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GARDENY

Nos proposem referir una serie d'excursions practicades abnostre bon amich Juli Soler y Santaló per les comarques
que componen la part catalana del Aragó y la més immediata que
constituexen los bisbats d'Osca y Barbastro.

Allí hi radica la que s'ha de anomenar Catalunya aragonesa,
ço es, una gran porció territorial que fins al 1300 sigué part inte¬
grant del territori de nostre Principat/Los limits de Catalunya en
lo segle XII, després de les conquestes de Tortosa y Lleyda pel
comte Ramon Berenguer IV, divagaven. Posats de Salses al Cinca,
y refermats en esta forma per Jaume I, comprengueren, no sols la
conca hidrogràfica del riu Noguera Ribagorçana, si que també les
dels dos rius, Essera e Isàbena, que marxen per altres arenys. Tant
havia encarnat en nostra terra lo concepte d'esser Catalunya tot lo
comprès fins al Cinca, que autors del sigle XVII, com lo rossello¬
nès Bosch, y alguns mapes de Catalunya del sigle XVIII, no dub¬
ten en assenyalar-los en aytal forma. Es dir, que passaren més de
trescents anys sense borrar-se del tot l'antich concepte de l'exten¬
sió territorial del Principat, y això en persones erudites.

Lo cap més meridional del territori català que avuy pertany a
Aragó es la ciutat de Fraga, y la escullirem com a començament de
nostres excursions. La via més ràpida de Fraga es la que passa per
nostra florexent Lleyda, la capital eclesiàstica de no poch territori
aragonès.

Lleyda, la reyna de la Catalunya occidental, la ciutat de les
cequies y les hortes, rica en monuments mitg-evals y en recorts



sarrahins, exerceix extraordinaria atracció al turista que per pri¬
mera vegada la visita.

Ab en Soler hi arribàrem com a casa nostra, ço es, ab agrat y

satisfacció, però sense l'interès de la novetat.
La retallada silueta de la Seu monumental, anys ha conver¬

tida, per la ignorancia artística de nostres governants, en mansió
militar; lo remorós curs del Segre, sempre fecundisant, y destructor

Lleyda: Plaça de la Sèu

a estones; les pesades línies del fort de Gardeny, les hermoses
hortes de la campinya, reberen nostres afectuoses mirades tot atra-
vessanty deixant Lleyda, per encaminar-nos vers la seva part meri¬
dional, emprenent l'ascensió al puig de Gardeny.

Està, aquest, compost d'una eminencia, hont s'axeca la forta¬
lesa, y d'un més ample prat, proper a aquella, extens y alterós,
ahont hi pasturaven llur bestiar los priors de Gardeny. No's veu,
entorn del prat, cap casa fóra del castell, essent lo lloch més solitari
de prop de Lleyda. Per ço, en los sigles XVI y XVII, los qui's
fingien bruixots y bruixes y simulaven la cort de Belcebub y s'en-
tregaven a barroeres disbauixes, l'escuiliren per punt de cita, hont



feyen sos pactes ab lo dimoni, tramant-hi crims y delictes, que
prous vegades motivaren copioses llàgrimes.

L'avuy insípida y inútil fortalesa, restaurada a mitjans del
sigle XVII per enginyers forasters, es encara molt digna d'atenció
per l'arqueòlech. Constitueix un interessant monument de la po-
liorcètica mitg-eval, en aquell cim que bé's pot anomenar històrich.
De la estada en dit lloch del exèrcit de Pompey, quan la guerra
civil romana del sigle I abans de J. C., sols un recort se'n conserva,

Gardeny: Pati interior del castell

hont s'hi obre la entrada de l'iglesia

com també del fort que se suposa hi alçaren los alarbs titulat ^Al-
mohalia'Gardeniense? ^. La seva historia se comença a conèixer en
la presa de Lleyda per Ramon Berenguer IV, pels documents que
durant les operacions del siti de la ciutat hi firmà nostre Comte-
Rey en lo Puig de Gardeny". També hi estigué Anfós I en ii8i
Ramon Berenguer IV l'entregà a la famosa orde del Temple, y, al
extingir-se aquesta, lo possehí l'altra orde militar del Hospital de
Sant Joan de Jerusalem, però no immediatament. Aixis, desde

1) J. Pleyan de Porta: Guia cicerone de Lérida (Lleyda, 1877), pl. 160.
2) J. Pleyan de Porta: de Aistori'íi deLéWda (Lleyda, 1873), pl. '°3-
3) J. Miret y Sans: Carioral dels Tempters de les comandes de Gardeny y

Baròens(Barcelona, 1899), P'* '



1314 a 1317 restà en mans del Rey, y en 1318 entraren a possehir-la
los frares Hospitalaris de Sant Joan. En la època moderna s'anaren
perdent les rendes de tal manera, que en 1772 s'extingí'l priorat de
Gardeny, suprimint-se'l càrrech. Del i58o, un inventari mostra
que l'ocupava la gent de la Orde Hospitalaria la que, en 20 d'Abril
de 1634, hi celebrà capítol provincial

En los sigles XVll y XVlll jugà un bon paper en los fets d'ar¬
mes que tingueren lloch entorn de Lleyda ab motiu de nostres

Gardeny: Lo fort prenent part en les operacions contra Lleyda en 1644
segons dibuix del enginyer frangís Beaulieu

guerres civils y nacionals, per tant que d'ell se'n conserven interes¬
sants mapes y una famosa vista del 1644, en que se'l representa pre¬
nent part activa en la expugnació de Lleyda.

Los templers, al costruir la fortalesa de Gardeny, li donaren la
forma ciíbica, cuidant de no rompre, ab cap torra sobressortint, la
seva fexijga silueta. L'iglesia, molt propera al castell, n'estava sepa¬
rada, si bé sempre dintre'l conjunt del seu amurallament, segons
també's veu a Marmellà, que es de la propria orde.

Les construccions avuy subsistents, a despit d'intentar desfi-
gurar-les la:poliorçètica moderna, permeten judicar ab molta exac-
titut lo,que fou en sos bons temps.

Al interior del castell es interessant una espayosa nau de volta
apuntada, modernament partida en dos sostres per hostatjar-hi
soldats, sense per ço malmetre la regularitat de la construcció, que

i) Diversorum 2, de 1200 a 1600, foli 436 (arxiu de Sant Joan de Jerusa¬
lem, a Barcelona).



Garden y: Porta lateral de la iglesia

Y SITUACIÓ QUE AQUESTA GUARDA AB LO CASTELL

Gardeny: La nau de la iglesia

PARTIDA, EN SA ALTURA, PER UN SOSTRE QUE SERVEIX DE DORMIDOR ALS SOLDATS



fàcilment se restituiria a son primer estat. Lo mateix succeeix ab la
capella. Conserva sa senzilla porta d'entrada romànica, donant al
pati exterior, y les arcades gòtiques de la seva nau també s'utilisen
per allotjament dels soldats. En la part lateral, altra porta secunda¬
ria comunicava la iglesia ab un espayós pati que envoltava'l castell.

En lo segle XVI, a les presons de Gardeny eren tancats los
inculpats de delictes comuns y s'hi instruhien processaments judi¬
cials, fins dels crims comesos en liochs apartats, però de jurisdic¬
ció de l'orde dels Hospitalaris de Sant Joan de Jerusalem. Lo
procés d'una bruixa de Torrefarrera, que instruhí, en i55o. Fra
Lluís Cortit, en nom del prior de Gardeny Fra Miquel Ferrer, de^
qui n'era administrador, nos ho demostra, com se veurà si alguna
vegada tenim oportunitat de publicar-lo.



FRAGA

Eren les quatre de la tarda quan, en tartana particular, sortiem,ab en Soler, de Lleyda vers Fraga. Per la carretera reyal sois
se troba a Alcarraz. Eix nom es altra manifestació de la consis¬
tencia que tingué aquí la dominació y civilisació muslímica. En
alaràbich, alcorra^, vol dir canteret, y la llengua castellana, en hu
de sos dialectes, encara denomina alcarrana a la gerra o cànter,
que, dexant transpirar la aigua per sa porositat, fa refredar la major
quantitat de liquit que hi queda dintre.

Alcarraz, en 1359, era de Francesch Sant Climent y tenia cent
y catorze fochs, que, a rahó de sis habitants per foch, equivaldrà
a 584 habitants'.

A Alcarraz dexàrem a nostra esquerra la carretera que va vore¬
jant lo Segre y condueix al vehí poble de Soses, entre quines
dugués poblacions hi havia, en lo sigle Xll, la almunia Almus^ara,
que era de la orde del Temple (1179). Seguit prenguerem la car¬
retera de Fraga a Sarinyena. Lo terme d'Alcarraz, darrer de la
Catalunya oficial d'avuy dia, conté'l pedró, molió o fita que asse¬
nyala hont comença Aragó. Es al mitg d'un pla lo lloch conven¬
cionalment escullit per ferhi passar aquest límit arbitrari.

Prop de dita pedra fita, ja dintre nostre Principat y al peu de
la nomenada Serra Pedregosa, se noten les runes d'un antich

1) Vegi-s, per l'any 12045- P®r Elicsenda d'Alcarraz, lo Cartorat de Sant
Cugat, f. i55, d. 504; y per les bregues locals dels anys 1439 a 1449, lo Regis¬
tre 3.134, f. 2 5, del Arx. Corona d'Aragó, y Letres Closes 1449-1450, f. 160 y 170,
del Arx. iVlunicipal de Barcelona.



alberch nomenat la Meçquila, que serví llarchs anys de posada, y
avuy s'hi amaga ia gent de mala vida que surt per camins y car¬
reteres. No hi ha per què dir que aytal meçquila, en alarb meçchid,
denuncia la existencia d'algun adoratori en aytal pla y entre
dugués serres que's distingexen per la seva escabrositat, sequetat y
l'eréstech passatge.

Especialment la segona, que es la única entrada que té Fraga
venint de Lieyda, fa basarda atravessar-la de dies. La carretera s'en¬
dinsa en una llarga trinxera que a vegades fa l'efecte de túnel,
plena de revoltes, desde hont no's veu més que parets. Alli'l vent
hi regolfa en totes les estacions del any. Ab dificultat se trobarà
lloch més a propòsit per sorpreses, demostrant-nos-ho la presencia
de dugués parelles de la guardia civil, que estaven en vigilancia
quan hi passàrem.

Lo nom de pas de Litera, donat al lloch per hont s'atravessa la
darrera serralada que envia aygues al Cinca, distingint-la axis de
tot lo restant del cami, que es d'aygues vessants al Segre, no dexa
de resultar significatiu. Litera es lo nom ab que's distingeix tota la
comarca compresa en la part oriental del Cinca y conceptuada
catalana durant molts anys; d'ella'n guarden constant recort Ta-
m&rit de Litera y Sant Esteve de Litera en la seva part central, y
aquí prop de Fraga nostre pus tfe Litera. Axò, a nostre vijarres, fa
desaparèxer tot dubte de que la fi d'aqúesta comarca de Litera s'ha
de posar en la confluencia del Cinca ab lo Segre, inseguint tota la
Unia natural del ayguavés del primer d'aquests rius.

La població de Fraga s'anà constituint en les altures que vore¬
gen lo Cinca, per manera que quedés indemne de les avingudes
del riu. Com sos carrers presenten grans devallants y les construc¬
cions són velles y típiques, mostren sovint mogudes siluetes, de
veritable atracció artística.

En la part sobirana de la població enlaira sa fexuga silueta la
vella çuda o fortalesa sarrahina, d'evidents recorts històrichs.

Allí hi fou tancat, en lo començament del any 1461, Carles
d'Aragó, príncep de Viana, per orde de son pare Joan 11. Un gran
moviment de gent de guerra tenia lloch entorn d'ell, lo 9 de Febrer
d'aquell any. D'una part s'ajuntaven a Alcarraz l'host sortida de
Lieyda, y la exida de Cervera, ab propòsit de deslliurar al Príncep;
d'altre, los missatgers del rey Joan volaven a comunicar noves del
moviment, fent aparellar les armes als qui tenien encàrrech de
cumplimentar la voluntat d'aquell Monarca. Barcelona, lo propri
dia 9, tregüé la seva bandera, y, ab ella, tot lo Principat, alçat en



Fraga; Un carrer dels que devaluen al riu

somatent general, se dirigí a Fraga, al endemà lo de Febrer. Men¬
trestant, lo Príncep, tret de Fraga, era portat a Morella, terminant
axis l'episodi del que nostra vila'n fou primordial objectiu.

Es curios consignar que durant los dies en que s'estigué
tractant a Çaragoça, entre'1 rey y los delegats de Barcelona, lo
deslliurament del Príncep de Viana, los correus de nostra ciutat,
que tenien tatxada la ruta y devien fer-la en tres jornades, la escur-



saren de tal manera que en 8 de Janer de 1461 sois n'hi estigueren
dos y mitja, y en u de Janer dos y set hores'.

La Çuda, com deyem, està en la part antiga o amurallada,
damunt del passeig del Cegonyer o Cigonyer, comprenent la parro¬
quia actual y la vella iglesia de Sant Miquel, avuy abandonada.
Més encara se'n conserva son interior, format d'archs apuntats.

Fraga: Detall de la portada de la iglesia parroquial

cloent les voltes dugués claus, la una ab escut réyal de barres, y
la altra ab Sant Miquel.

També s'aguanten ferms alguns fragments de les muralles
i) «ítem a VIII del dit mes bestragué a Guillem Ortl alias Tortosí correu

qui en II jorns e mig Tench de Çaragoça de Araguo en la present Ciutat portant
letres dels dits missatgers als dits Consellers, LXVI sous. ítem los quals ha bes¬
trets a X del dit mes a Burgunyo correu al qual los honorables Consellers ab
letres llurs que trametien als dits missatgers residents ab lo Senyor Rey a
Çeragoça bon hauia esser dins III jorns e per auantatge foren li promeses
LXXVIII sous. ítem a XI del dit mes a Barthomeu de la penya correu qui en II
jorns e VII hores porta letres als honorables Consellers dels dits missatgers
partint de Çeragoça LXXVIII sous.»—(V7 Llibre dalbarans de correu, Ariiu
Municipal de Barcelona.)
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sarrahines en la part N. de la ciutat, liindant ab lo barranch nome¬
nat de La Tressana o La Estressana, com també en la part del mitg-
dia, coneguda encara per Lo banch del Moro, damunt d'altre
pregon avench.

En la Casa de la Ciutat conserven cert aparell que suposen
esser la tradicional maça de Fraga. Consisteix en una grossa peça
de fusta, utilisada per clavar les estaques del pont vell. Fantasiosa-
ment diuhen que, quan pegava al fons del Cinca, alçava pols de
dintre l'aygua.

Al prosperar Fraga, per sa part jussana y propera al Segre,
s'ajuntà la parroquia de Sant Miquel, o del castell, a la de Sant
Pere o de la ciutat: per manera que en los segells parroquials s'ha
fet observar dita circumstancia, posant-se al mitg los dos sants titu¬
lars y al entorn la llegenda IGL. VNl. DE S. FED. Y S. Ml. DE
LA CIVD. DE FRAGA.

La única iglesia parroquial de Fraga conserva romàniques la
absis y porta lateral, hont hi ha dos frisos de figures molt interes¬
sants, l'hu d'ells presentant la lluyta del home y lo drach. En certa
capella gòtica de la iglesia s'hi amaga darrera l'altar un alt relleu
ab figures que apar del segle XIV.

Lo campanar té quatre sostres: los dos inferiors, gòtichs, de
pedra de fil, contrasten ab los dos sobirans, platereschs, de rajola,
que recorden prou als de Çaragoça, Barbastro, Calatayut y altres
típichs del reyalme aragonès.

Seguim una mica la població, hont s'hi remarquen algunes
cases edificades en grans àrees de terra, veritables casals, ab escuts
per les portes, prò tant derrotades, que semblen mostra latent de
una cayguda grandesa. Gom a més interessants anomenarem les
cases payrals de Montfort y de Foradada; en lo carrer del Banco
hi notam un rich finestral gòtich de la darrera època.

Altra observació cal apuntar: que alli, hont no té valor lo
palm de terra, s'hi han edificat cases de cinch y sis estatges, altura
a vegades motivada per lo desnivell del lloch.

Contribueix a poetisar l'original aspecte dels carrers de Fraga
los archs apuntats, que no hi escassegen, teulades de gran volada,
galeries foranes, balcons de baranes modelades, etc., etc. Per tot
allí ahont intenta mostrar-se algun criteri artístich, nos resulta
aquest lo de doscents anys enrera, tirant curt.

Son gran passeig o esbarjo es lo del Cegonyer o Cigonyer, al
mitg de la part nova. Lo nom li pervé d'una torra quadrada ahont
hi solien niar les cigonyes.
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Fraga: Lo campanar, obrat en dugués èpoques

Fraga segueix tant catalana ara, com quan lo límit de Catalu¬
nya fou lo Segre. La parla es la catalana, ab desinencia o accent
lleydatà pur.

Lo vestir Ja no ho es. Les dònes criden extremadament la aten¬
ció per tenir moda propria local: faldilla ampla y curta que d'un
palm no toca a terra y bombada, com volent recordar lo temps del
mirinyach. S'arreglen los cabells en extrany pentinat, alçant-sels en
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forma plana, formant un rectangle que sobrepuja la línia del crani
tres o quatre dits, baxant-los fins al clatell, que quasi'l tapa del tot.
Per la seva semblança a un trucador de porta, los lleydatans l'ano¬
menen pentinat de picaporia. Pengen de llurs orelles, llargues arra¬
cades de I a 2 centimetres, compostes ordinàriament de tres peces
desmontables, que s'anomenen botó, mitg y ametlla. Les dònes de
poble sols porten arracada completa quan són casades. La peça
del mitg acostuma esser d'un dibuix similar al monograma de
Maria. Per anar a la iglesia se cobrexen lo cap ab nianiellina
curta a semblança del rebocillo de les mallorquines.

Les dònes de cases riques usen faldilles de tapicería, y al casar¬
se es de nibrica fer-los quatre vestits, que lluexen en los quatre dies
que dura la festa nupcial. Pel dia de la boda usen les faldetes (puix
no's parla de faldilles) de satí o brocat blanch brodat de colors,
mocador gran d'igual color y brodat, sabates blanques y arracades
blanques, de plata ab diamants; en la festa del segon dia compareix
la núvia ab faldetes roges brodades de colors y mocador groch
brodat també, cambiant-se les arracades de plata per altres d'or ab
pedres de color; aquests dos dies les festes se fan en la casa de la
dóna. Lo terç dia té lloch a casa del home, y la núvia hi compareix
ab faldetes de qualsevulla color, ordinàriament fosques, y moca¬
dor negre brodat de colors. Lo quart dia s'en van tots plegats al
hort o font, hont hi ha una arrossada campestre, comparexent-hi la
núvia ab un vestit usual.

Puix que de bodes parlem, bo serà afegir esser costum de la
promesa regalar a son futur marit la camisa y calçotets, ço es, la
roba interior. Cada hu sol portar-se la part corresponent de roba,
y la de la núvia es aconduhida a la casa'l darrer dia de les festes,
dintre de coves, que a Fraga'n diuhen cartrons.

La indumentaria dels homes no presenta tantes singularitats.
Avuy solen vestir a la usança aragonesa, ab boyna o mocador al cap,
y çaragüells. Richs y pobres porten la faxa, que'n diuhen cinta; les
classes riques la duhen de llana blanca per diari y de seda vermella
per les festes. Usen mitges sense peu, calcilles, y al hivern se posen
lospeals o sabates de llana, y sempre acostumen calçar espardenyes.
A les grans festes los més richs substituexen lo mocador de seda de
color lligat al cap, per grans barrets de feltre d'amples ales, y a la
esquena lo gambeto o capa llarga, que'ls arriba prop dels peus.

Antigament la calça curta (balons) y lo gech eren negres, y
la hermilla (cosset), en les festes, de color groch, portant lo ret
al cap (gandayes), que no's treyen ni a la iglesia. Les dònes
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llavors duyen lo gipó brodat ab camisa de mànega curta, bombada.
No's beu a Fraga altra aygua que la del Segre. Per ço contí¬

nuament les dònes pugen y baxen del riu, carregades ab dugués
gerres, la una al cap en equilibri y la altra al braç, apoyada en lo
costat. Barrals ne diuhen a estes gerres y cànters ais nostres cantis,
mantenint viva sa puritat en aquesta catalana paraula.

Sense pretendre endinsar-nos en masses disquisicions històri¬
ques, no podem dexar d'alçar una mica'l vel que envolcada lo pas¬
sat de Fraga.

Es, aquesta població, d'origen antich, ja existent en la època
romana. Hübner la creu la Gallica Flavia de que parla Ptolemeus'
y no la desconeguda Flavia Augusta de la làpida tarraconense de
L. Aufidi Masculíh Per Fraga, Torrent de Cinca y Candasnos,
quatre milliaris hi assenyalen lo trànsit d'una via militar romana.

En lo sigle IX, Fraga es la extremitat més meridional de tota
la regió pirinenca afecta al moviment d'independencia del Emir
de Córdoba. Quan ocorregueren les desfetes d'Hafsun y la mort
del kaid de Lleyda, Abd-el-Melek, Fraga retornà a la obediencia
del Emir, juntament ab Lleyda, Boltanya, Ainsa y altres terres
d'aquells llochs.

Més son primordial paper lo jugà en temps del rey d'Aragó
Anfós lo Batallador, qui anà a dexar la corona y la vida al peu dels
murs de Fraga (1134). Lo Comte de Barcelona y lo Rey d'Aragó
buscaven quiscun d'ells apoderar-se de la sarrahina ciutat de
Lleyda. Per obtenir-ho nostre Comte procurà endinsar-se per la
Ribagorça y Barbatania a fi d'envoltar a Lleyda per la part septen¬
trional y encloure-la en sos dominis. Mentres que'l Rey d'Aragó
tendí al mateix fi per la part meridional, y d'aqui que quan hagué
presa Mequinença" se dirigís contra Fraga. La fortitut de la ciutat
y l'esforç de sos defensors feren fracassar al Rey, qual exèrcit restà
aniquilat en aquelles serralades.

La mort del Batallador, ocorreguda poch després del desastre
de Fraga, féu perdre al Aragó aquelles conquistes sarrahines:
Anfós de Castella entrà per terra aragonesa, y a les derreries de

1) Corpus Inscriptionum latinorum, v. II, núms. 4.920, 4.92 i, 4.922, 4.923 y
4.925.

2) flaviaugusia oppidum a Vespasiana sine dubio conditian, ubi situm fuerit
ignoramus, pl. 564, núm. 4.196.

3) De la presa de Mequinença ne dóna compte implícit la carta de pobla¬
ció d'Artasona del any 1139: «.Facta carta in era MCLXXII in mense fervero
quando Rex apresit Mechine\a et assitiavit ad Fraga».



Desembre s'havia apoderat de Taraçona, Calatayud, Daroca y
Çaragoça, fent-se coronar rey d'Aragó en aquesta ciutat. D'altra part
lo rey de Navarra entrà fins a Jaca ab lo mateix propòsit'.

Aragó s'entregà a Catalunya com única esperança de salvació,
puix en la confederació antiga de Comtes independents supeditats
al de Barcelona, hi trobà garanties de llibertat lo reyalme ani¬
quilat y perdut. Ramon Berenguer IV casà ab Peronella y se féu
càrrech de la direcció d'aquella terra (1T37) y la salvà.

Fraga: Vista general de la Ciutat y lo riu Cinca

Ramon Berenguer IV completà la conquesta catalana, quan,
guanyada Tortosa als sarrahins (1148), obligà a Lleyda y Fraga a
rendir-se en un mateix dia (1149), capitulant après Mequinença.

Per ço Fraga, al ensemps que Lleyda, passà à formar part de
Catalunya, puix conquerida per nostra gent, y per lo qui era con¬
siderat com lo gran salvador del Aragó, Ramon Berenguer IV, no
hi podia haver oposició, ni dubte, en la sua pertenencia. Res té
d'extrany que'ls aragonesos declaressin que Fraga no era pas
d'Aragó, ja passades les sues corts del 1300, en que'l Cinca dexà

i) Boletín de Historia y Geografia del Bajo Aragón, Juüol-Agost de 1907,
dl. 148. Dóna detalls del Comte de Barcelona.
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d'esser límit de Catalunya y se posà de comú acort al Noguera
Ribagorçana y a la Clamor d'Almacelles. Es curiós l'incident y val
la pena de recordar-lo.

En l'any 1311, Guillem de Montcada, senyor de Fraga, pre¬
tengué formar part de les corts aragoneses, puix a Fraga no hi
regien los Usatges, sinó'ls furs diAragó y lo Justicia d'Osca hi exer¬
cia jurisdicció. Ab lo qual semblava no devia dubtar-se que tingués
rahó plena en Montcada. Més les Corts de Daroca respongueren al
Senyor de Fraga que no'l podien considerar com a rich home
d'Aragó per aquest concepte, puix ell y sos antecessors eren natu¬
rals de Catalunya, ahont hi tenia'l més honrat ofici, com era'l de
senescal, que sols se donava a català. A més que Fraga, ciutat de
son domicili, estava situada dintre de Catalunya per trobar-se en la
ribera oriental del Cinca y de la Clamor d'Almacelles. Solament
pels llochs que possehia dintre del reyalme d'Aragó li digueren que
podia esser admès ell o son procurador als tractats generals.

No posant-se d'acort y mantenint quiscuna part los seus punts
de vista, per disparitat d'opinions, fou dexada aquesta controversia
al Justicia d'Aragó perquè la fallàs d'acort ab lo Monarca y de
consell dels richs homes del reyalme.

Lo renomenat jurisconsult Eximen Periç de Salanova, que
exercia aquella alta magistratura, donà sa sentencia de conformi¬
tat a la opinió de les Corts, dexant-se ben establert, donchs, que
Fraga era de Catalunya desde'l fur d'Ejea y que sols per abús s'hi
havien aplicat les lleys d'Aragó.

Més, a despit d'axò, prompte la opinió cambià, y Aragó,
repensant-se, dexà a Fraga enclosa en sos limits, com se pot veure
en lo cens de Catalunya del 1359, hont no hi figuren pas los fochs
de dita ciutat. Emperò havem d'afegir que'l jove catedràtich de
Çaragoça, Joseph Salarrullana, qui treballa en una Historia de
Fraga, ofereix publicar cert document de Pere 111 lo Cerimoniós,
hont se declara terminantment que Fraga pertany a Catalunya y
no a Aragó.

Com tota la major riquesa agrícola de Fraga està a la oposta
vora del Cinca, de molt antich han procurat atravessar-lo còmoda¬
ment per un bon pont de pedra, quals orígens se trobarien segura¬
ment en la època romana, si no mancàs la documentació.

Quan era d'urgent necessitat fer reparacions en lo pont de
Fraga, los reys d'Aragó autorisaven als prohoms de la dita vila a
cobrar lo vectigal de pontatge que per lo monarca era assenyalat,
durant certa temporada. Una d'aquestes concessions, feta en 1358,
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ho fou per lo termini de dèu anys'. Altre, de 1374, allargava la
percepció del dret de pontatge a sis anys més, o siga fins al 1380%
fentnos saber que'l pont era de fusta, per havèrsen emportat les
aygues lo de pedra.

