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Butlletí
del

Centre Excursionista de Catalunya

Mina i fundició daram del primer

període de la Edat del Bronze ( )

CAL senyalar com un aconteixement en el camp de la cièn-
cia prehistòrica la troballa,en la nostra terra, d'una (nina
d'aram explotada per l'home en els primers temps de la

cultura del metall.
En la península ibèrica s'han trobat mines, explotades als temps

prehistòrics a Almeria, Astúries, Extremadura, Huelva, Portugal,
etcètera; però la que anem a descriure es la única, fins al present,
descoberta a Catalunya.

Fa poc més de tres anys, uns buscadors d'objectes, en una es-
llavissada produida feia poc per la pluja, vegeren alguns testos
antics i, buscant-ne l'origen, trobaren el lloc d'on eren devallats,
en el qual, excavant, recolliren diversa ceràmica i uns motllos per
a fondre destrals i punxons. En tenir-ne esment, anarem a explorar
el lloc i amb les nostres excavacions recollirem testos dels matei-
xos vasos com els trobats pels buscadors d'objectes, una punta de

(•) Sobre l'activitat científica de l'autor d'aquest treball en matèria prehistòrica, poden trobar-se
algunes indicacions en Faenarte VIL,, Riquesa /rehislòrica de la comarca de Solsona, publicat en
el Butlletí de la Institució Catalana d'Historia Natural (maig i juny de ry[g). Mn. Serra Vilaró té
publicades ja algunes notícies de les seves troballes arqueològiques de la regió de Solsona: Excava-
cioueu ert el dolo:en de Llanera (Memorias de la Junta Superior de Excavaciones), Madrid, 1917; Ex-
cavaciones en la Cueva del Segre, ibid , 1918; Poblado ibérico del Castellvell de Solsona, a punt
d'apareixeren les mateixes «Memoriass, Megalit de cál Pallo11Puigreigl, publicat en .La Veu del
Seminari de Solsona.. Tenim coneixença de que ha presentat a l'Institut -¡'Estudis Catalans una Me-
moria destinada a la publicació sobre un centenar de megalits excavats per l'autor, amb el nom de
La cultura megalitica a Catalunya: Contribució al seu estudi, —N. de la R.
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sageta, d'os amb aletes i peduncle, de trenta cinc milímetres de llar-
gàría, una mica espuntada, i constatàrem l'existència d'un esquelet
humà.

La nostra excavació, per falta de mitjans, no fou tan extensa
com judiquem que caldria que fos en aquell lloc.

Mercès a la generositat de D.a Teresa Mensa, vídua de Riu,
hem pogut adquirir tots els objectes procedents d'aquesta estació
i reunir-los en el Museu Arqueològic Diocesà de Solsona.

Està situada en el terme de Riner, damunt de l'hort del Sr. Rec-
tor a l'esquerra del riu Riuner en un cingle, en el 1!oc, on treballen
dos homes, marcat amb dues creus en la figura i.

Al damunt hi ha una gran roca despresa d'altre cingle superior,
que té un amagatall, pel qual aquest lloc és conegut amb el nom
de Forat de la Tu/a. Aquest nom l'hem trobat a Castellar d'En
Hug i a Peracamps, essent donat, en quiscun lloc a un forat en una
roca, lo què'ns fa sospitar que'ls dos mots forat i tuta formin un
pleonasme d'una llengua primitiva que ignorem. A Solsona i a
Cardona hi ha també cal Tu/a. Les dues pagesies de Cardona que
porten aquest nom són a un turonell de roques. A Granera, prop
de Sabadell, hi ha unes coves amb romanalles prehistòriques no' r
menades Les Tutes; a Gisclareny hi ha una espluga, antigament
habitada, coneguda per tuta del bisbe i cova del bisbe (aquest bisbe
era un pagès local); a Sant Feliu de Pallerols, diuen caluta de gui-
lles i caluta de lladres en lloc de cova ('). També a Sant Barto-
meu del Grau hi ha una casa nomenada La Tu/a, i prop d'ella un
forat conegut per Forat de la Tuta (2) •

Aquest jaciment de coure, que s'estèn per moltes hores en la
comarca de Solsona, deu ésser pobre, puix a la primera meitat del
segle XIx va tornar-se a explotar en terme de Joy a!, quals galeries
són obertes encara, i tingueren que abandonar-lo pel seu escàs ren

-diment.
Fa una trentena d'anys que, segons relació dels pagesos de

Linya, un senyor de Barcelona se emportà vint quintars d'aquest
mineral, arrancat en terme d'aquesta parròquia, i els digué que
portava un 30 °/o de coure. AI cap de poc morí. Encar se veu el
lloc d'on va arrancar-lo.

(1) Relació de D. Josep Danés i Torras.
(2) Relació del Dr. Antoni Griera, Pbre,
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Fig. 1• — Riner. Cingle a 1'osquorra del riu del mateix nona. Les duos + + sonyalen ellloc de 1a mina d'aram.
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Fig. 2.—Valva inferior d'un uiotllo de
pedra per a fondre destrals i punxons.	 Fig. 6.—Valva d'un motllo de destral

t,

Figa. 3 f 4.—Destral
i punxó de guix obtin=
guia amb el metilo de j
la figura anterior.

4.
l,^

Flg. 7.— Destralob•
tinguda amb el motllo
de la fig. ll.

D6

Fig. 5.—Valva superior del motllo do la
figura 2.

Fig. 8. — Valva superior de I
un motllo de pedra.
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Fig. 9

Ftg. 10
	 Fig. 11

Solsona, jusoII Dlocess:l. Vasos de cerámica, fats a ro^i, recullIts en la mina prehístòrlca de Riner
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Fig. 13

Fi. 12

Fig. i4	 Fig. 15

Solsona, Museu Diocossà. Vasos do corftznlca, fets u mi, recullits en la mina preliistò • icu de Riner
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Segons anàlisi del Dr. Baltà fet per encàrrec de la Secció d'In-
vestigacions Arqueològiques de l'Institut d'Estudis Catalans, en un
tros de mineral de la mena de Riner, que nomena fragment metà

-lic, s'ha trovat un percentatge de 12'8 d'estany i 87`9 de coure, i
en altres trossos procedents d'aquest lloc i de Yoval, però de la
mateixa mena, 47 d'estany, 41'3 de coure i 8`5 de ferro. La part
de ferro creu ésser deguda a l'argila que contindrien els fragments.

De l'excavació que practicàrem al Forat de la Tuta ens empor-
tàrem el convenciment de que'l primer home qui va explotar-lo fou
sepultat dintre la galeria, per causa d'un desprendiment, i part de
la seva ossamenta i dels seus atuells és ço què hem tingut la sort
de poder salvar per a la ciència.

Lo més interessant són els motllos per a fondre armes: un per
a destrals, altre per a destrals i punxons, i altre per a punxons.

Són aquestes les destrals primitives de metall, les destrals pla-
nes, derivades de les neolítiques de pedra polida.

Les seves longituds són de io8 i 104 milímetres, quals mides,
igual que llur forma, responen al tipus general de tot Europa de la
destral del primer període del Bronze (I).

Motllos per fondre destrals d'aquest tipus han sigut trobats a
la rica estació d'El-Argar (Almeria), a Sardenya, a Anglaterra i no-
tòriament a la segona ciutat d'Hissarlik. En tota la França, sols es
té notícia d'un trobat a Morbihan (2)•

Els motllos de Riner són tres: Les figures 2 i 5 són dues val-
ves d'un mateix motllo amb el que fonien una destral i un punxó
de secció quadrangular, figures 3 i 4. E1 motllo en la part del tall
de la destral té un gruix de 0'045, per 0 m 025 a l'altre cap. El
gruix de la tapa varia de 0 m 033 a o m o6. Amb admirable precisió
la tapa es junta al motllo, que no podem judicar monovaly per una
petita cavitat de poc més de dos milímetres de fondària que té la
tapa, marcant la destral. Vegi's la figura adjunta A, que representa
ambdues valves en secció transversal pel mig. La cavitat de la tapa
és atravessada diagonalment per una ratlla. La part de la tapa co-
rresponent al punxó és plana. En els caires tenen qualques retocs
produits anib una eina de tall poc fi, segurament una destral.

La figura número 6 representa el motllo d'una altra destral

( A ) D^cHRLcrre.—Manuel d'Arché.iogie prdhislorique. Vol. II, pg. 244.
(2) D§cxsEETTR, ibid.
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quatre milímetres més curta que la anterior. Es de secció quasi
semicircular, com l'adjunt gravat B ens demostra, qual radi és de
0'047 en l'extrem del tall, i va disminuïnt fins a 0 m 039, que'n té

A	 B

l'altre. De tot arreu és finament polimentat. La figura 7 repre-
senta una destral sortida d'aquest motilo.

La figura número 8 és la tapa d'un motllo en el que's fonien
dos punxons, qual forma, l'acció del foc deixà ben marcada. En
aquesta figura hem donat color més intens al dibuix marcat per
l'acció del foc a fi de que poguessen apreciar-se, millor que amb
cap descripció, les formes dels objectes que en el motllo, del qual
era la tapa, es fonien. Es també de secció semicircular, amb un
radi de 0'04.

Aquestes pedres són d'arenisca micàcea, polimentades amb un
instrument de tall, quals cops perfectament es distingeixen, i per
frotació.

Si l'analogia d'aquests motllos és completa amb la dels d'El-
Argar no així la ceràmica, puix acusa la de Riner una superior
perfecció a la d'Almeria.

La terrissa dels vasos figures to i 12 té les parets molt ben alli-
sades, l'afinament de la qual és produit amb un instrument—valva
de marisc?—per frotació. Llur color és negrenc, tirant a groc el de
la segona.

El primer amida:

Altura . . . . . . . . o 155	 Diàmetre de la base . . . o m o65
Diàmetre de la boca . . . o m i 5o	 Gruix de les parets . . . . o - 005

Ignorem si tindria una altra ansa, car el lloc on correspondria
no és autèntic.
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El diàmetre de la boca del segón era de 24 centímetres amb

un gruix de 6 a 7 milímetres.
No cal descriure el dibuix que circuïa la boca, car la fig. 12 el

manifesta sobradament. Demés aquesta figura mostra la forma

probable del vas.
El vas fig. 9 és el més interessant per la novetat, proporcions

i elegància de formes. D'ell posseïm, amb fragments autèntics,
tot el coll i boca i bona part del ventre amb un tros de base: ço és,
lo suficient per a donar, inequívocament, la seva forma. Tenia
quatre anses, que hem trobat trencades, una de les quals hem
deixat sense reconstruir per a que puga examinar-se bé la llur for-
ma. Se'n veu un tros a l'esquerra de la figura.

Es de pasta, relativament, fina i de color gris i vermell fosc;
amida:

Alçada . . . . . . . . o m 48	 Diàmetre major . . . . . o m 51
Gruix de la pasta. . . . . omoi

Es de singular interès un instrument de ceràmica, fig. ir, qual
us, per ésser trobat en una mina, crida més l'atenció. Consisteix
en un colador de forma troncònica, irregular) foradat d'ambdós
extrems, tenint dues orelletes i un regruix al llavi en la part més
estreta. Tota la paret és plena de forats, oberts quan la pasta era
tendra. Posseïm al Museu un altre colador, ben documentat dels
primers temps del metall, quals forats foren oberts quan el vas era
cuit. Tenim altres proves de que ja als temps neolítics eren des-
tres en foradar la ceràmica amb filabarquí.

A la necròpolis de Sabinar va trobar-se un atuell d'anàloga
forma que'1 que'ns ocupa: foradat també d'ambdós extrems i tota
la paret plena de foradets practicats quan la pasta era tendra i
cuit a foc lliure, igual que'1 de Riner (i).

Els forats d'aquest vas eren plens d'una substància blanca que
és de doldre no s'hája pogut analitzar.

