats de Rei, Rubió, Jorba i
Igualada.

El dia io de maig es va a Girona; els dies 21 i 24 és visitada la
Seu de la nostra ciutat; i els dies 31 che maig i primer de juny té lloc
l'important excursió per seguir la comarca d'Olot en automòbil, vi-
sitant els pobles de Riudarenes, el Pasteral, Amer, Sant Feliu de
Pallarols, Sant Esteve d'en Bas, Olot, Sant Joan les Fonts, Castell-
fullit, Besalú i Banyoles.

Tanquen les excursions d'aquest curs les que es realitzen pel
mes de juny, que són : la del dia lo, .a Balenyà, Tona i Seva; la del
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dia 14, a Mura i Manresa, en automòbil; i, per últim, la del dia 21 al
matí per visitar la torre del Sr. Martí Codolar.

L'obra capdal d'aquesta Secció, l'inventari gràfic de Catalunya,
a l'augment del qual dediquem un esforç que mai resultarà excessiu, per
ésser el segell de la feina cultural que ella està fent, ha rebut un bon
reforç. De l'Exposició celebrada l'any passat pel mes de maig. a can
Reig, i de la de Creus celebrada amb motiu del Congrés d'Art Cristià,
n'ha fet un recull de 277 fotografíes per projecció i algunes sobre
paper, per creure en la conveniencia de formar una col • lecció d'aquest
procediment. Si bé no totes han entrat a l'arxiu, n'hi ha una gran
part que sí; i de quasi tots els respectius autors de les que falten
tenim l'oferiment de deixar-nos els negatius per a reproduir-los.

Fet l'inventari dels positius de projecció existents actualment a
l'arxiu, dóna per resultat l'existencia de 3,476 corresponents a la
Secció de Fotografía i 848 a la d'Arqueología.

Igual que en els cursos passats, han continuat tots els dijous a la
vetlla les reunions de socis per projectar fotografíes, veient-se sempre
molt concorregudes.

El nombre de socis entrats en aquest curs és de trenta-tres; lo
qual dóna per resultat que, deduïdes unes quantes baixes presenta-
des, o per defunció, la Secció queda formada actualment per cent
vuitanta-cinc socis.

En mig de les notes satisfactories que us he donat, em veig obli-
gat a recordar-vos-en una de ben trista, una nota de condol. Me re-
fereixo a la perdua del nostre benvolgut i plorat consoci D. Juli Soler
i Santaló. No és ocasió, aquesta, de fer ressaltar els seus mèrits, ni
ma humil persona la més indicada an aquest fi; més fóra ingratitut
no endreçar un record a tant esclarit soci i bon company, gran aima-
dor de la fotografía i de la Secció, a la qual mai negava el seu concurs,
essent sempre el primer de contribuir a tots els actes que li poguessin
reportar benefici.

Era en Juli Soler un ferm excursionista, i, sens por d'ésser des-
mentit, afegiré que era l'excursionista més aimant i més entusiasta
de la fotografía i un dels seus millors conreadors. Per obtenir la major
perfecció en els seus treballs fotogràfics, tot ho sacrificava : comoditat
i repòs. Així com avui és general la tendencia a utilitzar aparells de
tarnanv petit, per llur major comoditat, ell no abandonà mai la seva
cambra de 13 X i8 centimetres, i en sa companyía recorregué plans
i muntanyes cercant la nota típica, el monument, i sobretot el païsatge
pirenenc, obtenint aquelles fotografíes que, a l'ésser projectades en
les seves conferencies, sempre interessants, causaven l'admiració de
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tots, especialment les referents a vistes de les altes montanyes.
Dotat, per la naturalesa, d'un caràcter enèrgic i seriós, a l'en

-sems que d'un tracte afable i senzill, com ho era en totes les coses,
se captava tot seguit l'estimació i la simpatía de tot-hom que el trac

-tava. Quan per son talent, per la seva activitat i el seu prestigi era un
ferm puntal del CENTRE i una gran realitat, la mort, sempre traidora,
ens l'ha arrabaçat, trencant bruscament la formosa esperança que
tots hi vèiem, i deixant un buit impossible d'omplir en el CENTRE i

un gran i sincer condol en el cor dels seus amics i companys. (Que
al Cel sigui.)