Fraga també's preocupava de les comunicacions entre les du¬
gués riberes del Ebre, en certs llochs (aldeas), que formaven part
de son terme jurisdiccional. En 1384, posà per son compte una
barca per atravessar lo riu Ebre, en un lloch herm de la Pobla de
Valdurries, a sis lleugues de Fraga. Per lo sosteniment de dita
barca, Pere lo Cerimoniós otorgà a Fraga la imposició d'un dret de
pas, o de barcatge, consistent en dos diners jaqueses per cada cava¬
ller, un diner per peató y un diner per animal de carga. Qual con¬
cessió contradigueren los frares hospitalaris de Sant Joan de Jeru¬
salem, per esser del terme de Casp y per pertànyer a la seva juris¬
dicció, la oposta vora del Ebre ahont atracava la barca de Fraga®.

Després de la conquesta de Fraga quedà, en la vila cristiana,
una població sarrahina, formant aljama, ab privilegis o franqueses
obtingudes de Ramon Berenguer IV y que mantingueren en peu los
reys d'Aragó. Llàstima que no los conegam, puix devallant del any
1149, serien del major interès, per batre lo recorregut als privilegis,
capitulacions o cartes de població atorgats als sarrahins en los
reyalmes cristians d'Espanya, desbancant a los de Xisvert del 1233,
cregudes com a més antigues, segons opina Manuel Ferrandis®.
En 1374 Pere lo Cerimoniós los hi confirmà, dits privilegis, en re¬
compensa a la ajuda pecuniaria que la aljama de sarrahins li havia
prestat, al reintegrarse la Corona, la jurisdicció de Fraga, treyent-la
de mans de la Infanta de Portugal, qui la possehia en penyora del
Rey d'Aragó °.

La carretera real porta directament de Fraga al monestir de

1) Per tenir una idea de lo que consistia dit dret de pontatge, copiarem,
de la concessió del 1358, la tasa otorgada llavors als prohoms de Fraga: «Ab
unoquoque equitatem cum suis animalis et troterio sive pedites, unum dena-
rium jaccensem; et a quoque animali onerato cum suo ductore, unum obolum;
et ab uno solo homine absque animali, unum denarium; et etiam per aliis ani-
malibus grossis nen oneratis, unum obolum monete praedicte» (Registre 901,
foli 253).

2) Registre 925, foli 190, arxiu Corona d'Aragó.
3) Registre 943, folis 57 y 103.
4.) Rendición del castillo de Chivert á los templarios, per Manuel Ferrandis,

publicat en Homenaje á D. Francisco Codera, en su jubilación del profesorado.
Estudios de erudición oriental (Çaragoça, 1904).

5) Registre 925, foli 103.
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Sixena, ab un recorregut de 44 kilòmetres. Atravessat lo Cinca a
Fraga en un magnífich pont de pilans, entrem en unes hortes
rublertes de fruyters y figueres Seguint la direcció de riu amunt,
se passa per Velilla, darrer poble de la vorera aragonesa del Cinca,
ahont encara se parla en català. Enfront de Velilla, en la part
oposta del propri riu, la que podriem dir-ne ribera catalana, está
Zaidin, darrera població de l'altra banda del Cinca ahont se parla
català, puix a Almudafar, que segueix a Zaidin, parlen aragonès. Ab
lo qual podrà observar-se una vegada més, que la penetració del
llenguatge, aquí, com en les altres regions pirinenques, es inde¬
pendent de la configuració topogràfica.

La població que los aragonesos conexen ara per Velilla del
Cinca, per los catalans sempre ha sigut Vilella (y també Villella), es
dir, diminitiu de vila.

En lo sigle XV la llengua catalana perdé bona part de sa esfera
d'acció a Vilella, puix en la segona meitat del mateix los seus
párrocos, en los llibres parroquials, alternen partides catalanes ab
altres en castellà, fins que en lo sigle XVI acaben per abandonar-se
totalment les partides escrites en català.

La circumstancia de barrejar en son català més paraules ara¬
goneses, dóna lloch a que la gent de Fraga los hi dediquen copies
semi-burlesques, com la que continuam;

Les xiquetes de Vilella
a la llum diuhen candil,
a la finestra, ventana,
y al julibert, peregil.

La carretera per hont passem, accidentada, mentres voreja'l
Cinca, no està en gaire bon estat. Tampoch lo carruatge hont ana-
vem era de primera, com ho prova que havent sortit de Fraga a
les cinch del mati, arribàvem enfront de Sixena a dos quarts de
dotze, representant haver caminat a rahó de 7 kilòmetres per hora.

1) Vegi-s Una excursió agrícola a Fraga, per Francisco X. Toballa, en La
Veu del Montserrat, any VI (1883), plana 384.



SIXENA

Tot lo territori atravessat pertany, en lo eclesiàstich, ai bisbatde Lieyda, dei qual io monestir de Sixena n'es hu dels iiochs
extremers.

Lo capellà de les monges de Sixena, prèviament enterat de
nostra excursió, nos esperava al peu de ia carretera, que distarà de
too a 200 metres dei monestir. Aquest se troba solitari entre'is
pobles de Villanueva de Sixena y Sena, en territori una mica acci¬
dentat a ia esquerra dei riu Aicanadre, riu que, formant-se a ia serra
de Guara, desaygua al Cinca a Vaiiovar. Nos haviem citat alii ab
l'arquitecte Ubait Iranzo; pro, per ies dificultats de comunicacions
que sempre hi ha en aquelles terres, no'ns ajuntàrem fins a Osca
al endemà.

Lo monestir de Sixena es sumament caracteristich y presenta
fesomia propria, tant per l'edifici, com per les pràctiques que alií
s'observen. Ha sigut possessió remota de la Orde de Sant Joan
de Jerusalem, ab lo qual volem dir que no fou de ies anexionades
ab motiu de ia extinció dels Tempiers. Després de ies grans adqui¬
sicions territorials de Ramon Berenguer IV, com a conseqüència
de la conquesta dels reyaimes sarrahins de Tortosa y Lieyda en
ti58, obtingué aquella Orde una donació d'importancia. Lo Com-
te-Rey li otorgà ies Coves de Remolino, ab sos termes, situades
entre Pola y Pradella; Sena y Sixena en ia ribera del Alcanadre;
tres molins en Aigoria; un lioch entre Amposta y lo mar, hont s'hi
poguessin construir pous; la terra que hi ha al peu de la roca
Vailesa fins al riu Ebre; y un dels dos castells de Cervera o de
Cullera, quan los conquerís dels sarrahins.

4
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D'aquí arrenca, donchs, la possessió de Sixena pels Hospi¬
talaris. Una imatge de la Mare de Déu fou objecte de gran venera¬
ció, motivant que en 1187 hi fundés un convent de dònes la reyna
d'Aragó Donya Sanxa, la qual hi està enterrada, al ensemps ab son
fill lo rey Pere lo Calòlich, tant desastradament mort a Muret. Son
net Jaume 1 volia semblantment esserhi enterrat, segons promesa

que ell féu per escrit y se conserva en lo convent de Sixena'. Si

Sixena; Vista generat dei. monestir de monges de Sant Joan de Jerusalem
FUNUAT EN I I 87 PER LA REYNA SANXA, MULLER DE NOSTRE REY ANFÓS I

això s'hagués complert, hauria lliurat a ses mortals despulles dels
vils ultratges del any 1835. No volem dir que les monges de Sixena
no haguessin vist pertorbada la pau d'aquell lloch solitari per la
cridòria d'una partida incendiaria, que ab feixos de llenya trac¬
taren de destruir lo monestir y los papers de censos, salvantse tot
mercès a la sanch freda de la priora Donya Miquela de Rich y
Montserrat.

Avuy lo curiós excursionista pot visitar una interessant joya

i) Marian de Pane: Excursiones del Ateneo (Revista de Aragón, any V, 1904).
Aquest mateix autor publicà en 1883 una monografia de Sixena y actualment
(igog) té a punt de donar a la estampa un estudi molt complert y documentat
del famós monestir. Bé's necessita, puix les obres del P. Lascuarre. Jerusalen de
Palestrina, Escortat de Castilla. Sijena de Aragón, y los dos volums editats en
'773 y '776 pel P. March Antoni Varon sobre lo propri monestir, estan faltades
de crítica, ressentint-se de la època en que foren publicades.
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d'art ahont lo romànich y lo gòtich en pugna hl han deixat bellís-
sim conjunt.

Lo convent, la iglesia, les habitacions dels forasters, les cases
dels hortelans y porters, les torres de guayta y defesa y los demés
edificis secundaris, formen com un petit poble amurallat, devaria-

Sixena: Lo claustre del convent

da y feixuga silueta, que a les clares mostra, de lluny estant, esser
un lloch excepcional.

Les monges no tenen clausura, al revés de les de Barcelona
d'igual orde. Estan autorisades per sortir fóra del convent y passe¬
jar fins a la carretera. Son hàbit religiós, modificat en lo sigle
XVIII, es sumament original per la manera de portar la toca
blanca, formant-los aureola rodona que'ls envolta la cara.

Allí's menja en la part destinada a convent y se dorm en les
habitacions dels forasters, situades dintre la matexa casa del cape¬
llà, en edifici separat. La taula està servida per les germanes o
mitges creus, com los hi diuhen per denotar que no arriben a
esser creus completes o monges professes.



Després dels menjars, la priora y altres dugués monges que
conexiem, conversaren una estona ab nosaltres, puix no viuhen ab
l'encongiment que seria de suposar, en monestir tant apartat dels
centres de població.

Los edificis més interessants són, sens dubte, la iglesia y la
sala capitular. La iglesia, construida en la primera meytat del sigle
XIII y tal vegada consagrada en 1258, té la seva entrada al costat

Sixena: Portalada románica de la iglesia

d'un gran pati irregular, formada per una serie de tretze arcades
concèntriques que li donen majestuós aspecte. L'absis consta de
tres cossos semi-circulars, ab finestrals cegats, quals capitells y fris
presenten florida ornamentació gòtica del sigle XIII. L'interior,
d'una sola nau, té separades les seves dugués terceres parts a fi de
servir de chor a les monges. Conté aquest belles cadires gòtiques y
lo gran silló de la priora, barroch. Al museu Episcopal de Lleyda
hi vegerem la vella cadira abacia!, gòtica, del XIII, segurament la
primera que tingué'l chor o la sala capitular. Per més que està
molt malmesa, poden apreciar-se algunes imatges y quatre quar¬
ters partits per ample creu, los quals són de barres reyals d'Aragó
y flors de lli, alternant. La tercera part del respatller està serrat.

En lo chor, en un bon altar, s'hi venera la Mare de Déu del



Sixena:. Enterraments de la keyna Sanxa y de son fill

lo rey Pere I
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Clior, la imatge objecte de gran y tradicional devoció, suposant-se
que en la primitiva fundació ocupava l'altar major. D'ella s'en
compta piadosa y miraculosa llegenda, relacionada ah l'origen del
Monestir'.

Unes arcades obertes en los murs extrems del creuher donen
entrada a dugués capelles. Explica l'erudit escriptor Pano que la
capella de la dreta, obra del sigle XIV, fou deguda a Maria Cornel,
comtessa de Barcelhos, que hi està enterrada ab ses germanes. En
la de la esquerra, altres sepulcres de pedra guarden les despulles de
la reyna Sanxa y de son fill lo rey Pere. Dos baguls de fusta poli¬
cromats, colocats en lo creuher de l'esquerra, mostren les barres
reyals d'Aragó combinades ab altres ensenyes: en lo hu d'ells hi
observàrem los escachs d'Urgell y la data del 1434. Pertany a
Isabel d'Aragó, germana del darrer comte d'Urgell JaumeVDes-
gractaí, que fou monja de dit monestir. En l'altre sols poguerem
llegir la data del 1394'. Enfront d'aquests dos sepulcres hi ha un
altar ab imatge de la Mare de Déu del Pilar, que porta la data del
i5i6 y segurament lo nom del autor, que'l tapa un sagrari.

Darrera l'altar major, en la paret, s'han descobert, fa poch
temps, interessants pintures murals. Reproduhim la que figura lo
davallament de la Creu, pertanyent al sigle XIV.

Lo claustre es gran y senzill, ab un ben cuidat jardí al mitg:
està molt malmès y conté en dugués capelles pintures gòtiques del
sigle XV, especialment l'altar dedicat a la Mare de Déu del Pilar,
que suposen obra del pintor Borrassà. Formen eix claustre una
serie d'archs transversals apuntats, separats dos metres y mitg uns
d'altres.

Com a més sobressortlnt, a Sixena, hi colocarem la sala capi¬
tular, qual artesonat y pintures són veritable joya d'art. Cinch

1) Vegi-s Memoria descriptiva de la imagen de Nuestra Señora del Coro, de la
iglesia y monasterio donde se venera, por el Ldo. O. Salvador Mir Casases Pro.
(Lleyda, imprenta Mariana, 1890). En ella se descriu la vella cadira abacial
avuy conservada al museu episcopal de Lleyda.

2) Aquest sepulcre porta la llegenda Sepultura de la reverenda e muy noble
senyora Doña Francisguina de Erill y Castro, priorissa de Sixena, la cual finó
cuatro dias del mes de y^enero del anno de mil CCCLXXXX cuatro. Lo d'Isabel
d'Aragó fa temps que no conserva les despulles de la ilustre dama: sa inscripció
es: Aci jau la molt alta senyora dona Isabel Darago de gloriosa memoria, religiosa
del monestir de Xixena, del ordre de Sanct Johan de Jerusalem, Jilia del molt alt
Senyor En Pere comte Durgell e vescomte Dager, la qual traspassa daquesta present
vida lo primer dia del jnes de Juny del any de la Nativitat de nostre Senyor mil
CCCCXXXIV. (Copiat de la mentada obra del Sr. Mir y Casases.)
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grans arcades sostenen lo sostre. Una ben treballada Viga aguanta
les claus dels archs, deixant dotze espays per altres tants artesonats,
esplèndidament treballats ab variada ornamentació. Tot lo demés

Sixena: Lo Davallament de la Creu
PINTURA MURAL DEL SEGLE XIV

està pintat; los murs y les petxines e intradós dels archs, represen-
tani-s'hi escenes y personatges del Antich y Nou Testament. Fi¬
gura entre les més curioses la pintura de diferents animals del món
entrant a l'Arca de Noè. Aquest grandiós departament fou obrat
en temps de Jaume II (sigle XIII al XIV).



Sixena: Los absis de la iglesia
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xen noms molt preclars en la historia aragonesa, començant per
la filla del rey Jaume II, la infanta Blanca d'Aragó.

Molt nos hi podriem extendre si volguéssim entrar en la des¬
cripció d'altres dependencies del monestir, com l'interessant sala
que fou dormitori de les monges, les torres de defesa que s'alcen
en les cantonades del convent, alguna de les velles sales gòtiques
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posteriorment abandonades, etcètera. Prò com no ofereixen detall
d'art, les crehem d'interès secundari, passant-les per alt.

Avuy a Sixena, o, millor dit, en los dos llochs vehins de
Villanueva de Sixena y Sena, no's parla català: estem dintre de
territori plenament aragonès, per son llenguatge. Mes en la Edat
Mitjana no s'havia pogut substreure de la influencia de la llengua
catalana. Ho proven alguns documents de son arxiu. Vegis un,
que'n copiem de la mentada obra de Mir y Casases: «Remen-
brança de la covinença entre los omes de Xixena, Sena y Urgelet,
sobre la image de la verge santa maria madona nostra, que puis
no vol estar en la iglesia de Xixena, que sie portada al toçal mes

prop do sta la capella de senyor san Blay que sta en sa terra: si
ally no vol star, prenguedla los del lloc de Urgelet e en son terme
0 dellà del aygua, poseula e munteu en la capella de madona
santa maria, per ço s veygue de lluent e se pusque fer pregaries
pero be crehem ques miracle e que vol star en Xixena en lo panta¬
no, puis ally si es posada. Era 1225 in mense ianuario die VIIR».
Encara que aquest llenguatge no correspon a la data que's suposa,
basta, per nostre objecte, que lo document s'hagi trobat al arxiu de
Sixena.

Lo monestir de Sixena celebrà pomposament, en i888, lo VIL
centenari de sa fundació, y en 7, 8 y g de Novembre de 1908, lo
VIL centenari de la mort de la reyna fundadora D." Sanxa, prac¬
ticant la cerimònia de la coronació pontificia de la Mare de Déu
del Chor en aquesta darrera data.



SARINYENA

PER passar de Sixena a Sarinyena, usualment s'aprofita la ma¬teixa tartana correu que ve de Fraga y segueix enllà. La pren¬
guérem a dos quarts de dotze, y a la una erem a Sarinyena, pobla¬
ció que's desenrotllà al redós d'antich castell senyorlal, alçat en
una petita eminencia. Se'n conserven algunes parets, per cert molt
insípides, que poguerem seguir y examinar a tot pler, puix no
sabíem com passar lo temps, ja que fins a les quatre de la tarda no
hi arribava'l tren de Çaragoça, que devíem pendre per dirigir-nos
a Osca. Té interessant, una creu gòtica del sigle XV al XVI, en
una hermita vehina.

Sarinyena ha tingut en la Edat Mitjana certa importancia
comarcal: d'aquí que continga algunes places y bones cases d'as¬
pecte senyorlal.

Pertanyé en ii53 a Garín Sanxeç, en 1204 a Ató de Feces
y més tart al cavaller català Berenguer de Puigvert, a qui'l rey
d'Aragó donà'l castell de Sarinyena junt ab los d'Osera, Oliana,
Cambrils, Pedrinyà, Jossa, Fornols y La Espluga.

Lo rey Pere, en 1360, donà a carta de gracia Sarinyena y
aldees vehines a Pere de Luna, concambiant-les ab lo lloch de Pin-
sech, puix tractava de recobrar, per mija d'aquest darrer lloch, la
ciutat de Taraçona de Gonçalvo de Lucio. Qual alienació, contra¬
dita pels nobles d'Aragó que hi possehien cavalleries, provocà una
controversia, en la que intervingué'l Justícia en 1366 (22 d'Abril),
obtenint que revocas lo rey la concessió predita (19 d'Octubre 1366).

La revocació fou mé^ nominal que real y la casa de Luna
segui dominant a Sarinyerta, segons apar de la venda que Pere lo
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Cerimoniós, en ii d'Octubre de 1373, féu a Pere de Luna, de
Sarinyena y aldees, ab la jurisdicció, termes y pertenencies.

Los habitants d'aquells llochs no s'avingueren ab dita domi¬
nació senyorial, arbitrant llur enfranquiment y obtenint-lo, pagarit
a El fa de Xèrica, viuda dePeredeLunaytudriu d'Anton de Luna,
llur fill, una bona cantitat.

La iglesia parroquial fou dependencia del monastic de Mont-
aragon fins al iSyi.

Pujats al tren y fet lo indispensable transbort al arribar a Tar-
dienta, serien poch menys de les set del vespre quan arribàvem a
Osca, encara ab llum de dia, puix era'l 20 de Maig. Al entrar a la
fonda de «La Unión» a pendre hostatge, la primera persona ab
qui topàrem fou a n'Iranzo acompanyat del delegat del Centre
Excursionista y catedràtich de l'Institut, D. Joaquim Mouràs. Ell
havia seguit bona part d'aquella interessant ciutat, en vista de
no poder arribar-se a Sixena com era son desitg.



OSCA

excursió artística per la ciutat

Arribats a la capital de la moderna provincia d'Osca, cap delbisbat del mateix nom, que compta ab uns 12.300 habitants,
deturem-nos-hi. Es una ciutat que està en condicions de millorar,
mentres hi hagi agricultura en la terra plana y bestiar en la mun¬
tanya aragonesa.

La terra, regada per los rius Isuela y Flumen, es planera y ru-
blerta de bors conreus; la ciutat aborigen s'assentà en un puig
d'uns 54 metres d'altura en sa part més sobirana, tenint al lluny,
en lo NE., a uns 25 kilometres, les altes muntanyes de Guara; al
enfront, a uns i5 kilómetros, les de Sant Martí de Valldonsera; y
més al N., a uns 16 kilòmetres, la serra del Gratal. Del E. al S.
una baxa serralada permet descubrir derrera, a més de 40 kilòme¬
tres, la d'Alcubierre, y vers lo SO. y l'O. les pedreres d'Almudevar,
que a 10 o 12 kilòmetres tanquen l'horitzó.

Situada la històrica població dessota les darreres vessants
pirinenques, quasi equidistant de la mar de Biscaya y de nostra
mar llatina y a uns 470 metres d'altura, sembla com si per lley
natural hagi mostrat preferencia a la mar que hi està junyida per
ses cot rents fluvials, ço es, la Mediterrània. Que no es metafòrica
la afirmació, de primer entubi s'encarreguen de mostrar-ho tant
gran nombre de monedes celtibèriques d'Osca que's troben per
tot arreu de Catalunya.

Aquestes relacions de la Edat Antigua se corroboren encara.
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presentant-se
Osca com la
ciutat de Ser-
tori y nostres
pobles ilerge-
tes y ausetans,
com moltadic-
tesalabandera
de la indepen¬
dencia nacio¬
nal que ell tre¬
molava.

En la Edat

Mitjana, d'Os¬
ca podem dir
que'n va sor-
tii"-ne la confe¬
deració d'Ara¬

gó y Calal u-
nya, portada a
terme per lo
rey Ramir y lo
comte Ramon

Berenguer IV;
y en la propia
ciutat fraterni-
saren y discu¬
tiren, per pri¬
mera vegada,
en Corts gene¬
rals, catalans y
aragonesos, en
l'any 1162'.

Que Osca es¬

tigué penetra¬
da d'esprit de
confraternitat
ab Catalunya

i) Z,a fiínaixensíi, any III (1873), plana 321. Retran que, durantlos sigles
XII y Xlll, onze vegades s'aplegaren a Osca.les Corts aragoneses.
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ne tenim bastants exemplis; quan en laSS lo Principat fou invadit
per la creuada pontificia dirigida per lo Rey de França, y Pere lo
Gran se veya ah prou dificultats pera defensar nostra terra y sa
corona, lo bisbe d'Osca fou dels primers qui, ab gent de son bisbat
corregué a situar-se en nostra frontera dels Pirineus. Y après,
en i558, quan Barcelona, alarmadíssima per veure a Ciutadella de
Menorca en mans dels turchs, que amenaçaven caure damunt
nostra Ciutat, aparellà sa defensa, tot seguit rebé cent arcabucers
tramesos per Osca. Piferrer' y Quadrado, al relatar-nos tal fet,
expliquen, contrastant ab ell, aquest altre: com tot seguit vingué
un any de miseria per Çaragoça, no prestant-se, Osca, a socorre-la
dels blats de que freturava. Es un detall del desafecte en que estava
aquesta ciutat de la capital d'Aragó, al finar lo s'gle XVP.

Osca se presenta al observador com una ciutat molt aragonesa,
molt més aragonesa que Çaragoça, puix aquesta respira cert cos¬
mopolitisme navarro-castellà, si se'm permet la expressió no sé si
prou justa, que no hi havem trobat en aquella. Lo que, si bé's con¬
sidera, pot esser conseqüència natural de la situació d'abdues
ciutats. Les estretes relacions d'Osca ab les altes comarques piri¬
nenques, la fan participar de les germines y més típiques costums
de la terra. Recorrent la ciutat nos topam sempre ab gent qual
característica indumentaria acusarà llur respectiva procedencia
d'alguna de. les isolades valls de Hecho, Ansó, Gistain, Ainsa o
Benasque.

Serà per nosaltres imborrable lo recort del espectacle que
presenciàrem en la matinada del 21 de Maig de 1907. Dormíem
tranquilament en la fonda de «La Unión», quan a trench d'auba
nos despertà les esquelles del remat. Passà un quart, passà mitja
hora, y sempre dessota ma habitació, seguia sentint combinar-se
aquelles paregudes y monòtones notes musicals d'una inarmonia
no exempta d'expressió, per la severa gravetat del metall que les
produhia, ressò en la ciutat de la melangia pirinenca, que ací
hi respirava l'anyorament de la montanya y a son lloch en la

1) Piferrer: Recuerdos y bellezas de España, Aragón, plana 141.
2) En iSgo escrivien los Jurats de Çaragoça :« Los malos deseos de algu¬

nos han concebido gran odio á Zaragoza y procuran inquietarla, entre ellos los
de Huesca, los más enconados contra Zaragoza especialmente desde el estable¬
cimiento de la Universidad, y acababan de acordar en general consejo, acusar
á los veinte ante la corte del Justicia, por la muerte dada á muchos salteadores
y á su gefe Anton Marton, mandando con este objeto diez ciudadanos á la
corte con orden de empeñar, si preciso fuese, todas las rentas del consejo».
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serra la del pia. Y al Pirineu pujaven currues de bestiar, en nombre
de molts mils de caps, que s'ajuntaven en terra baxa, per atravessar
en jorn determinat los carrers d'Osca.

Veus-aqui, donchs, com a manera de pedra fita dels antichs
y tradicionals camins remaders, que a travers dels sigles s'han
encarregat d'assenyalar los toros de Guisando y altres desconeguts
monuments de la velluria, la no menys vella, ni menys monumen-

Torra y fragment del vell mur

tal ciutat aragonesa fa encara de camí remader del bestiar d'una part
del Plrineu central.

Seguint Osca, no tardàrem en convence-ns de que allí s'hi
troben aferrades com en lloch les tradicions de la patria xica ara¬
gonesa. Al Institut nos diran que'ns trobem en lo primat dels esta¬
bliments d'ensenyança nacionals, com a successor de la antiga Uni¬
versitat Sertoriana que hipotèticament reconstruí un ilustrat vehi
d'Osca, en lo sigle XVII'.

i) Signat per Artiga inuentor: et fecit Osca, existeix un curiós gravat del
sigle XVII, representant un edifici romà vuitavat, ab dos ordres d'estatues en son
rich frontispici, gran pati ai mitg y io títoi Academia Sertorii en ia part sobirana,
y més avail, al primer rengle d'estatues, Gimnasivm victricis. De ia època romana

6
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Per tot vita la tradició del gran rey monjo Ramir, qual clarivi¬
dencia al fundar la confederació catalano-aragonesa s'ha encarre¬
gat de testimoniar lo temps. Y no sois la mainada us explicarà'l
fet de la sua campana, sinó que los majors vos parlaran de sa filla, la
muller de nostre ínclit Ramon Berenguer IV, la reyna Peronella,
qual nom està vinculat en una vella cambra del que fou palau

reyal, com podria haver-hi estat
lo nom de qualsevulla altre mo¬
narca. Si passegeu per les afòres
de la ciutat, o vos mostraran lo
proper cim del Monte-Aragón,
retrotraent-vos al temps de la
conquesta d'Osca per les hosts
cristianes, o les més llunyanes
serres ahont s'obra la bretxa de
Roldan, parlant-vos de la desfeta
dels franchs, o vos feran pujar
al to^al de los Mártires invocant
recorts dels primers cristians, o
vos asseureu al piieyo de Don
Sanxo, vell pedró que comme¬
mora lo lloch ahont morí, d'una
sageta sarrahina, lo rey Sanxo
Ramírez, quan assetjava la ciu¬
tat (1094). Y això com si's trac¬
tessin de fets de fa vint anys.