Encara que trencat, el posseïm complert.
Es de pasta fina i de color vermell fosc. Amida:

Diàmetre major . . . . . o m tos	 Altura . . . . . . . . O m 115
Diàmetre menor. . . . . 0 m 05 5	 Gruix. . . . . . . . . 0 m 004

(I) MARQUES UB CBRR ALBO.-E/ Alio jalón.—Madrid, I909, pàg. 93.
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L'adjunt gravat ens representa, a la meitat de son tamany na-
tural, la secció d'un vas del qual sols hem trobat dos fragments.
El tros ratllat és autèntic i el puntat el probable. Es d'interès

c

constatar la seva existència en aquesta mina, car és una forma
abundant en altres estacions d'aquesta terra.

Tampoc hi manca, no obstant, la terrissa grollera feta amb la
mà, de qualsevol manera allisada en l'exterior, tenint com a única
ornamentació dos rengs de mugrons a la vora. Crec aquests afe-
gits utilitzats a fi de que no s'emunyís l'ansa de corda amb què
devien penjar els vasos. Els quatre mamellons de quiscún dels
vasos de les figures 14 i 15 semblen indicar aquesta mateixa utilitat.

Aquests dos vasos, les formes dels quals hem pogut reconstruir
amb fragments autèntics, amiden:

Fig. 14: Diàmetre de la boca. o m i 55

Diàmetre de la base. 0m 110
Altura . . . . . o m 165

Gruix . . . . . o moo6

Fig. 15: Diàmetre de la boca. 0m170
Dilmetre de la base. o- ioo
Altura . . . . . omiso
Gruix . . . . . omooq

Es aquell vermell de color, i gris aquest.
Trobarem un fragment decorat amb unglades que acusa la ma-

teixa forma dels dos vasos ultimament descrits.
Altre fragment sembla haver pertenescut a un plat de forma

troncdnica, amb mamellons.
Es sumament barroer el vas representat en la fig. 13. Ses

parets de dos centímetres de gruix són allisades en son interior i
reboçades amb els dits, barroerament, en son exterior, mostrant en
la pasta pedres de més de un centímetre de gruix. Posseïm frag-
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ments de tots els indrets del vas, però sots hem pogut unir auten-
ticament els de la base. La boca era circuida de dues tires amb
unglades decoratives i mugrons (').

De l'esquelet del minaire sols conservem algunes dents i, quasi
sencer, el peroné.

J. SERRA I VLLAI:Ó

El derroter aeri de Catalunya

E
LS companys de la Secció de Geografia i Geologia del

CENTRE han acullit, amb l'entusiame i bona fe que'ls
caracteritza, la idea de multiplicar les vistes panoràmi-

ques de Catalunya fetes amb aparells adequats. Ja l'amic Pulvé
ha fet assaigs afortunats amb un aparell de la seva invenció, seguint
les petjes d'en Schrader, quals treballs pogueren veure's en l'Expo-
sició cartogràfica organitzada per la referida Secció. Actualment
es tracta de construir o d'adquirir un aparell més perfecte, i desti-
narlo a un us intensiu.

Els panorames obtinguts fins ara pels socis del CENTRE, i espe-
cialment pel Sr. Pulvé, son encoratjadors, i no fora difícil treure'n
ja un resultat aprofitable en topografia. L'aparell inventat i cons

-truit pel Sr. Pulvé dóna les vistes amb horitzó fixe, i les altituds
representades pels sinus dels angles verticals, es a dir, deformades
en el sentit d'una disminució creixent amb la distancia al horitzó;
l'altre aparell utilitzat, 1'orograf d'en Soriano, les dona representa-
des per les tangents dels ànguls, o sia deformades en el sentit d'un
augment creixent fins a l'infinit, a partir d'un horitzó variable a vo-
luntat. En una profitosa conversa, el Sr. Ribera va ensinistrar a
alguns dels socis del CENTRE en el maneig d'aquest darrer aparell,
i es d'esperar qu'en treuran un bon partit en llurs excursions. Com
a mostra dels resultats, pot vèure's la reproducció adjunta del pa-
norama obtingut en la excursió que feren els socis Srs. Pulvé i
Franch al Puig Castellar. (Vegis Làm. V).

( t ) Devem aquest dibuix i el de la fig. 12 a D. Tomás Boix.
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Fins aquí, els panorames obtinguts per elements del CENTRE
han tingut un objecte contemplatiu, de satisfacció alpinista, cercant
com a punts de mira pics isolats d'on poguès ferse sens interrupció
un torn total d'horitzó, i d'on adeinés s'oviressin en tots els azimuts
valls més o menys profondes. Mes creiem qu'en lo succesiu, cal-
dria sistematitzar en lo possible aquest treball, amb vistes a la
utilitat inmediata, sens perjudici de l'obtenció de panorames artis-
tics i més o menys descriptius. Apart de les siluetes que pogués
reclamar el servei topogràfic de Catalunya, i a les quals el CENTRE

hauria de dedicar una bona part d'aquesta iniciativa, potser fora un
bon plan de disciplina, i ajudaria a coordinar el treball, pendrer com
a linies preferents les rutes aeries projectades per la Mancomunitat,
dibuixant les siluetes visibles des dels puigs situats a banda i altra
d'aquelles linies, amb el propòsit d'obtenir un derroter continuat a
dreta i esquerra d'elles, semblat als derroters nàutics, complementat
amb una successió de vistes frontals en abdós sentits de la cursa.
Aquest plan permetria aprofitar, no sols els panorames circulars,
sinó també els fragmentaris, que fins aquí han vingut abandonantse.

Sistematitzada d'aquesta manera la tasca, tindria el CENTRE la
satisfacció de veure'n en poc temps un resultat utilitzable i que
respondria a moltes conveniencies ensemps. Centralitzats els re-
sultats en mans de persona o d'organisme que en dirigís la conexió,
podrien agropars'hi amb caràcter complementari algunes de les
proves obtingudes per la Secció de Fotografia, que tanta empenta
sembla haver pres en aquests darrers temps, i entre tots arribar en
un terme relativament breu a la publicació del primer derroter aeri,
que podria ésser preferentment el del Pertús a Barcelona, perllon-
gat després amb el de Barcelona a les goles del Ebre.

Proposem aquesta orientació als nostres consocis, en la con-
fiansa de que pot contribuir a fer més fructuosa la empresa del es-
tudi panoràmic de Catalunya. I de pas desitjariam que donguessin
a coneixer llur opinió sobre aquest particular aquells a qui més
directament interessa, com son, entre altres, els ja citats Srs. Ri-
bera i Pulvé.

EDUARD FONTSERË
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La Casa. Municipal de Cervera

(Contribució a la història de
l'arquitectura civil catalana.)

TOT

aquel1 que visita per primera vegada la ciutat de Cer-
vera troba, per poc observador que sigui, una despropor-
ció palesa entre la vida de la població, poc activa o poc

ostensible, i la apariència grandiosa dels seus monuments. Fins
deixant a part l'edifici que hi fou bastit per Felip V per tal d'ins-
taurar-hi la Universitat de Catalunya, ja que aquesta institució hi
fou sempre forastera, altres monuments s'hi troben així mateix
desproporcionats per sa magnitut aparentment excessiva. L'esglé-
sia de Salita Maria té la grandiositat d'una catedral i la Casa de la
Ciutat, que li es veïna, té l'aspecte d'un palau desplaçat, el qual,
fins en la gran placa on s'eleva s'hi troba una mica encongit.
Però, com totes les coses, aquest casal té una història pròpia, en la
coneixença de la qual hom troba la raó del seu creiximent, i serà
bo de fixar-s'hi, car no hi està mai sobrada una revisió documental
d'un monument civil perdut en una ciutat poc visitada d'excursio-
nistes i del qual encara ningú no n'havia par l at amb dades certes ('>•

LA PRIMERA CONSTRUCCIÓ

La constitució municipal de Cervera pot posar-se en l'any
1182, data del privilegi d'Alfons I, concedint que els moradors de
Cervera poguessin juntar-se en Confraria (aquesta semblava ésser
la paraula cara a les institucions municipals d'Alfons I) i nomenar

-se consols que els representessin. El municipi embrionari de
Cervera no prengué, però, forma definida, corn tants d'altres, fins
el regnat de Jaume el Conqueridor.

Cal pensar que aquells primers consols, que des del segle xIiIé
foren nomenats paers, i els consellers que els assessoraven, havien
de tenir un lloc on cel•lebrar les juntes i on tenir l'escrivania i con-
servar els documents. Poc espai els bastaria com semblantment

(') Algunes breus indicacions poden trobar -se en DAVawses, Guía histórico descriptiva de la
ciudad de Cervera, Cervera, 1890, p. 417.
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era escàs l'espai que bastaba a la cort del Veguer i a la cort del
Bisbe, les quals trobem en aquel! temps establertes en el quarter
dit de Montseré, tal vegada l'indret més antigament poblat, i prop
de la plaça Vella.

Un llibre de consells de l'any 1332, el més antic que es con-
serva de la municipalitat de Cervera, ja ens manifesta com les
reunions es tenien en la Sala de la Paeria, i si bé la sala se'ns
mostra en els documents medievals com, oposada a l'alberg i ens
deixa imaginar una construcció no destinada a vivenda, cap notí-
cia concreta en podem deduir sinó la constatació de la seva exis-
tència. Ben aviat, però, els documents ens fan un xic de llum.

De 1338 sabem que en el consell tingut a 5 de febrer hi fou
llegida una lletra del rei fent saber als paers com tenia convocades
corts als catalans en la vila de Cervera. Sembla que els paers es
donaren pressa en tenir la Paeria en condret per a tal solemnitat,
fent-hi obres importants. La relació de les despeses, continguda
per menut en els llibres de Clavaria, no ens permet fixar exacta-
inent la mena d'obra que's feia; sembla, però, que es tractava de
millorar la Sala ja existent, refent el porxo que hi havia d'antic.
L'afany dels paers fou endebades; les corts no s'obriren fins dos
anys Inés tard i a Barcelona. L'obra de la Paeria cerverina tam-
poc degué tenir un compliment definitiu, per ço com tot sovint
parlen els documents coetanis de reparacions i d'obres a mig fer.

Aquesta Paeria antiga devia estar emplaçada entre l'església i
la plaça, tal com avui, però les seves dimensions reduïdes no li
deixaven amagar com ara el macís de l'església. Durant el segle
xiv l'església de Santa Maria es mostrava molt més aillada que
avui, Iimitant la gran placa del Mercadal en la qual cada mercade-
ria tenia un lloc apropiat; la fruita era venuda al peu del campanar
en 1362, ço que ens ve a dir que la gran torre de les campanes
restava encara aillada. En 1380, peró, la Sala tenia una porta
forana per on es pujava al campanar ( I ). El porxo de la Sala, que
era cobert de terra, mirava a la part del Mercadal coneguda amb el
nom de Cebolleria, nom que encara conserva (a).

(1) = Item, fem donar a pagar per lo dit nostre Clavar¡ a Bng, de Manya per una clau que feu
a la porta forana de la sala per que pogues puyar al cluquirn (A H. C.— Clavaria, ig8o, f. 59 v.0)

Avui encara no més pot hom pujar al campanar entrant-hi per la Casa de la Ciutat, essent tapiada
d'antic l'escala que hi porta des de l'església.

(2) Els llibres de 1400 parlen de l'empedrat del Mercadal (A. H. C. Llil de Cenacho, 140a,

f. 32 e. 0) Es possible que c1 ma.eix temps fos fet un porxo .davant o endret la Sala de la Paheria,
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LÀ 1 vi

A

Fig . 1.—La Casa de la Ciutat de Cerrera
Al Toas, a la.1rota. s'adivina 1a ponla lateral de 1'esglÒsia de Santa Ma ia. La Iaret pro•

vislonal de defensa construida durant la darrera guerra carlista en la part alta del canlpa-
u r ha estat treta en l'any 1919.

Po'. Remo.
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Fig. .—Pica beneitora do l'església de Santa Maria, amb el senyal del mestre de cases
Joan Barrufet. (Darreries del segle xvi.

