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PRELIMINARS

A tu, lector, abans d''endinsar-le ai les planes d'aquest voliini,
sus cal dir els mòbils que ens ban portat a reimprimir l'obra més
ierrassenca del nostre il·lustre compntrici En Josep Soler i Palet.
Terrassa, obre, definitivament, les portes del Museu - Biblioteca, per
tal de què pugui gaudir-se del llegat que féu el senyor Soler i Palet a
la Ciutat que el veié néixer. Els viut-i-cinc anys d'absència no
minvaren pas el seu gran amor vers ella. Bé prou ho demostren les
valuoses recerques històriques beu terrassenques, i més encara la seva
darrera voluntat.
Ningú estranyarà, doncs, que dues entitats excursionistes de la nostra
Ciutat, el «Centre Excursionista
» iel «Club Pirenenc», hagin unificat llurs esforços inenats únicament pel daler de fer conèixer a
molts, el fruit de tantes hores passades calladament i humil en recerques pacientissimes, portades a cap pel malaguanyat patrici, conegut
per tan pocs, avui enca/'a.
Amb un pregon sentit de la responsabilitat adquirida al'empendre'ns aquesta tasca, procuràrem vèncer primerament els obstacles
materials. Això fou aconseguit amb relativa facilitat.
Per aquelles
ombres de defalliment que hom sent a mig cam'i de tota empresa costeruda, ens ha estat d'una valor inestimable l'entusiasme sempre jove
del'il·luslre canonge Collell, dilecle amic d'En Soler i Palet. Per
això, ningú millor que aquest egregi sacerdot podia fer-ne la biografia.
El IICentre Excursionista

» i el «Club Pirenenc»

es com-
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plauen en fer constar l'emoció que senten al veure reeixit el seu esforç,
agraint, a f ensems, a tots els que d'una manera o altra ¡MJU ajudat
a què el projecte fos viable.

Advertiments.—Aquest volum està integrat pel discurs aEgaraTerrassa» llegit pel seu autor, En Soler i Palet, en la seva recepció a
la Reial Academia de Bones Lletres, de Barceloiia, l'any 1^06.
El
segueixeti dos articles del mateix autor, «El retaule dels Sants Metges» i ¡(De les pintures murals romàniques i especialment de les recentment descobertes a Sania Maria de Terrassa n.
S'adjunta una nota bibliogràfica de la producció del senyor Soler i
Palet, disseminada en gran part ett revistes i periòdics. I un altre
capítol, titulat » Fundació de la Biblioteca-Museu Municipal Soler i
Palet», conté les clàusules testamentàries d'En Soler i Palet, llegant
a Terrassa sa casa pairal amb els seus llibres i objectes d'art; un breu
historial sobre el Museu - Biblioteca; i el catàleg dels objectes més im portanls que formen el Museu, seleccionats pels Dr. Manuel Trens,
preu., conservador del Museu Diocesà, i J. Colominas i Roca, de
l'Institut d'Estudis Catalans.
A tot això precedeix un estudi biogràfic escrit per l'il·lustre canonge
vigatà Dr. Jaume Collell, amic i company del biografiat.
Cal fer constar que els estudis històrics i arqueològics del senyor
Soler i Palet no són pas, com Ja es comprèn, la paraula definitiva,
però si que revelen l'estat d'aquests coneixements en els dies en què
aquells foren escrits. Per això en aquesta reimpressió s'han deixat tal
com varen ésser publicats, 1 ni tan sols s'han acompanyat (deixant
això a la il·lustració dels lectors) de les petites variants que més recents investigacions imposen.
Per tal de fer-ne més fàcil la lectura, sempre feixuga tractant-se de
disquisicions històriques, cada un dels treballs ha estat dividit en dis tints paràgrafs, els quals, demés, permeten ^ordenació d'un index, i
amb ell de poder trobar aviat els punts que es diluciden.
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UN EXEMPLAR DE PATRICIS
Dels pkscnts recorts que guardo y sovint retrach d'una bella
anada a Mallorca, un dels mes vius y persistents en ma memoria
es el del jove terrasscnch, Hn Joseph Soler y Palct. Plaume
ferne esment com exordi obligat del discurs que per eixa festa
m'ha sigut encomanat.
Alguns anys era costum entre'Is poetas y devots de la Gaya
Festa del primer diumenge de Maig de Barcelona, celebrar com
una tornaboda dels Jochs Florals, fent una sortida que solia ser
una excursió tan platxcriosa com ben aprofitada. Aquell any
que era'l 1887, com tinguí l'honor d'ésser President del Consistori, me semblà oportú organisar una excursió a Mallorca, ab
l'objccte principal de plantar una Creu de ferro ab l'escut de les
Barres en aquell indret de Portopi hont foren morts en batalla els
dos germans, D. Ramon y D. Guillem de Montcada, heróichs y
faels companys del gran Rey Conqueridor. La Creu volguérem
fos obrada per un cerraller de Barcelona, y a despeses dels amichs
Mossèn Verdaguer y Mossèn Collell.
No'm puch pas ara entretenir en relatar la tan senzilla com
sublim escena que tenia per teatre aquell pla del Pi dels Monteades, no lluny de la mar, y que feu humitejar molts ulls dels concurrents, entre'ls quals s'hi veya un jovenet que després havia
de ser una gloria de les lletres catalanes, En Miquel Sants Oliver.
Tampoch he de referir altres interessants epissodis de l'excursió
a Villa Daurada, recorrentla com encisats la colla de catalans
y mallorquins ab alguns francesos; y sols vull recordar que
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ab ocasió tan venturosa allí fou lligada la meva amistat ab Hn
Soler y Palet que era potser el mes jove de la colla, amistat que
havia de sobreviure a la seva mort.
Allí en Ics animades converses devant dels vells espectacles de
la Naturalesa en plena primavera y contemplant els monuments
de aquella terra privilegiada, la pubilleta del Rey En Jaume,
fcntme En Soler en ses expansions confidències de ses aficions y
de sos projectes, no'm fou pas difícil augurar que aquell galán
minyó de Terrassa havia de deixar lluminosa estela de son pas
sobre la terra. Vaig conèixer que aquell jove tan ben plantat
físicament, com ben preparat espiritualment, sentia una forta y
decidida vocació que la deixà com ab buril gravada en una de
ses primeres produccions històriques, la «Monografia de la Parroquia de Sant Julià de Altura» de la qual volgué que jo'n fes
quatre mots de presentació. Y ell, ab sinceritat y modestia que
revclavan sa vocació y son carácter, deya prologant: «Si'm
proposás fer una Historia complerta y metódica de Tarrassa, potser m'hi faria vell y no duria l'obra a bon terme; doncs, Ío m i llor es que vage escrivint monografies, buydant en elles tol lo
que iiage espigoiat en la rebusca de documents de la comarca».
Aixis la comprenia la seva patriótica y literaria missió, que sapigué cumplir ab una fidelitat y constancia admirables.

«Ja fa prou qui retira als seus», diu un vell proverbi català; y
l'obra de nostre Resurgiment que algú ben autorisat y que no
es pas de la nostra térrica, En Menendez y Pelayo, ha dit que no
n'hi havia semblant ni parió en cap altre poble de Europa; los
qui han maldat de ferm, suanthi a vegades sang y aygua, no
han sigut sols els poetas floralistas que no han cessat en mes de
mitja centúria, ni cessaran de cantar a Catalunya; sino també la
legió de patricis, hómens de lletres disseminats per tot arreu, de
vegades en la obscuritat d'un poblet, que s'han entafurat en pol sosos y abandonats armaris d'arxiu, o han trescat gojosos perles
afraus poch fressades, aplegant cançons o llegendes, y quan
menys brins flaírosos de Folk-Iore, y mes que tot contemplant
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embadalits y besant les pedres d'antichs monastirs, sentint per
tol arreu el misteriós balech del cor de la Patria.
A tan benemérita empresa que be mereix el titol de creuada, s'h¡
enrola de bon'hora en Joseph Soler y Palet. Son brécol ¡a'l
cobricelá la fada de la tradició, podent desde infant sentir com
una escalforeta del numen payral en les rengleres de Manuals
d'un Arxiu notarial .del qual era son pare fidel custodi. Fets sos
primers estudis elementals a Terrassa, y seguint després els cursus universitaris a Barcelona, que en principi anavan encaminats
al exercici de la professió doméstica, donà ab la reflexió una v i rada a ses activitats, no infeudant son talent a professió determinada, sino que ab tota la decisió d'una voluntat ferma y ab les
dots adquirides d'una ilustració tan integral com assenyada, se
llançà en plena joventut al cumpliment de lo que ja n'hem dit sa
vocació, que fou per ell a la vegada que fer\-orós estímul, una
font de espirituals delectances y farga de palriotichs entussiasmes.
Perqué, senyors, En Soler y Palet no havia de ser, ni per tem perament podia serbo, un solitari rain d'arxiíi, un de aquells
contemplatius (jo'n som conegut algún) que s'adormen comen
un nirvana de intima fruició devant d'un pergamí rebregat y csgroguebit, o sentint aquella flaire típica dels papers vells. Nó;
ell per temperament y per ses conviccions fondament arrelades
fou un militant de la causa, que ara'n diuen el problema catalán;
un militant que hi duya a mes del coratge natiu de bona niçaga,
un bagatge de coneixements que havian d'espletar en una e s pléndida floració y granada cullita de monografies, articles y n o tularis que en la maduresa del escriptor donarían sa obra principal
Egara- Terrassa, que ell rumbejant portà com un present de n o ces, quan li fou atorgat un sitial de honor en la Real Academia
de Bones Lletres de la capital del Principat.
Si no fos que ara s'abusa del apelatiu de polígraf, jo de bon
grat y sense ombra de llagoteria, podria aplicarlo al nostre Soler,
perquè la seva intensa y exiensa producció literaria fruit de tota
una vida ben esmerçada, a més de la vàlua de documents importants per la història pàtria, fou especialisada en la Arqueologia en ses diverses rames, mereixent per dret natural de con-
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quista csser actíu President de la Societat Artística-Arqueológica
y soci de les Excursionistes que tan valiós impuls han donat
a la cultura general del nostre poble.
Y per convéncers de que ho era un militant convençut de la
bondat y llegitimitat deis nostres ideals regionalistas, no s'ha de
fer mes que véurel un dia ocupant lo seyent de Secretari del m e morable Congrés d'hont sorti la cristallisació un xich trencadissa
de les 'Bases de Manresa; seguir la viva polémica que hagué de
sostenir ab Pateneista madrileny, Gaspar Núñcz de Arce, y llegir
articles vibrants y ben assenyats com el que publicava La Renaixensa en 1900, ab el titol expressiu de «Cal aturar la nostra desnaturalisació».
Y l'home que no planyia'l temps en resseguir Arxius com el de
Santa Maria del Mar, que era assiduu concurrent al de la Corona
d'Aragó; y aquí a Terrassa no deixava res per espigolar, tant en
í'historial de la industria com en les Biografies de terrassenchs,
se rejovenia de goig espiritual estudiant y describint les vostres
pintures murals de Santa Maria, com s'extremia de natural satisfacció endevinant la paternitat de certes obres pictòriques de
Jaume Huguet, dels Alonso, Mestres y Bermejo. A la vegada y
com per donar esplay a son esperit, sabia pulsar con amore el t e clat del piano, regalantse ab audicions de bona música, com ho
consigna En Pelegrí Casades y Gramatxes en son discurs necrológich pronunciat en la Academia de Bones Lletres ( 1 9 2 4 ) ,
dihent, que «En Soler y Palet sentia l'enamorament del Art sublim de Bethoven, de Mozart y de Wagner. Creya com el diví
Plató que la educació no era complerta, si la Música no formava
part principalissima de les disciplines del esperit. No es que'l
nostre company hagués fet del Art dels bells sons una especialitat. No tingué segurament lleure pera dedicarshi; empro lo
prengué com un complement de sa vida espiritual, com una
mística comunicació ab la mes sublim de les Belles Arts, com un
aliment necessari per la seva ánima, com una devoció que practicava tots els dies... Y les improvisacions que una inspiració
misteriosa li dictava, eran fidel mirall dels estats de la seva ànima ».
A aquest home que sentia tan intensament les emocions del
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Art, com se regalava ab les sorpreses de la investigació històrica,
dibuixantse sempre en sa fisonomia la noblesa y serenitat d'un
esperit ecuànim; també sabia sentir les exaltacions de la polémica
y les sotragades de la lluita en la candent arena del periodisme;
y més que tot, aquella atracció que sentía el nostre immortal Balmes, quan estampava les següents frases que son la apologia de
aqueixa força social de la premsa periódica, poderos alsaprem de
la opinió pública en nostres temps. «Nada conozco mas grato,
deya ab accent convençut, que ejercer influjo sobre los hombres
por el ascendiente de la verdad; nada conozco mas grato que
escribir una palabra y tener la seguridad profunda de que aquella
palabra, dentro de pocas horas volará a grandes distancias y v i brará en millares de espíritus, para producir una convicción o
excitar una simpatia, como una chispa eléctrica que saliendo de
un punto, conmueve la atmósfera hasta un remoto confín».
Aixó que ab tanta vivesa sentia y ab tan calor expressava el mes
gran publicista espanyol del sigle xix. ho sentia En Soler y P a let, com ho sentim tots los qui som de h confraria, encara que'l
nostre camp d'acció sia un clos reduhit y no s'estenga mes que
als confins d'una regió delimitada. Y d'aixó a casa nostra ne
tenim una proba mes que eloqüent, edificant, ab els exemples de
constancia y abnegació que está donant la premsa periòdica de
Catalunya. En Soler, per son impuls racial vivificat ab conviccions vigoroses, no'n tenia prou ab les recerques d ' a r x i u y l e s
investigacions arqueològiques, y tot el copiós caudal de sos e s tudis incessants eran la substancia nutritiva de sos articles ab
profusió escampats en les mes populars publicacions de la nostra
terra. Vosaltres recordeu perfectament les campanyes periodístiques en les quals tingué per company l'insigne Ventalló y a l tres colaboradors de Terrassa.

Aquest, senyors, es altre dels mes bells y simpàtichs resguarts
de la fisonomia den Soler, .\quell aforisme del vell Fra Anselm
Turneda: Ama la honra de ta ciutat y de ta terra, ell lo practicà
ab un brahó y una fidelitat que certament el posan a la categoria
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de fill ilustre, y'l fan mereixedor del títol que he posat a la capsalera de mon discurs: Un exemplar de patricis. No m'he d ' e s forçar en probarho.
Fins suposant que ab el temps que tot ho devora, 's perdés el
recort de sa labor literaria y la memoria de ses campanyes p e riodístiques, que muntan a centenars d'articles, en los quals hi
batega sempre la nota vibrant del patriotisme; restará sempre
aqueix monument que podem anomenar de pietat filial y de caritat civil; aqueix Museu Biblioteca en que, portant lo seu nom,
s'hi sentirá sempre el bleix fervent d'un ciutadà, apassionat de la
terra hont se gronxà son brcçol. Per això vull ara recordar uns
mots de epifonema del Discurs que l'Artur Masriera pronuncià en
la Academia de Bones Lletres de Barcelona, al ocupar la vacant
que hi deixava per mort En Josep Soler y Palet, dia 8 de juny de
1924: «L'esperit racial d'En Soler alenarà perpetualment en la
seva ciutat nadiva, que tant y tant beneficiada surt ab l'exemple,
les obres y la donació ab que després de sa mort volgué afavoriria, i Déu donga a Catalunya patricis de tan bon seny, de tan
bon cor y d'esperit tan enlayrat y digne! »
Y ara en aqueix solemne moment, jo crech que tots vosaltres
aplicareu ab mi eixes paraules de merescuda lloança a la qui fou
digna companya del vostre compatríci; la qual pera cumplir la
sagrada voluntat de son espòs manifestada en Memoria complementaria de son testament, que mereixeria quedar perpètuament
gravada en aqueix Uoch, Na Elissea Casanovas, no ha volgut pas
esperar a que sos ulls se cloguessen a la llum terrenal, y té ara
la satisfacció y l'honor de poder dir al lerrassenchs: Aqui teniu
la nobilíssima ofrena de patriotisme que'us deixa el qui fou
exemplar de patricis, un monument de ciencia y de art al servey
de la cultura popular que será una Ilegitima gloria de la Ciutat
de Terrassa.
JAUME COLLELL,

PBRE.

CONTRIBUCIÓ A LA
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I
DEDICATORIA
D. JOSEP RAMON DE LUANCO
TEMA

SENYORS:

EI fet d'h.ivcr estat cridat per la vostra bcnevolença a fer-vos
companyia a n'aquesta secular casa, hostatge de les lletres i
'i'i l'hisíòria pàtria, ha de considerar-se com a un mer acte de
encoratjament envers un senzill aficionat a Ics coses de l'antigor
jie ia nostra terra. Vosaltres voleu refer i esbombar !a gloriosa
Tstòria del país que ens veié néixer; i com que fóra impossible
portar a terme aqueixa gran empresa un sol esforç individual,
accepteu de bon grat la cooperació de tots els amants de la
mateixa, fins dels que, com el qui vos parla, poca cosa de valer
pot aportar a tal obra redemptora. Grans mercès, per la vostra
confiança, que no sé si podré evitar en surti defraudada. Amb
ot, pcrnieteu-me que al rebre l'immerescut honor d'asseure'm
entre vosaltres, enamorats doctissims de la ciència i patricis ben
' 'astres, no em cregui honorat en ma persona. La distinció de
(^ue soc objecte, la transmeto tota sencera al meu poble nadiu, a
lerrassa de mos amors, a la digna successora actualment de
^ immortal Egara, puix que en son si és acollida avui sa gran
l'storia, descartant, com és de llei, la part que pugui tocar al qui
vos parla. I això no és modèstia: és de justicia.
>^oIs baix aquest concepte, d'enlairament de ma petita pdtria,
puc 1 dec acceptar una distinció com aquesta, tan honrosa; i al
posar-la, com he dit, en mans d'aquella, estigueu-ne segurs,
companys distingidissims, de què se'n tindrà per molt reconeguda
' honorada.
Altrament, el que més m'ha de confondre, al pendre possessió
oe mon setial acadèmic, és l'haver de profanar un lloc ocupat
abans per un literat insigne, per un entès catedràtic, per un
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vertader erudit, com realment fou tot això, D. Josep Ramon de
Luanco, que malhauradamcnt va dci;;ar-nos al cessar en son
Rectorat d'aquesta Universitat, i el qui ara fa ptK acabem de
perdre per sempre, amb gran sentiment de l'Espanya literària.
Mes, ja que la casualitat ha volgut que jo el substituís, cal
pendre's-ho com un altre de sos capritxos. Hmprò, cal també
no ésser oblidadis amb d s antecessors que tant treballaren per a
aplanar-nos el camí a n'els neònts; i cl Sr. Luanco, qui amb tot
i no haver ^ascut aquí, s'havia afanyat, amb èxit, a contribuir a
l'esplendor de les nostres institucions antigues i modernes i de
llurs grans homes que les feren glorioses, i molt especialment
al lluïment d'aquesta il·lustre Corporació, bé mereix que son
modest successor recordi avui en ella Ics obres literàries degudes
al seu singular ingeni.
Sols el catàleg de les mateixes, donarà prou idea del treball
científic i literari del que fou zelós Numerari d'aquesta Reial
Acadèmia, a la què sovint hi aportà les primícies de sa erudita
collita, com es veu amb la llista de sa producció literària que
anoto.'
t

OBRES, ESCRITS i ESTUDIS niii. Du. D. Jostp KAMON DE LUANCO

«Ramón LiiU (RaimiinJo Liilio) consiJeraJo como al'^uLmisU". Discurso de riíepción en
la Reitl AcnJcrnia de Ciencias y Arles de Barcelona, üarculona. Imp. Ji.'pii5 Roviralta, 1870.
Estudio de im tomo de los siglos xiv y jtv da la lílblioteea Nacional, que contiene entre
otrjs obras la siguiente; Incifil tracljliis contra alcj¡m!ilji, edlluí eo composilus prr fralrem
Beritiirdu'ii Slrwcci monadioí ti ahl'as iiioHuilcri Suncli Benedictí dióctssh Gtruttdemis elc. (colofón:
i ; febrt-ro 1404).
«Un libro más para el c^itilogo de los escritores catalnnesv. Barcelona. Inip. Jcpús, itjljo.
Memoria leida en la Real Academia d t Buenas Letr.is de Barcelona, en la sesión del 3 de
¡imio de 18B4. "Esludio de un volumen de la BibÜotL^ca Provincial Univeisitaria, pnblic.ido
en el tomo iv de las memorias de dicha Academia y conli;niendo un Traclal de ¡a purificació
dels set metalls de varios v differenlí Aiilors graves aft gran cuidada reciiilils ber.. apolicari, fet en
la ciutat de Barcelona lo any i ; o 5 . Su autor Francesch Horrelln.
• Compendio de las lecturas de quimica general, cxplícadjs en la Universidad de Üarcelonao.
l.a ediciiin. Imp. Jepús. Barcelona, [S77; y z.a edición. Imp. L'llaslreS, id. I^í>4.
"Otro libro cataÜn desconociio». Barcelona. Imp. j ï p ú s , iUU6.
Estudio del libro anúnimj ¿V Fènix, atríbiiiJo errónejmente a Anialio de Vilanova.
Estudio de las obras de alquimia, de Am.)u de Vilanova.
Estudio sobre el abuso de neologismos en el habla c.ittellana.
Estudio de un autor anónimo barcelonés, que escribió algo tocante a la famosa piedra
filoíofal.
Estudio sobre un titulada ' L i b r o del c a n d a d o .
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I entro ja en matória, no sense desconfiar de mes molt febles
forces, amb tant més motiu, en quant vaig a mostrar-les dins de
una Corporació que s¡ bé al constituIr-sc va anomenar-se, amb
cert fonament, «Acadèmia dels Desconfiats»', amb tot i figurarbi noms coneguts 1 prestigiosos, pogué ben bé deixar aquella
denominació per la que encara avui ostenta, quan al començaria
segona meitat del segle xviii, el Marqués de Llió, en Garma, en
Caresmar i altres acadèmics, li donaren una empenta erudita,
quals efectes sense interrupció han perdurat fins arribar a les obres
serioses i apreciables dels que avui constitueixen aquesta Acadèmia.
I si malgrat el talent dels que en aquestos setials ens precediren
1 dels que en ells avui s'asseuen, uns ¡ altres han anat entrant desconfiats en l'esbrinamcnt dels fets històrics i en les disquisicions
literàries més difícils; si tots els historiògrafs, especialment, han
demanat justificada indulgència abans de llençar-se a la publicació
de llurs sempre incomplets i, a voltes, aventuráis estudis, bé puc
jo, quasi anònim i simple historiaire local, repetir, abans de què es
confiï oir de mi coses noves i atractivoleSj les belles i sinceres
paraules que el gran historiador Ambròs de Morales posà en el
pròleg del seu tractat sobre XÍTÍ avHgücdaàes de las Iglesias de
España', al parlar de la manera amb què volgué investigar-les:
Estos cinco cstudius fueron leídos o Jesarroll.idos ante la Rtal AcaJtniia .k- Buenas l.etros
de Barcdona, desde iBS;.
• La alquimia en España. Escritos iucditos, noticias y apuntamientos que pueden servir
para la historia de los adeptos espimoleS". Barcelona. Inip, Giró, 1ÍÍ89.
"Biografía del Dr. Manuel Saenz y l'inillos, caledrAtico de quinúca orgánica t u la
ünivereiJad de Madrid». Barcelona. Inip. Redondo y Xuniftra, IÍÍD+.
- D . Juan Agell y sus trabajos científicos. Rtsiimen bioprAñcoii. Barcelona. Imp, Lópc^
Robert, i 8 y ; .
"Libro de la orden de Caballírian, de Raimundo Lulio, traducido vn lengua castellana,
con un discurso preliminar de D. J. R- de la L., tijoi.
«D, Femando Villamil y F e m i n d e i Cueto", [ijoï.
"Jovellaiios. Poatrimerias y recuerdos». Trabajo leído en la Real Academia de Buenas
Letras de Barcelona y destinado a una revista.
nRcal Academia de Buenas Letras de Barcelona, Manuscritos de dos lecturas que en ella
dio D. J. R. de la L. sobre la Mineria en CataluHa y Aragón, durante el periodo de los Condes
Reyeí, y con documentos pertinentes originales".
I V c g i ' í {'expressiva primera nota del discurs de recepció de D. Antoni Elias de Molins
en aquesta Reial Acadèmia.
a La Coránica gtiteral de EspaSa, (om. 3, plana 1 de dlt tractat (1 (74).
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" Nadie espere para provar lo que díxerc, rabones firmes y de tanta
fuer\a que hagan entera certidumbre y averigüen del todo la verdad,
sino que se ha de tener en mucho, quandopudiere traer buenas conjeturas,
con que parcT^ca provado lo que dixere. Por que en esta malaia no
se puede llegar à más, demostrar algo, que sea verosímil y provable,
pues ninguna de los rabones, que pueden en esto traerse, no puede mas
de ha\er alguna provabilidad ».
Tracto, senyors, de concretar el que de la famosa Egara, ciutat
romana i cap de bisbat god, han dií amb certa disparitat, els
geògraís i historiadors antics; de fixar son emplaçament, i de la
probable data de sa desaparició i subsegüent aparició de la més
moderna Terrassa. En quins punts apareixerà, amb certa novetat,
aquest modest treball, ja ho anirà apreciant l'erudició vostra. Si
puc interessar l'atenció d'aquest intel·ligent concurs en alguns
indrets, ja em donaré per satisfet, ben plenament.
Aquest estudi deu tenir-se, doncs, pjr una mera Contribució a
l'historia antiga de Catalunya: Egara. Terrassa.

II
GEOGNOSIA
PRIiMERS POBLADORS
Si tingués de començar ma tasca traçant un quadre geognósic
del terrer en què s'assentà Egara, lluitaria amb dos grans i n convenients: la meva incompetència, i l'inoportunitat d'aportar
a un estudi històric que forçosament ha de resultar llarg, un
treball que faria el present discurs, interminable. Passo per alt
aquest preliminar, atracant en particular el curiós a l'obra Estudio
del terreno pHocéuico de Tarrasa y de sus relaciones con las formaciones
contiguas, del Sr. Palet i Barba, per condensar-sc en ella tot cl
que de la ta! matèria pot estudiar-se en aquella rodalia i molt
especialment en cl profund barranc del Vallparadis que separa el
pla de Sant Pere de Terrassa, on hi ha les tres antigues esglésies
o la que fou urbs d'Egara, i la ciutat de Terrassa. Per dita M e mòria sabem que en aquell terrer hi apareix el nivell pliocènic
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superior, segons T opinió autoritzada de Mr. Depéret, professor
de Geologia de la Facultat de Ciències de Lió; que dessota aquell
pla de Sant Pere i en dit torrent s'hi han trobat restes de VEquus
Stenonis o robustas i de 1' Ursas spelmis; al carrer Mitjà del Passeig
de Terrassa, proper a l'antedit lloc, quatre peces dcntàries del
Hippopotanius major; a la part oposada de la ciutat, o sia a la
heretat Aureli, varis restes d' Hippariongracüe, del Cervus Maiheroni
i del Micromerix Floureastanus; i prop de la masia Bogunyà,
no lluny de la població, dos metres de defensa de VEkphas
primigcnius o mamut'.
Tampoc és necessari dilucidar, en aquest lloc, a quina raça
pertenesqucren els primers pobladors de 1'encontrada en qué hi
cresqué la romana Egara. Res s'ha trobat per aquells indrets
que permeti estudiar, per mitjà de la crancologia, el grau encefàlic
de l'home del pals, amb tot i havcr-hi molt veïna una muntanya
tan interessant com la de Sant Llorenç del Muní, quals moltes
coves i baumes, degudament explorades, oferirien tal volta grans
sorpreses i algunes ensenyances, encara que no arribessin a
demostrar evidentment si hem estat aris o ibers, o fenicis o celtes,
preocupació constant dels que s'han cregut cridats a n'aquestes
disquisicions sempre aventurades; ni si fórem els de per allà,
lacetans, layelans, laietans, ¡aetans, ledaiis, ¡aüavs, laietans, laeeians
o jaceíans, o si fórem castillans, itans, ilans^, iglans. Heles o igleles,
o sia casiellani, castellaavos o castUani; de qual denominació n'han
per%'Íngut tantes i tantes controvèrsies i divagacions sobre el mot
Calhalaimia o Cathaïonia o Golhalaania, tema tractat per tots els
historiadors que s'han ocupat de la nostra Catalunya, pel qual
tampoc tinc cl propòsit d'immiscuir-m'hi. Per senyes, que se
sosté per varis historiògrafs que tant el mot castillans com el de
cathalaunos, prové dels molts castells que s'aixecaren als cims de
les nostres muntanyes: exactament la mateixa etimologia que se
1 En ma "Monografia de la parròquia de S. Juli* dt Altiirapi, capítol xviil, cito varies
peces dcntiries d'un Hipparion prailylum, irobaJes oi mas Canals, d'aqiitlla parrúqi;!», situada
dintre el terme de S. Pere de Terrassa. 1 ara mateix, a l'obrir-se un pou davant de la rtctotia
del tal en-poble, han aparegut alguns lestes Je defenses de mamut, segons l'autoritíat parer
del b r . Cadevalt.
1 De il, caiUll; d'aqni Casul·lans.
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aplica a Castilla o Castella. Encara com na ha sortit algun
fantasiós historiaire interessat, que s'hagi proposat lligar aquesta
coincidència, per a fer- ne un argument en pro de la comunitat de
origen de catalans i castellans, i tapar ia boca dels queixosos i
indomables de per aci, amb la troballa de què la més important
comarca catalana, o sia el Vallès, (regió dels castillans) és tant
castellana per son origen, com les de Valladolid i Madrid, i que
per tant... tots som d'una mateixa raça.
A) parlar dels castellans, diu en Cortès i López", que en temps
de Ptolcmeu portava aquell nom una regió, quals termes i
corografía descriu aixi dit geògraf: «els més orientals són els
ceretans; els ausctans estan junt a aquests, al seu sol post; a la
posta dels ausetans, els castellans, \ a l'occident d'aquests, els
lacetans». I afegeix en Cortès, que són quatre Ics ciutats que
Ptolemeu atribueix als castellans: Sabadell, Roca, (Sant Celoni)
Egosa i Bcscda (Montbuy), d'on es coligeix que els castellans
estaven situats entre els rius Congost i Llobregat: així resulta
del mapa de Ptolemeu alçat per en Flòrez, i alli mateix els col·locà
Rui Bamba: Marca va portar els castellans A Olot, Camprodon i
Sant Joan de les Abadesses, essent aixi que eren, amb Ripoll,
dels ceretans: Flòrez ho encertà al col·locar els castellans, des de
Hostalricl·i, per dessobre del Tordera i Congost, fins a Terrassa,
per on confrontaven amb els lacetans, que començaven a Manresa
(t. 24, pi. 33 de la Esp. Sag.): els que Ptolemeu en diu castellani, són els ii^'leles o Heles de Strabó i els ilans de Plini, escrits
erradament ilans, qual nom d'ilans els hi quedà de la veu hebrea
ili, que significa altura, torre í castell, els quals s'edificaren en el
més alt de les muntanyes, castellani tumidis (Virg. s» '^i^. 3,
v. 475) i els anomenaven en hebreu Hi, del verb ila, pujar a la
altura, per lo qual digué Sant Isidor (llib. 15, Etym., c. 2) i son
anotador Arévalo: caslrum antiqiii dicebant oppidum loco altisstmo
possitum, quasi cnsani allam, à quo casfelltim dimintitivnm.
L'opinió d'en Cortès,de què la regió en què hi estigué enclavada Egara, i en la què hi anà inclòs el Vallès, fou l'ocupada
I

DiceionartC

hiilórico

de ¡a EsjraHa antigua,

t. a .

'•y->->^-m%ü

Façana de l'església de Sant Pere

Pürt;il,KÍcs de S;int.i Al.uia i de Sant Miquel
Clixis Miiiutl Astals

Absis visijíod Je l'csf:ílésia de Sant Pcrc

Cli\¿ Vicens Galizia
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pels casHllans, feu gran camí, ja que els historiadors nostres
subsegüents, com en Bofarull ( A . ) ' , cl P. Fita^ en Sanpere i
MiqueF, l'Aulèstia' i en Font i Sagué% se la feren seva, i fins
aquest últim i més modern historiador de la nostra terra, creu
que aital poble Caslel·là corresponia a l'agrupament de muntanyes
de Sant Llorenç del Munt amb Terrassa^ per capital, a la què
equipara al poblet de la Helladia que donà el nom de Helens a la
gent de Grècia, manifestant que guanyant Terrassa a la Helladia
en fets gloriosos, bé podria ésser reconeguda i estimada com el
cor i centre de Catalunya. Grans mercès.
Uneixo el meu modest vot al de tots aqueixos historiadors,
respecte a la regió ocupada pels castillans.
Ara vull ocupar-me, encara que sia somerament, i abans de
entrar de p!c en l'estudi d'Hgara, de les petjades de l'home en
aquella encontrada, aparegudes als voltants de Terrassa, en
demostració de l'antiguitat del lloc i com a indicacions per a
futurs descobriments.
Sens dubte que les troballes protohistóriques fetes l'estiu de
1897 a l'indret occidental de Ics afores de Terrassa, constitueixen
el dato més antic, fins ara trobat, de l'aparició de l'home en
aquella rodalia. A un quilòmetre i mig de la sortida de la carretera d'aquella ciutat a Olesa de Montserrat, aparegueren, al
practicar-se uns desmuntà en una finca del Sr. Üarata situada
abans d'entrar en el terme de \'iladecavalls i a un metre i mig
de profunditat, en nombre considerable, olles cinerarios de terra
negrenca, algunes amb adornos, i contenint ossos humans mig
cremats i calcinats, les quals estaven, cobertes amb pedres planes
1 Hiiíoria critica áe Culaliiña, t. :, p . i 6 j .
2 «Anuari de la Associació d'excursions catabua». l8S[ plana 449, nota 4. nLfl Egosa
de Tolomeu se trobava en 1» regij dfls Castellans. No esti ben probat que Tarrassa o (?)
Egara s'exclohis de la regió Jaccetana, ab los içniies de la qual, lo Sr. Femdndez Giierta
m o p i t de bonàs rahons, fa coiiici.lirlus del Uisbji E};areíise, esqueix dtl de Barcelona. Pet
altra part Tolonieu, únic auior que cita i Egosa (.Maiires.i?) floreixïa cap a la fi dtl siglc 11 y
en Ifl inscripció dil any 139 ja compareix Egara».
J "Origens y fonts de la naciú caialanau.
4 Historia de Cüialitnya, t. 1, pi. 4y; "Lo Vall¿s». "Primers pobladors».
6 Llegeixi's Egara.
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i arrodonides, i en les quals hi restà imprès el circol de la boca
d'aquelles olles ossuàrics. Enterat per l'enginyer Sr. Mosso de
l'importància del descobriment, i abans de què la premsa se n ' o cupés, vaig personar-me tot seguit, junt amb l'esmentat geòleg
Sr. Palet i Barba, en el lloc de la troballa, on sols poguérem
imposar-nos de l'extensió de dita estació, la qual fa sospitar que
per tots els punts cardinals del quadre bastant extens que aquella
agafa, continua el dipòsit d'iguals urnes cineràries: i això, unit
als caràcters que presenten aqueixos espècimens, fa que, després
de fetes les corresponents comparacions amb altres similars, p u gui creure's que es tracta d'una necròpolis pre-romana, a mon
entendre, neolítica; puix examinades Ics sis olles, úniques que
gràcies a l'il·lustració i al zel del diputat provincial Sr. Barata
pogueren salvar-se integres i foren per ell regalades al Museu
Arqueològic Diocesà de Vich i alguns fragments que vaig recollir
amb el Sr. Palet, resulten altament semblants a les pròpies de
aquell període; per la mena de la pasta, negrenca i grollera, fetes
al torn i mal cuites, empro brunyides per fora, amb incrustacions
interiors de mica i arenilla; per la decoració geomètrica i amb
ondulacions i collarins, fets amb punxons d'una a cinc puntes; i,
per ses típiques i curioses formes.
Efectivament: a la cova prehistòrica de Segóbriga, descrita
pel P . Capella', s'hi trobà ceràmica com aquesta, tinguda per
neolítica. Per tal també té cl P. Furgús^, la que hi ha al Museu
de Sant Domingo de la Calzada, procedent de les sepultures de
Sant Anton d'Orihuela, i especialment un exemplar del mateix
gust dels nostres^. Igualment el Sr. Avilés, basant-se amb en
Vilanova i Piera, en un llibre molt elogiat pel P. Fita*, parla de
ceràmica neolítica, amb tots els caràcters de la que ens ocupa,
trobada a Vilars, Espolla (Girona) í igual a la de Villanova
(Itàlia). A Alcalà de Chisvert, i a Castelnau (Montpeller),
també n'aparegué de consemblant^; a Cienpozuelos s'hi trobaren
1
1
3
4
5

BoUlln de la Real Acadtmla de la Histeria, [. i {.
Revista Ra^ón y Fi, any i i , nums. }i9 i 30.
Iil.,fíg.z áe\ num. 4.
B. de la R. A. deia H., 1. 17, pi. i j 6 .
Id., t. 17, pis. i ¡ í i 247-
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vans vasos funeraris d'aquesta mena, estudiats per en Riaño, en
Rada i en Catalina', i amb la particularitat de què alguns d'ells
tenen sos dibuixos geomètrics replens de guix blanc que amb cl
toc o r aigua desapareixia, i al Museu de Girona s'hi guarden uns
vasos de notable versemblança amb els de Terrassa, tant per llurs
formes, com per la pasta i sos dibuixos, no tan acusats cmprò
com aquests, i tinguts també per neolítics per l'entès arqueòleg
Sr. Botet i Sisó.
Les circumstàncies d'adornos geomètrics estriats, ceràmica
ordinària i incineració parcial que apareixen en aqueixos exemplars,
que segons iMn. Gudiol^, erudit conservador del Museu de \'ich,
son olles ossuàries proto-històriqucs d'un període quelcom avançat, o sia de quan se coneixien els metalls; i les particularitats
de què els antedits vasos de Cienpozuelos són atribuïts per aquells
autors a Tedat del coure, en la què, com diuen Vilanova i Piera
i Rada i Delgado^, es caracteritza la ceràmica per ésser grollera i
feta a mà, amb impressions digitals i estríes anguloses, o amb
cert nombre de ratlles i formes geomètriques, com apunta Zim~
mermann* al parlar del bronze; tot això fa que m'inclini a
tenir l'esmentada estació per una manifestació més del període
robcnhausià o neolític, si bé de sos darrers temps, i fregant-se
ja amb l'aparició del coure i del bronze, que si alguns ne fan dos
períodes distints, altres els confonen amb la denominació comú
d'edat protó-històrica dels metalls, predecessora de la romanhispànica del ferro.
A algú pot estranyar la poca concreció d'aquestes apuntacions
nostres; mes no pas ais que, com molts distingits numeraris de
TAcadémia, han estudiat l'història de les edats primeres de V home
en els monuments i restes que han anat descobrïnt-se al passat
segle. Em permeto suposar que s'han convençut, com jo m a teix, de quò ben poc es pot aventurar al tractar de tais matèries,
després d'haver plenament observada l'indecisió, quan no la conI
a
J
4

/(/., t. 35, pi. 436.
Carta a l'aulor, de 11 de gentr iS;)8.
Geologia y Prolobhioria Ihéricas, pi. , 4 0 .
Orígt* del hombre (traduït de l'alsmany, per H, L. de Verneuill), pi. 156.
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fusió que es desprèn de Ics obres de tots els arqueòlegs, pacients
cultivadors de la protó-liistòria. Si entre els sabuts, la discussió
perdura; si la llum no s'ha pas fet encara, no probem de fer
nosaltres, simples amateurs, altra cosa que petites indicacions de
llocs i coses, tot repetint aqueixes clares paraules d'un entès a n tropòleg, estampades després d'un de sos bons i freqüents estudis,
de n'Emile Cartailhac:
Ce que nous savons dii préhistorique ¡aisse datis une complete ohscurité la plus grandepartie du passé de l'bumanilé cl des civilisaíions
primitives. Nous counaissous à peine quelques lianes, quelqiiespagès
d'un gros livre, VAntropològic, conime les nutres scicnces, ne se sert
des découverles, que pour mieux faire sentir l'inniensilè de u que nous
est encoré dérobéK
En quant a restes de les primeres edats històriques, n'han anat
apareixent per l'ex-urbs Egarcnca i per soi voltants, a mida que
s'han solcat profundament les terres. De ceràmica Empuritana,
amb vernís vermell i relleus de dibuixos variats, n'he pogut descobrir a Sant Julià d'Altura^, del terme de Sant Ferc de Terrassa,
i en llocs propers a l'estació neolítica estudiada: d'altra ceràmica
més antiga o més moderna que la Saguntina, ja fossin doHunis,
Pàteres, olles o urnes cineràries de ceràmica negra i barroera o de
pasta més polida, així com de sepultures fetes amb lloses, sense
objectes aclaridors de l'època prehistòrica o romana o gala a qué
poguessin pertànyer, no cal dir si se n'han trobat en aquella encontrada tan històrica^, aixi com monedes romanes i alguna
ibèrica*', restes de construccions romanes, com la que evidentment apareix en una finca del Sr. Serinyà, propera a Ics esmentades troballes neolítiques', trossos de marbre, ducs aníe-fixes
I Lts sliítions dt 'Briïnl·jHil. tU AnihropohgUt, plana J del núnifro 14, 190}.
3. Vt-gi's ma "Monografia de Sant Julià d* Alturan, cap. 17.
J A can Üstri;ll du S:iiit Julià; a les carrettrts de Sabadell A Matadepera, i de Terrassa a
Olesa; a] torrent de VallparaJis, etc.
4 Trobades en terrer del Sr. Maríncllo, de la vorera de la part de Terrassa, Je dit torrent, que la Separa de l'ex-poble de Sant Pere de Terrassa.
5 Lloc que convindria explorar, puix sus parets de formigó ronii, línanient arrcbossades,
denoten un edifici que, encara que petit a la vista, pot oferir sorpreses d'imponincia, de ferla ressorgir. En eU voltants hi abunden els restes de cer:liiiica antiga.
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de fang' I alguna joia d'or^, i altres objectes i fragments de t è gules, gQTre&, poudus i demés propi dels tais jaciments. Algunes altres troballes es citen d'armes i utensilis de pedra i de ferro,
sepulcres romans (?), monedes especialissimes i fins una acunvada (?) a Rgara^ i altres antiguitats, que com no he pogut c o m probar, no descric lii garanteixo.

III
DESCOBRIMENTS A LES ESGLÉSIES DE
SANT PERE DE TERRASSA
Últimament s'han fet alguns descobriments a les esglésies de
Sant Pere de Terrassa. Amb motiu d'una restauració d'aquella
parroquial, s'hl trobaren, l'any 1895, unes pintures murals gòtiques, dels segles xHi i XIV, d'assumptes de la Passió i Mort de
Jesucrist, a la paret frontera a l'entrada del temple, i un retaule
romànic empotrat a l'absis i compost de dos ordres de nínxols
amb petits arcs, ¡ columnctes de pedra, dins de quals portalades
i al seu dessota, s'hi veuen pintures'', atribuïdes al segle x^, dels
Evangelistes i del pas del Mar Roig que són considerades com de
les més antigues de Catalunya^. Uns quants anys abans s'havien
descobert també pintures hieràtiques a l'absis de l'església de
Sant Miquel, companya d'aquella. Són pintures conscmblants
a les murals del segle xi, de Marmellà, Mur i Angulasters, i altres del segle xii, de Pedret, Montral i Sant Pere de Caserres,
totes de casa nostra; de l'Abadia de Sesto (segle x i i i ) ^ i de la

1 L'una U posecixo i l'iltra la t i d Sr. Tobclla, de Terrassa.
1 Aqiifíta joia íiiic, com IL-S ante-fixcs i dcnióa aqui csmemat, aparçiscrtn tu una l'inca
dïls Sis. .Monscl i Guardiola, tocant a U d d citat Sr. MariíitUo, lia dosaparcscnt.
j Nu us refuroix p.ia cl Sr, Vunialló, .^ut! ès qui i'esmenta, (ob. citada, pi. 154) a cap Je
Ics omonoies d'At^c-Bgara, di: !\ai diisprús tractari;.
4

L'n cas igiml al del baptisturi de Sant Pau de Poiticis, Atcheohg'ta Fraví^mr,

t. 1, pi. ixj.
; Naval, EUmettlos de Arquenlegüt, pi. jo}é Giidiol, "Nocions d'arqueologia sagrada catalana», pi. 148.
7 ¡IttUra^iane ilaUann, (octubre de 1904).

d'Eulari,
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església dels Sants Apòstols de Venècia (segle x i i ) ' , d'Itàlia, de
Saint Savin (Viennc), Sant Pere de l'Oroucr (Loirc)^, Sant Martí del Fonollar i Sant Andreu de Sureda de França (segle xii)^ i
les bizantines del monestir de Sant Schenoudi de la Tebaida
(Egipte)^
Demés s'hi trobd, a Sant Pere de Terrassa, un fragment romà
de pedra, per l'estil del que es veu empotrat en els muntants de
la portalada de Santa Maria de Terrassa.
Per últim, per l'abril de 1903, va descobrir-se al cementiri del
clos de dites esglésies, un mosaic romà geomètric compost de
pedretes quadrades grises, rogenques i blanques, i no pas ¡gual
al que hi ha al presbiteri de Sant Pere, com algú així ho ha suposat, per creure aquest romd*, puix que aquell és circular i crucífer i ben bizantí^, imitant l'opus tessellatum Ahxandrinuvi, com
els de Sant Benigne, de Dijon, Sant Front, de Perigueux, i Santa Maria, de Nimes, (França), i Sant Marc, de Venècia, Sant
Miquel, de Pavia, i Santa Maria, de Torccllo, (Itàlia)', i el n o vellament trobat a Sant Pere, és un opus tessellaiwn quadraiariuni,
tan romà com molts dels que's veuen a les que foren tirhis
romanes.
Cal també registrar aquí, com a restes antics que estotgen
aquelles esglésies, els vuit capitells de les vuit pilastres que sostenen la cúpula de Sant Miquel de Terrassa, romans els dos dels
ànguls del címbori immediats a l'absis i els altres dos que tenen
rompudes llurs fulles d'achaníits inferions per a avenir-se a l'estret diàmetre de ses canyes, visigods imitant cl corinti els dos que
sostenen cl centre de les cares de llevant i ponent, i visigods derivats de l'antic compost, amb barbrc llibertat, els altres dos dels
ànguls propers a l'antiga entrada a ponent de l'ediüci^. Un alI Id. id., (38 m a r i d e i ^ o j ) 1 Ardieologie Franfaiie, d'Eulart, t. I, pf. 347.
} "Notes sabre Van rclligíós en el Rosselló», Bnitails, pis. i ; o - ; .
4 La tour du iiiottJe, 3S n u i g 1904.
í Ventalló (PI. [ j 3 de VHiil. de Tarra$a, interrompuda despréí de la pi. l a o ) .
6 Hübner, La Arquenlogia en Eí¡>aña, pi. 174.
7 Eulan, Arqiiéulogia Franfaiie, t. i , pL l o j .
8 Puig i CaJafalih, "Notes arquileciániqíiet(obre les esglesEes de Sant Pere de Tarrasta»,
pi. 13.
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tre capitell romà corinti de marbre blanc, es guarda a la Rectoria
de Sant Pere, ignorant-se sa procedència. Hi ha també a Sant
Miquel de Terrassa una caixa de marbre blanc llis, de io'50 pams
de llarg, 3 d'ample i 2*50 de profunditat, tinguda per bany romà,
pel Sr. Puig i Cadafalch', i la que fins fa poc serví de pila baptismal a Sant Pere de Terrassa; mes seguint al P. NavaF, podria
baver estat destinada a tal objecte, com era costum en temps de
Constantí, per més que cl P. Villanueva^ creu, i jo amb ell, que
pogué ésser un sepulcre romà.
El Sr Lampércz* confirma, en poques paraules, l'opinió del
abans dit arquitecte, al sentar que els capitells de Sant Miquel són
de forma clàssica degenerada o imitada, excepte algun d'ells que
es visigod, i el Sr. Riaño, en son Informe sobre dites esglésies',
ve a confirmar també la mateixa opinió, al dir que eixos capitells
son del període de la decadència i postració de l'art romà, que
els dos més antics són potser del segle iv i portats d'altra part,
presentant adornos de fulles, volutes, oves i perles preses del
clàssic empro trastornats i fora de lloc oportú els més de sos
elements decoratius: que els altres quatre volen reproduir, sens
resultat, formes variades de capitell compost; i que els dos restants, també clàssics i millor treballats, ofereixen un tros que es
quedà sense polir.
De dues curiositats arqueològiques de l'església de Sant Pere
de Terrassa" vull parlar, abans de finir aquesta matèria; una de
elles és en son interior, i és l'ara amb inscripcions pertanyents
als segles x o \ i , o dels temps de la restauració de l'església;
segons el P. Villanueva^ mideix 9 pams de llarg ï 5 de ample i
porta escrites al voltant de ses vores, varis noms que creu el
bisbe Torres Amat* que són els del bisbe Raimoud i demés assisI
1
j
4
5
6
1489.
7
8

O b . cit., pis. )9 i 40.
EUmtntoí de Arqueologia sagrada, pi. j é g .
Viaje literario a las igleiiat de EspaSa, t. 19
Hisloria de la arqmUctura crisliana espaSala. Exlraclo de leixicmes en ti Ateneo dt Madrid.
Bolelil de la Real Academia de SaH l'enlando (Desembre 1896),
A la plana f)6 de V Historia de Tarrasa, d'en Ventallú, es diu que fou conSígr»Ja el
Ni en aquest ni en cap altre amor ni lloc hi consta la prova.
yiaje literario a las iglesias dt España, l. 13.
uMemori» sobre Egara", Boletín de ¡a Real Aeaá*ii¡ia de la Hiiloría, t. 5 j , pl. 10.
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tents, quan al 1112 fou consagrada l'església'. Apar que no
estigué accrtat en eixa apreciació en Torres Amat, puix el P. V i llanueva, com s'ha vist, i l'Hübner, com se veurà, atribueixen
més antiguitat que el segle xii a dita inscripció, respecte a la que,
comet en Torres Amat la confusió de pendre la data de la consagració de Santa Maria de Terrassa (1112) per la d'una consagració de Sant Pere de Terrassa que no consta pas enlloc. Diu
sobre aquest particular el P. Villanueva^ que d'aquesta mena de
inscripcions en vegé també a Sant Miquel del Fay, en una ara
solta de marbre, consagrada i amb les firmes sense ordre de tots
els clergues que hi residien, segons el costum dels temps; mes
l'Hübner^, sense dir que testifiquessin la consagració de Sant P e re de Terrassa totes aquelles firmes, creu que eren de sacerdots i
llecs seus, inscrites entre els segles vii i x, i transcriu les que p o gué desxifrar^ tot anotant que n'hí ha moltes més. Brutails^
cita unes inscripcions conscmblants d'Arles del Tech fetes amb
estiJet. L'altra curiositat arqueològica del temple de Sant Pere
de Terrassa, és a l'exterior, i consisteix en el fris que al dessota
de l'ala de la teulada es veu a la fatxada de dita església, compost
pels signes del Zodíac, tal com se repeteix a l'església de Saint
Savinien (MeIÍe-Deux Sevres) considerant-se'Is del segle xi^, a
les enxutes de les portes de Saní Isidor de León de l'època r o mànica, i a les arquivoltcs d'altres edificis també del segle xi citats
per en Viollet-le D u c ' .