Balcó plateresch al Cosso aquesta intensitat de sen¬
tir, que al moment conexereu, y

que no escapa a les persones més ilustrades de la ciutat, gayre bé
ningti's dóna compte de que existesca. Ben al contrari; lo conexen
y no'l toquen, degut a trobar-se aquella gent enverinada per la dosis
continua de la prempsa del trust madrileny: per ço no creuhen en la
eficacia del sentiment regional que tant íntimament los domina.

Dexem consideracions que nos portarien prou enllà, y fiquem-
nos dintre de la ciutat. No fou sense motiu que, en 1844, los
senyors Piferrer y Quadrado li donaren nom de «ciutat monumen¬
tal per excelencia entre totes les d'Aragó», y no en cap obra parti-

s'hi ha trobat a Osca, en 1884, en lo claustre de la Catedral, una mà de bronze
pertanyent a una colossal estatua, puix mideix, de la punta del índex a la mu-
nyeca, 0*40 m., y la circumferència d'aquesta derrera, o'36 m.



Pati plateresch d'una casa del convent de Montaragón
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cularista d'Osca, ahont lo desitg de sublimar lo que s'intenta des¬
criure, podia haver conduit a exagerar lo dictat, sinó en un volum
de caràcter general dedicat a parlar de totes les grandeses artísti¬
ques del reyalme d'Aragó.

La població està composta de part nova o fóra muralles y del
antich circuit mitg-eval, ahont hi han algunes velles torres y no
pochs fragments de murs.

Certament que les muralles són lo millor llibre aont s'acostuma
a trobar la passada importancia d'una ciutat'. Llegim aquests fulls
y comparem. En los sigles qui van del IX al XI, formaven lo perí¬
metre de Barcelona unes muralles que tenien quatre portes y a
poca diferencia 73 torres: donchs llavors mateix se conceptuà que
les d'Osca comptaven ab nou portes y 99 torres.

Defòra les velles muralles, les circundava lo Cosso o cami
passeig, que a Barcelona obtingué'l nom de via corrible en lo
sigle XI y camí de 7-onda en lo sigie XVII. Encara que siga relati¬
vament modern, lo Cosso, estava format en lo sigle XVI. Allí
l'art plateresch hi ha dexada senyal de son passatge, en cases parti¬
culars, algunes de les quals criden bé prou la atenció del visitant.
En aquest nombre s'ha de posar, per ses balconades, la del Marquès
de Barbastro, convertida en escola. Al interior dels metexos edifi¬
cis s'hi solen trobar detalls interessants, com, v. g., lo petit pati de
la casa que fou proprietat del convent de Monte-Aragón, destinat
a desaparèxer en lo present any 1909.

Al Cosso (centre del actual moviment ciutadà, com al Cosso
de Çaragoça o bé'l Cosso de Barbastre) res hi tenim de fer. No aixis
a la part sobirana, hont radica la vella ciutat y s'hi alça sa
fastuosa Catedral. Pugem-hi y comencem ab ella nostra visita
artística'.

Està edificada en una gran plaça enfront de les Cases Consis¬
torials. Se començà per los volts del any 1300, finint-se en i5i5.
Remata son frontispici, en linia horitzontal, interrompuda per
quatre alts pinàculs. Al atri, catorze estàtues afilerades representen
a onze dels apòstols. Sant Joan Bautista, Sant Llorenç y Sant

1) Molt tenim que agrahir, en nostra visita a Osca, a la valiosíssima ajuda
que'ns prestaren lo zelós prelat Ilm. senyor Dr. Marian Supervía y son erudit
germà, lo canonge Dr. Miquel Supervía. Lo derrer, entusiasta cultivador de la
fotografia, que ha posat a contribució de ses aficions arqueològiques, féu esde¬
venir doblement profitosa nostra labor. Rebin desde aquí les més grans
mercès, com també les havem de fer extensives a D. Joaquim Monràs, delegat
del Centre Excursionista, qui personalment nos acompanyà en molts llochs.
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Vicents. Vuit figures que hi han al arch més proper a la porta són
de profetes; les del segon orde representen dèu angels; lo tercer,

Clixé de Miquel Supervía

Catedral d'Osca: Altar fet per en Forment

catorze verges, y lo quart, setze sants màrtirs, qual identificació no
es gens fàcil. De les del tercer orde n'hi falta una, que no hi mancava
en 1844, a judicar de la làmina d'en Parcerisa. Los antiquaris hi
tindran que veure en aquest furt. Damunt la llinda de la porta,
ahont no hi poden faltar les barres reyals aragoneses, està la Verge
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Maria ab lo nin Jesús al braç dessota dosser; a la seva dreta hi han
los tres reys seguint a l'estrella, y a sa esquerra la Madalena y Jesús

que li apareix ves¬
tit d'hortolà. Es
obra del biscahí
Joan Otlózaga.

La nau recorda
la de totes les
principals cate¬
drals aragoneses,
ab sos nervis dels
archs entrelligats
combinant creus

y altres dibuixos
per l'interior de
les voltes. Té la

planta forma de
creu, ab lochoral
mitg. De ses tres
naus, la central té
major alçada. En
son espayós pres¬
biteri, l'atenció se
concentra desse¬

guida en lo gran
retaule d'alabas¬
tre, obra del va¬
lencià Damià For-
ment (fet del iSao
al 1533). Lo cons¬
tructor hi esculpí
sa testa y la de sa
muller, a sem-

blançadel que feu
en lo retaule del
Pilar de Çarago-
ça. En los dife¬
rents comparti¬

ments d'aquesta obra hi ha representada la passió del Senyor:
domina, per sa grandiositat, lo compartiment central, ab Jesucrist
clavat en la creu.

Liue ae Miquel bupcrvia

Catedral d'Osca
Detall del altar major ab la efígie d'en Forment
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Son claustre, alt y ben proporcionat, té una bella porta romà¬
nica, que acusarà lo segle XIII y que lo comunica ab la iglesia.

Molt podríem dir d'aquest edifici si tinguéssim intenció de

Catedral d'Osca; Porta interior del claustre

descriure-1, puix tot té interès: l'absis ab sos enlayrats pinàculs, lo
campanar, que, de quadrat y feixuch, passa a vuytavat. Nos detu¬
rarem en alguns retaules interessants que curosament s'hi con¬
serven.

Lo hu d'ells, petit y complet com si s'acabés de fer, està en

7
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una capelleta tancada, que existeix junt al mur, al extrem de la
nau en la part del Evangeli. Representa la coronació de Maria
Santíssima; es obra del segle XV y porta la inscripció mitg catala¬
na, Aquest reíanlo pintó pere çuera pintor.

L'altre retaule es un frontal del segle XIV, que, a més de resul-

Palau del Bisbe: Porta interior

tar una pintura de mèrit, té l'especial interès de portar involucrats
recorts de Catalunya. Està en la sagristia de la Catedral, y sols se
sab que de les golfes fou trasportat about ara està. Al centre hi han
dos sants de dificultosa identificació: lo hu porta una creu en la
mà y l'altre una soca d'arbre. Entre'ls dos sants, en un cercle, està
Jesús en creu ab les dues Maries. A la dreta y esquerra, en dos
compartiments, s'hi figuren passatges de les sues vides. La seva



major particularitat està en los vuyt escuts distribuïts en la orla
o march del frontal, deis quals los quatre centrals, formant creu,
tenen dos quarters, l'esquerre ah les barres reyals d'Aragó y lo de
la dreta ab lo taulell dels escachs, distintiu dels comtes d'Urgell.
Dels quatre escuts pintats en los ànguls, sols dos són sencers, y
aquests mostren un castell.

Teníem al nostre davant una prova de la munificencia del

Les Cases Consistorials, obrades en ibyS

comte d'Urgell Jaume I, fill segon del rey d'Aragó Anfós y de
Teresa d'Entença, senyora d'Antillón, sa primera muller. L'haver
rebuts del seus progenitors, no sols lo comtat d'Urgell en 1328, sinó
que també les grans possessions a Aragó pertanyents a sa mare com
a senyora d'Entença y Antillón' y son casament ab la infanta Elio-

i) Lo rey d'Aragó Jaume II, al adquirir, en 1314, lo comtat d'Urgell, lo
donà a son fill segon Anfós casant-lo ab Teresa d'Entença, poderosa senyora
aragonesa, la que,ab les baronies d'Antillón y Alcolea, hi possehia molts llochs
y castells del Somontano, Sobrarbe y Ribagorça, com eren Antillóii, Las Celias,
Ponça, Artesona, Graus, Set-Castells o Secastilla, Aviçanda, Puy de Cinca,
Claraosa, Sant Mitier o Samitier, Marcat, Solana, Alerse, Cutia, Ablego, Alco¬
letge, Huesso, Ràfols, Castellfolit, Quatro-Casados, La Gruesa, lo castell de
Barbastro, etc.



!/
— 52 —

nor de Castella (1329), germana del rey Alfonso XI, li donà molta
preponderancia, especialment en lo reyalme d'Aragó. Bé's mostrà,
quan Pere lo Cerimoniós li tregüé son ofici de procurador general
dels regnes, promoguent la fundació de la cèlebre Unión, que fou
jurada de quasi tots los magnats aragonesos, exceptados les ciutats
d'Osca, Daroca, Calatayut y Terol. Lo bisbe d'Osca, dels més afec-

Una cambra del antich palau reyal

tats a la Unió, estava en gran contacte ab lo Comte d'Urgell. Morí
aquest a Barcelona al que's creu emmetzinat (1347). No podem
dubtar de que lo frontal fou donat per l'infant d'Aragó y comte
d'Urgell Jaume y sa muller Elionor de Castella, a alguna iglesia
del bisbat d'Osca, tal vegada a la de Montaragón, en los déu anys
qui van del 1337 al 1347'.

1) Segons lo testament del comte d'Urgell Ermengol de Cabrera, l'infant
de la casa d'Aragó qui obtingués lo comtat d'Urgell, devia usar per armes los
escachs d'or y negre peculiars d'aquells comtes, ab exclusió d'altra senyal.
Axis ho feu l'infant Anfós abans d'esser rey d'Aragó (i 3 14-1 327), y també, en
sos primers temps de possehir lo Comtat, l'infant Jaume (1 328-1337 ?). Pro més
avant alternà les barres reyals ab los escachs, segons se veu en lo frontal
d'Osca. D'altra part pertanyia a sa muller Elionor l'emblema del castell.—
(Diego de Monfar: Historia de los Condes de Urgel, v. II, planes 71 y 126.)
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Vistes, en la Catedral, tres arquetes gòtiques esmaltades molt
interessants, acompanyats del canonge Dr. Supervía, recorregué-
rem minuciosament lo palau bisbal, admirant-ne certs artesonats
gòtichs, una preciosa trona d'iglesia de gust moçàrabe y l'interes¬
sant porta romànica, avuy inutilisada, en la galeria d'un pati.

Les Cases Consistorials, construïdes enfront de la Catedral,
constituexen un típich exemplar del Renaxement aragonès. Mostren
la data del iSyS, en los medallons que ornamenten l'ampla y monu¬
mental escala, ahont tampoch hi falten les barres roges dels nostres
reys combinades ab escuts d'Osca y d'Aragó. Lo majestuós frontis-
plci, ab ses tones enlayrades a cada exirem, vol recordar los temps
de la lluyta entre les municipalitats y lo feudalisme, tant viva en
aquelles terres, y que no s'havia del tot extingit quan començà la
construcció de dit palau.

En una secció d'aquest edifici hi ha instalat un petit museu
de pintures y d'antiguitats, remarcable per alguns retaules locals
dels segles XV y XVl.

Lo vell palau dels reys d'Aragó, que tantes vegades habitaren
(puix abans del segle XV, quasi tots freqüentaven la ciutat d'Osca
y alguns hi feren llarga estada)', està convertit en Institut Provin¬
cial. Conserva dugués velles cambres romàniques, segurament del
segle XllI, prou visitades dels forasters: en la una hl han depositats
molts llibres, conexent-se per «cambra de la reyna Peronella»;
y a l'altra s'hi devalla per estreta escala en tant que sembla una
career mitjeval, d'alt sostre, volta de canó y murs ennegrits. Porta
lo gràfich nom de la Campana, per suposar-se que allí s'hi executa¬
ren als nobles bullanguers, als qui feu matar lo rey Ramir per
rahons d'estat. Lo edifici antich fou cedit en 1611, per lo Rey d'Es¬
panya, a la vella Universitat d'Osca, creada en 1354.

Sant Pere lo Vell era un monument romànich del segle XII
al XIII, situat dintre d'Osca, molt derrocat, que acaba de resu¬
citar mercès a la protecció que meresqué del ilustrat historiador y
estadista Anton Cánovas del Castillo, qui hi abocà'l diner neces¬
sari a sa colossal restauració. No del tot completada, puix la
bella porta principal s'ha apuntalat modernament. Interessant com
aquesta, es l'altra segona porta representant l'adoració dels reys,
que comunica son característich claustre ab la iglesia. L'interior,
bastant desfigurat, conserva sa primitiva planta: es de tres naus.

i) En 1268, Constança de Sicília, muller del primogènit Pere d'Aragó,
passà en lo palau reyal d'Osca, del 12 de Maig al 20 de Novembre.
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Lo claustre es del més pur romànich, ab sepulcres dels segles
XII al XV', a les vores: té pronunciat sabor monacal. En la séva

Sant Pere «lo Vell»; Porta forana

vasta restaurado se procurà copiar fidelment los vells capitells,
conservant-ne lo major nombre possible y portant los altres al

i) Les inscripcions d'aquests sepulcres han sigut en gran part publica¬
des per Ainsa y reproduhides per Piferrer y Quadrado.
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museu. Com a ben interessants hi anotarem ios que figuren una
dóna alletant dugués serpents y la lluyta del home ab la fera, que
l'art romànich de tot lo món cuidà de reproduhir en sos monu¬
ments, y que tant refermada estigué en la segona sèu barcelonina.

S^nt Pere «lo Vell»; Porta interior del claustre

segons se pot veure en los tres plafons que's conserven davant la
iglesia de Santa Clara a la porta de Sant Ibo.

Sant Pere lo Vell es lo santuari dels recorts històrichs: tumba
del savi religiós y famós rey Ramir, salvador de la independencia
aragonesa, nos ha de recordar nostre Comtat de Barcelona, en lo
segle XI, y al famós abat Frotart, de Sant Pons de Tomeres,
vingut com a legat del Papa, per arreglar lo mal estat de les igle-
sies dels reyalmes cristians d'Espanya. Estigué diferentes vegades a
Barcelona, ahont particulars li mostraren gran estima, legant-li
cases y terres, prò sense arribar al extrem dels aragonesos, los qui
entregaren a Sant Pons de Tomeres, la vila de Jaca, al péndrela als
sarrahins y restablir son episcopat. Les dues dominacions, la del
Bisbe y del Abat, portaren dificultats a Jaca, que arreglaren lo
bisbe d'Osca, lo rey Pere d'Aragó y l'arquebisbe de Tarragona. La
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bona voluntat del abat Frotart li valgué que lo bisbe d'Osca li
cedís lo monestir de Sant Pere lo Vell (1098), ahont hi establí una

Sant Pere «lo Vell»: Capitell del claustre
FIGURANT LA LLUYTA DEL HOME AB LA FERA

comunitat de monjos francesos, morint al any següent tant cèlebre
abat y que tant bé féu al comtat de Barcelona y al reyalme d'Aragó

Del vast convent de Sant Francesch, qual iglesia, moderna.

i) Histoire Générale du Languedoc (Tolosa, 1876), vol. III, pàg. 5o8.
8
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Sant Francesch: Imatge del segle XIV

1) Osca sosté la discussió sobre la veritable patria de Sant Llorens. Entre
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segle XVI ai XVII. Assenyaladament lo derrer, per son preciós
iris, ahont en cinch alts relleus d'orfebreria se reprodueixen altres
tants episodis de la vida del sant oscense, tots ells de bona compo¬
sició y esmerada factura.

Si desitgem visitar més monuments notables d'Osca, comen-

Sant Llorens: RELiQuiAtu de Sant Orenci
OBKA DEL SEGLE XVI AL XVII

cem a sortir cap a les afòres, vers l'Isuela. Allí, a prop d'una bella
salzareda, nos deturarem en la interessant iglesia de las Miguelas,
com se designa vulgarment a una antigua parroquia dedicada a

los escrits publicats a dit propòsit se troba la ja rara monografia d'Uztarroz,
Defensa de la patria del invencible martyr San Laurencio. Escrivela el Dr. Juan
Francisco Andres de V^larro^. A la Ciudad de Huesca; portada gravada ab un
Sant Llorens ab les parrelles y escuts d'Aragó y Osca a dreta y esquerra.
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Sant Miquel, des que's convertí en convent de monges carmelita¬
nes en 1623. En la vella acta de fundació del iiio, les trenta passes
o sagrera, usualment donada entorn de les iglesies, les consagrà
personalment lo rey d'Aragó, qui, en presencia del bisbe, de la

Iglesia del monastir de Sant Miquel

cort y dels ciutadans que alabaven a Déu y al Sant Arcàngel, baixà
del cavall y, caminant, designà l'espay sagrat.

La iglesia de Sant Miquel, barreja de romànich y gòtich, obra¬
da en lo segle Xlll, té un feixuch y quadrat cloquer, indicat per la
veu popular com a torra dels murs de la ciutat.

De Sant Miquel fem via a una plana ahont se suposa tinguda
la batalla d'Alcoraz (1096), qual consei^üencia fou la rendició
d'Osca als cristians. Una tradició posterior pretén que en aquella
batalla (a igual que a Barcelona en 987, al recobrar-la d'Almançor)
Sant Jordi hi aparegué combatint. Per çò se li alçà una capella,
qual construcció present s'atraçarà al segle XIV o XY. Una ins¬
cripció del fris explica'l fet.



Al bel! mitg d'altra plana està la iglesia de la Mare de Déu de
Salas, o per altre nom «de la Huerta», qual portalada bizantina
del segle XIII, mostra sis archs en gradació, ab capitells uniformes.
L'interior es modern. Al desaparèixer lo veil temple se perdria
també un inapreciable treball d'orfebreria catalana, ço es, un tríp-

Mare de Déu de Salas: Aspecte general del temple

tich de plata donat per Pere lo Cerimoniós. Que era obra de nostra
terra, ho mostrava l'inscripció feta gravar en català per dit monar¬
ca, no obstant de destinar-la a un lloch del Aragó'.

La iglesia de la Mare de Déu de Salas se composa de dos parts,
pertanyents a dos istils prou diferents. Lo més antich lo constitueix
lo cos principal de la iglesia y lo cloquer. Aquest derrer, fexuch y
quadrat, es parió del de Sant Miquel, si bé més senzill. En cambi,
lo frontispici es remarcable, tant per sa riquesa com per presentar
la barreja del romànich y gòtich, tant característica en algunes

i) Piferrer y Quadrado la copien íntegrament: segons deya, lo Rey lo feu
fer «en esmene e satisfació de cert nombre de lantes dargent, les quals, lo dit
Senyor feu pendre de la dita esgleya per mans del gobernador Daragó, per
gran necessitat de la guerra de Castella, com no agués de que pagar los sol¬
dats», etc.



Capella de Sant Jordi a Algoraz
OBBA DEL SEGLE XIV O XV



— 63 -

iglesit's d'Osca. La riq uesa deis calats que formen les sues set arcua-
cions, se combina prou bé ab lo gran diàmetre del rosetó, que
malhauradament trenca en sa part inferior una petita teulada afe¬
gida posteriorment per mà barroera, al erigir-se lo més modern
edifici.

La segona obra, construida en lo segle XVI, es altre exemplar
de les construccions aragoneses de rajola, que tant abunden.

Un recort històrich de Salas nos surt al pas. Uns estatuts del
gremi dels sabaters que allí s'instalaren en la Ldat Mitjana. Perta¬
nyen al any 1333 y comensen: Esía es la caria de la confrairia de
los Çapaíeros de la Ciudat Duesca feyia a honor de la benaueniurada
sancía Ana madre de la virgen sania Maria madre del nuesiro sennor
Jhesu xpio. ei del aliar de la diia sania Anua consii nido ei hedificado
a reiterencia daqnella en ¡a Ecclesia de sania Maria de salas por la
miiyi alia e poderosa sennora donna leonor por la gracia de dios
Reyna Daragon ei sennora nuesira en ¡a forma que se sigue, etc.

*
* *

Donem per acabada nostra visita artística. No perquè hi
haguem ací anotat tot lo que's podia dir de tant interessant ciutat
aragonesa, sinó perquè ja n'hi ha prou per donar-la a conèxer y
consignant de passada algunes notes personals.

Desitjàvem parlar de la seva jueria, retrayent alguns docu¬
ments, y entre altres los dels anys 1278, 1339 y t422, que oferexen
l'interès de la novitat. Més trobàvem que, per notes d'excursionista,
nos ne aniriem massa enllà,, pensant publicar-ho separadament
com Noies sobre la aljama de jueus d'Osca.

Y, axis, per molt que nos dolgui, sortirem de la ciutat mon-

tanyesa, dexant lo camí de ferre, per seguir una de les moltes car¬
reteres que d'ella irradien, portant la activitat y la vida arreu de
la seva provincia.

Devallant a les vores del riu Isuela, l'atravessem. La carretera
nos allunyarà de la població.

Aviat començaran a enxiqiiir-se los enlayrats campanars de la
alterosa Sèu, que, de lluny estant, donen caràcter a la silueta del
conjunt d'edificis, fent inconfundible a la bonica ciutat, a despit
de contemplar-la a distancia. Mentres se veu, interessa.

Es que, fóra d'ella, lo Somontano no ofereix al seu entorn
quasi cap atractiu, especialment per qui està acostumat a les pano¬
ràmiques perspectives pirenenques. Recórrer aquella comarca \ol
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certa abnegació, per lo poch atractívola que a primera vista's pre¬
senta. Bé s'entreveu que han d'anar-s'hi a buscar belleses monu¬
mentals o típiques de la terra aragonesa.

Y, no obstant, notables paisatges s'hi troben, seguint alguns
repeus de la serra de Guara, assenyaladament la vall de Nocito,
tant selvatge y plena de vegetació y tant freqüentada per los Reys
d'Aragó, en llurs caceres de montería.

Més l'allunyar-nos d'Osca y endinsar-nos al Somontano mereix
capítol apart.



COMARCA DEL SOMONTANO

La nomenclatura adoptada per designar la major part deles co¬marques de l'actual provincia d'Osca, està presa de l'oro-
grafia.

La serra d'Arbe ha donat nom a la comarca que s'extén a son
damunt fins al més alt dels Pirineus, ço es, lo Sobre-Arbe o Sobrarbe;
la serra dels Monegros, contracció de Montes-negros, també l'ha
donat a les terres ahont está aquella enclavada; les més baixes ver-
tents pirinenques que, ab los noms de Gratal, Civil y Guara, cons-
tituexen lo baluart septentrional d'una gran comarca més baxa y
bastant planera, atravessada per los rius Isuela, Gratizalema, Flu-
men, Alcanadre y Vero y en un de sos extrems limitada per lo Cin¬
ca, reb lo nom sobradament expressiu de Somontano.

Perquè, descomponent la paraula Somontano, valdrà tant com
sots-montano, essent sots un derivat de subtus. Aquesta aplicació del
só, com denotant derail o sots, la trobem característica de tota la
orografia pirinenca, tant catalana com castellana, y per consegüent
aragonesa, puix que aquesta sol sempre participar d'abdues influen¬
cies. So-portilla està junt al Ebre, entre Alava y Logronyo; So-sie-
rra es una petita serralada alavesa a La Guardia, y es So-sie¬
rra una idea en oposició a Somo-sierra, que equival a dir en llatí
Summa-serra.

So-peyra, lo renomat congost del Noguera Ribagorzana, equi¬
val a Sota-peyra, o sota la pedra, referint-se al espedat de roca que li
dóna nom; Sots-terres o Sos-terris, lo famós congost del Noguera
Pallaresa a Tremp, equival també a sota les terres. Aquest té un altre
equivalent al mateix districte en So-terranya; com Sos-ribes, lloch

9
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que existí en lo segle XI en lo Territori de Barcelona, havia de voler
dir a sota les ribes\

D'una manera pariona, apar aplicada en la orografía catalana
la paraula sul, per significar una idea oposada a so, puix significadominació del pla o de la terra. Sulroca o Surroca les alteroses
mines del Bergadà y Sulíerra, l'enesprat cim de les Guilleries, nesón palpable mostra.

Analisant ara lleugerament la paraula montano, encara hi tro¬
barem major analogía ab altres similars catalanes. Montaner, en bon
català, vol dir l'home que guarda la montanya o que hi transita.
Tra-montana es en tot lo Principat lo terme cardinal Nort, y també
lo vent que ve dels Pirineus, ço es, de darrera nostres grans mon-
tanyes.

Donchs, los dos components de So-montano pertanyen de ple aple a la llengua catalana, segons acabem de demostrar, divergint
per tant de les dues designacions geogràfiques similars, que exis-
texen en la Coruña y Almeria, de Somonte y Somontm.

La comarca del Somontano es molt gran. A hu dels seus
llochs extremers, hi està enclavada la ciutat d'Osca: la encreuhen
carreteres en totes direccions y s'hi conserven alguns interessants
monuments per l'art o per la historia.

Un d'ells, sens dubte lo principal, es lo renomat castell de
Loarre, qual vista forma part de tantes y tantes obres artístiques omonumentals. No's pot parlar d'Aragó sense retreure-1. ^Qui nol'ha vist alguna vegada dibuxat, desde los antichs grabadets al boix
d'aquell ja remot Sematiario pintoresco fins a les esplèndides repro¬duccions en fototipia dels nostres dies? ¿Qui no coneix la interes¬
sant monografia que d'ell té publicada l'erudit Isidro Gil?®

Excusat resulta, donchs, repetir coses prou sabudes, y saltarem
aquest gran monument de la poliorcètica mitjaeval, per concentrar
nostra activitat y atenció en altres més petits, per qual circunstan¬
cia se solen escapar del conexement de moltes persones erudites,
que convindrà coneguin.

1) No podem identificar la situació exacta d'aquest lloch que un documentdel 1077 indica estar en Horta: in orta ubi dicuni sus ribas ad ipsum moníedellus.
(Liber AntiquitatisEcclesie Cathedralis, vol. 11, foli 75, doc. aiS, Arx. Catedral de
Barcelona.)

2) Isidro Gil: El castillo de Loarre y el Alcá¡iar de Segovia. {Burgos, igo5.)