Dibuix ¿' l'Arxiu Històric de Cervera. (Querol).

$4117J'
> )

Fig. 4. —Dibnix de la coberta dele capitois matrinionials de Francesc Puig, fill (any 1676).
.4rxiu His/òric de Cervera.
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}'ig. 5. —Escut de Corveta en una po ma lada de la Casa de la Ciutat, es•
colpit per .Jaume Padró en 1786 a semblanza de l'escut que havia fet en
1680 En Francesc Puig,

Fig. 6.—La Casa de la Ciutat de Cervera vista des de sota els porxos moderns que volteo la plaga.
Cc ,, t .v^,
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L'embelliment de la plaça on s'alçava la Paeria, sembla ha-
ver-se iniciat en 1420 amb el propòsit de construir «un bell porxe
e plaga que sie feit e construit a coneixença deis honorables paers
e deis vehins de la dita plaga e de maestres de la vila» ( I ). A l'obra
s'hi destinaven cent florins per part deis veins interessats, propo-
sant-se que la vila hi poses la resta, si a cas no hi bastava aquella
quantitat. Per documents posteriors, hoin veu que l'obra d'aplanar
la plaga fou cosa llarga i que hi fou extreta gran quantitat de
pedra que els paers pensaren utilitzar en l'obra de la Paeria ( 2 ). El
Mercadal restà molt transformat i la part alta fou dita després
plaga del Blat que és la que encara subsisteix, engrandida per la
part de llevant en el segle XVIII i rodada de porxos amb el nom
vulgar de plaga Major, i segons la llei amb el de plaga de la
Constitució.

El terratremol del dia 2 de febrer de 1428, el mateix que oca-
sionà la mortaldat de l'església de Santa Maria de la Mar, de Bar-
ceiona, malmeté la Paeria, la qual, segons els documents autenties,
«s'era tota consentida e oberta» de tal manera que els consells
s'havien de tenir en el fossar de Sant Joan o en la casa de la Con-
fraria del Sant Esperit, per tal d'esquivar els perills de la Sala
ruinosa (3). Durant bona pila d'anys es parlà de tant en tant de la
fretura d'adobar la Sala, i sospitem que fora d'algunes reparacions
no s'hi tocà res Inés, ço que no deixa de causar estranyesa, car els

en lo qual stigues lo pes del rey, e aixi mateix se fes un torn en lo qual se pesas lo blat que va als
molins, (A. H, C.-Clauaria, 1402, f. 148 i 159 Va) Aquest porxe serví alguna vegada per deixar-
hi confinats els mals pagadors; en l'any 1410 En Pere de Montbrió hi tenia lioslalge per raó de la
quistia (A, H, C.—Llib de Consells, 1410, f. 35 v.a)

Cf. Clavaria, 1372, f. 42 v-o i 1 373, f. 24.
( r ) eItem, acorda lo consell [de 4 desembre 1420] que si los prohomens e vehins los quals son

domiciliats entorn la plaça del mercadal e altres del dit quarter e de la vila donen cent florins a la
vila en adjutori de un bell porxe e plaça que sic feit e construit a conexença dels honorables pahers e
dels vehins de la dita plaça e de maestres de la dita vila. E si los dits cent florins no basten affer
la dita obra que la dita vila, dels bens de la universitat, hi haye a fer compliment fins que la dita obra
del dit porxo e plaça sie acabada. E si per ventura se trobarie mes quantitat dels dits. c. florins que
tot ço que si haye trobat haye convertir en la dita obra. E que los dits prohomeus del dit mercadal
de Sta. Maria puxan elegir entre si a cullin e plegar los dits, c. florins qui ells prometen per ells donar
a la obra dessus dita. > (A. H. C.—Llib, de Consells, 2420, f. 69.)

(2)	 A. H. C.—Ll, de Consells, 1445, f, 28.
(a) .Divendres a . uu. del mes de ffebrer any . a, ecce xxviii . foren a consell general los hono-

rables pahers, consellers e prohomens dejos scrits; ço es, en lo sementiri o fossar de sant Johan de la
vila de Cervera. E aço per tant com la sala de la paheria se ere tota consentida e oberta . E aço per
raho del gran teratremol que feu lo dia de santa Maria Candeller proppassat.»

.Digous a. v. de ffebrer del any . si ecce xxviii. foren a consell los honorables pahers e consellers
desus scrits, lo qual consell tingueren en la casa del Sant Sperit de la vila de Cervera per ra p o com lo
terratremol ha consentida e cruxida la sala del consell de dita vila e per relevar les persones de perill
acordaren de tenir lo en la dita casa.» (A. H. C, —LI. de Consells, 1428, f. tu i s6).
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segles xiv i xv foren justament els de més plenitut de la vila i les
construccions gòtiques que s'hi conserven ho diuen prou cla-
rament.

L'OBRA DEL XV eu SEGLE. ELS MESTRES YMOR i BARRUFET

La construcció de una nova casa de la Paeria tingué lloc en la
darrera desena del segle xVI. En feu la traga un mestre picape-
drer de Bretanya, dit Martí Ymor, el qual estant treballant en la
ciutat de Tortosa anà diverses vegades a Cervera per tal de fer-se
càrrec de l'obra (^). Un mestre cerverí, En Joan Barrufet, prengué
a son compte l'execució projectada, firmant amb el seu nom el
plànol del mestre bretó. Les profondes transformacions que des
d'aleshores ha sofert la casa de la Paeria, han fet escapols tots els
rastres de l'obra quatrecentista, però els documents resten i sola-
ment per ells en tenim alguna clarícia.

Els pactes que la vila concordà amb mestre Barrufet son de
l'any 1490 i en devem la notícia a la bona amistat del Sr. Faust de
Dalmases que en guarda els originals en sa notable col • lecció docu-
mental. L'obra devia algar-se damunt del bell porteo que havia
estat obrat a les primeries d'aquella mateixa centúria. La façana -
més extensa corresponia a la part de la plaça, on hi havia tres
arcades del portic que ara devien surmontar-se d'un empit i entau-
lament amb sis finestres o claustrons formats de columnes sisava-
des amb els basaments, capitells i arcs corresponents. Les altres
façanes eren de menor volada i no tenien sino dues o tres finestres.
Un pis superior, acusat per un nou empit cornisat, devia així ma-
teix claraboiar-se amb arquacions de claustre defensades per
l'ample ràfec de la teulada. El text de la capitulació va copiat
íntegrament en l'Apèndix documental.

La lectura dels pactes fa pensar tot seguit en una obra de gust
renaixent, més que en una construcció de la decadència gòtica.
Les columnes sisavades i les arquacions de claustre eren una
importació del mestre de Bretanya o eren de la mà d'En Barrufet?

( 1 ) .Item, ha pagat dit nostre clavar¡ a mestre Marti Ymor (?), pedrapiquer del regne de Bre-
tanya, quaranta sous a ell deguts per la dita vila per ço com per manament nostre es vengut dues ve-
gades de la ciutat de Tortosa a la present vila de Cervera per veure e tractar e ter certes mostres en
paper la obra de la paheria; per la qual raho ha vagat e treballat en la present vila a son cost e messio
per los quals trebals ti son stats judicats dits quaranta sous i han¡ apache en poder del dit Lorenç
Serra, notari, lo primer de dehembre any damunt dit. m ecce noranta. . . .	 . . li. lliures.'
(A. H. C.— Clavaria, 1490, 1 46 v.°),
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Cal recordar, per una part, que En Joan Barrufet pertanyia a
una família de constructors gòtics, com ho assenyala la conclusió
de l'obra de l'església de Santa Maria. Una pica beneitera avui
arreconada en una dependència de l'església ostenta, a manera
d'escut, un au fenix renaixent del foc, amb una llegenda repartida
en tres fragments que diu: Ba-ru fet, i és segurament el senyal
personal del mestre de l'obra. La reproducció que en donem en
la figura 3 permet fer-se'n una idea justa ('). Per altra banda, tenim
que el finestral de mig creuer projectat en 1500 i que En Barrufet
havia d'obrar, es ja típic del ple renaixement català.

El mateix Barrufet curà de l'execució d'un important adita -
ment que fou fet a l'obra en l'any 1500. Es tractava de substituir
unes tapies velles per parets de pedra i cals, en una de les quals
devia obrir-se un ample finestral de mig creuer molt ornat de
bocells i motllures, i proveit interiorment de bancs festeijadors.
Les portes de la finestra devien tenir un bastiment per tal de
posar-hi els draps encerats que fessin el servei de vitratges. Ve-
gi's el text dels pactes d'aquesta obra en l'Apèndix documental.
. Cap record gràfic, ni el més petit element arquitectural, ens

resta de l'obra dels mestres Ymor i Barrufet. Ni tant solament
gosariem assegurar que l'obra es complís en tots els extrems.

EN FRANCESC PUIG, AUTOR DE L'OBRA DEL SEGLE XVII

Un altre escultor devia destruir cap a les darreries del segle
xvii1 l'obra de 1'Ymor i d'En Barrufet, bastint en son lloc una
nova construcció que encara perdura, si bé que havent sofert un
important engrandiment que en part la transfigurà. Fou aquest
escultor En Francesc Puig, home tot ell donat a l'estil barroc
el qual dominà amb força traça. Ell ideà i construí la Casa
de la Faena de Cervera dina el gust feixuc, peró equilibrat, del
seu temps on la simetria era una condició primordial. Un portal
quadrat de grosses dovelles ressaltants i una finestra enmarcada
per pilastres i frontó trencat i avolutat serveix d'eix a tota la
façana; a banda i banda dues balconades bessones s'obren equi-
distants damunt de sengles portes secundàries. Una renglera de
finestres assenyalen el segon pis que acaba amb una grossa cor-

( 1 )	 Aquesta pica està empotrada a la paret dins una petita cambra, que serveix d'armari de
guarniments de l'església, sota el chor, a l'esquerra de la porta principal del temple.
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nisa. La mà de l'escultor es mostra amb ben poca finor de
detall, però amb un sentit just del valor decoratiu del conjunt, en
]'escut que corona la portalada i en les figures humanes de mig
cos que a manera de ménsules aguanten les llosanes dels balcons,
les quals figures, d'aleshores ençà, son l'encant de la quitxalla i mo-
tiu de controversia de la gent gran que en vol escatir la significança.

Les dovelles centrals de la portalada estàn ornades, com hem
dit, amb un escut de Cervera coronat i sostingut per dos infants.
Per reo com aquest escut és obra del seu temps trobaríem molts
escuts semblants escampats en construccions borroques, però ens
sembla haver trobat el model inmediat de l'escut de Cervera que
descrivim en l'escut que pocs anys abans En Joan i En Francesc
Grau havien posat en la portalada de la casa municipal que s'estava
construint en la ciutat de Manresa, casa que actualment es l'hos-
tatge dels jutjats i presons (')•

Començà l'obra d'En Puig a mitjans de l'any 1679, essent
forçós comprar algunes cases que impedien l'obra. Els tre-
balls seguiren fins l'any 1688 amb certes intermitències. Una
de les portes laterals porta una tarja amb una data, avui en part
il • legible per la mala conservació de la pedra, però que sembla
dir 1680.

D'En Francesc Puig no en tenim encara gaires referències
documentals. Sabem que era fill de un fuster de Cervera dit Pere
Puig i de sa muller Jerònima, i que el dia 27 de maig de 1642 con-
tragué matrimoni amb Angela Mirò, filla de uns pagesos de Gra

-nyenella (z)• Tres anys abans de son matrimoni (1639) li havia
estat comanada la continuació de l'altar de sant Isidre de l'església
major de Cervera, qual altar havia comensat mestre Roset de la

( 1 )	 SARRBT 1 AReós, Co,npendi de Història ,ir Manresa, p. 1117 i Art i Artistes Manre-
sans, p. 66.