I RAIMVNDVS PTlí - DEXTER PTA | M [ ... o sia: Haimanduí prnòiltr Dexltr prtlhiter Mi (ehael).
ï O b . cít., t. 19, pi. 14.
í Itiscriplhnes Hhpania cliriíiianiT, Y\. ffo.
4 AGILA (Asila) AIGO TKK b K I ( . ' ) ( A Í 5 o presbytcr J L ' Í ? ) D H X T H R ÏVÍÍR (Dcxtcr
presbyt^-ri) FKOil-A (VrciU) GAMIVS E T GA.\I10 (Ganiiiis, Gün^io) LAVTARIVZ' ( ? ) (I.aiitari) BESVVEMTVS HVNYRvC (Resiventus Huniric F) SAl.I.Ü-MON A PAT lli ? (Sallomon
a pnt...) SHNA R (Senaior) VVIDÍGEI.VS ? (WiJigclus ?) ZERLMVNDO (Ztriniundo).
; i·L'art religiós tn el Rosa-.lló*. Nota 4 de la pi. i ; 9 .
6 Notes d'un vayage dani le ifídi.
p . Merimée. Lc Monde ¡Ilusirée, 1901.
7 Musea EipaSol de anllgúedades, t. 7. Rada i Delgado, qui diu que tal» signes, no usats
p«ls visigot», i que's veuen a León, constitueixen un cas únic (!).
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•
IV
EGARA
EMPLAÇAMENT I ETIMOLOGIA ^
He passat lleugerament sobre aqueixes matèries, per a què puga
iáedicar tot l'espai possible a l'estudi de l'antiga Egara fins a sa
desaparició, quasi coincidint amb l'aparició de l'actual Terrassa.
Deia el P. Llanas, en son discurs de recepció a n'aquesta Acadèmia, que la tradició constant d'haver algunes poblacions actuals
ocupat sempre l'àrea de ciutats romanes descrites pels antics
geògrafs i historiadors, és criteri segur de certesa topogràfica,
sempre i quan pertencixent a la mateixa regió, hagin conservat
el nom primitiu o sols l'hagin modificat accidentalment, o si
havent-lo canviat per complet, poden testificar l'època i ocasió
en què aquest canvi es verifiqués. A l'historiar la vida d'aqueixes poblacions, bé pot, sense cap recança, atribuir-los-hi l'historiador quantes noticies ens llegaren els antics pertocant a aquelles
que ocuparen son seti. Aquestes atinades paraules de l'erudit
company que ja al Cel mora, m'obren camí dreturer per a entrar
i discórrer amb fonament de causa en l'estudi que m'ocupa; puix
si fins al segle xni es conservà adherit al poble de Sant Pere
proper a Terrassa, el nom d'Egara, sense modificació transformadora, mitjançant el testimoni dels documents manuscrits, es
veu el canvi paulati de nomenclatura que ha anat sofrint aquest
ex-poble, des de què hi tingué son leti la romana i després v i sigoda Egara, fins que al desaparèixer aquesta famosa ciutat episcopal, la petita parròquia continuadora en aquell sol de la Catedral i ciutat destruida, adoptaria a Sant Pere com a Patró de la
mateixa, en record sens dubte del Sant Patronal que degué tenir
la Seu visigoda'; la memòria de la qual no volia pas oblidar, des
del moment que hi adjuntà el nom d'Egara perpetuat com s'ha
dit fins al segle xm, en què, així com als segles x, xi i xii s*in-

j

Eíwve d í Corbera. CatahHa ¡lustrada, plana u ; , suposa que la Catedral d'Egara e í -

taria íota l'advocació de Santa Maria i Sant Pere.
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titulava indistintament l'esmentat poble, Egara, Sant Pere de
Egara i Sant Pere de Terrassa, llavors ja adoptà definitivament
aquesta denominació, perdent del" tot el nom gloriós d'Egara.
La preponderància- creixent de la relativament novella vila de
Terrassa, tan veïna d'aquell poble, no sols el privà de créixer,
xuclant-se-li els habitadors de dit lloc, sinó que li encomanà son
nom, que matà més tard el seu, i li prengué després el Priorat de
Santa iMaria, Dignitat que recorda la categoria eclesiàstica de tal
església, sotmetent-lo en aquest ordre, com ho feu en el judicial, a l'avui ciutat terrassenca, que acaba d'obtenir fins i tot la
inclusió de Sant Pere de Terrassa dins de son terme municipal.
La que fou ciutat d'Egara, ja ni poble és. Mudances del temps.
, La tradició, doncs, i els documents, com es veurà, testimonien
com a seti indubitable d'Egara, el lloc on s'assenta l'ex-poble de
Sant Pere de Terrassa.
¿En parlen els geògrafs i historiadors antics grecs i romans?
De tots ells, sols un, Ptolcmeu, posa entre els castellani a Egosa\
segons l'edició francesa de Didot^, per més que en l'edició llatina de Bilibald Pirckheymero' es senta que Egosa és Egelasta o Cardona post hos Castellani'*. Empro el comentarista de l'edició de
Paris, en Carles Muller, preté aclarir-ho, anotant que l'KpaY"
és r Egara que estigué en el lloc avui dit Tarrassa o Terrassa, no
gaire lluny del Llobregat^. Per ell VEgosa és en sltus incerlits.
En Cortés i López, erudit i enginyós autor del Diccionario geográfico histórico de la España antigua, diu, estudiant l'Espanya Ptolemaica de VIpbigesis Geograficx^ que Ptolemeu cita entre cls castellans o ilans, situats entre Vich i Manresa, la ciutat mediterrània
Á'Egosa, quai arrel, segons en Cortés, és la paraula grega yaia
que vol dir terra. I en essent aquí, entra aqueix autor en una
I Ais i7.'io' i 4 > í > ' 1 Geagraphíar ínurrulionii ( i S 8 } , t. i, plana 132).
3 Gtographie Claudii Plohmai ( 1 ; 51).
4 Taula 4; als 17.J0' i 41-56'.
5 "Egaya Sic S^'P'F arg. cod. lal. 480}; Egya eeteri. EadeiQ est Egara, niunicipium
nFlavium, quoJ secundum titulus n.os 44D4 et 4 4 9 ; stetit in loco Tarrasa vul Terrasa dieto,
-3 Rubrícalo fluvio haud longe diisito, ubi nunc, Hübner, p. J98 teite d u » xdiculi; christiana;
isupeTsuntit.
6

T . I, plana 194-
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sene de consideracions i deduccions que si poden fer la delicia
dels etimologistes i dels aficionats a la toponomástica, no porten
pas el convenciment a l'ànim del pacient i fred investigador de k
•vetllat. De la Yaia, la i£7T0, en treu T adjectiu GÍEOS, terrestre,
que, pronunciat a lo lacònic, Gesus, terracius, mudada la e en o,
1 afegit al principi l'article femení, dóna Egosa, Terracia, i d'aqui
la Terresa* o Terrasa. A més, diu que havent-se mudat la s de
Egesa o Egasa en r, vingué a dir-se Egara en els segles m i g e •^'als. Això durà, segons el mateix autor^, fins que al venir la
restauració, amb la reconquesta de la nostra terra dominada fins
aleshores pels alarbs, varis pobles que eren coneguts amb noms
hebreus, grecs o llatins, foren substituïts per altres de l'idioma
del país, com a Egesia^ l'anomenaren Terrasia, i de la mateixa
manera que Tejada es convertí en Tajada, Terrasa es transformà
després en Tarrasa.
En son propòsit de fer derivar el nom de l'actua! Tarrassa del
que portà la romana ciutat desapareguda, disserta el mateix autor''
sobre l'evolució de la paraula Egara en termes semblants a primera vista als esmentats, si bé quelcom més concrets. Segons
la tradició consep.-ada en els documents de TEdat Mitja, diu en
Cortès, sense afegir en què es basa, que la tal ciutat donà son nom
a la nomenada en llatí Terrasia, la terrosa, lo qual dóna llum per
a venir en coneixement de què l'arrel etimològica d'aquesta ciutat castellana era Gaya, Gayas, que significa la ierra, i son article
femení e, segons ho requereix l'idioma grec, agregat l'article a
son nom, es convertí en Egayas, i mudat el diftong, es vicià el
nom i es feu Egeasa, Egeosa i últimament Egosa; i no parà en
això la degeneració d'aquest nom, sinó que en temps dels gods
ja s'havia canviat d'Egosa, en Egara, i amb el nom d'Egara són
coneguts els bisbes egarencs i els Concilis egarencs. Més la tradició popular ha consen.-at sempre la memòria i idea de què E^^ara i
Egosa significaven la ciutat íérrüfl, i als segles mitjos z Egara i EgoI Nci í è d'on fa derivar aqiiosia par.ml».
3 T . I I , plana 90.
1 Egua ?
4 O b . cii., t. I I , plana 90.
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sa Ir donaren, com a sinònim, el nom de Terrasia, i així es troba
en mil documents que existeixen a l'arxiu de Barcelona. Aquest
últim paràgraf especialment, está completament desprovist de base
i de lògica. No hi ha tal tradició, ni tal sinonímia, ni cap document que ho confirmi.
Se sap (segueix dit autor) que c! bisbat ¿garenc estigué a Terraia ( ! ) avui dita l'arrasa, i aí^uest nom és l'expressiu de ek
Gayesa, Egosa; d'aquí es dedueix doncs que Egosa, Egara i Terrasia, són tres. noms sinònims, quat arrel és la veu grega Gaya,
terra; i en efecte, Terrassa está en la pròpia regió castellana, on
estan ses companyes Sabadell i la Roca, Seheldunntn i Basi. Afegeix en Cortés que l'opinió d"cn Pere de Marca que Egosa fou
Camprodon, parteix de l'error corogràfic que impugna dit autor
en l'article Casíellani; com i també cl que la regió d'aquests e s tés a la dels ceretans, julians o orientals, contra la corografía de
Ptolemeu i ses taules. Les veus gregues ges i era, diu, són si nónimes, i així com de ek gasa es formà Egasa, Egesa i Egosa,
així de les veus sinónimes ek era o ekera, que volen dir filla de la
terra, es formà el nom Egara, Egosa i Egasa, doncs són sinónimes
i signifiquen la Terrasia.
Les etimologies d'en Cortès, si de moment semblen justes, per
la troballa de l'arrel grega gaya, que vol dir terra, no ho són en
realitat, perquè suposa que la tradició popular ha conservat l'idea
de què Egara vol dir ciutat terrea, i que per lo tant son sinònim
era Terrassa, i per això, així l'anomenaren; lo qual voldria s u posar que estava molt forta de grec la gent visigoda, i que per no
saber parlar en grec, traduirien Egara per Terrassa, tota vegada
que vol dir el mateix. Això és inversemblant; els noms de llocs,
com els de persones, no s'han canviat per traducció més o menys
literal, sinó en tot cas per corrupció produïda per dificultat o vici
en.l'expressió, que s'ha anat generalitzant fins a perdre's la d e nominació antiga i restar admesa com a bona la corrompuda.
En Sanpere i Miquel', seguint a Humboldt, explica la Egosa
de Ptolemeu, per Ego-it%a que vol dir lloc d'hospedatge o refugi
I

Un esludio de loponomóilica caíalana (pU. i6o - 1 ) .
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en vasc. I Luchaire, diu, proposa es llegeixi la radical per Ego,
'gual a habitació, altura, i el sa com sufix de lloc (PÜni 1 6 6 - 7 ) ,
lo que justifica amb Ego-varri, que segons Humboldt, és nova
i-esidéncia, Ego-^-que i Eguiía, si bé Van Eys, dóna Egoitia,
habitació, de egon-tegia.
El canvi, de Ego ( i t ) sa en Egara, afegeix en Sanpere, és molt
senzill, Kywose, escriu Ptolemeu, i per aquest o ahres grecs, els
romans tindrien coneixement del nom de la vila dels castellans, i
psr la llei del rotacisme, escrigueren Ego-r-a, Egora, Egara:
lara-Egosa o castell d'Egosa es transformà per contracció en Ta^^ ( e g o ) sa\
Prompte es veurd l'importància que dono a les
tais elucubracions.
L'Hübner^, com tots els esbrinadors de les nostres antiguitats,
tampoc trobà citada en cap escriptor antic la nostra Egara, ex ceptuant, com ja s'ha repetit, a Ptolemeu, que atribueix sa Epya
als Ilergetes, tot fent constar que en el còdex de Wilbergi es llegeix EpayoL.

Jo admiro, senyors, els pacientíssims estudis d'aqueixos entesos filòlegs que es digueren Conòs, Delgado, Balari, Barallat i
que es diuen Sanpere, Fita, Segura, Grandia, Alcover. Cal e s timar la seva patriòtica obra, inspirada eu el lloable desig d ' e s brinar les fonts del propi llenguatge. Mes quan després de tants
treballs d'invc:itigaciò, de tantes comparances entre les llengües
mortes i vives, i de tan suc de cervell esmerçat en comblar s e m blances i probabilitats amb l'afany de poder arribar a conclüsiüns, no es pot portar el convenciment al llegidoi per molt
estudiós i voluntarios que sigui, ja. perquè quan no es contraposen
els autors els uns als altres, es contradiuen ells mateixos en d i verses disquisicions, o tal voUa en una mateixa, per la natural
confusió que difícilment pot evitar-se en eixa mena d'obres; quan
1 Tarra o tara, en vasí significa, segons en Sanpete, (he. cit.) habitant, i en hebreu
Thira, que ès igual a a r t , vol dir fortificació, castell. En Martorell i Peña, en sos Apunlts
flfjBío/JgtíOJ, suposa que en vasc vol dir poble, explicant-se també aqUL·lxa radical per l'ilcbràka que significa torre Hara, a sia fortificació alfada pels scmites. i segons el Sr. H e r n i n dcü Sana\i\i\« Muteo EípaM dt unli^iiídaileí, t. 11 r EsluJio acirca dos iníCripdoHa rjmaníii tn
Tarragona, ès una paraula etrusca, que en idioma vasc significa ciulat.
2

¡ttscriptianum ¡atinaruni, \. n , planes J s S - a .
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després d'escatir un tema d'aqueixos es deixa a l'arbitri del p a cient lector, el decidir, per exemple, si el sufix o l'afix que s'estudia, ve del celta o del llati; quan es fan deduccions i raonaments
'mancats de base, per partir d'un mot mal conegut, erradament
interpretat o falsejat pels lleugers copistes, ¿s'hi pot creure a ulls
clucs amb aqueixa toponímia? Posin-se abans, si acàs, d'acord,
tots aqueixos respectables etimologistes.
En el present cas també cm trobo amb una sèrie d'interpretacions contradictòries, al llegir el que diuen els prccitats autors de
les versions apuntades, sobre el nom d'Egara, tot i deduint-lo
tots ells de la manera amb què el donà Ptolemeu. Efectivament,
heu vist que els successius autors, quals textcs he anat citant, hi
han llegit en l'obra de dit geògraf, Egosa. Eroga, i Erga, i fins
en Romcy l'anomeníl Egarra^.
Cal resumir, doncs, aqueix extrem: admès que Egara fou en
terra dels Castellans, no perquè ho evidcncii en I^tolemeu, sinó
perquè hi ha ]a convicció, amb bons documents fonamentada, de
què Egara estigué a Sant Pere de Terrassa, situat en país de Castillans; s'hauria necessàriament de tenir a X'V.ytjiaaí de Ptolemeu
per la nostra Egara, ja que estava en terra dels Castillani, i no
pas a l'Eraga col·locada entre els ilergetes, ni a l'Erga, contracció d'Eraga^, segons en quines edicions, í segons la diversitat
d'apreciació dels escriptors, que en J. B. Pérez, en l'obra d'en
Sanz d'Aguirre, atribueix a la viciadura d'ambdós noms per la
metdtesis de Ics síl·labes en comptes de posar Egara'.
Davant de tants parers contraposats per a enquibir a Egara en
una o altra de les localitats quelcom semblants citades per un sol
geògraf antic, no és d'estranyar que uns historiadors com en Garcia de Loaysa ¡ en Morales l'hagin posada respectivament a Exea
de los Caballeros,* i al Languedoc^; que aqueixa mateixa Egosa,
que és la que més versemblantment podia haver estat la nostra Ega1
2
}
4
5

Hiíl. de Eip., plana {4;. Romey poM E¿arra ( P l o l . ) Tarraia.
Com també ho és d'Egara, VEgra que es veorl en alpm» documents.
Colltelio imixinia concilioTUní omniuní Hiitania el tuffi orbit, etc. T , I, plana 11.
CuüMio CimciÜvru'ii Hiípanaram, ele.
Cerófiica ¡meral tU ElpaHa.
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ra, en Marca', en Romcy' i en Bofarull ( A . ) ' la posin amb el
nom d'Engosa a Camprodon, i que en fi, com diu en Bosch i
Cardellacli en son manuscrit històric inèdit^ s'hagi anomenat
Egra=, Exara, Exabra, i Exatcra, i fins Egabra^ afegeixo, tot per
errors comesos pels copiants.
Bé diu el P. Llanas (toc. cit.) que ell no ha vist més Egara c i tada per Ptolemeu, que la situada a la Eidia, o sia VEgeata de
Corneli Tác¡t^ Deixo doncs aquest punt, no sentant altra cosa
que la possibilitat d'haver estat Egara l'Egosa de Ptolemeu; evidència cap; és sols una mera apreciació que considero la més
raonable.
¿Existí, doncs, aqueixa Egara tan csbrinada i discutida? Sens
dubte; uns historiadors la trobaren clarament mencionada a l ' í t a ciò de Wamba o divisió i Liescripció dels bisbats d'Espanya: i
altres la veieren esmentada en documents explícits que la situaren
en l'urbs que encara ocupen les tres romàniques esglésies de Sant
Pere, Sant Miquel i Santa Maria de Terrassa. Mes qu. prmier
contribuí a refermar aquesta creença, fou en Diago, qu. en 1603
provà amb les consagracions de Sant Marti de Sorbet (1096) del
terme de Sant Pere d'Egara, i de Santa Maria de Terrassa ( 1112 ) ,
que aquella ciutat romana i visigoda estigué assentada en el prccitat lloc. Després, la publicació per en Pujades de les dues l a pides romanes trobades a l'església de Santa Maria de Terrassa,
confimiá el seti ocupat per la tal ciutat antiga.
En quant a la susdita divisió dels bisbats d'Espanya, es necessari desentendre's d'ella, encara que fins a sa desautorització per

• MtiTca Hiípdnica.
a Hisl. dt EtpaSa, t. i.
I Hiíl. crií. dt CatulHña, t. i.
, , ,.
4 Hi...ria d. S.I.UJ.H, , u e . . fi.^r.U . V Arxh. Mumc.p.l .U J . u c.uU..
"c
P„¡.d»en..«Cr6n¡c.d.C...lm>y..s(t.:u.lhb.,v.capx.0.f-~,,K.h,h«
d o c L - t l en <,.* . n llo. de SaM P . r . d" Hg.r. c-s diu d' L,r.
T.ndne,, u t , . v . g u U « « n j - a .
U „ . l ' , b r . v b . l . Algun nM,. u o b . . t , n . b . . s . r i , .i^i, con, . g n a l n . , . d,.n. h,rr. , Agrra.
d e p i í »1' imF<^rid» o lleugeresa dels í o p u n t s .
,
,
, .
„ ,
„
/ u , , ,1, t-,n . n si bè Eanbr» Jemip ésser Cíhra.
6 Segons en Romey ( « ' ! ' • ' ' ' ' = ' / ' - ' • ' í " ' "
"
,7 , , , , „ ^ , . .
.
,
- Enunc..riÓ6^/i<..J,r.4.".^iV'"t'G«£™fWt;«..'<",H. d e j o l y ( . 8 o 0 s h . t r o b e n U .
A . ¿ n . J . U LyJi», l'Elíara ci.u.t episcopal d . la Frygia 1 1'E-osa de C . u l u n y i .
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en Nicolau Antoni', ]i haguessin donat acolliment la major
part dels historiaircs, i entre ells, els abans citats Diago i Pujades.
Provat, doncs, plenament per en Nicolau Antoni que tal divisió feta per en Wamba en el Concili de Toledo de l'era 715 i
any cinc d'aquell rei, fou una invenció de Luitprand, o sia del
P. La Higuera, no cal pas esmentar el que respecte a £gara, a
sos bisbes i ai Concili Egarenc, s'escrigué en l'al·ludit Crónico
i en els altres que inclogué en sa obra el gran divulgador de faules històriques, mtí/rc Argaiz^: la Crònica d'Haubert, els C r o nicons de Liberat, de Màxim i de Flavi Luci Dextre i les Addicions del bisbe Elecca.
Els autors més seriosos que escrigueren després de la refutado
esmentada, anaren prescindint de tal pretesa divisió de bisbats: i
si bé algú, com cl P. Risco, va fer-ne d'ella algunes cites, ho
feu més per mera curiositat, que no pas per a basar-s'hi^. Els
1 Censura de historia! fabulosas (1742), llib. K, cap. v.
a Población tcUslàslica, Is. 1, 11 j iv,
} U España Sagrada, t, XLil, pi. 179, porta els liniits J c dil bisbal segons la díVisiA d'en
Waniba : Egaru ba-c leneal: de "Bordel usqtte Paladclit: de ^Coulísa usqiií Porlellaiii.
Al ressenyar ei Sjiecn/imi O/flcialaluí (A. C. B.) la parròquia de Sant Pere de Terrassa i
al parlar J e sDn bisbat, es pregunta quins límiïs tenia la diócesi egarenca, i es contesta que
foren els mateixos tcrritoiis continguts dins del terme del Castell de Terrassa, que segons la
venda del bovatge feia per Pi^re 111 als J í d'abril de i j8o> ^ r e " 'es parròquies de Sant V i cens de Junquercs, Sant Julià d'Altura, Sant Quirze de Galliners, Sant Marii de Sorbet, Santa
Maria i Sant Miquel del Taudell, encara que abans d'aquesta data degué tenir més extensió.
Aquesta manifestació, com tantes d'altres, nu té altra signifícaciú que la d'una mera conjectura. Lo probable i racional és que des de la [ftrtió amb el de Barcelona, s'exiengués cap
a la part muntanyenca, íins a trobar els límits dels bisbats de Barcelona, Vicb i Girona.
1 Avuy (Jiu en Font ¡ Sagiié en sa monografia nLo VallèSu), es poch menys qui; impossible precisar aquests liniits, puix nos son desconeguts els pobles i que deuen reduirse 'Is esmen tais: pero entre aquestos datos y els anteriorment citats pot assegurarse que el bisbal d'Egara
comprenia tol el Vallès, puix aquesta eS l'única comarca compresa entre 'Is bisbats de Barceló n>, Girona y Vicfa, com volen alguns; l'única situada entre Barcelona i Manresa -, l'única que
eiii i. la part occidental de Barcelona j y l'única que esti colocada entre 'I Montserrat i el límit de la diócessis de Vicli (.Montseny). A més de que essent Egara '1 cap d'aquell bisbat, y
estam situada dita ciutat en el Vallès ; què més natural que tota aquesta comarca estigués
compresa en el bisbat? Pero n o ' s cregui que nosaltres defensem que sols el Falles formés el
bisbat d'Egara; n o havem trobat datof suficients, per desgracia, pera podcrho afirmar, pero
si que creyém que iot el Vallès estava inclòs dintre l'esmentat bisbats. Aquí potser Se li a t r i bueix massa exieosíó.
Segons en Pella y Forga» (Tííj/aWij í/í/.aiH/'iiriílín, plana J i 6 , basant-se amb en Duruy,
Du règinie iiiunicipal dum f cmpi'e rVmain. Re:'at Hislàrique, U 1, plana j j o j - ' i Espanya cotu

Detalls del mosaic de la Catedral d'ligara
ClixL's; Miqud Asíais i Jostp Citoiía

Exterior Jcl baptisteri visigod de Sant Miquel
Cliicújosep Girona
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cultivadors moderns de la iioslra història, ni per aquest fi l'han
aprofitada, i en canvi han celebrat com es mereix i'obra dels impugnadors de la mateixa, en la què hi tenen Hoc ben distingit el
1 • Florez' basant-se especialment amb en Joan Antoni Mayans,
i en Godoy i Alcántara ^

V
DUES LAPIDES ROMANES DE SANTA MARIA
DE TERRASSA
Les dues conegudes làpides que testifiquen l'existència d ' E g a '•3, va donar-lcs a conèixer, com he dit, en Pujades, qui escrivia
sa Crònica en 1645 ; mes, com que en Diago, amb tot i ocuparse detingudament d'Egara al 1603, no les cita, i en un document
inèdit publicat en la meva «Monografia de la Iglesia parroquial
de Tarrassa»^, amb data del 1632 en parla el F. Tapias, Prior
de Terrassa, és de suposar que es trobarien en l'entremig d'aquest
any i del 1603, probablement quan al 1612 es feren les obres de
reparació de dit temple''. Aquestes inscripcions marmórccs són
prou conegudes, puix des de Pujades^ ençà, han estat reproduïdes successivament per en Marca% Feliu de la Peña^ Risco%
Finestres^ Masdéu'", els autors del Diccioimrio geográfico ttniveri França V Iglesia assenti 'Is bisbals sobre lus antigues circunscripcioiïs de les tiibiis y mis tn cara, de k s ciulats romanes». Això ha liii demostrat recentment el Sr. Beiiedetto Dandi dí
Vesme a l'últim Congrés intemacion.il Rom:i d'bistúrïa, segons tin eMraiTle J d s ^ i i csludi p u blicat per Mr. Pelissier a la Reviir du qüestions hiíU'.ñqun (del i de gener de 1904), c o n d o t n t
també que «les circunscripcións diocessanes són absolutament idèntiques a les municipals del
imperi finit: les Uisles dels pUii coriesponen exaclament als dels pagi romaní •.
1 Espaia Sagrada, t. iv, pi. i 8 j .
2 Hisíorfa critica di loi falsa crcniconis.
5 Planes i i í - 7 .
4

En una lipida col - locada a 1' arc del cimbori de dita església hi consten les dates de sa

consagració i de sa reparació.
5 «Crónica Universal de Catalunya", llib. iv, cap. KLII.
6 Marca Hist'ánica, llib. 1:, cap. xvl.
7 AnaUs di Cala/uSa, t. i, llibre vi, ap. xi.
8 EspaSa-Sagrada, I. x u i , tractat t^MX, cap. 1.
9 Syllogi inicriplionum romanorwi, planes 41 i i M .
10 Historia crítica Ji EsfaSa. t. v, plana ) 3 ' ' '• '••• p'»"» ? ' •
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saP, Pi i Margall^, Paluzie^, qui sols publicà la de Qjuinto Granio, Hübncr\ Ventalló^, Arnet* I Torres Amat^ qui escrigué
unes Memorias sobre algunas antigüedades poco cotiocidas de Egara,
que foren presentades a la Rea! Academia de la Història per l'agost
de 1819, censurades amb molts elogis pels acadèmics D. Josep
de la Canal i Fra Llorens de Frias, aprobades per la Corporació i
acordada sa publicació, i donades a la llum per dita Acadèmia....
al 1898, gràcies al zel del P. Fita. 'l'ambé cl dissertant publici
la ja citada lápida de Granio al iv volum de la «Biblioteca Històrica Tarrassenca»*. Alguns mes comentaristes de dites inscripcions s'han sumat als susdits^: no dubtant cap d'ells, davant
d'eixes làpides que anomenen a Egara, de l'existència de tal m u nicipi romà allà on ara hi ha l'ex-poble de Sant Pere de T e r rassa.
Efectivament, per una d'eixes làpides descobertes- a l'esmentada localitat, segons ho proven tots els indicis i ho manifesta el
P. l-lòrez'", s'evidencia que: Per Decret dels Decurions del M u nicipi Felís" d'Egara es feu memòria amb tal làpida, de l ' E m perador César Tito Aelio Antonino Plo, fill del Divo Hadrià, net
I
I
j
4
5

por una sociedad de ültralos, t. ix, plana 5 ; ^ .
EifaSa pialoreiCíi, Cala/una, plana i j j .
Paltografia eipaSaJa, plana 107.
Corpus ¡Hicriplionum lalinariim,, núms. 4434 i 449J, 1. il, planel Í 9 8 - 5 .
Tarrasa antigua v moderna, planes 11 i 12

6 aMemorias Je la Associació CataUnisia d'Excursions Cíenlífïcis», vol. i, pis. 77 i 7IÍ.
7 Bulílin dl la Rtal uicadtmia di la Uiiloria, I. nxxili, plana 19,
H uCent biografies larrasscnqilesu, plana ~$.
ij També les publicaren l ' A . P o n : , fiage dr España etc., en L. A. Murilarï, en son Novas ThtiauTH! veliru'ii imcripiionum i en R. Cervera Discurioi hislóricof dt Barulona, segonc
1' Hübnet, (loe. cii.).
10 E'paña Sagrada, t. xiil, plana 179.
11 Marca, i Fita (Motes a les Memòries d'en Torres Amat) interpreten la F . per FlaviFintstres Jiu que tant pot entendre's per l'elix com per Flavj. Mes Caresrnar e n s o n llibre
Carla del Dr. D. Jaime Caren'iar en la cual se prueba str Cataluña en ¡o anligao mái poblada,
rica, y ahunáanit que hoy, (plana j i ) , combat i'opinió d'en Marca a l'interpretar aqueixa F.
com a Flavi, sobrenom del Municipi, per Jonjr l'honor a Flavi Vespassià, puix, diu en Caresrnar, que com aquest nom no s'acostumava escriure amb una F. sola sinó amb FL, i el de Feiix
es marcat amb una F. si>la, té de pendre's pi-r l-'elix. El maliix opina en Bosch i Cardellach
en sa obra manuscríia inúdiía Anales de Sabadell, qui diu que aqueíia Felicitat suposava prerrogatives, privilegis i opuUncia. En Ics abreviatures comunes a lei làpides romanes que dóna
en Falnzie (ob. cit.), es confinna l'ao(oríizada opiniíi d'en O r e S m a r .
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del Divo Traja Partico, besnét del Divo Nervae, Pontífex Màxim de
la Potestat Tribunicia, dues vegades Cónsul i designat per a ésser
per tercera vegada Pontífex'. A més se'n dedueix: que Antonino Fio degué fer ciutat municipal a Egara, i per això li a i * carien una estátua% tota vegada que Plini, qui estigué perqüestor 0 tresorer de l'Imperi a Espanya, amb tot i tenir medis sobrers
de conèixer bé els pobles que administrava, no inclogué en sa
relació de les ciutats municipals d'Espanya a la d'Egara, lu qual
és senyal de què llavors encara no ho era: que tal estàtua s'engi
en els dos primers mesos de l'any cristià 139, i 892 de Roma, en
qual temps, i no en el 153, com diu Finestres% Tito Antonino
sigué per segona vegada Cónsul': i que Egara fou ciutat muni cipal, les quals, com és sabut, tenien els privilegis de poder g o vcniar-se per ses pròpies lleis i de participar dels càrrecs, honors
i drets de què gosava la ciutat de Roma, encara que haguessin
estat sotmeses a l'Imperi, per les armes^.
La segona de dites làpides, ens innova que, Grania Anthusa,
en el lloc donat per decret dels Decurions, havia dedicat aquella
Memòria a son òptim marit auinto Granio Optato, fill de Q u n i to de la Tribu Galeria, Duumvir d'Egara i Tribu Mditar . Eixa
inscripció, per tant, ens revela que aquest Duumvir o magistrat
president de la Cúria Municipal d" Egara i Tribu Militar o quete

• IMP. CAESAR. I ÜIV.. HADKIAN. | TIL. DIVÍ. ™ A > \ ^ ' J . X ^ " ' ^ , , ! ? - ^ ° , ^ „ |
PONT. MAX. TRIBVNIC. | POTHSTATi.COS.il | DESIG. 111. P. P. I D. D. M. K

bU.oLdn..nt4ua.dcl'onginal.to.co..¡gnm,uerHübn»«Pdn.cqueUpon.=x.cu.
. Segons opinió mol, r.on.bl. d'.- M^^J=" o^- ="- '• ^'· P ' " " ' » ' • ^
,,
T.n.bé.peM«cdi.PHübne. (/-. M..olo,i.
« t.p.^^, pUnes , u - , ) - m b l . sap. ,r
, u . 1« d e d L o n s . Emp«r.dor. i M.gUtrat. provincials i mun,oHs foren .n.npc.ons f. L en les b « « J. 1« e s a t a c . per n,.s que .Igun cop s6n c6p.« d.U epier^. d.ls n,onun,ents
fiíu de
1. la
U poDiJcio
nobljciò uo *a "'6"
aleims que
aixecats a personatges fills
1 en elles hi exerciren funcions,
1 Ob. cit., plana 42.
„ . . , , .
,,
plana ];2.

ruj.r^intii

^
,
1u .
1. • .
t 11, /••'"*"' Cunsalatts. 1 MasJeu, ob. cii., t. v,

1 o ' ^ ^ ^ S l ^ t a n U ^ l " O P T A T C ñ V l R . , HCAKA. TRIBV.O , MILITUM I GRANIA | ANTHVSSA | MARITO | ÓPTIMO | L. D. D. D.
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d'una Legió militar, moriria en dita ciutat o seria enterrat en
ella, si és que, com opina en Masdéu', fou sepulcral aquesta lápida. Empro també podria haver senyalat una estàtua, a l'igual
qi» en el cas de la lápida anterior; tora vegada que aqueix Q u i n to Granio tenia mèrits sobrats per a qué almenys sa esposa, que
voluntàriament postposá el seu nom al de son marit, en prova de
son amor i agraïment a son bon espòs, li erigís un record digne.
Ara, ei fet d'aparèixer la tal làpida a l'ex-urbs d'Egara ^ basta
per a sentar, com diuen en Pujades^ i en Feliu de la Pcña^, que
aquesta família dels Granios era de Catalunya i de la ciutat de
Egara? Ni de dita inscripció se'n desprèn, ni tan sols en Pujades ho provà enlloc, malgrat haver promès que així ho faria, i no
es limità a n'aixó, sinó que explicant el que diuen Baroni, Schoto, Eusscbi i Orossi, pertocant al procónsul d'Asia Sereno G r a nio, qui per virtut d'una o d'unes cartes (per uns autors fou
una, i per altres, algunes) dirigides a l'Emperador Hadriá a favor
dels cristians, havia pogut temperar les persecucions i càstigs que
aquests sofríen; s'adonà en Pujades de què Sereno tenia el m a teix nom familiar que els Granios de la làpida Egarenca, i en
tingué prou amb aquest fet per a deixar sentat que aqueix Sereno
Granio perteneixia a la susdita família, segons ell catalana*. En
Finestres^ ho acceptà, i en Feliu de la Pena^ avençà un xic més
en tal disquisició, fent :i\s Quinto i Sereno Granio, fills d'Egara.
Empro hi hagué més encara, puix dos autors moderns^ varen
batre el record com es diu ara, donant a ambdós Granios, per g e r mans, í volent que Sereno hagués estat Pretor de Catalunya.
Cal posar les coses a lloc, per més que com a terrassenc senti
no poder admetre versions que, de çonvertir-se en realitats, h o 1
2
3
4
;
6

Ob.
Ob.
Ob.
Ob.
Ob.
Ob.

cit.,
cit.,
cil.,
cit-,
cil.,
cil.,

i. VI,
t. UI,
piana
t. III,
plana
plana

plana 93.
llib. IV, caps. XL i XL.a.
134.
IJib. IV, cap. XL.
111.
134.

7 Arhet. "Breus noiidus sobre las esgletias que exilceiicn en h antigua Egara aviiy dia
Sant Pere de Tarrass»" val. i, d e les «Memaríai de la Assodacíó CataUnisia d'Excursions
Cieotifïcai*: i Ventalli}, planes 17 i 39, de sa Hiiloria dt Tarrasa.
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norarien la meva terra. Tant de bo que algú, més sortós que jo,
que no he pogut trobar enlloc una sola prova suficient per a convence'm, tingui mitjans per a fer surar tal versió com a veritat

demostrada.
Aquells historiadors, al·legats per en Pujades', no diuen pas
que eixos Granios fossin egarencs ni catalans. Tampoc ho dm
en Nicolau Antoni^ qui, refutant a l'Argaiz, fa notar, que si
aquest trobà en Eussebi, que el susdit procónsul d'Asia es digue
Sermum Gravium, per a què anomenat així, resultés espanyol i
fill de Samos ( G a l i c i a ) \ en canvi ell va llegir-hi cl nom de Serenus Granius en el Crónico de dit Eussebi, consemblantment a
la manera d'anomenar-lo en Marià Schoto i Orossi*, quin últmi
autor el presenta, demés, com a escriptor d'obres de Rehgio
Cristiana. Grammo li diu en Nicolau Antoni, inscgumt a Justí
màrtir i al mateix Eussebi en sa Història Eclesiàstica, admesa com
a legítima pel propi N. Antoni en sa Coisnra de obras fabulosas .
També li dóna aquest ühim nom, en Paul Allard, en son darrer treball històric, publicat el passat octub^e^ al dir que, de les simpaties demostrades als cristians dels primers segles, per molts magistrats de 1' Asia^ n' és testimoni le lettre du procónsul d'Assie Gramanus a l'Empereur Hadrien el la reponse au successeur de ce procónsul .
1
1
\
1

Ob. íit. llib. IV, cap. XL.
Bi'jlhl'-.ica viltris Hispatm, t. i, pUnes ilé--;.
PoblatiSn itUüdslica de E^paÜa, t. i, pwt », p U n « 1^3" !•
.

•

f

Hi^ Tipr Onadralum d se pulum apostolorum Et Anstidem

" Aihen enium v rum &di: el sapieniia pleruni, et p e ' •^^
- C h r U t i . n a R d i g i o „ e c o m p o . i t u . i n s t r u a . s . t q a e . n , d i t u s . p r . c . p . t per ep.tolam

ad M,-

" m i t m m l·iindanum proíotisuluiii Asia, ú a u m ,
. „ •„ „ „ , , , , „ i , „ „,„
. ••
L j
...r,. ídem quoqne com nuo pater patri* in &eiiatïiuliramo" c n m m i s aiit probatione liomniri.-. iaem qu^H
^ , . •
„ . „ , :ii; r.,.1,nW.
" rem maiorem ape atur et nitor cius Au^ua
i
„ , ; , „ „ „„ . „ ; i„
,,^,.,,.irpiiiiir L\cnii;ii:b;mt Pr.ccepiiQiie ne cui l u " duce, üuosd sibi adversus Romanos ni>Ti assentarentur LíL.niu
„„!:„, „
,
.^
,. • u1- , „ , ..«fftlicentia, C h r i s t a n i s t a i i t u m c í v i U t e p e r m i s s a " .
.
.
/ 1 _ , Hi'l fita tl fet de Sereno Gramo, sense dir d on
Mariana (HiUorh dttípaSa,
t- U p l " » 3*)' " "
" ' r ' ^ r ^ o n n ^ l e s obres r e . o n a « i i d a . e „ t . c r i t e s per EusseH q . e a . i es . t e n , no
hi figura per a res aqueix C r o m c ó a t n b n i l a dit Eussebi per I Argau.

6 L' «í.-..-.. I am.-.-.v.«. ^ /• <>«ï-''» P'""^'""' tP'^"" '-'í- '^"""'" «"""""^
iílíiíríjlítf.
7 Afí/.-ÍDS, dans Eusiíbi. Hisí. icd.. iv, j 6 , .0. , , . „ , „ , ,
,
S M./;íJn f / « . ^ í . J 5a.>., / « . / m ^ la suiU d. la pr.murc A^ohgu: Rují», f i » / . , í ^ . <v, . o .
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Aquest successor de l'esmentat procónsul, fou Minucio Fundano, ei qual rebé la resposta de l'Emperador a la carta de Sereno;
i en aquella deia Hadriá: Literas a Sermio Graniano, viro clarissimo, cui tui in província successísti ad me datas accepi', segons He geixo en N: Antoni (loc. cit.), qui ho copià de Sant Justí, d ' E u s sebi i de Callist.
Fins el Dr. Sales, cronista de València^, després de manifestar
que Hadriá, des de Tarragona, visità a peu totes les províncies
per a millorar les ciutats d'ell molt apreciades, diu que el susdit
Emperador afavorí secretament als cristians, degut a les Apologies de Quadrato i Arístides i als informes de Sereíw Grato, son
Legat.
No hi ha desgraciadament, doncs, cap motiu fonamentat per a
fer catalana, o millor dit, de la regió que després va dir-se C a talunya, a la família dels Granios, ¡ molt menys egarenca; i el
pertenéixer a la tribu romana Galeria, tampoc implica que fos de
la nostra terra, tota vegada que aqueixa tribu era pròpia, a més
de Barcelona, Lleyda i Tortosa, de Dénia, Sagunt, Xàtiva i de
moltes altres encontrades i ciutats Ibèriques.
El monument a CXuinto Granio, tant podia haver estat sepuleral, com recordatori dels grans càrrecs quede l'Imperi havia
obtingut aquell tribu, i aixecat en un dels llocs on exercí alguns de dits càrrecs, o sia el de duumvir.
Qui sap des d'on disposà aqueixa commemoració la muller Jc Quinto Granio. I no
devia ésser tan fonda la memòria deixada pel duumvir d'Egara
als pobladors de la ciutat, quan mancant al costum dels municipis
agraïts, no foren pas sos naturals els que li dedicaren tal record,
sinó sols sa muller Anthusa, amb lo qual, si fos inscripció d ' e s tàtua i no làpida funerària, es veuria que també és molt antic el
costum d'aixecar monuments públics a individus de la pròpia
família i a despeses d'aquesta... quan el poble no els costeja.
El fet d'haver estat Quinto Granio, duumvir d'Egara, no és
suficient motiu per a tenir-lo per fill de dita ciutat; puix que tal
1 Apologie lícunda fro Chrislianií.
1 Bolelin dl la Real AcatUinia dt la Histeria, t. i:i.
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magistratura la pogué obtenir domiciliant-se a Egara' incolce, o
essent admès, adlecli, per ser\-e!s especials en Vardo decurioniim
de la població^ A més, hi havia ciutats que donaven tal dignitat als Cèsars i fins a Sobirans estrangers, com Càdiz, que la
havia conferit al moro Juba^ rei de la Mauritània, a qui també
li atorgà Cartagena; i ho foren d'algunes ciutats, el rei d'Egipte
Ptolemeu, i els Emperadors Octavia i Tiberi^
De Granios n'hi ha per tot. Quina glòria seria per a Terrassa, que es pogués provar l'opinió aventurada d'en Pujades^ de
què aquella família era oriunda d'Egara. Als egarencs ( ? ) Sereno i Q.uinto Granio I a Grania Anthusa, tal volta s'hi podria
adjuntar aleshores als catorze restants Granios, registrats per
l'Hübner^ i als altres disset que anoto, extrets de diverses obres,
I
i

C a r u del P. F i u al disserunt (del ', d'abril de i ^ o ' ) Cana d d Sr. Rodríguez B^rbngi al qui »i^à escriu (del 8 abnl de 190.).

5

Delgado i Hinojosa en d Mus,, EspaXol de Aniigü''hd,s,

4
i

Misdeu (ob. cit.), I, v, plana XNXV.
Llib. IV, cap, \L,

6

El CorpJlns.ripiionu<n

,,.

L.iinar...,

(Sagnnt). Nún,. 4"^:

Ora.iu.

o.s

t. .. conte el. sag...nts: Num.

/ . «.íí.«CMAlaga). Nun,. ^^€^•. L. Grani..
P/...J

t. viu, pUna 1 jis.
rÉ.,tii'iit
^^f^^^M

Si!. (Milaga). Num. 3 6 ^ 4 ^ Aí_ Ç j " " . / •

SM.i.nu.