LO CASTELL DE ROMPIEN Y POMPIENILLO

Pompien y Pompienillo, dugues localitats vehines, porten enllurs noms lo segell romà, aparexent-nos involucrats Pompe-
yanus y Pompeyanellus.

Legat de la època antigua, se presten a recordar-nos al prelat
oscense Pompeyán, qui existí per los anys 546 al SSy', com també la
làpida romana trobada en lo mont Cillas (terme de Coscojuela de
Fontoba), ahont se creu hi estigué situada la ciutat de Osca, ço
es, unes dugues llegues al Nort de la ciutat de Barbastro.

La làpida es interessantíssima per marcar-nos en ella dos noms
segurament geogràfichs hu y altre: Pompeyanus y Boletanus. Diu
axis:

LVAL-GAL
MATERNO
BOLETANO
M-COR-POMPE
lANVS AMICO OPTI
..O OB MERITA

«A Lucí Valeri Matern, boletà (ço es boltanyà o natural de Bol-
tanya), amich òptim y benemèrit. March Corneli pompeyà(\i con¬
sagrà)»'.

1) Fidel Fita: Patrología visigótica. Elpidio, Pompeyano, Vicente y Sabino,
obispos de Huesca en el siglo VI. (Boletín de la Real Academia de la Historia,
vol. XLIX, p. 137.)

2) Fidel Fita : Inscripciones romanas en la Diócesis de Barbastro en lo Bole¬
tín de la Real Academia de la Historia, vol. IV, p. 2 i5. Se reprodueix en facsímil
aquesta làpida.
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Aquests recorts, en la matexa regió, com a meres coincidèn¬
cies, resulten massa convergents. Si boleià es natural de Boltanya
¿per quèpompeyà no ho ha d'esser de Pompien?

Lo castell de Pompien està a uns sis kilòmetres al S. d'Osca.
Tota la ilusió que acostuma despertar la paraula castell aplicada a
un lloch, al qui desitja contemplar les velles construccions militars

■

Pompien: Iglesia románica de Santa Anna

de la Edat Mitjana, quedarà desfeta, quan, dexant la carretera pro¬vincial y prenent per un cami carreter, se troba al mitg del pla de
un edifici que, externament, ni per sa topografia, ni per ses obres
de fàbrica, res mostra que puga indicar lloch fort. Mes, a despit de
totes les apariencies, era, allò que teniem al devant, lo castillo de
Pompien. Al nom nos atenem, donchs, per més que aquí, com en
tantes ocasions, lo nom no vulga dir la cosa.

Que la gran casa actual ha pogut esser continuadora d'altre cons¬
trucció prou diferent, ho donarà a entendre la curiosa iglesia romà¬
nica, prou interessant per la portalada que encara s'aguanta en peu.
Aquesta porta principal està abandonada, per haver-se obert una
mala entrada en lo lloch oposat, segurament ab la mira de donar
més bona presencia a un pati arreglat enfront la casa moderna.
Mitg amagada per bon nombre d'arades, senyal de la importancia
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agrícola del actual castell de Pompien, està, la predita portalada
de Santa Anna. Ample y senzilla, se fa interessant per les sues pro¬
porcions y axatament. Es un curios exemplar, que's completa ab lo
fris de la teulada ahont les mènsules apareixen treballades. Per més
que unes mi/Zores (valgui la paraula a despit de sa injusta aplicació)
hagin perturbat les proporcions de sa altura alçant-li lo sostre.

A la cantonada de la iglesia, per certa pedra podrà saber-se al¬
guna cosa de la sua antiguitat. Ella nos dirà que es anterior al
any 1218, y per tant que pot molt ben atrassar-se al segle XII, segons
nos paregué a primera vista. Diu la inscripció:

ANNO DNI. MCCXVIII
VII ID°® OCTRIS. OBIIT
GARSIAS CARCI...

Possible es que-s tracti del fundador de la iglesia de Santa Anna.
Al interior, conserva fragments romànichs en les columnes

que sostenen la volta de canó. L'altar major, gòtich del segle XV,
es de molt bona factura.

De la iglesia de Pompien ne sortiren dugués velles taules per
anar a la exposició de Çaragoça del any 1908, les quals, en la data
de nostre excursió (11 de Juny de 1909) no havien encara retornat
a son lloch. Segurament no hi tornaran may més.

A la part occidental de Pompien y a cosa d'uns tres o quatre
kilometres, se troba una petita agrupació de seto vuyt alberchs. Es
Pompienillo 0 Pompenillo, com li diuen en la actualitat. En la sua
iglesia, petita y de construcció insignificant, hi existexen dos remar¬
cables retaules molt ben conservats: lo del altar major, que pertany
al segle XV, y altre lateral, evidentment del XVI. La poca llum que
hi havia en lo dia de nostra visita, per esser un dia núvol y plujós,
privà de fotografiar-los al amich Soler.



MONTFLORITE

Vin^EGUiREM vers l'Orient de Pompienillo.
Diferents camins, no massa bons en temps de pluja, conduexen

a un iloch, ahont, en lo regnat de Jaume I, lo bisbe d'Osca, hi fundà,
en 1264, un convent de la ordre de la Mercè. Entregà a la novella
fundació la casa y capella que allí existia desde 1176 coneguda per
Montflorite. Y a l'any següent Fortuny de Bergua del Pueyo (1265),
senyor de Montflorite, feu cessió al convent de mercedaris, del dret
de patronat y altres que pogués tenir en aquella iglesia. Lo convent
havia cessat en 1772, puix fou instituit en vicari de Montflorite un
prebere secular, retornant-se lo patronat al Duch de Yillahermosa,
com a senyor que era de Montflorite.

Aquesta breu historia nos diu, que, durant sis cents anys,
Montflorite tingué plétora d'animació y vida religiosa, que devia
traduir-se externament per construccions de més o menys magnifi¬
cencia. No podien esser menyspreables, quan veyem deturar-s'hi al¬
guna vegada los reys d'Aragó anant de viatge, segons ho féu, lo 26 de
Juliol de 1289, Anfós II de Catalunya y III d'Aragó.'

Lo lloch era proprietat de la familia Gurrea, constant los homs
dels seus senyors, en lo segle XIV, Lope de Gurrea, pare de Joan
López de Gurrea, abdós soterrats en l'interior del temple merce-
dari y mort lo darrer en 1401. Aquesta iglesia estava sots la advo¬
cació de la Mare de Déu dels Dolors.

Si no tenim cap descripció d'ella, mentres estava en peu, ne
servem una prou important de la grandesa de ses despulles.

i) Registre 80, foli 18, A. C. A.
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Piferrer y Quadrado, en 1844, nos contan sa destrucció dient
que: «lo mur estava derrocat, franca la entrada al edifici: la veu se
perdia per los deserts corredors y patis, rublerts de runes: un claus-

Dekreres despulles del famós monestir de Montflorite en 1909

tre de senzills archs ojivals denotava un alberch de religiosos aban¬
donat de poch temps».

Y de tot axò qucns descrivien fa sexanta-cinch anys ¿què'n
resta avuy? La part principal del interior d'una iglesia romànica en
torma de creu, de bones proporcions y de la més gran senzillesa, ab
traces de pintures per les parets. Seria obrada en lo segle XllI, quan
en 1264 entrà a mans dels frares mercedaris.

Los senzills sepulcres de Joan López de Gurrea y de sa muller
Francisca López de Heredia, morts al començar lo segle XV y que
los autors de Recuerdos y bellezas de España encara havien pogut
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contemplar en llurs respectius llochs, a abdós extrems del creuher,
Déu sab ahont han anat a parar. Los óssos d'aquests antichs se¬
nyors de Montflorite, estaran barrejats ab los continguts en altres
sepulcres cristians excavats en la roca viva', en lo recinte del mo¬
nestir y que també's veuen violats y buyts. Se troben aquestes
sepultures, entorn del mateix, tal vegada en lo que fou claustre.

¿Y ahont fou aquest claustre? Ningú podrà senyalar-lo, com
tampoch los corredors, ni los patis, que encara cridaven la atenció
en 1844. Ni les pedres ne resten. Bé's veu que ha servit de pedrera, lo
vell edifici, y que no tardarà a desaparèxer la vella absis romànica,
que fotografià en Soler ab l'amor y respecte que mereixen los vells
monuments quan són abandonats de tothom. Y lo quems feya més
pena, a nosaltres, óssos humans blanquejant per la terra, al ensemps
d'altra ossamenta de besties someres.

¡A quantes consideracions nos portà la contemplació de Mont¬
florite! ¡Y a quantes no-s presta també ¡'altre monestir de Monta-
ragón, seguidament visitat!

i) La forma d'aquests sepulcres excavats en la roca viva es molt diferent
a la d'altres que n'havem vist a Catalunya, puix no seguexen tant la forma del
cos humà. Opinem, com tots los moderns autors, que, en diferents tamanys y
configuració, aquesta mena de sepultures, s'han vingut usant del segle VI al
XII quan menys. (Botet y Sisó: Estudio sobre la antigüedad dealgunas sepulturas
talladas en la roca, Revista de Gerona, a. XIII, 1889, p. 247; Joseph Saderra:
Nuevos datos acerca de sepulturas talladas en las rocas. Id., a. XIII, 1889, pla¬
na 285, etc.)



MONTARAGON

DDexant la part meridional de les immediacions d'Osca, pas¬sarem a seguir la de Llevant. Noms moguem de la matexa
vertent septentrional del riu Flumen. A peu, en sols cinch quarts
d'hora, podrem anar al cim d'una ben situada montanya, coro¬
nada per monumental edifici: es Montar-agón.

Lo nom del lloch nos porta a recordar lo del guipuzcoà Mon-
dragón. Lo calificatiu afrago'n com a sinònim d'aragón, del que n'es
veritable contracció, no pot menys de recordar-nos al lloch català
de Dragó o Tragó de Noguera, y si's vol a la mallorquina Dragonera.

Mes tal recort no'ns ajuda per ara a trobar significat a la parau¬
la orogràfica.

La interessant silueta del que fou monestir de frares agusti-
nians dalt del Montaragón, evocant recorts de la historia patria ca-
talano-aragonesa, nos conduhirà repetides vegades a la familia dels
nostres antichs sobirans, començant per l'infant Berenguer, fill
natural de Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona. Per ço, en los
blasons dels abats de Montaragón, hi veurem sovintejar les barres
rojes reyals.

Començà essent una força avançada dels reys d'Aragó, quan
devallaren de les montanyes y pretenien guanyar la plana als serra-
hins. Lo rey Sanxo Ramireç, avençant vers Osca, lo construhi
en io85, no guanyant-se la Ciutat fins al 1096. Desde son començ
pertanyé Montaragón a la ordre regular de Sant Agusti.

Abandonada, la iglesia, en l'any 1835, transportat son altara la
Catedral d'Osca, ahont per sort encara 's conserva, intacte, en la
parroquieta, lo magnífich alberch religiós fou mal venut per la der-

10
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Tocadora desamortisació. Son proprietari tenia apilotades grans des-
ferres de fusta immellorable, per vèndreia solta, quan una mà cri¬
minal y envejosa, una nit hi pegà foch, acabant totalment ab
l'edifici. Pro ses parets exteriors cridarán llarch temps la atenció
del turista, trametent-li vells recorts de la tradició patria aragonesa.

Montaitagón : Silueta general del monestir y montanya

Puix es indispensable tenir en compte que la historia particular
d'aquest monestir està completament lligada ab la general del
dit reyalme, y nos seria necessari omplir no poques quartilles
si tractassem de donar-ne un extracte. Lo seu cronista podem con¬
ceptuar que es lo P. Ramon de Huesca, que hi passà una bona
temporada, arreglant-ne l'arxiu, extractant-ne los documents y des-
tinant-hi més de dos-centes planes de la sua estimada obra'. Abans

i) En lo V. VII, p. 285, publica lo P. Ramon la Historia de la iglesia y mo¬nasterio real de Jesús Na!t,areno de Montearagón de Canónigos Regulares de San
Agustín, con el Catálogo completo de sus Abades.
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Clixé de Miguel Supervía

L'altar de Montaragón conservat en la Catedral d'Osca

d'ell, una historia particular de dita Reyal Casa, que escrigué lo
canonge de la metexa Joan de Segura, y que publicà compen¬
diada sense corretgir-la Aynsa (llibre III de les Antigüedades de
Huesca), es defectuosíssima, per presentar equivocades quasi totes
les dates.



SIÉTAMO

Dexem l'històrich Montaragón, y passant a la marge opostadel riu Fiumen hi trobarem la carretera de Osca a Barbas-
tro, una de les principals y més velles arteries del Somontano. De
Osca a Barbastro se conceptuava esser una jornada ordinaria segons
la féu en 1268 (20 de Novembre) l'infant primogènit Pere quan, en
altra segona jornada, passà de Barbastro a Tamarit de Litera'.

La antiquisima via, transformada en bona carretera, se se¬

gueix actualment (any 1909) ab gran velocitat, mercès a un servey
públich d'automòvils, que va d'Osca a Graus. Recorrer aquesta
carretera, es sempre deleitós, per los bonichs panorames de que's
gaudeix. Unes vegades s'esplaya la vista damunt la verdejant plana
d'Osca; altres, lo viatger se corprèn ab l'imposant pont que atra-
vessa l'encinglerat areny del riu Alcanadre, entre Angüés y Las
Celias: més avant s'interessa per la riallera montanya del Santuari
del Pueyo, abandonada sobtadament per lo carruatge, desprès
d'enfilaria de dret bona estona; y finalment s'extasia damunt la
plana que fecondisa lo riu Vero, un jorn tant cobdiciada per ca¬
talans y aragonesos, quant uns y altres freturaven apoderar-se de
la serrahina Barbastro.

Al seguir aquesta bonica carretera, sortint d'Osca, la primera
població que's troba es Siétamo, població agrícola que tindrà unes
600 ànimes.

Lo terme està atravessat per lo riu Giiati^alema, un dels re-

1) Joaquim Miret y Sans en lo Butlletí del Centre Excursionista de Ca¬
talunya, any XVIII, plana 179.
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corts geografies més expressius que'ns ha dexat la dominació sar-
rahina en lo territori d'Osca.

A Siétamo, la carretera voreja un puig y passa fregant les
parets d'un vell castell, al ampar del qual se desenrotllà la vila,
en passats temps.

Del castell ne resta un gran casal, ab matacansdamunt la porta.

Siétamo: Lo castell del Comte d'Aranda

vell portal d'entrada, gran torra, robusta y ferma, que dóna a la
plaça del interior de la vila, y altre curiosa y petita torra emmarle-
tada, que defensa un angle exterior de les muralles, en sa part
jussana. Per lo peu d'aquesta se pujava a la població. Mitg reco¬
berts per paret, estan los vells finestrals gòiichs, que donaven ca¬
ràcter a la mansió senyorial en sa part posterior. Pertanyen segura¬
ment al segle XIV. Aquest edifici, segons piiblica veu, fou la casa
payral del famós Comte d'Aranda. Consta que allí nasqué y passà
molts anys de la sua vida, lo ministre del rey Carles 111, Pere
Abarca de Bolea. En la parroquia, lo dret patronal ha correspon-
gut al Duch de Hijar.



LIESA

Les poblacions del Somontano tenen una nota característicaaltament aragonesa: la de mostrar algunes de llurs cases
grans escuts áHnJan^onia. Pera donar-ne a conèxer una mostra de
lo que són aquests detalls, deguts més a la influencia del occident
d'Aragó que no al del seu orient, escullirèm a Liesa, població
situada entre Siétamo y Ibieca y a la que nos hi porta la interessant
capella de la Mare de Deu del Monte.

La petita placeta, que, al mitg de la vila, ostenta lo nom oficial
de Pla!{a de la Constitución, es un lloch altament caracteristich per
lo motiu de referencia. Solament allà, hi han tres dels vuyt escuts
áHnJan!{ones, ab que compta Liesa. Se troben esculpits en edificis
que semblen devallar del segle XVIII. Lo hu d'ells té gravat un
cor y una creu, lo lletrero Armas de Vescós y la data lygS: lo
segon, en la millor casa de Liesa, qual frontispici té ornamenta¬
cions barroques, mostra a son entorn, la llegenda. Armas de los
Guiral. Anotem altres noms que també-s llegexen en los escuts
d'altres cases de bona construcció; Armas de los Baras, de complicats
quartels; Armas de los Binvales; Armas de Mórcate-, Armas de Bull;
y Armas de los de Ramón. Aquestes darreres per cert que's compo¬
sen d'un escut partit per meytat, ocupant, la creu, la part superior y
les barres reyals d'Aragó, la part inferior. Són unes armes comple¬
tament inspirades en les de l'Orde de la Mercè.

Actualment, quasi tots los infan¡{ones, que, en lo segle XVIII
lluhien orgullosament aquestes armes, y residien en aytals pobla¬
cions del Somontano, se n'han allunyat, abandonant terres, cases y
escuts, y contribuhint a la decadencia de la agricultura aragonesa.
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Al entrar en una d'aquestes cases senyorials (si s'admet la paraula)
convertida en humildíssim hostal, no poguerem menys que excla¬
mar: sic transit gloria mundi.

Ometem parlar de la iglesia parroquial, faltada de detalls
artístichs. Sortint de la Vila, passarèm a la capella de Nuestra

Liesa: Les cases de Vescós y de Guiral en la plassa

de la Constitució

Señora del Monte, que està aun kilometre y mitg. Sa situació es atra-
yent, segons ho solen ser tots aquests santuaris eregits al cim d'una
altura dominadora de la plana. Senzilla es, exteriorment mirada,
la capella, caracterisant-la l'atri o porxe ab tres pedriços a cobert.
Son interior fou obrat en dugués èpoques: la part del altar major
o absis ab volta de canó, es la més vella, y sembla feta en lo
segle XIII o XIV. La part del porxe y entrada s'alçaria de nou en
lo XV, qual volta es de punt d'atmetlla. En ell hi han dugués ins¬
cripcions; la una illegible; l'altra diu: Aquesta obra primera real el
Concellio de Liesa la fiço pintar.

Lo retaule del altar major, del segle XVI, es de poca impor-
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tancia: porta la llegenda: Este retablo de Nra. Señora mandaron
acer el concello del lugar de Liesa: era bicario Mosen Pedro Laguna,
alcaide Martin de Lena, iurados Martin de Binvales Ivan Benedete,
promciero Marti Borao maior)^ Acabóse año Mil DXXXVIl. Maese
Estevan me Jecit

Són més remarcables unes pintures murals del segle XIV. Les

Liesa: Pintures murals del segle xiv en «Nuestra Señora
del Monte»

de la part del Evangeli, o siga a la esquerra mirant al altar, repre¬
senten passatges de la vida de Sant Vicents d'Osca (qual festa es lo
22 de Janer) a igual que lo frontal, format de dotze quadros del
mateix tema y degut a la propria època. Les pintures de la dreta,
de labor consemblant, tenen temes variats.

Una petita taula solta, porta pintats dos escuts senyorials: l'hu
format de tres lleons rampants en camp vermell: l'altre, omplert
per onze losanges distribuïts en tres linies pintats de groch en fons
vermell.
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En les pedres de les parets foranes hi trobàrem tres senyals de
constructors.

Al absis, un forat en una grossa pedra, es objecte d'especial
veneració. Dihuen que alli, un vehí de Liesa, Sebastià Borao, hi
trobà una capsa de reliquies, ab circumstancies extraordinàries.
Ab tal motiu, s'instituí la festa principal de la població lo dimars
de Pasqua de Pentecostés.

Se suposa que la capseta hi fou amagada per los templers del
vehi lloch de Foces, al vagar fugitius per la persecució de que foren
objecte. Foces distarà uns tres quarts o una hora del lloch ahont
estàvem, ovirant-se al altre cantó d'una petita serra. La capseta,
que se diu coetania a la expulsió dels templers, es una obra de
maqueteria, ab incrustacions d'os y fusta, que tant hàbilment fabri¬
caven los sarrahins. No la crehem anterior al segle XVI. Se
guarda en la rectoria, tenint-la lo Rector en la més alta estima.



ANGÜKS

Accidentalment visitàrem aquesta vila, lioch de passatge de lacarretera d'Osca a Barbastre, per poder recorre ab més faci¬
litat les interessants iglesies de Sant Miquel de Feces y del mo¬
nestir de Casvas.

Al deturar a la Posada del Pilar d'Angüés, son hostaler, lo tío
Bernabé, nos aculli ab sobres de suspicacia. Alt, gras, ben plantat
y sech de paraules, semblava que no volgués allotjar-nos en son
hostal. Apuràrem nostra diplomada per guanyar-nos la voluntat
d'aquell aragonès de vell temple, logrant lo quems proposàvem.
Després se convertí en nostre millor auxiliar de les presents inves¬
tigacions excursionístiques.

Havent sopat, la hermosura d'una clara y quieta nit de lluna
com era la del 24 de Maig de 1907, nos atreya fóra del hostal. Quan
lo tio Bernabé s'enterà de que desitjàvem recórrer la població,
cregué molt del cas referir-nos un divertiment a que s'entregaven
alguns minyons. Y era, que, amagats en la ombra, ensajaven la
punteria, disparant a distancia, armes de foch damunt les siluetes
que veyen transitar per carrers o camins. Axis hi restaren ferides
dues dònes. La explicació nos feu extremar la prudencia dexant
d'admirar la llum de la lluna més enllà del Hostal.

Angüés compta ab una antigualla, que val un senzill recort
en nostra relació: la font pública. Està a uns cinch cents metres
de la vila. Lo manantial neix a gran fondaria, y per assolir-lo sense
haver de poar l'aygua, s'hi construhí, segurament en la Edat mit¬
jana, una llarguíssima escala, que s'endinsa per les entranyes de la
terra. Les dònes pugen y baxes les escales, en certes hores a tall de



- 83 -

processó. Produeix impressió fantàstica vèure-les surgir de les tene¬
bres a la llum, ayrosament carregades ab gerres d'aygua al braç y
a la testa. Al hivern, ab les glassades, se fa perillós anar a cercar
aygua, per posar-se altament relliscoses les escales, produint-se no
poques caygudes.

En la sua iglesia no hi trovàrem cap detall d'art digne de
mentar-se: tot es modern.



sant miquf:l de procés

Ab una hora y mitja de caminar pot anar-se d'Angüés al san¬tuari de Sant Miquel de Foces. Pertany avuy a la població
d'Ibieca, de la que ne distarà un kilometre y mitg. S'hi va sempre
per camí carreter.

Foces es plural de fo\. Aquesta paraula resulta prou coneguda
en los Pirineus de Aragó y Navarra, denotant avench y també

Foces: Absis de l'iglesia de Sant Miquel (segle xiii)

obertura feta per les aygües al atravessar altes montanyes. Es paraula
d'un ús molt generalisat, estesa a abdues vessants pirinenques, com
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Foces: Pouta del antich monestir de Sant Miquel (segle xiii)

ho demostra altre d'aquest nom, Foi{, que està en la part del Pi-
rineu francès. La sua antiguitat es també manifesta, puix apar usat
en los segles IX, X y XI

Al turista li ocasiona evident sorpresa trobar isolada, y lluny

i) Discursos leídos ante la R. Academia española en la recepción pública del
Excmo. Sr. D. Francisco Codera el día ¡b de Mayo de tgio, p. 34. 35 y 36.

i
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de tot poblat, a una interessant iglesia gòtica de tres naus, qual
absis, plena de detalls ornamentals, se destaca netament del blau
del cel. La combinació del arch de mitg punt, ab l'arch d'atmetlla,
dels seus finestrals, dóna a entendre que tenim al davant un
d'aquests monuments de transició, que tant pregonen l'esplendor
y prosperitat del segle XIII en tota la coníederació catalano-ara-
gonesa.

Muntant al petit pujal de Sant Miquel de Foces, contemplà¬
rem una artística portalada, que, tant per sa magnificencia com
per son estil, consona ab l'absis que acabem d'admirar. L'art
romànich, completament infinit per lo gotich, ha apurat la orna¬
mentació dels archs de mitg punt, que, alçats damunt gòtichs
capitells, ab ses impostes, acusen una època avançada dintre del
segle XIII. Y que axis fou, també ho corroboraran al interior tres
naus gòtiques ab creuer, y finestrals, ab la rara particularitat
de tenir les llargues columnes partides a la meytat de sa altura per
un collarí; y finalment la làpida sepulcral d'Athó de Foces lo fun¬
dador de dita iglesia, mort en 1302, que copiem a la lletra:

fÍ3Jé;OCf'VBfíI%Hmr(S:Í}OBmi¡^

jLMmma^MiíPscers
Foces: Inscripció sepulcral d'Athó de Foces

fill del fundador de SaNT MiQUEL, N'E-XIMEN de FoCES

ANNO ÒN) • na" • ccc" • 11° • òie Iunc xiii°
fils • OCTUORIS OnilT NOBtIlS AT

bo • òe pocious • filius • quoNÒAin • nodiIis • exi
naiN) • be focious • qm • Lanc ■ eccIesiAna ■ ebipicAuit • quo
Runa • ANinae • RequiescANT • ín ytAce •

La prepotent familia aragonesa dels Foces, a semblança dels
sobirans de nostra confederació, construi esplèndidament aquella
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iglesia, destinant-la, al que sembla, a sepulcre dels seus successors,
en lo solar payral de tant renomats cavallers.

Dos noms ilustres en la historia aragonesa llegim en la làpida
funeraria que acabem de transcriure: Eximen y Athó de Foces.

La familia dels

Foces era de les

que també solia
adoptar uns ma¬
teixos noms. En
ella los d'Eximen

y d'Athó, los du¬
gueren diferents
generacions.

Prenent la his¬
toria d'Aragó, se¬
rà difícil no tro-

bar-hi contínua¬
ment als Foces. Ja
al temps un tant
llegendari de Ra¬
mir II, hi apar lo
cap d'En Ramon
de Foces, entre
los setze caps,

que, lo famós rey
monjo, se diu co-
locà en rodona si¬
mulant una cam¬

pana.
Athó de Foces

seguia la cort de
Pere 1 lo Calúlkh
en I2I2 y 1213. En
1225 era major¬

dom de Jaume I. Fou dels primers en acudir a la conquesta de
Valencia.

Eximen de Foces seguia a Jaume 1 en 1256 quan anà a Cala-
tayut; lo mateix any lo comissionà dit Monarca, per negociejar ab
Aladrach capdill sarrahi de Valencia. Fou nomenat procurador del
reyalme de Valencia en 1258 (6 de Setembre). Quan Jaume I, en
1259, aparellà sa malhaurada expedició a Terra Santa, Eximen de

Focks: Una de les dugués capelles laterals

vehines al altar major
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Foces li dexà la suma de 32,000 sous, tenint sots la sua jurisdicció,
no poques viles aragoneses, empenyorades per lo Rey en garantia
de son deute

Fou en aquest any 1259 quan Eximen de Foces construí la
magnífica iglesia de Sant Miquel de Foces, donant-la als frares
hospitalaris de Sant Joan de Jerusalem. La dotà ab lo castell y vila

Foces; Pintuiíes murals en lo sepulcre d'Athó de Foces

de Foces y llochs de Coscullano y los Certales. Imposà de condi¬
ció a dita ordre, que hi tinguessin un comanador y tretze frares
prefieres, hu d'ells ab titol de prior, Havian de vestir a tretze pobres
lo dia de Sant Miquel. Lo bisbe d'Osca, Solà, hi afegí a tal dona¬
ció les iglesies de Huerto y de la Yedra®.