(1) Fon-li donat per dot a dita Anna Miró per son tudor Damià Casanoves, droguer de Cer-
vera, i son gel mà Joan Miró, pagas de Granyenella, tres centes lliures, a más d'una casa del carrer
Major i les robes següents: aun vestit, lo que apareixera a dit Francisco Puig dels que te dit Joan
Miró: itero, dos caxes de noguer noves ab sos panys y claus, peanyes y arnelles: itero, dos matalaffs
de llana fina nous; itero, una atzarena de llana fina o sargeta; itero, un manto; item, dos flassades de
l&forma major la una vermella y la altra blanca, noves; ítem, vuyt llansols, dos de llens y sis de ca-
nem; itero, dotze camises, vuit de canem, tres de llens y una de tela; item, tres estovalles de pinte
ample y dues de comunes; ítem dos dotzenes de torcaboques; ítem, sis tovalloles llargues; itero, una
tovellola quadrada: item, quatre coxineres de tela ab sos coxins; item, un devant llit de ret sobre po.
sat nou; itero, un bancal; item, un drap de pastar y un devantal de pastar; itero, tota la roba de son
fadrinatge, y la demes roba, a coneguda.e

A. H, C.—Fons Notarial, notari Campardó.
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mateixa vila. En l'any 1645 veiem a En Francesc Puig actuar
de fermança en uns pactes que els jurats de Ciutadilla havien fet
amb el pintor aragonés Joan Verdós, domiciliat a Cervera, sobre
la pintura del retaule del sant Crist i de una imatge de sant Miquel
pel preu de 96 lliures ( r ). Un 611 d'En Francesc Puig, portant el
mateix nom i exercint semblantment l'ofici d'escultor, casà en 1676
amb Anna Maria Cava, de Guissona ( 2); en la coberta dels capítols
matrimonials hi es representada la nova parella en mig d'al•legories;
es ço que reprodueix la figura 3.

Un llibre conservat a l'Arxiu Històric de Cervera ens dóna molts
detalls sobre l'execució de les obres planejades per l'escultor Puig (3).
Un document de 1683 que forma part de la col • lecció del Sr. Dal-
mases, ens deixa suposar que En Francesc Puig, fill, intervenia en
l'obra de la Faena d'una manera directa, tal vegada en substitució
del seu pare (4). La figura 2 mostra l'obra d'En Francesc Puig tal
com avui es conservada, però aillant-la de la prolongació que hi fou
(eta en el segle Xviii.

La distribució interior de l'edifici ha estat molt modificada en
les restauracions posteriors. Per una descripció que va fer l'es-
criptor cerverí En Josep Corts vers l'any 1724, sabem que en la
planta baixa hi havia, a més de les presons, la cort del Batlle i

( t ) eDie decirna decemñris anuo 1645. Andreu Bergada, Fran co Fort i Pere Xanxa jurats del
dit any de Ciutadilla donen a pintar lo retaule del S. Cristo de la iglesia parroquial i una imatge de
bulto de S, Miquel a Joan Verdos, aragones havitant en la viula de Cervera, ab los pactes següents,
so es, que dits jurats se obliguen a fer portar dit retaule a Cervera pera pintárlo e les grades de dit
retaule les cuals se inclouen en dit retaule tot lo qual ha de ser dorat de bon or i la grada i los ca-
pitells daurats colorits i san Juan a la un pedestral i nostra S. a a l'altra e 1 camps del retaule ab un
color de coel ab resplendor, i colorar la creu del Cristo. Lo st. Miquel daurat i stufat e tot lo predit
es per preu de noranta sis liures, dic 96 Il ., pagadores ab dos iguals pagues, la primera comensant
l'obra; per la qual primera paga lo dit Juan Verdor pintor dona per fermansa i per seguritat de dita
obra a Fran en Puig, scultor de Servera, prnt, lo qual se obliga com a fermansa per le dit efecte ab
totes les elausulas requisides i libra paga a compliment de dita cantitat acabada que sia 1 obra: i
vallan dits jurats que cuan se tornes dita obra ja feta de Servera i si rompes alguna cosas que siga
obligat dit Verdos a corregirla la cual obra se obliga donarla feta a miga quaresma proxim vinent,
amis ho juran tan dits jurats com dit Verdos, pintor, e dit Puig, fermansa, ab totes les clausules re-
quisides. Testimonis Fran ea Rubinat i Tomás Tarraga, tots de Ciutadilla. Nota.—a ea de febrer
de 1647 Joan Verdos fa apoca de haber rebut les cantitats consignades per la dita pintura.n

Arxiu parroquial de Ciutadilla, document comunicat per Mn. Sang Capdevila,
(2) .Consistí el dot de la novia en set centes lliures i les robes segiients: .Primo, un vestit de

tabi ab Barda pie de tsfeta; item, altre vestit de xamellot; item, un manto de escomilla; item, dos
caxes de noguer ab sos panys y claus a tall de monja y la demes roba tant de lli com de llana a la
bona coneguda de dits senyors los pares.e

A. H. C. —Fons Notarial, notari Rafel Joan Renyer.
(3) A. H. C.—Llibre de les obres de la casa de la Pa/seria.
(4) Cervera, Col lecció Dalmases. —Memorial de les obres fallen afee en la casa de la vila

de Cervera, fe! per Francesc Puig, menor sculptor en -mayg del any 1663.
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l'oficina dels drets de portes a banda i banda de l'entrada, mentres
que al pis principal i a l'entorn de un rebedor hi havia escrivanies,
una sala gran amb els retrats dels reis des de Ferràn el Catòlic, la
sala de l'Ajuntament, paramentada de damasc carmesí, la caixa
dels Comuns deposits, la capella i una galeria a la banda de sol
ixent, amb arcades i columnes per on se gosava de la visió dels
camps.

En Josep Reguer, fuster de Cervera, va admetre, a 14 de setem-
bre de 1692, el preu fet de les portes de les sales que s'obren al re-
bedor.

L'ESCULTOR JAUME PADRÓ PLANEJA L'ENGRANDIMENT

DE LA CASA

Durant el segle XVIII Cervera feu una creixença sobtada. La
Universitat literària que hi fundà el rei Felip de Borbó, provocà.
ben aviat un augment de població i un espandiment urbà; i no era
solament numérica la creixença, sinó que era la mateixa categoria
de la vila, ciutat des d'aleshores, que s'elevava palesament. Bé
pot dir-se que tota la vida de Cervera restà lligada a la Universitat;
res ho prova tant com la sostregada que rebé quan a mitjants del •
segle següent li fou llevada. Amb l'Academia semblava que
arrenquessin tota la vida de la flamant ciutat.

La creixença, doncs, del segle XVIII devia comportar mudan-
ces que li donessin 1'adabtació necessària. Una d'elles fou l'en•
grandiment de la Casa Municipal. De moment no es pensà sinó
en construir unes noves presons a un costat de l'edifici municipal,
cosa que bé prou ho reclamava l'estat misserrim i inhumà de les
antigues, i després es volgué lligar aquesta empresa amb la fretura
de lloc que era observat en la Casa de la Ciutat. Els plans fòren
nombrosos i les discusions vives, adoptant-se per fi el criteri d'En
Jaume Padró, l'escultor manresà que tingué a Cervera una llarga
permanència ().

El plà d'En Padró en la obra projectada en la Casa de la Ciu-
tat, era senzill: respectar l'obra existent, donant-li major amplitut,

(') .Itera a Jaime Padró, escultor por el trabajo de haver echo un segundo plan o planta de las
reales carceles, que con licencia del Rl y supremo Consejo de Castilla se han de fabricar en esta cia.
dad qual plano se hizo para remetirle a su Alteza, a fin de conseguir el mejor acierto en dicha fabrica
y prosehir en ella con entero acierto con arreglo a las intenciones de su Alteza. Parece de libranza
de t6 noviembre de 1782 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . . .	 .	 5 11, la s.6.s
(A. H. C.—Cornples de jira,bis i arbitris, 5777-1802– f. 97.)
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Fig.. 7 1 S.—Ménsulos d'En Francesc Yuig (1680).

Fig. 9.—Ménsulos d'En Jaume Padró (?) (I S1).
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conservant, però, l'estil amb cura extraordinària. De tal manera
fou complert, que la major part d'aquells qui contemplen la façana
no es donen compte de la modificació soferta. El temps ha ajudat
a la unificació, igualant el to de la pedra envellida.

Consistí l'obra d'En Padró en engrandir la Casa Municipal afe-
gint-hi una altra finestra i una altra balconada, destinant la part baixa
a presons i el pis a sala consistorial i altres dependències, suprimint
la galeria. En el dintell de la porta nova s'hi llegeix la data de 1786,
sobrepassant de cent sis anys la data de la portalada de l'altre
extrem. En Jaume Padró cobrà 5 lliures, 12 sous i 6 diners per la
planta de l'obra nova, l'execució de la qua] fou atorgada al mestre
de cases Marc Gaudier pel preu de 5oo lliures. En el contracte
s'estipula que les figures de les ménsules que han de sostenir les
llosanes dels balcons han d'ésser semblants a les dels altres dos
balcons, però sens que n'hi pugui haver dos d'iguals, posant -se la
condició d'haver de presentar els dibuixos de les figures abans
de procedir a llur execució (')• No diuen els documents qui fou l'es-
cultor que treballà les figures, però la intervenció d'En Jaume Pa-
dró i certs detalls de factura fan creure que el mateix Padró pogué
ésser l'autor de les escultures, si bé que l'afany de imitar les figu-
res velles li podia dissimular en gran manera l'estil personal.

Representen dites figures personatges alusius a les presons
que foren el motiu ocasional de l'obra, ço es, dos homes que xiulen
com si demanessin auxili per la detenció d'algun malfactor fugitiu,
un escarceller amb les claus de la presó a la mà i dos homes ama-
nillats que deuen representar els presos.

(•) a[Preufetdel'obra de l'enfront de les novespresous, segaintl'orde del de la Casa de la ciutat,
1785, octubre, 24.]... Primo, sapia lo impresari de dita obra que haura de fer y construhir sinch bas-
'taixos o figuras per sostenir lo baleo que se ha de posar en dit frontis de las novas presons, havent de
ser dits bastaixos de pedra del Talladell y de igual o semblant hechura o fatxada als dels balcons de
la casa de la ciutat ab la prevensió que la fasomia ha de ser diferent de aquellas y no podra haverni
dos de iguals, havent de fer un diseño o dibuix y presentarlo al I11tre. Ajuntament antes de formar
dits bastaixos o figuras per sa aprovació, las quals y cada un de ells ha de ser de una sola pesan que
prengue tot lo gruix de la paret.

Item, sapia que haura de fer de pedra del terreno las llosanas de dit baleo iguals en llargaria, bo-
lada y mollares a las dels altres balcons de la casa de la ciutat.

Item, sapia que haura de fer las quatre brancaladas dels dos portals del balcó y las enclavias de
ellas y tota la demes obra desde la enclavia del portal de baix fins a las enclavias dels portals del balcó
inclusive que es tot lo quadro de dit balcó,..

Sapia que haura de fer de pedra del terreno la finestra que demostra lo plano de las presons y Iam -
be las armas de la ciutat que estan figuradas en dit plano, ben entes que ditas armas han de ser de
pedra del Talladell... (A. H. C,—Llibre d'Actes i Negocis, 1785-1788, f. 95). — Cf. Llib. de Consells,
1785, f. 139 v?, 141 y .0, 148, 149 v?, 183 v. 0 i Lib, de Compsy Arbitris, 1785, f. 43).

(L'obra queda per Marc Gaudier, mestre de cases de Cervera, per 500 lis.)
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El mateix escultor manresà prengué cura de la ornamentació
de la sala dels consells en l'any 1796, fent-ne una traça general,
dibuixant el perfil de les obertures i treballant en les cornises (r).
El floró de la volta i el domas de les parets sembla que no hi foren
posats fins l'any 5802 amb motiu de la aparatosa rebuda feta al
rei Carles IV i a son seguici (2).