(Tarragona). 1 ^ " - ; ^ ^ ^ ' - ' •. ^

_

nia Sabmi 1. Vitalia (Tarragona). Núm. 4 ! i 4 : C. Gr.."<-J í-"'x l,i>
Ai. Graniuí Vigetuí, Leiria (Porlilgal).
. i „ , , , 1 „,nmpnit
Gran,., Cas.nu^, a Mala,. ¡ .>1 BuiU.in d. U Corr.poniance H.U.n,,.^ ^ • ' ^ ^ ^ '
' J ,
!
cion, del p o « d ; D é l o - ; r d a . i v e . a P. Gr.ni.s, A. P. L. l'nna . 1 ahra a M. Gr...us M.
A Dénia se'n trobà una altra dediwJa a Q. Gramo ü - f- I ^ °
„„ 'i„,^rindó en
p , , j . , , „ . , .
. ,„i
1 Talavera de a Rema, un cip amb mw inscnpcio en
RealAcademiade
¡aHillarw.t.lv).
í^ iaia*'-'*
, , D I J , . J „ „ ; , rf, 7^ Hriín•1 ^ .'..'d^ ffínL·lin dl la RtJt Acaaimia ae la nisifquè cs parla d'un Gramo P.Uvo de 1.. tribu Quir.tía
(üol.l.nat
" a . t. 11). A Zalamea de U Serena, una lipida dedicada a i-uc.
Papiria CBoIelin de ¡a Real Acadèmia d^ U HiUoria, t. X).v).
^
, r
,-,,_,•„ Ç « F Ko/i. qui com es veu perteneixia a Ja i n A N i m e s s e ' n p i ^ r d é u n a d e í í í . Gr^inio. bex. t . >'o< q
r
S..o„„se1S«.
, , r
j , . i u rniírítíioíiJ &"'''«< "um. S46;. Segons el BHbu Vol·linia (Hiücria gcnerai de Languídoc, t. xv. Inicripaons y
,
/
6
'
1
, , 1 ..( conex una estampilla de Roma amb aquest»

n *,.... up-..-." - ^:;^::-s¿s^:r« •iJtl·::" í:::;;
c i r e d Fio de Saboya en son treball /n"'-'/'^"'"" J " " *
, . , . , .
de l « M,™.W., <í. / . « . A. d. ¡a H). En Masdéu . l'Escdano ,a la publicaren.
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entre els quals n'hi ha de les tribus Galeria, Quirina, Papiria i
Voltinia. Es de notar, per fí, que entre eh esmentats Granios
n'hi ha un de ben interessant per al nostre objecte, donada la
semblança o relació que té amb el nostre Q. Granio \ Q. FilGal. I Optato, etc.; me refereixo al de Dénia anomenat Q. Gramo. Q. F. I Gal. Clementi I Otnmb. Honorib. I In Republicà, etc.,
ambdós dels mateixos prenom i nom i fills de Quinto, i amb la
sola diferència dels cognoms determinatius de l'individu, com
també ho era el d'Anthusa (que en grec vol á\vfloreixmt)\
muller del Granio d'Egara. L'eminent arqueòleg Berlanga^, a qui
vaig consultar, opina que ambdós personatges són distints, havent
pogut ésser contemporanis; que l'igualtat de sos prenom, nom i
paternitat poden ésser una mera coincidència; i que no és possible afirmar amb certesa si eren germans o pare i fill. I l'erudit
P. Fita, també per mi consultat^ creu molt probable que fossin
germans. Realment és molt més versemblant el parentiu estret
del Granio que desempenyà tots els honors municipals i càrrecs
públics de Dianiíim* amb el d'Egara, que el d'aquest amb el
procónsul d'Asia referit.

VI
MONEDES IBÈRIQUES D'EGARA
L'erudit numismàtic D. Antoni Delgado, dóna a conèixer en
s¿rie 4.a, t. 1, 1903). I al B'Melin Archèohgiquc du Comilc des Iravattx hiilóríjuti de 1903 se
n'bi inseiti una altra de Timgad (Algèria) dedicada a Graniïts Gcminus.
Nicolau Antoni en sa Bibliotheca veleris Hispana (x. 1, planes 1 1 6 - 7 ) , cita un Graníui
f laceas (tret de Censorino), .iltre Granuu Lkinianus (tret de Macrobio) i un tercer dit M.
Granlia Serenus de Roma. Masdéu en sa Hislffria critica Je Espjña (t. v,), iiuerta quatre insíripeions de Parma, dues (planes 160 i 1 6 ; ) en què hi figura uii í'- Granh Prisco, una (plana
I 7 í ) de L. Granio Procuh i altra (plana 193) de Liicíus Grjtiliu Priícus- També parla (p.
4 J 7 ) d ' u n Granio Silvano, tribii J e les Cohorts Pretorianes per allà als an5'S 66, registra dues
medalles de Calagurris, amb Jos duumvïrs, dits C. Gran(io) Broc(eo) i L. Granic (t. vi, p. j ; )
i i i l i una làpida de -Màlaga dí T. Graniut Seio (plana l ü j ) .
I F . Fita, carta citada.
j Carta citada.
3 Carta citada.
4 Berlanga, carta citada.
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sa apreciada obra' tres monedes ibèriques d'Egara, si bé aliada
amb Arze, sinònim de fortificació. Aquestes omonoies d ArzeEgara, semblants a les d'Arze-Saguntum, Arzc Gadir i ArzeSeduni, són les següents: Núm. i : Cap de Palas amb casc
alat, imitant Ics de Roma, a l'esquerra: i al revers, toro amb cara
humana barbada, a la dreta: a sobre, aquesta llegenda:

i al davant, mitja lluna. Mòdul, 15 milímetres de plata. Núm. 2:
Conxa o Petonclc. Revers: proa al davant, i al dessota, la llegenda. Mòdul, 15 milímetres. Núm. 3: Cap de Palas amb
casc alat com la primera. Revers: toro amb cara humana, i al
dessobre la llegenda exterior pujant:

Mòdul, 14 milímetres de plata.
Dit autor cita les opinions d'en Velazquez, Erro, Sestini, Grotefend, Saulcy, Boudard i Heiss, cap dels quals Ics atribueix a
Egara. Sols Tychsen, llegint OCAR, Ics fa de l'Egara dels
Laietans.
El tipus de tais monedes convé més que cap altre, amb les de
Sagunt, diu en Delgado, suposant pel toro amb faç humana,
que perteneixen a ciutats marítimes del Mediterrani en comunicació amb Grecia, com digué Saulcy: dues llegendes ibèriques
hi apareixen: en l'una, sobre el toro o sota la proa, hi llegeix
aquell amb son alfabet, Ar^e-edr o Aixe-etr: i en i'altre, Ana-^
gdr-egar: i creu que la primera indica el lloc de l'encunyacio
amb desinéncics difícils d'explicar, i la segona, noms propis de
pobles aliats per a què en ells poguessin circular-hi tais monedes. Així, afegeix, pot cxplicar-se, al veure que comencen
ambdues llegendes amb el nom á'Ar^e de la capital Saguntma, 1
així, doncs, aplica els exemplars dels números 1 1 2 a Sagunt, 1 el
•

NU.VO ,„iiod. d. chüficació» d. ¡as u.on.d^s autJnc.as

d. HspaSu, t. m . pi. 36^-4- En

Ddg.docopú.qadx« t r « monede., d'en Lorichs,¡ai,. que retemplar núm 3 en G.m^^^
( C t i U g d/vonJ«, pi. i9) 1-adquirí .. C.rtug.n., i q.= ell n'h. v..,« d .guals aU G.b,.>ets
de València. EU altres dos són del Musou Arqueològic de M»dr,d.
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del núm. 3 el creu d'omonoia; puix que els quatre primers caràcters donen el nom à'Anfl o Aixe; els tres següents són iguals
als de Gdr, ja atribuïts en altres omonoics de Sagunt, a Gades o
Gadir; i les quatre darreres radicals donen el nom d'una nova
ciutat per a la numismàtica antiga espanyola, Egar 0 Egara en
els Laietans, cap a Terrassa, corresponent al territori ibèric que
fou després dels gods.
Mr. Piérre Paris opina sobre aqueixes monedes, que les toureaux a face humane d' Arsé Egara et Arsè-Gadir soiit certcnainient
d' origine oriéntale, mats les artistes leur ont doné ¡a figure convention nelk d'Achéloüs'.
El catàleg del Monetari d'en \'idal Quadras i Ramon^ registra
també tres monedes d'Arze-Egara: l'assenyalada amb el número
157, és la mateixa que en Delgado inclou primerament i conté
aqueixa llegenda:

que si bé apareix gràficament quelcom distinta de la de dit autor,
vol dir, valent-me de l'alfabet del mateix Delgado, tant ARSEE T R , com la llegenda de la citada moneda de tal numismàtic; ja
que els caràcters quelcom diversos que conté, no són més que
variants d'unes mateixes lletres. La segona de dites monedes
catalogades, és la del número 158, i es descriu exactament ¡gual
a la precitada d'en Delgado, i té la mateixa llegenda de la del
número 157 d'en Vidal, empro demés l'inscripció següent, pujant:

1 la tercera, del número 159, té l'anvers borrat, semblantveur e - s ' h i la figura d'un toro embestint. Revers: al capdavall, i al
voltant la llegenda:

Mòdul, 8 milímetres plata.
1 L' art ei I' induttrie de I' L·lbagnt briniitíve (1704), I. 11, pi. 33 J.
3 Volum I, pi. 19.
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Certes, per tant, com diu Mossèn Font i Sagué', que són cinc
les monedes ibèriques que es classifiquen com d'Arze-Egara.
¿Mes caltenir-lcs totes per egarenques? De les sis llegendes
que els numismàtics ens donen de dites monedes, en tenim tres,
les dues del primer as d'en Delgado i d'en Vidal i la primera
inscripció de la segona moneda d'en Vidal, que diuen ARSEETR,
i és evident també que la llegenda del tercer as d'en Vidal, diu
ARSEETRGT, les quals no es poden pas admetre com a demostratives de l'encunyació egarenca. En canvi, l'inscripció de !a
tercera omonoia d'en Delgado i la segona llegenda de la segona
moneda d'en Vidal són més convincents, tota vegada que donen
respectivament: ARSAGAEGAR i ARSAGSAEGAR.
L'Hübner^ cita també entre els pobles aliats assenyalats en m o nedes ibèriques, a ARSAGSOEGAR, i a més, a Arsesarn. Arsegdr i Jrsgdr^ sense avcnturar-se a dir a quines poblacions
corresponen. I l'Heiss" diu d'ARSAGSAEGAR, que és una
localitat indeterminada anomenada ARSE.
Doncs, si un detingut estudi de dites monedes i de les opmions
dels numismàtics sobre d'elles, decanta la d'en Delgado cap a la
creença de que deu tenir-se per moneda ibèrica d'Egara aliada,
l'as que ens dóna ARSAGAEGAR, i de què són de Sagunt les
altres dues, ¿ per què Ics agrupa totes tres com omonoies d ArzeEgara? I en Artur Pedrals ¿per què davant del que dona la
traducció de les monedes ibèriques d'Arze-Egara que descriu en
el catàleg d'en Vidal a l a d r a s , i de les conclusions d en Delgado= presenta també les tais tres monedes, com a omonoies ArzeEgarenques?
., . ,
A més, el greu autor Delgado, que amb tanta consciència ha
estudiat la matèria, i que s'ha guanyat aqui i forad'aqm u n a r e -

i^L,

dóna'en l.f pl.n.s 44 M P A..,..,r.,

.r,,^r i . . , ^ r , s.gn.fi«nt n,oned« ,b..<,u«

' ' ' r Z v . rcpini6 .„«norn,cnt .punudad-a. S.u.cy. .u.or de l'E.ai i. .¡a,sifi.iio.
niimnaiii aulononies àt V Elpagtie.

i

fcbru d'.n D.lg.d. . . de r . n y .87. ' ^ llibre « a i c g d - » V.d.l. d.l . S 9 -

^
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putació ben merescuda, senta' en un lloc, que l'alfabet dels scittrácits o ibers, degué ésser uniforme en la Citerior, i en altre
lloc^, diu que tingué varies alteracions, degudes o a haver-se
adoptat eix llenguatge en localitats divergents entre si i per consegüent en la modulació de les paraules, o per ésser variada llur
civilització, o per haver-se fet en diversos temps l'encunyació,
quan l'escriptura havia variat amb el contacte amb altres pobles
civilitzats. I aqueixa antítesi es veu repetida en el mateix autor,
al dir~nos^ que els concerts o omonoies no pogueren celebrarse sinó entre ciutats molt properes, tal volta de termes collindants i on les necessitats d'una vida comú d'unes i altres deguessin satisfer-se amb urgència: i malgrat aqueix criteri, admet
omonoies de ciutats tan equídistants com Sagunt i Gádes, i de
ambdues amb Egara. Altres contradiccions s'hi troben referents
a l'interpretació de les lletres ibèriques, a tenor de son propi alfabet i al nombre i forma dels caràcters d'algunes llegendes, que
no he de puntualitzar, perqué el dit ja basta per a evidenciar que
m ' h e pcrcatat de la poca fixesa regnant encara en el pertocant a
l'interpretació d'un alfabet que apar una mescolança de lletres
dels grec arcaic, fenici antic, hebreu, samarità i altres.
Sembla, doncs, talment, com si l'ombra protectora del misteri,
planant sobre la llengua ibérica, a l'ensems que mantingui el
secret de son alfabet, introdueixi la confusió en tots quants pretenen arribar a desxifrar-lo d'una manera definitiva. 1 així un
es troba amb què cada maestrillo tiene su librillo, quan vol veure
com interpreta l'ibèric quiscun dels autors entesos, els quals no
sols es creen un alfabet i una traducció a mida de llur gust, i una
denominació i classificació també a llur albir, sinó que fins, a
voltes, ni amb ells mateixos s'entenen, mancant en llurs disquisicions a llurs pròpies teories i al mateix quadre d'interpretació
de llur peculiar alfabet. De tota manera, davant del que dóna la
traducció de les llegendes ibèriques de tais monedes, valent-me

I
3
]

Ob. cii., t. I, pi. cxíi.
O b . cit., t. I , pi. cxiit.
O b . c i c , t I, pi. cuíxvu.
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dels alfabets d'en Delgado i d'en Saulcy' i inseguínt a l'ensems
l'interpretació adoptada per l'Hübner^ i l'Heiss^, crec que cal
tenir sols per monedes ibèriques d'Arze-Egara, les dues o m o noies de núm. 3 d'en Delgado i de núm. 158 d'en Vidal.

VII
LA SEU EPISCOPAL D'EGARA, ELS SEUS PRELATS
I EL CONCILI EGARENC DE L'ANY 614
Egara, fou Seu Episcopal. D'això no n'hi ha cap dubte, i els
historiadors que s'han ocupat d'ella, i que en sa immensa m a joria han reconegut l'existència de dit bisbat, han concedit a tal
Seu els bisbes que a son respectiu juí, la regiren, valcnt-se dits
autors, dels Codis més antics i reputats que han conservat les
actes dels Concilis d'Espanya, interpretats empro per quiscun a
sa manera. Com que és una matèria prou coneguda, sobre
aquest punt m'hi detindré el menys possible; i com que les cites
i el coteig de tants tractadistes de tais conclavis, fóra cosa interminable i sobre tol impròpia de l'ocasió present, em limito a
donar en nota apart, la llista de les vuitanta obres històriques'' de
què m'he servit per a depurar el referent al Bisbat d'Egara, i
oferir sols en aquest lloc, una concreció resultant de l'examen de
les diverses versions en les susdites obres aparegudes, anib l'intent d'arribar a fixar un versemblant empro temporal Episcopologi
Egarenc^.
1 O b . cíi. d ' e n Delgado, t . i ,
2 Obres i llocs citats.
) O b . cit.
4 En ma óbrela "Cent biografies tarrassenquesi», ja hi vaig assajar aquest treball ¿e de puraciú al parlar dels bisbes L'garencs.
5 S. Isidor, De viris ÜHsíril·iii.
Ambròs de Morales. CoriSnica general de Bspaíía.
Joan B. P é r e í . Seriíj Conclliorum Hispània ante Arabiim, Maurorumque adveitltim.
Garcia de I-oaysa. Colletíio Cancilierum Híspanorwn el emniendalionihui.
Sacn;; de Aguirre. CoIIeclio màxima cnncilioruiii Bitmiuiii Hiipanïa ei tlovï orbit.
Antoni Agustí. Anliqua coUeclio 'Decrelalinin cum enidiíis notis.
Felip Labbe i Gabriel Cossart. Sacrorum C^mcüiorum nova et ampUssima colUaio,
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El primer bisbe d'Egara va ésser Ireneu, cl qual fou indicat
l'any 450 pel prelat de Barcelona, N'undinari, qui trobant massa
extensa la diòcesi en la què hi anava comprès cl territori que
després fou del bisbes d'Egara, volgué establir aqueixa nova Seu,
posant-hi un varó de tan grans virtuts i notable disposició, com
Ireneu, qui governà sa diòcesi iins a la mort de Nundinarí, ocorHarJuino. ^ « a conciUoritm el epiítota decrtlaUt,
A. Agustí. Optra omnía.
Marca. Marca Hispánica.
Pujades. •Crónica de Catalunya.,
Corbera. Cataluña Umlrada.
Mateu Aymerich. Nomiíui el aela lípticuporuí" BarehitioHcítsiíim.
Nicolau Atilütii. Bil'liotheca Hispana velus.
Kstcve Baluíe. Diisertalio de episeopalu Egatenti (en Saeii? J' Aguirre)
l·lorez. España Sagrada.
Baronio. Atmales Eedtsiòslici, etc.
Kisco. España Sagrada.
ArgaU. Población tclesiàslica.
Mariana. Historia general de España,
N. Antoni. Censura de historial fabulosas.
Masdéu. Historia critica de España.
Torres A mot. Memorias sobre algunas anllgatdadts poco conocidas de Egara,
). MorKl. Invesligadonet bistóricis de las antigüedades del reyno de Navarra.
D. de la Ripa. üefinsa histórica Por la antigüedad dí¡ reyHo dt Sobrarbe, etc.
A. Beuter. Crónica general de España y del reinj de ¡Malmeta,
ü . de la Ripa. Corona Real del Pirineo, etc.
Pi i Margall. Cataluña.
Serra i Postius. Perla dt Cataluña.
Marclllo. Crisi de CataluSa.
Madoz. Diccionario Geográfico.
Uiago. Historia de ¡os victoriosísimos antiguas condes de Barulona.
Pineda. Monarquía eclesiàstica.
Felia de la Peña. Alíales de Cataluña.
VillanuBo. Summa Concíliorum Hispània.
Fèlix Amat. Historia eclesiástica o tratado dt la Iglesia de J. C.
DomÈnech. Historia general de los Santos y yaroHts ilustres, etc., de Cataluña,
Romey. Historia de España.
Balaguer. Historia de Cataluña.
A. Bofarall. Historia crítica de Cataluña.
Gebhard. Historia general de España,
E. Morera. Tarragona cristiana.
Moreno Cebada. Historia de la Iglesia,
Fleury. Historie iclesiastique.
Padilla.. Historia eclesiàstica.
Sánchez Arévalo, Historia regum Hispània.
Villodas, Eclesiasticarum AnliquitalwH.
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reguda l'aay 465, en qu¿ per disposició d'aquest que el nomenà
hereu de sos béns, el succeí en cl bisbat de Barcelona, amb aprobado del clero alt i baix de dita Provincia eclesiàstica i del Metropolità de Tarragona, Ascani. Empro el Sant Pare Hilari, en
la coneguda carta escrita al susdit arquebisbe i als demés bisbes
at; sa Província, manà que deixés la diòcesi barcelonina, i retorM. Lafuetite. Historia de EípaSa.
Perreras. Sinopsis histórica.
S o n o . Colrctiütt de CuncUias.
Sirniond. CnneiHu anlii¡i¡a GulUa.
JorOin. Historia de tu Provinciu de la C. ,le Ara¿.in de ¡u S. O. de los Ermiltiüús de N. G.
P- S. Agustín.
MasSDl, Compendio Historial dí hs ermituños de N. P. S. Agmlín drl P." de Cataluña.
Bernat Boadus. "Llibrt; JÍ;1B ftj'ts d'armes de C.-italunyau,
F. de Ocampo. Crònica de Espaüa.
MoraU'S. Corúttica general de Espuña (coiitinuaíiò de la d' Ooanipo).
IJlloa, Tratado de cronologia para la historia de España (Memorias de la Real Academia de
la Historia, t. l l ) .
R. Font. Epiícopologio Ampuriíano.
Alzog. Historia eclesiàstica.
Aulístia. niiistòiia de Catalunya»,
Villanueva, Viaje literaria a las iglesias Je España.
Tristany. Corona Senediíiina.
Moneada. Episcopologio de Vich.
AniKt. "Breus noticias sobre las iglesias que exisieixen en In antigua Hj;ara» (Memorias
de la Associació Catalanista d'excursions cientificas, t. i ) .
Boluíe. Cottiilioruiii nova collectio.
Uiago. Anales de Valencia.
Tejada. Colección de uinones y de todos los concilios de la Igleiia de España.
G. d t Loaysa, Nota ad Concilia Hispània.
Felip Labbe. Sinopsis.
Joan Antoni Pérez. Chronologia de los Coneilias antiguos dt España.
Antoni Pére^. Manipuli Floriim Juris Pontifici ti Casare, tuc non, et Regni
Xi, concilií exomati.
B. Carranza. 5uina dt los Concilios, etc.
j . Saenz de Aguirre. Noticia Concillorum Hispanice.
D . de Álava Esquivel. De Concilií universalibus.
Saenz de Aguirre. Synopiii Collectionis máxima Conaliorum omnimn
Soíiedad de literatos. Diccionario geográfico universal.
J. Ventalló. Tarrasa antigua y moderna.

Hispaniaram

Hispània.

A. Bosch i Cardellach. Anales ile Sabadell (Manuscrit inèdit a l'Arxiu Municipal d ' a q u e lla ciutat).
J . Ventalló. Historia de Tarrasu (qual publicació cessi amb la plana aao del primer volum).
S. Sanpere i Miquel. Historia de ¡iarcciíma (publicació interrompuda a l'arribar a la plana
l ; i del primer voluni.
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nés a la que abans ocupava, a fi de no sentar el precedent de que
aqueixes Dignitats poguessin ésser obtingudes per herència. La
esmentada carta del 50 de desembre del 465 fou a conseqüència
del Concili del 17 de novembre anterior, en què els 50 prelats
reunits havien acordat que Ireneu, sots pena d'excomunicació,
tomés a sa primitiva Seu. Es de creure, doncs, que s'incautaria
altre cop de la diòcesi d'Egara. S'ignora, per tant, tins a quin
any la regiria, i s¡ en e] llarg interregne des d'ell al segon bisbe
d'Egara, que fou de 66 anys, hi hagué, com és probable, algun
altre bisbe.
Nebridi fou el segon, segons cl que fins avui s'ha pogut saber.
Fou un digne germà de Sant Just, bisbe d'Urgell, de Sant Justinià, bisbe de València, ¡ de Sant Elpidi, bisbe d'Osca, puix
com sos germans, fou home de moltes lletres i de gran doctrina
i santedat, segons Sant Isidor, qui, amb tot, confessa que no
arribaren a sa noticia les obres que se li atribueixen. Concorregué al segon Concili de Tarragona del 516 firmant així: Nebridius in Chrisli nomine, Minimus Sacerdotinn consliinlionem sanciarum Canonum subscripsi Sancta EccUsicu Egarensis Mínister.
També assistí al Concili de Girona del 517 signant-hi de la següent
manera: Nibridius in Christi nomine Episcopus snhscrípsi; \ en el
segon de Toledo del 527 amb aqueixa signatura: Nebridius in
Christi nomine Eccksice nostrce Egarmsis Episcopus banc consíilutio nem consacerdotum meorum in Toletana urbe habitam ctim post aliquantum Umporiim advenissem, salva audoritatepriscorum, Canonum relegi, probavi et subscripsi. Son germà. Sant Just d'Urgell,
firmà també les actes de dit Concili, i ambdós ho feren al poc
temps d'havcr-se celebrat a Toledo, on apar que s'hi trobaren
degut a la persecució dels arrians, com n'és un testimoni la firma
d'altre bisbe que sols per tal motiu accidental signd les dites
actes'.
Tauro fou, segons tots els indicis, el tercer bisbe d'Egara, i de
ell sols se sap que assísti al Concili de Lleyda del 546, signant

I Volum xL, Etp. Sag-, pi. j i o . Mamidnuí
Callioliie in Tolilatta urbe exHío deputaluí ete.

in Ckriíli nomitu Epiíío/ius ob causat» fidti

Sant Miquel i Santa Maria, des del campanar de Sant Pere

ClixL- losup Girona

IiiUrior del baptisteri yhigoá de Sant Miquel

CliüL' Vicens G.iiizia
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en la següent forma; Taurus in ChrisH nomine Ecclesia Agareiisis
Episcopus, bis coiisliíulioiiibtis interfiii d suhscripsi.
El quart fou Sofroni, que estigué al tercer Concili de Toledo
del 589, firmant-hi així: Sophronius Ecclesix Egarmsis Episcopus
subscripsi, i igualment al segon de Saragossa del 592, en el quti
signà en eixa forma: Sophronitts in Chrisii nomini Episcopiis suhscripsi. Aquest prelat fou un dels quatre que a Saragossa i als
dos dies de dit Concili prescribiren i firmaren la taxa dels drets
que devien percebre els Niuverarii o Tabularii del Fisco Earcinonensi.
Fou el quint bisbe d'Egara, llergi, qui el 599 prengué part en
el Concili de Barcelona de dit any, subscrivint així les actes:
Ilergius in Christi nomina; Ecciesi(v Egarensis Episcopus, in his constitutionibus annuens suhscripsi. Signà també cl Decret de G u n dcmar donat i subscrit per ell a Toledo al 610 i firmat pels 26
prelats que havien concorregut a l'acte de la exaltació d'aquell al
tron, autoritzant i confirmaat tots ells la Dignitat d'única Metròpoli, donada a Toledo, llergi subscrigué tal decret en aqueixos
termes; Ego Ilergius Egarensis Episcopus suhscripsi.
Als idus de gener de l'any 614 i tercer del regnat de Sissebut,
Era 652, es celebrà a Egara un Concili Provincial, convocat i
presidit per Eussebi, Arquebisbe de Tarragona, i assistint-hi a l tres tretze prelats, a fi d'autoritzar amb llurs firmes els dos cànons
pertocants a la vida i honestedat dels preveres i clergues d'ordre
inferior, estatuïts en el Concili d'Osca del 598.
Pot llegir-se l'acta d'aqueix Concili a les obres d'en Sanz
d'Aguirre', d'en Labbe i Cossart^ i d'en Villanuiio^, quals dues
primeres contenen el text completament idèntic*.
Els dotze prelats i dos procuradors d'altres tants que subscriuen
dita acta, sense expressar llurs Seus, foren els següents, firmant
amb aqueix mateix ordre: Enssehius, suhscripsi. Mumius, s.
Joanncs.s. Maximus,s.
Emila,s. Rufinus, s. Visus.s. VincenI O b . cii.
1 O b . cit.
j O b . cit., t. t, plana 403. Aquest texl difereix dels dos següents, en algunes paraules.
4 En Ventalló (H. dt T., pis. 7IÍ i 79) el donà quelcom barroerament.
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tiiis, s. Stephanus, s. Pompedius, s. Swíhartus, s. Justns, s.
Maxinnis Preshyter ageiïs vicem domini mei Stephani Epïscopi, s.
Friictuosus in Christi iiomine Diaconus, ageiïs vicem domini mei
Gomardli Epïscopi, s.
Garcia cie Loaysa, en les notes amb lletres, posades a la segona de les tres citades Col·leccions de Concilis, fa a aqueixos pri mers nou prelats correlativament: Metropolitanus, Calagurrilan us,
Gerundensis, Ccesaraiigustanus, Barcinonensis, Eüberitanus^, Laverricensis^, Bigastrmsis, Oretanus, i a l'últim^ Olisypponmsis,
guiant-se segurament pels bisbes subscrits en el Concili de T o ledo i en el decret de Gundemar del 6 i o , tal com ho indica en
Joan B. Pérez en sa a Carta al llegidor n, publicada per l'Aguirre.
En Florez, no obstant, i en Moneada*, que tradueix els dos cànons, impugnen els esmentats títols d'Oretá, Bigastrcnc i O l i siponenc, per no pertenéixer llurs Seus a la Provincia Tarragonina celebradora del Concili d'Egara. En canvi, en Florez fa
bisbe de Vicha un dels dos Esteves que s'hi anomenen^.
Apar que D. Joan B, Pérez fou el descobridor del Concili
Egarenc en el Còdex Ernüianés, únic en què s'és conser\'at el
tal Concili, i aixi ho relata en sa citada «Carta» que inclou
l'Aguirre^ en son estudi titulat Conciliomm Hispanimsitim Chronologia, publicat pel P. Florez^ i en el Prcefatio del citat Pérez
que donà més tard a la publicitat cl P. Risco*. Després en parlaren en Morales en sa Crònica^ i A. Agustí'". Empro fins que
en Loaysa publicà la col·lecció de Concilis d'Espanya" al 1593,
no es conegué el context de dit Concili, que passà desapercebut
per en Pujades, quan al 1609 donà a llum sa Crònica. Al fi en
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Legt Pi¡ÍAus.
Lcg'
Vilulalius.
Sivt Goma.
Bpiícapologio de VUh, t. t, cap. iv.
Esp. Sag., i, u i v i i i , pbnes (7 i 58.
O b . cit., t. I, plana 11.
Esp. Sag., I. I I , pUna 198.
£tp. Sag., t. XL, pbna J26.
Ob. d l . , t. I I , Uib. M I , cap x i v .
Ob. cit., t. I I I , plana 160, noia A.
Ob. cit.

^
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Saenz d'A<iuirre (any 1694) donà a conèixer el text íntegre de
l'acta tic dit Concili. Al Speculiim Officiahittis^ es diu erradament cujus acia ob invasionem maiirorum peñere puix, com s'ha
vist, es coneix integra dita acta.
Aquí, per últim, apareix una vera anomalia, que en cap
nistoriador he trobat explicada ni notada tan sols. I és el fet de
no figurar-hi en eix ConciÜ, cap bisbe manifestament egarenc:
ni llcrgi anterior a ia data de tal assemblea, ni Eugeni posterior
al ditconclavi.
Eugeni, doncs, fou el sisè bisbe d'Egara, i concorrcgué al
quart Concili de Toledo del 633. Veusaquí sa subscripció:
Eugenitis Egarensis Episcopus subscripsi.
El setè va ésser Vicens, qui al 653 estigué representat a l'octau
Concili de Toledo per l'Arxiprest Servand: Servandus Arxipresbyier Viceníii Episcopi EcdesicB Agarensis subscripsi.
Joan fou l'octau i darrer bisbe d'Hgara, i son nom apareix en
el tretzè Concili de Toledo del 683, si bé representat per son
Vicari Samuel: Samuel Presbyter agens vicem Joannis Episcopi
Egarensis. Més tard, 0 sia al 688, assistí en persona al quinzè
Concili de Toledo signant: Joamies Egarensis Seáis Episcopus subscripsi. A l'any 693 figuri al setzè Concili Toledà i amb la s e güent firma: Joamies Egarmsis EcclesiíV Episcopus subscripsi.
Des d'aquesta data en què també cessen les noves dels demés
bisbats de Catalunya, res més se sap amb certesa del bisbat, ni
de l'existència d'Egara.
VIU
LA INVASIÓ S A R R A Ï N A I LA DESAPARICIÓ DE

LA CIUTAT VISIGÒTICA
Entrats els moros a Espanya, pels anys 711, s'anaren apoderant, al penetrar al 713 a Catalunya, d'Herda, Tortuxa, liarciluna, Gerunda, Empuria, etc., fins a passar a l'Afranc^
1
1

A. de la C. Je B., ob. cit., p t i m t r rtgisiri;.
ConJe. Hiit. de la domiHaci.m ÍÍ los lirabei en EsptiHa, cap, i 6 ,
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Com és natural, doncs, tots els nostres historiadors suposen,
per més que res en consti en concret, que Egara sofrí aqueixa
mateixa sort; cal fixar-se, per tant, en l'experimentada especialment, per les Seus i territoris més veïns als d'Egara, com lio eren
les de Vich i Barcelona, de part de les quals segurament s'havia
format el bisbat nostre. Crec que és l'únic estudi que ens pot
donar alguna llum per a entrellucar qualque versemblança pertocant a l'època i manera de desaparèixer la aleshores ciutatgoda,
junt amb sa gloriosa Seu.
Diu Sant Isidor (el Pacense), que després de vençuda Saragossa, els alarbs allargaren ses conquestes fins a la Gàlia Narbonesa.
Sense deixar, doncs, dominada tota la Catalunya, no passarien
pas a l-rança. Una de les nostres ciutats que enrunaren fou
Ausa, on sols hi perseveraren algunes cases que li originaren el
nom de Viciïs (Ausonensis), com també s'ho digué Urgell.
Això provingué, com diu ep Flòrez', de què les ciutats destruïdes, no poguent ésser reparades completament en temps p r e caris, s'acontentaren en restablir algun barri per a habitació dels
cristians, i en anar creixent a mida que augmentessin les persones
i els cabals: i això seguí fins que Lluis, fill de Carlemany, anà
conquerint el territori català, i el repoblà i enfortí, com ho féu al
798 amb Ausona, Cardona, Caserres i altres llocs comarcans,
aleshores deserts^, i sense bisbe la Seu VÍgatana,que s'havia agregat a la Narbonesa a causa de les hostilitats morunes^, segons ho
atribueix en Masdéu"* a en Baluze^, al dir que les diòcesis de
Catalunya, des de la vinguda dels alarbs fins als anys 886 en què
es restablí la Seu de Vich, es subjectaren al Metropolità de Narbona, permaneixent en aquest la Dignitat de Metropolità Tarragoní, fins després de dita restauració, a jul dels historiadors
francesos; creient empro els espanyols, que tal Dignitat passà al
1 Esp. Sag,, volum xxv, planes 9 ; - 6 i XAVIII, plana 6 1 .
2 Dom Bouquet, volum VI, plana 9 1 . Croniíó Moaaiíiench; Nam dvilalem
Ausonam,
Caslrum Cardonam, CaslascrTam, el reliqua oppid·i olim dtierla.
} Obpaganoram infnl·iliaitem, Baluzc, Concordia Sacerdolii el Imptrii, llib. iv, cap. jcxv,
4 Hisl. crtl. Je Esp., x. x l l 1, planes 30>-9 i t. i v , planes i i 1 3 4 - ; .
j Mca. Hisp., llib, iv, cols. 468 i 470.
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bisbe de Vich. No obstant s'hi nota aquí la particularitat de què
en Masdéu combat l'autenticitat i validesa de les dues cartes de
Urbà II al bisbe Berenguer de Vich i al legat Rayneri, suposantni en elles l'afirmació de quà els moros dcstruiren a Tarragona,
Vich i Terrassa, essent així que de Terrassa aquelles no en parlen.
Barcelona es rendí, obtenint dels alarbs algunes capitulacions
favorables, com l'ús de la religió cristiana i de ses peculiars lleis;
puix els tais invasors no s'oposaven a lo que no contrariava les
seves lleis i interessos, sinó al contrari, sa política consistia en
mantenir vassalls per a servir-se d'ells, a fi de què cultivessin
les terres o paguessin certs tributs, per a poder practicar la nostra
religió'. Hi estan en això contestes tots els autors, esclaus, ans
que tot, de la veritat histórica. Tarragona, en canvi, degué r e sistir; i així apareix en el decurs de sa història, assolada i d e sertat «No deixeu als infidels, diu la llei de Mahoma, alçar
sinagogues, esglésies ni temples nous, més siau àrbitres de r e parar els edificis antics, i fins de reedificar-los, amb tal que sia
en sos solars anteriors». 1 el califa d'Orient, Abu-Bekr, deixà
escrit en un precepte: «No turbeu la quietud dels monjos ¡ solitaris, no destruiu ses morades^».
Les dades escadusseres que respecte a l'invasió sarraïna a Catalunya poden espigolar-se en les cròniques pertinents, no són
més que deduccions o induccions, sense altres bases que les suposicions i versemblances; i els fidedignes, encara més escassos,
ben poc concreten per a donar peu a ferms judicis. Fóra temeritat, doncs, empcnyar-se en provar qualque cosa apartada deia
tradició que, essent raonada, forçosament ha d'admetre's a l'ocupar-se dels fets, realment desconeguts, ocorreguts en el temps
mediats entre l'invasió árabe i la reconquesta començada pels
monarques francesos. Davant d'un fet evident i general no hi
caben distinguns ni equilibris, quan no es poden presentar documents verídics que els permetin. El fet eloqüent és, que des de
'any 693, enlloc sonen els noms dels bisbes catalans ni les Seus
1 Florei. Eip. Sag., volum xxix, plana 14^2 Id, l'd., volum ïxv, planes 96 - 7.
J BofaruU ( A . ) . Hisl. de Cul., volum 11, planes 2 8 - 9 .
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per ells regides. Aquesta unanimitat, que també quasi es m a nifesta en el reste d'Espanya, demostra que un mat gros i g e n e ral anorreà cl nostre territori, cessant tota normalitat social i
eclesiàstica. Que apar que els alarbs foren tolerants amb els
llocs capituJats. Això és el raonable, ! sembla comprovat. Fins
un autor modern' diu que els sarraïns concedien als cristians la
llibertat del culte catòlic, perquè, tnancats de temples mahometans, es partien els dels cristians, entre ells i els catòlics, com a
Sant Vicens de Córboba.
Mes, cenyint-me especialment a Egara, ¿h\ ha alguna dada
probatoria de la sort que li tocà en aquella época? ¿Resistí, i per
tant, fou enrunada? ¿Capitulà i fou respectada? Res se sap del
cert. El que sí consta, és, que desaparegué la ciutat romana i
visigoda; que no es parlà més de bisbes egarencs, com succeí en
els demés bisbats de la nostra terra; que s'aixecà al segle ix en
el seti de l'urbs d'Egara, un temple de tradició visigoda amb r e s tes romans i gods procedents d'edificis, al menys, del segle vii^,
segons tots els indicis, el qual implica una anterior destrucció
per l'obra dels homes o la del temps, a menys que es pogués
demostrar l'opinió del Sr. Riaño^, confirmada pel Sr. Lampércz'*,
de què la Capella de Sant Miquel de Terrassa és obra del segle v
o VI; puix que això ja constituiria una prova patent del que diu
aquest perit: ço és, que els alarbs s'apoderaren d'Egara, respectant
empro el culte, i que les incursions d'Almanzor no degueren destruir més que part del baptisteri de Sant Miquel^; el qual, amb tot,
no és prou concret, ja que si els alarbs respectaren el culte dels
cristians d'Egara ¿per qué destruireu part d'un de llurs edificis catòlics? A més, ¿què se'n va fer de les esglésies anteriors a les
1 F . de S e l g u . Núm. i l i del Bokli* de la Sodidad EspaSoIa de Exatrtioiui.
2 Cal tenir en compte que el tei go4 Teodoríc, pef mediació de «on ministre Cossiodor,
donà a principis del segle v, acettadÍMinu preceptes enearainais a U con»ervaeió dels resies
dels edificis fomjns i a la construcció d'altres, aprofitant Ics columnes i liipidcs soterrades entre les runes que cobrien el sol de l'Imperi (Caveda, Eruayo kltlóricn íohre loi divtrsol ginerot
dt Arquiltcíura empltadct en España, etc., cap. l l i , planes 47 i }o),
J BoUliít de la Real /ieadtmta de Bellas Arlei de San Fernando. Núm. del desembre de
1S96. Sessió del 21.
4 Hiíl. de la Arjuiuaura cristiana eipañola. Leccinna en el Alentó de Madrid,
J O b . eil.
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actuals de Sant Pere (segle i x ) i de Santa Maria de Terrassa
Vsegk XI i xii) una de les quals, de les desaparegudes, degué
haver estat la Catedral d'Egara, al menys ja al segle v, del qual
arrenca la memòria de llurs bisbes? S'ha de reconèixer que existiren tais temples anteriors, i que d'ells no en queda altre rastre
que els restes escultòrics de Sant Miquel', de què ja parlaré, i
algun altre escadusser; i per tant, que els homes o el temps
les destruirien, com un xic més avall de la transcrita cita del
•^r. Lampérez ja es rectifica aqueix erudit arquitecte, al sentar
que, o destruí Almanzor^ la susdita part de Sant Miquel, o sia sa
cúpula, o va ensorrar-se. ¿I és versemblant, dic ara, que una
construcció que es fa datar del segle v o vi ( o vii, segons dit
3utor), s'enrunés ja al segle xi, època fixada pel Sr. Lampérez a
la cúpula de Santa Maria de Terrassa i a la reconstrucció de Ja de
oant Miquel, i menys encara si aquest temple es té per obra de
filiació bizantina i de tradició visigòtica, del segle ix, com afirma r entès arquitecte Sr. Puig i Cadafalch?^
¿No és més lògic creure que, o fou destruït pels homes aqueix
t·aptisteri ¡ reconstruït després del tot en el segle ix ( P u i g ) o en
el XI en què es refé i es construí respectivament una í altra c ú pula (Lampérez)? ¿I, per fi, no ho és més encara l'admetre la
opinió del primer, de què l'elevació de la capella de Sant Miquel, es deu purament a la devoció que als segles ix i x es tenia
a dit Sant com proven els innombrables temples dedicats a Sant
Miquel que llavors s'erigiren a Catalunya?
Això, al capdavall, no obsta que abans hi existís en son sol,
Un baptisteri visigod, o que el tal temple de Sant Miquel, aixecat al segle ix, hagués estat utilitzat per al baptisme d'homes i
[ A U Hisl. de Tarrasa, d'eii Ventalló, plana i }o, es diu que "iin cabdill egartnc, ano menai Amald, varó enemic dels enemics de Déu, com li dígiíé el Pontífex Rorai, va fer recollir les pedres disperses d'Egata i rtedifici amb elles les esglésies de Sant Pere, Sant Miquel i
Santa Maria en el mateix sití on esti;ïHé l'antiga Catedral». Mcs com no manifesta d ' o n Iruii
tan brillants informes, sento no poder admetre'ls com a bons.
2 Muhaniad ben Abdala AW Amer Almanzor realitzi sa famosa expedició a Barcelona,
que prengué del comie Borrell, al ¡iiliol del 9 S ; , essent de resuliAts terribles per als c o m a r eani, ( D o i y . Hiiloirí dei niusulmaiu d'Etpagiu, tomo 111, plana 199).
} "Notes arquiíeciòniques sobre Itís esglésies de Sant Pere de Tarrassau,
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dones, separadament, com prevenien els sagrats cànons, servintse de dita capella i de l'altra subterrània que aqueixa conté'.
I respecte a l'antic ús de la celebrada capella de Sant Miquel
de Terrassa, cal convenir amb en Villanueva, Torres Amat,
Puig i Cadafalch, Gudiol, Riaño, Lampérez^ i altres, que primitivamentserví de baptisteri,erapieant-hi tal vegada com a piscina,
el que el Sr. Puig en diu bany romà, que servia últimament de
pila baptismal a la parroquial, i utilitzant la dita capella per als
homes i l'esglesieta del subsòl de la mateixa per a les dones, com
opina en Torres Amat, o al revés. Recorda el Sr. Riaño (loe.
cit.) alguns edificis semblants com són els baptisteris de la Catedral de Ravenna i de Sant Giovanni in fonte, de mitjans del s e gle V, el de Santa Maria in Cosmedin de Ravenna, del vi, el de
Santa Sofia de Constantí noble, del vi, el de Sant Joan de P o i tiers, del vii, el de Riez (França), del v, i els d'Aguilea, N o cera i Albenga (Itàlia). Eulart^ hi afegeix entre els octogonals
amb columnata, com el de Sant Miquel de Terrassa, els de Santa
Constança i Sant Joan de Letran de Roma, del v, el de Sant J o r di de Ezrach (Siria), del vi, i molts altres, abundant-hí també
en ells els capitells de construccions romanes i els mosaics i m i tant els dels romans.
Conde*, a l'ocupar-se del govern de l'Amir d'Espanya, Jusuf
el Ferri, nomenat al 746, diu que va dividir-la en cinc províncies: la d'Andalusia, la de Tolaitola (abans de Cartagena), la
de Mérida, la de Saracusta (abans Celtiberia) i la de Narbona;
essent ciutats de la quarta, entre altres, Tarracona, Gerunda,
Barciliona, Egara, Empuria, Ausona, Urgelo, Lérida i Tortusa.
Com que és l'única dada que d'Egara es coneix fins que reapareix
I Puig i CaJafalch (ob. cit. plana 4 0 ) . Respecte a les meses monoliles macisses, semblants a la que es veu al mig de la cripta de Sjnt .Miquel J e Terrassj, diu l'Eulart (ArchèologU
Françaist, volutn i, planes 7 } 0 - 4 ) que aqueixos altars de massoneria eren generalnient sense
ornaments i tenien u n i cavitat en son centre i una taula al damunt per a cobrir les relíquies i
celebrar primitivament de c»ra al poble1 Obres citades: planes 16 i següenu, íd. 13, id. 40, >d. 340, id. 3 i id. 62, respectivament.
} ArchiologU Franfatit, volum 1, planes 189 í següents.
4 Loí drahel en Eijiaíía, cap xxxvil.
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en documents del segle x, Pacullo, empro, amb certa reserva,
perquè, si bé se sap pel pròleg de l'obra d'en Conde, que aquest
es valgué per a ella d'innombrables cròniques àrabs, com no
¿nota particularment les fonts d'on tragué cadascuna de ses dades,
no puc afermar-me del tot en les seves. La meva opinió és que
t-gara podia ja haver estat destruïda en dita època, conser\-antse n sols alguns escampats caserius", (com succeí amb el vicus
d Ausona), que mantingueren la tradició de la ciutat d'Egara,
nns que paulatinnnicnl s'anà esborrant son nom, mes no sa
ferma tradició que encara dura i perdurarà per sempre més.
Si aquesta dada d'en Conde, fos exacta, tindríem sols acreditada
' existència de la ciutat, poble o territori d'Egara, mes no pas la
seva Seu, malgrat lo dit pel Sr. Codera^, qui combaté no fa gaire
la dita del company Sr. Carreras i Candi, expressada en sa Monografia de Castellbisbal^, de què la diòcesi d'Egara havia mort
amb l'invasió sarraïna. Obser\'a el Sr. Codera, que «si d'ordinari s'atribueix aqueixa desaparició de moltes diòcesis visigótïi^ues a dita invasió, no resulta provat, puix que no desapareguéfen als primers temps d'ella, sinó després, o per fatalitat dels
temps, o per la falta de comunicació, o per la apatia dels cristians, o per sa quasi extinció en alguns punts: i a Aragó i a C a talunya, pogué deure's a la persecució o recrudescencia del zel
religiós musulmà, a l a meitat del segle ix, amb l'establiment a
Osca i Lleyda dels regnes dels Bcniatanil i Benimuza, famílies de
renegats, i tal volta més intolerants.». No podent donar raons
més concretes i convincents que aquestes quatre, tant se valia no
contradir una versió admesa en consonància amb la lògica i amb
el parer de la immensa majoria dels nostres historiadors.
Es clar que F.gATA podia haver estat víctima, per exemple, dels
Francs, que a l'any 799 havien entrat a Catalunya manats per
Lluís el Pietós, cridat pels governadors d'Osca i Barcelona, H a s 1 En Puig i Cadafalch ( O b . cít., pUna i B ) , Jiii a nosire objecte i parlant d'Egara: « y
en lo Ibch ahont s'axecarcn prehiials tdificis, resurcii sols pobres maiics amparades per on
eaitell >.
1 Bol. ¿ela R. Acad. dí la Hisl., tomo xitxvi, plana ^ i i .
;

«1,0 Castell Bisbal del Llobregat", pla"a 9.
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san i Zeid, per a entregar-li llurs ciutats, i quals tropes, secundant l'indignació de Ludovic per haver-se trobat enganyat a
l'arribar als murs de Barcelona, tot dirigint-se a la conquesta de
Lleyda i Osca, destruireu quants castells trobaren, i devastaren la
comarca de Barcelona, des deia qual ciutat es llençaren a les terres
dels cristians per a tornar-ne carregats de botí, com diu Edmond
Nigel-lo, en son conegut poema'.
També^oi/íi haver desaparegut Egara quan l'aixecament de
Aizó i de Billemond, fill de Bera, contra la dominació Franca,
pels anys 8 2 6 - 2 7 , quins camps d'acció foren la Cerdanya i el
Vallès^, que en sofriren molts estralls, quan els alarbs de Saragossa, manats per Abu-Merwan, vingueren a auxiliar a Aizó^; si
s'ha de creure al gran conseller de la Corona Imperial Franca,
Eginhard*, Í als demés autors Franquistes^ que el seguiren en
son judici sobre el promotor de la guerra de l'independència catalana, iniciada per l'Indibil i en Mandoni, primer, i desprès per
Bera; el god Aizó, qualificat de traidor pel cronista de Carlcmany
i de Liuís el Pietós.
Igualment/íoí/irt haver estat anorreada Egara per allà l'any 850*
o 8 5 2 ' en què, segons els Annaliíim Bertinianoriim, una host de
alarbs procedent també de Saragossa i comanats per A b d - e l - K c ryni, en confabulació amb els jueus, passà a cercar i rendir a
Barcelona.
I també, com ja s'ha dit, podia haver sofert Egara la sort de!s
monestirs de Santa Cecilia de Montserrat i de Sant Benet de BaI

Hitc Manroruiii adtrat lemptr lultia lalronum
Hmlibus armigeris alque replela ja/iJ.