Ara, abans de donar per acabada ma tasca en el càrrec de secre-
tari que durant prop de quatre anys i mig he vingut exercint, vull
expressar-vos, amics i companys, mon agraïment per la condescen-
cia que haveu tingut per tots els meus actes, ja que sense ella, per la
meva falta de condicions, m'hauría visten l'impossibilitat d'exercir-]o.

He dit.
GASPAR SALA I ROSES

I)e ht giierrä contra Joan 1I, Conveni entre	 la	 Pillí

de	 libes	 i	 el rel	 Lluís	 XI de França (any 1463)

C ONVENÇUT el rei Joan de la poderosa força de la Generalitat, qui
acabava de sortir-se de sa obediencia declarant-lo públicament

enemic del Principat junt amb la seva esposa la reina Joana Enri-
quez (la funesta madrastra del desgraciat Carles de Viana i causa
principal d'aquella paorosa lluita), i estant en vigilies d'ésser pro-
clamat comte de Barcelona el rei Enric IV de Castella, comprengué
la necessitat de preparar-se urgentment, aprofitant tots els recursos
que poguessin suggerir-li la seva refinada maldat i astucia, un dels
quals, sens dubte dels de major eficacia, fou concertar al • liança amb
el seu veí el rei Lluís XI de França, valent -se de l'amistat que amb
aquest tenía el seu gendre, en Gastó, comte de Foix i de Bigorra i
vescomte de Castellbò. El rei francès acceptà de bona gana !a proposta
d'ajudar el d'Aragó, car això li permetía ficar mà en els afers de la
nostra patria, i amb el fort daler de satisfer les seves ambicions s'o-
bligà a socorre'l amb una host de 700 llances, mentre durés la guer-
ra, fins a reduir el Principat a la seva obediencia, avenint-se 1'in-
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noble rei Joan a empenyorar-li les rendes dels comtats de Rosselló i
Cerdanya fins que es pagués la suma de 200,000 escuts que s'havía
assignat com a sou per al manteniment del susdit cos d'exèrcit.

Veus-aquí que la dinastía entronitzada a Casp, mig segle abans,
guiada per un esperit i unes tendencies que per dissort no eren pas
les imperialistes de la nostra dinastía nacional (en mala hora estronca

-da en la persona del rei Martí), no reparava en desmembrar la rica
herencia del gloriós Casal d'Aragó, que tant compacta havía re-
buda dels nostres sobirans. Des d'aquell moment, la nostra gent dels
comtats de Rosselló i Cerdanya, a l'ensems que lluitaría per la causa
de les llibertats de la terra, hauría de redoblar el seu esforç rebutjant
l'escomesa del poderós veí que menaçava l'independencia de son
país, vergonyosament empenyorat per qui havía d'ésser son primer
mantenidor i defensor.

Lluís XI, com era de preveure, no s'acontentà pas amb donar
socors i ajuda al seu al • liat d'una manera desinteressada, ans bé,
explotant l'apurada situació del despòtic monarca, reclamà la lloc

-tinencia dels referits comtats. Deixem que ens ho conti en Zurita
(Anales de la Corona de Aragón, t. IV, 11. 17, cap. 48) : ((Estaba en este
tiempo apoderado el Rey de Francia, como se ha referido, de los
condados de Rosellon y Cerdaña con sus gentes y tenia el castillo
y villa de Perpiñan y todas las otras fuerzas en mucha defensa y
aunque esto era fuera de la orden que se asentó cuando se le empe-
ñaron aquellos estados, el Rey por tenerle de su parte, estando tan
encendida la guerra en el Principado de Cataluña y con el Rey de
Castilla que se había hecho dueño della y aunque las compañias de
gente de armas que se le enviaron en socorro por su propio sueldo,
por el cual se hizo el empeño, se salieron de Aragon en tiempo de
tanta necesidad y cuando la gente que le había de servir en la guerra
se le iba, haciendo la de Aragón y Valencia y Cataluña las compañias
de gente de armas que entraron de Castilla, dió su poder de Lugar-
teniente General eh aquellos condados al Rey de Francia con tan
bastante facultad como a el se la pudiera dar el Rey D. Alfonso su
hermano. Esto fué estando el Rey en Zaragoza el primero del mes
de Enero deste año [1463].»