Bé pot dir-se que En Jaume Padró fou un home providencial
per Cervera. El seu pas el deixà senyalat amb una gran porció
de obres monumentals que poden ésser encara avui motiu de profi-
tosos estudis. El chor de l'església major rodat de imatges, l'al-
tar del Sant Misteri en la mateixa església, fet a i'estil del que ell
mateix havia fet en la cripta de la Seu de Manresa, i sobre tot
l'altar de la capella de la Universitat, que per ell sol basta a fer la
reputació d'un artista, son altres tantes monjoies del seu pas (3).

Aitai com En Padró deixà la façana de la casa consistorial és
aital com avui la veiem, una mica desmarxada, certament, però cal
recordar que no son els temps actuals com els temps d'En Jaume
Padró.

LA CAPELLA

Ja de l'any 1494, ço es poc temps després del contracte d'En
Barrufet i En Martí Ymor, tenim notícia del propòsit de fer una
capella en la casa de la Paeria «a servey de Nostre Senyor Deu e

(1) «Nota y compte de lo que he treballat jo Jaume Padró per aquella part de obra del nou saló

de las casas del Illtre. Ajuntament per orde del Sr. Dn. Andreu de Massot, coro a comicionat de

aquella obra en est any de 1796
Per lo dibuix del saló .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 5 11, lo s.

	

Per nou jornals y mitg de treballar la grega . . . . . .	 9 11. ro s.

	

Per lo dibuix de las portas balconeras de dit saló . . . .	 r 11. r6 s.

	

Per traurer las plantillas que se offeriren per dita obra. . .	 r 11. i6 s.

	

Suma	 09 11. ra S.

Cervera i9 octubre de 1796.—Jaume Padró. (A. H, C. —Li. de Comptes de propis i arbi!ris, 1796.)

(2) .Compte de las mans y materials que se han gastat y empleat en fer 3 florons en la Casa

de la Ciutat, esto es un per lo salo haont se tenen los Ajuntaments y los dos al salo gran en efecto sos
-tenien 3 aranyas de cristall que se colocaren per adornar dits salons por la vinguda de SS. MM. en la

present ciutat que per junt es de valor dits florons y ajustats per.. . . . . . . . . . 45 Ils,
Cervera y setembre 09 de iSoa. Josep Domenech, fuster. (A. H. C.—Li. dels comptes por la sin-

goda de Carles IV, memorial n. o 03)05.
Per colrar els tres florons cobrà 6o lliures Joan Estero, dorador (Ibid. n o 37),
(3) Pot veure's una noticia breu de les obres d'En Jaume Padró i algunes ind(cacions biogràfi-

ques en A. DURAN r SANaerta, L'EscullorJaume Padrí (.Nuevo Ambiente., Cervera, n. o Sr, ar no-
vembre 0905).
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decoració de dita casa» ( r ). Tal vegada seria amb destí a l'esmen-
tada capella un retaule que en 1548 es parlava de posar a la casa
de la Paeria i per la pintura del qual es deia que havia d'ésser pre-
ferit un pintor fill de la vila.

Quan a les darreries del segle YvIil s'acomplí l'obra de la casa
nova, hi fou construida una capella de la qual se'n veu encara el
marc de la portalada, de pedra, amb l'escut local en la part supe-
rior com unic ornament. L'interior avui destruit per tal de fer-hi
passar una escala provisional, estava ornat de plafons de guix mot

-llurats. Per l'obra de la capella cobrà 33 lliures En Francesc Puig,
l'autor de l'escultura de la façana. Damunt l'altar de la capella no
s'hi posà retaule sinó una pintura en tela representant la Concepció
de Maria, obra del pintor Bernat Amorós, al qual foren pagades
22 lliures en l'any 1687 ('). Un quadre de la Concepció, que proce-
dent de la Casa de la Ciutat es troba avui a l'Arxiu Històric es molt
possible que sigui la pintura d'En Bernat Amorós.

La capella no posseí retaule esculturat fins l'any 1709. Un es-
cultor de Tàrrega, Feliu Ribas, prengué l'encàrrec de fer-lo en 1705
firmant una capitulació minuciosa i adaptant-se a una trassa que
havia presentat (3 ). Aquest retaule que encara es conserva a la Casa

(1) A. H. C.—Llib. de Consells, 1494, f. 25 v
(2) A. H. C.—Llibre de les obres de la casa de la Pa/eria, f. 29.
(3) Consell de 4 de febrer de 2705.—cE aixis mateix fou per dits Illtres. Srs. de pahers proposat

que ja V. S. a veu quant pobrament esta la capella de la casa de la paheria sens retaulo ni altre ador-
no que lo de un quadro de la Conseptio de Maria Santissima, lo que apareix molt mal a quantas per-
sonas ho veuhen, per lo que ha aparegut proposar a V. S.a que per fer lo retaulo y adornar dita ca-
pella se aplicassen uns quants anys fins a la quantitat seria menester las 25 11. s. de la fabaica de [la]
Conseptio te obligació de donar lo arren[da]tari del aiguardent, ja que ans nos fara dita fabrica se-
gons se ecu ni aura per molts anys.

Sobre la qual propositio foudeliberat que las a5 li, de la fabrica de la Conceptio nos toquian sino
que los Illtres. Srs. de pahers de diners de la ciutat gastian lo que convinga per lo retaulo y adornas
de la capella puix ja veuhen es precis y necessari lo ayer se de fer por lustre de la ciutat.. (A. H. C.
—Li. de Consells de ^ qa , 16S7•17o8, f. 286 v.0

La part essencial del contracte de l'obra del retaule, clos el ha 25 de maig de 1705 es com se-
gueix: « ..E primerament los dits Illtres. Srs. de pahers donen a fer al dit Felix Ribas un retaulo por
la capella de la casa de la paheria de dita ciutat que a de umplir tot lo puesto de dita capella tant de la
alsada com de la amplaria coniforme la trassa que ha presentat aquell en un pergami en la qual cc
firmaran de propia ma dits Illtres, Srs. de pahers advertint que aixis com si troba la figura de s, An-
toni de Padua en lloch de esta hi ha de fer la figura de la Concepcio de Maria santissima ab un trono
ab nuvols y minyons, aquella mes rellevada que lo restant de la historia y tambo, una gloria ab nu-
vols y minyons y aixis com dalt del remato si troba la figura de st. Francesch en lloch de ella ha de
feri la figura de St. Miquel ab lo diable als peus.

Item ab pacte que dit retaulo ha de tenirlo fet y assentat dit Felix Ribas en dita capella per tot so
mes de agost primer vinent..

El preu eren 175 lliures; foren testimonis Josep de Montserrat i Brossa donzell, i Francesc Puig,
escultor.

A. H. C —Llibre d'Actes i Negocis, 1695-,707, f. 236,
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de la Ciutat es ben poc afortunat de composició, i sembla com si
tota l'habilitat de l'autor s'hagués concentrat en la imatge central,
més ponderada i discreta. En 1739 fou reparat aquest altar per
En Josep Caballol, escultor de Cervera, i daurat per altre cerverí,
En Feliu Arnau f '). Aquesta darrera data és la que es llegeix en la
part baixa de l'altar.

En 1719 s'acordà celebrar missa en la capella tots els dies de
ajuntament «per lo major acert de la republicau.

Avui la capella no existeix; a l'extrem dret de la sala dels re-
trats s'obra la porta d'un petit recambró on el trist altar d'En Feliu
Riba es troba molt faltat d'ambient i oblidat de tothom.

RETRATS REIALS

En una sala espaiosa de la Casa de la Ciutat, dita comunment
sala dels retratos, s'hi veuen finsa 23 quadres anib els retrats d'altres
tants reis o reines des de Ferràn el Catòlic a Carles III, representats
tots de tamany natural en teles gaire bé uniformes de mida, penja-
des a una mateixa alçada a tot el volt de la sala, i guardant escru-
pulosa separació de sexes. Malgrat llur escas valor artístic i os-
tentar alguns d'ells senyals de no haver estat sempre respectats,
ofereixen una bona impresió de conjunt, revelant l'afany posat en
obtenir una decoració sumptuosa de l'edifici, cosa que en aquest
cas s'hauria assolit si els rigits personatges reials gaudissin d'un
mobiliari més adequat i si la decoració arquitectònica hagués tro-
bat de tant en tant una mà curosa que la restablís de les ferides
del temps. ,

Tot d'una s'observa en les pintures una certa uniformitat espe-
cialment en les que representen personatges més antics, ço que fa
pensar no solament en un parentiu dinàstic sinó fins en una ma-
teixa mà de pintor. Aixó ens fa creure que deu ésser certa la no-
tícia que hem trobat en un document de l'any 1678 referent a un
encàrrec que havia de fet-se a Madrid per tal d'obtenir els retrats
de tots els reis de la casa d'Austria (2). No estava aleshores obrada

(t )	 A. H. C.— Clavaria, x 739, f • 4.5 v.o
(2) «A la qual magnifica promenia [consell de 4 de setembre 7678] fonch per dits magnifichs

senyors de pahers proposat que en una vintiquatrena se Migue que per adorno de la sala del Concell
serie be se fes venir la casa de Austria, y que com se age donat orde a Madrid pera que se fessen los
quadros y avent procurat cercar una trassa pera que la dita sala del Concell sie mes clara del que es
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la sala on es troben avui els quadres sinó que eren destinats a la
antiga sala del consell que ja es tenia el propòsit de modificar.

Un dels retrats de reines, per cert el que ofereix més origina-
litat, no porta com els altres el nom del personatge representat,
contenint, però, el nom del pintor i la data: Emmanuel Arnau, fecit,
Barcltinone, 1690, ço que ens permet suposar que es tracta de Ma-
ria Lluisa d'Orleans, esposa de Carles II, el retrat de la qual no
podia haver entrat en la comanda feta en 1678, car son matrimoni
no havia encara tingut lloc.

En 1701 degué ésser fet el retrat de Felip V, pel pintor Joan
Revila, el qual sembla que no agradà, veint-se obligat a reformar.
lo o a tornar els diners rebuts (').

Pocs anys després, durant la guerra, una vegada fou reconegut
per rei l'Arxiduc d'Austria, sa imatge fou posada també a l'igual
que la dels reis anteriors en la sala del consell. Fou autor de la
pintura, avui perduda, En Josep Vinyals, de Barcelona, cobrant-ne
16 lliures IO Sous (2).

Restituida la obediència al rei Felip V, passada ja la guerra,
la ciutat de Cervera envià a Madrid dos representants per tal de
gestionar les gracies que li havien d'ésser concedides. Aquests
representants enviaren tres dels retrats reials, un de Lluis Primer
i dos de les reines, probablement les dues esposes de Felip V, en
el retrat de la segona de les quals s'hi llegeix la data 1718 (3).

Dels retrats de Ferràn VI, Carles III i Maria Amalia, muller

no es estat possible ab que no y ha mes medi si no es alsant lo sostre per lo que Vms. se serviran de-
lliberar lo fahedor, Sobre de la qual proposicio fonch delliberat que se also lo sostre y se gasto lo que
convingue.. A. H. C.— Llibre de Conselts, 1677-1690, f. 37.

(1) .Finalment fonch per dits Illtres senyors de pahers proposat [en el consell de 22 de febrer
de 1702]que los senyors pahers pasats feren fer a Joan Revila, pintor, un retrato del rey nostre sen^-or
(Den lo guarde), lo qual no esta ab la deguda perfeccio segons molts diuen y no obstant dit pintor
oye offert acomodar dit retrato nou ha executat, per so veyeu lo que s degue obrar.