En 1260 (28 de Juliol) Eximen de Foces signà les negociacions
per lo mullerament del infant primogènit Pere, ab Constança de
Sicilia.

Athó de Foces, en 1269, era procurador reyal en AragóL Quan

1) Enajenaciones del Real Patrimonio en Aragón, A. C. A.
2) P. Ramon de Huesca: Teatro histórico de las iglesias de Aragón, vol. VI,

plana 233.

3) Butlletí del Centre Iíxcursionista de Catalunya, vol. XVIII, plana 209.
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morí a Barcelona, nostre monarca Anfós II (17 de Juny de 1291),
Athó s'hi trobava present, essent hu dels tres representants del
reyalme d'Aragó qui anaren a Mallorca a esperar al successor

Foces: Sepulcre ab pintures murals del segle xiv

Jaume II, y ab qui s'ajuntaren lo 6 d'Agost de 1291. Segons la sua
làpida sepulcral, morí lo 19 de Setembre de 1302'.

i) Fa notar, lo P. Ramon de Huesca, que hi ha una errada en l'epitafi
d'aquest cavaller, puix lo 19 de Setembre s'esqueya en dimecres, en l'any i 302,
y iio pas en dilluns segons se llegeix en dita làpida.

12
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Eximen de Foces seguia, en 1320 (aS d'Octubre) al infant
Anfós: en 1322 (20 de Maig) signà la erecció del comtat de Riba¬
gorça'.

Athó de Foces, en 1322 (6 de Setembre), seguia al infant pri¬
mogènit Anfós' y en 1328, aquest, ja Rey, l'armà cavaller.

Artal de Foces, en 1343, seguia al Rey en la expedició de

Foces: Detalls de les pintures murals d'un dels sepulcres
de Sant Miquel

Mallorca, ahont fou armat cavaller per Pere lo Cerimoniós. Casàab
Sibilia de Fortià, la que, al quedar viuda d'Fn Foces, tornà a casar
ab lo predit Monarca y l'abandonà en sos últims dies^

Athó de Foces, en 1344, en guerra ab la familia Azlor, com¬
baté y prengué lo lloch d'Arinyo. Per aquest excés, lo Rey li
seqüestrà los bens, promoventse seria qüestió de competencia ab lo
Justicia. Fra Justicia un parent dels Foces, y estava aparellada
forta conflagració a Çaragoça, puix hi tenia molts y bons valedors.

Lo castell de Foces, en lo segle XV, passà a poder dels Urrea.

1) Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, any igogi
planes 1 i y 14.

2) Diario de Barcelona del 6 Maig 1909 (edició tarda).



En 1440 (20 de Janer), Lope Ximenez d'Urrea enclogué a P'oces en
una gran circumscripció jurisdiccional de que lo Rey 11 n'otorgà lo
mer y mitg imperi y jurisdicció civil y criminal alta y baxa. Eren,
aquests pobles y llochs, los de Argamesa y Ivieca, poblats y habi¬
tats, y los de Foces y Castellnou, llavors despoblats y deshabitats;
lo terme de Novales, que pertanyia a Joan Marcel; lo del Pueyo,
que era d'Eximen del Pueyo; Fanyanas y Alcalà, proprietat de la
mitra Oscense. A més d'axò s'hi llegeix que los llochs de Ivieca,
Foces y Castellnou, que formaven una sola gleva, limitaven ab

A ^
Focf.s: Senyals de picapedrers en les parets exteriors

de la iglesia de sant miquel

Liesa, proprietat de Joan López de Gurrea; ab Gotor, Bascues,
Càsvas, proprietat de la prioressa del monestir de Càsvas; Arba-
nies y altres verídiques y certes confrontacions'.

Lo sepulcre del cavaller Athó de Foces, al qual se pertany
l'inscripció abans reproduhida, està a un extrem del creuher, al
costat de la epístola. En lo timpà s'hi representa a Jesús clavat en
la creu, ab les dugués Maries. Dessota, dos àngels aconduexen una
ànima al cel. En la volta dels dos archs, completen la decoració

1) 1440 (20 Janer). Diu lo document: «in locis de Argame.sa et de luieclia
populatis et habitatis, in locis de fozes de Castronouo inbabitatis et depopula-
lis, terminis territoriis et pertinenciis ipsorum et cuiuslibet illorum» «Quequi-
dem loca sita in Regno Aragonum, certis titulis possidebat Miquael de gotor
quondam et nunc eius hereres et successores in eis confrontara videlicet dictus
locus de Argamesa cum termino loci de Noualles qui esse dicitur Joannes
marcel, ei cum terminio loci de Pueyo qui esse dicitur Himeni de Pueyo, et
cum terminis locorum de Fanyanas e de Alcala que esse dicuntur mense Epis-
copalis Oscencis et dicta loca de Yuiecha fozes et Castellnou confrontantur
cum terminio loci de Liesa qui esse dicitur Johannis lopez de gurrea et de
gotor et cum terminis locorum de bascues et de casuas que esse dicuntur
Priorisse ac monialum monaslerii de Casuas et cum terminio loci de Arbanies
et aliis verioribus et cercioribus confrontacionibus». (R. 2770, f. 164, A. C. A.)



policromada dos àngels y dos sants. Pertany ai segle XIV, de con-
semblant manera que un segon sepulcre policromat que's troba al
altre extrem, en la part del Evangeli, y que desconexem a quin
personatge de la metexa familia podrà pertànyer. Es lo que repro-
duhim, en conjunt, y en dos dels seus detalls, en les planes 89 y 90.

La forma d'aquest segon sepulcre es igual a la del primer, pro
sa decoració es superior. Lo lloch preferent, també l'ocupa Jesús
crucificat, voltant-lo los apòstols. Damunt, en lo timpà, està sim-
bolisada la gloria del Senyor. En la volta de la arcada hi ban repre¬
sentats àngels y passatges de vides de Sants. Són remarcables, en
la part de l'esquerra un àngel, Sant Erancesch, una Santa Cathe-
rina, simbolisada aquesta ab la roda y la palma del martiri; y en la
de la dreta, un àngel y Santa Margarida, coronada per dos àngels,
y un Sant Joan Baptista, que, ab lo llibre dels Evangelis a la mà,
ensenya al poble.

La volta de la iglesia presenta remarcables unes ménsules es-

glahonades que aguanten l'arch principal segons ja ho ha fet notar
En Lampérez'.

Examinades detingudament les parets exteriors de Sant Miquel
de Foces, hi vegerem que quasi totes les sues pedres, presenten
senyals de picapedrers. Anotarèm les variants quems fou possible
examinar.

Comparades ab les setanta y tantes senyals diferents que s'han
apreciat en lo proper castell de Montçó', sols una n'hi ha d'igual,
la que figura una M ajeguda.

A més, en la cara de Mitg-jorn s'hi veu curiós rellotge de sol,
sobremuntat d'una creu, gravat en dugués pedres, en època no
posterior al segle XVl.

Llegim, en altres carreus d'alli prop, los anys lyoo y Año de
iyo6, sens poder dir lo que commemoren aytals dates.

Dalt d'un turó vehí, hi han les runes del castell de Foces, fal¬
tades de fragments arquitectònichs. Suposem que les pedres del
castell serviren un jorn per construir lo monestir de frares de Sant
Joan de Jerusalem, que's diu hi havia hagut junt a la iglesia de
Sant Miquel y del que tampoch ara n'hi ha res en peu.

La veu popular se complau en suposar residencia dels templers

1) V. Lampérez y Romea: Historia de ta arquitectura cristiana española en
la Edad Media (Madrid, 1908), vol. 1, fig. 231, pi. 685.

2) M. Pano: Signoa lapidarios del castillo de Mondón. puhWcet enBoletinde
la R. Academia de la Historia, vol. XI^, pi. 419.
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a la mansió senyoria! dels Arláis y Eximensde Feces. Com havem
vist, no hi ha cap fonament que comprovi dita afirmació, si no es
lo confondre als frares hospitalaris, ab los templers.

A Foces y a Ivieca, fóu vella costum commemorar la diada de
Sant Jordi, sant molt venerat en tota nostra confederació catalano-
aragonesa y del que ne trovem arreu de la meteixa, belles tradi¬
cions. Darrerament encara, en aytal dia, s'anava en romiatge al
famós santuari dedicat als Sants Cosme y Damià, en la serra de
Guara. Costen de perdre-s les tradicions patries.

4



CÁSVAS

De Sant Miquel de Foces a Càsvas s'hi va ab molta facilitat.
Un corriol a travers d'una serralada de poca alçada nos hi portà
ab cinch quarts d'hora de camí.

A Càsvas, son famós monestir romànich fou fundat, en 1173,
per la comtesa de Pallars, Na Oria. Lo lloch es pla y a propòsit
per bons conreus.

Una gran plaça enfront lo monestir li dóna caràcter de gran¬
desa. En ella s'obre la porta de la iglesia, extraordinàriament
ampla y formada per una serie d'archs esgrahonats, plens d'orna¬
mentació. Es d'un conjunt molt elegant. Los motius ornamentals
són variats en aquesta porta.

Examinàrem les pedres de les parets exteriors de Càsvas, ano-
tant-hi algunes senyals de picapedrers o llombarders, que a conti¬
nuació donam:

També comparant les senyals de les sues pedres ab les del cas¬
tell de Montçó, com havem fet ab les de Foces, n'hi remarcàrem
cinch d'iguals: la B ageguda, les dugués ratlles paraleles, l'àngul
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agut que li segueix en nostre làmina, la P, y la X o creu de Santa
Eularia, que lo Sr, Lampérez pretén esser de procedencia barcelo¬
nina, no sabem si ab prou fonament

Ab dotze senyals de picapedrers, trovar-n'hi cinch d'iguals, ja
es molt remarcable.

La iglesia d'aquest monestir, no estaria gayre bé gens desfigu-

CÁsvAs: Porta románica del monestir

rada en son interior, si no haguessin construït lo cor de les mon¬
ges al cap de vall del creuher. Exteriorment presenta completa la
sua absis, romànica del millor gust.

Segurament la comtesa de Pallars, Na Oria, al fundar lo
monestir de Gàsvas, tingué idea d'instituir una iglesia sepultura
per los comtes de Pallars. Es dir, que, lo obrat per los reys d'Aragó
a Sant Joan de la Penya, per los de Nabarra a Sant Salvador de
Leyre y per los comtes de Barcelona en Santa Maria de Ripoll,

i) Lamperez: Hisl. arq. crisi. Taula de la p. 55.
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sembla voier-se iniciar en lo monestir de Càsvas per ella y son
fill lo comte Ramon.

En 1178, segons diu lo P. Ramon de Huesca (v. VI, p. 199),
Oria, tancada en lo monestir de Càsvas, li donà les viles de Càsvas
y de Morata, que 11 havien pervingut per heretament, la almunia

Clixé de Marian Supervía

Càsvas: Absis de la iglesia del Convent, ab la sua

comunitat presidida per l'AbaDESSA

La Roya y altres béns. En 1178, o en 1182, ' també obtingué lo
monestir los llochs de Peralta d'Alcofea y Torres d'Alcanadre.

i) ■ En lo Teatro histórico de las iglesias de Aragón, trovem una contradic¬
ció en les dates de la donació de Peralta y Torres, puix en una part diu que
los donà la comtesa Oria en i 178 al fer son darrer testament y en altra que los
cedí lo bisbe d'Osca Esteve en 1182.

També axò mateix contradiu la data del 1 177, que s'assenyala com la de la
mort d'Oria de Pallars, la fundadora de Càsvas.

En i2g5 la Abadesa d'aquest convent exercia jurisdicció a Càsvas, Sieso,
Bierage, Peralta d'Alcofea, Torres d'Alcanadre, Torrellyon, Luahuer, La Roy,
y Monifreyt. Pagava al Rey, per son monestir y vassalls, un tribut de boo sous
jaqueaos, en la Pasqua de Resurrecció, en l'any 1339. (Registre 868, foli 36,
A. C. A.)
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Ai morir la comtcsa Oria, hi tou alií enlcrraJa, d'igual mane¬
ra que son fill Ramon Roger, en 1187, y altres dos personatges de
la mateixa familia, quals noms desconeixem, Estigueren soterrats
en dugués sepultures que existien en lo matxó de la iglesia de la
part de la Epístola. Prò, se derrocaren, en lo segle XVII, per cons¬
truir-ne altres de fusta als costats de la nau principal. Los blasons
heràldichs pintats en ells, són una capciositat del segle XVll,

Clixé de líJarinii Siipervía

CÁsvAs: Un angul del claustre del monesiir

puix en los tres escuts posats al sepulcre de la Comtesa, iii aparei¬
xen, en lo del mitg, les barres de la reyal casa d'Aragó, en lo d'un
cantó un quadriculat ab quadros mitj blanchs y mitj negres, y en
lo tercer, quatre quarters, dos d'ells ab barres horizontals y los al¬
tres dos ab una creu. En fi, que no hi sapiguerem distingir lo bla¬
só de la àguila de dos caps, únich conegut com a propfi dels com¬
tes de Pallars.

Al interior de Càsvas també hi han detalls interessants de la
vella construcció, especialment en los claustres, quals arcades, bar¬
reja de gòtich y romànich, indiquen una època posterior al se¬
gle XII, ço es, ple segle XIII.

Lo convent estava dintre d'un clòs fortificat, del qual se'n
conserva la sua entrada, damunt de la que una ferma torra de de¬
fensa, li fá conservar encara tota la sua fesomia mitjaeval. En la

'3
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porta s'hi veuhen dos escuts nobiliaris y una estatua que diuhen
esser representació de Sant Bernat, abat de Claravall .

Tant prosperà lo monestir durant lo segle XII, que en lioq
sortiren d'ell dotze monges ab D.® Arsendis pera fundar un con¬
vent de la propria ordre del Cister, segons regla de Sant Benet, a
Tamarit de Litera, a despeses de D.® Elvira, comtesa d'Urgell. Lo
bisbe de Lleyda, Gombau, havia donat per tal fundació una igle¬
sia sots advocació de Sant Hilari. La Reyna Joies o Yolanda,
muller de Jaume 1, en son testament (any izSi) legà 5oo moraba-
tins al monestir de Càsvas

En 1286, lo rey Anfós confirmà a la abadessa Urraca d'Orta lo
cambi fet en temps d'Anfós 1 de Catalunya y 11 d'Aragó, del castell
y vila de Marata, ab Ics viles de Bierage, Yeso y Sieso

En 1331 hi havien a Càsvas unes quaranta monges, distingint-
se per pertànyer a les més altes families d'Aragó y Catalunya.

Era abadessa de Càsvas, en 1314, Elvira d'Antillon, tia de Te¬
resa d'Antillon la muller del infant Anfós d'Aragó, qui entrant a
esser comtesa d'Urgell, cinch dies avans de regnar a Aragó, mori
(28 d'Octubre de 1327). Teresa d'.'Nntillon legà déu mil sous a Càs¬
vas y hi fundà una capellanía.

No s'ha d'estranyar, donchs, que s'hostatjassen a Càsvas reys y
princeps de la casa d'Aragó, assenyaladament Anfós HI de Ca¬
talunya y IV d'Aragó, nebot de dita abadessa D." Elvira d'An¬
tillon *.

Lo gran conqueridor de Napols, Anfós IV de Catalunya y V
d'Aragó, passà a Càsvas los dies 21, 22 y 23 de Septembre de 1418.
Desde alli anà a «les encontrades de la vall de Nocito», ahont hi
caçà una onsa. De Càsvas, lo 24 passà a Montçó per la Perdiguera
de Pertusa °.

En la solitaria vall de Nocito, ja dintre la serra de Guara, hont
vehem que hi havia onses durant lo segle XV, s'hi troven avuy

1) Vegis, a propòsit de Càsvas, les noves històriques que consigna la aba¬
desa Anna Francisca Abarca de Bolea en Vidas de las doce sanias del Cister, pu¬
blicades en 1655.

2) Document 1264 de Jaume I (A. C. A }
3) Reg. 64, f. 36 (A. C. A.)
4) Anfós d'Aragó, en 1 3 1 7 (24 de Maig), quan sols era infant, se-| trova a

Las Celias, població que es camí de Càsvas, ahont tal vegada aniria. Dos anys
després, en 1319, havent fet nit a Las Celias, passà a Càsvas, estant-hi los dies
6 y 7 de Febrer.

5) Itinerario del Rey Don Alonso de Aragón el que ganó Ñapóles, per A.
Giménez Soler, p. 17.
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cinglars. En lo present any 1909, aquestes besties s'han reproduhit
més que en temps precedents, no sols en les montanyes d'Aragó,
sinó en les del Pyrineu de Catalunya y de Nabarra

Corresponent, la abadessa de Càsvas, al afecte deis Sobirans
de la Casa d'Aragó, no dexava d'ajudar-los en les sues empreses.

Declarà Joan II, quan les famoses guerres catalanes, en l'any
iqóq, que «la dita venerable Abadessa, proceynt en aço la voluntat
e consentiment nostres, ha tengut en nostre servey esignantment
en lo siti de Leyda, certa gent de cavall e de peu» h

La importancia d'aquest monestir decaygué en la Edat Mo¬
derna. Ses valioses rendes subsistien per ço en 1624, en qual any
encara corresponian a la Abadessa, los nomenaments d'arcaldes
dels pobles de Càsvas, Torres d'Alcanadre, Peralta d'Alcotea, Bier-
ge. Sieso y Yaso

Les monges de Càsvas no tingueren clausura fins al Concili
de Trento. Avuy la comunitat se sol compondre d'una dotzena de
monges.

1) Feya molts anys que en la vall d'Aran no s'iiavien vist cinglái s. Més en
aquest de 1909, cassadors francesos ne tiraren unes parelles als boschs de
Luxon. Mes, com les terres d'iispanya reunexen millors condicions per dits
animals, ells s'hi han corregut, desemparant les serres de França. Tambe en lo
mont H;ga (Nabarça), en 1909, se n'hi han corregut parelles de les montanyes
de l.eyre, havent-s'hi reproduhit molt. Y tot passant per aquest lloch, en no.s-
tre itinerari de Pamplona a Jaca (9 de Juny de 1909), nos explicaren lo fet uns
companys de diligencia. Afegint que, en altre terme nabarrés en que axò ma¬
teix hi havia succehit, los vehins prengueren la resolució de llençar-hi pa¬
relles de llops, perquè esguerressin les cries dels cinglars. ¡Vaja un remey,
ben pitjor que la malaltia!

2) Peg. 3379, f. 79 (A. C. A.)



ALQUEZAR

PER anar a Alqnezar, ab En Juli Soler, seguírem les indicacions delpanadero del Pilar .TLnJiermhé Coello, pujant a les quatre de la
tarda a Angüés, a la diligencia que anava d'Osca a Barbastre (no
lli havia, com . ara, servey d'automòvils). Baxàrem avans d'arrivar
a Las Celias, al entroncament de la carretera de Colungo, hont hi
para un carret del moliner d'Abiego que espera passatgers. Nos
enfilàrem a ell, per esser l'únich servey públich d'aquelles montanyes.

Trevall costà acomodar-nos-hi tots, puix apart del gran nombre
de farcells, havien d'encabir-se també, dos capellans, un artesà,
dugués dònes, una criatura y el molinera.

Passem per Abiego, petita població que compté una iglesia •
romànica d'interessant campanar, y s'alça damunt la volta del
crehuer, com lo de Sant Pons de Corbera. No hi ha temps de fotogra¬
fiar-lo y lo dexem per altre ocasió millor.

Recorreguts los i8 kilometres que separen a Alquezar de la
carretera d'Osca, ab no poca pena, per lo molt que "s puja, arrivavem
a posta de sol a Alquezar, població, estratègicament situada a les
vores d'un dels espadats del riu Vero. Aquest riu, que passa per Bar¬
bastre y va a parar al Cinca, té son naxement en la conca formada
per la serra de Crapamonte al E., la de Sarsa de Surta al 0. y la mun¬
tanya de Mórcate al N. Surt del Puy-Morcate y fins a Lecina, no té
aygues per fer girar un molí. Bona impressió produeix, artísticament
considerada la atrasada y solitaria vila al desplegar-se als ulls del
foraster, sots la protectora ombra del alcazar antiquíssim que li
donà nom, vida y prosperitat y qual retallada muralla y fexugues
torres, se destacaven de blau celàtge.

La serra al avançar-se damunt lo riu, remata en un gran penyal
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espadat y quasi inaccessible, que "u diuhen Muñón ' o Mullan, situa¬
ció altament a propòsit per la primitiva població.

Quan lo reyalme d'Aragó ab les terres del Sobrarbe, arrivava
a les serralades de Guara y d'Arbe, era aquest un lloch extremer
dels sarrahins, si, com podem suposar, lo barranco de Argaiin, cons-
tituhí lo limit de la Barbatania en lo segle XI. No pot dubtar-se de

Vista general d'Alquezar, presa del camí de Colungo

que Valquezar o fortificació que ocupava tot lo Muñón ja existia al
reconquerir-se aquell territori.

La Vila, com a montanyenca que es, no pot dir-se-li petita. Pre¬
senta segell d'haver disfrutat certa importancia relativa. Son progrés
s'ha estancat y la urbanisació que "s nota en les vies públiques, recorda
a la Edat Mitjana de la que devalla.

S'hi entra per voltes y portals fortificats, puix la població segueix
oprimida, formant recinte clos y fort. Ja dintre, cal pujar y baxar'
inseguint los accidents naturals de la montanya, poch modificats
per la mà del home. Los carrers són empedrats ab lo primitiu proce-
himent dels còdols clavats de punta a terra y estretament apretats

l) Muñón era una paraula orogràfica molt extesa en les regions septentrionals
d'Espanya, denotant roca enesprada y isolada. Un d'aquets Muñons, entre Burgos y
Valladolid, fou sede episcopal a mitjans del segle x.



102 —

uns ab altres, tant usitat en los segles xiv y xv. La superfície del
empedrat presenta fort devallant al centre, por hont constantment
s'escorren les aygues brutes, que, seguint aquelles pendents, van
aconduhides afora, a desayguar al riu. Axò ocasiona al istiu, una des¬
agradable fetor produhida per lo llot negre y putrefacte que hi resta,
quan s'han escorregut del tot aquelles aygues.

La plassa principal es de voltes irregulars, anant-hi a parar los '
carrers que 's ramifiquen als diferents indrets de la vila ; es com un

Plaça principal d'Alquezar

centre de camins, a semblança del fòrum dels romans. Com al arrivar-
hi (26 de maig) estàvem en plena primavera s'havien ja tret los fanals
de totes les cantonades, restant-hi los ferres aparellats per tornar-los-
hi a clavar quan sobrevingués la tardor, ja que sols en la temporada
dels dies curts y trists, s'acostumen encendre.

Nos dexà a la plassa lo moliner d'Abiego, per haver-hi allí una
casa que fa de posada. Nos reberen dugués dònes seguides de criatures
de totes edats, mostrant esglay al saber que desitjàvem aposentar-nos.
Després de moltes preguntes, averiguàrem que no hi havia més llits
que los dels dos matrimonis y que procurarien arreglar-nos una
habitació. Fou aquesta la millor, ab finestra a la plaça. Prompte
nos enteràrem de que 'allí prop hi vivia una beltat festejada dels
minyons. Una ronda composta de sis noys, quatre d'ells tocant una
guitarra, una bandurria, un pandero y unes castanyoles y los altres
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dos cantant copies ab veu de tro, comensà a cantar-li a les dèu del
vespre. Estàvem a punt d'adormir-nos, a les onze, quan los matexos
instruments y veus, tornaren a dexar-se sentir. Nos adormim : y

Lo «Muñón» ahont estigué la primitiva població

a tres quarts de tres de la matinada, trencan nostre sòn los matexos
cantayres. ¿Es que no aniran al llit per esser festa? Provem de dor¬
mir-nos altre colp, y quan ja ho haviem lograt, la ronda preludià
ab sos instruments de corda, los cantars, que ab castanyoles y pandero,
se dexàren sentir més aíanyosament, sens dubte per esser la albada,
puix la campana senyalava un quart de cinch.
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Nos tocà passar una nit Com la feyna nos esperava so-
bradament, puix voliem partir a les dotze, no tardem en vestir-nos y a
empendre al Rector, a punta de dia, abans que's tanques al con fessionari.

La iglesia parroquial de Santa Maria la Major, successora de la
santa casa prioral y aquesta a son lloch del alquezar o al-casire com
pretén N'Andreu Gimenez Soler, té despulles de tot plegat. Situada
en l'esglaonat del Mullon presenta siluetes variadissimes. Unes vega¬
des es la emmarletada cortina del alcazar la que "s desplega a nostra
vista : altres aquesta desapareix totalment, per veure-s tant sols
un gran espadat que conté un vast edifici ab fort cloquer y dugués
torreç isolades sense presentar conexió ab aquell.

La entrada al Muñón o Mullon s'efectúa per una rampa empedrada
que comença en curta cruilla de camins ahont hi ha una de les tres
o quatre creus de terme existents a Alquezar. Defensa la entrada al
primer circuyt de la fortificació, una torra y muralla.

No "s necessita esser gens fort en historia per entreveure derrera
aquells negres murs, un llarch passat. Deturem nostra excursió y
obrim llibres y fullegem documents per saber-ne quelcom del que
s'hi esdevingué alli.

La situació d'Alquezar en lo curs del riu Vero, després que
aquest ha atravessat la serra d'Arbe per una llarga y interminable
gorja' feya que "s conceptués lo lloch, com una de les claus o
entrades del antich reyalme de Sobrarbe. Posició forta per la natura¬
lesa ab facilitat la mà del home la féu inexpugnable als elements de
guerra de que "s disposava al segle x.

Fins al any 1069, estigué en mans dels sarrahins, conquerint-lo
Galindo o Galí, primer prior de la sua colegiata'. En lo mateix
Mullon o Muñan, hi hagué la primitiva població, o millor dit, la
vila sarrahina.

Perquè, si tractéssim de remontar-nos més enllà, hauríem de

(1) L. Briet descriu detingudament aquesta gorja, que divideix en quatre parts,
ço es : ^Garganta de Lecina*, <desfiladero de los Oscurosa, «desfiladero de las Clusas» y
«Garganta de Villa Cantah.