1 Diago. ( Ob, cil., planes H • S )•
j [¡uro, de Pellicer.
4 Muratori, Rerum itaUcarum ¡criptortl pracípui anno ¡00 ad annw» l / o o ( Pis. Í I 7 - 8 )
i tret du Duchesne, Annalts reguin ¡'rancomm - • Defecil aJ eum et filiul Beraui nomine WÍIe •
mundus, nec non et alií coniplurcs novaruni renim geniililia tevíiati; cupiJc ¡unctiquc Safracvnis ac Mauris Centaiiium et Vallcnsem rapinis alque incendiïs quotidie infetlabanl... Qiia:
tjtilius in cantum noxia fuit, uf Abumanian vascalis Hariinoncnsium ac Gerundcnsium agrís,
villisque incensis, ciincljs eliani q u e extra urbes invi-iicrat direptis, ciim incolumí cxercitu
CsMraugustani se príus reciperet, quam a nostro excrcilu vel videre potuissel*.
j L J nfjrí.1 ¡liípíimíü i VHiil de Langurdoc, t. 1, plana 970.
6 Bofjnill ( A . )• O b . clt, i. 11, pi. 149 i id., 1. v i i , pi». 1 8 9 - 9 1 .
7 P. !-iu. BPUIÍ» lit l'I Rial Acadínüa de ta Hish'ria, t, xx.M 11, plana 15.
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ges, que amb sos abats, foren victimes de les incursions d ' A l manzor en 985, a l'ensems que Barcelona, Manresa, Sant Cugat
del Vallès' i fins Terrassa, segons es llegeix al Boletín de la Real
Academia de la Historia^ i a en Villanuevfl^
En fi, és sabut que la lluita entre moros i cristians, fou incessant en aquella època, i molt especialment per a recobrar, ara
els uns, ara els altres, aquesta sempre cobdiciada Barcelona, en
quals tránguls és de suposar que hi prengueren part activa els
cristians de 1'encontrada egarenca o terrassenca, si es tenen en
compte cl contingut dels diplomes de Carles Calb, confirmatiu
del de sos progenitors, i els d'aquests mateixos. Ja ho deixà dit
Aynioino: 'Barcinona Civiias, in limite Hispánico sita qtm aliervanle rerum eveniu, minc Francorum, nunc Sarracmortim dítione
subjiciebatur*.
Mes, com en totes aqueixes incursions, a l'igoial que en les
demés de les què en degueren sofrir els poblats del Vallés, no r e sulta comprovada cap dada que afecti particularment a Egara, cal
convenir, davant del fet del silenci de l'història en quant a aquella
Municipalitat i a sa Diòcesi, i a moltes d'altres, des de la vinguda dels moros, que és més versemblant sa destrucció i desaparició
al temps de la primera invasió sarraïna a la nostra comarca, que
en qualque altra època.
I respecte a aqueixa destrucció que aquí apareix de Terrassa,
no d'Egara; tal asseveració, si algun valor té, és el de portar a
ducs deduccions naturalissnncs; la de què ja es suposa la desaparició d'Egara, i la de què en canvi existia ja Terrassa, que
com es veurà, malgrat la confusió que d'una i altra en fan tots
els historiadors, foren dues localitats diferents, encara que, com
és de creure, arribessin a coexistir cl poblet de Sant Pere d ' E g a ra i la naixent vila de Terrassa al redós de son castell termenat^
1
2
ï

Marea Hiipánica. Ap. 137, í n y 9B8.
T . I I I , pi. 113.
Villanueva, Viaje liltrario etc., t. v i i , pi. 210 i t. M X , pi. } i .

4 De gtüis Francorum, llib. iv, cap. 87.
ï El Sr. Riaño digué en el BoUUn d/ la Real Ac^díiiiia dtSan Fernando (DeKmbre 1896)
que la vila va penJreel nom J e T e m s s a d ü s p r è s d e la conquesta i r a b , i que fins alesliores s'htvia
anomenat Egarj. Tal errada J'apreciaeió ve de fiindie en una sola, ambdues diversM loíalilals.
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IX
DOCUMENTS JUSTIFICATIUS DE L'EXISTÈNCIA
D'EGARA
Empro el record d'Egara tardà encara molt a esborrar-sc.
Són varis els documents exhumats pels nostres cronistes i els
inèdits que citaré, sols en lo pertinent, que guarden més o menys
ben conservat el nom d'Egara, que sempre s'ha de considerar
unit a la parròquia de Sant Pere de Terrassa. En efecte: cl d o cument més antic que remembra aqueix nom, és el dels 8 idus
juny del 940 que col·loca a Aqualonga (Valldoreix) dins del
terme del castell de Terrassa, í fa distinció d'aqueix terme i dels
d'Egara, Caldes i altres del comtat de Barcelona: és una permuta
entre Sendred i el bisbe de Barcelona Guillera' dels béns que el
primer posseïa tn termino de Aqualanga sive de castrum Terracia,
vel in termino de Egara, vel in Caldas vel in quocumque ¡oco in predicto comiialu barcbinoneiisi^. Una donació a la casa de Santa
Creu de Barcelona, ubi corpus sánete Eiúalie virghiis biimaUim
quiescit, feta pel comte Borrell, el bisbe Pere, Lauderic abat i V i tard, als 12 de les calendes del 96è, inclou omnes ecclesias de Terracia et de Egera cum parrochias àecimis et primiciis et omni usu
ipsas ecclesiaspertinentium^, la qual dada no sols fa distinció de
Terrassa Í Egara, sinó que revela l'existència d'esglésies a un i
altre poble.
Pujades i Corbera donen compte en ses obres* de certa donació del 4 de gener de l'any 23 de Lotari que fou el 977 i no cl
978 com aquells diuen, feta per na Lcvogodos i per a després
dels seus dies i dels de son fill el clergue Fruyla, al clero ei Sauctce Marice sedis Egarensis. També en Pujades i en Risco citen en
altre lloc una venda que el tal Fruyla féu als 2 de gener del 991
al prevere Bonihomo i al bisbe Eniérigo de varis béns situats m
1
2
)
I

Gailara, GuilUranuí, H'Uaranuí, ctc.
Lib, Anl. I I I , A. C. de B., núm. }68.
Lib, AHI. IV, iJ., mim, ^ 6 .
Llíb. .11V, cjp. XAMi ( o b : c i t . ) i Cfp. X M , pi. 116 i^ípciTlivaniLiit.
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comitatu Barchinonensi infra términos Terracmcis in locum proprium
de Sede Egarense^: i en Pujades i en Torres Amat, un tercer d o cument en què una dona dita Er\-iIo Deodevota o monja, per a
remei de l'ànima dci monjo Ermcmiro i per a després de sos dies,
féu donació de tots sos béns a Sant Pere de la Seu d'Egara, als 4
calendes de gener o 28 ( ? ) de desembre de l'any 14 ( ? ) d'Huc
Capet, o sia al 9 9 7 ( ? ) " De les tres darreres escriptures que obraven encara al'Arxiu
Prioral de Terrassa per allà a l'any i 8 i 6 en què començà a e s criure ses ce Memòries sobre Egara» el bisbe Torres Amat, en d e dueixen aquest^ i en Pujades (loc. cit.), que per anomenar-se de
present la Seu Egarenca, s'ha de creure encara existent en dites
dates. En això objecto, que a més de què enlloc consten més
bisbes d'Egara, des de què al 693 deixà de sonar en l'història el
nom de son darrer prelat Joan, es té una prova indubitable de què
en el segle x no existia tal bisbat, en el mer fet de l'intent de r e instaurar-lo que al 962 tingué, com s'ha vist, l'abat Cessari.
Això de dir-ne en un document Sanclx Maria- sedis Egarensis
i en l'altre in locum proprium de Sede Egarense, no vol dir més
sinó que l'església de Santa Maria (primer d'Egara i després de
Terrassa) conservava el titol i l'honor, mes no la realitat de sa
Dignitat primitiva, tenint Capítol cano-nical regit per un Prior,
com a la Seu de Manresa^ que no per dir-sc Seu sa església
parroquial, fou mai cap de bisbat. L'acte de consagració de la
església de Santa Maria ( 4 nones de g^ncr de 1112) la situa í»
comitatu Barchinonensi, in termino Terracie, iuxia ecdesiam parrocbialem sancti Peiri, in loco eodem ubi müiquitus Sedes erat coustrucla% io qual ve a ésser el mateix que diu la dita venda del 9 9 1 :
infra términos Terracensis in locum proprium de Sede Egarense. o
sia en el mateix lloc de dita Seu o en què hi hagué eixa Seu, com
diu Pacta de consagració. Ambdues escriptures dels 977 i 991
.
.

O b . cit., Uib. IV, cap. xi-.i i Esp. Sag.. t. XLM. pi. .80 respec.ivan,cm.
Obs. ciw. U i b . M v , c»p. L>v. B. d. la R. A. di h H.. t. .^^^>... pi. . 0 .

)
4
5

T . XXX.. <- BoUUrt d,- la Rf^l Acadi""" d' '" Hiil«n^, pis. 9 ' '"•
P. l·Lu, BoLlin dr ¡a K^al Academia de h Hislorm, t. x x x i u , plana 4 1 .
P . Villanueva, Fiaje ¡ilerario, etc., t, xxiit, pis. 109-10.
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ja no existeixen al citat arxiu; si les hagués pogut examinar amb
detenció i íntegrament, tal volta m'haurien donat, sinó més llum,
més fonament per a formar judicis pertinents. I en quant a la
del 997 ( ? ) , amb dir que ni en Pujades ni en Torres Amat no
citen ni una paraula llatina del document, i que ambdós erren
tota la data, queda tal cita ben poc autenticada. En efecte: l'any
14 d'Huc Capet, no pot ésser, perquè sols en regnà 9, i aquell
any en tot cas equivaldria al looi i no al 997, puix que dit r e g nat començà al 3 de juliol del 987, i si realment fos l'any 997,
seria cl 10 de dit regnat. Més encertat, doncs, estigué en Corbera' al dir-ne any desè, fent-lo correspondre al 997.
Respecte a aqueix bisbe Emèrigo, que no es diu d'on és; després de les disquisicions ajambicades a què s'entregaren Pujades,
Torres Amat i Fita (llocs cits.) per a introduïren l'ànim del llegidor sols la sospita de la possibilitat d'haver estat prelat d ' E g a ra, i de l'estudi que ja hem fet de les obres en què es parla dctin gudament dels Hpiscopologis de Catalunya i del Migdia de França^, hem de declarar que no resulta res en concret que ens
indueixi a tal sospita: i que donada la data del 991, tant pogué
ésser aqueix Emèrigo, l'Emèrico 0 Aimcrico, bisbe de Roda,
segons opina cl P. Fita^, com l'anomenat Aymerico o Eymerico
de Ribagorça, a l'obra d'en Mateu Aymerich'', o el bisbe de Carcassona Aymeri o Eimerico que es troba citat a V Hist. de Lang.
(loc. cit.).
Fins a l'any 1017 no es topa amb cap altre document en què
es parli d'Egara, ¡ és en un judici que tingué lloc in Ecclesia
Sánete Maria Egarensis, als 8 de les calendes d'agost d'aquell
any, essent celebrat per en Pons Bofill March, jutge del Palau I
autor dels Usatges^, presidit pels comtes Ramon Borrell i E r messindis i el bisbe Borrell d'Ausona, i litigant-hi el bisbe de
Barcelona Deusdedit contra Ermofret, representant a sa muller
1 Cttt. lUuii., pi. 126.
3 Espeeialmeni VHiií. de Lang., t. i v , pi. 539 i t. v. pi. 338, li Womina,
rich, plí. 193 -7 i VEip. Sag,, Flcjrez, t. xx.tx, planeí 1 9 4 - 9 .
3 Boletín de ¡a Real Academia de la Historia, \. x u i l l , pi. 4a.
4 Nomina, e l e , pi. 1 9 ; .
j Balari. Orig. hisl. de Cal., pi. 443.

ece, d'Ayme -
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Euguncia, i contra Adalbcrt, tutor dels fills de son difunt germà
Eldemar. Aquest document del Liber AnUqiiitatnm\ és importantissim, perquè ens posa en coneixement de l'existència de dita
església, construïda en el sòl en què hi hagué la Seu d'Egara, un
segle abans de la data de sa consagració del 1112.
Un document dels 4 idus de juliol de 1029 ens distingeix
també, com en els abans relatats dels anys 940 i 966, els termes
d'Egara i de Terrassa, amb llurs respectives parròquies o esglésies, com en el dit instrument del 966: és la restitució d'uns feus
reials feta pels comtes Ramon Berenguer i Guisla a l'església de
Santa Creu de Barcelona, quals feus estaven situats infra términos
Egare et Terracia, exceptas ipsampairochiam'^.
Altre document és el dels 3 de les calendes de novembre de
1033, que parla d'un alou que deu ésser del terme d'Egara o del
de Terrassa, diversificant també, com ben bé es veu, els llurs
respectius termes: és el testament de Berenguer Ramon i, deixant a la Seu de Santa Creu de Barcelona ipsiiin alodium quod
debet esse sui juris infra términos Egara sive Terracia^.
Als 6 de les calendes de maig, any 5 del rei Enric, que és el
1036, el bisbe de Barcelona Guilabert, íéu donació a ia església
de Santa Creu de la mateixa ciutat, i de consentiment dels comtes Ramon ¡ Erm^isinia, d^ Ecdesiam Sancta EulaVue qua est
I T . :v, num. 279 ( A . Jo U C. Je B. ) . E t p.rien D u g o ( o b . c i t . ) M 90. ^¡ bè entre
> l t r « e m d « , pr.n per bisb. . m, J d s personatge-. « s U t e m s .non.enat Ugon,
Mo«.ns.:
P. d. Bof.mil ( o b . cit. ) t. . . pi. . 0 8 , donant l'«ny . 0 . 8 en comp.es del i o t ; . M.rca ( o b .
a t . ) Apèndix s.é ( i no . , 6 segon, en P. de Bofarull), qui t.mb¿ el po.a «1 , 0 . 8 : lí.lan
( o b . c i t . ) pi. 4 4 Í : «1 Spccul. OfficM. de 1. C u r i . d d Bisbat qae d col·loca al 10.2 : . Felm
de U Penya ( ob. d t . ) fixant-lo entri; aqneat any i c-1 del 1017.
En Pujades ( o b . d t . , l l i b . x , v . cap. 6 í ) din que d bisbe de Barcdona D e o - D a , a,ud.,
dels comtes Rumon Borrell i Esmes.enda, augn.entà i fins uni ( ? ) a son b.sbat 1 esgles.a de
Santa Maria d'Egara; i encara que no dóna la J..ta, afegeix, que per a saber be 1 un.o ( ? ) de
eixes dues esglésies, cal llegir el qu.rt llibre de les antiguitats de la C . t e J r . l de B a r c d o n . t e
foli . . 0 . I V instrument assenyalat per en Pu).des en dit foli. resulta prec.sament d prec,t..t d d
Lib. Anti^. IV ; núm. ^7^. que per a res parla de tal pretesa unió de l'esgles.a egarenca a la
de Barcelona.
,
, ,
^ Diago ( o b . cit. ) full 94 din al 10.7 i ?• à·^ Bofarull ( ob. cit. ) donen d . 0 ) 0 , però el
I -, , . .
• i> 1 .. c . . . . l ï DIS 2 i 8 - 1 9 el posen com es de llei al 1029.
Lib. Anliquii. i, mini. a j 1 l'ií/"- ^H- '• * " " ' "
"f
Y
'
El mateix opina en Caresmar. ( P - de Bofarull, loc. dl.).
i
llicer.

P. de Bofarull ( o b . cit. ) t. . , pts. a j i - S4! EfUccpologio d, t ¡eh. t. . t , Il..ro de Pe -
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sila in Egara et in Terracia (ctun ómnibus alodiis que sunt in Egara) id sunt Ierras et vineas cultum vel heremum el trilias el arbores
diversi generis jontes ei aquis decursibus el oUvarias et omnia qua
pertinent ad siipradiclam Ecchsiam SanclíE Eulaliee que sunt juris Eccïesia sandae criicis sandequae Eulaliae BarcHnonensis exceptas alias
Ecclesias Terraciae cum illorum pertinentüsK
F,l P. Risco, de Ics
paraules qu(e est sita in Egara et in Terracia, en desprèn que aleshores el mateix s'entenía pel nom d'Egara que pel de Terrassa^.
No ho hauria cregut així aquell autor, fundat en una sola cita, sí
hagués sospitat que tal església de Santa Eulàlia, pel seti en qué
estés construïda, podia estar situada justament en un terrcr part
d'Egara (terme o parròquia de Sant Pere d'Egara o de Sant Pere
de Terrassa), i part en territori de la vila de Terrassa, o sia tocant
al torrent de! \'aliparadis divisori d'ambdues poblacions. Les
«Ordinacions del bisbe Coloma dictades l'any 1601 per ales
esglésies forana i vilatana»^ diuen en la 19 «Per quant havem
vist que lo pont que los pagesos han començat a edificar en lo
torrent (del Vallparadís) per lo qual se va de dita vila a la dita
sglesia de Sant Pere, etc., fassin acabar lo dit pont y a la fàbrica
de aquell donam y aplicam tota la pedra de les capelles de Santa
Eulàlia y de Sant Sadorní que attés están profanades los concedim
Uisencia de enderrocar aquelles y la pedra y manobra quen exirà
se conuertesca a la fàbrica de dit pont». Per algunes referències, en Vcntallü"* apunta que una de dites esglésies, sense dir
quina, degué aixecar-se dins del poble de Sant Pere, i l'altra a
mig carrer de Sant Antoni (de Terrassa). Si aquesta fos la de
Santa Eulàlia, quedaria aclarida eloqüentment l'intenció d e i a
frase cscatida, tota vegada que dit carrer és riberenc del prccitat
torrent divisori d'ambdues poblacions. El fet de qué les pedres
de dit temple servissin per al pont que havia d'unir ambdues l o -

1 Lib. Ant. t. 1, núm. } í Mca. Hisp. sense la frase que poso entre pitèntessU, Apx.
pi. 970. El Spec. Offic. el cita errant el dia i l'any, al dir 6 maig I037. També en parla P . de
BofaniU ( o b . c i t . ) t. i i , pi. 7.
X Eip. Sag., t. 42, pi. i S i .
) • Monog. de la igl. pi. de T a r r a u a > ( o b r a de l ' a i l l o r ) . Apèndix iv.
4 Ti^rram anI. y inod., pis. ü - 6 .

f-i^i

Cl. [. Gironj

Làpida romana del
scírle 11

Pedra rumana ciiipolraiia en
cl portal
de Santa
Maria

Església románica de Santa Maria

Cl¡x¿ Vicens Galizia
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calitats, fa sospitar més i més qu<^ l'enderrocada església, devia
estar molt prop del viaducte.
Un altre document dels i6 de les calendes de juny del 1079
també anomena a Terrassa i als seus termes, i a Egara, o sia en
cl sentit de distingir una localitat de l'altra': és una divisió de
Dens feta per Ramon Berenguer ii, en què es parla de Terracia i
de dominicaturam el staikam et poteslatem siciit paler eoruiii Domnus
^emundus Comes tmebat el ahebat el habere dehebat in ejus terminis
et in Egera.
Amb data dels 4 nones de gener del 1082 consta una venda
feta per Ramon Amat de Sant Quirze a Pons Guillem, clergue
de la Seu Barcelonina, de llurs casa, terres, vinya i molí del ícrtninio de Terracia, in loco qui nuncupatiir Gaiam, in ParrocUa
Sancli Petri de Egera^. Aquí, com es veu, comença a aparèixer
la parròquia o església parroquial de Sant Pere, amb el nom de
Sant Pere d'Egara, 6) anys més tard que la de Santa iMaria de
Egara, i en el lloc o partida dita Gayà ( n o m que encara es serv a ) , del terme del castell de Terrassa. Als 3 de les nones de
desembre del 1113, l'abans dit clergue, ja canonge, estableix a son
nebot Pere, cognomcnat Poc, i fill de Pere Miró, ses esmentades
possessions, situades in comítatii barchinone in Vállense infra términos par rochie Santi Peíri Egare in loco dicto Gaiano^. 1 als 5 de
les nones de març del 1114, aquest Pere Miró ( a ) Poc donà a la
canònica de Santa Creu de Barcelona els abans dits béns que tenia
in comitatu barchinone sive in ['alíense infra términos parrochia
Sancti Petri Egare in loco dicto Gaiano*.
Corbera cita ducs donacions, una de Pons Guifré, de varies
vinyes del terme de Terrassa, feta a Déu i a Sant Pere Sedis Egarensis, a les calendes de gener del 1091, i altre de Gilia i sos dos
fills Pere Gispert i Jarbert Miró, feta a Sanctcs Maride Sedis Egarensis, d'unes cases juxta prínfalani sedem Sanctae Maria; i alguns
camps i vinyes, firmada a les calendes de novembre del i i o i - \
I
a
)
4
}

P. de BofaruU ( o b . cit. ) t. l i , pi. 112Lib. A«l., t. I I I , núm. J69.
Lih. Atil., \. M I , núm. j 6 s .
Lib. Aní., t. U I , mim, j 6 j .
Hn Corbeia ( o b . cii., pi. 116 ) no dóna la font d'aqueixes dues cites.

58

EGARA-TERRASSA

Respecte a la paraula Sedis que aquí s'usa parlant d'ambdues e s glésies quasi adjuntes, cal remetre's a les consideracions que he
fet a l'examinar ara mateix cl bloc dels tres documents dels anys
977> 991 ' 997- L3 t de Egartnsis seria una e en l'original.
En una donació de les calendes de gener del 1096, del mas
Ricario amb ses cases, terres i fonts dels termes de Terrassa i lloc
dit Perera, feta per Raimond Amat, fill de Lobeta, i sa muller
Ermessinda, a sa filla Ermessinda, li donen també ipso alaudio et
ipsas vineas qiiod hahenuis juxta Jgera\ essent com es veu aquesta escriptura, altra de Ics que evidencien ambdues localitats i
termes.
L'acta de consagració del temple de Sant Marti de Sorbed^,
que sols ha publicat íntegrament el P, Villanueva^ ,i que porta la
data del 17 d'abril del 1096, innova que el bisbe àc Barcelona
Eolch anà aquell dia a Terrassa, en el lloc antigament anomenat
Sorbed, i sol·licitat pel probíssim baró Gcrbert Uch i sa muller
Lcdgarda, hi consagrà una església a honor de Sant Martí, fundada in episcopium 'Baixhinonense, infra ternmws Sa?ictÍ Pelri Egarensis ecclesite, cmn hac ecclesim Samti Martini slaí subdita ab anitqiio tempore... qitod si, qiiod absit, perpelraverít donec jtixta kanonicarn censuram Episcopi Barchinoti, et clericoruwqiie eiiis restituerit,
excomiinicatiotie obnoxius permavebit, salvo in ómnibus Jure Egaren sis ecclesiee*.
Cal recalcar aqui que amb data dels 7 calendes febrer del 1108
apareix per primera vegada el nom de la població de Terrassa
aplicat al poble vei de Sant Pere d'Egara. Es una donació del
comte Ramon Berenguer m, a favor de la Catedral i bisbe de
Barcelona de totes les capcllanics pertanycnts al comte en tot el

t Vicar. Cat., t. IV Coslnim Ttrracií, niím. 4, i I. vi Je TnsllalB núm. 4 1 .
3 Viladecavalls ( a ) l.a Tarumba.
} Viajt Ultrario e i c , t. xix, pis. z i o i 311. AbaDt d'ell eniprò l'havia copiada el bisbe
Torres Amat en ses Memorias de Egara, entre;;adc5 a la R. A. de la H. i no publicades per
ella fins al iS^H gríciíis ;il ? . f'ita. Cn Pujades, (ob. cil.), llíbs. jv i x v i , i caps. 24 i 43, r e s pecti vimient en cita alguns fragments. També en parlen Marca, (ob. cil. ), Uib. iv, col 4 7 ; ,
Diago, ( o b r a citada), cap. 8 1 , i Etp. Sag., t. xxix, pi. 343.
4 Aquest document existia a l'Arxiu Prioral de Terrassa.
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bisbat susdit, i entre elles hi va inclosa la de S. Petri de TarraciaK
Una venda de Ramon comte de Barcelona a Berenguer Sala i
Ermessen ( d i s ) , ens conserva cmprò cl nom d'Egara, alodinm
ffieum franchum, id sunt kassas, kas(al)ibus, oriis, orialibus, terris
cuitis et heremis..., in Chomitatn Barchinona in Parrocbia Sandí
Petri Eg(a)rensis in loctim voctlatum Properio de Eg(a)ra. Aquesta
escriptura porta la data del 6 de les calendes d'octubre de i i i o ,
está molt malmesa en son trassumptc solt del 12 calendes d ' o c tubre del 1307, i ho sento extraordinàriament, perquè d'haver-lo
pogut desentranyar íntegrament, tal volta m'hauria confirmat un
fet que ara sospito amb molt fonament. El trasllat d'aquesta
venda ^ està esborrat, particularment en un lloc tan interessant
com el de les confrontacions, que són traslladades així: a parte
Orietit torrent qui scurrit (parrochiap.., Meridic in alodio de me
Komite, de bocdduo... vero cirü in alodio Saucta Cruce, Saíida'que...
Els llindars del mig dia i de tramuntana són ben clars: mes no
pas així el del sol ponent; i en quan a aquest i molt especialment
al del sol ixcnt, tal podrien especificar, que es manifestés clarament la situació de dita finca, respecte la qual faculta el comte
al comprador, per a fer-hi quod voluerÍtÍs, quod de ipsa kassa qui
ihi Jeceritis non exeat ad me Comes nullum iiiahim amoreet sewitium
michi exeat de ipsa kassa ei quantas que vices ego voluero aprehenderé
potestatem de ipsa kassa quam ibi jeceritis vos emptores, non teneamini michi nec nieis dare potestatem, nec de fortnütia quam ibi jeceritis vestri íiec vestrum ynio habcain per alodium franchum ei iibernm
et concedimus vobïs cuitis et heremis cum percliíüa et MolauHnis et
Mavsis quod sicut habeatis ut solcbatis habere in aliis ¡ocis ibi ubi sokhaiis hahere per alodium Jranchim et liberum. Si aquell torrent
que assenyalant la confrontació d'orient íriírríV/íííTor/jííí... és, com
jo crec el del Valiparadis, que passa per la parroquial de Sant Pere
I Esp. Sag., t. xKix, pi. 467, Apx. x v i i ; el P . Risco, aquí ni a U plana 148 en què
í'ocupa de lal instrameni, ni el P. Fita, liiuen d'on el treuen. Es el documenl núm. 9 i mim.
34} del Lib, fÍHlij. I i IV, [especlivament.
1 Tomo IV del TrasUaw, núni. i 3 ¡ . l-'scripiures de Ramon Berenguer 111.
j Aquesia paraula se l'obliJi el íopisia que féu el irasUal modern del cilal t. v i .
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i no per cap altrc; donada la situació del dít alou amb cascs i
horts, ' dins de la parròquia de Sant Pere Egarenc, en cl lloc
anomenat «l'roper d'Egara»^, i cl fet d'incloure's-lii una pareliada, ^ molins, "* cases, masos, i les casa i fortalesa que hi farien
els compradors; tot plegat fa sospitar que aqueixa venda, fou
l'origen de l'edificació del concebut casttíl que voreja aquell torrent i que s'aixeca en un tcrrcr tocant al sol d'Egara; puix no
pot pas referir-se Xú fortalitia a h fortitudine de què parla la d o nació Real (de què parlaré) a na Guillcrma de Cabrera del 1252,
inclosa en el castre de Terrassa, situat dins de la vila, ni hi ha
recort ni raso-e de cap altra fortalesa dintre Vurbs'^ d'Egara.
I si a n'aqucixes particularitats s'hi afegeix la de què, al dors
del trasllat solt del 1307, s'hi llegeix aquest rètol: Traiislatum
instrunienlum Bernardi de Scintilles de Terralia. que com es veurà
era llavors el senyor de! castell Sanlpcrenc, crec que no és aventurada la suposició qu.; acabo de fer respecte a la citada venda
com a originària del dit castell.
La consagració de l'església de Santa Maria, ja citada, diu que
aJs 2 de gener de 1112, Raimond bisbe de Barcelona, consagrà
domus Dei in honorem ejusdem genitricis Dei Mar'u in comitaiu Barcinonensi, in termino Tarratiae ( o sia en el terme del castell de la
població de Terrassa) juxta ecchsiani parrochialem Sancti Pelri, ïn
loco eodem ubi antiquiius Egarensis sedes erat construda: és a dir,
en el lloc on estigué construïda la Seu d'Egara. Acaba dient que
Sunt auiem recondiíae in praelibato altare venerandae rcUquiae beatissimoruni martyrum Caesaraugiislanorum et saudorum tnaríyrum
Severi, Juliani atque Valenlini^.
De la col·locació de dites relíquies se n'alçà una acta que copiaren Torres Amat ^ i VillanueI El fons de dit torrtnt tol és ple d ' h o r u .
I Prop d'Egara està situat el castell forà.
3 Nom donat * la plana del dit castell f o r i .
4 En cl present treball cito alguns molins situats en el Vallparadil.
5 No l'oblidí, diu en Ptlla i Foigas en sa Hiitcrla dtl Ampurdàn, plana 317, que la p o blació «mb barris era Vurbt, i qui- aquesta amb el territori er» la àvilat,
6 lAirca ( o b . c i t . ) - Apx. 146. Pujades llib. rv, cap. 42. Eip. Sag., 1. X L I I , Apèndix
10. Villanueva ( o b . ¿ i i . ) t . xix, planes a o j i a i o . Fiti, B. dt l·i R. A. dt ¡a H,, t . x x x n t ,
pi. 47. Torres Amít (Mein. cit. ) . 1 Ventalló, Tur, anl. i moJ., plana 4 1 .
7 Mi-ro. cit. Apx. 8, B. dt la R. A. dt ¡a H., t. %xxi 11, pi. 27.
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Va' del trassumpte del pergamí original que es trobà dins de l'ara
de l'altar major de Santa Maria el 24 de setembre de i 6 u , junt
amb les relíquies, i qual trasllat obra en l'acta que de tal invenció va aixecar-se en dita data, i es tancà dintre de la mateixa ara.
Miró Sacer, clergue de l'església barcelonina, donà a Déu i a
la canònica de Barcelona, un alou que posseïa infra fines Terracie
in parrochia Sancti Jtdiani de Altura'^ in loco qui dtcitur Prads, i
que confrontava a orient ÍH via publica que tendit de Matadepera ad
foriini Sabatelli vel nsqiie et in alodiis de RibiJiaiada i a migdia ín
mansiones que dicitur Buadela el in via que descendit ah Egerra ad
janidiclum fòrum.
Acte firmat als to de les calendes de maig de
1126, per Sant Olaguer arquebisbe de Tarragona^.
Una venda dels 3 de les nones d'octubre del 1143, d'una finca
del terme de Terrassa i de la parròquia do Sant Pere d'Egara*,
que com altres actes distingeix aqueixa parròquia entre les del
terme terrassenc, m'innova que Sicardi ¡ altres vengueren a B e renguer de Terrassa mitja peça de terra iu coniitatu BarcUnone
infra terminum castri Terracia in parrochia Sancti Peiri Egera in
Gaiano.
Un altre document dels 6 idus de març del 1153, és una r e s titució que fan en Guillem de Terrassa i sa muller a la casa de
Déu i de la canònica de Barcelona, i a Berenguer de Terrassa,
comprador de la finca de la venda anterior, d'un mas habitat per
Pere Durant, que injustament usurpaven a dita canònica i al citat
Berenguer (canonge), i qual mas estava situat in harchinonensi
comitaíu in parrochi Sancti Petri de Egera, in termino Terracie in
1 O b . cit-, I. XIX.
2 El primer volum de m i • Biblioteca hisiòrica larrassencJ • ès la • Monografia de Sant
[vilü d'Altura».
í Lih. Ani. t. l u , núm. j ; 4 , A. de U C, de B. D ' u n a i·i'o qua ilur ad fonim SahaUlli
en parla el document núm. 184 de dii llibre datít al u n ; i del mercat de Sabadell, el de
mim. 16} de les Kscriptures de Ramon Berenguer 111, i i·l J c núm. 1 7 ; del Cariulari de S .
C. del V. ambdós del 111} i de l'A. de la C. d'A. ( P . Fita, B. dt la R. A. delaH.:
a. 1300,
t . ' x x x v i i ) . La segon» via o sia la d'Egara a Sabadell, empalma encara amb la primera lie
Maudepera a Sabidell, avui carretera provinciji i abans cami militar fins a les fonts del L l o bregat (llin. dticrip. mil. de Eip., t. iv, plana 62 V
4 Lib. Anl., t. l l i . núm. {47.
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loco dido Gaiano^, paraules, si bé invertides, iguals a Ics del d o cument anterior.
Alegret de Tuidell donà al 1159 l'esglésía de Sant Miquel (del
Taudell, Viladecavalls) a Dea et ecdesïce Sandx Maríce et Samli
Petri de Egara et Geraldo Priori ejusdem loci et canonids sandi Rnyf... Et hoc autem concedo et volo ut non liceat hominibtis alodii md
de Tuidell baplismiini pceniimtiam neque sepuUuram stisdpere nisi in
prefata ecclesia sandi Michaelis aní in ecclesia sandi Petri de Bg(a)ra^. A la façana de l'església de Santa Maria de Terrassa hi ha
un petit ninxo, dintre del qual s'hi veu una lapidcta de marbre
blanc, que recorda a un individu de dita família dels senyors del
castell del Taudell, i que díu així en lletra gòtica:
Obüt Petriís de Toldell \ miles undécimo Kalendas | Odobris anno
MCCXLVIIL
En testament del 8 de les calendes d'abril de 1217, na Saurina
de Claramunt deixà a Vecclesie Sandi Petri de Gera XX solidos^.
Torres Amat inclou en ses repetides Memorias una concòrdia
feta als 8 idus de juliol de 1233 entre l'abat de Sant Llorenç del
Munt i d prior de Santa Maria de Terrassa, sobre una qüestió
concernent a la capella sande Eugenie que sita est in parrocbia sandi
Petri de Egara*.
Aquesta capella de Santa Eugènia fou, segons en Torres Amat,
convent de monges, com consta en la venda feta al 1244 per
Arnau de Peralta i sa muller Bonadies, Pere Mestre í Bercnguera,
muller sua, a Guillerma de Brancha, religiosa donada de Santa
Eugènia, d'un camp que tenien per Guillem de Terrassa in termino Tarratie in parrocbia Sandi Petri de Eg(a)ra^. Com que
aquest document parla d'un altari SandcE Margaritcepasito et cvdi1 Lil·. All., I. I I I , núm. ; ; o .
1 Apèndix I I I de lei Aítiiicriai d u d e s d'en Torre* Attiii, I. 35 del B. de la R. A. de la
H., pi»i> 3 ; , Pujades llib. IV, cip. X L I I , i Ventalló, citen el primer fragment, me» r ú l l i m
dón» errada 1« data, del 1154 (Tar. on/, y mod., pi. j j ) .
3 Vicam. Cala., t. iv, Caitrum Terraàt. A. C. d'A.
4 Pujadc», o b . cit., llib. i v , « p . x i . i i . Torres Amat, Mtnioriüs citades, plana l6 i Ven_
talió, Tar. Anl. y Mod,, pi. ; o , mes errant la data, al dir i s a j .
; Pujades, íbíJ., Torres A m i i , íd. i plana 11, R Í K O , ob. cit., plana 181 i Ventalló, llocs
ans citats.
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ficalo in honorem Dei in ecclesia Sandcc Eugetiice, això explica el per
*^^iéy dcsaparescut l'edifici convent, ha consenat aquella capella,
encara subsistent, la dedicació de l'altar de Tcsglesieta, amb preferència al nom de la Santa Patrona del ccnobi. Als 14 calendes
d'octubre del 1060, Ramon Cherucci, donà tal església de Santa
Eugènia a l'abat Oldegari i cenobi de Sant Llorenç del Munt'.
Amb aquesta escriptura, són tres les que, com s'ha vist diuen
Egra en lloc d'Egara. Sobre això diu en Pujades^, que amb la
varietat dels temps, s'ha corromput el nom d'Egara mudant-lo
pel d'Egra. No hi ha tal cosa; puix en tais casos es tracta s e n Jíülament d'una abreviació. Les que realment són corrupcions
degudes als copiants, són aqueixes: Egera, Agera, Egare, Egerra,
1 Gera que he trobat en la documentació referent a Egara.
La última cita del nom d'Egara està consignada, segons l'autor
de l'història de Sant Llorenç del Munt^, en una acta firmada per
l'abat d'aquell monestir. Guillem, 111 ( 1262-65 ) a favor de Guillem de Ficulnea de Sant Pere d'Egera.
En essent aqui, el poble de Sant Pere d'Egara, que feia un s e gle i mig havia començat a canviar son nom antic, pel més mo dern de la veïna població de Terrassa, a usar-lo indistintament
des d'aleshores, a mitjans del segle xiii, deixà ja sa primera n o menclatura, la qual va perdre's definitivament, com en els segles
X i XI perderen la seva Ansa, lluro (llurona, Alarmta), Alcalà
(Akalei) i el Castnim Odaviam, adoptant les de Seu de Vich, Civitas Erada (Freía, Treta), Sant Boy del Llobregat i Sant Cugat
del Vallès, respectivament, i al segle xii Sant Andreu d'^^mV
Tomis, Aqitestoses o Ces Matoses, i al xiii dita Civitas Fracta, prengueren l'una el nom de Sant Andreu de la Barca i l'altra el de
vila del castell de Mataró.

,

Dr. V c r g í . i Mir«»c, - San. U o r c n . del Munt, son P " - ' - *<>" P ' " " ' ^ ^ ' ^ ' " J " -

plana ¡o.
1 O b . cil., Uib., IV., cap. xiíi.
i Ür. Vcrgis i Mir^só " Sani Llorens Jcl Mm.t. L I Í . ». pi»"» «5-
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X
L'ANTIGA POBLACIÓ DE TERRASSA
ETIMOLOGIA
Cal ara estudiar cl procés històric del lloc de Terrassa, que es
Iransfomià en vila a l'anar creixent al redós de son castell o palau, eix de la població. L'aparició de Terrassa en l'història
pàtria, fou en la cèlebre i discutida Capitular de Carles el Calb
de! 843 o 844, expedida des del monestir de Sant Sadurní de T o losa, a favor dels habitants de Barcelona, i del castell de Terrassa,
en raó a T ajuda que donaren a les tropes de Ludovic el Pietós,
quan al 801 s'apoderaren de la capital catalana. L'autenticitat
d'aquesta Capitular que Diago, Pujades i Baluze copiaren del trasllat que al Liber primus Antiqitilatuui de la Catedral de Barcelona, i amb el número i, fou fet a l'any 898, siguò molt discutida, especialment quan la guerra «dels Segadors», en qué, per
autors Olivaristes o Filipisles es combaté apassionadament l'existència de dit document, que per als nostres escriptors era el glo riós títol origen de la nacionalitat catalana. Sols citaré, com a
curiositats oportunes, tres dels llibres contraris, apareguts aleshores: el que al 1640 donà a l'impremta, en Rioja, secretari del
duc d'Olivares, amb el títol á*Aristarco de la Proclaiimción católica de los Concelleres y el Consejo de Ciento; el que publica al 1642
en Pellicer de Tovar, Cronista Major de S. M., rotulat. Idea del
principado de Cataluña, í el donat a llum al 1644, per Casanueva,
La Cataluña francesa, brillantment rebatut per Fra Rius, en son
Cristal déla verdad, espejo de Cataluña, de l'any 1646. Les disquisición? que seguiren a les esmentades, han estat moltíssimcs,
i tot per no haver-se cercat i publicat l'original que, segons m a nifestació de D. Pròsper de Bofarull, Arxiver de l'Arxiu de la
Corona d'Aragó, feta al 1830, i constant en una nota solta, fixada
en l'abans dit llibre, existia aleshores a l'Arxiu de la Catedral,
conegut pel de «les escales», al dir dels Arxivers de la Seu, que
així li asseguraren. Creiem unànimement, tots els aqui aplegats,
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que constituirien un gran aconteixement diplomàtic Í un gros
servei a la nostra història, la troballa i publicació del tal document original, i sobretot cl posar en execució cl pensament del
bisbe CataM, que hauria realitzat el bisbe Morgades, a haver viscut quelcom més, de publicar Íntegrament tots els valuosos d o cuments traslladats en els quatre volums del Líber Aniiquitatunt
esmentat.
No m'he proposat pas presentar en aquesta ocasió cl llarg i
embrnllat procés que podria desenrotllar-se, si tractés del molt
que s'ha discutit sobre l'autenticitat de tal privilegi, ni de si fou
expedit al 843 o al 844, ni de l'època del seu trasllat, obrant al
precitat llibre. Sols cm permetré apuntar, que les còpies conegudes d'aquesta transcripció, afegeixen a la data, la dicció pridie,
essent així que aquella diu tan solament Data h idus Junii atiiio
quarto regnaníe Karolo glorioso rege. I no obstant de què aquest
pridie, corresponent al 12 de juny, demostraria que fou al 843 i
no al 844, tota vegada que el quart any del regnat de Carles cl
Calb començà al 20 de juny del 840, es contradiren aquells autors
i els que els seguiren, a l'adoptar el 844 en comptes del 843, com
així devien fer-ho a l'acceptar zc[\xc\\ pridie sobreposat. Mes cl
cas és que com que en tal data no hi consta el dia dels idus de
juny sinó tan sols els idus, i aquests abarcaren del 13 al 29 de
dit mes, no es pot conjecturar l'any precís de dit diploma, que
d'ésser fet ans del 20, resultaria de l'any 843; i des d'aquest dia
en avant, del 844.
Ara, en quant a la data del trasllat, combatuda, entre altres,
per en DIago, qual opinió tractà de desfer en Pujades amb raons
insuficients, i l'autor refutat pel citat Rius, no té cap valor el que
aquests diuen, perquè parteixen d'un malentès, com ho és el dir
que fou a l'any 900, perquè aquest sigué el primer de la mort
del rei Odon, en ocasió en què Wifred era comte de Barcelona,
)a que Otton o Eudes regnà des del 887 al 898, en quin últim
any, en què mori Odon, o sia al 11 d'agost del 898, segons
D. Pròsper de BofarulP, mori també Wifred 1, i el succeí son
I

Condti vinJiutdoi, t. i, plina 33.
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fill, Wifred i i , conegut a l'ensems per Borrell; Wifredi quem vocaverunl Borello, com consta en documents al·legats pel dit Bofarull ( o b . cit.), i ho fan notar Diago, Rius, Balaguer (obs. cits.)
i altres, i ho diu també la capçalera de l'esmentat Precepte C a rolingi : Hoc est exemplar parcepti trandatum in dvilate ^archhiona
in anno primo quo ohiii Odo rextempore domini Borrelli Comiíis filii
quondam Wifredi etdem nominis nuncnpati, post reversionem barchinonensium.
I per lo tocant als arguments que donaren els que s'empenyaren en refutar l'autenticitat de dita Capitular, són capciosos, r e buscats i primfilats, com a obres, la major part d'elles, degudes
a plomes apassionades en contra de Catalunya, o mogudes pels
Poders interessats en l'anorreament de la mateixa, i al fi i al cap,
encastcllades en provar generalment que l'entrada de Ludovic a
Barcelona no fou deguda a 1'entrega que d'ella I¡ feren els cristians de dins i fora la ciutat, sinó a sa conquesta realitzada pels
Francs.
Encara que al 985 o 986, com diuen Diago' i Corbera^, amb
el saqueig de Barcelona pels moros, fossin cremades les escriptures i privilegis, això no vol dir que havent-se concedit dit
Precepte, no sols a Barcelona, sinó als del castell de Terrassa i a
tots els del comtat, no s'haguessin conser\-at algunes de les v à ries còpies que els interessats haurien tret, i que alguns dels tais
trassumptes no hagués servit per a fer-ne el trasllat amb què es
comença el primer Liber Aniiqititatum de la Seu Barcelonina; puix
diu aixi l'únic paràgraf que de dit privilegi publico, perquè illustra els punts que acabo de tractar:
Itaque noium sit omniíim sanda Del edesia fidelium atquenostroriim prasentium sdlicet et fidurorum partibus Aquitania, Seplimaniíe sive Hispània consistendum magnitudini guia progenitonim
nostrorum magnoruin siqiiidem ortodoxorum que bnperatorum, avii
videlicet nostri KaroU, seu giiUtoris nostri Angustí Ludcnuid audoI O b . cit. ( llib. 11, cap. x u i ) '
I Calaluüa ilusiraia ( plana 417 ) : que iporta uní curióla esciíplura de l'Arxiu de Sant
Llorenf del .Munt de dit any, en q u i s'hi llegeix: ibidem laortui, vil capii mnl omnti hahïlaH •
libus dt Ciidci·i Civilaie vil de tint omlíatu juí ibidem iniraverant.
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ntatetn imitantes gothos sive hispanos intra BarcUnonam famosi no>tnms civiiatem, vel Terraciuw castellum quo habitantes simul mm
íí ómnibus qui infra emidem comiíaium Barchinonani hispani extra
"vitatem quoqiie consisíuní, quòrum progenitores crudeíissimum jugum inimicissime chrisliani nominis gentis sarracenorum evitantes ad
eos fecere confugium et eatidem civiiatem illorum magnice potenticc lif^^ter condonarunt, seu tradiderunl, et ab eorundem sarracenorum
poteslate se substrahentes, eorum nosiraequae demum libera et promta
volúntale se sithjecerunt'.
Ara bé; com que amb les concessions fetes per Carles el Calb,
en primer lloc, als gods o Iiispans de dins de Barcelona, i als
habitants del Castell de Terrassa, imità aquell Emperador les
atorgades per Carlcmany i per Lluís el Pietós, com ja s'ha vist,
1 Carles cl Calb repeteix al cap d'unes quantes ratlles més^, dit està, que els beneficis atorgats a la nostra gent per Carlemany en
sos referits privilegis de caràcter generaP, desconeguts per cert
dels iiistoriadors, i les concessions fetes als catalans per Ludovic
Pius als anys 815 i 816* que tan estreta relació tenen amb la Capitular de Carles el Calb, deuen tenir-se per atorgades als habitants del Castell termenat de Terrassa.
I he dit castell termenat al de Terrassa, perquè aqueixos castells eren construccions fortificades que tenien certa rodalia o

I Per més que aquest príL-eple hagi estat publicat integrametit per Diago, (llib, ii,
" P . IV, ob. cit. ). PuiaJes (llib. Í;Í, cap. r , ob. eil. ). Flóre/ ( t . x x i x , plana 4 j i , ob. cit. ) ,
Feliu de la PeHa ( t . i, plana 2 ; } , ob. í i t . ) , Sanpere i Miquel, Historia dt Barctlona, cit. (pla •
" ' 3 í ) . i a l l r e s ; i donat fragmentiriainenl per E. de Corbera, Vida y htdios maravillosos dt
"•' Maria de Ctrvellàn, llamada Maria Sn^ós (plana II ), la Noliàa Universal dt Cataliiíla
(planes ¡ i - i ) , 1« Revista de Ciencias Hisióricai Çt, it, planes jgo - j ) J. N. Roca, VEpilomt
>>isliSrico de Monlserral, d' en Serra i Postius ( plana 4j8 ). Vil·les, Noticia de Cataluña, Pi i Margal! ( o b . cit., plana 1 J 9 ) '^i Proclamación Católica d la M. C. de Filipí (IV), etc., dels C o n •eller» de Barcelona, planes 107-3, ' ^" Ventalló (Hisí. de Tar., plana 117), com que tots el
porten amb nombroses errades, hauria donada la cópía integra i comprovada amb l'intel·ligent
Mossín Josep Mis, sots-arxiver de la Seu de Barcelona, que vaig treure del Liber ^ntíjiuVa tum i dç l'esmcnlat A n i u , 6Í no hagués temut ¡'excessiva llargària d'aquest treball.
1 -..el ifsis cemialper imptriaÜum apícum sanctionem eonetiiam clemenUr eonftrre,
) Decrets dels anys 7 9 ; i 812, Hísloire de Languedcc, t. ti.
4 Piteo. VHa Ludovieí ((o\. 4 1 7 ) , Baronio, Annales, cit. ( t . IX, fol. fii6), Pujades ( o b .
=it., llib. X, caps. I i v u ) , Feliu de la PcH» ( o b . cit., planes J47 i 1 4 8 ) ; Hisloire dt Langtu***! ( t . u, pis. j j i 34 ) , i Sanpere i Miquel, Historia de Barcelona, cit., ( C o l . Dip. Dts. ix i x ) .
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terme, i quals senyors gosaven el dret dit jure castri, amb obligació de recollir llurs habitants dins del castell, en cas de guerres.
Tais castells tenien un terme molt extens en els segles ix i x,
comprenent vàries parròquies i castells, mes després es reduí llur
extensió, donant lloc a altres castells termenats'. Sabut això, es
comprèn l'importància que el susdit privilegi donà al castell de
Terrassa, a quals habitants, no solament als que en ell moraven,
sinó a tots els de la rodalia o terme, que d'ell depenien, els hi
foren concedides aquelles aprisions afavoridores de la repoblació
del país dessolat pels moros i les demés llibertats en els privilegis Carolingis contingudes. El fet, demés, de què Carles el Calb,
al concedir-les, anomenés exclusivament a Barcelona i a T e r rassa, i que entre els salvadors d'aquella mentes especialment als
habitadors de dit castell, prova dues coses: que devien ésser
pocs els castells catalans que es mantenien lliures del domini
sarraï, quan tant distingia al nostre, en Carles el Calb; i que no
devien ésser en poc nombre els terrassencs que ajudaren al deslliurament de Barcelona, quan feren remarcar-se tant, fins a o b tenir que en dit important privilegi hi constés especialment llur
cooperació.
Davant, doncs, del contingut en el decret de Carles el Calb del
844, concedit als que cooperaren amb els Francs al deslliurament
de la terra del domini dels alarbs, i confirmant aquell Emperador
les disposicions de Carkmany i de Lluís el Pietós a favor dels
habitants de Barcelona i del castell de Terrassa, ha de convenirse en què queda demostrada la existència de Terrassa almenys ja
en la data del primer de dits privilegis de Ludovic, o sia al primer de gener de l'any 815. SÍ es coneguessin els al·ludits d e crets de Carlemany, consemblants als tres esmentats de son fill i
de son net, tal volta encara es podria fer remuntar la antiguitat
de Terrassa, al regnat d'aquell Emperador, començat en la n o s tra Marca al 768.
Res té a veure, doncs, al nostre juí, aquella Egara romana i
I Carrer** i Candi; Llifoni d'Història de Citalunv', en cl ctin de 190) - 4i tlels • Eatudií
Vnivettítiñt Catalans».
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visigòtica, nascuda i morta en el sòl que ocupà després en record
tl ella la parroquieta un dia de Sant Pere d'Egara i més tard de
Sant Pere de Terrassa, amb el castell tcrmenat de Terrassa, o r i gen de la més moderna vila i avui ciutat tcrrassenca. La confusió que quasi tots els historiaircs han creat a l'amalgamar les
poblacions d'Egara i de Terrassa, talment com si fossin una sola,
ha donat lloc a molts malentesos que confio anar aclarint en el
curs d'aquest treball.
Aqui ve el cas ara de manifestar que dissentint de les ans c i tades etimologies voluutarioscs d'en Cortès i d'en Sanpere i Miquel, al proposar la filiació d'Egara per al nom de Terrassa,
tampoc accepto l'opinió d'en Torres Amat', de què el tal nom
es lormà de terra i rasa o sia «arrasada», que és la etimologia
comunament admesa, segons en Balaguer, qui per altra part r e gistra^ també la teoria d'en Cortès, com igualment ho fa en A. de
Bofarull^, Tal opinió adoptada per alguns inexperts autors m o derns, ha estat ja combatuda pel docte P. Fita^ qui demés suposa que Hgara, fou denominada per sa fortalesa o castre. Xerrada, cl qual ve a fer a la ciutat d'Egara i al castell de Terrassa
no sols coexistents sinó dependents l'un de l'altre un una data
en què havia transcorregut un segle i mig de l'invasió sarraïna a
la nostra terra, i durant qual espai de temps havia cessat ja tot
record d'Egara; i, demés, hi afegeix una opinió novissima basada amb una dada moit respectable: tal és la de què « el que lli
soni en documents alarbs J-J"> (Terraja o Tarraja) indueix a
creure que es va pendre de la red o atarraya de sos forts murs ¡
alcàsser».
De seguir-se tal opinió, s'hauria de convenir en què son castell era obra o quan menys possessió dels alarbs a l'època de la
capitular de Carles el Calb; tota vegada que aquest, en son decret
del 844 adoptava el nom de Terraciwn, sinònim, segons dit a u 1

Memòria adrcfada > la R. A. de la 11. Manuscrit D. 96, ¡a citat.