Sobre la qual proposicio fonch per dita Iltre. promenia deliberat que aftes lo pintor a offert eco-
modar dit retrato lo acomode, o be torne lo diner per ell se li dona. A. H. C.—Ll. de Consells de 24.a
1687-1708 1. 244 v

(2) = E axis mateix fonch proposat [en el consell de t3 de juny de 1706] sian servits deliberar
sis tara fer lo retrato del rey nostre senyor Carlos terser (que den guarde) Sobre la qual proposició
fonch deliberat que se fassa fer dit retrato, ab la matexa medida que los domes son en la sala..
(A. H. C.—L1. de Consells de 2441 . 1687 - 1708, f. 332 yo)

•Dich lo bax firmat que tinch rebut la condita de 3 doblas las quals me las paga lo señor Fran-
cisco Pomes i Mensa per aber pintat un quadro del rei Carlos 3 perla vila de Cerbera y per cer labor
fas la present bui 12 de octubre ani 1706.—Joseph Vlnyals, pintor, son 16 11. xo S. (A. H. C.—Me-
morials de Comples.)

(1) .fas pagué Cien Libras por los tres retratos enbie a la Ciudad uno de Luis Primero y los
dos de las reyaas y es en datta dicha cantidad . . . . . . roo 11. (A. H, C.—Memorial de les
despeses ocasionades a Madrid por D. Ant.n Ganyet durant sa sindicatura, 1713.1718).
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de Carles III, no en sabem altra cosa sino que en 1778 fou arreglat
el ropatge d'aquest darrer pel pintor Mateu Segobia (I)•

No es conserven el retrat de Carles IV ni el de sa esposa Ma-
ria Lluisa, constant documentalment, com pintats per Pere Pau Mon

-tanya, de Barcelona, en 1789, pel preu de 2,000; rals (^) • Aquests
retrats foren posats en 1802 al frontis de la casa en cel • lebrar-se les
festes per la vinguda dels reis a Cervera. Aquell mateix any i pel
mateix motiu foren posats a tots els quadres els senzills marcs que
encara porten (3).

En la sala de reunions hi ha altres dos retrats reials de major
tamany, ço es Felip V i Ferràn VII. El primer, fet probablement
durant el trasbalç de la guerra, no l'hem pogut documentar; el
segon es obra del pintor barceloní Domingo Bosch que el pintà
en 1809 pel preu de 37 lliures i Jo sous (4).

Fa una mica estrany de veure tanta reialesa en les parets des-
crostades de l'Ajuntament de Cervera; no obstant, col•leccions
semblants podrien ésser contemplades en altres viles i ciutats
reials si les turbulències polítiques no els haguessin estat massa
funestes. A Cervera mateix hi havia encara una nova sèrie icono-
gràfica de les dinasties espanyoles. Pertanyia aquesta a la Univer-
sitat i sembla haver-se perdut totalment com no sigui que en for-
messin part dos retrats, un d'ells de Carles II, que posseeixen els
Srs. Miquel, de Barcelona, segons ho vol una tradició familiar.

Si l'enfront principal de la Casa de la Ciutat de Cervera mostra

( i )	 A. H. C.— Comptes de propis i arbitris, 1777•18n2, f. 29 V-o
(2) aSe nota que falta satisfazer a Pedro Pablo Montaña, pintor de la ciudad de Barcelona, la

cantidad de dos mil reales de ardites por el importe y valor de los dos reales retratos de sus magesta-
des (que Dios guarde) que por falta de caudales y haver consentido en la espera el pintor no se han
satisfecho aun y se satisfaran quando entren caudales cobrando su correspondiente recibo. Cervera
noviembre 7 de 1789.—Joseph Pomes, mayordomo». (A. H. C. —Li. de Comptes de laproclamacíá de
Carles IV.)

(8)	 A. H. C.—Llibre de Comptes de la proclamació de Carles IV.
( 1) «El Ilustre Ayuntamiento de la ciudad de Cervera, Principado de Cataluña. De acuerdo de

los Sres. que componen aquel cuerpo el Mayordomo de propios Francisco Balcells de los caudales que
se hallan en su poder satisfará a Domingo Bosch, pintor, la cantidad de treinta y siete libras, diez
sueldos Barcelonesas y son por su trabajo de haber echo el retrato de cuerpo entero de Nuestro Ama-
do Monarca Don Fernando séptimo (que Dios gde.) para colocarlo en la Sala de Aytos. por cuya ra-
zón le corresponde segun el tenor del Reglamento dispuesto por el Consejo, cuyo pago estando apro-
vado por los vocales de la Itre. Junta de Propios, tomada la razón por el contador, y recibo del inte-
resado a continuación de esta libranza (y no sin dichos requisitos) se le abonará en la cuenta de su
cargo.—Son 37 11. zo sous.—Cervera, julio 2 9 de 1809.—Henrique de la Mata .= El Marques de Cap-
many = D. Mariano de Salat = Fausto Massot = Rafael Montaner =Francisco Llobet. —Visto Bueno
por la Junta de Propios:—Mata = Massot = Montaner =Joseph Antonio Pasen Dipdo. = D. Ramón
de Requcsens, Sindo. Pror. Gl. Tomó la razón Llorens y Porta, Contador,, (A. C. H.—Propis iArbi-
tris, tol. 40).
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el treball de les dues etapes distanciades d'un segle, més treballosa
hom veu encara la part de la casa que dóna al carrer de Santa Ma-
ria. La part baixa es deixalla d'una capella anexa a l'església,
construida vers l'any 1366 sota la invocació de santa Eularia en
compliment d'una disposició testamentaria d'En Jaume des Solà (_).
En Pere de Vallebrera, constructor del campanar de Santa Maria,
tenia facultat, en virtut de certa capitulació, de posar un torn en
la capella de santa Eularia, trencant la volta, per tal de tenir més
lleugera la tasca de pujar les pedres a la torra ( 2)• Després aquesta
capella serví de presó.

Damunt de la capella s'hi edificà part de la antiga Sala. Unes
finestres reixades i ornades amb targes de cervals acusen la cons-
trucció del segle XVI¿. Sota el rafec de la taulada hom veu un ferro
clavat a la paret i a son extrem una gabia de ferro penjada.
Aquesta gabia fatídica era l'estoig del cap de l'argenter Joan Ba-
laguer, esquarterat per la complicitat que li fou suposada en el
robament de la relíquia del Sant Misteri en l'any 1619. Una vella
cançó el ressò de la qual ja s'es esvaït del tot, feia:

—Dones de Cervera,
quina festa feu?

—La del Sant Misteri
de la Vera Creu.

—Si l'haveu perdut;
si l'haveu trobat?

—A dalt de l'iglesia
trobareu lo cap!

No era dalt de ]'església sino dalt d'aquesta casa de la Paeria,
la evolució constructiva de la qual liem intentat seguir pel rastre
dels documents.

A. DURAN I SANPERE

(1) A. H. C.—Llib, de Consells, 1366, f. 3'.

(2) A. H. C.—Llib. de Consais, 14a5, f, 26.
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APÈNDIX DOCUMENTAL

PACTES FIRMAT ENTRE LA VILA DE CERVERA 1 EL MESTRE DE CASES

JOAN BARRUFET PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA CASA DE LA BAERIA.

2 desembre 1490.

Capitols de la obra de la casa de la paheria de la vila de Cervera, donada
a fer a mestre Johan Barruffet maior de dies, mestre de cases de la dita vila.
En 1 any ,o cccc. noranta, stant pahers los honorables

Micer Manuel Boix
Joan Moixo
Bernat Boix
Anthoni Domingo

Obra de la yaheria de Cervera

En nom de nostre Senyor Deu Jhesuxrist e de la humil Verge nostra
dona Sancta Maria, mare sua sia. Amen.

Capitols fets, concordats, fermats e jurats per e entre los honorables micer
Manuel Boix, Johan Moixo, Bernat Boix e Anthoni Domingo, pahers, e Pere
Çabater, sindich ordinari 1 any present de la vila de Cervera, mossen Johan
d Altarriba, mossen Anthoni de Vilaplana, cavallers, Vicent Senahuga, Johan
Ponç, notari e Anthoni Saliteda, promens en aço elets, presos e associats per
los dits honorables pahers en virtut de la potestat a ells donada e atribuida
per lo honorable consell ordinari celebrat en la Sala de la paheria de la dita
vila a	 del mes de	 del any corrent y deius [s]crit de una part
e mestre Johan Barruffet maior de dies, mestre de cases de la dita vila de la
part en e sobre la obra fahedora en la casa de la paheria de la dita vila, ço es
sobre aquella, obra que es stada principiada fer per lo dit mestre Barruffet en
la dita casa o llimits de aquella e pus verament en la part de dita casa appe-
llada lo porxo, sobre la factura de la qual obra, empits, entaulament, vasa-
des, coronaments, ffinestres o archets e claustrons e altres coses necessaries e
opportunes a perfectio e decorament de dita obra son stats fets e concordats
los capitols seguents:

E primerament es stat pactat, convengut, acordat e per pacte expressa-
ment deduhit entre les dites parts que lo dit mestre Johan Barruffet hage e sie
tengut e obligat juxta forma e similitut de la traça e designacio per aquell feta
en dos papers de la obra fahedora en la dita casa de la paheria e en los llochs
de aquella damunt specificats e nomenats en los quals papers es scrit de la
propia ma del dit Barruffet en dos llochs =Johan Barruffet, los quals papers
dit Barrufet ha donats e lliurats als dits senyors de pahers e promens, ffer e
assentar e edifficar sobre la obra que ja es principiada en la dita casa de la
paheria o en lo porxo de aquella axi sobre los tres archs que miren damunt
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lo payro e sobre lo arch qui es en la cantonada qui affronte ab les parets de la
cappella de sent Miquel construhida dins la esglesia major de la dita vila

com encara en la part de dita obra que se te de fer sobre lo portal o entrada
de la dita casa de la paheria e que afronte ab la casa del dit en Johan Moixo,
seguint sempre empero lo dit mestre Barruffet en tot e per tot la forma e
designacio de la dita traça e millor si millor pora; e en forma e manera que
dita obra stiga accabada ab tota deguda perfectio accabament e polinquesa
{fent dita obra en totes les parts demostratives de aquella, axi dins com deffo-
ra, de bona pedra pichada de bona color e fortaleza. Los empits, entaula.
ments, ffinestres o archets e claustrons seguents: ço es a la part que respon
damunt lo portal o entrada de la dita casa de la paheria e que affronte ab la
casa del dit en Moixo sie tengut q obligat lo dit mestre Barruffet ffer e ediffi-
car fundament de obra tal com necessari sera e sobre lo qual fundament edil
fich e face empits e entaulament de bona pedra pichada. E sobre dits empits
e entaulament una o dues finestres o archets ab ses bones vases, capitells,
coronaments e colones huitavades e segons sia traçat en dita traça e millor si
millor pora e segons la obra requerra e volra a coneixença dels dits senyors
de pahers e promens o de la maior part de aquells. Mes, sobre los tres archs
qui son a la davantera que guarden el peyro, los quals ja son fets, sie tengut e
obligat segons dit es e en la man[era] e forma damunt dits ffer e edifficar de
bona pedra pichada sos empits e entaulaments e sobre aquells sis finestres o
claustrons o tants com mester ni haura e la obra per decoracio e enbelli-
ment de aquella requerra e volra a conexença deis dits senyors de paher e
promens o de la major part de aquells. No res menys seguintse la dita obra
juxta la dita traça a una mesura sie tengut e obligat en Barruffet fer e ediffi-
car bona pedra be picada segons es dit sobre lo arch qui es edifficat en la can-
tonada qui afronte ab les parets de la dita cappella de Sent Miquel tres fines-
tres o claustrons vasats o ab ses vases e capitells e ab les colones huytavades
juxta la forma de la dita traça e millor si millor pora e ab tota deguda per-
ffectio e accabament e segons la dita obra per decoracio e enbelliment de
aquella volra e requerra a conexença dels dits senyors de pahers e promens
o de la maior part de aquells.