(2) Vegis Fr. Ramon de Huesca, Teatro histórico de las iglesias del reyno de
Aragón, v. VII, p. 265; F. Carreras y Candi, Miscelánea histórica catalana, v. II, p. 233;
Luden Briet, Le Bassin supérieur du rio Vero (Chateau Thierry, 1908); R. del Arco,
Guia artística y monumental de Huesca.y su Provincia (Hu&soa, 1910), p. 145. També
existeix un M. S. titulat Santa María de Alquezar. Capilla real fundada por los señores
reyes de Aragón, etc., que Muñoz y Romero creu esser fet per Manuel Abat y Lasierra per
trovar-se en lo v. III de la colecoió deis seus manuscrits, en la Biblioteca de la Real
Academia de la Historia. Altres dos M. S., Lumen eclesies Colegialis insignis sanctx
Mariz Virginia uills de Alquezar instauratum et coordinatum a doctore Josepho Mathia
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senyalar com a molt probable, que, los primitius habitants d'aquesta
part de la antigua Vasconia ' residiren en les nombroses grutes de les
atraus del Vero, que allí reben lo catalanisat nom de foraus. Les
viles romanes, escampades en los conreus dels volts, tindrien j)er
recullir-se, en cas de necessitat, Vars o fortalesa del Mullon.

Alquezar cristia¬
na, vegé instaurar-se
una canònica agus-
tiniana (1070). Y al
ensemps, en lo civil,
la governaren va¬
lents capdills del rey
Sanxo Ramirez, los
qui resistiren, en
1075, un setge dels
sarrahins. Aquests,
més tart, tornàreu
a cobrar-la, pró per
poclisanys. En logS
jà no era d'ells.

Los Priors d'Al¬

quezar obtingueren
la vila de Lecina y lo
famós privilegi del
ferre roent b

La abadia d'Alquezar, sigué tan honorificada per los reys Sanxo
Ramirez y Pedro Sanxeç, que, en 1098 se la veu possehint les iglesies
deis llochs següents ; Ablego, Alaquestro, Azara, Adosca (¿Adahues-
ca?) Castillazuelo, Coscollola, Costean, Estada, Lazano, Lecina, Las
Celias, Peralta, Perapiza, Ponzano, Pozan, Salas, Salinas, Sant Joan
de Matirero, Suelves, les salines de Naval y la iglesia del Sant Sepulcre
de Barbastre.

de Tomas et Abizanda, conservat al Arxiu parroquial d'Alquezar y Memoria de 37 pri¬
vilegios contenidos en este libro, que los señores reyes de Aragón concedieron á la villa de
Alquézar y sus aldeas; los cuales sacó de los registros originales que están en el Archivo
de Barcelona, D. Joseph de Cáscaro y Ferriz, capitán de cavallos etc. (any 1702), con¬
servat per lo Municipi d'Alquezar.

(1) Vegi-s la làpida ab reminiscencias vasques trovada a Ovarra (Ribagorça) y
de la que tracta lo P. Fita en el Boletín de la Real Academia de la Historia, vol IV.
p. 222, de quin estudi ne depenja, que, la serra d'Arbe estava dintre la Vasconia.

(2) Tractem d'ell en altre lloch. Vegi-s F. Carreras y Candi, Noies sobre los ori-
gens de la enfiteusis en lo Territori de Barcelona (segles xi y xiij.

H

Creu de terme la entrada del clós fortificat

d'Alquezar
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Los abats dels primers temps d'Alquezar després de sa reconquesta,
finexen al esser guanyada la ciutat de Tortosa (1148) als sarrahins,
per Ramon Berenguer IV. Nostre Comte, no pogué reintegrar, de
moment, a la nova Diòcesis restaurada, la totalitat de les sues rendes,

Pujada al castell, defensada per una torra al enfront

per restar encara molt territori de la vella circunscripció eclesiàstica,
en mans dels sarrahins de Valencia. D'aquí que lo bisbat de Tortosa,
quedés migrat de rendes y de jurisdicció. Y al guanyar Lleyda en l'any
següent (1149) se tractà de compondre aquesta deficiencia ab com¬
pensacions.

Reconstituida la vella diòcesis ilerdense, que havia radicat a
Roda bona temporada, ab caràcter interí, s'afegiren als limits juris-
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diccionals d'aquesta, tot lo territori del Cinca guanyat als sarrahins,
aparexent ab una circunscripció eclesiàstica molt gran, que, preci¬
sament, contrastava ab la exigüitat de la de Tortosa. Si bé semblaria
lo més propri, haver adjudicat a Tortosa tota la part de Lleyda que
hi colindava, lo So¬
birà s'estimà més
evitar noves per-
turbacions a la seu

lleydatana, dexant-
la íntegra, y buscant
més enllà les com¬

pensacions. D'aquí
que li adjudiqués la
circunscripció ecle¬
siàstica d'Alquezar,
que podia dexar de
formar part del bis¬
bat de Lleyda al
ajuntar-se-li lo de
Roda al que perta¬
nyia. La reforma de
moment no perjudi¬
cava a ningú, puix
lo bisbat d'Osca no

disfrutava d'aquell
territori. Y mitjan¬
çant aquest statu quo
eclesiàstich en dites Entrada ad castell, al peu del mur emmarletat

muntanyes aragone¬
ses, s'esperaven temps millors, per variar-lo segons fos procedent. Desde
llavors los bisbes de Tortosa se nomenaren també priors d'Alquezar.

Les reclamacions dels bisbes d'Osca continuaren. Existeix d'Ino-
cenci III una sentencia acabant les discusions entre les Seus d'Osca

y Lleyda, sobre la possessió de Barbastro, Bielsa, Gistain y Alquezar
(27 de Maig de 1203). Més en definitiva no "s pogué segregar Alquezar
del bisbat de Tortosa y incorporar-se al d'Osca, fins conquerida
Valencia per Jaume I y en l'any 1242.

Lo castell d'Alquezar, o casirum Vigeti com se trova en alguns
documents, fou en lo civil residencia del justicia, al que estava afecta
una circunscripció de aldeas del entorn. En l'any 1145 Peregrí hi
exercia aquesta superior autoritat.
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Lo Monarca, a qui pertanyia Alquezar, entregà son castell y lo
de Montclús, en 1286, a Pere de Cervera, a costum d'Espanya ' y

Entrada a la Iglesia y creu de terme del renaxement

Claustres de la iglesia parroquial d'Alquezar

1) 12S6. En lo nomenament de Cervera per aloayt de Alqueçar y Montclús, diu
lo ftey 40onoedimus uobis dileotum nostrum petro de cervaria, ad lorum ispanie,
castra nostra de alqueçar et de monte clusa. Ita quod uos sitis aloaydus dictorum cas-
trorum et ipsa castra teneatis et oustodiatis per nobis», dant-li 1,500 sous en les rendes
deis castells y 500 sous per retinença del castell de Montclús (Reg. 64, f. 68, A. C. A.)
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en calitat d'Alcayt, senyalant-li un bon sou, percibidor en les rendes
del castell. Aquestes rendes se conceptuaven valer, en 1315, uns 2,500
sous jaqueses.

A mitjans del segle xiv,
lo Sobirà, freturós de di¬
ners, enagenà jurisdiccions
y rendes, no eximint-se
Alquezar d'aquesta fi. En
1357. lo majordom reyal
Pedro Jordan d'Urries, ob¬
tingué lo castell y aldees
d'Alquezar rescatant-les en
1381, mitjançant la suma
de 50,000 sous. Més avant
y en lo propri regnat, passà
a mans de Gonçalvo Gon-
çalvez de Imcio, de quina
familia fou redimit mitjan¬
çant 115,000 sous jaqueses,
pagantne 70,000 los ve-
bins '. Més axò no privà de
que Anfós de Nàpols, enca¬
ra empenyorés dits llochs,
una curta temporada, fins
al 1429, a Gondiçalvo de
Lucio.

Es per nosaltres interes¬
sant y mostra la gran in¬
fluencia catalana a Alque¬
zar, que, una confirmació' dels privilegis d'Alquezar y Colungo de

La creu del Renaxement del davant

de la iglesia

1) 1422 (30 d'Octubre) «Et dudum Castrum de Alqueçar situm in Regno Arago-
num in terra barbastri cum suls aldeis et terminis per dominum Regem petrum
tercium proauum nostrum alienatum fuit certo precio in nobilem Gondiçaluum gondi-
çalui de lucio. Et ex post idem dominus Rex certis justis et racionabilibus causis cum
adiutorio hominum dicti Castri eundem Castrum redemit ab vxor filiis et heredibus
dicti nobilis Gondiçalui precio centum quinqué mille solidorum jaccenses de quibus
hominis ípsius Castri solverunt Septuaginta mille solidus jaccenses paciscens idem
dominus Rex petrus in dicto acta luicionis^ prometé no segregar may més Alquezar de
la regia corona (Reg. 3110, f. 157, A. C. A.)

2) Axis ho manifesta Ricart del Arco, dolent-nos no haver vist aquest document,
puix no sabem si dita incorporació a Barcelona se féu ab caràcter de carrer de Bar'
celona, segons era costum llavors, o en altre forma per nosaltres desconeguda.
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Martí I, en 1398, manifesta la incorporació d'aquestes poblacions
a la reyal Corona y ciutat de Barce¬
lona.

Conegut quelcom del passat d'Al-
quezar, tornem-nos-en a la porta del
castell 0 colegiata, puix abdós edificis
formaven un sol recinte.

Guanyada aquesta, segueix la me-
texa rampa que obliga al visitant a

passar junt a una robusta torra defen¬
siva, Íntegrament conservada. Com
totes les torres mitjaevals, té los para-
ments exteriors sense cap obertura,
esceptuada la finestra que feya deEscut en i.a dovella de la entkada

, i , n • r-i i

porta y aliont s hi enfilaven ab escala
llevadissa. Y la rampa va seguint, per acabar d'assolir lo cim de
la montanya, portant-nos
al peu de la cortina emmar-
letada y de la darrera, porta
del fort alcázar. La dovella

que la clou porta esculpides
les barres reyals d'Aragó y
dessota dos escudets ab se¬

nyals que semblen espigues
de blat y que crehem sigan
la ensenya del priorat, o tal
vegada d'algun prior.

La casa prioral, ve en¬
front mateix d'aquesta der-
rera entrada, essent de re¬
marcar-hi una petita porta
ab reminiscències de gust
alaràbich.

Seguim pujant encara,
per arrivar a la petita por-
xada que dóna a la iglesia,
enfront d'una gran plassa,
molt accidentada, puix no
s'ha cuydat ningú d'igualar capitell de la ala románica
1 • x j 1 c»l.' dels claustreslo paviment de la roca. b hi
veu en ella un calvari. Davant meteix de la porxada, interessant creu del
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renaxement (segle xvioxvii), en una cara ostenta la representació de
Jesuchrist y en la altre la Ascensió de la Verge, voltada de querubins
fetá ab molta art.

Per ingresar al
temple s'atravessen
los claustres, ahont
nos sorprengué veu¬
re conservada una

ala bizantina ab

capitells qual tosca
imatgeria acusarà lo
segle XI. Les demés
ales pertanyen a

temps posterior, tal
vegada al segle xvi.
Del XIII serà la júca
d'aygua beneyta;
del XIV al xv la in¬
teressant porta de
la Verge Maria, ab
dos àngels sonant,
lo liu ab laut y l'al-
tra ab flauta; del xv
són unes pintures
murals, malparades
en lo segle xvii per
barroer trevall de

retoch; y del xvi
serà la molt interes¬
sant porta del rena¬
xement, emmotlla-
da ab guix empe-
dreit, tradició del Porta d'entr-4.r a la iglesia. Segle xiv ai, xv

art alarabicli espa¬
nyol, de la que n'existexen alguns interessants exemplars en la Barba-
tania y en altres llochs de la provincia d'Osca.

Lo temple es espayós, gòtich y d'una sola nau e inseguint la
pràctica de totes les colegiales té lo chor al derrera. La bondat d'aques¬
ta obra del 1523, deguda al arquitecte Joan Segura, los trevallats
capitells y la bona orga, mostren una prosperitat que no ha de tornarli
fàcilment a la muntanyenca vila.
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També se custodien, ab molt zel, alguns retaules y pintures de
drap, deguts a bones mans, pertanyents als segles xv y xvi, dos dels

, quals ostenten nos¬
tres reyals barres
roges, segell de la
munificencia dels
sobirans de la con¬

federació catalano-
aragonesa, vers la
arreconada casa

prioral de la Barba-
tania. Pró hont sa

passada prosperitat
més se exteriorisa,
es al contemplar lo
tresor parroquial,
compost d'interes¬
sants peces d'orfe-
vreria moderna (se¬
gles XVI al xvin),
que no creliem del
cas detallar.

Fa notar lo se¬

nyor Arco, la proba¬
bilitat de què puga
esser de Murillo una

pintura de la Sagra¬
da Familia, que pu¬
blica y descriu. Un

Porta del Renaxement en una capella Jesús resucitat, poi-
DEL CLAUSTRE ta la slgnatura Ca-

nus pincit, creent-lo
d'Alonso Cano. Y una imatge de la Magdalena es atribuïda al Tiziano
o a un bon dexeble seu.



LA BARBOTANIA .0 BARBATANIA

¿es ethnicament catalana?

Al formar-se la nacionalitat catalana hi gravitaren certs prece¬dents, après modificats per alguns fets de caràcter polítich.
Dificultós resulta esbrinar lo que èthnicament pot considerar-se com
terra catalana. Indubtablement que lo llenguatge prestarà una llum
bastant segura per arrivar-ho a trovar, sempre aproximadament.

Pro ¿es absoluta aytal llum? ¿No ms enganyarà, lo llenguatge,
en los territoris del S. de Catalunya?

Axis com en aquests pot induhir a errades conseqüències,
havem de cuydar que no nos succehesca lo mateix, per la rahó con¬
traria, al estudiar los limits del O. Hi ha dintre les poblacions en que

avuy se parla lo dialecte aragonès, arrán de la frontera èthnica
de Catalunya, llochs que tenen nostre mateix origen, pro que, influïts
per un mohiment social llinguístich, han arrivat a perdre l'idioma.
Aquest fet no es nou a Espanya : lo trovem a cada instant repetit
en poblacions de la antiga Basconia, ab l'euskar.

La pretensió d'averiguar ahont acabava lo territori, que ara s'ha
transformat y reduhit en la Catalunya del actual mapa d'Espanya,
nos ha portat a inquirir personalment en la frontera aragonesa. Per
ço, després d'alguns anys de labor, tractarem aquest problema, sense
pretendre-n altre cosa que assenyalar un camí, guiats per la investi¬
gació històrica, complement del trevall excursionístich.

Lo Cinca ha sigut tradicionalment considerat límit de Catalunya.
La Ribagorça, dominada en certs llochs per los antichs Keys d'Aragó y

i5



— 114 —

en altres per los Comtes de Barcelona, s'ha vist comprovat èthnicament
que era part integrant de Catalunya. Com també ho fou políticament
fins a les corts de Montçó del 1300.

La Barbatania y la Boletania, dugués regions aragoneses avuy
fronterises del nostre Principat, tenen un origen molt remot. Certament
que elles no figuren ni en les obres dels geògrafs de la època romana,
ni tampoch en los epítomes de la numismàtica ibèrica. Pro en cambi
una y altra se traslluexen en dugués interessants làpides romanes
trovades en la antigua capella de Nostra Senyora del Socorro, en la
montanya de Las Cillas en terme de Coscojuela de Fontova'.

¿Com clasifiquen los antichs geògrafs aquest territori, poblat y
rich, allunyat de les vies més practicades y conegudes en la època
romana, si be atravessat per una de les vies secundaries?

L'autor més complet dels que han descrit la Hispania, Strabon,
assenyala als Ilergetes com essent un gran poble ibèrich, los quals
confinaven ab los Jacketans o de Jacka. La renomada ciutat d'Osca
pertanyia als Ilergetes : per tant les conques del Segre, del Ribagorça¬
na y del Cinca eren d'aquest poble.

Axò, donchs, resolt part de la qüestió per lo que respecta a la
època romana y al segle i de J. C. A la lUrgecia y a la sua capital
Ilerda, no's pot dexar de conceptuar catalana, èthnica, filològica y
històricament considerada.

Zobel de Zangroniz ® estudia detingudament les monedes
d'aquests pobles, y segons elles, clasifica tota la regió Oriental
d'Hispania en quatre distintes, esplicant-ne les similituts numismà¬
tiques que li feyen establir aquesta subdivisió. Nomena un districte
Ilerdense, formant-lo tota la part plana de les províncies de Lleyda,
Osca, Çaragoça, Terol y Tarragona. De manera que la numismàtica
no contradiu a Strabon.

1) Hübner Inscriplionum Hispaniae latinarum Supplementum, Fita Boletín Real
Academia Historia, vol. IV, 1884, p 214.

Núm. 5841 P. AEMILIO.. . Núm. 5845 L-VAL-GAL

DVCTO- BARB '

PATRI-^MILI/E

PLACID/E-H-EXT

MATERNO

BOLETANO
M. COR. POMPE

lANVS AMIGO OPTI
MO OB MERITANúm. 5843 L-VAL-L-F GAL

MATERNO

BOLET-H-EXT

*) La paraula Barb la tradueix lo P. Fita per Barbotano, o natural de Barbastre.
2) Memorial Numismático Español, vol. IV.
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Malaventuradament, de les divisions polítiques romanes, no -n
conexem detalls, los quals haurien resolt aquesta qüestió.

Segons lo P. Florez ', los bisbats, al desarrollar-se en la època
romana, s'atemperaren als límits civils. «Y como antes del estableci¬
miento de las cátedras pontificias, tenían ya las ciudades prefijados
sus límites, no se necesitaron concilios para repartir á cada obispo
términos, sino obligar á todos á guardar los que había.» Mes axò no
vol dir que un sol poble, una sola nació, hagués de constituir un bisbat
únich.

Si bé en la època wisigoda vehem modificarse les subdivisions
romanes, com v. g. la creació del bisbat d'Egara, no obstant trovem
que la Sèu ilergeta, lo bisbat de Lleyda, d'acort ab lo que abans s'ha
expressat, entra terra endins de les conques dels rius Noguera Palla¬
resa y Cinca. Segueix assenyalant-nos aquella unitat èthnica queindicava lo geògraf Strabon y refermada en son mut llenguatge per
la numismàtica.

No conexent, donchs, divisions administratives romanes y wi-
sigòthiques que pugan orientar-nos en la determinació de les co¬

marques èthniques, nos acullirém a la documentació secundaria.
Existeix un document geogràfich de la època wisigòthica, del

regnat d'Agila, datat a 29 de Setembre de 551, que mereix se li dongui
capdal importancia, fins y tant no "s demostri la sua falsetath Lo
considerem com un engranatxe històrich entre les famoses làpides de
Las Cillas y la subsegüent documentació mitjaeval, ahont, preci¬
sant més les designacions topogràfiques, s'hi transpira certa indicació
de comarques.

Convindrà que ms hi aturem una mica. La idea de comarca

geogràfica, hi reb lo nom de terra, figurant en tal conformitat les
terra hilardensi (ilerdense) y la terra Lahitolosano. Los llochs que
s'assenyalen a la terra ilerdense mostren perdurar la tradició, en
lo pays ilergeta, d'extendre-s dintre del que ara es reyalme de
Aragó.

«In terra hilardensi: Paternianico porcionem meam; Cerco magna,
porcionem meam; Ad domum Eulali, porcionem meam; Ad domum
Retiari, porcionem meam; Lacuna rupia (Lagunarrota junt a Berbegal)
porcionem meam; Anduso, porcionem meam; Ausevero (Azlor, entre

1) España Sagrada, vol. IV, p. 108.
2) La sua procedencia nos es extremadament sospitosa. Se trova en la biblia an¬

tiga de la Catedral d'Osca; lo publicà, en 1792, Traggia en l'apendix 111 al volum 11 de
Aparato á la historia eclesiástica de Aragón; y lo comentà Fidel Fita en lo Boletín de la
Real Academia de la Historia, vol. IV, p. 211.



— ii6 —

Las Celias y Adahuesca) porcionem meam ex integro; ita ut in mo¬
naster ium Lohe (Cillas tal vegada) si ipsi jusseritis debeat desservire.»

De les poblacions assenyalades a la terra ilerdense deurem de¬
duir-ne que, per la part septentrional, envoltaria, clouria y se con-
fondría aquesta terra ab lo Barbotano, que, també hi ve indi¬
cat en tres llochs no definits : «7w terra Barbotano ; Arcaracino

porcionem meam; sub monte Polenario cum Mariano, porcionem
meam.»

Atenent-nos a les indicacions úniques del text wisigoth, la Barbo-
tania poca cosa havia de compendre, puix se veu cohibida per lo
territori Labitolosano, quals llochs definits nos assenyalen una mica
llur extensió vers lo S.

<(In terra Labet[o]losano : Calasanci (Calasanz al limit de la
Litera) porcionem meam; cum eleceto (alzinar); Borgisali, porcionem
meam; Abditinne, porcionem meam; Berce, porcionem meam; Mare
mortuum, porcionem meam; Petra roveida (Perarrúa) porcionem
meam'.»

Lindant ab lo territori Labetolosano hi havia la terra Boletano,
que també figura en lo document. Y lindant ab Boletano (Boltanya)
se trovaria la terra Terrantonensi, nom pervingut de la vila de Tierran-
tona, prop del antiquíssim monestir d'Asan, en lo districte de La
Fueva. Finalment, se consigna també la ferra Cesaraugustana, que
no cal dir era la comarca de Çaragoça.

Al dexar totalment son caràcter de sèus catòliques les velles sèus
de Lleyda y d'Osca, aquest servey eclesiàstich se concentrà en lo
territori Pyrenench, dominat per los cristians. Primer Tremp y des¬
prés Roda, són caps de la diòcesis ilerdense, mentres Jaca se consti¬
tueix en única diòcesis, absorbint les funcions de la d'Osca. Les his¬
tories reconexen lo fet, pro no saben quan s'efectúa. Cal presumir
seria en la segona meytat del segle ix, al cessar la tolerancia y pro¬
tecció a la religió cristiana en los territoris sarrahins d'Espanya.

Passat lo segle x, en que s'efectuà lo notable avenç de les armes
muslímiques, en la gloriosa època d'Almanzor, los reyalmes cristians
guanyan ab auraent tot lo que llavors perderen. La Barbatania, que
formava part del magnífich reyalme de Çuleiman, rey de Sarkusta
(Çaragoça), al esser repartit entre los quatre fills d'aquest (any 1046)
no sabem si passà a Ahmed Almoctadir, rey de Sarkusta, o si, havent
correspost a lúsuf Almudafar rey de Lérita (Lleyda), Ahmed se n'apo-

1). Fidel Fita Patrología visigótica en lo Boletín de la Real Academia de la His-
toria, vol. XLIX, p. 152. . .
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derà. Axò nos sembla lo més probable, tenint en compte lo que diuhen
los historiadors alaràbichs' y que lo reyalme de Lleyda subsistí molt
decaygut.

Llavors, lo Comte de Barcelona, Ramon Berenguer I, en pau ab
lo rey lúsuf Almudafar de Lleyda, se llençà a combatre al Rey de
Çaragoça en una lluyta que durà del any 1058 al final del 1062 o
començament del 1063. Lo Comte de Barcelona, ajudat per los Comtes
de Cerdanya y d'Urgell, s'apoderà de gran part de la comarca de
Litera, ocupant los castells d'Estopanyà, Purroy y Canyelles, arrivant
fins al terme del castell de Benavarre y encara atravessant lo riu
Cinca, puix sembla que Castelló Ceboller (avuy Castejón del Puente)
estaria certa temporada a mans del Comte de Barcelona. A no esser

que'n disposàs, com a pertenencia sua, abans de conquerir-lo, en la
donació condicional del castell de Montsó feta a Pere d'Estopanyà^.

La guerra contra lo Rey de Sarkusta interessà a tota la cristian¬
dat. Venen guerrers forasters instats per la Sèu Apostòlica®, se
soliden les possessions de nostre Comte. Queda son avenç limitat
a la Comarca de Litera : segurament allí se li senyalà, per Roma, lo
Cinca com a frontera o limit de la sua expansió; y tot seguit lo Rey
d'Aragó, ajudat per les mateixes hosts catalanes, se n'entrà al cor
de la Barbatania, apoderant-se de Barbastre després d'un fort setge
de 40 dies (Juny o Juliol de 1064). A la presa de Barbastre se seguí
la d'altres llochs de la comarca, com lo fort castell d'Alquezar (1069).

D'aquesta època es nostra creença que lo Cinca quedà determinat
com a límit geogràfich de Catalunya, quedant políticament fraccionada
la vella ilergecia. Se trencà evidentment, una de les fronteres èthni-
ques dels pobles ante-romans.

La Barbatania no fou agregada per lo Rey d'Aragó al bisbat de
Jaca, continuador del d'Osca, sinó al de Roda, continuador del de

1) Dels quatre fills de Çuleiman beni Hud, Ahmed, rey de Sarkusta, «fué el favo¬
recido, oprimiendo con perfidia á sus hermanos, hasta que les quitó lo que estaba en

poder de ellos, y los destruyó, de modo que desapareció su nombre y prevaleció sobre
ellos». (F. Codera : Estudios críticos de historia árabe española [Çaragoça, 1903], p. 363. —

Vege-s també F. Carreras y Candi : La jrontera a Camarasa y á la Ribagorça en lo
segle XI, en Boletín de la Real Academia Buenas Letras de Barcelona, vol. Ill, p. 18.)

2) Document sense data publicat per 1'Autor en i'article La frontera a Cama¬
rasa, etc.

3) En I'any 1063 ja predicava lo Sant Pare la guerra santa contra los sarrahins
espanyols. Lo Bisbe d'Ausona, o de Vich, s'aprestava a concorre-hi ab la sua gent
(7 Octubre 1063), en quals dies arrivaven al Comtat de Barcelona, del estranger, fide-
lium turmas, o multituts de guerrers, comanades per Guillem de Montreuil, esforçat
capUM de os%\os\a. (Boletín de la Real Academia de la Historia, vol. XVII, p. 405).
Zurita posa al 1065 aquesta presa de Barbastre.
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Lleyda. Fet significatiu que demostra la voluntat, per part de la
Iglesia, de no rompre una unitat èthnica preexistent. Los bisbes de
Roda prengueren nom «de Roda y de Barbastre».

Pro los sarrahins tornaren a embestir fortament, recobrant a
Barbastre, Alquezar y demés llochs de la Barbotania. Les histories
no -ns diuhen quan fou, emperò, lo cert es que, en 1080, lo rey
Sanxo Ramirez declarava que, cas d'expulsar als sarrahins de les
sues fronteres, tota la comarca Barbotana, desde la serra d'Arve
als castells de Naval, Salinas y Alquezar y altres, fins al riu Alcanadre,
seria, de la jurisdicció eclesiàstica de Roda '.

Molt s'enfortiren los alarbs en la Barbotania; tant, que, per reco¬
brar la comarca, los Reys d'Aragó anaren envoltant-la de per tots
cantons. Primer Sanxo Ramirez guanyà Montsó en 1089; après Osca
caygué a mans de Pere Sanxez, en 1096; y, finalment, en iioi, un nota¬
ble esfors del propri rey Pere lo féu apoderar-se de Calasanz, Pertusa
y Barbastre, arrivant avall del Cinca, fins a Velilla y Ballobar (Zurita),

Llavors lo Rey d'Aragó manifestà que ja lo rey Sanxo havia
declarat donar tot Barbastre, fins al Alcanadre, a la Sèu de Roda',
com en efecte hi fou novament adjuntada dita Comarca.