2 Ob. cit., t. :, plana }ï7.
3 O b . cit., t. I, planes 163 i 165 -6.
4 B. dl la R. A. de h H., t. nxxin, plana J4. ircball critic de la - BiWioteca Històrica
T a r r a u e n c a » <lel diisenanl.
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tor, de Tarraha o Tarraja o Terraja, que era el que per aquells
anys ( 8 5 6 0 857) li donaven els alarbs per sa atarraha 0 atarraya.
i això no pot admetre's, perquè es contradiría amb aquestes p a raules de la citada capitular: Terracíiitn castellutn quo habitantes,
que denoten la possessió del susdit castell pels cristians de l ' e n contrada. No ens podem, doncs, conformar els terrassencs en què
el nom de la nostra ciutat provingui dels alarbs.
Veus aqui el text alarb aportat pel P. Fita. Prescindint del
enrunament de Terrassa que assenyala al 852, de què ja he parlat, cmpró que no consta enlloc concretament, explica en el Boletín de la Real Academia de la Historia^ que: A l'any 242 (de la
hègira, 9 maig 856-29 abril 857) escrigué l'emir Mohamad, a
Muza, fill de Muza, per a que convoqués a la gent de Ics fronteres i ataqués a Barcelona: i portà allí sa expedició i es derrama
pel pais: i en aquesta empresa conquistà el castell de Tarraha,
el qual es troba a l'últim dels alfoces de Barcelona; i del quint
del boti alli agafat, es feren les ampliacions de la mesquita aljama
de Saragossa fundada i aixecada per Hanax el Sanani, un dels
tabies»^. Es traducció feta pel Sr. Saavedra, semblant a la del
Sr. Fernández i González en les Historias de al'Andalús por Abeti
Adhari de Marruecos i traduïdes directament de l'historiador alarb
Abu Abdallah Mohammed ben Adsari cl Andalosí, autor del s e gle XIII. F31 P. Fita creu que aquest castell de Tarraha, era el de
Terrassa; puix per raó del |, no pot confondre's amb el de T à r r e ga, població molt menys il·lustre i de l'alfoz o districte de Lleyda.
Ma modesta opinió és que, de referir-se, com és molt probable, aquest castell citat pels alarbs, al mateix castell indicat en el
privilegi de Carles el Calb, l'anomenarien a sa manera els alarbs,
mixtificant el vertader nom a n'aquell donat pels cristians, o sia
Terrassa, i no perquè a falta de nom els en hi suggerís un, la
xarxa de sos forts i muralles; puix que tenint-ne tots els castells,
á'aíarraya, ens restaria el record d'alguns altres castells amb
noms consemblants al Tarraha o Tarraja.
1
2

T . XXXIII, planes ) ; > ; 6 .
El text original el doni Dozy en lon Baiano-l-Mogrib

U, pl«na 9 8 .
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XI
NOTICIES REFERENTS AL CASTELL-PALAU
DE TERRASSA
1 seguint ara el fil de l'història del castell de Terrassa, acuUo
acjm amb reserva la següent cita que d'un castre amb dit nom i
sense fixació de sa situació, en fan Marca' i VHistoire de Langnedoc^. Es una donació de l'Arxiprest Protasi ¡ altres cinc comunitaris a favor del Monestir de Sant Andreu d'Hxalada: Nam et ego
Atila dono... vinea I qiiod babeo cum IViiidane Jratre meo, qui infronlat in sirata et in castro Tarraça, datada als xvn de les calendes d'agost, any xv del Rei Carles, o sia al 855.
A l'any 874, es veu que el Castre Terracinenc estava en poder
d'un prevere apoiat per un tal Baio, segons apar del diploma del
ï . " de juliol de dit any, atorgat a favor del Bisbe de Barcelona^
que anà a Attiniaco a qucrcüar-se davant de l'Emperador per
1 Mca. Hi$p. Apèndix 26.
2 T . II, Doc. I4S. "^o' ^9^- Amb iot i isser el mateix document d'en Marca, va datat al
16 de juliol del 854. L'any, al menys, és visiblement errat, t r a í t a n t - a e e o m es tracta del regnat de Carles el Calb.
) Nostre distingit company Sr. Carreras i Candi, en sa monografia de i Lo Castell Bisbal
del Llobregat», plana 10, basant-se en eixa frast llatina, Casirum Ttmidtirnsis lianum id
BardHotia ad Rubriealam ainnem, cregué que el tal castell fou el que més tard es digué Castell
Bisbal, puix no pogué ésser el situat junt a Tarrassa situant-se ptop del Llobregat. Cal distingir, afegeix, aqueixos dos castells emplaçats dins del territori de Tarrassa, o sia el de junt
al riu i el d'Egara. Ignoro la font d'on treu dit autor aquella cita, perquè no ens la diu el Sr.
Carreras, més, percatat de què tal Capitular, al dir cailruni Tirraàntmc, no afegeix que fos
viànum i,¡ Barànonm ad RuMailum awium{'),
crec que aqueixa frase no pot provenir més
que de la nota posada pet Bouquet al peu de la reproducció del susdit document inserit en el
t. VII, dels Escriptora de la França ( plana 681i), o sia que dit castre era Tarragona: Vianum
id Barcínoni ad Rutricalum uiioií.ii, indigenis Tarraco, qual manifestació repel·liren ¡a els P P ,
Florez i Risco (Esp. Sag., t. x w , plana 9H i t. XLII, plana 199). " E m p r o s'errà greument en
el nom, diu el P. Tlorcz, i llci advertim perqué no equivoqui a altres; puix encara que cl nom
de Tarragona sol desfigurar-se més que en Tarracinenc, amb tot, en el cas present, no denota
la nostra ciutat, sinó l'antiga Egara anomenada també Tetrada (a\\it Tarrassa ) com és i n dubtable i a el mateix conspira la situació expressada per Bouquet /unl al riu Rubrícalo, el que
pcrteneix a Tarrassa, i de cap manera a Tarragona ».
( • ) T . XXIX, de VEsp. Sag., plana 4S7- Capitular citada, treta dt la Col·lecció de Sirinond, 1. II, tit. xLvi.
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tal detentació del territori, en qué hi estava enclavat dit castell;
el qual suposa Pagrcgació, de la que llavors podia ja ésser parròquia de Sant Pere d'Egara i del terme de dit castre de Terrassa, a la mitra de Barcelona. Marca', Baiuze^, Risco^, Bofarull
(A.)-*, Fita^ i altres, detallen cl fet.
Diu el P, Risco^ que el territori d'Egara, en el temps que ara
historio, es digué Terracinense, del poble anomenat Ttrracia, que
fins a l'irrupció dels moros havia tingut cl nom d'Egara. Si la
última frase es refereix al territori Egarcnc, dit després Terracinenc, per sa dependència del Castrum Terracinaise, és justa; més
si es lliga amb al poble de Terrassa, no és exacta; perquè aleshores s'hauria vingut a dir que aquest s'havia anomenat Egara
abans• de l'invasió sarraïna, i per tant, que del poble d'Egara
n'hauria provingut el de Terrassa, cl qual, com es veu en cl
present detingut estudi, no resulta pas.
El P . Fita' creu probable que aquest BaÍo, és cl de la làpida
de Sant Pere de Ciará que donà a conèixer D. Josep M." de P e llicer*. Als anys 904 i 967 sona el nom del tal Baio en dos
documents que donà en Campillo', i encara se'l veu subsistcnta
la comarca propera a Terrassa, als primers anys del segle xi, si
bé apareixent, ja difunt, dit Baio. Poderós magnat í batlle de
Terrassa seria aquest facciòs, segons diu el P. Fita en el lloc c i tat'". I realment, resulta que era un personatge de visu, en un
document del Cartulari de Sant C u g a t " que cita un alou de
Teudisclo índice siue de Baio, amb data del 1008. En dos docut ídem poilea eoitqaíilus eil quod eailmm Terraeinmienie i v ^ ¡ubditum paleilalí
fiui'onii frr Preibylrrí iniolintiani luo ri'ullaril, remtdiumijtti hint mulo fioítitlabal
(Marca Hispànica, llib. iv, plana }ÉI ) .
2 Dialriha etc. i i , Je sa Collectia màxima mntUioTMm e u .
3 E¡p. Sag., t. iLn, pUni i^^.
4 Hiil. dl Cal., t. if, plana I ; ) .
j B.dela R. A. delaH., i, 3 j , pi. j 8 .
6 Elp. Sag., I. XLii, ptina 199.
7 Loc. cil., plana 39.
8 lluro, planes 379 .So.
9 Dhquiíiiio melhodt etc. Ploneí t o i 16 delí Apítidú.
10 Bolttln de la Rtal Academia de la Hiiloria, t. x u r i r , plana l^,
J i Núm. ; .
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ments de dit Cartulari del 1013 i en altre del 1106, que en e x tracte publicà Mn. Más', hi consten algunes propietats que foren
del difunt Baio.
Qui sap si aqueix prevere o el seu protector Baio, intentaven
ja desprendre llur territori tcrrassenc de la mitra de Barcelona,
per a restablir Pautonomia diocesana d'Egara, com al 962,
Cessari^, abat de Santa Cecilia de Montserrat, tractà de restaurar la Metropolitana de Tarragona, a l'ensems que totes les a n tigues seus sufragànies, anomenades per ell K munific¿ncies» i
entre elies la d'Egara.
Era al 962, quan Cessari, per mitjà d'un prevere, dit Galindo,
envià una carta al Sant Pare Joan xii, en què li comunicava,
anonienant-sc ja arquebisbe, que els bisbes de Lleó i Galícia
l'havien consagrat Metropolità de Tarragona i de totes les Seus
sufragànies d'ella, durant l'iipoca goda. S'ignora la resposta
del Papa, però es suposa, en vista de dita oposició, que no se li
permeté realitzar sos desitjós, puix no consta pas enlloc que els
aconseguís^.
Alzog'*, qualifica aquesta carta de «grotesca i ridicola», i afegeix que amb tot i haver-se'titolat Arquebisbe, Cessari es vegé
reduït a ésser abat de Santa Cecília, i en canvi el P. Fita^ aixecà
sa figura, sentant que el Papa no el repel·lí com a farsant i a m biciós, sinó que estimant vàlida sa consagració, li deixà l'honor
encara que no la jurisdicció d'arquebisbe, cssent-Ii confirmades
després, a títol d'«abat exempt» i immediat súbdit de la Santa
Seu, les possessions de Santa Cecília de Montserrat i de Sant
Pere de la Portella.
En Marca^ registrà aquest document del Papa Benet vi, del 16
de desembre del 971. Cessari encara vivia al febrer del 982.
1 Rev. de la Aioàación Arlislico• Arqueolápta Baraloncsa. T . m , niinis. lo, 11 i 179.
2 El tal Cessari, aleshorus dit, prEviiru, ja apareix en la veniia a fivar seu fvta d'un atoQ
• de la CISA de S a n u Cecilia de Montserrat, per üruda i son ñll, a les calendes de juny del
943. Marca Hitpánica, Ap¿ndix 7S.
J Port» aqueixa carta VE¡p. Sag., t. xix, pl. jyo.
4 Hiitoria LcUiiáilica, 1. 11.
j BoUlin de ¡a Rtal Acudtmia dt la Hislorm, t. x x x v m , p|. 31}.
6 Marca Hiipdniea, Apèndix u i .
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No perdent de vista el castell de Terrassa, que el 874 s'ha vist
en poder d'un prevere de la facció d'en BaÍo, exhumo un document inèdit del 921, del Liber Avtiquitatum d'aquesta Seu, contenint la venda d'una terra sita in appmdÍtÍo de castrum Terracia
in locum quem vocant Palatiofrado.
Aquesta escriptura és de gran
importància; perquè revela un Palau o Castell' destruït, situat
en un lloc dependent del castell de Terrassa; cl qual confirma
que aquest era termenat, puix que, com de costum en ells, contenia altre castell dintre son terme^.
Altre document he extractat del Cartoral de Sant Cugat del
Vallès, que cita aqueix Palau enderrocat, i que, per no allargarme més, sols diré d'ell el pertinent, ço és: que les terres amb
dit instrument permutades entre els Comtes de Barcelona i W i tard abat de Sant Cugat del Vallés, radicaven in comitaiu Barchinonense in termino de Terracia in locum vocitalum villa de Milanos,
llindant; De circi namque in strala qtd pergit de Sit. Felicis per
Palatiofrado usque ad ipso Mugíale, qual document, datat al 1013',
evidencia que aqueix Palau destruït fou prop de Sant Feliu de
Milanys, parròquia sufragània de la de Sant Quirze de Galliners
o de Terrassa, també del terme del castell de Terrassa.
Un tercer i últim document he extractat de l'esmentat Cartulari* en què es parla de dit Palau o Castell: és el testament de
Emma, fet al 1024, amb el qual llega un alaudem quod habebat in
Pala lio fracto.

I C . de S. C . del V, ( A. de la C . de A , ) ; núm. l o i ; PuL·lio audilo... dicto cailro,
3 Lib. Aní., X. III, núm. j j i . «la nomine domini ego Adali et Sentramiindo uterque
«fratres, vinditore» tibí domno Teuderico epiïcopo emptore per hanc scríptura vindilionia
• nostre vindimus tibí terra noin» p r o p r b tjue nobis aduenit de g^nitore nostro et est ¡pH
• terra in comítatum bJichínoniinse in apendilio de castrum Terracia in locum qiiem vocant
• Palalio fracto, et affront.it J e parte oríentíí in ipso torrente qui discurrit ad Terracia, Et
• de merídie in ipsa via. Et de ucíJiio ín terra de Sanció vel suoi herede*. Et de circii in t e m
' d e me emptore .. per pretium soldis vi... F^cla ista vinditio ii idiií marcii Anno xxiii regañante Karolo rege post ubitiim Odoni regi Sígm. Adsla SigiD. Sentratnundo qui hanc ven •
• ditionem fccimus et firmare rogavimus, etc. •.
3 Número 11 de dit Carloral ( A. de la C. d ' A . ) .
4 Número 143. No té data, mes en Balati Origettít hiiióricol de Cataluña, plana I J I )
l'atribueix a l'any 1014. Hm permeto canviar el frtio que dit autor dóna, per fracto, perqai
l'original diu fra"o.
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Inseguint l'estudi del castell de Terrassa, anoto la ja citada
permuta del 940, entre Sendred i el bisbe Guillera, dels béns que
posseïa l'ji íerininio de Aqualonga stve de Castruiu Terracia, vel in
termino de Egara, vel in Caldas^.
Puc citar lambé la venda del 967, feta per Aruind i Gumersinda, a favor de Dessideri, d'una vinya, in Comitalum Barchi'
nona in termino de Caslrum Terracia in locum qui vocatur prope est
de Rio Villa Ocua^.
El testament de Ramon Berenguer cl Vell, del 1076, consigna
la deixa a sos fills Kamon Berenguer i Berenguer Ramon de ipsum castrnm de Cervaria et de Tarrassa ei de Graniana^.
En. un instrument de! 1094, que registra possessions de Sant
Cugat del Vallès, s'hi llegeix: Alodia et possessiones que siint in
Castro de Terratia*.
A la Marca Hispànica es veuen mentats, en la Butlla de Calixte II a favor del Monestir abans citat, uns Alodia et possessiones
quae stint in castro de Tarrada, amb data del 1120'.
En un conveni del 11 j o entre e! vescomte Bernat Amat, sa
muller Almodis, en Guillem de Cardona i en Raimond Folch i
sos fills, amb Deusde, donaren a aquest en comanda, varis castells i entre ells el Chastrum de Terracia^.
Al 1143, com ja s'ha dit, Berenguer de Terrassa' comprà a
Sicarda i altres, mitja peça de terra in Comitatu Barchinone, infra
terminum castri Terracia, in parrochia Sancli Petri Egera, in OaiaAlfons I donà en esponsalici a sa futura muller D / Sanxa de
1 Lih. Ani. 1:1, nüm. j68. ( A. C. de li. ).
2 « O torrent de la Oca», coïn Jíu en Campillo en una nota a aqtieii document, per ell
publicat íntegrament en sa Diiqiiisilh nitíhoiíi, etc. planes 16-7,
j Granera (bisbat de Vicli). Document niim. 3 de la Col·lecció de Ramon Berenguer 11
donat fl conèixer per D. P. de BofaruU en Loi Condet de Biiralima
vindicada.
4 Cartularí de Sant Cugat del Vallís, mim. 8.
; Marca Hiípàttica, Apíndix } É ; .
6 Llib. VI à'Enagenaciotta del Rtai Palrimonio, fol. 1435, núm. 2, i Kieor. Cat., t. iv,
Cattrum Ttrratít. ( A . C. d ' A . ) .
7 AqueM canonge de la Seu de Barcelona bi un dels tema»enci bíogratiiis en mon
q u a n volum de la • Biblioteca Hislúríca Tarrassencn -.
8 Lili, Anl., t. 111, núm. 3 4 ; .
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Castella, onze castells, í entre ells el de Terrassa: això fou als 15
calendes de febrer del 1173 '.
Guillem de Cardona i Geralda, als 4 idus d'abril del 119OCOmanaren el castell de Terrassa a Guillem de Claramunt, son c o n sanguínia, quedant aquell cmprò castellà del dit castre, segons
ho manifesta cl Claramunt en son testament dels 5 calendes de
maig del mateix any, deixant al Monestir de Sant Cugat del V a llès, el seu cos cum milU solidis Barchinonensibus ad opus ipsiíis
clatistri (el qual és una dada importantíssima que fixa 1'época en
qué degué començar-se tan bella obra), i, demés, una dominicatura seva de Terrassa^.
Els tres abans citats, junt amb na Elisscnda, muller de l'últim,
empcnyaren a favor del reí Alfons d'Aragó, la vila de S a badell i els castells de Rabona i Terrassa, als 8 idus de març
de 1192*.
I al 1205, Raimond de Guardia, atorgà testament, deixant a
son fill Guillem, el castrum de Terrada^.
Saurina de Claramunt féu testament, com molt anteriorment
s'ha dit, als 8 calendes d'abril de 1217, deixant també el seu cos
al cenobi de Sant Cugat del Vallès, i que faciant omni lempon
arderé unam lavipadam in node in daustratn (el qual suposa ja
construïda l'esmentada obra d'art), i al seu fill Guillem, varis
castres, i entre ells, els de Terrassa i Rubi*.
A l'any 1223, Guillem de Montcada, atacà i prengué a T e r rassa, sense poder apoderar-se de son castell. Així ho diu
Jaume i en sa Crònica; mes, amb tot i no expressar a quin castell es referí, no dubto pas que volgué dir el de la vila^.
El vescomte de Cardona i altres, absolgueren i definiren a favor d'en Guillem de Montcada i altres, tota reclamació per danys
I T . XII de TrasUats, núni. 146, folü 4 9 - 51.
a Ficar. Cat, t. iv Caitfum
Ttrralit.
y Id., id.. Id.
4 T r u l l a t i de les escriptures d'Alfons 1, núm. £47.
; Cart. de Sanl Cugat del Vall¿s, núm. 61 ] .
6 Citar. Cal., t. fv, Caiírum Ttrralie i t. I delí Traíllala de Jaume i> núm. 7 J .
7 En Ventalló. ( Tar, aitl. y mod., plana 114 ) descnu cavalleresca ment cl combat, inspiranl-(C en un antiguo maniiicrito.
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i violències, i en seguretat del pacte, entregaren varis castells
amb el de Terrassa'.
Als 27 d'abril del i 2 j o , Raimond Folch de Cardona, i Tarroja, encomanaren a en Guillem de Claramunt, fill de Guillem d i funt, i de Guillermina, i nét d'altre Guillem, el castre de T e r rassa^,
Per allà al 1235, ja consta com a vila Reial, la de Terrassa,
per tenir-hi son Palau, el monarca: Castrum de Terracia el do>nos quas teiieiis in villa palatii de Terraliam, es diu en una d o nació feta per Jaume i al Convent de Sant Cugat del Vallès'.
Tal volta l'adquirí la Casa Reial, per no haver cancel·lat aquells
Senyors el susdit empenyo del 1192.
Amb data dels 8 de novembre del 1240, es firmà, com s'ha
vist, una concòrdia referent als deutes que pesaven sobre varis
castells, junt amb el de Terrassa, entre els germans Guillem de
Cardona, Raimond Folch i Raimond Berenguer d'Àger, tutors i
curadors de Guillem i Berenguer de Cardona, fills de Guillem,
d'una part, i de l'altra, D." GuIUerma de Claramunt•*.
El nostre gran rei en Jaume, tan afectat per l'altre sexe, als 8
d'agost de 1252, féu donació vitalicia a la dilecte nostre Guillerttie
de Capraria diehus ómnibus vite veslre Castrum et Villam de Terracia cum omni dominio et jortiiudine et Castlanis ipsius Castri et Filie et cum casis et casalibus... El sí á nobis füium vel füiam hahueritis illi fillius vel filia si vixerit habeat post obitum vesirum dictum
castrum et villam^.
Aqueixa Guillerma de Cabrera aprobà la venda que de son
castell i rendes de Terrassa féu son procurador Bonanat de P r o vensana a Felip de Solario i Bernat de Fàbrega, als 7 calendes de
juliol del 1263".
Més tard, Jaume i concedí a n'Arnaldo de Solario habitatores

I
a
3
4
i
6

Mireli Sanï, t. i, "B. de la R. A. de B. L., pi. 285.
Traillits de Jaume 1. I. 1, núm. 499Graliarum \, part i,* del I. 8 6 4 ; foli lO.
T r a s l U u de Jaume 1, t. 11, núm. 816.
T r u l l i u de Jaume i , t. ), núm. 1)04.
pergamí de r . \ r * i u de U Seu de Barcelona,
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in Terracia d vestris inperpetutim statitum Palatii nostri^ de Terracia... salvo et retinmto que seniper nos et nostri possirnus ibtdem
hospitari qiiinciunque et quantcuiusciimque in Terracia venimus, etc.
Sa data: als 4 idus abril 1272^. Aquí el Rei apareix reincorporat del dit castre, per virtut, sens dubte, d'haver mort sa susdita amiga sense successió d'ambdós, com realment no n ' h a g u e ren. Empro, poc temps tingué el castell, el tal Solà; puix als
17 de les calendes de novembre de 1275, Jaume r en féu donació
a altra dilecle nostri dompne SibiUe de Saga amb condicions consemblants a les fetes anteriorment a la Cabrera'.
Empro, segons un document dels idus de juliol del 1288, de
Alfons I I , referit en una confirmació de Pere i n dels 15 calendes juliol de 1335, es diu altra cop, Castri et villam nostrim de
Terracia*.
Jaume 11, als 6 nones maig del 1300 prometé que no separaria de sa Corona, el castre i vila de Terrassa^.
Demés, consta que el rei Jaume 11, amb data dels 2 de les
calendes de juny de 1313, encomanà Í« perpetuutn tibi Romeo
Cardona habilatori dicti loci de Terratia el tuis, Palatiutn nostrum
Terracie, cuni domam nuncupala Cort que est contigua dicto Palatiolo
et cum barbacana ipsius... pro sitis perpetuo Caseri nostri... el faceré
teneamini lu et tui maiorem cohabitationem nostram... et pro nos et
noslri successores et filii riostri seniper tu ad dictum locum nos vel ipsos cotitingerit declinere posstmque in ipso Palatio atque domo còmode
hospitari et semper tu ei tui cennamini tenere et herere paratas in ipso
Palatio nostro sexte lectis cum suis apparalibus et parabsídes sive seu tellas ad servitium nostri etc., tot el qual en Pere 111 ho confirmà
als 5 gener de 1337^.
Amb data del 23 maig 1316, el Rei exigí del vescomte de
Cardona que li entregues el castell de Terrassa'. Mes ais 5 idus
I
3
}

En altre lloí de dit document l'anomepa c u t r e .
Reg. del 1271 i l 7 ; , foli 30.
Reg. del 1170 ú 76, p»rt %.', foli joo-

4

Grul. I de Pere ni,pan

;
6
7

Gra!, de 1199- i}o>, t. 197, foli l a j .
Gr^i/. Pel. U I , dels til~ -'i^, part i.*, i. S63, foli IIO>
Reg- 24)1 foli t02 (Jaume I t ) .

i . \ foli 146.
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gener 1337 confirmà a en Romeu de Cardona el privilegi que
Jaume 11 li havia donat als 2 de Ics calendes de Juny de 1313,
atorgant-li el susdit Palau Reial junt amb sa Cort i Barbacana.
En aquest document es diu, demés, que: AttenÚaites palacium
nostrum de Terracia esse in parie dirucalum et àestruclum. Ideo
volaües reparaiione et restanraiioni ipsius... commaidamus etc..
Cmicedenles tibí qiiod tu et tui possüis faceré et niutare ipsis Palatw
domo et Barbacana Pórtale sive Portalia ad valitatem nostram et dicti
Palacii et (acere alia opera idiUa, etc.'.
El dia 7 de les calendes de maig de 1338, Pere i i i novament
confirmà sa promesa d'inseparacíó a favor de Terrassa^.
També ho tornà a prometre ais 5 idus de juliol de 1343, dient
que a nostreque Corone Regie retinebimus inperpeiuum^.
Al 1347, com en altre lloc he dit, apareix en Berenguer de
Far caserius uoster (del Rei) en el castell-palau de Terrassa, com
a hereu i successor d'en Romeu de Cardona, i al 1354, son g e r mà Pere de Far.
Segons un instrument del 10 de gener de 1362, en Ferrer de
Manresa, és qui tenia en féu, pel Rei, la castlania del citat castell^.
Pere 111 redimí i recuperà el castre i vila, d'en Pere Jaume i
Ferrer de Gualbcs que el tenien en penyora d'un deute de 48.000
sous, cobrant 3.200 sous d'interès. Això fou als 29 d'abril del
1374'.
Al 1392 degueren ésser venuts a carta de gràcia, per l'Infant
Marti a la ciutat de Barcelona, els castells de Terrassa i de Rahona
i fes viles de Sabadell i de Terrassa, per 50.000 florins, segons
consta per la firma de domini de l'Infanta D." Maria, atorgada
per raó de dita venda^.
Veig en el « Manual de Novells Ardits» que continuaven essent
de Barcelona dites vila i castre, i que en G. de Muntanyans era
I Gral. dels I J Ï 7 - ) S . / - a " i . ' . t- 8 6 l , foli i i o .
i C r a í , 4 , ^ a r j 1,', t. 864, fol I i 8 , « ' r o i I 1 9 .
J Gral. Pel. 111, del 1 }4* "^ 4 ! . / " * " *•'• '• ^7S' *^°'' ' ^ í - P"''l'Cat en m« obr« «Llibre
d«U privUïgit de Tarrassi *, pUna 494 Grai. 47. Reg, p ï l . f o l . 15».
i Grat, 51. Reg, 915, fol. 12S rriro.
6 Reg. J I 0 8 , fol. 6 1 , rtlrc.
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castià de Terrassa al 1432'. Aquest castlà degué ésser n ' A n t o ni Guillem de Montanyans, hereu i successor d'en Romeu de
Cardona, fins al 11 d'abril de 1457, *^" ^^^> )""t ^nib sa muller
Elisabet, féu donació de dita castlania a son fiil Francesc^,
El Portant-vcus del Governador havia pres el castell i la vila,
per manament reial, a l'any 1449^. I al 1450, en vista de què
les protestes de la ciutat de Barcelona, a la Reina, no havien e s tat ateses, el Consell de Cent acordà enviar una ambaixada al
Rei per a què tomés les coses 3 l'ésser i estat d'abans*. Així
degué fer-ho el Rei; per quant, al 1451 tornaren a nomenar,
com sempre, els Consellers de Barcelona, procurador seu en d i ta vila^. Al 1456, es suscità en tal Consell la conveniència de
entregar al Rei, o el comtat d'Empúries o qualcuns dels llocs de
què n'era senyora Barcelona; í havent-ho deixat el monarca a
la discreció de la ciutat, el Consell de Cent jurats-acordà restituir-li el susdit comtat, i cobrar-se els llocs al·ludits, que eren
Elix, Crivillent, Tàrrega, \'ílagrassa, Terrassa, Sabadell i el castell de Rabona*. Fins al 1462^^, hi ha dades que permeten s u posar que continuaren essent de Barcelona, el castell i vila de
Terrassa; mes havent esclatat la guerra contra Joan 11, degué
apoderar-se'n el Reí, puix amb data dels 17 d'octubre de 1472,
retornà aquell les viles de Terrassa i Sabadell a la ciutat de Barcelona, en sa capitulació firmada a Pcdralbes^. Per fi, al 1481
se'n reincorporà Ferran 11, al confirmar al 19 de setembre de
dit any^. les incorporacions dels anteriors Comtes de Barcelona
i Reis d'Aragó, i la renúncia de la donació dels dits castells i vila
de Terrassa que la Cambra Regia havia fet a favor de la Reina

I
I
Fizea,
}
4
i
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9

T . I, plana 281.
Venda del Castell • Palau de Terrasía feta peU Consellers de dita u n i v e n i u t a Pere
alf S de juliol tie 1661 (Manual especial de l ' A n i u N'otarial de T e r r a s s a ) .
«Manual de Novells A r d i u » , T . 1 1 , p l a o a S ; .
O b . cit., t. I I , plana 9 } .
O b . cit., t. I I , plana 117.
O b . d t . , (. I I , plana i ) i .
O b . cit., t. I I , plana, 403Ob. cit., t. 11, planes S !4 • Í70. Apindi».
Divtriorum j , reg. JS47, fol. I J I .
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Isabel, la qual a instància dels jurats i prohoms de la vila i de son
terme, els retornà aquell mateix dia ala Regia Corona'.
Del u d'abril de 1457, com s'ha dit, fins al 30 d'octubre de
1499) fou castlà de dit castell, cl ja mental Francesc de Montanyans, qui havent mort intestat, tingué en tal data per hereu, a
Honorat Dimas d'Horta i de Montanyans, al qual succeí en Pere
Francesc d'Horta i de Montanyans, en virtut de la sentència del
Portant-vcus del Governador de Catalunya recaiguda en una
causa fallada als 12 d'agost de 15 21. En testament de dit castlà,
datat als 16 desembre de 1541, s'anomenà hereu a Jaume H o n o rat d'Horta í de Montanyans, i en el d'aquest, firmat als 21 de
abril de 1556, sa filla Agna de Montanyans, fou nomenada hereva, després d'haver mort intestada la muller del testador, Elisabet
de Requesens. Dita Agna, féu hereu a D. Miquel de Cruïlles i
de Requesens, en son testament del 30 d'abril de 1583, i aquest,
en el seu dels t... de novembre de 1611, a D. Josep de Tormo i
de Viladcmany, i fidcicomissaris, a la mare i germà del Tormo,
na Ginebra vídua de Jaume de Tormo, i a en Lluis, els quals,'
als 19 de febrer de 1622, vengueren el citat Castell o Palau a la
universitat de Terrassa, per 29.500 lliures. Tal municipalitat
sols el retingué fins al 8 de juliol de 1661, en què, per 32.200
lliures el vengué a en Pere Fizes, major, comerciant de Barcelón a ^ Fins aquí arriben les cspcctàncics de l'esmentada venda del
Palau a dit Senyor, el fill del qual, Pere de Fizcs, menor, quebrà,
i els béns anexes al castell s'anaren fraccionant, i passant a mans
de varis propietaris, fins que la part més important del Palau,
amb sa torre, fou adquirida darrerament pel Notari Sr. Carranca,
qui ho enderrocà tot, menys la torre, per ell restaurada. Les
cascs adjacents i la font, tan antigues, desaparegueren no fa g a i res anys, al procedir-se a la quadratura de la Plaça Major.

I » Llibre delí privilegis de Tarroísa • ( o b r a de l ' a u t o r ) , plana i i .
J Vegi'», a mea de l'abans dit Manual contenint la venda preciuda de la qual he tret lei
últiniei dades, els meus llibres ..Monogtafu de U Iglesia parroquial de Tarrassa», íap. iv i «Cent
biograüet tarrasieiiquei •, cap. l'cro de Fixes.
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XII
EL CASTELL FORA O DELS CENTELLES, DISTINT
DEL CASTELL DE TERRASSA
VICISSITUDS DEL CASTELL - MONESTIR
Es hora, ara, d'entrar en l'esclariment d'una altra confusió
regnant entre els que a l'engrós o incidentalment han historiat
les localitats de què tracto. Dins de l'avui ciutat, hi hagué, com
s'ha vist, un castell, dit també Palau Reial, tocant a l'actualment
Plaça Major. La tradició, aqui ben fonamentada, conser\-á el tal
nom en un carrer veí del Palau, fins que, tal volta a l'esdevenir
l'entrada i saqueig de les tropes castellanes a la vila, durant la
guerra «dels Segadors», es canvià el susdit nom, pel de Cremat.
També es perpetua encara el nom del Castell o Palau, amb la
riera del Palau o de Terrassa, que abans vorejava ses muralles, I
avui clausellada, és la Rambla d'Egara que divideix Ics parts v e lla i nova de la ciutat. El tal vast edifici, del què sols se'n conser^-a la torre, fou efectivament, com he provat, el Palau Reial
de la vila, i a l'ensems, Castell del terme de Terrassa.
I altre castell, malament dit d'Egara, conserva algunes malmeses dependències, a la part de l'ex-poble de Sant Pere de
Terrassa, separat de la ciutat pel torrent de Vallparadis.
¿Fou, doncs, aquell Castell o Palau ReiaL el mateix castre de
Terrassa que es veu aparèixer en la Capitular de Carles el Calb
de l'any 844?
Tenint en compte que cl castell proper a Sant Pere de Terrassa
no fou tal castell d'Egara, denominació que han adoptat els historiadors moderníssims, sense la base dels cronistes anteriors al
segle XIX, exceptuat en Pujades, i menys encara, dels documents
acreditatius, com ho demostrnré aviat, i que tampoc és versemblant que tal castell hagués estat el de Terrassa que s'ha vist s o naren els precitats documents; ha de suposar-se que aqueix castre terrassenc, sinó fou verament el mateix que nomenant-se
també Palau Reial, s'aixecà dins de la població de Terrassa,
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existí segurament en sa mateixa urbs, i tal volta en son propri
sòl, inseguint el costum general de totes les èpoques antigues de
edificar-se les mansions, els temples I els castells, en el lloc m a teix de les construccions derruïdes, aprofitant-ne d'aquestes tot
l'utilitzable.
Aqui, no obstant, és no res el que pogueren aprofitar els que
per encàrrec de la Casa Comtal de Barcelona, degueren arranjar
el castell de la vila, puix en els temps Carolingis, com diu Mr.
Eulart, ' els castells sols tenien fosses de terra, valies o empalissades fetes sense massoneria. Si així no fos, les ensenyances de
l'Arqueologia, que per a aquests casos reclamava el P Llanas^,
ens mostrarien en els restes dels dos castells, el de Terrassa i el
de Sant Pere de Terrassa, quelcom que evidenciaria son procés.
I no res en son exterior ens innoven. Tal volta siguin llurs f o naments o cl subsòl de sos voltants, l'arca santa guardadora de
aqueixa clau ben desitjada^.
Usant, doncs, el llenguatge de l'abans dit escriptor, ¿ha estat
constant la tradició d'ambdós castells? Si, en quant al de la v i la; no, respecte a l'impròpiament dit «castell d'Egara», jaque
ni els documents ni els pobladors d'ambdues localitats, aixi l'anomenaren. La tradició i els documents que he exposat, assenyalen a l'ensems cl Palau de Terrassa com a castell termenat, al que
hi pertanyeren les parròquies de Sant Pere de Terrassa amb ses
sufragànies de Sant Julià d'Altura i Sant Vicens de Junqueres, la
de Sant Qiairze de Galliners o de Terrassa amb sa sufragània de
Sant Feliu de Milanys, les de Santa Maria i Sant Miquel del T a u dell i la de Sant Marti de Sorbed.
Veus aqui una cita ben eloqüent, treta de la Butlla plúmbea de
Incorporació a la Regia Corona del castre i vila de Terrassa, firmada per Pere 111 als 5 idus de juliol de 1343 : Seduïa cogitantes

I ArehéolegU Franfaht, I. it, pi. 4 9 i '
I DUcurs c i u i , pi. I I .
} «En el gran nombre Je Ics poblacions en les quals els restes dels castells, de Ics m n r i U » i J c les portes s'atribueixen i l t romans, son poques les que mereixen aquesta qualificació, li es sotmeten a una observació esmerada i de concluents proves». (Httbner, La Ar•futologia tu EspaÜa, pi. J4J ).
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Castrum et villam nostram Terratte ab antiquis ceíerts temporibus
siiccessive fuisse lUustrium predecessorum jwstrorum Contitum Barchinone qui Casirum ipsum funàatum per eos el dessusso termino dilatatum sibi et dicto Cotnitatus tenerunt semper annexiim per itur et
unitum. Es a dir que de molt antic temps, tal castre ani essent
successivament dels predecessors de Pere 111, que els comtes de
Barcelona el fundaren per ells, i que tingué un terme dilatat,
afegint més avall que ipsiïts Castri el villa Terralie qiicd et quam
feudalarii nobiles el Casllani aUqtie vassalH ftdeles nobililalem et decoratum multum, expedial, etc., ' quals paraules a més de donar
fe de l'ennobliment en tots temps de la vila, demostren que tenia
nobles fcudataris i castlans que serien d'altres castells inclosos
dins del terme del castre terrassenc.
Efectivament; ja en un document dels 5 ¡dus de juny del 973,
el comte Borrell donà al monestir de Sancti Lauretüii el Sancti
Michaelis archangeli et Sanctts Maria qui sunt illorum Ecclesies
fúndalas in nioiile quem vocant Sancti Laurentii quod est supra Terracice, un alou seu en franc domini^; als idus d'agost de l o i i ,
parlen també els comtes Borrell í Ermessinda, d'uns alous que
tenien a Matadepera, Castellar i Terrassa^; Ramon Berenguer i
Guisla, d'uns ja citats feus reials infra términos Egare et Terracie
exceptas ipsamparrochiam que restituïren al 1029 a la Seu de Barcelona*; Berenguer Ramon i, á'ipsum alodium qmddebet essesui
juris infra términos Egara sive Terracia, deixat en son citat testament del 1033, a la Seu de Barcelona'; Ramon Berenguer 11,
de dominicaturam et slaticam et polestalem sicut pater eoriim Domnus Remundus Comes lenebat et abebat et habere debebat in ejus terminis ( d e Terrassa) et in Egera, en certa divisió ja citada del
I Oral. Rcg. Ptl. \ii, Àn. I j ^ a - 4 } , t. 875, fol. 1 4 j , ( A . C. d ' A . ) .
1 Marca Hiipánica, Apíndix 114, plana 9 0 t . Balari, Ori'gtnti etc., plana 408, confun
aquestes dues últimes esglcsieiamb let d'iguali dedicacions J e Sant Pere de Terrassa.
} P. de Bofanill, ¿01 Cimdti àt Barcelona vinJicadai, 1. 1, plana 310, i Eip. Sag., t. XLiii,
plana l£o.
4 P , de Bofarull, ob. cit., t. i, plani;! 1 4 ) - 4 i Lih. Anl. 1, del A. de la C. de B., fol. i l
i núiti. a ; .
¡ P . de Bofarull, ob. cit, (• r., planis Ï ; I - 4 i EpiíeafiohgiolU fteh, t. 11, document del
coniabut Arxiu.
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1079': (*) Ramon Berenguer i i i , dUinuni de melioribiis mansis
quos habeo in Terraja, testat a favor del cenobi de Sant Llorenç
del Munt, als 8 idus de juliol de i i j i ^ ; Ramon Berenguer á'ipstits castlanie honoris in Terracia, en una donació del vescomte de
Barcelona Reverter, dels 6 calendes novembre de 1139^; i A l fons, dels rèdits que cobrava a Terracia, segons manifesta en son
testament sagramental del desembre de ii94"'·
L'antic castell termenat de Terrassa, no fou el llindant amb el
torrent del \'allparadis; puix aquest fou, des d'antic temps, el
castell de Centelles, com s'expressa clarament en cl següent
fragment que copio del «Llibre de la Cort del batlle Busa de la
vila de Terrassa y son terme», dels anys 1422 i següents, a qual
batlíia hi eslava subjecte l'universitat dita Forana, formada per
les parròquies de Sant Pere de Terrassa i demés ja esmentades.
En l'al·ludit escrit es parla, als 17 de març de 1423, d'«uns alous
del Carme de Terraça e antigament apel·lat Castell de Seíitelles e de
son honrat procurador, e den P. de Vallseca comunament e per
indivis, e aço sots bant de vint sous... dels quals bans ha lo dit
Monestir o son honrat procurador en nom d'aquell la meyial, e
laltra meytat del dit honrat batlle».
Cal un xic d'història. Ja s'ha dit, al ressenyar els documents
que després de l'invasiò sarraïna ens conservaren el n o m d ' E g a ra, que Ramon Berenguer i i i vengué a Berenguer Sala i a E r messendis un alou amb ses cases, horts, molins i masos, on hi
edificaria una casa i una fortalesa, tot situat dins de la parròquia
de Sant Pere Egarenc, i en el lloc dit «Proper d'Egara», i t a m bé s'han exposat, al parlar del tal document, els motius que m'indueixen a suposar que aquell alou és cl terrer on degué aixecarse, com a conseqüència de dita adquisició, el castell forà de Sant
Pere de Terrassa.
1
(')
d'uns
manà
ï
í
4

P, de llofanill, ob. cit., i. i i , pi. 112 i B. de la R. A. de ¡a H., i. XLI 11, quaderns 1-3.
Berenguer de Castellet havi» donat son feu de Terrassa al comte de Barcelona, • canvi
drets a cobrar dels forners de dit» ciutat: i Sant Olaguer, als 9 de juliol de 11 j o , d e al citat comte que els quites. ( D i a g o , ob. cit., full i ï 6 ) .
P . de Bofarull, ob. cit., t. 111, planes 176-8 i Marca Hispánica, Apindix 581.
P. de Bofarull. Caltceíiin de dacumrnlai inèJilOí dtl .4. Je la C. de A., t. iv, núni, j o .
P . àe Bofarull, obs. cití., t. 11, luim. a i 6 i t. iv, niini. 168, respectivament.
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Cal incloure aquí un altre document relacionat amb els susdits
compradors; és l'acta del testament sagramental en què aqueix
Berengarius Saulani de Terracta posi acceptam HierosoHniitane peregrinatimis sportam, vmiens ante altare sánete Marte ei corpus sánete
Eulalie, tradidit filiutn suum Berengarium- qttem vocant Ga¡;ul in
canonicum barchinmensis sedis cum hereditate, etc. i la seva muller
Ermcssendis, hi assisteix per a donar a la canònica de Santa Creu
un alou situat a rivo mulnel. Això fou als 6 idus de novembre
de l'any 1119'.
Al cap d'un segle, firmaren una Convenientia^ quem facit domimis Deusdedit et uxor eiits dompna Bealrids cum Raymimdo Berengario et Berengario Saula illorum fiàeles. Commendant prefati
Séniores ad stipradictos Raymuudo et Berengario ipsum honorem de
Terratía eum ipsa turre et ipsos términos et apertinentías quem ad
suscriptum honorem propi eas. Et donant eis ipsum fevum hoc est
ipsam quartam parlem de ipsi décimas. Et medietas de ipsos montes et de plácitos que de prescripto honore exierint ipsam novenam
parlem. Et dotiant tlHs ipsam Caslellaniam quo meo Berengario
Saula quo patris eorum lenebat. Exceplus ipsam pareliatam que
vocant ad ipsam Buada. Donant eis boc totum supra notaium et
commendant predicti séniores predicto Raymundo et Berengario Saula
in tali videlicet ralione atque convejitum ut fiant illorum solidi atque
deliberi sint fuit patris illorum 'Berengarius Saula et condam Berengarius Amati.
Et jaciant predicti Raymundo et Berengario ad prediclis séniores hostes et cavalcadas et pleds et sèquies et corts. Iterum
donant eis in supradicto convenlum ipsam cavalleria quem tenet Guillermi Ermemiri, etc.
El contingut d'aquest conveni dels 9 de les calendes d'agost
de l'any 1223, relacionat, com és de llei, amb els dos anteriorment esmentats del 1110 i del 1119, i especialment amb el primer, contribueix a fonamentar la sospita de que cl tal honor de
Terrassa amb sa torre i Castellania, que en Berenguer Sala (qui
devia ésser cl pare dels probablement germans Raimond i B e I
3