E ffets e edifficats los dits empits e entaulaments, ffinestres e claustrons
en quiscuna de les dites parts e en la forma predita, e segons la dita traça
demostra, sie tengut e obligat lo dit mestre Johan Barruffet ffer e edifficar
sobre aquells o aquelles de bona pedra picada e en la forma damunt dita se-
guint sempre la dita traça e la forma de aquella e millor si millor pora, altres
empits e entaulaments. E sobre dits empits e entaulaments ffer e edifficar de
bona pedra picada sis corones y sos archets juxta la dita traça, tants empero
com mester ni haura e la dita obra requerra e volra a conexença dels dits
senyors de pahers e promens o la maior part de aquells e ab tota la perffectio
e accabament que s pertanyera. E ffets e edifficats les dites corones y archets
seguint la forma de la dita traça sie tengut e obligat lo dit mestre Barruffet
ffer e edifficar sobre aquells son bon entaulament de bona pedra picada de tal
forma e manera que dit entaulament rete e fface degut ffi e acabament a tota
la dita obra estant e restant a son llivell tot entorn. E sobre lo qual se puxe
fer e edifficar tal cuberta com sera necessaria e la dita obra requerra en tal
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forma e manera que dit entaulament rest de altitut de hun home gran. Seguint
sempre empero lo dit mestre Barruffet en tot e per tot les mesures e mollures
de la dita traça e millor si millor pora a coneixença dels dits senyors de
pahers e promens o de la major part de aquells e segons la dita obra volra e
requerra axi en la altitut, latitut com en altra manera.

Mes avant sie tengut e obligat lo dit mestre Johan Barruffet a lurs propies
despeses, cost e messio arrenchar e tallar tota la pedra que sera necessaria e
opportuna per obs de tota la obra fahedora per lo dit mestre Barruffet en la
dita casa de la paheria juxta la forma de la dita traça e segons damunt es dit
en aquella part empero o pedrera o pedreres hon se trobava millor pedra, ço
es de bona color e fortaleza a conexença dels dits senyors de pahers e pro-
mens o de la maior part de aquells.

Item, es stat pactat e concordat entre les dites parts que lo dit mestre
Barruffet sie tengut e obligat pichar o fer pichar totes les pedres que seran
necessaries e opportunes a tota la factura de dita obra e en totes les parts de
dita obra axi dins com defora en totes empero les parts demostratives de la
dita obra axi dins com deffora e aço sie tengut e obligat fer com politicha-
ment e perfetament pora a tota utilitat e proffit de la dita obra e segons aque-
lla requerra e volrra a conexença dels dits senyors de pahers e promens.
Retes empero lo dit mestre Barruffet e expressament vol que ell per obs de
la dita obra se puixe amprar de tota aquella pedra axi dolç com calar que ja
es en lo peu de la dita obra pus empero dita pedra sie bona e ydonea e con-
forme a la dita obra a conexença dels dits senyors de pahers e promens o de
la maior part de aquells.

Item, es stat pactat, avengut e concordat entre les dites parts que la dita
Universitat de la present vila de Cervera sie tenguda e obligada e o lo sindich
en nom de aquella a ses propies messions, cost e despeses portar o fer portar
al peu de la dita obra tota la pedra pichada o no pichada que sera necessaria
a la dita obra e que sera stada arrencada o tallada per lo dit mestre Barruffet
o llurs menobres e donar o fer donar e portar al peu de dita obra a cost e
despeses de la dita vila tota la menobra que sera necessaria e opportuna a la
factura de la dita obra axi com es calç, arena, aygua, fusta, sogues, libants e
clavo necesaris e opportuns per a la dita obra e per fer les bastides necessa-
ries e opportunes a la dita obra e segons es acostumat. Excepto que lo dit
mestre Barruffet o sos menobres e servents hagen e sien tenguts mesclar o fer
mesclar la pila o pilas de tanta argamasa quanta mester ne haura en la dita
obra e restituhir e tornar tota la fusta e sogam e totes altres coses que li seran
comanades per obs de la dita obra acabada aquella.

Item, es stat pactat e concordat entre les dites parts que la dita Universi-
tat e lo dit sindich en nom de aquella sie tenguda e obligada pagar o fer fer
totes allucions axi de martells, pichs e tascons que se hauran de alluciar
ffentse la dita obra de la dita casa de la paheria. Entes empero e declarat
que lo dit mestre Barruffet sie tengut e obligat de acerar e pagar totes les
acerons que s faran durant dita obra dels dits pichs, martelis, tascons e de
altres ffarramentes.

Item, es stat pactat e concordat entre les dites parts que lo dit mestre
Johan Barruffet sie tengut e obligat ffer o fer fer de bona pedra picada e poli-
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ticament llavorada e obrada tants cervos o senyals de servos enbotits, pus
empero no sien mes de sis, ab sos campes be proporcionats e tallats e segons
se pertanyera e cona mester seran a conexença dels dits senyors de pahers e
promens en aquella part o parts de dita obra que necessari sera e la dita obra
requerra e volra.

Item, es stat pactat e concordat entre les dites parts que lo dit mestre
Johan Barruffet sie tengut e obligat començar de obrar en la dita obra o en
les coses necessaries en aquella de quinze del mes de gener pus prop vinent
en avant; e donar o haver accabada la dita obra ab tota sa deguda perffectio
e accabament juxta forma de la dita traça e millor si millor pora e dels pre-
sents capitols, com damunt es dit, a conexença dels dits senyors de pahers
e promens o de la major part de aquells en lo vespra o vigilia de nostra
dona Saneta Maria de Setembre del any pus prop vinent .M cccc. no-
ranta hu.

Item, es stat pactat e concordat entre les dites parts que lo dit mestre
Johan Barruffet sie tengut y obligat de reparar e adobar la obra que per ell es
stada ja feta e principiada en totes enpero aquelles parts de la obra predita
que se hauran de reparar e adobar perço que tota la dita obra stiga ab deguda
perfectio accabada a conexença dels dits senyors de pahers e promens, o de
la major part d aquells.

Item, es stat pactat e concordat entre les dites parts que lo dit mestre
Johan Barruffet hage per fer la dita obra juxta forma dels damunt scrits capi

-tols e per lo preu de aquella setanta y quatre lliures en diners y setze migeres
de forment o la vaina de aquell; les quals setanta quatre lliures y setze mige-
res de forment lo sindich de la dita universitat en nom e per part de aquella
li conve e promet pagar e o fer dar e pagar realment e de fet en e per los ter-
minis e solucions seguents: ço es, les dites setze migeres de forment o la valor
che aquelles de aci a la festa del glorios moss. sent Thomas apostol primer
vinent. E començada que haura dita obra e perseverant aquella hun mes
apres que començat haura e perseverant quinze lliures. E ffets que seran los
primes enpits e entaulaments de la dita obra ab deguda perfectio deu lliures.
E ffetes e accabades perfetament les primeres ffinestres o archets que s tenen
de fer en lo primer pos o sostre axi davanteres com de costats vint y cinch
lliures. E fet lo segon entaulament e enpits de la segona cuberta ab tota sa
perfectio deu lliures. E accabada tota la dita obra ab deguda perfectio e com

-pliment quatorze lliures a compliment de tot lo preu damunt dit. E aço sens
alguna contradictio, dilacio e sens empero, marcha e sots pena del terç
guanyedore el honorable batlle de la dita vila de Cervera e ab renunciacio de
propi for e submissio de aquell etc., ab salari de procurador .v. sous e al
notari .viii. sous. Ab restitucio de totes e sengles missions e despeses per les
quals coses complir, tenir e servar ne obligue lo dit sindich en nom e per part
de la dita universitat tots e sengles bens de aquella mobles e inmobles etc.,
jurans dictus sindicus, etc. Actuen, etc.

Mes avant es stat concordat e pactat entre les dites parts que la dita uni-
versitat e o lo sindich predit en nom de aquella fface e sie tengut fer ffranch e
inmune al dit mestre Johan Barruffet de la imposicio de farina o pa, vi e carn
que ell e sa familia necessaria per obs de la dita obra durant la factura de la
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dita obra despendran, menjaran e veuran; axi que lo dit mestre Johan Barru-
ffet no sie obligat pagar res de dita imposicio, ans ne sie ffranch.

Item, han convengut la una part e la altra el acl invicezrz etc, de tenir,
complir e servar los prescrits capitols e totes les coses en aquell contengu-
des etc. sots pena de dosentes lliures barchns. devisidora e adquiridora en la
forma e parts seguents: ço es, la una part a la part tenint, complint e servant
los dits capitols e lo promes per aquella; 1 altra part a 1 official executant e
1 altra a la obra de la esglesia maior de la dita vila que Pena etc. obli. etc. om

-nia el singula bona sua ezc. Adam. la?gonzodo.
Que enim vera capitula et omnia et singula in eisdem contenta ffuerunt

ffirmata tantum per dictos honorabiles paciarios et proceres suprascriptos et
jurata per dictos Petrum Çabater, sindicum ordinarium antedictum nomine
dicte universitate et dictum magistrum Johannem Barruffet in aula paciarie
dicte ville Cervarie die jovis dicta seu computata secunda mensis decembris
anno a nativitate Domini Millesimo .Cccc. nonagesimo.

Presentibus protestibus honorabilibus Anthonio Comalada, minore dierum,
et Salvatore Guiu, draperio, Johanne Folguet, textore ac Gabriele Tolrra,
virgario, Cervarie habitaloribus.

Cot-leccib Dabmases, Cervera. Uu quadern de 4 fF. de paper,

II

LA VILA DE CERVERA CONTRACTA AMB JOAN BARRUFET, MESTRE DE

CASES, L'OBRA DE FER CERTES REFORMES EN LA SALA DE LA PAHERIA.

23 desembre 1500.

Capitols fets e concordats entre los magnifichs senyors de pahers de la vila
de Cervera de una part e lo senyor en Johan Barrufet, mestre de cases, de
1 altra, sobre la obra fahedora en la Sala de la Paheria; e son los magnifichs
mossen Gaspar de Gilabert, cavaller, mossen Lorens de Altarriba, Anthoni
Comalada e Berthomeu Figuera..

I. Primerament es stat concordat que lo dit mestre Barrufet age a desfer
la paret migera qui es entre la Sala de la Paheria e la casa d en Johan Moxo
o sos hereus, ço es, de la casa del notari fins al cap de la dita Sala e dalt a baix
fins al pahiment de la dita Sala, e aquella hage a tornar a fer de bona pedra
e argamassa fins en egual de la cuberta plana se ha de fer en dita Sala e de
guix que ara es dita paret.

II. Item, mes avant age a desfer la paret del- cap de dita Sala dalt a baix
fins en egual del arch sobre la qual sta edificada e tornar fer aquella del gruix
que ara es de la pedra matexa e de bona argamassa e age a fer en dita paret
una molt bella finestra ab mitg croher de bella pedra dolç, molt bocellada e
ab moltes mollures e ab sos revestiments e primerament picada, ab dos sitials



APÉNDIX DOCUMENTAL	 óI

bells com semereix, e age ayer dita finestra huit o nou palms de ample e
palms de alt, segons sera desliberat.

III. Mes, sie tengut dit mestre Barrufet de fer les portes per a dita fines-
tra molt belles e bones amb sa faç tal com se mereix e totes de bon meliç, que
no y age res de albench sino meliç, e en la faç age galce e bastiment per a
posar hi drap encerat; e dites parets agen esser molt be obrades de part de fora
de obra de gra d ordi de la fayso de les portes de la finestra de la casa del
notari ab sos claus botonats e stanyats segons aquella; e apart de dins, dites
portes sien obrades d altra manera, a conexença del dit mestre, que sia obra
gentil, ab ses frontices, stanyades e belles segons dites finestres requeren.

IV. Mes sie tengut fer al cap de la paret que s a de fer al cap de la Sala
fer arxets tants com mester sien de bona pedra e guix del gruix de dita paret
obrats.

V. Mes age a fer paret grossa sobre lo sostre de la capella de Santa
Eularia fins en egual de la cuberta plana, ço es, del campanar fins al cap de
la Sala, de bona pedra e argamassa.