De manera que la serra d'Arve per la part N., y los rius Alcanadre
y Cinca per 0. y E., se presenten com límits històrichs y geogràfichs
de la Barbotania.

Aquests límits, per la part S., esdevenen un enigma. Aquí preci¬
sament no hi han serralades definides ni conques fluvials que vingan
a interrompre la harmonia geogràfica d'aquell territori, ordinàriament
planer fins al Segre.

Sols indicarem, aprofitant-nos de les llums que facilita lo document
del 551, que lo lloch de Laguna-rota, situat al S. de Berbegal, y quasi
a la mateixa latitut de Selgua, no era Barbotania, sinó terra ylerdense.

Per consegüent, los límits meridionals històrichs de la Barbota¬
nia, a judicar dels pochs datos que d'ella m tenim, serien, Selgua,
Berbegal y Torres d'Alcanadre. Aquest es, d'altre part, lo límit,
reculat y mutilat, de la antigua Ilergecia, com a comarca natural o

popular en la època visigoda.

1) Any 1080: «Iterumque constituït ut si, miserante Deo, fuerit gens Ismaelita-
rum, a nostris finibus expulsa, sicuti ipso largiente in proximo futurum esse oredimus
et speramus omnis regio Barbutana sicuti descenditur ex suprascripta serra Arvi,
habens ex meridiano latere castra quae vocantur Nabal, et Salinas et Alchexar et alia
quamplurima, usque ad rivum qui dicitur Alcanadre.» ( Villanueva : Viafe literario,
vol. XV. p. 283.)

2) Villanueva : Viafe literario, vol. XV, p. 363.
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En posterioritat a aquestes èpoques antigues, tot s'ha regirat y
transmudat per causes polítiques, que, al alterar les divisions geogrà¬
fiques convencionals, no han pogut modificar les condicions èthniques
dels pobladors. No crehem ja del cas assenyalar los aconteximents
politichs que han portat lo tradicional límit de Catalunya del Cinca
al Ribagorçana, a la clamor d'Almacelles y al pla de la Ràpita, entre
Fraga y Alcarraz.

Y, dintre d'aquestes comarques, tant del Segrià, com de la
Litera, com de la Barbatania, lo caràcter dels seus habitants es lo
mateix : los seus jòchs, expansions y fins propensió a determinats
actes de violencia y brusquedat, es consemblant. Donant-se lo cas de
que lo districte judicial de Balaguer, que es lo que abarca los actuals
pobles catalans d'aquella frontera, es lo que registra major crimi¬
nalitat de tots los de Catalunya.

En aquelles comarques la unitat èthnica es interrompuda per
la unitat de llenguatge. Allí, lo català, al perdre-s y evolucionar vers
lo navarrès en la forma aragonesa, presenta gradacions tant interes¬
sants y curioses com los dialectes catalans parlats a Estada y Estadilla,
molt dignes d'estudi per los' filòlechs. Allí la fonètica catalana se
n'entra en pobles que manifestadament han pertanyut a la Basconia,
com la vall de Gistain, ahont s'estila encara la j ab nostra eufonía.
Y de la llengua catalana no cal parlar-ne : bastarà repetir que a Jaca,
en lo segle xiii, se redactaven escriptures notarials en català. Y s'hi
conserven encara en aquelles montanyes entre tants de noms baschs,
paraules netament catalanes, com Campfranch, Sobre-arbre o Sobrarbe,
So-montano, Vall-Onsera, S. Salvador de Sorribas, Santa Eularia de
Peguera, Montclús, Foniova o Fantova, S. Jordi de las Boqueras, etc.

Per resumir lo que acabem de ressenyar, afegirem tenir lo conven¬
ciment de que la Barbatania, comarca intermitja entre la catalana
Litera y l'aragonès Somontano (ab la que avuy s'ha vingut a confondre),
èthnicament la devem considerar catalana.

Es cert que avuy axò podrà semblar tant nou com lo mateix
nom de Barbatania, del que ningú se m recorda, ni a Barbastro ni en
cap dels pobles de la seva jurisdicció. Es també cert, que, lo recort
de la vella comarca Barbotana, ja s'havia perdut en lo segle xv ' y
tal vegada en lo xiv. Pro aquesta conclusió no ms la inventem pas.
Es resultat d'un estudi y investigació. Acabemla ab la màxima,
sempre oportuna, de que, qui més hi sàpiga que més hi digui.

i) Any 1429 «Castrum Vigeti Dalquezar, situm in Regno aragonum, in terra
Barbastrü (B. Martínez y Herrero : Sobrarbe y Aragón, vol. II, pl. 138).



BARBASTRO

Molt antich origen presenta la capital de la Barbatania. Situadaa una altura vorejada del riu Vero, naturalment forta, es
centre d'una comarca agrícola y productiva. Lo riu que contribueix
a fecundisar les seves terres baxes, constituhí un bon element defensiu
de la població en los remots temps ibérichs.

Endosa en lo territori ilergeta, passarían per aquesta població,
o en ella s'hi encreuarían, les carreteres romanes que anaven vers El
Grado, Castro y Graus y vers Las Cillas y Osea.

En lo segle ix, Bubaster, com li deyen los sarrahins y los castells
de Boltanya, Munyones y Albena o Olbena constituyan una barrera
en les vies del alt Cinca, impedint l'avenç dels cristians

Ciutat murada, Barbastro sigué constantment ambicionada de
catalans y aragonesos. Uns y altres hi tingueren posat llur esguart,
quan, en lo segle xi, encara formava part del regne alarb de Çaragoça,
Entorn dels seus murs s'hi lliuraren no pochs combats, puix molt hi
costà de consolidarse, la reconquesta cristiana. Axó indirectament
demostra se tractava d'una població rica y important, confirmantho
la circunstancia de tenir una bona juhería, o població hebráica. Los
alarbs hi havian acumulat tots los elements de la sua civilisació en

cequies, banys publichs, etc. De dita dominació arrenca lo balneo
bielgo, d'enfront la Porta de rigo Merdero, que concedí, en 1144,
Ramon Berenguer IV, al juheu Zecri de Barbastro

1) Fidel Fita copiant a Razis, autor del segle ix (Bole^ín de la Real Academia de
la Historia^ v. IV, p. 220).

2) Doc. 164 de Ramon Berenguer IV, A. C. A.

l6
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La conquesta de Barbastre, fou obra en que s'hi empenyá tota
la gent cristiana; lo Sant Pare hi trameté al Cardenal Huch Candido son
representant y una host comanáda per Guillém de Montreuil, qui "s
distingí abans en la guerra de la Campania. A despit de ferse, en 1064,
aytal conquesta en profit del reyalme d'Aragó, també hi contribuiren
les hosts catalanes y al peu de sos murs hi morí lo comte d'Urgell
Ermengol III. Segons les derreres investigacions, Barbastro se rendí
a la fi de Juny o començament de Juliol de 1064 ' al rey Sanxo
Ramirez.

Tornarenla a perdre los cristians, en 1076; mes los alarbs no po¬
gueren soportar lo siti del iioo y caygué de non a mans del exercit
coaligat d'aragonesos y catalans.Consta trovarse en aquest segon siti
lo Bisbe de Barcelona, l'Abat d'Ager y altres personatges de nostra
terra. Lo Rey atorgà privilegi als seus vehins. D'ell se 'n dedueix,
que, abans ja disfrutava de franqueses o organisació municipal autò¬
noma. Puix entre altres coses, s'hi deya : «volo quod habeatis jus-
titiam, et habeat hic cortes generales, et semper judicet vestros
fueros, et dum vixerit sit justitia senior Ató Galindez, post obitum
illius habeatis semper potestatem eligere justitiam». Exerciren, segui¬
dament lo carrech de justicia, Franco Dat (1116) Fortun Reato (1117);
Fortzo Dat (1124); Ató Garcés (1130); Fortun Dat (1145-1149), etc.

Los templers, cooperaren a la conquesta de Barbastro, obtenint
una mezquita que "s consagrà ab titol de Santa Fe, verge y màrtir.
Quan passà als Hospitalaris per extinció d'aquella ordre militar, li
cambiaren l'advocació, per la de Sant Joan.

No es nostra intenció historiar Barbastro sino donar algunes
notes que teníem en cartera. Perço suprimirem relacions que "s trovan
en monografies ja publicadesh

Los monarques de la casa reyal d'Aragó, sempre mostraren afició
a Barbastro. Curiós seria seguir-loshi a tots ells les petxades y compro¬
var les visites y permanencies llurs a dita Ciutat. Ho podem fer-ho ab
alguns.

Lo rey Anfós lo Cast, cedí Barbastro y Tamarit a sa muller Sanxa
de Castella, al casarse (1174): tots dos hi passàreu una temporada al

1) Fidel Fita : Boletín de la Real Academia de la Historia, v. XVII, p. 405, esme¬
nant la data del 1065 que donaven López Novoa y altres historiadors.

2) Vegis S. López Novoa : Historia de la muy noble y muy leal ciudad de Bar-
ftají/'o (Barcelona, 1861); Roberto Puyol: Historia civil... de Barbastro (1880); España
Sagrada, vol. XLVIII; Marian Paño y Aguilar : Excursiones á Barbastro y Calatayud
y Ordinaciones y paramientos de la ciudad de Barbastro, en Revista de Aragón, anys
1902 a 1904; eto.
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Agost de 1178, anant al Setembre a Montaragón. Hi tornà en los anys
1180 (Agost); 1182 (Mars); 1183; 1188 (Janer); 1191 (Juliol); y 1192
(Novembre) en que hi celebrà corts. Llavors sigueren donades a Bar¬
bastre, les constitu¬
cions de pau y tre¬
va vigents a Cata¬
lunya.

Lo rey Pere lo
Caiolich, hi posà en

l'any 1200, ab oca¬
sió d'entaular ab lo
Comte d'Urgell, un
conveni diploma-
tich. Tornà a estarhi
en 1208, lo 18 de
Setembre y del 18
al 27 de Novembre.

Al rey Anfós, dit
lo Lliberal, també li
trobém en 1288 (15,
16 y 17 de Maig).
En lo Juliol de 1320
hi feu llarga estada
l'infant primogènit
Anfós.

Eren importants
les rendes que lo
Rey d'Aragó, perci¬
bía a Barbastro, al
començar lo segle
XIV. Consta li per-
tanyian, l'almudí
del pa, la fabrica del
tint ó caldera de la Barbastro : Antiga porta de les muralles

tintoreria, lo pès pú-
blich y dos peatges. Una tercera part d'elles pertanyia á Bernat Gui¬
llem d'Entença y se 'n donava delme á la iglesia de Barbastro. La
moreria de Barbastro pertanyia al damunt dit Entença : la escriva¬
nia dels juheus, pagava al Rey un tribut de dugués càrregues de vi.

La casa de banys, que solia esser patrimoni de la corona, la tenia
En Gombau de Benavent y per ella devia prestar quatre cavalleries al



— 124 —

Monarca. Pró en 1315, constava que «lo casal de banys, no val ré». La
barca del Cinca, era renda de la població y del Rey, per parts iguals'.

A despit de que en lo segle xiv, s'havia definit be la esfera d'ac¬
ció de les autoritats d'Aragó y de Catalunya, prohibintse que en lo
hu de dits reyalmes hi exercissen autoritat lós naturals del altre, a

Barbastro, en 1391, lo català Arnau d'Erill, hi regí durant tres
anys, los oficis de justicia y de capità dels murs b

Aquests murs, sempre forts, sempre atacats en les guerres de la
Edat Mitjana, y sempre reparats, tenían quatre portes, denominades
en lo segle xii, porta de rigo Merdero, porta Corvina, porta Ferrea,
y porta Valdué. En 1512 constan los quatre noms següents : Traviesa,
de la Pena, Corrien y Valdué. S'ha vingut conservant una de les anti¬
gues portes, que donava al riu Vero, la que, tot y trovarse reclósa
entre construccions urbanes, conserva son característich matacà ab
8 archs, que, un jorn constituhí sa poderosa defensa.

La diócesis de Barbastro, es moderna y altament irregular. En
lo segle XII durant 17 anys s'hi trasladà la seu de Roda (1101-1118).
Pró no fou creada fins al 1571, per butlla de S. Pius V. Axis, la Cate¬
dral resulta un edifici modern y ajustat al art gotich decadent que
encara llavors s'estilava. Se té per obra de Joan de Lesma. Forma son
interior una ample nau central y dugués laterals mes petites, quins
archs s'entrelliguen damunt del altar major,combinant artística estre¬
lla. Dessota los finestrals gótichs de la nau major, hi corre un fris,
ahont se llegexen oracions llatines referents a la consagració de la
iglesia. Lo cor construit del 1580 al 1599 ho està al mitj de la nau
principal. L'altar major te la part central d'alabastre de molt bona
factura. Alguns anys despres (del 1610 al 1626) feu lo campanar Pere
Ruerta vehí de Barbastro, inseguint lo gust de la época.

Exteriorment no te gran apariencia; sols la porta posterior del
Renaxement, mereix veures per sa variada y elegant ornamentació.

Al observador excursionista, no podrà menys de cridarli la
atenció al passejar per aquesta ciutat los interessants trevalls de fusta
ab los que, desde temps passat, se rematavan les cases particulars.
Seguint una tradició encara viva y que també existí a Catalunya
construían porxada descuberta dessota les teulades, dalt de les cases.
Acabava ab una combinació mes o menys rica, de frisos y carteles,
aguantant los caps de les vigues sortint enfora. Havém escullit per

1) També hi possehia lo Rey un'oens de 20 sous de la almunla dita dels Gassols,
y altres menuderies.

2) 1391 (7 d'Abril) Rubrica 6 índice de tos papeles que contiene el Archivo deia
Ciudad de Barbastro, arxiu Municipal.
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mostra d'aytals construccions, la casa payral dels Argensolas, hont
hi nasqueren Luperci Leonardo y Bartolomé, qual porxada superior
te regular altura.

Barbastro es un centre comarcal, y aplega en sos mercats publiclis,
als pagesos del entorn. En la gran plassa mercat aporticada s'hi dis-
tingexen per llurs característiques y curtes bruses enribetades y am-

Barbastro : Galeria y fris

de la leülada de la histórica casa dels ArGENSOLAS

pies barrets de feltre clars als fruteros de Estadilla, que diàriament
hi solen concorrer, inconfundibles ab los de Graus y altres llochs vehins.

Abans de dexar Barbastro dirigim nostre esguart al famós san¬
tuari de la Mare de Deu del Pueyo, situat al cim d'un alterés puig,
ahont, al temps de la dominació sarrahina y tal vegada abans, hi
estigué situat un castell. La tradició assenyala a la capella un origen
quasi coetani a la segona reconquesta de la Ciutat. En lo segle xv
já era dels frares benedictins de Montserrat los qui hi tenen hospedat-
ge. Es un lloch molt sa, alegre, de gran fama y sumament concorre¬
gut. A Osca hi tingueren axi mateix casa y capella nostres frares de
Montserrat, edificada en 1627 y dexada en la segona meytat del segle
XVIII en que passà a la familia Castejón conservantla per devoció.

En 1422, lo Bisbe d'Osca prohibí als frares de Montserrat, que
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en sa diócesis, prehicassen los miracles y mercès de la Verge y acap-
tassen per son monestir, fet que moti\á que la Reyna Uochtinent
intercedís en son favor

Lo temple del Pueyo es d'una sola nau d'istil gotich ab reminis¬
cències de románich segurament obrat al segle xiii, época a que també
pertanyerà la sua notable imatge de la Mare de Deu.

I..0 santuari montserrati del Pueyo, comunica ab Barbastro, per

Barbastro : La Plaça major

la carretera d'Osca, una de les vies mes concorregudes de la Barbatania
y Somontano, bastant planera y propera a les montanyes que ocupan
tota la faxa N. d'abdues comarques. Es interessant per los punts de
vista que s'hi desarrollan. Seguimla, en la excursió, que aném a em-
pendre fins a arrivar enfront de Peraltilla.

LA PERDIGUERA

A Peraltilla, nos cal dexar la bona carretera y ficarnos per un mal
camí que vá a La Luenga. Com forma angul bastant recte ab aquella

1) Registre 3,110, foH 43, A. C. A.



— 128 —

vía, nos en allunyám depressa. Los automovils hi tenen pena de la
vida y quasi també les tartanes, d'arriscarse per un . camí que hi fa
de tant mal transitar.

Dexém a La Luenga per no tenir atractiu especial arqueologich
o artistich dita població. Es una petita vila agrícola, quina iglesia
conserva en sa absis fragments d'art románich, sense cap importan¬
cia. Tenía un vell campanar, segurament gotich del xiii o xiv, per
les indicacions que d'ell recullírem. Lo campanar, aquell any (1909)
acabava d'esser totalment reconstruït, mercès a la lliberalitat del cone¬

gut aragonès Basili Paraíso, fill de La Luenga, qui axis volgué honrar
la sua vila natal.

Continuant la ruta per aquella matexa via, sempre en mal estat,
als tres kilometres aproximadament, eram a la població de La Perdi¬
guera, qual paraula se presta a variades presumpcions. Podrá creu-
res que es un derivat de perdiu] mes per nosaltres devalla de pertica.
En lo segle xiii, la pértica o mitja forca, era senyal de jurisdicció
y en l'any 881, la pertica era una mida longitudinal, equivalent a vuyt
peus y mitj '. Perdiguera de Pertusa se li deya en lo segle xv, per
esser aldea depenjant de Pertusa.

En aquesta partida Occidental de la Barbatania, entre dos vells
monuments artístichs, la ja enrunada capella románica del monte
Arruego, que se suposa dels templers y lo farnós campanar plateresch
de Pertusa obrat en 1575 ' existia encara en 1909, en pèssim estat de
conservació, la torra del campanar de la Perdiguera, immediata a la
sua iglesia gótica.

Se construí la iglesia, dintre lo circuyt d'una vella fortificació.
Es notable per la sua fábrica, que suplía la falta .d'estrategía del lloch
ahont s'alçava, sobradament planer en tres deis seus quatre punts
cardinals. Les parets fetes de bons carreus, tenen 14 palms de gruix.
La volta d'aresta que s'inicia en lo seu interior, contrastant ab alguns
archs de mitj punt de les obertures exteriors, poden demostrarnos que
la obra se degué al segle xiii. Contra lo que "s solia fer en les construc¬
cions poliorcètiques d'aquesta època, en la torra s'hi entrava per lo
plá terrer. No es dubtós creure, donchs, que estava al interior d'un
clós ben murat, qual porta d'accés junt a la iglesia, no fa gayres anys
que "s destruí. De altres despulles de torres que existien en peu en

1) Any 881 : ab referencia al comtat d'Empories, en un mall o judici, se diu:
«et contra occidente habet perticas LXXX et habet ipsa pertica que est mensurata
pedes VIII et medio». (Villanueva : Vía/e literario^ vol. XIII, doc. VI.)

2) Vegis lo magnífich gravat del campanar de Pertusa y lo que d'ell ne diuhen
los Recuerdos y bellezas de España^ vol. d'Aragó.
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1844, ne parlen Piferrer y Quadrado. Mes d'elles sols ne queda lo
breu recort que, aquests autors han consignat en tant benemérita
publicació. Aquesta vella torra campanar, està molt arrimada. Junt
a la iglesia, en l'any 1911, s'ha construït un campanar nou degut al
arquitecte diocesà de Lleyda Sr. Campmany.

La construcció del vell campanar no es uniforme : puix mentres

La Perdiguera

Interessant torra campanar del segle xiii, junt a la Iglesia

que tota la cara devantera, ço es, la mes exposada als proyectils del
enemich, es tota ella construida de filades de pedra, les altres tres
cares, sols tenen de pedra los set primers metres aprop de terra. Aprcs
pugen de pedra uns montants, a manera d'armadura, y tot lo restant
dé la paret està omplert de tapia. S'hi entrava a ran de terra, per un
portal estret que atravessa unes parets de 14 palms. Al seu interior
y a bona alçada s'inicia una volta d'aresta.

La iglesia gótica, apar feta en lo segle xiv y no està acabada a

17
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bon segur, per haverse començat massa esplendorosament. Son inte¬
ressants los archs lobulats del interior.

Segons lo párroco, La Perdiguera pertanyé al Comte d'Aranda.
En una gran casa senyorial se conservava la maça dels Maça de

Liçana, de qui's deya successor, lo Sr. Cavero.



PERTUSA

VELLA població, qual nom figura en los celebèrrims itinerarisd'Antoninus, marcant-la a ló milles romanes d'Osca, y a 9
milles de Caum. Es de les poques que ha vist passar segles y domina¬
cions, sense que sofrís cap mutació lo seu bell nom ilergeta. Si pogués¬
sim tenir a la vista tots los fulls del llibre de sa antiquíssima historia,
nos portarien a èpoques prou remotes, enllà dels temps ibèrichs.

Sa antiguitat se manifesta en algunes despulles de construccions.
Hi figuran en primer terme, les runes d'un vell pont de pedra, se¬
gurament romà. Aytambé "s veuen grans carreus d'apariencia romana
en la part baxa de construccions particulars damunt los que hi han
altres construccions dels temps mitjaevals. D'aquelles grans pedres
n'està formada la paret de la plaça enfront la porta principal de la
Iglesia.

Merexen major importancia arqueològica, les parets, que, a la
sortida del poble limitan lo vell camí, puix, a ull mostran esser, la
vella carcanada d'una via romana, enfondida per l'acció erosiva
del temps y que acaba de desaparèxer. La sua direcció era cap al N.
segurament pera adreçar-se vers Osca.

Lo rey Pere I d'Aragó deslliurà a Pertusa dels sarrahins, al
que 's creu en l'any iioo. En 1225 s'hi aculli Jaume I pera resistir
d'alli estant als nobles y ciutats alçats en favor de l'infant Ferràn;
seguidament s'apoderà de Cinzano y de Las Celias, acabant per domi¬
nar la revolta.

Pertusa, era lo centre de les aldees, que ab ella formaven una ju¬
risdicció, ço es : La Perdiguera, La Luenga, Barbunyales y Almúnia
Quadrada. Tots aquests llochs sigueren cedits en 1338 al infant Joan
d'Aragó, junt ab Berbegal y ses aldees, Bolea y Biel al Aragó y Bur-



riana a Valencia. Seguí en mans de la reyal casa. En 1380 l'infant
Martí d'Aragó, donà los castells y viles de Pertusa, Bolea y Biel, al
comte d'Aydona, segurament sicilià. En 1395 Pertusa y ses aldees
sigueren d'En Bernat de Pinós.

Aprofitantse de la fretura de diners en que- posà al rey Martí,
la guerra de Sicilia, d'acort los homes de Pertusa ab lo Monarca,
redimiren la jurisdicció de mans d'En Pinós, cobrant una suma la

Pertusa : La població y lo rio Alcanadre

corona, y pactant de no enfeudarla mes a ningú (15 de Mars de 1398)
No li valgué lo pacte y en 1417 lo Rey apurat per pagar 60.000
florins a Berenguer de Bardaxí, li entregà en penyora la vila de Per-
tusa y a mes «loco de Barbuñales qui est barrius dicte ville et loca de
la Luenga de la Perdiguera et de la Almúnia quadrat que sunt aldee
dicte ville». Prou s'oposaren los vehins, a semblant atrocitat; més los
plets incoats no tingueren fi. Y mentrestant se solidava lo domini
jurisdiccional dels Bardaxí, comprant dits llochs al rey Anfós de
Nàpols, y obtenint de Ferràn II en 1496, la confirmació de llur
ven tal.

La Etat Mitja hi havia llegat una interessant reliquia, en les velles

1) Registre 2295, f. 35, A. C. A.
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torres y portal ornat d'escut ab lleó rampant, símbol de la Vila,
tot lo que fou derrocat en la segona meytat del segle xix.

Entrant a Pertusa y atravessada una gran plassa per hont se de-

Pertusa : Campanar obrat en 1576

valla directament al riu Alcanadre, y sos estrets y pocli irrbanisats
carrers, descubrimnos davant d'interessant joya del art platerescli
aragonès : lo campanar de la Iglesia parroquial, un jorn colegiata.
Contemplemlo extasiats, comentant l'abandono en que jau y planyent-
nos de la imminent ruina que d va a assolir, si no s'acut a impresindi-
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bles reparacions. Alguns vehins qui .nos seguían ab llurs mirades
se "US acostan y nos mostran afablement lo lleó rampant emblema
de Pertusa, que figura en una de les seves cares, perpetuant la pietat
de passades corporacions municipals. Seguim examinant lo monument:
en altre cara hi llegim l'any 1576, data de la sua construcció, llàstima
que no consti en lloch lo nom del anònim constructor a qui tributàrem
degut elogi, al contemplar la gallardia de la obra. Un vehí que sembla
d'alguna ilustració, nos diu, que, lo campanar te tanta altura com

Pertusa : Fris al mitg del campanar

perímetre en la sua base. Mentrestant En Soler fotografiava lo curiós
fris, que, corre al primer troç de la altura y hont aparexen en extra-
nya combinació, mitjes estàtues y animals simbòlichs. En lo cors que
hi segueix unes capelletes contenían imatges de sants, en la actualitat
tant mutilades, que d'una d'elles quasi 110 n'hi arriba a haver la
meytat. Mutilació originada al pujar les campanes, per haverne caygu-
da una al damunt del sant.

Dels quatre corsos .0 estatges que forman lo sexagonal campanar,
lo derrer no pertany a l'època de sa construcció : fou fet ab posteriori¬
tat, depressa y malament. Los anguls dels altres tres, estan flanque¬
jats per columnes, que son, d'ordre dòrich en lo primer cors, jònich
en lo segon y corinti en lo tercer.

No podríam ocuparnos ab semblant entusiasme de la ex-colegiata
de Santa Maria, a despit de son gran cor, orga y claustre, que fou
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cementiri, tot obrat en lo Segle xvi o xvii, ab millor voluntat que
bon gust, si agradable sorpresa no ms sobtés al acabar la visita:
Dintre la sagristia, lo párroco. Mossèn Victor Tenez, obrí una porteta
invitantnos a devallar uns graons que s'endisavan en la sombra.
A poch de baxar entrevegerem una poquedat de llum diurna, que.

Escala o'ooyS X metre

Pertusa : Planta de la cripta

ajudant a la migrada claror del ciri prèviament encès, nos mostrà
esfumits en la fosca, archs de mitg punt apoyats en columnes llises
y fexugues. Nos trovavem dintre una cripta, de regulars dimensions,
de la que en Soler n'alçà lo planet.

La cripta es regular; pren claror del carrer, per una finestra alta;
ve a caure dessota l'altar major y sa estructura general recorda prou
la cripta de la iglesia d'Olius. Los capitells pertanyen al segle xii.
Hi manca un joch d'archs, tapat al temps de sa restauració, que fou
feta ab molt compte.