Lib. Anl., de l'A. de U C. de B., i. 111, núm. 266.
Vicar. Cal., núm, i j , Cailrum Trrralíe.
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renguer Sala) tenia ja dels seus parcs (venda del m o ) , era
l'alou en què s'hi devia haver ja edificat el castell forà aixecat
per en Berenguer Sala i n'Emiessendis, al i i i o .
Tal castell, abans d'ésser convent del Carme, ho fou de Cartoixans; puix al 1344, sa possessora Donya Blanca de Centelles,
vidua de D. Ramon de Calders, segons al 1663 digué el doctor
Vallés', va voler fundar una Cartoixa en «un castell o Palau»
dotanl-lo amb considerables possessions, rendes i jurisdiccions,
i als 6 de febrer de 1344, entrega «sa Casa» als Pares de dita
ordre, que li donaren el titol de Sant Jaume, sens dubte perquè
ja existia^ dins de dit CastelP, la capella de Sant Jaume, que
avui apareixent aillada del mateix, encara es veu per allà, no del
tot enrunada.
Confirma la tal fundació, eixa cita de dita escriptura, firmada
a Terrassa als 7 dels idus de desembre del 1344, que apareix en
el Llibre 11 d'Enagenadones del Real Patrimonio*: est charia qiia
Blanca de Scijilillis ratione concessitmis licenlia per Infanlau Petriim
regis Jacobi filiuin sibi cmicessa qmd posseí dare monasterio quod volebat cotistriíire in domo alodiali Terracia dida 'Blaticha cum monaclñs Cartusimsibus iotum eius feudum Terracia cum eius juribus; i
en compensació dels que l'Infant hi tenia, li donà tal senyora el
feu del castell de Castellet de Bages í la turrim et carcellariam
Terracia.
Aqueix monestir, dit de la Cartoixa de Sant Jaume de Vallparadís, fou abandonat pels frares Cartoixans a l'any 1415, traslladant-se a Montalegre.
Amb data del 20 de gener de 1414, es publicà a Terrassa una
Crida del batlle Bosch^, en què es féu a saber que «lo Reverent
I Primer ïnililulo dt la Sagrada religión de la Cariuxa, plana 1 5 1 .
í Speaiiuin Offiaaíaluí, 1. 1, ( A . de la Curia del Bisbat). Al parlar de dita capella, fn
constar »a existència al 13^'' ' " posstasió por la citada Senyora.
} En un document iult del Llibre del batlle corresponent i de l'Antin Notarial de T c r raisa, h¡ consta també al 1 } 7 J , - l a capella de Sant Jacme, que es dins lo monestir o closura
daquell monestir».
4 A. d e l a C . d'A., fol. 316, núm. 11. Assenyala el pergamí origintl «1 w c C , núm 371;
m e i , no *ol» no l'he trobat, sinó tjue lots els indicis són de què s'ha perdut aquest pergamí
•1 qQc l'hi dono no poca importància.
í Uibre del batlle del 1413 al i i ( A- N. de T . ) .
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e honorable procurador e conuent del Monestir de Sent Jacme de
la Vall de Paradís del orde de Cartoxa instituhit en la casa de
Terraça hagcn veñudas al Reuerent frare Barthomeu de Riusech
maestre en Santa Theologia vicari general de tot lo orde de Madona Sancta Maria del Munt del Carme e prior prouincial de C a thalunva comprant en nom e a ops de un nouell Monestir lo qual
se deu instituhir en la dita casa sots la ínuocacíó de la Verge
Maria de la \'all de Sant Jacmc del dit orde del Carme, tota la
dita casa de Terraça ab homens e fembres masos censos etc.».
Per allá l'any 1432 cl degué adquirir Mossèn Jofre de Sentmenat, tota vegada que en el llibre del batlle de Terrassa de dit
a n y ' , s'hi guarda un rebut dels 5 d'octubre, referent a un cens
de l'any anterior que encara percebia el susdit Convent. Diu
son començament, que copio, perquè fixa clarament les successions: lïjo frare Benet I-ar de la horde de Madona Sancta Maria
del Carme de barsalona percuredor de la casa e castell qui solien
ésser monestir de Cartuxc he del carme e del espital de Santa
Creu de barsalone la qual casse o castell es en la parroquia de
Sent Pera de Tarrassa he ara es de Mossèn Jofra de Sentmanat
etc.».
Tal familia, a qui fou vengut pel Carme el dit castell, mitjançant l'autorització de l'Hospital de Santa Creu de Barcelona, el
conser\'à fins als 1852, en qué passà per compra a la familia
Mauri, que encara el conserva.
Com s'ha vist, i se'n troben d'això moltes dades als Arxius de
la Corona d'Aragó i Notarial de Terrassa, l'antic castell de C e n telles no deixà d'ésser mai una casa forta, tot i essent convent;
exemple: uns comissaris reials diuen al 27 de juliol de 13 74, que
havent-se de desemparar la vila, «com enfra loch de Terraça sia
la casa de Cartoxa prou forta e conuenient» ordenen «la dita
casa be enfortir ab bones defensas e torres e valls» ^. Empro en
cap document hi sona el nom d'Egara aplicat a dit castell en comprobado d'un fet tradicional; ni tampoc es troben en els Arxius
de Barcelona i de Terrassa, ni entre les dades autèntiques dels
t
i

A. N- de T.
Llibre del batlle Escuder de Ternsïa de l'any 1)71 i tegüenti. ( A, N. de T . )

Castell-Cartoixa del VallparaJis

':^^-

CU\¿ Miquel Astals

^1\

Pradei-la del retaule dels Sants Metges, de Jaume Huguet
Clixis Viiens Caliii»
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historiadors, testimonis de qué el tal castell hagués pogut ésser
el Terracium castellum que començà a aparèixer al 844. Aquí hi
ha la venda del Castell o Palau regi de dins de la vila, als Concelicrs de Terrassa, feta per D / Ginebra de Tonno i de Vilademany i sos fills, a la universitat de Terrassa, als 19 de febrer de
1622; en ella es descriuen uns «honors del Castell o Casa de
Cartoxa que posseheix D. Joan de Sentmanat es a saber en una
pessa de terra que antigament se anomenaba la parellada de Bernat de Centellas y de Saurina muller sua fins a trobar lo camí que
va de la dita vila de Tarrassa al Castell de Cartuxa»'.
I a l'Arxiu de la Corona d'Aragó^ hi ha un document, dintre
d'altre del 15 calendes de juliol de 1336, en qué amb data dels
idus de ¡ulioi de 1288, es diu a la peça de terra en qué hi estava
inclòs dit castell de Centelles: feuedotie Bernardi de Scintitlüs^ et
Saurina uxore sua et pariliaia etusdeni.
Per a acabar de demostrar que una cosa fou el Castell termenat de Terrassa i Palau Reial a l'ensems, situat dins de la vila,
successor del Terracium castellum, que s'ha anat veient permanent a Terrassa; i altra cosa el dit palau particular, com s'ha vist,
domo alodiale de la família Centelles, i desprès Cartoixa, situat al
marge del Vallparadis, i no castell de Terrassa ni d'Hgara, el
qual no consta enlloc que hagués existit tan sols; veus aqui unes
petites dades pertinents, obrants en tres documents: en un d'ells,
ben curiós, de l'any 1373, es diu que, «Con poch de temps ha
passat fos gran fama en la vila de Tcrraça qen Bertran de Claqui
ab ses companyes deuia venir e passar per Ío dit loch de Terraça
tornantsen ves les parts de 1-frança per la qual cosa los homcns
del Castell de Terraça temcntsc de pendre gran dampnatge en bens
e en persones per lo dit Mossèn en Bertran c per ses companyes
desempararen la vila de Terraça per tal que poguessen saluar ells
e lurs bens. E com en aquell cas fos pres en Bernat Guitart c n I A. N . de T .
J Gral. I de Pere ii\,pars
i.'. Col. 140.
J Bernat dt Centellea de Tirracia figiira com a militar ¡ S m y o r de CtnielleS a Ics Corts
de Moniblinch [1)07 i i ; i i ) , de I.lcyda ( 1515 ), i de Tortosa ( i j i j ) , (CorUsdt ¡o¡ aniiguoi
relnoi de Aragii» 1 ile yulenciti y dri Principado dí CalaiuSa, t. 1, i.* part ),
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colpat dalscuns crims e fos en la Carcellaria de dit Castell pres lo
qual es dins la dita vila tementse lo batlle e carceller que les
companyies demunt dites no prcsessen o ocicssen lo dit pres m a naren lo dit pres ben ferrat al loch de Cíir/oxü hon gran part de
les gents de la dita vila se raculliren e aço per gordar e saluar lo
dit pres de les dites companyes c com les dites companyes sen
foren anades lo batlle de Terraça e lo Carceller sen volgueren
manar e tomar lo dit pres a la carcellaria de la vila de Terraça
En Brocart clergue e lo conrcr del orda de Cartoxa ab daltrcs
homens e fembres molts tolgueren lo dit pres al carçaller c aquell
meteren dintre la esgleya del dit Monestir. E vos hondrat e religiós frare Berenguer Arimbau procurador del dit Monestir fossets
axi de paraula com per escrit requesl per mi dit Pere Torrents
que lo dit presoner me deguessets desliurar e uos resposesme que
no faricts si no li saluaua vide e membres. E com jo dit batle me
sia dessuys testificat que lo dit presoner qui per forsa es estaltolt al
carceller e mes en la dita esgleya nos deia alegrar de inmunitat
attes que lo dit presoner per la rabo demunt dita era estat manat
ai dit Monestir e ai detengut pres per ço en Pere Torrents hatlk
per lo sejiyor Rei al castell de Terraça una vegada requir\'os honrat
e discret Frare Berenguer Arimbau procurador del dit Monestir
que vos cncontinent dejats liurar lo dit pres al carceller qui aquell
tenia e gordaue c encara tots aquests dessus anomenats qui t o l gueren lo dit pres al dit carçaller per tal que daquells jo puxa fer
justicia aixi com dret ni rabo sia. En altra manera senyor prior si
aço fer no volets testifich vos que sera procehit contra vos e lo
dit Monestir segons que justicia uol e requer. E no res menys
protest del tort e de la injusticia feta a mi en nom del senyor Rey
de la contradicció del dit pres e de demenar e de hauer de vos e
de vostres bens e del dit Monestir tots dampnatges e messions
qui per la dita raho se sien fetes ni daqui auant se hajen a fer e
raquir vos nescriua que de les dites coses me fassats carta o cartas a obseruacio de mon dret en nom del senyor Rey aytantes
com per mi vos en sien rcquestcs»'.
I

• Llibri' del batlle Torrents del i K I ' i P^pc ">)(• ( A. }j. de T.)
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De manera, doncs, que l'edifici en què s'hi ha volgut suposar
el castell de Terrassa i anteriorment el d'Egara, era Monestir de
la Cartoixa, quan encara era Castell i presó de Terrassa, cl de
Jins de ia vila. Els dos altres documents de qué he parlat, són
l'un, la Confirmació reial a Pere de Far, al 29 de gener de 1354,
de la turri vostra inlus spaiium sive palium paJacii nostri qiiod per
^os tmens constituïa, que havia estat ja concedida al i.^"^ de juliol
de 1347 a son germà Berenguer de Far, mort deixant hereu u n i versal al Conventum Monasleri ValHs paradist termini Castri TerracieK
I l'altre document del 7 de setembre de 1558, és un manament
reial al batlle general de Catalunya P. ça Costa, pera què reclami 1.000 sous rendáis que indegudament retenien els frares de
dit Monasterio Cartusiensis in termino dicti Castri Terracie situato^.
Aqueixos dos últims retalls acaben de fixar la situació de cada
una de les dues construccions de què parlo: o sia que el malament anomenat per uns, castell d'Egara, i per altres, de Terrassa,
i molt sovint per uns mateixos autors, dit ara d'F'gara, ara de
Terrassa, com si fossin un mateix castell; així com no hi ha cap
tradició contrastada, ni un sol document manuscrit o arqueològic
que el faci suposar tal castell d'Egara; totes les probabilitats,
davant dels documents adduïts i d'altres que omiteixo per no
perllongar més aquest treball, indueixen a creure que el castre
termenat de Terrassa no fou el referit castell forà, sinó cl de d i n tre la població, al redós del qual s'anà desenrotllant la vila histórica.
Si el castell de Terrassa hagués estat el forà situat en el terme
municipal de Sant Pere de Terrassa, a la tal Cartoixa, successora
d'aquest antic castell de Centelles, no se la situaria en el terme
del castre tcrrassenc, sinó que apareixeria essent un mateix edifici amb aquest. Seria també una aberració cl creure en l'existència de dos castells termenats tan propers; puix conegut el
desenrotlle del terme del castre de Terrassa, hauria estat tanta la
1
a

Grat. anys i ] j i - 4 , fol. 171 ( A. C. d ' A . )
Lib. heudorum de Pere 111, foi. 9 1 , tombat ( A. C. d ' A . ) .
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dificultat de fixar la situació de cada una de Ics finques dels respectius termes, que necessàriament haurien procurat sos posseïdors que apareíxessin aquelles evidentment classificades í situades. Mes ni una mera dada dóna lloc a sospitar-ho. Sols una
venda de l'Infant Joan del 25 octubre del 1380 i del castre i vila 0
lloc de Terrassa, a Tomàs Jutge, parla de vàries fortaleses en ell
incloses; Castrum el villam sive lociim de Terraiia sitúala in Vicaria Barchinone cum forlalitis et edificiis lerminiis et lerritoriis suis et
cum feiidis direcHs dominüs feiidatariis et vasallis homitiibus et feininiis cristianis et judeis el sarracenis, etc.'
Demés, si el castell proper a Sant Pere de Terrassa, hagués
existit quan tingué lloc l'auxili dels habitants del castre de T e r rassa als Francs sitiadors de Barcelona, hauria portataqucll castell
forà el nom d'Egara i no el de Terrassa; tota vegada que ha
estat sempre enclavat en terrcr d'Egara: i aleshores si es pretengués que d'ell haguessin sortit els auxiliars dels deslliuradors de
Barcelona, la Capitular de Carles el Calb, de l'any 844, no parlaria del Terracium caslellum sinó del Egariim o Egarensiíim castelluin; puix sí no es perdé la memòria del setge d'Egara, com
s'ha vist en una sèrie de documents que fan reaparèixer el seu
nom a mitjans del segle x i ens el conser^'en fins a mitjans del
xiir, menys s'hauria esborrat de dit castell el nom d'Egara, si
abans l'hagués ostentat.
Doncs, si perdurant al segle x, i per tant al segle ix, el p o ble i el territori d'Egara, sinó sa ciutat Episcopal, cl citat E m perador menta als habitadors del castre de Terrassa, o sia els de
l'extens terme de dit castell, és evident que aleshores no existia
cap castell d'Egara, o si existia, devia ésser un dels castells inferiors^ dependent del castell termenat de Terrassa: per més que
jo em decanto a creure, davant del silenci de la tradició i dels
documents, que, o no existí, o estigué en peu en ¿poca molt r e mota o sia en el segon o tercer segle de Críst, en què apareix la
làpida de Quinto Granio, la que, al manifestar-nos la condició
I ycnditíonum i, ínf. Joan. Rcg. 1699, fol. 59 tombat.
J Com un P i U u inferior citll per la vcnJ:i, al t 6 6 i , del C u t e l l - p a l a u J c la pta(» de
Terrassa, ijuu opino eiiigué situat al capdamunt del carrer de Sant Pere de dita fiutai.

JOSEP SOLER 1 PALET

93

d'aquest, de tribu militar, si sa corresponent Legió hagués residit
a Egara, vindria a revelar l'existència, en aquell temps, d'un
castell egarenc.
Per últim, es pol dir que quan al segle xiii apareixen els Centelles, com a possessors de l'esmentat castell riberenc del torrent
del A'allparadis divisori dels llocs de Sant Pere í de Terrassa,
s'aplica encara el nom d'Egara al poble i al ternie de Sant Pere
on hi radicava cl tal castell, í qual població s'anomenà més tard
pels terrasscncs «part forana de Terrassa».
¿Existí, doncs, un castell d'Egara? Potser si, mes no se'n té
cap testimoni. En Pujades' va ésser l'autor qui començà a d i r li Castell d'Egara, al Terracium castdlum, amb tot i què comentava el diploma de Carles el Calb, que així l'anomena i no pas
d'altra manera. I en Balaguer ja va suposar que la tradició els
hi conservava cl nom de caballeros de Egara^ als moradors del dit
castell forà^.
Ara, en tocant a aquest punt, no en volgueu més de fantasies
i de novel·les cavalleresques en Ics planes del llibre Cataluña, d'en
Pi i Margall, i de les citades obres d'en Balaguer, en Ventalló i
altres^.
Bé varen fer, per tant, en Torres Amat i en Rogent, al parlar
de dit castell, en limitar-se a dir-ne, el primer, una casa muy
antigua llamada el castillo que cstígué rodejada de fossos i havia
tingut quatre torres, una encada costat^; i el segon, sols, castillo
medioeval^.
En Pujades, parlant de la consideració amb qué els Reis Francs
igualaren amb sos privilegis a Barcelona í als cavallers de T e r rassa, diu, que no es meravellós això, malgrat d'ésser llavors
(segle I X ) tan poca cosa el castell de Terrassa, i la vila, de curta
consideració i «edificada de quatre diesn, el qual és tan veritat
I O b . dt.> Uib. IX, cap. xvi i, pinna i.
1 Gl·lia il Baralana a Tarraia, pi. 84 i Hiit. de Cal-, t. i , pi. ¡16.
I Fins en unes efcmírideí catalanes de ElNolicitrc Univtnal, apir«gueren dctcríts i c o m m e m o r a u , un terrible combat ilit de V.illparadis, amb la data fixa, ( 1 ; d'octubre dct 801 ), i
I* mort dcU únics joo cristians que bi lluitaren contra 15.00D alarbs ( ! ) .
4 Mimoriat tU Egara, plana 31. del t. xxxil 1 Ae\ B. df ¡a R. A. dr ¡a H.
í Monailerio dt Sani Llorens del Munt, plana 1.'.
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com la seva altra versió de què la població de dita vila no tenia
aleshores res a veure amb el castell, puix a no estava encara fon dada» i es dividien sos «territoris» pel vall de Paradís'. ¿En
què quedem? ¿Estava «edificada de quatre dies» o «no estava
encara fondada»?
En canvi, en Pi i Margall creu que la vila ( ? ) creixeria en p o blació i esplendor, mentre la ciutat ( d ' E g a r a ) anava descendint
de sa primitiva grandesa i tocava a sa ruïna; que no és possible
persuadir-se, diu, en vista dels documents, que no existís la vila
abans de la total destrucció de la ciutat^.
Jo crec que al menys durant l'invasió sarraïna ja existia el lloc,
quan no la vila de Terrassa, arredossat al castell del tal nom, sinó
anomenat així, per haver-lo batejat els alarbs, com preté, segons
ja heu vist, un escriptor il·lustre; per haver adoptat la denominació de Terrassa; i no pas perquè provingués de terra rasa o
arrasada, segons el parer d'alguns altres autors, com ja s'ha dit,
ans és més probable que el dit nom s'originés de la terra ordinària o granelluda d'aquells indrets, inseguint el costum, entre la
gent pagesa, de dir-ne terrassa, de la terra dificultosa de treballar per sos molts terrossos; i també així mateix ho apunta en
Balaguer^. Cal aquí tenir en compte, que un document dels 2
idus juliol de 1288, cita una masia, dita Terrasses, situada dins
del terme de Terrassa*.
Vénen en ajuda de les opinions d'en Pi i Margall i meva, de
què arribaren a coexistir Egara i Terrassa, les atinades paraules
amb què el P. Fita comença donant compte de la làpida romana
que el Sr. Arnet trobà a l'any 1881, en una era situada entre la
muralla de Terrassa i l'enclòs de les tres esglésies de Sant Pere
de Terrassa^; « Guarda, Tarrassa, diu, el nom de son castell an I Ob. cil., llib. IX, c i p . XVII, plana ; .
3 Calalú^, pUna i ; 6 . Al dir víli, volgué i i p r e t M r T e r r a t u , i a i x Í M U * ' h i d'cittcndrc,
perquè cardi quekorn més de lempt en ét»er vila.
) Hisl. de Cal., t. I , pi. } I 7 .
4 Grat. I df Pere iii, pari i , ' , fol. 148.
; • ADuirí de la AMDciaclóde excuriíont cau1aii*>, 1881, planea 4 4 9 - {6.
Diu així aqueixa itucrípció:
TITINIAE. P. F. I BASTOCAVNINI [ M UCINIVS I NEITINBELES I CONIVGl.
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tiquissim, el qual segurament existia fa més de mil anys. Des
de 874 és la capitular de Carles el Calb, relativa al casirum
Terracinense. En èpoques anteriors, no surt altre nom que el
d'Egara, si bé no cal negar que el de Terrassa (Terracina, Terrasia) podia coexistir, ja com j4rse en Sagunt', i 'Byrsa, en
Cartago denotant la ciutadella o castell, ja com Anxrir en la
itàlica Tarracina, varietat lingüística dels pobladors.
Avui
encara los Vasco-Navarros anomenen a Pamplona Irunà (la ciutat), i Garés a Puente la Reina».
El castre de Terrassa, subsistent al 844, i en poder successivament dels Comtes de Barcelona i d'alguns nobles Senyors, com
a castell, i dels Reis d'Aragó, com a Palau Reial i castell, no
prengué tampoc són nom de cap dels seus possessors; puix en la
documentació referent a Terrassa, que ofereixen els Arxius, n'he
vist varis de personatges usant el nom de Terrassa, fins tot i no
essent Senyors del susdit lloc. En Pere de Terrassa és el primer
que l'usa, mes no pas perquè fos aquest el seu nom, ja que en el
document del 1135 a qué em refereixo, és diu, Teirus vocitattis
de Terracia^, i en altre del 1189, Guillem i Pere d'Astafort es
diuen, qui fuimus Jilii Tetri de Terrma^, tot el qual evidencia
que un Pere d'Astafort, adoptà o li posaren com a motiu, el nom
del lloc d'on era fill o vivia. En una altra escriptura del 1187,
hi veig també a un Arnald de Terraza, que diu tenir un fill a n o menat Guillem de Claramunt*, el que implicaria, o que aquest
* A W muller Titinia B«SlogauninÍt lilla de Publi ha posat iquex
Ncitinbeleï».

nionunient March Licini

Fa cinf o si» anys ijue l'autor d'aquest treball, va retrobar a les golfes de la masia Oriol,
de Rubií un* altra llpíJa romana, que alguns anvs abans havia ^iparegut en un camp de la part
de Terrassa, situat a la roJalia d'aquell poble. Vegi's la seva inscripció:
L PORCIVS NE 1 P O S . H. 5. E AN | XXVif. P. I.. F. SE | RANA. HATER
• Lucio Porció Nepote, d'edat i; anys, aci ¡au. Sa mate Porcia Serana, filla de Lucí, II
féu aqacat Monument - . ( Vegi's el Bo/, dr la R. A. dt la Hiiloria, vol. xvi 11 ),
Ambdues Upides estan dipositades al Afuito Prmincial dt AnligürJadadt
Baralona, la pri•
mera a nom de T'Associaciò d'excursions catalana' avui «Centre Excunjonista de Catal u n y a ' , i al de la vídua Viver ( a ) Oriol, la segonaI V e g i ' t el que esmento al tractar de les monedes d' Arze-Egara.
1 T- v i l delí Trasllats, min:, j i , fols. 6o-t.
I T . i i v de id., núm. j j o i ¡-'¡'· ' Feudorum, maforíi farma, pi. 379.
% T . .Mil de iJ., núitt. 474, ÍLI. 201.
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Arnald es digué Claramunt i no Terraza, o que el Guillem, en
compte de dir-sc Claramunt, es digué Terraza, si amb l'exemple
del cas anterior, no se'ns revelés clarament aqui que aquest fill
d'en Arnald de Terraza' devia adoptar també amb preferencia el
nom de son castell o poble de Claramunt. Aqueixes anomalies
eren molt comuns en aquella época reconstituíent. L'autor de
l'Historia de 'Berga, s'ocupa d'un extrem semblant, referent a en
Pere de Berga, qui s'anomenava ja aixi a l'incorporar-se el domini de la vila, d'en Berenguer de Peguera, al segle xii; el qual
vol dir que ni tan sols donà son nom a l'adquirida població;
puix que ja llavors es deia Berga, ni se l'apropià el nou Senyor,
perquè aquest ja Pusava. Potser, diu, doncs, aquest Berga o
Bergua, podria ésser de la família aragonesa, Fernández de Bergua^. Crec més aviat que el nou Senyor de Berga, adoptaria ja
aquest nom a l'instant mateix en què adquirí la vila. Amb el
sistema de dit autor es podria fer provenir a en Pere de Terrassa,
del castell del mateix nom que hi hagué al Vescomtat de C a s tellbò,' o de les illes Balears, on sempre hi ha perdurat aqueix
cognom. Empro quines casualitats tan extremes n'haurien r e sultat d'haver anat a Berga o a Terrassa, uns forasters, ja c o g nomenats Berga o Terrassa.
Sobre l'origen dels cognoms catalans, diu en Bernat Boades^,
al 1410: «els uns prenien lur nom dels lochs quen hauicn en
heretament per lurs feyts darmes, guitantne als sarrahins; els altres donauen lur nom als lochs quen gonyauen, segon mils los
paria, car tot ho hauien per gran honor: mas aquells qui lexauen
lur nom, encara que de linalge molt noble prenien lo nom del
loch vila ciutat ó castell, del qual quiscun era heretat per los feyts
darmes per hauerne gitat als serrahins ab lur coratge, hauienho
per mes gran honor, e aquella opinió fo mes seguida: per tant
foren molts mes aquells que lexaren lo nom de lur lïnatge quen
I Serií probiblemem Vilmaldi de Terrada qae mbscriu l ' i c u de fnndició del Monetiir
de Valldonzelli del 113S [ M D . M I S , B. d< U R . A . ¿t B. L . dt B.. I . I , pi. 3 1 1 ; .
3 Ob. dl., de J. Vílirdagi, pluiei 113 i tegÜenU.
} Miret i Sant, El Vi^cottJudo dt CaiuUhà, pU. ¡ 8 , ly^-d i 1 4 7 - 8 .
4 •Llibre d c b fcyt* darme* de Catalunya •, pi, 119 ( e d . A g u i l ó ) .
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liauien abans e prengueren lo dels lochs quen gonvauen, quels qui
donauen lur nom als loclis e sel retengueren».
Aixi degué succeir a Terrassa, com s'ha vist amb en Pere de
Astafort, després dit de Terrassa, a l'any 1135.

XIII
CONCLUSIÓ
Veus aqui finit aquest treball. A l'cmpendre'l, vaig proposar-me tractar tots els punts que, com ja heu vist, abraça, ço és:
la determinació del poble aborigen que ocupà la contrada d ' E g a ra; l'existència de tal ciutat, i lloc en què estigué assentada; les
etimologies de son nom; els descobriments i records prehistòrics
i arqueològics que per aquells indrets s'han manifestat; les particularitats artístiques de les antiguitats de dita ex-urbs; cl r e gistre de ses monedes ibèriques, 1 l'estudi de les làpides romanes
del seu municipi; son duumvir i els Granius; la Seu, els bisbes i
el Concili d'Egara; desaparició de les ciutat i diòcesi visigodes;
inscripcions cristianes, arquitectura i detalls interessants dels tres
antics temples de Sant Pere d'Egara; efectes de les invasions
aràbigues en aquelles i en aquests; reaparició del nom d'Egara
al segle x i persistència del mateix fins al xiii; aparició de T e r rassa al IX en la Capitular de Carles cl Calb; cl Terracium casíeIhitn, castell termcnat que donà origen al lloc després vila de
Terrassa; etimologies de son nom; Baio i el castrum Terracineiíse; l'intent de l'abat Cessari de restaurar cl bisbat cgarenc; cl
Palatio frado; els primers Scnj'ors i creixement de ta Vila Reial,
i història del castell vilatà, i del forà o de Centelles, erradament
dit d'Egara.
La vostra erudició ja s'haurà pcrcatat dels punts de vista p e culiars del dissertant, apareguts al tractar successivament dels
diversos aspectes que ofereix la història antiga de dues poblacions
com les d'Egara i Terrassa, tan veïnes i adjuntades, tan estretament lligades, que fins, sense voler-se preocupar del major o
menor fonament de la sospita, una i altra localitats condueixen el
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pensament cap aquelles monedes omonoies del castell Arze, i de
la ciutat d'Egara, que pogué provenir de l'Egosa; de l'Egara,
urbs faderata amb la fortificació antecessora del Terracium castellutn dels temps Carolingis.
Mes cal no somniar: és precis donar ja per definitivament terminada aqucita meva llarga tasca, que ha resultat per a mi, tan
agradosa, com per a vosaltres, ben pesada. Tots, empro, teniu
en el dipòsit dels vostres afectes, un reconet íntim, on hi aixoplugueu, amb preferència, un amor inextingiblc a la ciutat o al
poblet en què nasqueren; i essent així, compcndreu la fruicío i
fins l'abstracció amb què he anat acoblant les dades històriques
que plasmen les més antigues èpoques de la patrieta meva. Anys
ha que aspirava a traçar-la aquesta, bé puc dir-ne, monografia
de l'aparició i desaparició d'Egara, adjuntant-hi les primeres
etapes de la història de Terrassa', i depurant a la d'ambdues ciutats, i aitant com m'hi ajudessin les meves escasses forces, de tantes fantasies a qué han donat lloc l'una i l'altra, en mans de p l o mes conduïdes, més que perla pacient investigació i per la llum de
la veritat, per imaginacions fogoses i per contraproduents presses.
¿Fins a quin punt he lograt mon atrevit propòsit? No soc pas
jo qui deu respondre a tal pregunta. Es el vostre clar judici,
qui té de discernir-ho.
H E DIT,
1 Al nomenar per darrera vegada a l'actual Tarrawa, Terraisa, c o m b o he vingut fent en
el c u n d'aqucíta ditïcrtació, decliro, qac després d'haver- bi pensat molt, vaig decidir-mi: a
adoptar la denominació que aso, per resultar, com s'ha pogat ben comprobar en el present
treball, la vertaderament històrica, pcrtlstcnt fíni al finir el segle i v i 11, i la realment rscional, lia la que es vulla l'etimologia que ei pretengui aplicar-li. L ' h a v e r - t c escrit, algiines
vegadtB, en els segles passats, Tarrassa, en compte de Terrassa, es deu se tui I lament a la pro •
nunciació tancada d'aqueixa e, cota que, com se sap, regeix en moltes de lea nostres paraules
qoe contenen la tal lletra. També diem «Barsalonai, i s'ha escrit i escrivim sempre • Barcelona*. No s'h* pas de canviar la prosòdia de dita paraula, perqué es posi en ta primera sUlaba una e I no una a: el p r e l c n i r - h o , fóra una insigne tornería. Sí s'adoptés ara la t, a l ' e s criure, Terrassa, diríem sempre, Tarraiia, com eli avantpassats així ho pronunciaren.
El meu intent, donci, a l'adoptar la nomencUlDra tradicional i raonada vigent, des de la
primera noticia de l'errassa que la bistòtia etit revela, no és altre que eacrínre tal com Déa
mana el nom de la meva ciutat volguda.
Que fa un segle ve escrívint-ie ton nom d'igual manera que es pronuncia: tant te val:
líns aqui aiió no és altra Cota que una dependència mé* de la deesa rutina. I per a mi, aquest
fali idul, no té absolutament cap valor.
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DADES REFERENTS AL RETAULE

La ciutat de Terrassa, amb tot i ésser al present un rusc de
afeinadors industrials, no és pas sols un mercat que atregui constantment als compradors de peces ben teixides. En mig d'aquell
boscam de xemeneies i maquinaría, s'hi destaquen algunes violetes, que malgrat llur modèstia, són fites que marquen èpoques arquitectòniques amb l'cspccial segell que va imprimirlos-hi
cl geni de la nostra raça.
Tais són les esglésies romàniques de Sant Pere, Sant Miquel i
Santa Maria. D'una d'aquestes, molt coneguda i reputada, si bé
fins avui gens historiada, he d'ocupar-me en ei present treball.
Alguns anys feia ¡a, que tenia anotades unes quantes dades
pertocants a la història del famós retaule impròpiament titolat per
tothom «dels Sants Metges». Pensava incloure-les en un dels
vcniders volums de la «Biblioteca Histórica Tarrassenca»; mes
vàries circumstàncies que no són del cas han remogut entre alguns erudits i entusiastes d'aquella admirada pintura, el desig de
saber el que es pugui, tant de la procedència com de la data del
celebrat retaule, i més que tot això, de qui cl va pintar, de l'expert artista que va fer tan bella obra.
Aqueix vehement interès demostrat especialment per dos intelligents investigadors que van a publicar dues cabdals obres r e ferents als antics pintors catalans, va esperonar-me no sols en el
sentit de publicar Ics dades per mi ja recollides, que eren precisament les relatives a la procedència i data i fins al cost del r e taule, sinó també per a cercar amb daler el nom del seu autor.
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I veus aquí el fruit de les meves investigacions'.
Convé remarcar, abans de tot, que malgrat la denominació
comunament donada al susdit retaule pe!s escriptors i pel vulgus,
o sia dels «Sants Metges», té de titolar-sc de Sant Abdon i Sant
Senén^, i tot el més, d'aquests en primer terme i de Sant Cosme
i Sant Damià, després, tota vegada que aquells dos Sants P a trons d'Arles^, són els que presideixen el retaule, tenint quasi el
triple de tamany del que tenen els dos Sants Metges que figuren
al requadre central dels tres de la part baixa, únics que es refereixen a la vida i martiri de Sant Cosme i Sant Damià. El p r o cés de la vida dels Sants Màrtirs Abdon i Senén, està representat
en els quatre requadres que aquelles imatges tenen a dreta i e s querra. Al capdamunt del retaule, com era molt de costum, hi
ha pintada la Crucifixió.
En el Llibre dels consells dels parroquians de Sant Pere de
Terrassa, del 1415 al 1541, hi consta, com a pertinent, en primer
lloc, el següent: que ja al 1455 existia a la parroquial de Sant
Pere, segons un inventari de les joies, robes, llibres, actes i d e més d'aquella església, l'altar de Sant Non i Sant Nin, que contenia «un Pali vert ab senyals d'aucells fines. ítem dues estoballes ab listes blaves bones. ítem lo drap dels abats per cobertor,
ítem XIII suaris qui stant a la paret ab set ciris».
Més enllà s'hi troben les importants dades primeres d'aqueix retaule. En un consell dels parroquians de Sant Pere del 27 de desembre de 1458, tingut en el cementiri, de consentiment del batlle^
I C?1 fer constar que qui primer v i donar a fonéixer » la publicitat aquíít retaule, va
ésítfr la revista barfelonina Arquiltdura j Ccnilmcaifii, número del 3 ] de marf de 1900.
T a m b í el reproduírcn • La Sembraa de T e n a s i a en son niimeto extraordinari del i j de juny
de iijoi ¡unt amb el requaJre central dels Santi Metges t la revista de Barcelona Míreurta,
del primer i' agost del 1904. El • Pél i Ploma > en son número de gener de 190; en d o n i dos
fragments, el de les feres dels Sants Perses i el de la DegoHaciò dels Santi Met|;es.
3 Ei P. Villanueva en el tomo 19, pt. 16 de son Viaje llUrario a lai igUtiat dt Etpatíjt, el
titula, altar de la tiasllació de les relíquies de Sant Abdon i Sant Seníti.
) En sa església hi ha dos notables busts de plata de dits Sants, rica obra del (egie KV.
4 De la vila i terme, pels honorables Consellct* de Barcelona, senyora de Terrassa, per
haver-la adquirida per J-OOO florins a cana de gricia, i.-gons consta al Manual de «Novells
Ardits* foli II, del I I de febrer de 14(9- Es per això que t n dit retaule hi campejt l'escut de
Barcelona, a l'igual que en el de Sant Quirie de Terrassa, parròquia aleshores del terme de
Terrassa.
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«donaren plen poder an Bernat Rovira Raphael Lonch de la vila
de Teiraça Jaume Font del mas de la Buada e Joan Badia de la
parroquia de Sant Pere de Terraça de fer fer un retaule al altar
de Sant Non e de Sant Nient, instituhit en la sgleya de Sant Pere
e concordar ab qualseuol pintor de fer fer lo dit retaule. E p r o metre a pagar lo preu que costara lo dit retaule en los termens
ques poran vonvenir c de qui avant fer e fermar qualseuol cartes,
ab qualseuol clausules cauteles obligacions capítols renunciacions
e juraments necessàries e opportunes e de qui avant los bens de
la dita parroquia obligar e generalment fer a fermar altres qualseuols coses necessàries e opportunes en fer fer lo dit retaula ».
Amb data del 9 de juny de :46o, reunits a l'esglesieta de Sant
Fritos', els vuit prohomens de la parroquial Sant Perenca, «elegiren hoydos de comta a nan Gabriel Marçans de la dita vila c u llidor e lauador de la talla del retaula de Sant Non e de Sent
Nient e a tots aquells qui res nagen tengut ni rebut. Et de fer
fer e firmar comta de fi e de fermar apocha c apochas e donant
tant e tal poder quant e qual es acostumat donar als altres ço es
Nicholau Rondos e Johan Aymerich».
I als II de juny del mateix any «Fou hoyt e firmat comte per
los dits Nicholau Rondos e Johan Aymerich hoydos de comta e
naço elels segons se mostra dessus a viii del dit mes a nan G a briel Marsans cullidor c levador de la talla de Sent Non e de Sent
Nien qui pren firma de LII U. xii s. vi e vistes les despeses que
ha fetes als senyors en Lonch e nan Bernat Rouira e Jaume Buada e a altres qualseuol persones fins lo present dia e sant fet en
lo salari que ha de leuar la dita talla perquè egolades dades e r e budes lo dit Gabriel Marsans es tomador a la dita parroquia xx
II. XVII! s. viiii c axi li fan bona fi.
ff Testes Bentardiis Casaiioues parrochie Sancti Petri de Terratia
Franciscus Amella el Michael Sellent ville Terratie.
B Semblant fi de comta fou feta per los dos hoydos de comta a
nan Raphel Lonch perqué vistes les rebudes que ell ha fetes del
I AquEiU ctglúiia, dita u m b è del Rotcr, de S u . Agnít i de Sant Salvador, que exiiiL •
U p U f i Majot .ir Tirrasii, fotí iTidenocada, t e n i n t te* ptdret per a l'actatl panòquia erigida
al 1601.
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dit Gabriel Marsans e daltres persones e vistes les despeses que
ha fetes al pintor es stat atrobat ab tota veritat que lo dlt Lonch
es tomador a la parroquia xviii s. v e asi li fan bona fi.
»SembIantfide comta fou feta a nan Bernat Rovira perquè
egolades dades e rebudes lo dit Bernat Rouira es tomador a la
parroquia ii s. vi.
»Seniblant fi de comta fou feta per los dits hoydos de comta
a nan Jaume Buada perqué agolades dades e rebudes lo dit Buada
es tomador 111." xii s. e axi li fan bona fi».
i per últim en el fi de comptes del 27 de maig del 1465, es diu
el que segueix : «ítem den Gabriel Marsans per fi de comtes a
ell fcta per lo retaula de Sent non c Sent Nient e de toles coses
III 11.S XVIIII S. » .

Aquestes són les dades que referents al procés de dita magnifica pintura en taula es troben al precitat Llibre', a les quals podem
encara afegir-n'hí algunes que hem espigóla! en uns papers solts,
en què hi estan anotats diversos fins de comptes d'aquells anys.
En un d'ells, sense data, es diu: «ítem Gabriel Marçans he Fermi
Rouira. Fou hoyt comta an Gabriel Marsans axí del retaula de
Abdon he Sent Nent com de una resta de dita parroquia deu tots
comtes fets fins la present jornada iii il. xvmi s. He fanli
bona fi».
En altra fi de comptes, obrant en altre d'eixos papers solts, í
també sense data, s'hi llegeix: «ítem semblant fi de comta fou
feta an Rafel Lonch de ver de m 11. v s. ni anlí pres en comta
xvir s. VII hen tosa xvii s. de tirar guix e a n'antoni Gibert
II 5. VI per tirar guix he xxvi s. que paga al pintor de Abdon
c Sent Nent perquè dades ab rebudes a tornar lo dit Lonch a la
parroquia vii s. in dines per raode la dena he xviii s. v que lo
dit Lonch a tomar del retaula de Sent Non he Sent Nent perquè
dades ab rebudes axi del pintor com de totes altres coses fins la
present soma a tornar xxv s. vin».
I per fi en un tercer paper solt dels esmentats, empro aquest
amb data dels 2 de novembre del 1460, s'assenta entre els que
'

Obrant i l'AfzJu Notarial de T e i r u c

Condemna dels Sants Abdon i Senén
( D e l retoule deli Sants Metges)

Autocroma <it Miquel Attils

Decapitació dels Sants Abdon i Senén
(Del retaule J d s SaiiU M t t ^ e s )

Autocronia de Miquel A t u b
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donen fi de comptes «a nan Guillem Bosch per palla e ciuada
que serui per la bestia del pintor in s.». I es fineix amb Ics
següents ratlles: «ítem es estat hoyt comte a nan Raphel Lonch
deuer de iii 11. v s. iii que deuia de la sua dena perquè tots
comtes fets es tomador axi de la dena com de Sent Nen e de
Sent Nent xxv s.s viii»'.
Tenim, doncs, sabuda l'història de la tal formosa taula gòtica;
mes, amb tot i remenar-s'hi moltes xifres, no podem precisar
cl cost del retaule, perquè no hem pogut trobar en clar ni tot el
que cobrà el collidor Marsans en la talla que per a costejar-lo es
féu entre aquells parroquians, ni el total del que anà entregant
per partides al pintor del dit retaule.