VI. Mes age e sia tengut refer los tres archs qui son en dita Sala e la teu-
lada qui es sobre ells e apariar lo manobre e lançar la terra ho davant lo cas-
tel l o fora la vila tota la terra e altra broça que exira axi de les parets
e tapies com altres.

VII. Mes age a fer la teulada sobre dita Sala, ço es del entrant de la
primera porta de la Sala sobre la paret grossa fins al altre cap, en la qual age
a posar sis quarantens bons e grossos compartits sobre bons pilars de pedra
e guix e de bona lata grossa e bona e de bona fulla ben juntament posada e
passada per dreçador, e al cap de dita teulada age a posar sis vintrequatrens
bels e bons e a cayre viu, e a sobre les parets altres per belesa de dits teulats
e sobre ells age a posar cayrats de alt e gruix segons mester sera a conexença

tots a cayre viu e dits .xxi[n agen a traure col fora dita paret una
cana, e tot lo que eixira fora dita paret age esser semblant de la qui es feta al
corredor de dita Sala axí encaxada, embotgetada, e milor si volia.

[VIII]. E mes, age a fer per clostira de dita algorfa o teulada de la paret
grossa en amunt fins a la teulada miga de guix e pedra de un palco de gros
e rebotar de fora e de dins tot entorn de dita algorfa, e dita teulada age a ve-
nir tota ha hun vessant, ço es davant de casa de na Solera, e age bon vessant
o rost, e age ayer de alsaria sobre lo sostre pla al cap baix .XII. palms.

[IX]. Mes, sie tengut fer dit mestre Barrufet una cuberta plana en la dita
Sala d aquesta manera, ço es, que age a posar compartits .xtnt. quarantens
molt bells e grossos e mitg a quiscun cap tots a cayre viu, e sota quiscun fust
age a posar una post o faxa obrada ab hun bocell e copada deça e altre della
e filet, e sie del ample del dit quarante hun dit menys per que mostre lo just
a quiscuna part e en lo camper que resta de dita faxa age a posar hun gros
bocell com lo bras amb sa mosqueta de bon meliç, e les faxes per semblant,
e semblant obra correra tot a la redor de dita cuberta.

[X]. Mes, sie tengut posar mitg quarante, ço es, serrat de canto a canto e,
aquell age a fer copar tant com mester sia e bocell baix segons sta la taula o
copada que es sota la cuberta feta per los Montornesos en lo corredor de dita
Sala	 e dita coberta age esser feta de la forma e manera de aquella que
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ya sta feta per dits Montornesos, sino que los listons e faxas agen esser grosses
de una ma per mostrar major belesa e sien compartits los quarantens que res-
te qui stim camper a cayre, e age a cobrir dit sostre ab bones posts de les
milors fusts pora, que sien meliç e les posts agen ayer de gruix dos dits.

[XI]. Mes agen a reparar tota ta Sala que ell a de obrar a tot son carrech
e s age de dar guix.

[XII]. E per tota la dita obra age de ayer cent huytanta lliures, pagades
en aquesta manera, ço es, portada aquesta fora de peril tota la fusta que es
mester per dita obra, la vila, li age a pagar, .xxv. lliures; e posada tota dita
fusta dins Cervera, xxv. lliures; e aparellada tota la pedra, argamassa, guix
e altra manobra dins la Sala, .xxv. lliures; e fetes les parets e finestra, .XXV.

lliures; e feta la teulada .xxv. lliures; e acabada de fer tota la dita obra, la
restant cantitat a compliment de dites .CLxx[X]VIII. lliures.

[XIII]. E tota la dita obra axi fusta, pedra, calç, arena, aygua, clavo,
mans e totes altres coses necessaries e despesa vingue a carrech del dit mes-
tre Barrufet, excepto ;la teula que mesa la que ya hi es la que mancava la vila
la y age a fer portar dins la dita Sala.

[XIV]. E age esser feta la dita obra dins hun any primer vinent. E per
aço... complir... obliguen dits paes los bens de la universitat e lo dit Johan
Barruffet los bens propis haguts e havedors e se posen pena de cc. lliures
de tenir, servar e complir aquelles.

Die .xxIíi. mensis decembris anuo a Nativitate Domini Millessimo Quin•
gentesimo predicta Capitula et omnia et singula in eis et quolibet eorum con-
tenta promitentes... tenere et servare, etc.; jurantes, etc.; obl. etc..

Testes honor. Anthonius Romeu, not. et Laurencius Serra, notarius.

Cervera. Col-leccid del Sr. Dalnzases. Dos ff. de paper amb la següent indicació a fora: eCapi-
toIs de la obra de la paheria, faedora per Barufet..

Crònica del Centre

FEBRER DE 1920

CONFERÈNCIES I EXCURSIONS.—Dia 13, el Sr. César A. Torras continua
el seu estudi sobre les comarques de Catalunya.

Dies 20 i 27, el Sr. Lluis Estasen donà dues conferències sobre: Ascensions
als Encantuts, Comales-Bienes i nzassts del Gemelo-Forno.

SECCió D'ESPORTS DE MUNTANYA.—Dia 15, excursió a Sant Feliu de
Codines, Sant Miquel del Fay i Centelles.

El dia 22 va fer-se una excursió a Tagamanent, Roca Roja i Palautordera,
i el dia 29 una altre a Sant Llorenç del Munt i cova Simanya.

SECCIó DE FOTOGR^IFIA.— Durant el mes s'efectuaren les següents excur-
sions: el dia 8 es visita el temple de la Sagrada Família; el dia 15 va anar-se
a Figar6, Santa Eugenia d'El Congost, Valldeneu i Aiguafreda; el dia 22 es
visità la casa de l'Ardiaca d'aquesta ciutat, i finalment, el dia 29 va fer-se una
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excursió a Canet de Mar per a visitar el castell de Santa Florentina, d'on s'ob-
tingueren un bon aplec de clixés.

SECCtó D'ENGINYERIA. —El dia lo, el Sr. Antoni Homs ressenyà les visi-
tes efectuades als tallers de l'Unió de Fotogravadors, S. A., i a la fàbrica de
galetes deis Srs. Viñas i C.a

El dia 18 va fer-se una excursió al Prat del Llobregat per a visitar l'Esta-
ció Radiotelegràfica, la Granja La Ricarda deis Srs. Bertrand i Serra i el far
de la boca del Llobregat.

El Sr. Joan Tort donà una conferència el dia 24, sobre la visita a la fundi
-ció d'alumini i bronzes deis Srs. Mateu Grau, .5. en C., i el dia 29 continuaren

la visita a l'Universitat Industrial.
SECCIó DE GEOLOGIA i GEOGRAFIA. —El dia 29 anaren a Mataró, Argen-

tona, Dosrius i Llinàs, per a l'estudi de les róques eruptives d'aquelles locali-
tats i les metamòrfiques del turó de Nofre Arnau, a Mataró.

Noves

CONVITS. —Ha sigut convidat el CENTRE per la =Fédération des Sociétés
Pyrenneistes» a la cursa de la copa Alfons XIII celebrada a Cauterets; per
la «Associació Protectora de l'Ensenyansa Catalana» a una festa folk-lòrica;
pel ' Club Alpino Español» al concurs d'skis 19 19 . 20, i per ¡'Academia d'Hi-
giene de Catalunya al seu acte inaugural de curs.

NovES JUNTES. —S'han ofert les noves Juntes Directives del «Colegio ge
-neral de Peritos titulares oficiales», del «Colegio Pericial Mercantil», del Cen-

tre Excursionista =Sabadell», del Grop excursionista «Els Segadors» i la
»Unión Regionalista Aragonesa. A tots els desitjém llarga vida i acerts en
son comés.

CANVI AMB NOSTRE BUTLLETÍ.—S'ha acceptat de bon grat el canvi de
nostre Butlletí amb la Revista que publica el «Club Alpino Italiano..

OFFICE NATIONAL DU TOURISME.— Segons dades rebudes de l'cOffice
National du Tourisme», aquesta entitat, depenent del Ministeri d'Obres Pu-
bliques de França, ha obtingut que doscents llocs característics de la gran
guerra fossin classificats pel Ministeri de Belles Arts com Monuments histb-
rics i conservats autenticament per tal d'oferir el record vivent deis camps de
les batalles tot just finides. Els hotels i els serveis d'automòbils facilitaran en
gran manera el pelegrinatge deis visitants. L'=Office National du Tourisme»
(Rambla de Catalunya, 18), inaugurat de poc, s'ofereix per a tota mena d'im-
forniacions.

LLIBRETES -REGISTRE ALS CIMS DEL PIRENEU.—El dia 27 de Decembre
darrer, en una excursió que efectuaren al Bergadà varis socis de la Secció
d'Esports de Muntanya, col • locaren una llibreta -registre al cim del Pedra-
forca (2,493 m.).
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Estació meteorológica de Viella (Vall d'Aràn)
RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE FEBRER DE 1920

TEMPERATURES A L'OMBRA	 I PRESSIONS BAROMÈTRIQUES

MITGES MRNSUALS
MÁXIMA ABSOLUTA MÍNIMA ABSOLUTA

8 matí 4 tarda en 24 hores en 24 hores

382 1	 9°14 190 (dies 4 i 29) — 4"5 (dia 10)

Oscil • lació ex-
trema	 men-
sual.	 .	 2305 MITGES MENSUALS

Variació màxi-
ma diurna
(dies 10 i 29)	 17°5 13°93 I 	 0°88

HUMITAT RELATIVA

MITGES MENSUALS

A 50 1 A LA GRAVETAT NORMAL

8 matí	 4 tarda

684.76 mm.	 683.7 mm.

A 00 1 AL NIVELL DE LA MAR

770.2 mm.	 I 767.34 mm.
Màxima (dia 2)	 . 781.9 mm.
Miuima (dia 20) , . 748.8
Oscil-lació extrema .	 33 1 v

PLUVIOMETRÍA

MITGES MENSUAL5 8 matí 4 tarda Total d'aigua caiguda en e] roes.	 .	 . 15.1 mm.
_ Dia de major caiguda (dia 22)	 .	 .	 . 9	 n

Intensitat per dia de pluja i neu .	 .	 . 3.77
Termòmetre sec .	 . 3°8 9007 Total d'espessor de neu en el mes	 .	 . ?	 a
Termòmetre moll 22 6007 Dia de major espessor (dia 7). ?
Humitat (percentatge). 70 61 Vent dominant en cío dies de pluja i
Dies de saturació	 .	 . 3 — nevades ,	.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . NE.

VENT

DIRECCI6 8 matí 4 tarda VELOCITAT EN 24 HORES

Calma	 .	 .	 . 16 14
N.	 .	 .	 . 2 2
NE.	 .	 .	 . 4 4	 Mitja mensual diaria	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 41 565	 le.
E.	 .	 ,	 . 1 1
SE.	 .	 .	 . 3 4	 Màxima absoluta (dia 19) .	 .	 .	 .	 .	 .	 235.800	 k.
S,	 .	 . 3 2
SW.
w.	 .	 .	 .	 .	 .

—
—

2	 Recorregut total en el mes	 .1206.400	 k.
—

NW.	 .	 .	 . — —

ESTAT	 DEL CEL

DIOS 8 matí 4 tarda DIES ne NÚVOLS NUVOLOSITAT

Pluja 4 CLASSE 8 M. 4 MITGES MENSUALS 

Setens. 12 16 Boira	 .	 ,	 ,	 . 3 8 mati •1 tarda
Rosada.	 ,	 .	 . 1 Cirrus.	 . 11 5

13 9 Gebre , 4 Nimbus 3 3Nuvolosos	 .I
Glaçada, 8 m. . 1 Stratus 1

Coberts 4 4 Neu . 1 Cumulus . — 2 3.8 2.48

Les anotacions diarios han estat pereses fer el G. a Josep i revisades pel DR. FAURA I SANI.

Barcelona. - Tip. Vda. de L. Tarso, Arc del Teatre, si i s3
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