A pesar que els afers de la guerra, llavors com mai encesa, de-
víen retrassar bon xic l'organització francesa en els territoris ad-
quirits, trobem que a primer de juny del mateix any l'aprofitat rei
(le França enviava un representant per estipular en nom seu un
tractat amb sos novells subjectes de la vall de Ribes, part integrant
del constat de Cerdanya des dels primitius temps de la reconquesta.
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Es el següent curiós conveni, que trelladem d'un deis manuals
de notari de l'antiga veguería de la referida vall.

<Al primer die de juny del any M.000C.LX.III.
Capitolls fets entre lo senyor Rey de Franse e la Vall de Ribes.
Primerament demane la dita vall de Ribes al senyor Rey la

vagarie trianall axi com per privaletge lins atorgada lo senyor Rey
Alfonso ell Rey en Joan.

Item mes demane la dita vall al dit senyor Rey la confirmació
deis privaletxes usos costums e libertats de tota la dita vall axi com
es acosto nat caseu en se parroquia.

Item mes demane la dita vall al dit senyor Rey quens fasse franchs
de sensalls e sensos e tasques e tots mals usos e de la bolla.

Item mes demane la dita vall al dit senyor Rey que com la vall
sic tota un cor e une vegarie e un regiment que la dita vall no sie
separada ans sic tota un cor e une uniho axi com tostemps es estada.

Itero mes demane la dita vall al dit senyor Rey que placie al
senyor Rey que ell nons mete gornicions dins los castells o villes de
la dita vall com la vall sie pobbre e terre es egreste que no porie
sustanir metió ni talls despeses.

Itero mes demane la dita vall al senyor Rey que no pusque fer
vede contra la vall deis comtats de Rosselló ni de Cerdanya e del
comtat de Fox de blat e daltres viures.

Item mes demane la dita vall al senyor Rey que si lo senyor Rey
o sos oficialls metien lochtinent que layen ametre deis naturalls de-
la vall ab voluntat deis consols.

Item mes demane la dita vall que tots los habitants de la vall
puguen anar al) lurs armes per tota la terra del dit senyor Rey e a
nostra quells nols puga tocar com jau avem per privaletxe.

Item mes demane la dita vall al senyor Rey que nolls puga donar
ni empayorar a nagun baro ni cavaler ni separar .de la suc corona
com jau abem per privaletxe e axi mateix separar dels comtats de
Rosselló ni de Cerdanya.

Item mes demane la dita vall al dit senyor Rey com nos siam
en frontera que no pugam esser forsats de axir de la terre per anar
garayar en altre part sino gordar be aquella.

Item mes demane la dita vall al senyor Rey que no sien ni pu-
guen esser forsats apagar negunes leudes ni bares ni altros drets en
los comtats de Rosselló ni de Cerdanya en viduayes ni en negunes
mercaderies.

Item mes demane la dita vall al dit senyor Rey que la dita vall
pugue posar o metre bare per obres deis camins.
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Item demane la dita vall al dit senyor Rey corn la dita vall sic
en frontere que los drets no puga esser fayada sino als sens acostu-
mat Reyall.

Item demane la dita vall al dit senyor Rey que si cas era que
Pugcerdà o per grat o per forse nos retil que en aquel cas lo retiment
de la vall fos cas e nulle.

Item mes demane la dita vall al dit senyor Rey que agen a revar
tota mercaderie e monede que isque de Catalunya e de Franse e de
Gascunya axi com es acostumat.

Item mes demane la dita vall al dit senyor Rey que lo jutge de
la dita vall no aga de salari per ayn sino X lliures.

Foren fets e concordats los dits capitolls per los honorables con-
sols e promens de tota la vall los qualls jura e ferma sobre los sants
cotra evengellis axi com a comisar¡ e persone del dit senyor Rey
Jofre Masecre e de ferlos jurar e fermar al dit senyor Rey de Franse
e axi cíeles sues mans jura e o promes de tanir e servar tot ço etant
de sues es dit ni los consolls an ordonat. En testimoni del discret
mossen lo rector de caralps e mossen meteu vicari e lo senyor en
francesc bianya e Anthoni canall capita de Ribes en johan sinyent
de campeyes e johan pere ramon de bruguera e paschall de ventolla.