II
EL SEU A U T O R JAUME HUGUET
Manca'ns ara consignar els dos documents capitals, que relacionats amb les anteriors anotacions, constituiran la revelació
indubitable del fins avui desconegut autor del retaule que historiem.
Diu el primer d'ells: Yo Jacme Huguet pintor atorch a uos
senyor en Grabiel Marcans que maucu paguades set lliures per
rao del retaule e com estan en veritat faç vos lo present albarà
escrit de ma mia a xxii de Noembrc ay MCCCCLX dic vii I. s.».
I diu el segon: Yo Jacme Huguet pintor atorch a uos sanyor
en Guabriel Marçans que niaueu paguats per rao del retaule tres
I. tres sous e com esta en veritat faç vos lo present albarà escrit
de ma mia a xxvn de Mars ay MCCCCLXI dich 111 1. 111 s.
» Pero es verita que mes degut ultra la resta del retaule, deu s.
son perla caualcadura e los papes».
Aqueixos dos rebuts trobats entre els papers solts guardats dins
de l'esmentat Llibre, proben clarament que l'autor del conegut i
admirat retaule dit dels Sanis Metges de la capella de Sant Miquel
I

Eixos irei papen istan iniírcalile c n i n citi fulU del nirncíonat Llibre.
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de Sant Pere de Terrassa, és el pintor català Jaume Huguet; puix
si bé no anomenen tais dos rebuts a Sant Nin i Sant Non, al confessar les quantitats rebudes a compte del retaule pintat, els i n dicis són tan evidents, que no donen lloc a dubtes. Efectivament,
tenim per una part que al finir l'any 1458, s'acordà fer fer el
retaule de Sant Abdon i Sant Senén, i que a mitjans del 1460, se
anomenà a en Gabriel Marçans cobrador de la talla o repart del
cost del retaule entre els parroquians í pagador de les despeses del
mateix, segons també es desprèn dels subsegüents extractes adduïts; i per altra part, que els dos rebuts de n'Huguet pintor, són
del novembre de 1460 i del març de 1461, a favor del propi
Marçans, havent-li quedat pendent de cobro a l'artista qualque
quantitat que no es fixa en l'últim rebut i que acabà de saldar-se
en el darrer fi de comptes del maig de 1465. Cal també fer notar
la coincidència de cobrar-se el pintor en son segon rebut les despeses de la «cavalcadura», qual «bestia del pintor» consumí palla
i civada que es pagà al novembre de 1460, mes i an}- del primer
rebut de n'Huguet, firmat, com el segon, de la seva pròpia mà,
a favor d'en Gabriel Marçans clavari de l'obra de l'esmentat r e taule, com cal igualment remarcar la circumstància de què, tots
aqueixos retalls, procedeixen d'una mateixa peça: del prenotat
Llibre de l'Arxiu Notarial terrassenc.
En r inventari dels objectes del culte de la parroquial de Sant
Pere de Terrassa, que segueix al copiat fi de comptes del 11 de
juny de 1460, s'hi cita, pertocant a l'altar que sots la vocació de
dits Sants existia en aquella església, com he anotat amb data del
1455, «Lo sobrecel de diverses teles qui sta per pali al altar de
Sent Non e de sent Nient e frontal seu ab flocadura groga c vermella»; qual altar es degué reparar i formosejar per a contenir
més dignament el magnífic retaule que posseïen els parroquians
de la Universitat forana de Terrassa, segons apar del següent
acord, que prengueren en un concell celebrat als 13 d'octubre de
1538, en el què «determinaren los del dit consell que dels bens
de la dita sglesie sien donats als administradors de la capella de
Sant Abdon y Sennen per ajuda de la dita capella han feta de nou
XXX II. barceloneses».
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Segons altre Llibre dels concells dels parroquians de Sant Pere
de Terrassa del 1551 al 1630, el 13 de desembre de 1623 s'insacularen obrers per a varis altars i confraries d'aquella parroquial, i entre ells pel de «St. Noi y St. Nen y benaventurats Sts.
Metges ».
El dia dels Morts, entre els bacins que aplegaven pa a l ' e s mentada església, hi havia el dels «Sts. Metges y S. Abdon y
St. Scnen», com apar de una nota de l'Arxiu Prioral de Terrassa
de l'any 1702: veicnt-s'hi ja aqui la preponderància dels Sants
Metges Cosme i Damià sobre Sant Abdon i Sant Scnén respecte
a sa denominació, justificada per Texistència de una confraria
dels Sants Metges a Terrassa, administrada pels veïns «strangcrs
y forasters», que tenien un altar de dits Sants a la Parroquial
terrassenca'.
La tal marcada devoció dels Santperencs i terrassencs als Sants
Metges, ha estat, per tant, 1' indubitable causa de què s'hagi anat
anomenant fins ara a l'esmentat retaule, altar dels Sants Metges,
amb tot i aparèixer en ells secundàriament; i amb tanta persistència, que fins hem llegit en una nota del segle passat de l ' A r xiu Prioral de Terrassa: «Sants Metges Abdon y S e n é n » , i l a
revista citada, que fou la primera publicació que donà a c o nèixer el retaule de què parlem, cregué convenient corretgir la
denominació «retaule dels Sants Màrtirs», que li havia donat, per
la de « retaule dels Sants Metges», essent així que estava més ben
rotulat amb la primera, tota vegada que foren tais màrtirs Sant
Abdon i Sant Senén.
Cercant Texistència d'un pintor anomenat com el nostre,
en els anvs de la factura del dit retaule, hem consultat Ics
obres pertinents, i veusaqui Ics confirmatóries noves que hem
trobat.
Del pintor Jaume Huguet en parla Josep Puiggarí en sa Noticia de algunos artistas catalanes itièditos de la Edad Media y del Renacimiento' en els següents termes que extracta el Comte de la
1 PUtits 17J, 177, ij8, 1J9 i }i) de ma •Monograüa de U iglcsii pirroqaial de T«r2 Mtmeriai dt ¡a Academia de B«tH,ii Ltlras át Birctlt-na, volum lerctr, pl. j j .
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Vinaza en ses Adicioms al Diccionario Histórico de los más ilustres
profesores de las Bellas Artes m España de dmi Juan Agustín Cean
Bermude^K I diu el primer que a 8 de juny de 1466 Jaume H u guet veí de Barcelona va convenir amb Benet Borau ( a ) Batallcr
de Sant Pere de Vilamajor, la pintura d'un retaule de Nostra
Senyora per compte dels confrares de aquella Parròquia, amb
cinc divisions per a imatges de mig cos, amb un nínxol pintat de
carmesí i plaquejat d'or, a dalt, més amunt una taula de la C o ronació de la Verge, i als quatre requadres laterals, representant-hi
els goigs de la Salutació, Naixement, Adoració dels Reis i R e surrecció del Senyor entre «homes d'armes» obligant-se, demés,
a daurar de fi, no sols els fons i diademes, sinó els «pilars, formeria, xambrans, arxets, tubes e guarda polsos», embotits o m o delats aquests amb fullatges de guix, i tenint d'entregar sa obra
acabada, per tot el mes de març de 1467, rebent per tot preu, 24
lliures barceloneses^.
EI mateix pintor, als 12 de juny de 1479 firmà altre compromís amb uns comissionats de Sant Martí del Montnegre, per a
pintar altre retaule construït per en Pere Duran, fuster de Barcelona, representant a Sant Martí i els seus miracles, junt amb altres imatges, tot pel preu de 35 lliures i 2 quartcres de farina,
essent de remarcar en aquesta escriptura que es convé en què
«los campers sien acabats de colors, segons la ystoria requcrra,
exceptat lo camp de la casa del mig que sia dor fin, lo qual prova,
diu en Puiggarí, que els fons de perspectiva començaven a g e n e ralitzar-se, preferint-se al vell convencionalisme dels estofats i
acupuntures, segons, afegim, ja ho havia iniciat nostre cèlebre
Lluís Dalmau, en son mai prou ponderat retaule ( 1 4 4 6 - 1 4 4 8 )
de la Dedicació dels Consellers de Barcelona a Ja Verge, influït,
sens dubte, per les corrents que de l'estranger venien^.
Tal volta l'ímaginairc Gaspar Huguet de Barcelona, que t a m I Volnm primer, pi. 79.
3 Segons m'escriu el Riveiend dun U o r e u Vitts, rector de díla piiroquUI, en clU no
bi ha ni r u t i e de M1 retaule.
} El Reverend don Antoni Montanyl, rector del Montnep'e, em dia qoe I'«llar de Sant
Marti que tenen • la Parrcx^uial, ca de uHa i barroc, a ion jni.
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bé inclouen en Puiggarí' i el Comte de la Vinaza^, i Tescultor
Francisco Huguet de què parla aquest últim, als quals veiem t r e ballar als segles xvi i xvn respectivament, són successors del
nostre pintor o de sa familia. Al 1471 (13 de desembre) hi
havia a Barcelona l'argenter Geroni Huguet, a qui els consellers
nomenaren racional^.
L'amic Casellas, tan entès en coses d'art, donà, quan el C e n tenari d'en Colom, una interessantissima Conferència a l'Ateneu
Barcelonès sobre La Pintura catalana en el siglo A ' ^ ^ en la què
parlant del miserablement pagats que eren els pintors de dita
època, retragué alguns particulars de Ics dues dades històriques
d'en Jaume Huguet que acabem de copiar d'en Puiggari, si bé
prengué al Benet Borau ( a ) Bataller, veí de Sant Pere de Vilamajor, pel pintor dels retaules d'aquest poble i de Sant Marti del
Montnegre; confusió incomprensible, ja que en Puiggarí posà
amb lletres majúscules el nom d'en Jaume Huguet, com en la
mateixa forma fa destacar el de tots els artistes que apareixen en
sa obra.
En el mateix curiós i ben escrit treball, diu aqueix intel·ligent
critic que al discórrer sobre les pintures gòtic-catalanes, no vol
omitir tampoc al San Cosme y San Damián de Tarrasa, que con su
soberbia tra\a y portentoso iHhujo se ofrece como compendio y cifra de
aquel apogeo artístico.
Aquest fou el primer elogi raonat d'un entusiasta i erudit,
aparegut en lletres de motilo; puix que a cap deis historiadors i
amateurs que han visitat el temple de Sant Miquel, des de qué
aixopluga aqueixa obra d'art, se li acudi mencionar-la tan sols,
exceptuant a en Balaguer, qui a l'any 1857 feu notar que en dita
capella, hay que admirar unas magnificas pinturas en tabla^.
I cal finir ja aquest llarg i cixarreit treball; mes no ho vuU fer
sense repetir aquí l'ingènua explossiò del sentiment artístic dels
I
1
)
4
}

MtiHorias Jr la Atadtmia de Buenaí Letroí ie Barctlona, volum tercer, pi. l o j .
Adíaenti al Diccionario Hiilúrico, exc, volum legon, pis. 1S9 i i j o .
Miniiiil ilc Navc:lls Ardits, vul. segon.
La Vanguardia ¿t\ primer de novembre de i^^l.
Oaia ¡U Baralonu a Tiirruja.
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celebrats i il·lustrats pintors terrassencs, davant de tan bella pintura': «Un es troba sense paraules quan vol fer un elogi de
aquesta obra...» A molts notables artistes havem sentit exclamar allí davant: «¡ Si després de tota ma vida de pintar jo pogués
arribar a fer un d'aquests caps!» En ell no se sap què més admirar: si la perfecció de la factura i puresa de línies, o bé el
fondo sentiment que tot el retaule respira. Les figures semblen
de carn i ossos: els vestits fan l'efecte del natural, i darrera de
aquelles cares tan perfectes, hom hi veu respirar l'ànima de tots
aquells éssers, un coneix tot seguit els pensaments que animaren a cada un d'ells. Aquesta obra sola basta per a immortalitzar a un poble... »^.

t Número eitriordinarí ja citit del Klm«narí ' La Sembra •.
z Totes lei dailcsqiie hem adJuïi, procedenU de l ' A n i u Notarial de T c r r a u a , i ¿ n i n í '
dites: t n c í r a volíem cercar i publicar l'wcriptura de contracte coitiegfienl; nie», nialgrat
con*Iar en gn Llibre deU comptes del Notari de U vila pel Prior de Santa Maria de Terrassa,
que aquell, anomenat Jaume Gili, segon* apunta al maig de 146^, havia fet el* icte* Notarials
dels parroquiani de Sant Pere durint cl* quatre darrers anys, no hem pa* poguí trobar en *o*
manual* l'cKriptura de*itjada.
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I
LES PINTURES MURALS DELS TEMPLES ROMÀNICS
Abans d'entrar en la descripció i interpretació de les pintures
descobertes en un absis cegat de l'església romànica de Santa
Maria de Terrassa, donaré,alguna idea de l'antiquíssim costum
d'omplir de pintures els murs, absis i cúpules i fins l'exterior dels
temples cristians, els quals per llur pobresa no pogueren tenirlos enriquits amb mosaics.
M'hi obliga l'enunciat del present treball, no pas indicat per
mi. Cal dir que podia suprimir sa primera part, Umitant-me a
tractar solament d'aqueixes pintures murals de Terrassa que han
estat tan justament celebrades, però tant se val: ja està dit. Tot
ser\'ira per a posar més de relleu sa innegable importància.
Ja en el Concili d' YlUberis, entre els anys 300 i 303, es d e terminà que no hi hagués pintures en les esglésies, perquè a les
parets no s'hi pinti ço que s'adora i reverencia. Un compilador
dels Concilis, autor del segle xviii, ho interpreta en el sentit de
evitar les irreverències envers tais imatges en temps de persecucions, la qual cosa ho confirma l'eminent arqueòleg modern
Dom H. Leclercq, al suposar que el mòbil dels dinou bisbes r e units en el susdit primer Concili de la província d'Espanya, obeí
a la repetida aparició de caricatures ridiculitzant, en les parets de
les esglésies, les imatges dels Sants Màrtirs, per evitar la qual
cosa es prohibiren tais pintures cristianes.
És curiosa i notable la dissertació que fra Maties de Villanuño
escrigué en el segle xviii sobre aqueixa matèria í la tradició s u b següent de persecució d'imatges cristianes.

114

DE LES PINTURES MURALS ROMANiaUES

Moltes són les noves que ens deixaren els Sants Pares sobre el
costum i el per què de l'ornament de les esglésies amb mosaics i
pintures, entre aquells Sant Eusebi i Sant Basili de Cessàrea,
dins del segle iv, en la qual època Sant Gregori Naziancè confessà, en el Concili de Nicea, que no havia pogut retenir les llàgrimes a la vista d'una pintura representant cl sacrifici d'Abraham; í Sant Basili, reconegué que els pintors són tan útils a la
religió amb son pinzell, com els oradors amb sa eloqüència.
Ben diferent d'ells pensà Tertulia, qui, escrivint contra els artistes en el segle i i i , tenia a aquests per una mena de gent que
exercia una professió vituperable, no podent ésser batejats si abans
no repudiaven la seva art; havent d'ésser excomunicats, si després del baptisme reprenien l'exercici de llur art. Aquest criteri
responia a l'aversió dels cristians bísantins per les obres d'art,
com conduint directament a la idolatria. A més, certs Pares de
l'Església temeren sempre que els fidels no confonguéssin la
imatge amb l'objecte representat, i que els esperits grollers, s e duïts pel talent de l'artista, deixessin de veure a Déu a través de
l'obra; i, és per això que feren els més grans esforços per a
conjurar aquest dany.
Tot això, és clar, contribuí a la decadència de la pintura, restant incorrecte, per tant, com els assaigs primitius que foren i n tentáis; car la por d'incórrer, per altra part, en la traça de r e presentacions titllades de paganisme, lligà talment als artistes,
que preferiren més fer figures diformes que conser\'ar el sentiment de lo bell. Empro la tolerància de la imatgeria en els
murs dels monuments del culte començà a manifestar-se ja en
el segle iv amb el progrés del cristianisme, segons alguns autors
grecs i llatins d'aquell temps. Pauli, bisbe de Noia, a la fi de
dit segle, dotà de pintures les esglésies de Sant Fèlix de Noia i de
Fondi; les quals pintures sembla que són les mès antigues
del gènere a Itàlia. I al segle v prevalgué ja el costum de
decorar totes les esglésies aixecades en llaor dels Sants i dels
Màrtirs, amb pintures representant els actes de llur vida, essent
els Papes Sixte m i son successor Lleó el Gran, de dit segle, els
més célebres entre els antics Pontifexs que portaren aquesta mena
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d'ornamentació a les esglésies al grau més alt de perfecció. Sant
Nil havia escrit en el segle iv, que «...Dins del temple, a quiscun costat, es cobriran els murs d'escenes de l'Antic i del Nou
Testament, pintades per un bon artista: així aquells qui no c o neixent les lletres no poden llegir les Santes Escriptures, apendran,
per mitjà d'aquestes pintures, les belles accions dels qui han servit a Déu fidelment».
Una idea semblant va exposar més tard Sant Gregori el Gran,
el qual escrigué, en el segle vi, que «S'empleen les pintures en
les esglésies per a qué els illetrats llegeixin, mirant els murs, ço
que no poden llegir en els llibres».
Així, doncs, a l'Occident, hi ha hagut pintures murals molt
anteriors a les que s'han conservat, car, els textos, sinó les obres,
proven que ja es pintava així en els temps merovingis, i en una
època en què l'Orient no havia pogut pas estendre sos objectes
d'art i ses imatges per l'Europa occidental.
Altre exemple ens l'ofereix Gregori de Tours, dins del mateix
segle VI, al contar- nos que la muller de Namatius, bisbe de Clermont, féu construir, fora dels murs de la ciutat, una basílica
dedicada a Sant Esteve. «I com que volgué omar-la de pintures, tenia un llibre damunt dels genolls i llegia k història dels
temps passats, indicant als pintors ço que ells havien d'indicar
sobre els murs». El mateix autor parlà de l'església que hi
havia hagut en el mateix emplaçament actual de Saint Gcrmaindes-Près, a París, qui tenia en son ¡nlerior columnes de marbre,
la volta decorada d'ornaments d'or, i els murs coberts de pintures sobre fons d'or, seguint l'estil bisantí, el paviment de m o saic, i tan abundant cl tot de làmines de coure daurat, que féu
que es donés a aquella església el nom de Saint Germain-leDoré.
No obstant, cap fet prova que la pintura mural hagués brillat
amb llum esclatant a Bisanzi, \, per tant, tampoc a l'Occident,
on l'art d'Orient s'hi reflectia. I amb tot i sa decadència, jaque
cada dia s'anava notant més la manca de moviment en les figures
i una simetria ofegadora de l'expressió, havent de recórrer els
artistes a il·lustracions amb lletreria perquè no sabien com e x -
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pressar llurs figuracions per tal que parlessin als devots, vingué
l'arrianisme a contribuir a l'aixecament de l'art pictòric a la
nostra península, car havent tingut de fugir d'ella els bisbes catòlics i molts monjos per les persecucions dels arrians, 'es refugiaren no pocs a l'Orient, i entre ells el metropolità Leandre,
l'abat Eutropi, el qual fou després bisbe de València, el god Joan
de Vallclara, fundador més tard a Tarragona del monestir del
seu nom i bisbe després de Girona; els quals, anats a Constantinoble, centre aleshores de les arts i les lletres, retornaren al
triomfar amb Recared el Catolicisme, portant a llurs Seus i m o nestirs veritables tresors de saviesa, no mancant-hi un gran
nombre de manuscrits bisantins preciosos que després foren aquí
reproduïts i multiplicats. 1 és per la il·luminació de tais m a nuscrits que es mantingueren vives les tradicions d'una estètica
originada de l'art de les catacumbes, car la pintura damunt del
pergamí era cultivada a l'Orient, els quals monjos foren els primers artistes que la feren floreixent; i de llurs obres es valgueren
els dels convents occidentals per a omplir-los, des de llurs quiets
escriptoris, de tants formosos còdexs, que es guarden amorosament*en el més recòndit de les biblioteques, mínima part, aquests,
dels innombrables que caligrafiaren I pintaren. D'aquí la influència bisantina de tais preciosos manuscrits; i d'aquí, també,
la que s* observa en les pintures murals que ens han restat, moltes
vegades degudes a artistes d'aquells països, més aviat monjos
que paisans, als quals s'encarregava la decoració policroma dels
santuaris nostres. Fossin uns o altres, no hi mancava la intervenció de l'Església. El Concili de Nicea, del 787, sentà que
la composició de les imatges no és pas una invenció dels pintors,
car és una tradició aprovada per l'Església Catòlica; per lant, als
pintors els toca executar i als preveres ordenar i regular, amb el
qual va començar la formació de la iconografia i del realisme
dins l'art religiós.
Si bé amb l'invasió sarraïna s'estroncà la creixença del nostre
art, no s'extingí pas del tot, car varen conser\"ar-se els llibres
historiats, guardadors de les llets civils i religioses dels visígods,
molts manuscrits dels quals acompanyarien als cristians als P i -
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reneus i a Covadonga; i així és com féu reaparèixer la tradició
vísigoda-bisantina, en el segle v i i i , el monjo Beat de Liébana,
amb sa Exposició de l'Apocaïipsi, dues de les moltes reproduccions de la qual, del segle x, es guarden a les Seus de Girona i
d'Urgell.
El relatiu esplendor a qué havia arribat l'art aleshores, va cessar tot d'una amb la imaginofòbia oriental, que, seguida en el
segle VIII per diversos bisbes, contribuí a què els emperadors
bisantins es decantessin cap cl partit dels iconoclastes; i fins que
Thcodora, emperadriu d'Orient, al 850, restablí el culte de les
imatges en les esglésies cristianes, la destrucció de tota mena de
imatgeria fou gran en aquell imperi. Això motivà, en canvi,
una altra immigració profitosa per a l'art occidental, car els artistes bisantins tingueren d'cxpatriar-se cap a l'Europa occidental, envaint especialment l'Itàlia, la França ¡ l'Espanya, portantnos un reflorimcnl de les arts totes, i fent que la pintura, sempre
de tradició oriental en aquells segles, si bé amb el caràcter adoptat del respectiu estil nacional, manifestés els seus progressos,
fins arribar a la relativa perfecció dels manuscrits artístics de R i poll, Vich, Albelda, Celanova, Escorial, etc., dels segles i x , x i
XI; i especialment el d'Urgell, que algú creu fou il·luminat pel
mateix susdit beat, la qual cosa, d'ésser certa, el remuntaria al
segle V I I I , revestint per tais circumstàncies una importància
excepcional.
No cal estranyar que es parli tant aquí de manuscrits il·luminats, car tots els tractadistes d'art medieval han constatat la i m possibilitat de substreure's de la influència d'aquells, sense els
quals molts problemes artístics i iconogràfics no haurien pas p o gut resoldre's, tant de la pintura mural com de l'escultura.
Segons un conscient autor, no fou tan sistemàtica i absoluta
la destrucció de la imatgeria religiosa pels iconoclastes, car, apart
d'altres manifestacions artístiques que respectaren, sovint aquells
monarques feien traçar pintures al·legòriques en els temples per
a reemplaçar les imatges destruïdes, puix quants més pintors por taven els butxins al martiri, més en sortien; i si els tallaven les
mans, deien que la Mare de Déu els hi tornava. No solament
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el ferro no aniquilà els pintors grecs, sinó que hi ha motiu per
a creure que n'augmentà el nombre.
Interessats els Papes en l'èxit d'aquesta lluita de resistència a
ia febre iconoclasta, protegiren als monjos artistes fugititus de
Grècia i Constantinoble, i restauraren en el segle i x les antigues
esglésies: omplint-se aleshores, aquestes, d'urnes, corones, c a nelobres, frontals d'altar en baix relleu, estàtues d'argent i d'or,
cortines de seda amb figures enriquides amb or i pedreria, c o lumnes, altars, paviments i parets ricament amosaicals, i vastes
pintures que cobriren l'interior de les esglésies.
Carlemany volgué també regenerar les lletres i les arts, i sotmeté al Concili de Francfort, de l'any 794, els cànons del de NI cea del 787, que mantenien les imatges, essent amb això conseqüent amb ses idees de sempre, puix ni a França, ni a Alemanya,
i, per tant, a la nostra terra, es va fer mai qüestió de si calia o no
destruiries imatges i les pintures. L'antiga opinió d e q u e i e s
esglésies havien d'estar pintades en tota llur superfície interior,
subsistia encara en dites nacions cl mateix que a Itàlia. Els c o missaris reials que recorrien les províncies estaven encarregats,
a l'inspeccionar les esglésies, d'examinar llur estat general i ses
particularitats, i entre elles ses pintures, i fins si en els camps
l'emperador hi aixecava un oratori, els murs havien d'estar c o berts de pintures en tota sa superfície, car una església, fins que
havia rebut sa decoració pictòrica, no es considerava com acabada.
Aqueix moviment artístic va sostenir-se, puix Carles el Calb
reiterà l'ordre de pintar Ics esglésies al renovar la disposició de
Carlemany de vigilar per a qué les esglésies fossin restaurades i
decorades, com així es féu, segons consta en molts documents,
alguns d'ells de la nostra terra.
Tal activitat artística continuà en el segle x, amb tot i l ' i m peri del feudalisme. Les pintures murals més antigues existents
a Catalunya són segurament les del retaule de Sant Pere de T e r rassa, que a l'any 1895 es trobà cmpotrat en son absis, estant
compost de dos ordres de nínxols amb petits arcs, d'una i tres
Cülumnetes de pedra, dins de les portalades de les quals, i en una
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faixa del dessota, s'hi veuen figuracions pintades, atribuïdes al
segle X, dels Evangelistes, a dalt, i més avall d'un assumpte amb
varietat de personatges, representant potser el pas del mar Roig.
També s'han reconegut fragments pintats, parts de figures
hieràtiques, segurament apòstols, a l'absis de Sant Miquel de
Terrassa, que apar són del segle \i, com les de Sant Miquel de
la Seu d'Urgell amb les figures del Crist, la Verge Maria i els
apòstols Sant Pere, Sant Pau i Sant Joan.
En aquest segle, a l'ensems que en el segle x i i , la pintura decorativa s'estén per tot arreu on penetra l'arquitectura
romànica, essent aleshores universals ses formes, com es fa uni versal i per primera vegada única la religió de Jesús per tota la
Europa, car tots els ritus es deriven i depenen del fet històric de
la vinguda del Crist. Aixi, doncs, la pintura religiosa tingué de
acceptar naturalment els tipus de Jesús, la Verge Maria, els
Apòstols i tots els antecessors del Cristianisme, tal com els havíeu
fixat aquells orientals que habitaren els llocs històrics i sagrats de
la nova religió. Per allunyats i dissemblants que estessin uns i
altres fidels de la immensa cristiandat, les mateixes imatges s ' i m posaven a llur esperit i fascinaven sa imaginació. Tot repetint
consemblants històries, qualque poble procurà fer ressonar, dins
de tal uniformitat, quelcom de llur accent local; i forçant sa i n ventiva, tractà d'adjuntar-hi algun detall concret, i com un xic
de realisme, creient-se amb això l'artista resultar original; e m pro la simplicitat primitiva de l'iconografia cristiana no es prestava pas a les interpretacions individuals, car tot motiu habitual
no contenia més que lo essencial del dogma, i com el dogma era
immutable, car a l'època romànica conservava encara aquest sa
puresa a Antioquia, a Palerm, a Aix la Chapelle, a Poitiers, a
Ripoll i a l'Urgell, els cristians, pronunciant idèntiques pregàries, reverenciaven les mateixes imatges.
El dogma de la imatge acompanyà el dogma de la Revelació,
i els pintors el trobaren fixat sobre el pergamí dels manuscrits que
circularen de monestir en monestir. Si les grans decoracions
murals que començaren a cobrir les parets de les esglésies romàniques per tota la cristiandat representen els mateixos personatges
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amb idèntiques actituds, és que són copiats de les mateixes m i niatures, car els artistes d'aquell temps imaginaren o físaren d e finitivament composicions que es miren com a models. Llurs
successors jutjaren inútil canviar-los, i tais obres admirades, e s devingueren en el successiu tipus sagrats que la major part dels
pintors reproduïren fidelment.
A més d'aqueixos models, de què per 3 llurs figuracions d i s posaven els artistes, comptaven en aquells temps amb llibres que
donaven fórmules per a ia tècnica: em refereixo a les obres s e güents: h hmosz Historia Naturalis de Pïmi el Vell (segle i ) ,
el qual no sols consignà en ella els noms dels artistes més cèlebres i llurs millors obres, sinó que segui els progressos de les
Arts i indicà sos procediments. Heusaquí un d'ells pertinent
al nostre cas: «la paret Íia de rebre tres capes de calç i porcellana
i dues de calç i d'estuc marmori ans de pintar-la»; i V'itruví, en
el mateix segle i en sa cèlebre obra De Architectura, parlà de la
decoració interior, prefixant que la cera púnica ha de barrejar-se
amb oli al fcr-se la preparació dels murs que haguessin de p i n t a r - s e ; això com a procediment a l'encàustic; i com a l a m a nera de preparar els murs per a la pintura al fresc, «un primer
estuc grosser, tres capes de calç i porcellana i tres altres de ciment
marmori». Fins al segle 111 tal estuc es compongué de dues
capes, i més tard, d'una sola.
El monjo Heraclius, en el segle x, ens parlà, en sa coneguda
obra De coloribus el d'artibus romanorum, de com havia de p r e parar-se la pedra per a pintar-la; la qual havia de rentar-se
primerament ben bé i fer-la eixugar al sol o també amb foc, i
després fregar-la bé i rebre dues o tres capes d'oli blanc de p i n tar, polint-se amb el pinzell o amb la mà fins que ia pedra q u e dés llisa com el vidre, podent-s'hi aleshores pintar amb tota llei
de colors desfets a l'oli. Parla també de com els pintors i i l luminadors poden barrejar els colors, i sobre la manera com s'hi
executa una obra, i com un color és matisat i ombrcjat amb un
altre.
El monjo alemany Theòfil o Roger, del segle x i , tracta t a m bé, en sa curiosa obra Diversarum arlium schedula, de la pintura

Retaule roniànic ilc rcsL^lc^ia de S;im Pere
Dibuix d'A. Planella

Pintura imiral rimi.'uiica dul niariiri de
Sant Tumis de
CUx^' loscp Girona
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a Pencàustic i al fresc amb oli de llinosa, pintant-s'hi amb eíl la
pedra, sense aigua i amb vermelló o cinabri.
Cap manual relacional amb la pintura d'abans de les de T e r rassa i d'altres de Catalunya, com la ¡ntercssantissima Guia de ta
Pintura del monjo Denys, pogué ser\'ir millor d'ensenyament per
als artistes. Si bé atribuïda al segle xv, cal tenir en compte que
al mont Athos, centre del bisantinisme artístic, es tingué aqueix
manuscrit per obra del segle x o x i , i que son autor, el qual
confessa que l'ajudà son deixeble Ciril de Chio, diu, al començar
son tractat, que s'esforça a imitar al cèlebre i il·lustre mestre Manuel Pansèlinos de Tessalònica, pintor, segons sembla, del segle
XI o XII. En aquest llibre s'hi donen regles per als procediments de la pintura, per a la representació de la iconografia dels
personatges de l'antiga llei de l'Evangeli i de la Passió, les P a ràboles, les Festes de la Mare de Déu, els miracles dels principals
Sants, els Màrtirs de l'any, les al·legories i moralitats, manera de
distribuir les pintures dins les esglésies, i les inscripcions.
Del X al XII segle, no són pas solament els manuscrits que
porten d'un país a l'altre les figures i composicions bisantines:
obsessionades les ànimes pel pensament de la dcslliuració de la
Terra Santa, el món occidental en massa es precipità cap a l a
Palestina, i d'allí portaren icones, ivoris i altres objectes de v e neració que propagaren aquí les fornies de l'art oriental; i aviat
apareixereu en els murs de les nostres esglésies els ascetes i sants
bisantins, els quals, encara que no donessin a la nostra gent una
imatge del medi en què ella vivia, hi trobaven en sos aspectes
d'un món llunyà tot allò que els hi recordava la religió venerada.
Davant d'aquesta art importada de l'Orient, hi subsistí a P Oc cident una altra art d'imaginació local o septentrional, sobrevivint
d'aquesta època alguns frescos d'un estil estrany, barbre, indefinible, essent una de ses manifestacions l'interpretació de les v i sions de l'Apocalipsi, per a les quals els pintors tingueren una
ingènua audàcia, tant amb llurs formes com amb els colors
adoptats.
L'abús de tot això fou tal, que constituí en el segle x u un
dels motius de les reformes de Sant Bernat, gran impugnador de
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aquest gènere de representacions, puix deia que amb elles i per
elles els fidels es distreien dels textos sants i de les cerimònies
del culte.
De l'esmentat segle x i i tenim aquí Ics pintures murals de P e dret, Marmellà, Mur, Angulasters, Monral, Sant Martí de FenoUar, La Clusa, Sant Romà de les Bones, Mare de Déu de Bolvir,
Sant Climent i Santa iMaria de Tahull, Santa Maria de Bohi, el
Brull i Campdevànol.
Entre aquestes, la major part de les quals han estat reproduïdes
en colors per l'Institut d'Estudis Catalans en tres fascicles, i les
del segle x i i i , cal posar-hi les recentment descobertes a Santa
Maria de Terrassa, car, al nostre modest jui, són dels últims del
segle XII als començos del x i i i . D'aquest segle tenim a C a talunya les de Sant Pere de Caserrcs, si encara hi són; les de
Santa Maria d'Aneu, a Esterri, de Sant Pere del Burgal, Frontinyá, Nostra Dona del Bru, i cloquer de Sant Marti del Canigó;
havent-n'hi hagut no fa molts anys a Ripoll i a Sant Llorenç del
Munt, i havent-se també publicat alguna d'aquestes en dits fascicles.
Altres pintures murals varen descobrir-se l'any 1895 a Sant
Pere de Terrassa, més modernes: em refereixo a les del segle
XIV que es veuen a la paret frontera de la porta d'entrada, r e presentant assumptes de la passió i mort de Jesucríst, destacants'hi especialment una Santa Llúcia. Constitueixen una sèrie de
requadres, sense regularitat, pintats en diversos temps per diferents mans, i alguns dels quals apareixen superposats.

II
PINTURA DE LA PART ALTA DE L'ABSIDIOLA
DE SANTA MARIA DE TERRASSA
Cal ja que m'ocupi de les pintures murals trobades aquest estiu
dins d'un absis cegat, no acusat a l'exterior, de l'ex-monestir de
Sant Ruf, conegut amb el nom de Santa María de Terrassa. Fou
consagrat aquest temple l'any 1112, essent objecte de certa r e s -
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tauració en 1612. Tal vegada fou en aquesta ocasió quan fou
tapat aqueix petit absis situat a la part esquerra del tester de la
capella dreta del creuer, a fi d'omplir aquella paret amb un r e taulet barroc per a fer pendant amb el de la Capella frontera que
aleshores acabava de fer-se i que no ha desaparegut com aquell
i és ben acceptable.
I veusaqui que un dia, cl 21 del passat setembre, se li ocorregué a l'actual il·lustrat rector, Dr. Homs, realitzar una provatura per a cerciorar-se de si l'aparell interior de l'església era al
dessota de les capes de guix que amb el temps s'hi havien adherit, com la pedra adovellada ben tallada que apareix a l'exterior,
a fi d'intentar una neteja per a posar-la en evidència tal com
Déu mana; i al notar que en aquella part els cops sonaven a lloc
buit, anà buidant-lo amb tota cura, i descobrí, amb gran sorpresa i ver entusiasme, que aquell fons de tants anys amagat
contenia formoses i relativament ben conser\'ades pintures. A
mesura que avençava la neteja d'aquella espècie d'arcosoli,
aparegué el desenrotllament de tot el fons d'un altar dedicat a un
bisbe mártir. Donada la nova a la premsa, no vaig pas trigar
gaire a anar a visit.ir-ies, i sol·licitat per La Vanguardia p e r a
tractar d'cllcs en dit diari, hi he publicat una sèrie de quatre a r ticles, que molts de vosaltres ja haureu llegit. Coincidint a
l'ensems amb el primer, el nostre consoci i erudit Conservador
del Museu de Vich, Mn. Gudiol, va dedicar a aqueixes pintures
un article a La Veu de Catalunya, donant-les-hi tota la importància que es mereixen; i Mn. Trens, distingit Conservador del
nostre Museu Diocesà, hi va dir qualques mots, també, dins la
revista Vida Cristiana. El Blanco y Negro, El Heraldo, la Ilustrado Catalana, El Dia Gráfico i alguna altra publicado* reproduïren
aqueixes pintures i hi digueren igualment la seva, com ho farà
també el que això escriu en el pròxim número de la revista Museum,
En dita absidiola s'hi distingeixen quatre assumptes; en la
part superior, cl Crist assegut en majestat dins de Tamctlla místí•
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ca, tenint a cada costat una figura de benaventurat dreta, i horitzontalment disposats, a la part central de l'absis, els tres restants
assumptes representatius d'escenes de la vida, martiri i enterrament del sant o figura que acompanya al Crist Pantocrator a la
Glòria.
S'hi desenrotlla en tot això el martiri de Sant Tomàs de Cantorbery, arquebisbe, la vida del qual va unida a la de son diaca
Edward Grim, el qual es veu figurat a la Glòria a l'altra part del
Crist, i en les dues primeres escenes del martiri de Sant Tomás
Becket.
A Tare superior, que a mode de guardapols avença quelcom
damunt de la capella, s'hi veu una sèrie de flors, fulles i fruites.
L'art subsegüent ostenta ima teoria de cèrcols estrellats i ovals
horitzontals, semblants aquests als del vestit de Sant Cristòfol de
una pintura mural benedictina de Santa Maria delle Grotte del
segle X I n (Venturi, L'ar/í, fase. i . " , i g i j ) ; i en la part c e n traí de dit arc s'hi observen dos àngels volant, acollint amb llurs
ales el bust del Sant dins d'un llenç que ambdós sostenen, com
en alguns mosaics bisantins.
Després d'altre arquet pintat de vermell, el fons, i amb inscripcions blanques il·legibles per llur mal estat, es manifesta d e s sota del mateix l'assumpte de la Glòria. L'artista seguí aquí el
mètode bisanti, amb els mateixos models que prevalgueren a
l'Orient i a l'Occident, com es veu en moltes pintures murals i
antipendis, i fins en relleus carolingis derivats d'altres romans.
Aixi diu l'esmentada Oiiia de la Piulara del pintor del convent
de Fourna del mont Athos: « Quan volgueu pintar els murs de
una església, feu de seguida, en el remat de la cúpula, un cercle
de diferents colors i paregut a l'arc-iris que s'obser\'a sobre els
núvols en temps plujós. Al mig representeu al Crist beneint í
portant en son si l'Evangeli. Pinteu l'epígraf: Jesucristel T o t poderós».
Això és l'ordinari, empro en el nostre cas ens trobem amb a l guna variant que ens ofereix particularitats de molt d'interès.
Dcstacant-sc en un fons de faixes vermelles, blaves i grogues,
procediment en ús en pintures murals i llibres manuscrits, de la
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qual cosa en són exemples les miniatures de la Babilonia de V Apocalipsis de la Seu d' Urgell, publicada per En Sanpere i Miquel en
L'art barhre, i d'altre Apocalipsi, de Girona, la pintura mural de
Santa Catarina, de Montmorillon, etc., procediment que ja es
manifesta en els temps primitius cristians, com es pot veure dins
la petita catacumba de la Vinya Randamini a la Via Apia, per a
marcar el nivell del sòl o la perspectiva del fons, veiem al P a n tocrator, auriolat son cos amb l'acostumat oval almigdaloide,
anomenat ametlla mística, per més que de tais aunóles n'hi ha
de rodones i d'altres formes, com poden comprovar-se a la c a pella de Sant Blasi, prop de Brindisí, (segle x i i ) , a l'església de
Sant Savin a França (segle x i ) , i en dos cobricels románicobisantins dels Museus de Vich i Municipal de Barcelona; podentse veure ovals semblants al de Terrassa, en diverses pintures
murals de Roma, Síria, etc., i en alguns antipendis dels segles
XI, XII i XIII de dits Museus i d'altres nacionals i estrangers,
alguns dels quals tenen l'interior seminat de set o més estrelles,
al·ludint a les de qué ens parla Sant Joan en sa visió de Pathmos;
idea també del Cel, igualment espressada amb les ondulacions
de l'interior de la cenefa que enmarca l'óval i que en Martigny
interpreta com a aigües del repòs. Ostenta l'orla la reproducció
pictòrica de gemmes, algunes cruciferes imitant pedres precioses,
tal com s'observa en els frontals romànics inspirats en els que es
feren d'or, argent i pedreria.
El Crist està assegut en una espècie de banc damunt del c o n sabut coixí oriental, i sosté els peus nus, com tot personatge diví,
en altre coixí gemmat, que en altres casos és un arc iris o una
esfera sinónima de l'univers, sobre el qual impera, segons el text
d'Issaïes, «el Cel és mon tron i la terra mon escambell».
És una actitud rarissima la que aquí ofereix el Pantocrator, t e nint els dos braços aixecats i posant amb una mà un llibre obert
i amb r altra un volum tancat damunt de cada un dels caps de
Sant Tomás i del diaca fiduard, el primer amb hàbits episcopals
i el segon amb la timica disthida, o dalmática, que des del segle
VI fou concedida a tots els diaques, ja que generalment el Crist
mostra amb la ma esquerra el ¡libre de la Fe o deis set segells, a
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la manera grega, i amb la dreta beneeix, formant amb l'especial
disposició dels dits ei nom del Crist. Amb dir que no he constatat enlloc un cas com aquest del Pantocrator de Terrassa, resta
posada de relleu la importància de semblant raresa. Quelcom
paregut és, per exemple, el de la pintura publicada pel precitat
autor, en què es veu ai Crist entregant a Sant Pere cl Llibre dels
Profetes de la Llei antiga en ell acomplida i al diaca Sant Llorenç
el Llibre de l'Evangeli, que com a tal diaca ha de llegir. Empro
si es pot admetre que sigui el Llibre de l'Evangeli el referent al
diaca Eduard, crec que en la imposició del que el Pantocrator
col·loca damunt del cap i la nuca de Sant Tomàs, ha de veures'hl Tacte a això referent, qui des del segle iv la tradició grega
adjunta a les cerimònies de la Consagració dels bisbes, de c o n formitat amb [es Constitucions Apostòliques, subratllant amb això
l'obra del mateix Déu. Sobre aquesta missió del consagrant,
reservada en son origen al bisbe de Roma, ei text dels Staluta
diu: episcopus cum ordinatur duo episcoptportant oc teneant evangeliorum codicem súper caput et vertketn e/us.
L'hàbit de Sant Tomàs és per l'estil del d'un bisbe d'un baix
relleu de Sant Miquel de Pavia del segle x al x i ; vesteix alba,
estola, dalmática, casulla i pali sembrat de creus. La forma de
la casulla en punxa fins als peus i el pali són els dos elements que
més caracteritzen l'época d'aquesta figuració, i perqué a l'ensems
són eis més visibles. Tal mena de casulla es veu en una H o m e lla del monjo Giacomo de la Biblioteca Nacional de París, en una
estàtua del bisbe Sant Omodor, de Cremona, en un bisbe de la
porta de Sant Lemo de Verona, totes del segle xi i, i en un fresc
de Sant Climent de Roma del segle x i , en dos bisbes del segle
X I I I , segons dibuixos publicats per en Puiggari, en ei frontal
dels bisbes, de Tabèrnoles del segle x i i i del nostre Museu, en
un Sant Sixt de l'antipendi d'aquest sant i de Sant Llorenç del de
Vich, segle x i , en un mosaic de la Catedral de Cefalú del x i i i
en l'efigie tumbal esmaltada d'Ulger, bisbe d'Angers, del x i i ,
que ostenta totalment la mateixa indumentària del nostre Sant
Tomàs.
Respecte zlpallUwi, se'n veuen de pareguts, un del segle xi i i .
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dibuixat per en Puiggarí, i tret del Liber Feudorum Ceritaniae,
altre en una placa de marfil i figura de Sant Millan del segle xi
i en la referida de Sant Sixt.
El nimbe del Crist actualment no crucifer, és groc, la cabe llera és roja, partida, segons la tradició, la barba quadrada i roja,
el mantell també roig i ombrcjat de negre, la túnica verd fosc,
gairebé blava, el banc roig, el coixí blanc amb perfils negres, els
dos llibres bistres i el coixí dels peus roig.
La figura del sant ostenta la casulla verd clar, el pali blanc amb
les creus negres, la túnica cendrosa i l'alba blanca amb molts
plecs perfilats de negre, i el pèl com el de Jesús.
La figura del diaca porta la túnica negra i roja, l'alba amb
molts plecs blancs i el cabell com les altres dues. És imberbe.
Aquí es veuen, per tant, adoptats, gairebé en llur totalitat, els
colors receptats per Theòfil en sa abans citada obra: ocre, blau i
roig, verd, gris, blanc i rosa, o sigui els mateixos que donà t a m bé en Dionis en sa referida Guia.
Als peus del Pantocrator bi apareixen tres candelers a la dreta
i quatre a l'esquerra. És evident que fan referència als set que
va veure Sant Joan a la illa de Pathmos. L'Apocalipsi parla
d'ells en el cap. i (pis. 12, 13 i 20) i en el cap. 2 (pi. i ) . «I
en mig dels set candelers d'or (vaig veure) a un semblant al Fill
de l'Home, vestit amb una vestidura llarga i cenyit en els pits
amb una cinta d'or» (pi. 13). «Això diu el que té les set estrelles a la seva dreta i el que camina en mig dels set candelers
d'or» (pi. I ) . Empro no segui aquí el pintor exactament
aquests textos: més aviat desenrotllà un poti-poti amb aquests
textos i tres més del cap. i v ( pis. 2, 3 i S ) : « Heus aquí un tron
que estava posat en el Cel, i sobre el tron hi estava un assegut».
«I el que estava assegut, en l'aspecte, era semblant a una pedra
jaspi i de sard; i al voltant del tron hi havia un arc-iris que a la
vista semblava una esmeragda». «I davant del tron, set llànties
que cremaven, Ics quals són els set esperits de Déun. O sigui
dos assumptes distints: el Crist, dret, amb els set candelers, i cl
Pantocrator, vell, sedent, amb les set llànties.
Amb tot, s'ha de reconèixer que l'artista, seguint indubtable-
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ment les instruccions d'algun teòleg, fou amb això fidel a la tradició, ja que era el seu el model adoptat pels pintors bisantins.
Així veiem aquesta inexacta interpretació en els dos assumptes,
amb la barreja d'uns i altres textos, per als quals dóna les respectives normes el citat monjo Dionis en sa referida Guia: « S o bre núvols el Crist, portant un trajo blanc i un cinturó d'or, té set
estrelles a la mà dreta i una espasa de dos talls surt de sa boca.
Al seu voltant, set llànties i una gran llum surt de sa persona».
Altre: Núvols. Damunt, el Pare Etern assegut, tenint a la m i
un llibre tancat i segellat amb set segells. Un anyell de set corns
i set ulls sosté, amb dos peus, el llibre que porta el Pare Etern.
Davant de son tron, set candelers encesos, la mar, i els tetramorfes evangèlics (els quatre signes dels Evangelistes) ordenats
en círcol». Aquesta és la interpretació que es veu a la Bíblia de
Sant Pere de Roda.
Aquesta mateixa interpretació la veiem en un mosaic del segle
XI de l'església de Santa Práxedes de Roma, on hi apareix l'anyell
místic sobre el llibre Sant posat damunt d'un tron rodejat de set
antorxes.
La Reial Casa posseeix una col·lecció de tapissos flamencs d e dicats a l'Apocalipsi, i en un d'ells s'hi veu el Totpoderós voltat
dels set candelers.
En un dels famosos gravats al boix, amb escenes de l'Apocalipsi, d'Albert Durer, datats al 1498, hi apareixen els set c a n delers en semicircol davant del Pantocrator vell, sentat damunt
de l'arc-iris. 1 en un dibuix del segle x i i i , de fra Guillem,
publicat el darrer agost pel Burlington Maga^ine, s'hi veu també
dret, amb els set candelers i duent a la mà esquerra les claus del
Cel.
Un assumpte és, doncs, el de les set llànties i altre el dels set
candelers; ja que el primer és originari del candeler jueu dels set
braços, en el qual Bcda hi vegé la figura dels set dons de l ' E s perit Sant i la de Jesucrist amb les set Esglésies en les quals hi
brilla l'esplendor septiforme del Sant Esperit. Aixi resulta del
quart text (cap. i ) de l'Apocalipsi: «Joan, a les set Iglesies
que hi ha a l'Asia... i dels set esperits que estan davant de llur
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tron i de Déu». Com una altra de les reminiscències jueves
vivents en el culte catòlic, es veu, en una pintura al fresc de la
catedral d'Auxcrre, a Déu a la Glòria rodejat dels evangelistes i
tenint a dreta i esquerra el canelobre dels set braços; és obra
del segle x i i .
D'ambdós orígens, cristià Í jueu, és de creure que s'ha format, per tant, cl model d'aquesta particularitat de les pintures de
qué parlo, de tradició llati-bizantina: i sa significació més cristiana podem veurc-la a l'analitzar alguns punts de vista pertinents que ens ofereix la litürgiai certes particularitats de l'arqueologia sagrada. Prudenci posa en boca del perseguidor de Sant
Llorenç: «Sé que en vostres reunions nocturnes les antorxes són
portades per canelobres d'or». El Liber Pontificahs enumera,
en la noticia del Papa Silvestre, els dons oferts a les esglésies de
Constantinoble: «Caudelahra aurichaka sepiem mite altana quae
sunt in pedibus...».
Diu en Peraté, que els ciris encesos que illuminen les figures dels difunts que són al Cel, són un record de
les antorxes amb què a la terra els il·luminen i de les llums dels
santuaris, tombes dels màrtirs: i això és signe d'honor de la Fe i
de la Glòria celestial, com es veu en un fresc de la catacumba de
Sant Xavier de Nàpols. I,a iconografia cristiana ens mostra sovint
canelobres portant un ciri encès a cadascun costat d'un sant màrtir.
Aquest emblema no s'ha estès més enllà de Nàpols, diu el m a teix Peraté; únicament es troba una vegada a Roma, en un epitafi del segle v. Tal aspecte es compagina amb altre que constitueix part del formulari litúrgic. Segons Dom Cabrol, consta
que en el segle x i col·locaven aquests candelers en el paviment,
com encara es practica a les esglésies orientals i en tots els m o nestirs, segons el grau de solemnitat d'alguns oficis. Vulgarment es designava sota el nom de festa de tres, cinc o set c a n delers. També diu Martigny que els candelers per a les misses
solemnes són els que els acòlits, en nombre de set, tenien entre
llurs mans, els qual els dipositaven en el sòl, darrera de l'altar, o
en el centre de l'església, o sobre la primera grada de l'altar.
En el cant de l'Evangeli, quan pujava el diaca a l'ambó o trona,
eren col·locats al seu voltant mentre cantava.
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Sia com sia, resulta rarissima aquesta particularitat de la nostra
pintura mural de Terrassa, especialment de la forma com en ella
es presenta. Sols apareixen algunes referències, més o menys
anàlogues, no a Espanya, a Roma; a l'església de Sant Llorenç
extramurs i a l'absis de Sant Cosme i Sant Damià, hi ha representades un uns mosaics del segle vi algunes visions de l ' A p o calipsi, i entre elles, una en el medalló central, en el qual hi
apareix l'Anyell immolat, tenint repartits a dreta i esquerra els
set canelobres místics. En altra església, la de Rignano Flamïnio, existeix una reproducció d'aquest assumpte canviat l'Jgnus
Dà per un bust colossal del Crist.
Tais reminiscències de l'Apocalipsi deuen tenir llur origen en
el gran nombre de còpies manuscrites í il·lustrades que del segle
X al XII es confeccionaren. Hasseloff diu, que si bé aleshores
eren molt rares a França, l'Espanya sola consagrà i concentrà
ja totes ses forces a la il·lustració del susdit llibre místic.
Efectivament, en els nostres fons se'n guarden encara bastants,
i pel que es refereix a Catalunya, tenim per exemple el de G i rona, que en el f. 34 s'hi representa una gran cambra il·luminada
per set canelobres que pengen del sostre, i en el f. 129, en el
compartiment superior hi pengen del sostre set llànties com en la
Bíblia de Sant Pere de Roda, també del segle x, el mateix que
l'Apocalipsi de la Seu d'Urgell.
Res, per tant, igual al cas de Terrassa.
Quant a la forma de tais candelers, amb tres peus i punxa per
a clavar-hi el ciri o blando en forma de con allargat, el v Exultet del segle x i i de la catedral de Salemo, conté alguns d'ells
semblants.