La jornada d'aquesta excursió a Pertusa, podia haver finit per



nosaltres, de manera ben desagradable. A les 4'/, de la tarda d'un
dia fret y nubol (lo 23 de Novembre de 1911), sortirem ab propòsit
de dormir a Barbastro. Nos aconsellaren que emprenguéssim com a via
mes recta, la de Barbunyales, desde hont per una carretera que estavan
acabant de construir, sortiríem enfront de Peraltilla, en la carretera
d'Osca a Barbastro.

«De Pertusa a Barbunyales se pasa por un saso» nos digué un
de la terra : saso, vol dir pla : d'aquí lo poble dit Cap-de-saso al S.
del Somontano, prop de Sarinyena.

Era totalment fosch y queyan gotes, quan arrivavem a Barbu¬
nyales. Uns joves nos acompanyaren fins a la primera alcantarilla
que estava per fer, mostrantnos lo camí, quan, desviant de la carretera,
hi tornava a entrar. Llavors se posà a ploure fort, despedintse aquells
minyons, assegurantnos que podríam passar per la carretera y que,
ab dugués hores seríam a la de Barbastro.

Llargues fóran d'explicar les penalitats que llavors passàrem.
Ab un tartaner foraster gens conexedor d'aquella terra; ab un animal
vell y xacrós que no podia tirar; ab una carretera impossible, ara plena
de pedres apilotades, ara de grava escampada, ara mancant-hi una al¬
cantarilla y llençantnos desmont avall, ara tenint d'agafar les rodes
per desencallar la tartana y contínuament marxant a peu, a les fosques,
ab la pluja a la esquena y los peus dintre l'aygua, passàrem dugués
hores y mitja en la major angoxa. Tinguérem sort, que los dos fanals
de la tartana aguantaren encesos tot lo temps : pui.x si arrivan a
apagarsens no ms quedava altre remey que passar tota la nit al ras.
Ocorregueren incidents de tota mena en aquest viatge : en una estre¬
bada del tartaner, se trencaren les arriendes, mancantli cordes per

lligaries : en altre ocasió al treure un fanal per iluminar un mal pas
signé apagat per lo vent, y los mistos que duiam, no "s volian encendre
de tant humits. Eran mes de les 11 de la nit quan entravam a la fonda
de Sant Ramon, a Barbastro, cansats, mullats, afamats, assedegats
y per major escarni, havent parat la pluja, que no ms havia dexat
un moment mentres durà la part mes fadigosa de la jornada.



BERBEGAL

Lo veritable concepte de la muela o mola, se té, contemplant locim ahont està edificada la població de Berbegal. Es una
altura rematant en extens plà y no perfectament regular, al que,
parets y cases, avuy han uniformat en certa manera. Presenta al
lluny una recta silueta de la que "s destaca la altura del campanar.

La carretera, que, voltant la montanya guanya la altura de Ber¬
begal, condueix a la indispensable bassa, ahont hi abeura bestiar
boví. Descubrim molta terra, notant entre los cultius dominants,
la olivera y la vinya.

La població estigué ben fortificada, evidenciant-ho fragments de
murs, que "s veuen en la part exterior. Al venir los romans a aquesta
terra, ja hi havia una població en aquella altura. Cridan la atenció,
les importants tirades de carreteres romanes, que, apreciàrem a son
entorn. Se distingexen per les llargues parets de cada cantó marcant
la antigua caxa; observàrem als murs, forats aparellats pera desayguar
los rechs o cunetes de les carreteres. La via romana corria d'Osca a

Pertusa, anava a Berbegal conegut ab lo nom de Caum en los itineraris
d'Antoninus. Al arribar dessota la mola, s'ajuntava ab altre via pro¬
cedent de Barbastro.

Es particular lo observat en les despulles d'aquesta via. Després
d'ajuntarse abdues carreteres, s'axamplan les parets extraordinària¬
ment, fent perdre noció de carretera y convertintse en ample espay
de trenta o quaranta metres. Mes avant, al muntar les estribacions
inferiòrs de Berbegal, torna a estrenyerse, posantse a la amplada de
10 metres. Per últim les parets se perden quan se trova la roca. L'axam-
plament de via, en la confluencia de les dues carreteres romanes, la de
Barbastro y Ribagorsa, y la d'Osca y Lleyda, nos fa creure que dit

i8
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espay era destinat a mercat de la manera rudimentaria com se fa
actualment en Marroclis.

Sempre més ha estat al pas de la vía aragonesa, lo que ha moti¬
vat veurehi arribar ab freqüència comitives reyals y tenirhi allotjats
Monarques y grans personatjes. Quant lo Rey d'Aragó havia de
passarhi se dictavan ordes y aparellavan provisions de tota mena,

BerbegaIv : La «mola» ab la silueta de la vila

]")er la sua comitiva, consemblants a la que tenim a la vista, expedida
en l'any 1282'.

«Hominibus de Berbegal : quod die sabbati babean t nobis por
cena XV arietes et unam vacam juuenem et XXX pariag allinarum
et unum baconum carnium salsarum et XL sol. pañis et vinum ad
suficienciam et X unciarum piperis et III zinziberi et unam et mediam
zafarani et VII 11. cere et X b. auenne et omnia alia prout officiales
dicere : et non occidant aliquem doñee viderit officiales. Datum Osee
XIII° kalendas julii.»

Berbegal, durant los segles xi y xii se trovà subgecte a diferents
avenços y dominis. Los pobles del Somontano y Barbatania unes vega-

I) Registre 59, foli II, Arx. Corona d'Aragó.
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des eren dominats per lo reyalme alarb de Çaragoça que s'ensenyoría
d'aquells sasos, altres ho eran per lo reyalme de Lleyda; ara lo Monarca
aragonès hi entrava victoriós; ara se trovava en dita terra, perturba¬
da per alguna de les
atrevides cavalcades
del Comte de Bar¬

celona, o del Cid
Campeador. De ma¬
nera que transcurri-
ren molts anys abans
de quedar tranquila,
que no ho estigué
fins a incorporarse
al reyalme d'Aragó.

Dels temps pri¬
mers d'aquesta res¬
tauració cristiana,
quasi nos atreviríam
a dir, que, de les der-
reries del segle xi,
ne serva Berbegal
interessant testimo¬

ni, en lo malparat
portal, que, derrera-
ment comunicava la

iglesia parroquial ab
lo cementiri, quan
era cementiri la bo¬
nica plassa d'enfront
la parroquia.

Se relacionaria ab

alguna restauració o
obra complementa¬
ria, cert escut d'Es-

, 1 , j 1 Berbegal : Primitiu portal de la Iglesia
panya del temps dels
Reys Catòlichs, es¬
culpit damunt d'aquest portal y tant atrotinat, que s'han d'adivinar
los seus quarters.

Un breu estudi de la jurisdicció a que estigué subgecte Berbegal,
tal vegada nos orientarà. En 1284 lo Rey otorgà dit lloch a Rodrich
Eximen de Luna, ab obligació de donar a la sua host tres cavalls
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armats'. La obtingué, en 1294, l'infant Pere d'Aragó; en 1338 passà
al infant Joan d'Aragó, fill del rey Anfós; en 1383 signé del infant
Martí d'Aragó, de qui passà a son fill Martí de Sicilia. En 1409, Pere
de Torrelles, obtingué Berbegal y ses aldees. En mans de sos succes¬
sors estigué quasi tot lo segle xv. En 1493, lo Rey embargà a Joan
de Torrelles aquella jurisdicció, a causa de alienar y deteriorar la

Berbegal : La iglesia ab la entrada

aldea de La Gruesa. Durà aquesta empara fins al 1496 retornant a
Joan de Torrelles y passant a sa mort a Pere de Torrelles.

La autoritat reyal estava representada a Berbegal per un
justicia, retribuït per la Vila. La paga d'aquest salari, originà con¬
troversies ab Jaume II, en 1326'. Les imposiciones dites pechos y
cena real, que percibía lo Rey a Berbegal en los segles xiii y xiv
foren donades a particulars en penyora de deutes, en diferents
ocasions.

1) La otorgació fou feta al donarli diferents Ilochs d'aquelles comarques, ço es ;
«Rosca per una cavalleria; Graynen et Pompien per daubus ca.; Peracels per DCC sol.,
Berbegal per tribus ca.; Roures per II ca.; Lorbes per CL sol.; et Oson et Vespen per
COC sol.» (Reg. 42, foli 27, A. G. A.)

2) Reg. 80, foli 150, A. G. A.
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La iglesia parroquial denominada «Santa Maria la Blanca» es
de tres naus, espayosa, y d'istil gotich bastant pur, segurament del
segle XIV. Forma la volta del crehuer, un entrelligat d'archs, hont

[BerbegalL Absis del segle xiii

ja -s descubreix la típica construcció de les voltes de les iglesies ara¬
goneses y navarreses. Los macius dels pilars estan formats per joclis
de columnes ab capitells gens ornamentats. Es remarcable lo sepulcre
d'un cavaller vestit a la usança de les derreries del segle xvi, quina
inscripció publicà Marian Pano en l'Album historich monumental
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d'Osca. Lo cor espayós res te digne de nota. En cambi l'absis, conserva
la puritat del istil romanich y te tota la fesomia d'una construcció
del segle xii.

La capella del Roser mereix especial recort. Construida en la
caxa del campanar,
es d'un gotich molt
pur y te finestrals y
voltes ben esculptu-
rades. Aquest cam¬

panar, ample y ma-
sís, recorda lo de la
Perdiguera. Ve cons¬
tituint per tres cor¬
sos rectangulars, que

reposan . en quatre
archs de punta d'at-
metlla; lo segon cos
te finestrals d'archs
de mitj punt. La bar¬
reja dels istils gotich
y romanich, recorda
molts monuments

similars d'aquesta
part del reyalme
d'Aragó, obrats al
segle XIII. La part
superior, apar total¬
ment arrunada.

A dintre la Igle¬
sia, darrera l'altar
del Santíssim Sagra¬
ment, en reduit ca-

Berbegal : Campanar ruïnós maril, hi ha un alta-
ret, ab just l'espay

per poder dir missa. Conserva una bella imatge de la Mare de Deu
portant una poma a la ma dreta y lo Nin Jesús ab la bola del mon;
pertanyerà al segle xvi, essent poch notable com a obra d'art.

Notam en la plassa principal, la gran casa ab escut, del segle
xviii, y lo nom GREZ. Al seu costat, donant a un carrer, altre casa del
segle XVII, ab gran portal trevallat y porxes a dalt, coneguda per
<(c«sa la Rita» y ara «casa Palacio».
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Una familia dita Berbegal son sen3'ors de Pego en lo regnat de
Jaume I y altra instalada a Daroca apar ab dominis a Valencia (any
1273).

Al extrem de la poblado, ahont la mola se presenta mes encingle-
rada, existí lo castell
dels templers, que
aprés passà als fra¬
res hospitalaris de
Sant Joan de Jeru¬
salem. Allí les velles

pedres de la porta
d'entrada marcan

un clós liaventlii
dintre petit vehinat:
enfront, senzilla creu

de terme, presta sim¬
pàtica nota d'art a
la plassa coneguda Berbegal : Porta del Hospital
ab lo nom de El Hos¬

pital. Seria la principal fortalesa del lloch, existint algunes despulles
de velles torres ab muralles, desprovistes al present d'importancia
artística o arqueològica. Del Comanador de Berbegal, sols ne tenim
una nota del 1283, en que "s presenta qüestionant ab la vila de
Pomar'.

1) Registre 61, foli 196, A. C. A.



SELGUA

SELGUA es una població de poques condicions higièniques. Bastidir, que no 's beu altre aygua que la del Cinca qual riu està
lluny de la vila. La gent acomodada recull les aygues pluvials en
tenalles o grans gerres y d'aquella behuen. Solen rentar la roba en una
bassa d'aygua. Altre mostra de dexadesa es que, havent arrelat una
figuera en la cúpula del campanar, no "s preocupa ningú de tallaria.

Seguim trobantnos en una terra plena de recorts dels temps antichs;
no podia menys d'esser axis, tenint en compte la gran importancia de
la Ilergecia y trobarse llavors creuada de moltes vies de comunicació
romanes. A la laboriositat investigadora del ilustrat acadèmich
P. Eduart Llanas E. P. devem l'exacte conexement del pas de la
carretera romana per Selgua, entre quina població y Conxel, hi havia
lo pont de pedra (avuy desaparegut) demunt del Cinca, aconduhint
a la vorera catalana, entre Pueyo de Santa Creu y lo Santuari de la
Alegria. Lo P. Llanas colocà en dit Pueyo, la estació de Tolous, que -s
pretenia situar per uns a Montçó, per altres a Tamarit y per altres
a La Pobla de Castro '.

Assenyalada la situació de Tolous, no li fou dificil al.P. Llanas,
trovarhi a la desconeguda Mendiculeya, a 22 milles de Lleyda y a
19 de Caum o Berbegal; aparegué en la partida dita Castellar al mont
de les Pueblas. Resta donchs completada la identificació de les quatre
estacions romanes assenyalades en los Itineraris d'Antoninus, entre
Ilerda y Osea ço es, Mendiculeya, Tolous, Caum y Pertusa.

La existencia de grans despulles romanes estudiades per lo

1) Discursos hídos ante la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona en la
recepción pública de R. P. Eduardo Llanas, escolapio, el 5 de Abril de 1891, plana 36.
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P. Llanas en terme del Castellar, comprova una opinió que per primera
vegada, nos atrevirém a fer pública, sobre los llochs dits castellars, tant
abundants en la geografia catalana, y que també "s trovan a Provença,
a Castella y a Leon, pró que cessan a Galicia y Lusitania. Les munta¬
nyes qui han rebut lo nom de castellar son, per regla general, estratè¬
giques y dominadores ; no hi es freqüent la presencia de grans runes
de castells mitjaevals, pró si de murs primitius y restes de remotes
civilisacions. Pertanyeran segurament al segle iii abans de J. C.
los objectes apareguts al puig Castellar de Santa Coloma de Gramanet
al ¡mig Castellar d'entre Caldetes y Arenys, y al cim dels Castellans de
Calaceyt; y al segle I a III de nostra Era,, les del Castellar ahont hi
hagué Mendiculeya.

Los substantius llatins castrum y castellum, designan una matexa
idea. Lo primer, s'ha arromançat en les regions gallega y lusitana, ab
la paraula castro) mentres que, lo segon, han vingut arromançant los
restants pobles del N. y NE. de nostre Península, ab la paraula
castellar, y son derivat castelló. Tenen identich significat castro, cas¬
tellar, Castelló, y sos altres derivats, com Castejon.

Los castellars, en sa fórmula plural, segons apar avuy en Castellars
de la Mantanya, a Capsech, se transforman en algunes comarques cata¬
lanes, en castellans y castellás : exemples, los cims dits Castellans a
Calaceyt y a Argentona (serra de Parpers); Castellás del Puy, a Peracals;
Castellás del Abadiat, a la baronía d'Erill, etc. Castellás també existeix
en la Ribagorça y en lo Sobrarbe, ab la particularitat d'aragonisarse
ab Castellazo nom d'una població situada als orígens del riu Vero, y de
qual paraula n'es diminutiu lo lloch dit Castillazuelo, prop de Bar¬
bastre.

La fórmula diminutiva Castelló, a partir de la Litera y Ribagorça
se transforma en Castellón, y també en Castillon, lloch de cap al
Ainsa, ab son compost Castillon-roy primer poble aragonès de la
Litera.

Derrerament un altre nom ha dominat en aquests territoris vehíns
a Catalunya, devallant de les regions castellana y navarresa, lo de
Castejón. De tal manera, que es comprovat que Castejón de Valdejosa,
0 de Valderasa, Castejón de Miedes, de la Barca, Castejón del Pont
y algun altre, primerament s'havien nomenat Castelló o Castellón.
Afegimhi encara dintre del Aragó, los Castellans de Sobrarbe cap a
Adahuesca, Castellón d'Arbanies, Castelló aldea de Castro, Castelló
cap a Benasch en la ribera Roja, Castellat o Castillach, etc., segons
figuren en lo segle xvi.

Viu per exepció lo nom Castro en algunes terres del actual Aragó.
19
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Exemples, la antigua Labitolosa avuy dita La Pobla de Castro, Casiro-
arlena o Castarlena y Castroserras o Casserras, tots dos propers a

Selgua : Sepulcre del segle xii d'art romanicii
influït per l'art alarábich,

conservat en la capella de sant salvador

Beiiabarre; Casiro-novo cap a Argaviesca; Castra-novo de Zacariel;
Castro de Arbanies, etc.

Com equivalent a Castellars podem indicar lo nom Castellanos
abundant en la orografía de Leon y de Castella.
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Explica en Juli Soler que, a la vall d'Aran, uns vells enderrochs
son coneguts per Casteret (a Les) y Castera y Casterasso en altres
indrets. Tenim a la vista, donchs, formules gascones de la propria
paraula, pro expresivos de la matexa idea.

Feta aquesta digresió geogràíica-llinguística la que, seguidament
tindrà aplicació al parlar de Castejón del Pont y a la que en multiples
ocasions segurament tindrem de referirnos, continuarem, la excursió
per Selgua. Adrecemnos al temple parroquial, dedicat a la Assumpta,
vegent en son interior una imatge bizantina d'interés y en lo cam¬
panar cert finestral gótich curiós per lo groller de la sua factura. Ben
construït ab pedra de fil, dit campanar, te mires poliorcétiques,
exemplar modern de les iglesies encastellades. Està sense acabar.

Lo major interès arqueològich, a Selgua, lo té un sepulcre de pedra,
existent en la petita capella de Sant Salvador, a mitja hora de la po¬
blació y que han descrit los excursionistes Marian Pano, Fiter y
Inglés y algun altre. Pertany a la segona meytat del segle xii. Està
fet de pedra tova del pays, ab aplicacions de motllures de pasta dura,
imitació de pedra, labor que s'ha de calificar d'aràbiga. La sua inte¬
ressant fotografia excusa tota descripció.

La suposició dels Srs. Pano y Fiter, de que puga esser lo sepulcre
del comte d'Urgell Ermengol III de Barbastre, fonamentada ab que
Caresmar lo situava no lluny del lloch de sa gloriosa mort, no es gens
aventurada. Emperò, res ho fa assegurar, no atrevintnos a dir que, les
estàtues del sepulcre, pugan representar al rey Sanxo d'Aragó, al
príncep Pere o al hereu del Comte y al Abat de Sant Victorià, com
s'ha escrit.

Selgua en 1463, fou possehida per Felip Galceràn de Castro, per
donació de Joan 11. Ermengol de Selgua, fou important personatge
d'Algecira o Alcira (Valencia) ahont estava establert en lo segle
XIII '.

Entre la capella de Sant Salvador y l'immediat poble de Castejón,
hi ha un pla conegut per la Campanya. Alguns pretenen que recorda
los fets desenrotllats al temps de conquerirse Barbastre als sarrahíns.

1) Ermengol de Selgua surt en los Registres 20, f. 228; R. 22, f. 69; R. 35, f. 48; y
R. 40, f. 47 (A. C. A.)



CASTEJÓN DEL PONT O CASTELLÓ CEBOLLER

ESDE Sant Salvador y per camins poch expedits, nostre mal
carruatge, nos menà a la carretera que condueix al poble

immediat de Castejón. Lo sobrenom del Pont, recorda un pont sobre
lo Cinca, del que sols ne restan les piles. Avuy lo riu no -s passa,
sino es en barca.

Cal saludarlo al famós riu que un jorn constitulií lo limit tradi¬
cional de Catalunya y Aragó. Sa celebritat en la época romana, la fa
patent Lucano nomenantlo Cinga rapax aludint als continuats damp-
natges que ocasionan ses avingudes. Los alarbs en lo segle ix lo cali¬
ficaren de riu de les olives a judicar per un text d'Arrazí'.

Castejón està admirablement situat en una carena dominadora
vehentse bona part de la Barbatania, del areny del Cinca y de les
montanyes de Litera y Ribagorça. Considerant que Castejón de Miedes
Castejón de la Barca (cap a Tudela) y Castejón de Valdejasa (cap a
Egea de los Caballeros) se digueren Castelló en los segle xii y xiii,
enteném podrà situarse a Castejón del Pont, l'antich Castelló Ceholler,
(segle xi) o Castellón Cepollero (segle xii) que tantes vegades surt en
la documentació. A no esser que poguéssim tróvame un altre per
aquest mateix territori, entre nostra població y Montçó y junt a
altre pont del Cinca.

Essent lloch de pas del riu, es natural que tothom lo solicites.
Catalans y aragonesos se d disputaren, al temps que les dugués nacions
estenían llurs dominis per la Litera y Barbatania. Lo calificatiu ceholler
es molt català; no sols ve aplicat a una vall de la Cerdanya, la vall

1) Fidel Fita : Fraga : inscripciones romanas é ibéricas, publicat en Boletín de la
Real Academia de la Historia, vol. XXV, pàg. 257.
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Cebollera, sino que, en 1176, una vila immediata a Valencia, se deya
Cepolla' o Çebolla. Son significat no ms es conegut.

Quan los avenços de les armes del Comtat de Barcelona, s'endin-
çaren en la comarca de la Litera y part de Ribagorça inferior, y los
castells de Pilzà, Purroy y Estopinyà eran de nostres comtes, un cabdill
valerós, Pere de Estopinyà, obtingué de Ramon Berenguer III lo
castell Çeboller, per quan lo guanyàs y ab ell la leuda o dret que
cobrava al pas del pont {ad ipsam alcantaram).

Pró lo Rey d'Aragó s'adelantà al Comte de Barcelona y en l'any

Castejón del Pont, antiguament dit Castelló Ceboller
La població

1130 s'havia apoderat del Castellón Cepollero. Axis apar de la interes-
santíssima carta de població donada en Janer de 1130 per Anfós I
lo Batallador, en la pobla nova de Montçó «a totos populatores de
Castellolí Cepollero». Los exhimí de novena y los lii otorgà «tales fueros
quales habuerunt illos populatores de Montsone, in vestros judicios
it in vestras causas»'.

Poch temps després, en 1145, apar lo capdill català En Pere
d'Estopinyà governant a Castelló Ceboller'.

1) 1176. La vila nomenada CepoHíï siíam prope sfl/ts Valentia civUate. — Enrich
Morera ; Historia del Arzobispado de Tarragona, v. I, ap. 30.

2) M. Pano en Boletín de la R. Acad. Historia, v. XXIX p. 421.
3) Doo. 181 de Ramon Berenguer IV, A. C. A.



Lo pont de Castelló Ceboller, se conceptuava agregat a Montçó,
tenía personalitat y l'administrava y conservava una confraria o
comunitat piadosa. A ella en 1213 llegà lo rey Pere lo Catòlich, la
roca y bastida de Cabasariz. En 1338 pertanyia, aquest pont,
a la ordre de Sant Joan de Jerusalem, quan Sanxo d'Aragó, castellà
d'Amposta, obtingué prórroga pera cobrar la tassa del passatge que
pagavan los viandants {transeúntes per flumen de Cinqua, prope villam
Montissoni per locum Castillonis Ceboller). Consistia la tassa, en i diner
jaqués per cada cavaller ab son troter o altre persona qui lo seguis,
I óbol per peató, y i diner per animal carregat.

Desconexém la època en que dexà de nomenarse Castelló prenent
lo nom de Castejón; crehem seria dintre la Edat Moderna.

Com esdevingué a tota població enfranquida, no hi mancàreu
pobladors, prenent relativa importancia comarcal. La iglesia be prou
ho demostra. Construida en 1562 en la part mes alta de la vila, encara

coneguda per lo castell, té un bon campanar del Renaxement, qual
fris inferior, ve ornamentat ab unes efigies.

A dintre la iglesia, tenen interés artistich dos altars, lo hu del
segle XV y lo segon del xvi. En lo derrer, se relacionan ab la historia
de la localitat, dugués notables figures ; la una representa un cavaller
ben vestit, en actitut d'orar, tenint derrera a Sant Antoni, segura¬
ment lo seu patró : es la segona, una dama també orant, y tenint al
costat a Sant Joan Babtista, tal vegada per dirse Joana. En altre
lloch la esculptura d'un cavaller jacent, obra del segle xvi al xvii,
deu mostrarnos lo sepulcre d'un dels darrers senyors de Castejón.



EN ATIÍ

Es una vella població situada en un tossal avançat en la confluenciadels rius Cinca y Éssera per la que passava la carretera romana.
Al altre cantó del Cinca y al seu mateix davant, se veu en una monta-

Enate : La població y lloch hont estigué l'antich castell

nya la petita y ayrej ada població d'Estada, comunicantse abdues vores
de riu, per barca de pás. L'areny del Cinca es aquí tant ample, que,
suposan tindrà prop de dos kilómetres.

A Enate hi havia existit un vell castell del que no m resta cap
recort.



LO GRAU O EL GRADO

Aquí acabarém les excursions per lo Somontano y Barbataniapera donar començ a altres excursions per la Ribagorça y
Litera, que constituirán la segona y tercera part de nostres estudis

Lo Grau o El Grado : La població

en les terres de la Catalunya aragonesa, en gran part pertanyents
ais bisbats de la Seu d'Urgell y de Lleyda, si be en lo civil estan
dintre los limits jurisdiccionals de la provincia d'Osca.

Ab lo nom del Grau se coneix un lloch de la ribera del Cinca, al
qui, desde lo segle xv s'està desnaturalitzant, titulantlo exclusivament
El Grado. La incongruencia d'aquesta traducció es manifesta; quan
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allí mateix, lo poble do Graus, molt més important, s'ha dexat sense
traduir per Grados, consignantse Graus en tots los documents ofi¬
cials.

Lo grau que dona nom al lloch, es la famosa cinglera de roca, que
lo Cinca ha socavat y partit, en dugués masses que hi resten separa¬
des, y perpendiculars a l'encaixonat areny del riu. A gran altura, los
enginyers hi construiren, en 1864 hermós pont de ferre lleuger y ele-

Lo Grau : Pont damunt lo Cinca, en la cinglera o «grau»,

que limita la Ribagorça de la Barbatania

gant. Dessota, en la matexa roca, existeix un bon fragment de via
romana, que fou lo vell cami fins que "s construí la actual carretera.
També guanyava lo Cinca ab un pont, avuy desaparegut, situat baix,
prò al mateix lloch que l'actual. Les antigues parets romanes, exer-
cexen una acció protectora en les hortes vehines, resguardantles de les
violències de les aygues.

Lo pont del Grau, es un limit molt marcat de la Barbatania y la
Ribagorça, que ve allí determinada d'una manera quasi indubtable,
per la conca hidrogràfica del Essera, a partir de Puy-de-Cinca y Pe-
rarrúa.

Pertanyia lo «castro et loca del Grado», al comte d'Urgell Jaume
d'Aragó. En 1414 li foren confiscats per Ferran I després d'apreso-

20
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narlo a Balaguer, donantlos a Joan de Bardaxi. Confirmà la donació
en 1417 son fill lo rey Anfós.

Nos despedim, donchs, de la Barbatania, comarca rica en recorts
de la terra catalana, ab aquest breu episodi historich del derrer Comte
d'Urgell.
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