E asso jura lo dit Jofre Masecre devant tots los dits testimonis
sens negune demande ni altre empatxament en la dita vall perell
ni per lo dit senyor Rey ni negune empressió per ell feta. E axi los
dits cossolls e promens ensemps ab tota la vall juraren e prestaren
sagrament e obadiencie de esser bons e leyalls vessalls al nostron se-
nyor lo senyor Rey de Franse. E tot asso desus dit e pres jo johan
torro axi com a lochtinent de notari de la vall de Ribes. En testimoni
dels desus dits e jo qui fas in pronte fe axi com a notari.»

Batega fortament en quiscuna de les bases del conveni un intens
esperit de llibertat i independencia que hagué de regonèixer i aca-
tar potser ben a pesar seu, el representant francès : encara no havía
sonat en el rellotge de la Providencia l'hora fatal en que el poder
reial esbafaría amb èxit son despotisme contra les lliures i prepotents
institucions de l'edat mitjana.

PERE PUJOL i TUBAU, pvre.
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NOVES
UNA VISITA. — El dia Ii del corrent va visitar el nostre CENTRE un grupo

nombrós, compost en sa major part de distingides senyoretes i gentils damiseles
del Consell d'Investigació Pedagògica. Trobant -se a 1'ensems en el local del CEN-
TRE D. Ramón. N. Comas, els dirigí quatre mots explicatius de l'obra i finali-
tat de la nostra benvolguda associació. Els atents visitants sortiren complaguts,

EL REFUGI DE LA RENCLUSA. — El dia 23 tingué lloc a la Renclusa, en
compliment de reial ordre, 1'inspecció militar de les obres del xalet-refugi que
per iniciativa del nostre CENTRE s'aixeca en aquell lloc. Aquella fou portada a
cap pel capità d'enginyers de la Comandancia de Jaca D. Frederic Torrente i
Villacampa, essent rebut pel vocal de la Junta Directiva D. Josep Soler i Es-
cofet i pels socis Drs. Faura i Vilar, i Mn. Oliveras, que a l'ensems se trobaven en
aquell lloc Examinà, detingudament les obres, i, trobant-ho tot conforme an els
plans aprovats, manifestà que donaría compte al Ministeri de la Guerra de la
perfeta execució de les mateixes. Quedà molt complagut del lloc; i, com que és
un expertíssim alpinista coneixedor de tot el nostre Pirencu, digué que tornaría
l'any vinent a passar aquí alguns dies per estudiar aquest tant esplèndid recó.

Les obres poden dir-se acabades, no havent-se ja inaugurat enguany per les
circumstancies que estenc travessant.

SOTSCRIPCIó. — La Secció de Sports de Montanya, tenint en compte els
bons desitjos que sempre havía acaronat el nostre malaguanyat consoci Juli
Soler i Santaló (q. e. p. d.) de construir un aixopluc a l'alterós pic d'Aneto, va
oferir encapçalar una sotscripció an aquest fi amb la quantitat de 500 pessetes.
La Directiva, tot regraciant-li tant valuós oferiment, va obrir dita sotscripció
donant les oportunes disposicions por al començament de les obres. A tal efecte, el
dia 24 pujaren al coll de Corones, per determinar el lloc de l'abric, els Drs. Faura
i Vilar, Mn. Oliveras i el contractista, D. Josep Sayó. Fou, després de detingut
estudi, examinat el lloc, i es va tirar la primera barrinada, seguint immediata-
ment els consegüents treballs per a sa construcció.

EL REFUGI DE LA RENCLUSA COBERT. — POSteriorinent tenim noticia que
el xalet de la Renclusa queda totalment cobert, lluint i voleiant ja en sa part
més alterosa la barrada ensenya del CENTRE EXCURSIONISTA. Estem, doncs,
d'enhorabona. Ben aviat complirà la nostra associació un dels seus fins més
primordials : el de facilitar per tots els medis les visites als nostres pics més
enlairats, a les nostres montanyes niés gcmades; alentant així l'amor immens
,lue devem tots a la patria.

EI CeNdIF GxCUKSIONISlA oc CnTAUUNT. i la Direcció del BUTLLETÍ deixen
íntegra als respectius autors la responsabilitat deis treballs firmats.

darceiona.— Pip. «L'Avenç »: Rambla de Catalunya.24.—Teleton tic
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