III
PINTURA DE LA PART BAIXA DE L'ABSIDIOLA
I entrem ara a I'estudi deis assumptes pintats al dessota del
que s'acaba d'analitzar: però abans, referiré la part de la tragèdia
de Sant Tomàs de Cantòrberj', a qué fan referència els tres epis-
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sodis pintats en aquesta capella: a fi de fer-los més comprensibles i comprovar l'exactitud amb què el pintor els desenrotllà.
Als quaranta quatre anys del Sant, volgué el rei Enric d ' A n glaterra que aquest ocupés l'arquebisbat cantuariensc; fou consagrat tal Tomás Becket, rebent, demés, cl pal! concedit pel Papa
Alexandre 111. Per no accedir a certes pretensions del monarca,
que ell entengué contràries a l'Església, va haver de deixar sos
diocesans, i als sis anys, estant a França, Nostre Senyor li p r o fetitzà, mentre celebrava la missa, que seria martiritzat, i quan al
cap d'un any més se li alçà el desterro, i tornà a la seva diòcesi,
altra vegada va disgustar-se el rei per sa integritat religiosa i
enteresa. Un dia, davant de sos criats, maleïa cl rei als que
menjant de son pa, no el venjaven de tal home: la qual cosa,
prcnent-ho aquells al peu de la lletra i no com un exabrupte del
ressentit rei, tractaren de matar a l'arquebisbe, creient fer un bon
servei al monarca i anaren amb soldats a l'església en què Tomàs
Becket assistia a les Vespres, i segons cl Reverend Albano Butler, compilador de l'hagiografia del Sant, qui entre altres moltes
obres consultà les dels contemporanis de Sant Tomàs, el referit
diaca Eduard Grim, Joan de Salisbury i Herbert de Bosseham,
els quatre joves que conspiraren per a matar-lo, anomenats Guillem Tracy, Hugon Mor\ille, Ricard Briton i Reynaldos F i t z O r sen, als quals s'hi adjuntà en Reynald Roke amb gent armada,
s'hi presentaren amenaçant-lo de mort si no aixecava l'entredit
pel qual alguns per sa causa estaven excomunicats, a lo qual ell
els respongué que això era cosa del Sant Pare. I aleshores, e n carregaren ells a alguns eclesiàstics presents, poc afectes a l ' A r quebisbe, que procuressin que aquest no fugis; i el sant contestà,
i ara copiaré les mateixes paraules d'en Butler, segons la traducció de l'anglés, que al 1791 féu en Josep Antoni Ortiz: «¿Pensáis que quiero huir? N o ; espero la muerte sin temor. Y
mostrando o señalando con su mano la parte de cabeza que Dios
le había revelada que le habían de romper, dijo, aquí, aquí es
donde 05 espero.
«Diéronle, pues, en la cabeza primero con la espada: pero un
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Eclesiástico que a su lado estaba, llamado Eduardo Grime, que
escribió después su vida, puso por medio su brazo, y casi se lo
cortaron: pero aunque quebrado el golpe no dejó de alcanzar al
Obispo, aun que levemente, pero sin que esto fuese capaz de
hacerle apartar la cabeza, ofreciéndola de nuevo a Dios. Otros
dos le dieron inmediatamente sobre ella con los que cayó en el
pavimento cerca del altar de S. Benito, y estaba ya casi expirando
cuando el quarto llamado Ricardo Briton, no se desdeñó de teñir
sacrilegamente la espada en su sangre, le cortó la parte superior
de la cabeza, y quebró la espada contra el suelo; entonces Hugon
de Horsea sacó inhumanamente los sesos del Santo con la punta
de su espada y les arrojó y esparció por el suelo»,
«El cuerpo de Santo Tomás fué primeramente sepultado en la
parte inferior de la Iglesia; pero a poco tiempo sacado y puesto
en una Urna suntuosa a la parte oriental de ella. Eran tales las
oblatas y dones que alli se rendían, que abundaba la Iglesia toda
de riquezas más que los Principes, pues la menor parte de ellas
eran de oro puro, guarnecidas de piedras preciosas, como nos
aseguran Lambarte y Wievez. La mayor de todas sus alhajas
era un gran diamante que había regalado el Rey Luis de Francia.
Las piedras mármoles que había ante su urna están en el dia g a s tadas y con agujeros de la continuación de peregrinos que a su
tumba oraban. Su urna misma o depósito le describe de este
modo Juan Stow: «es toda de piedra v de la altura de un h o m bre, encima una caxa de madera, dentro de la que se contiene
una de hierro en que se encierran los huesos de Santo Thomás
Bekct, como también el cráneo con la hendidura de su cabeza y
la pieza cortada de la calavera puesta en el mismo sitio. La obra
de madera al exterior está cubierta de planchas de oro, damasco
y brocado guarnecido de broches, imágenes, ángeles, cadenas,
piedras preciosas y muchas y grandes perlas orientales, de cuyo
depósito recogidos los despojos llenan en joyas de oro de un
precio inestimable, dos cestas muy grandes, una de las cuales
seis u ocho hombres no pueden hacer más que sacarla de la Iglesia con trabajo. Todas las quales fueron tomadas por el Rey
para sus propios usos; y los huesos de Santo Thomás por m a n -
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dato de Lor Cromwell fueron reducidos a cenizas en Septiembre
del año de 1538, el i j de Enrique vi 11 ». Su camisa de silicio
se muestra todavía en un relicario del Colegio de ingleses en
Douai: una parte muy pequeña en la Abadia de Llexa: un hueso
de su brazo en la Iglesia mayor de Santa Waldelrudis en Mons:
su cáliz en el gran Monasterio de Monjas de Burburgo: su Mitra
y algunos paños empapados de su sangre en la Abadía de San
Bertin en San Omer: y vestidos suyos en otros muchos Monasterios, de los Países baxos, y en otras partes». ~ ( D ' A l . Butlcr,
Vidas de ¡os padres, mártires y otros principales Santos..., x i i ,
510-512).

Anem ara, davant de cadascun d'aquests tres episodis del sant,
a veure la conjunció que hi ha entre el recit deis mateixos i ço
que l'artista, amb la cooperació de l'cntés en ciències eclesiàstiques, deixà pintat a Santa Maria de Terrassa.
A l'esquerra de l'espectador apareix la relatada escena d e i a
invasió dels enemics del sant, anant aquest vestit de cerimònia,
car, com hem vist, fou sorprès al temple durant les Vespres.
Dels cinc personatges, cl primer, començant per l'esquerra, és el
diaca Eduard, el qual, amb expressió compassiva, presencia les
amenaces de mort que a l'arquebisbe fan tres dels conjurats.
La túnica del diaca és groga i tatxonada de circols rojos com
els d'un Sant Agustí d'un manuscrit del segle x i i , i llarga fins
als peus, a l'estil de la túnica de cerimònia dels segles x i i i x i i i.
I la casulla del sant és groga i roig fosc, túnica vermella, pali
blanc amb creus, mitra vermellenca i bàcul llis groc amb travessers i cap de dragó. Dels dos que l'escometen assenyalant-lo
com a objecte de ses ires, un d'ells imberbe i altre barbut, cl
primer va nu des de la cintura per amunt i cl segon amb la c a miseta roja com l'altre imberbe que intenta desenvainar l'espasa
per a ferir al sant, veient-se però contingut per la forta mà del
personatge barbut. Tots tres porten les cames cobertes: els dos
primers amb mitges roges, i el tercer de color gris, ostentant els
dos situats mes al fons, esperons amb punxa de llança.
La mitra, al primer cop d'uU apar tenir les puntes damunt de
les orelles: aquesta disposició, segons alguns arqueòlegs, té de
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atribuir-se a h poca traça dels artistes que pretenent fer visible
sa forma a l'accentuar-se amb clucs puntes, representaren la m i tra de perfil. Reussens presenta a l'efecte cinc mitres d'altres
tantes miniatures per a demostrar l'evolució de ses puntes laterals
a la forma actual, considerant a la primera, apareguda al segle
X I I , com una convencional i tat de l'arlista contra la disposició
real i ordinària, i les lleis de la perspectiva, per a indicar les p u n tes frontal í occipital. Amb tot, pot ésser aquesta forma una
derivació dels mugrons que abans del segle xi començaren a
pronunciar-se en el bonet rodó que portaven els bisbes, subjectat amb una bena al front, els extrems del qual, dits fanons o ínfules, penjaven pel darrera, com actualment. Sigui com vulga,
aquesta forma és molt general en e)s segles x i , x i i i x i i i , s e gons pot veure's en la figura de Sant Sixt d'un antipcndi del s e gle XI del Museu de Vich; en un Exuliet italià de la Biblioteca
nacional de Paris, a la citada figura lombal del bisbe Ulger de
Angers, en alguns del frontal de Tabérnoles, i en la figura dè
Sant Germà, bisbe de Paris, totes del segle x i i , i en una pintura
del XIII de la capella de Sant Silvestre de Roma.
De bàculs com el d'aquesta figuració se'n troba un a VÀlbum
d'en Puiggari, amb idèntiques raiUetes horitzontals, del segle
X I I I , en dita efigie d'Ulger ien un manuscrit de Sant Agustí i
un Exultet, ambdós del segle x i i .
Aquesta mena de camisetes ratllades dels soldats de tais pintures les portaven els homes d'armes dels segles x i i al x i v , i
eren de pell o teixit tupit de seda, replè de filassa de cotó. La
loriga o cota de malla cobria tal camisó, dit gambesó í gambcró;
« E t d ' u n Gambesson crt estroitement vestits», diu una vella crònica francesa. De vegades el portaven sense la cota per c o m o ditat o per no tenir temps de p o s a r - s e - l a ; com en aquesta escena
així pot interpretar-se.
VioUet-lc-Duc presenta alguns exemplars consemblants, un
del segle xi i i dos del x i v . Louandre altra dei x i i , d'un m a nuscrit francés, i a la Biblia de Farfa, del x, estudiada per en
Pijoan, s'hi veuen alguns guerrers amb mànigues de dit g a m besó ratllat. També descobreixen tal camisó interior ducs fi-
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gures de la primera plana del llibre del Joc de Taules que féu e s criure Alfons el Savi a la primera meitat del segle x i i i .
Aquests soldats porten les mitges fins a mitja cuixa, des d'on
s'unien a les bragues amb cordons, segons costum del segle
x i i i , i dos d'ells calcen esperons amb punxes de llança, forma
que comença en temps de Carlcsmany i s'acaba al segle x i i i , en
què apareixen les estrelles. El sabre que va a desenvainar el
personatge del primer terme, com també el que empunyen els
altres dos de! segon episodi, és la llarga daga sense punta, arma
de tall i amb vaina de pell o seda i guarda llisa horitzontal, usada
des del segle v i i r al x i i i .
Les cares dels dos que assenyalen al sant es semblen als apedrcgadors de Sant Esteve, de les pintures de Santa Maria de Bohi
del segle xi i,
r,n cl segon episodi hi veiem l'escena de la decapitació del
sant, tal com havem vist que la descriuen els cronistes. Hi ha
aquí quatre figures: la primera, és un soldat que enlaira la daga,
vestit amb el susdit camisò i faldó amb tires fins als peus, exageració de les que penjaven deies cotes romanes amb escames,
tal com es veuen a la Bïbha de Carles d Calb, de l'any 875, de
la Biblioteca Nacional de Paris, i en les pintures de Sant Miquel
de Fonollar del xi i ; sabre i esperons com els de l'anterior a s sumpte i cames vermelles lligades com les dels nostres excursionistes. Viollet ofereix un tipus d'aquest lligament, del segle x,
i Piton altre de la Santa Capella, del x r i i .
L'arquebisbe va sense pali, amb túnica rogenca geminada de
estrelles, alba i casulla punxaguda de color verd clar, i li cauen
el bàcul i la mitra amb els cops mortals que li infligeixen. E m però aqui el bàcul se'ns presenta amb rínxols, ja de gust
gòtic.
Els bàculs del segle x u , i fins a mitjans del segle x i i i , són
com els de la primera escena d'aquestes pintures; cal fixar-se
només amb els segells del temps de Jaume i publicats per l'amic
Segarra en cl volum i de treballs presentats al Congrés històric
de la Corona d'Aragó: tots presenten el bàcul llis, excepte el del
bisbe d'Osca, del I 2 8 j , que és com cl de qué ara parlo.
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Darrera del sant s'hi veu al diaca Eduard, abraçant-lo, com
volent-lo preservar del perill que l'amenaça; vesteix la mateixa
túnica que a la Glòria. Altre soldat porta un vestit en el faldó
del qual hi apareixen delineats veros allargats, com se'n veuen a
les pintures del segle x i i de Sant Martí de Fenollar, interpretació
barroera d'un militar a l'antiga; mitges roges i esperons com els
dels altres soldats. Aquest té, subjectat amb la mà esquerra, el
braç esquerre del sant, amb un groixut cordó en el cap del qual
s'hi perfila la testa d'un anyell, la qual cosa fins podria al'ludir
al martiri de l'arquebisbe, altre anyell immolat; i empunya amb
la mà dreta una daga, que al donar el cop mortal, d'un sol traç
gairebé parteix del tot el braç esquerre del diaca, com podien
fer-ho tais armes de cavalleria, pròpies del segle x i i i , per a ferir d'un sol cop el braç i l'espatlla. Una estàtua tombal de T o u louse, de dita època, en mostra una per l'estil. HI sabre, que
era recte, com s'observa per la forma de la vaina, es doblega per
la força del cop, circumstància que es menciona entre altres historiaires del sant, en una carta del cardenal Albert i del llegat
Teodwin al rei Enric d'Anglaterra, Et cum gladiatores hinc inde
percuterent et reperculerent morUni viri accelerantes súper testam capilis unius gladiatorem gladius Jraiigitiir.
De l'escapçament de la part superior de la testa del sant en
parlen diversos textos, i en la nostra pintura està ben figurat,
distingint-s'hi perfectament la manca del casc, el qual resta dins
de la mitra, del buit de la qual en pengen els cabells.
La tercera escena comprèn dos assumptes, el de l'enterrament
del sant i el de la seva ascensió al Paradís. En el primer, hi ha
dos personatges que poden molt bé representar, el barbut al seu
capellà, Joan de Salisbury, que li féu molta companyia durant
son bandejament, i l'imberbe a son fidel diaca Eduard Grim,
ambdós cronistes seus. Tots dos vesteixen túnica roja i mantell
groc, i estan en l'actitud de sebollir cl cos amortallat del sant en
un sumptuós sarcòfag. La mortalla és blanca i lleugerament
colorida, acusant clarament ambdós peus del difunt: vendatge
blanc, que està d'acord amb la tradició cristiana, puix diu en
Martigny que els cristians enterrats a Ics catacumbes romanes, es
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Ja va dir Prudenci

Candare nitailia claro
Praetendere lintea mos est.
A la Bíblia de Roda del segle x s'hi veu aixi mateix amortallat
a Moisès. Un exemplar encara més semblant al nostre fou pintat en una icona de l'escola de Novgorod, representant l'enterrament del Crist; i si bé és obra del segle xv, cal tenir en compte
que l'art religiós rus ha estat sempre, i encara avui, influenciat
pel bizanti. D'aquesta mena d'envoltures se'n veuen en gran en
naixements de tots els temps, fins més enllà del Renaixement.
Digne d'especial estudi és el sarcòfag en què s'hi diposità al
sant. l'S veritablement original. En sos arquets, en el fons
dels quals hi hem de reconèixer creus convencionals a l'objecte
d'enriquir llurs buits, hi hem de veure una derivació de les que
apareixen en alguns sarcòfags bizantins de Ràvcna, a dins dels
quals arquets s'hi manifesten creus disposades com en el pintat
sarcòfag de Terrassa. Em refereixo a un dels del Mausoleu de
Gala Placidia, del segle v i , i a altres dos de Sant Apollinare in
Classe, del segle v i , els quals són de pedra, com ho fou el de
Sant Tomàs, segons es llegeix en el vol. cxc de la Patrologiae
d'enMigne, col. 1286: a Et propUr melitm in ecclesiae crypta illud
quasi abscondentes posuerunt corpus Tbomea in hoc monumento novo,
quod erat excisum de petra aniio ab incarnatione Domini iiyi
vitae
vero ipsius anno circilcr quinquagessimo iertio».
Alguns altres sarcòfags, no tan antics com els tres ans citats,
recorden el pintat a Terrassa; aquests, sòn: el de l'esmentat bisbe
d'Angers, Eulger o UIger, del segle x i i ; el del cos de Sant C i ril, del segle x i , d'un fresc de Sant Climent, de Roma; i dos
més de! segle x i i , publicats per en Bertaux, o sigui una tomba
de l'església de Chamalières, i una altra figurada en una escultura del claustre de Sant Feliu de Girona. També está amb ell
emparentat un llit del Nen Jesús, figurat en una vidriera de la
catedral de Chartres del segle x i i .
Les columnes que sostenen el sarcòfag de què es tracta, són
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evidentment bizantines: sa filiació pot cercar-se a Sant Vital de
Ràvcna, segle v i , per exemple. A la Biblioteca Ambrosiana de
Milà hi ha un Evangeliari que mostra en algun de sos dibuixos,
barres de cadires molt semblants a la forma de tais sustentades.
El segon assumpte d'aquest tercer compartiment de les pintures
de Terrassa, o sigui l'ascensió del sant cap al Cel conduït per
dos àngels, és molt repetit dins l'art cristià, des dels temps primitius- L'ànima del benaurat, idealitzada mitjançant la disminució de sa còrpora, la nuesa, la jovcnesa ¡ l'actitud beatifica, és
pujada ai Paradís per dos serafins, els quals sostenen cl bust de
son cos amb els dos extrems d'un llenç blanc. Un text de la
Història de ¡es Comunitats religioses fundades per Sant Pacomi, s e gle IV, diu que al morir bé un home, uns àngels s'hi acosten,
«un dels àngels pren les dues extremitats posteriors d'aquest
llençol... altre agafa els dos extrems anteriors^). Dins d ' H s panya, i des dels últims del segle v i t als del segle x i v , estigué
molt en ús aquesta manera de figurar cl traspàs de l'ànima: així
ho diu en Carderera; i per a comprovar-ho, reprodueix en sa
Iconografia española dos sepulcres, el de les filles de Ramir i de
Aragó, del monestir de Santa Cruz de los Sórores, prop de Jaca,
de les darreries del segle xi o principis del x i i , i el de D." Lionor d'Anglaterra, muller d'Anfós v n i, del monestir de las Huel gas, del segle x 11. També ofereixen dues formes d'aquest tipus
iconogràfic, dos antipendis del Museu de Vich, o siguí el del
núm. j , amb l'animeta de la Verge, í el del núm. 9, amb la de
Sant Martí, ambdós del segle x i , Al Museu Arqueològic N a cional s'hi conserven dos sepulcres de la primera meitat del s e gle XIV, procedents de València, els quals ostenten tai representació, presentant un d'ells la particularitat d'aparèixer l'anlmeta
com dins d'un sac.
En la nostra pintura apareixen cobertes les tres figuracions de
l'animcta del sant i dels dos àngels; la primera, amb un habillamcnt qui presenta cl cos ratllat horitzontalment com cl camisó
dels soldats descrits, i faldó molt arrugat, el conjunt del qual
apar, més que altra cosa, una camisia o alba de lli, signe de p u resa, i dels segons, en l'actitud de tradició bizantina, l'un amb
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lünica alba molt folgada i talar; i l'altre, tenint coberta la cintura, l'espatlla i part posterior dels braços amb plomatge, recordant
els serafïns coberts amb ses ales sembrades d'ulls, els quals es
veuen en certes pintures i escultures de l'Jidat mitjana; com, per
exemple, en la pintura mural de Santa Maria d'Aneo, del segle
XI, i en una escultura del x u i que donà a conèixer Oudin en
son Manuel d'Archéologie, cl tipus iconogràfic del qual simbolitza
la vivor dels esperits celestials.
Al dessota dels tres descrits episodis del sant, hi corre una orla
vermella, amb una inscripció llatina amb caràcters monacals
blancs molt semblants a la tan coneguda del segle x 111 de l'es cultor Cadell, dins del claustre de Sant Cugat del Vallès. De tal
inscripció no se'n pot pas treure l'entrellat definitiu, degut a son
mal estat. Amb tot, entre alguns mots s'hi llegeix el nom del
sant. Segueixen dues orles, de postes o corbes en S unides, la
primera de dibuix seguit i la segona trencat, ambdues en groc i
negre, i entre elles hi campeja una llaccria en zig-zag, amb batiments vermells i grisos com la d'un Evangeliari de Grottaferrata del segle x i i i . Després ve una randa blava, amb visos
rojos, amb nous caràcters monacals dins els semiccrcles; amb
quals caràcters, amb tot i estar en bastant mal estat, pot reconstituir-se el nom del sant dins d'aquesta fragmentària inscripció:

MORI NON DUBITANT VIVIT CUH... ( T H O ) M A S QUEH SEMPER

AHAVIT.

Tal pintura mural s'acaba amb la simulació de l'acostumat
cortinatge, de tradició clàssica, que arriba fins al paviment; figurant-s'hi en ella l'or pàiiid amb discos vermells i acusació de
enreixats i plecs amb delineamcnls en negre. Dites cor/iwaí, per
a empaliar cl baixos de les parets de les esglésies, fossin de seda
o de lli, estigueren molt en ús en l'època bizantina ( v e g i - s e ' n
una de molt semblant a la nostra pintura mural de Santa Maria
de Tahull, del segle x t i , publicada per l'Institut d'Estudis C a talans) i en la gótica, s'cstenguè a la casa, des del teixit més
sumptuós de Ras (Arràs), Tournay o Bruges, a l'estora de palla, com es troba sovint en els inventaris dels segles x i v , xv
i XVI.
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Veus aquí explicades detalladament les notabilíssimes pintures
murals trobades recentment dins e! temple, en el sòl de la qual
hi hagué ia seu de l'Egara.
Tenint ara en compte alguns de llurs detalls, com el ja anotat
del segon bàcul, el tipus de la lletrería, la forma punxaguda del
calçat, etc., aixi com la vivacitat de les figures, l'afany de d o nar-Ies-hi l'expressió adequada a Ics mogudes escenes de ia part
central de tais pintures, tot més propi d'un goticisme embrionari
que no pas d'un pur romi-bizanti, m'he cregut en el cas de fixar-les dins de l'època de transició a Catalunya del romànic al
gòtic, o sigui d'entre les darreries del segle x i i als començos
del XIII. Exàmens detinguts fets de les susdites pintures en
diverses visites, i elements de comparació aportats a l'estudi de
les mateixes, m'han afermat en aquesta opinió, sotmesa, com
totes, al control dels més autoritzats.
Per a formar un judici seré de l'antiguitat d'una obra d'art de
casa nostra, s'ha de tenir sempre en compte l'endarrerits en què
visquérem, respecte al moviment artístic de l'Europa culta; ia
qual cosa es comprova de sobres al comparar unes i altres obres
d'art dins les mateixes èpoques i gèneres consemblants.
És verament inquietant el fet de l'assumpte de semblant m a nifestació artística dins d'una modesta església d'un poblct de la
nostra terra, al cap de pocs anys relativament de l'assassinat d'un
sant anglès, el qual, com consta en el citat volum de la Patrologiae d'en Migne, ( p i . x i x ) , al 1170, hora quarta iv Kal. Januaris trucidalur, i canonitzat per Alexandre i i i als 4 dels idus de
març de 1173, segons breu papal que publicà en LI. Surio (De
probatis sancloritm vitis, x i , 355).
La ressonància de l'horrorós crim, més sorollós a l'ensems per
l'intervenció reial; la propagació dels molts miracles atribuïts al
sant, en personatges reials i en tota mena de gents; sa canonització inaudita, car fou als tres anys de sa mort, promoguda per
la fama de ses curacions i a instància de grans personalitats; tot
això ja explica quelcom aquest fet de l'especial argument de tais
pintures, a l'exmonestir agustinid de Santa Maria de Terrassa, en
uns temps en què després de l'extensíssim ciUte a Santa Maria^
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dins la nostra rutinària terra, tot el restant estava dedicat a un
nombre relativament reduït de sants.
Però, encara explica més l'existència d'aquestes pintures d e dicades al bisbe anglès Tomàs Becket, al poble de Sant Pere
de Terrassa, la circumstància de què, segons documents del Lihri Antiquiiatum de la nostra Seu. hi hagué damunt de sa porta
de ponent, o Galilea, un altar a honor de Sant Tomàs de Canlòrbery, als 29 de desembre del 1186, dia de la mort i commemoració del sant, i als setze anys de son assassinat i tretze de sa
canonització, i al qual altar, consagrat aquell dia per Bernat de
Berga, bisbe de Barcelona, el canonge Pere de Ripollet va dotar
a la mateixa data, d'un benifet que Climent i i i confirmà el 23
de maig de 1188, obtenint seguidament diverses concessions de
béns en els anys 1189, 1190, 1191, 1192 i 1195.
No deixa, per ço, d'ésser una cosa ben original la constatació
d'aquesta devoció aquí al susdit sant. Seria curiós el poder s e guir-li cl rastre i arribar al coneixement del per què i de per qui
s'introduí tan ràpidament a la nostra encontrada catalana; car
digui's cl què es vulgui per a restar importància a la nostra pintura
mural a honor de dit sant, no és pas vulgar aquest assumpte dins
les arts cristianes antigues, la prova és, per exemple, que dels
3.596 dibuixos d'altres tantes obres d'art del 1280 al 1580 que
ha publicat com existents en Salomó Reinach, no n'hi ha ni una
referent a Sant Tomàs de Cantórberj'; i de mi haig de dir que
no he vist, amb el molt que he regirat, cap reproducció d'obra
d'art cristiana del segles xi i o x i n , ni d'aquí ni de fora d'aquí,
pertocant la mort d'aquest sant. No dubto que referent a tais
episodis de dit sant, a Anglaterra n'hi haurà moltes i altres fora
d'ella, però no és això ço que interessa, sinó el fet d'aparèixer dues figuracions una a Barcelona desapareguda, i l'altra
ressuscitada 1 a poca distància del lloc d'aquella i dins del
mateix bisbat.
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NOTA PRELIMINAR
La bibliografia de I'insigne Soler i Palet, és interessantissima
i abundosa. Bona part de la mateixa es troba dispersa entre d i verses publicacions de Catalunya, i especialment en les de la
ciutat de Terrassa dels seus amors.
Seria, tanmateix, ben escaient que es procurés la formació i
es completés la indicada Bibliografia, la qual, segurament, no
baixaria d'un mileuar de títols. Mentrestant, però, serà bo assenyalar una part dels seus estudis i articles sobre història, art,
arqueologia, biografia, literatura, música, folk-lore, política, etc.
No es prengui, doncs, aquest treball com a cosa definitiva, ni
molt menys. Es tracta tan sols de donar una lleugera visió de
l'obra gegantina realitzada amb tanta abnegació per l'il'lustrc
fundador del nostre «Museu-Biblioteca».

II
HISTORIA
Com se feya anlifianieul lo municipi de Tarrassa.
Centre Català de Tarrassa», juliol de 1887.
Ordirtacioiïs del batlle de Tarrassa.
Cosa de la antigalla.
Més antigalles.

«Butlletí del

Ibid, agost de 1887.

Ibid, octubre de 1887.

Ibid, novembre de 1887.
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• Col·lecció de caries de P Arxiu Notarial de Terrassa. Treball premiat en els Jocs Florals de Barcelona, de l'any 1888.
Nuestra feria de Mayo en el sigla XIV. «El Tarrasense», s de
maig de 1889.
Pera la història de la industria llanera catalana, «llustracíó Catalana», de Barcelona, any 1890, núms. 241, 245, 248, 249,
251, 256, 261, 262 i 264.
Sant Julià de Altura, «ho Catalanista», de Sabadell, 23 d'agost
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Velles costums catalanas. Lo desafio. «llustracíó catalana», 15
d'octubre de 1891.
Carta Reyal íntima del segle XIV. « La Veu de Catalunya», de
Barcelona, 4 de gener de 1892.
Alguns dalos pera la història de Esparraguera. «Revista Catalana», de Barcelona, 10 d'abril de 1892.
Prohibició de ceris jochs en lo segle XVI. «La Veu de Catalunya»,
31 de maig de 1892.
26y héroes catalans. Any i6jj.
«Ilustrado Catalana», 31 de
juliol de 1892.
Lo morbo al segle XVI. «La Veu de Catalunya», 14 d'agosti
II de setembre de 1892.
Un antich morbo. «Ilustració Catalana», 30 de setembre de 1892.
Inventari de objectes de cull, segle XV. «Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya», volum de l'any 1892, pi. 43.
Ordinacions del Mostassa/ de Tarrassa del segle XVI. « Egara », de
Terrassa, any 1893, núms. 7, 8, 10, 14, 18, 19, 23 i 24.
Real Cèdula de lySo prohibiendo las dantas y gigantes en las procesiones del Corpus. «Egara», 11 de juny de 1893.
Pera la historia deSanlBoy de Llobregat. «La Veu de Catalunya»,
9 de juliol de 1893.
La Santa Unió a Tarrassa. Segle XVII. «Ilustració Catalana»,
31 de julio! de 1895.
Motiografia de ¡a Parroquia de Saut Julia de Altura, amb un pro-
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leg de ril·lustre Canonge de Vich, En Jaume CoUell. Any
i 8 g j . Estampa M. Utset i Juncosa, de Terrassa, x v - 9 2
planes.
Nuestro Priorato.

«Egara», 11 de novembre de 1894.

Monografia de la Iglesia Parroquial de Tarrassa.
Tipografia
«L'Avenç», de Barcelona, any 1898. x - j j g pis.
Tarrassa. Robos e immdis del Temple m lo segle XVIII.
\'eu del Vallés», de Granollers, 24 de juliol de 1898.

«La

Llibre dels Privilegis de Tarrassa. Tipografia KL'Avenç», Barcelona, any 1899. v i i i - 1 1 6 pis.
Cartulario del Priorato Egarense. «Boletín de la Real Academia
de la Historia», Madrid, fascicle i, gener 1899.
Quelcom pertocant a la guerra dels dos Peres. « Boletín de la Real
Academia de Buenas Letras», de Barcelona, any 1901.
Dalos inèdits d'un dels millors retaules gòtichs catalans (El dels Sants
Metges de Sant Miquel de Tarrassa, obra de Jaume Huguet, 1460 1461).
«Ilustració Catalana», 15 d'octubre de 1905.
Contribució a la Història antiga de Catalunya.
Egara-Terrassa.
Discurs d'entrada a la Real Academia de Buenas Letras, de
Barcelona, i la contestado de Francesc Carreras i Candi.
Any 1906.

Impremta de la Casa Provincial de Caritat, 104 pis.

Planes històriques terrassenques. «La Sembra», de Terrassa, any
1908, núms. 3J7, 318, 319, 322 i 367.
Planes històriques de Sant Julià de Altura.
1908, núms. 345 al 349.

«La Sembra», anv

Un aspecte de la vida privada de Jaume 1. «Congrés d'Història
de la Corona d'Aragó dedicat al Re! Jaume 1 i a la seva è p o c a » . Any 1910, Barcelona, segon volum, pis. 536 al 579.
El castillo de Tarrasa.

«Egaran, núms. 952 i 953.

El pont de Sant Pere de Terrassa.

«Arxiu d'Estudis», del Centre

Excursionista de Terrassa, any 1912, núms. 6 i 7 - 8 .
Nous datos referents a nostra Església del Sant Esperit. « Arxiu de
Estudis», del Centre Excursionista, any 1912, núm. 12.
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Els turrons de Santa Clara.

«Catalana», any 1918, pl. 430.
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Brega y retenció d'objectes per un cap deguayla.
1919, volum I I I , pl. 45.
El Com de la revolució.
na lOI.

«Catalana», any

«Catalana», any 1919, vol. n i , pla-

Decadencia de Vilafranca del Petiadès.
vol. I I I , plana 214.
Inventari de dues barques.
na 284.

«Catalana», any 1919,

«Catalana», any 1919, vol. 111, pla-

Llicència d'un salvador. «Catalana», any 1919, vol. 111, plana 486.
Enterro y avalot, o Catalana», any 1919, vol. i i i , pi. 551.
Conveni pera llegir Us Decretáis.
pl. 116.

«Catalana», any 1919, vol. iv,

Càstich a un lladre de Santa Maria del Mar.
1 9 1 9 , vol IV, pi, 2 1 5 .

«Catalana», anv
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Rebosters desapareguis de la nostra Seu.
vol. IV, plana 285.
Crida del arrendament del joch.
pi. 3s8.
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«Catalana», any 1919,

«Catalana», any 1919, vol. i v ,

Profanació y purificació de Santa Maria del Mar.
any 1919, vol. iv, pi. 381.

« Catalana »,

Una manifestació popular. «Catalana», anv 1919, vol. iv, plana 394.
Intromissió protestada. «Catalana», anv 1919, vol. iv, pi. 521.
Edicte del bisbe Coloma prohibint l'ús de pedrenyals als clergues.
«Catalana», any 1921, pi. 45.
Contra colles caciquistes.

«Catalana», any 1921, pi. 140.

La obra del Dant a Catalunya.

«Catalana», anv 1921, pi. 145.

Un niu de falcons a Montserrat.

« Catalana», any 1921, pi. 215.

Batalla naval devanl de Barcelona. «Catalana», any 1921, pi. 239.
Notas para demostrar el origen y antigüedad de la procesión del
Corpus en 'Barcelona. «Crònica Social», de Tcrras.sa, any
1926.
Documents ¡errassencs a la Corona d'Aragó.
«liutlletí del Club
Pircncnc», de Terrassa, any 1926, núms. 14, 15 i 16.
£7 Kei Ferran protegeix la vila de Terrassa de la ira de fofre de
Sentmenat. «Butlletí del Club Plrencnc», any 1926, núm. 17.
¡^enda d'una mitra de Sant Cugat del l'allcs. « Butlletí del Club
Pirenenc», any 1927, núm. 23.
Processó al JUJU monestir de Sant Francesc. « Butlletí del Club F¡ rencnc», any 1927, núm. 24.
Lletra ífm Tamarit demanant forces. tcButUeti del Club Pirenene», any 1927, núm. 24.
Guillem de Muntanyans embaixador de Sicilia. « Butlletí del Club
Pirenenc», any 1928, núm. 26.
Ordenances del Gremi de teixidors, tintorers, batadors y fusters, del
segle XVII.
Conferencia llegida i arxivada en el Centre I-Acursionista de Catalunya. .\i\\ 1893.
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Inventaris de rEsglésia de Santa Maria del Mar, de Barcelona.
(inèdit).
Recull de manuscrits de tarxiu de Santa Maria del Mar.

(Inèdit).

Monografia sobre les Belles Arts a t Església de Santa Maria del
Mar. (Inèdita).
Recopilació de notes d'arxiu sobre les Belles Arts, Bells Oficis, Artistes, Artesans, Gremis i demés organitzacions artístiques de í Edat
Mitjana i del Renaixement a Catalunya. (Inèdit).
Nombroses notes d'arxiu sobre Terrassa i altres poblacions de Catalunya. (Inèdit).
HI
ART ! ARQUEOLOGIA
El Centre Artistich Tarrassench.
liol de 1888.

«Revista Tarrasense», 8 d e j u -

Nuestros monumentos liistóricos y artísticos. «Egara», 2 de juny
de 1895.
El Santo Cristo de TarrascL. aEgara», 7 d'abril de 1895.
Una exposició d'art decoratiu a Tarrassa.
lunya», 10 juliol dt 1901.
Els nostres museus.

«La \'eu de Cata-

aEgara», 8 d'octubre de 1904.

Qüestions arqueològiques locals.
30931313.

«La Sembra», any 1908, núms.

L'arqueologia en lo excursionisme. «Arxiu d'Estudis», del C e n tre Excursionista, octubre-desembre de 1911.
Les nostres antigalles a r estranger. «Arxiu d'Estudis», del C e n tre Excursionista, any 1912, núms. 4, 9, 10 I 11.
Retaules catalans a l'Orient (sobre la pintura del Sinai).
de Catalunya», 4 de gener de 1912.

« La Veu

Els misteris y PArt Gbtich, ¡-VL
«La Veu de Catalunya», p à gina artística, anys 1912! 1913, núms. 4877, 4884, 4890,
4897, 4902 i 4909.
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Tarrasa Arqueològica.
de juny de 1915.

I5I

«Revista Mercurio», de Barcelona, 10

L'art a la casa al segle XV.
«Boletín de la Real Academia de
Buenas Letras», any 1916, núms. 61 i 62.
Descubrimientos de pinturas murales románicas en Santa Maria de
Tarrasa. «Museum», de Barcelona, 8 de setembre de 1917.
Un descubrimiento reciente. Las pinturas murales de Santa Maria
de Tarrasa.
«La Vanguardia», de Barcelona, i i 14 de n o vembre i 13 i 28 de desembre de 1917.
De les pintures murals romàniques i especialment de les recentment
descobertes a Santa Maria de Terrassa. «Butlletí del Centre
excursionista de Catalunya», any 1918, núms. 277 i 278.
Nuevas pinturas murales en Santa Maria de Tarrasa.
guardia», 2i de desembre de 1918.

«La \"an-

El retaule major de l'Església parroquial de Terrassa.
Nou», de Barcelona, 3 de juny de 1920.
El retaule nmjor de la nostra parroquial.
Terrassa, juliol de 1920.
Noves d'algunes obres inèdites d'en Agustí

«\'cll i

«Vida Litúrgica», de
Pujol, autor barroc.

«Vell i Nou», gener de 1921.
Altres noves de l'escultor Agustí Pujol. «Vell i Nou», any 1921,
pi. 26.
El retaule del Roser de la iwsira parroquial.
«\'ida Litúrgica»,
maig de 1921.
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«Hgara», 2j de juliol de 1893.

Cait biografies tarrassenques. Kstampa «La Catalana», de Barcelona, any 1900, 180 pis.
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Un tarrasseiic bmeméril.
de 1901.

«La Veu de Catalunya», 13 de maig

En Salvador Busquets, de Tarrassa.
I de juliol de 1901.

«La Iluslració Llevantina»,

Lo Bisbe Morgades. o Revista de la Asociación Artístico Arqueológica Barcelonesa», any 1901, volum n i , pl. 107.
Lo Bisbe Morgades.

«Montserrat», Barcelona, 1 gener de 1900.

En el Vil cenletiario del nacimiento de Jaime I de Aragón.
ra», febrer de 1907.

«Ega-

Altre terrassenc Abat de ¡^Coníserrat. « La Sembra », 10 de gener
de 1913.
Dalos inèdits referents als ¡gratis pintors Mestres, í'ermejo y Alfonso,
treball presentat al Congrés d'Art Cristià, de l'any 191}.
Notícies biogràfiques inèdites d En Bartomeu DtCates, autor de la cèlebre gramàtica llatina incunable. «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras», gener-març de 1915, pi. 3 3 - 4 2 .
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l'acte inaugural de la Galeria de Terrassencs Il·lustres. Any
1915. Impremta \'entayol, de Terrassa, 26 pis.
Nova d'en Vermejo.
1915.

«La Veu de Catalunya», 10 d'agost de
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Defora y de dins, novel·la de costums, premiada en el Certamen
del Foment Català de Sans. Publicada en el fulletí de «La
Renaixensa», any 1897, i reimpresa per «Lectura Popular»,
núm. 182, amb un retrat ¡ notícia biogràfica de l'autor.
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A cal antiquari, novel·leta publicada a «Catalana», de Barcelona, any 1921, pis. 520 i 551.
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La música coral, sus progresos en Cataluña.
de Madrid, 21 de juny de 1916.

«Nuevo Mundo»,
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1915 al 1921.
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«Butlletí del Centre Català», de Terras-

«Butlletí del Centre Català», de Terrassa,
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86-90 i 91-94.
El regionalismo en Tarrasa, «El Tarrasense», 1891, núm. 96,
La Agrupado Regionalista de Tarrassa a sos compatricis. Proclama, 1891.
L· que fem y k que hem de fer, «Lo Catalanista», de Sabadell, 17
gener 1892.
El catalanismo en Tarrasa, «Egara», 1907, núms. 735, 738,
739, 743 i 744Expedició catalana, rossellonesa y pravensal a Mallorca. «Butlletí
del Centre Català», de Terrassa, 15 de maig de 1887. Reproduït a *cha Gralla», de Montevideo, deis díes 10 julíol i 13
d'agost.
En defensa propia. «Revista Tarrasense», 10 i 17 de juny de 1888.
ÏKiemoria del Certamen del Ateneo Tarrasense. Any 1890.
Discurso Icido en la sesión inaugural del .iteneo Tarrasense, «Boletín del Ateneo Tarrasense)), 50 de juHol i 30 d'agost de 1891.
De part de Déu. «La Veu de Catalunya», 4gcner de 1892.
Monlserratina. «La \'eu de Catalunya», 3 de juliol de 1892.
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«Egara», 17 de gener de 1897.

«Lo Somatent», de Reus, 3 d'abril de 1897.

«La Renaixensa», 21 de novembre de 1897.

Una bullanga.

«La Renaixensa», 29 de setembre de 1899.

Cal aturar la nostra desnaturalit%ació. «La Renaixensa», 11 de
gener de 1900.
Per casa.

«La Sembra», 12 d'octubre de 1902.

Qui ho hahia de dir.

d La Sembra», 14 de desembre de 1902.

Carta abierta a D. Alfredo Opisso.

«La \'anguardia», 14 juliol

de 1903.
La convicció. «La Veu de Catalunya», 6 de desembre de 1903.
La vila privilegiada.
«La \'cu de Catalunya», núm. 1741, d e sembre de 1903.
Visites ministerials.
«La Sembra», 21 de gener de 1904.
Al Institut Industrial.
«La Sembra», 25 de febrer de 1904.
Paradís. «Estudis Universitaris Catalans», volum v i , pi. 482,
any 1912.
«
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*

Ultra els estudis i articles aci esmentats, podríem anotarne altres setcents, que hom troba estampats en ics següents
publicacions: 90 en el «Hco de Tarrasa» dels anys 1883 al 1886
3 a la «Gacela de la Producción Lanera», de Terrassa, any 1886
79 en «El Noticiero Universal», de Barcelona, del 1888 al 1897
90 en «El Tarrasense», del 1889 al 1891; 4 a «La Revista T a r rasense», del 1890; 9 a «La \'eu de Catalunya», del 1891 al
1901; 29 en el «Boletín del Ateneo Tarrasense», del 1891; n
a «La Renaixensa», de Barcelona, del 1892 al 1900; 315 a
«Egara», de Terrassa, del 1892 al 1911; 19 en cl «Diario del
Comercio», de Barcelona; 23 a «La Sembra», de Terrassa, del
1902 al 1915; 5 en «El P.ible Català», do Barcelona; i alguns
altres en «Lo Catalanista», de Sabadell, i a «La Comarca del
Valliis», «Crònica Social» i «El Dia», de Terrassa.
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CLAUSULES TESTAMENTÀRIES DE JOSEP SOLER I
PALHT, CEDINT SA CASA PAIRAL I ELS SEUS
LLIBRES I OBJECTES D'ART, PER A FUNDAR UN
MUSEU I BIBLIOTECA A TERRASSA
- «Memòria complementària del testament que avuj' he otorgat
davant del notari d'aquesta ciutat D. Josep l'ontanals y Aratcr,
quals disposicions hauran d'ésser cumplides com si fossin continuades en dit testament.
\'ull que després de la mort de la meva
muller D." Elissea Casanovas y Uhach, els
meus marmesors o hereus destinin la casa
número vint y vuit del carrer de la Fontvella
de la ciutat de Terrassa, pera Museu y Biblioteca publichs y gratuits, aportanthi tots els
meus objectes d'art antich y els meus llibres.
Aquesta institució serà dirigida v administrada per un Patronat constituït pels dos Srs.
Rectors, Regents o Ecònoms de les parroquials del S. Esperit y de S. Pere de Terrassa, r Arquitecte Municipal de dita ciutat y dos
vehins de la mateixa, nomenats per dits tres
senyors y quan cessés algun de aquestos dos,
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per qualsevol causa, es posaran d'acort els
restants per a sostituirlo, apelantse al vot del
president de la Junta Municipal de Museus de
Barcelona, en el cas d'haverhi empat. En la
designació d'aytals vehins, es procurarà pel
Patronat, que siguin persones Inteligents en
els afers que se'ls conña.
Per últim faig constar d'una manera terminant y expressa que ab tot y que en mon
referit testament institueixo hereva lliure a la
meva esposa, si'm sobreviu espero que d o narà als béns aquí llegats, si no'Is necessita,
r inversió en aquesta memòria senyalada, pera
lo qual l'autoriso pera anular qualsevol de les
disposicions ací consignades o modificaries,
per exemple, en el cas de qué ella, convenientment assessorada, cregués que per m a n ca d'ambent, no's vcgés apropiada la instalació a Terrassa dels ans citats Museu y Biblioteca, considerant més pertinent donarli un
altre desti dins d'altres llochs culturals de
Catalunya.
Barcelona 7 d'Abril de 1919.
J, SOLER Y P A L E T » .
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II
REALITZACIÓ DE LA VOLUNTAT D'EN SOLER I PALET
— HONORABLE ACTUACIÓ DE LA DISTINGIDA VÍDUA
N'ELISSEA CASANOVAS

—

ALTRES N O T Í C I E S '

Josep Soler i Palet cloïa els ulls pera sempre en la ciutat de Barcelona, el dia 23 de novembre de l'any 1921. L'endemà mateix
ses mortals despulles foren traslladades a la seva ciutat nata!, a la
seva «petita pàtria», de la què en vida fou un veritable enamorat.
Pocs dies després del seu traspàs, el 30 de novembre i 15 de
desembre, la revista « Catalana», de Barcelona, escampava la n o tícia que En Soler i Palet deixava a la nostra ciutat tot el valuós
tresor arqueològic i bibliogràfic que posseïa, així com la seva
casa pairal de Terrassa, en la qual desitjava que, una vegada morta
la seva esposa, s'instal'lés l'esmentat tresor, per tal de fer-ne un
Museu i Biblioteca públics. En saber-se tais noves a Terrassa,
produïren excel·lent impressió i demostraven pràcticament l'amor
integral que Soler i Palet sentí sempre per la nostra ciutat.
Com pot veure's per les disposicions testamentàries, aquests
llegats no tenien de moment efectivitat pràctica, puix Soler i Palet assenyalava llur realització fins a després de ¡a mort d¿ la meva
mullem, i autoritzava a la mateixa «pera anular qualsevol de les
disposicions (testamentàries) ad consignades 0 modificaries, per
exemple en el cas de que ella, com'enimimeni assessorada, cregués que
per manca d'ambení, no's veges apropiada la instalado a Terrassa
dels ans citats Museu y Biblioteca, considerant més perlinetit donarli
un altre destí dins d'altres llochs culturals de Catalunya K. Sortosament, però, la distingida vídua del malaguanyat patrici no sols
complí fidelment la seva voluntat sinó que amb una altesa h o n o rable, realment colpidora, s'apressà a fer l'ofrena a la nostra
ciutat i no volgué pas deixar-la per després de la seva mort. I
així l'Ajuntament de Terrassa, en sessió del dia primer de febrer
del 1922, acordava acceptar en nom de la ciutat, el llegat que li
féu En Soler i Palet i l'oferiment verbal fet per la seva distingida
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vídua, N'Elissea Casanovas i Ubach, d'anticipar-se als desitjós
manifestats pel seu espòs, i cedir en vida a la ciutat de Terrassa
el llegat que aquell li féu, segons les clàusules testamentàries
susdites.
La Corporació Municipal acordà, així mateix, que amb els llibres i objectes d'art antic del llegat d'En Soler i Palet i els llibres
i objectes que ja posseïa i en l'esdevenidor pugui posseir l'Ajuntament, fos creat un Museu i Biblioteca, en la casa número vinti-vuit del carrer de la Font\'ella, que també és part del llegat
Soler i Palet, denominant-se perpètuament Biblioteca-Museu Municipal Soler i Palet, ostentat a l'exterior de l'edifici per mitjà de
la làpida corresponent. Prompte, per compte de l'Ajuntament,
es començaren les obres per tal d'habilitar la casa al nou objecte
a què se la destinava, però, degut a dificultats i paralitzacions
segurament involuntàries, motivades en part per aconteixements
polítics i canvis en la direcció municipal, s'ha anat ajornant la
seva obertura fins a l'actualitat.
La planta baixa de l'edifici i el jardi, llevat de l'escala i el vestíbul d'entrada, és destinat totalment a estatge de D.' Elissea
Casanovas, qui després de la mort del seu amantíssim espòs se'n
vingué a viure en la casa pairal. El Museu i Biblioteca estan
situats en el primer pís: el Museu a la part davantera, i la Biblioteca, a la del darrera, de cara al jardi, en la què s'ha col·locat una làpida de marbre dedicada f /i la bona memòria d'En Josep
Soler i Palet, que futida aquest Museu - Biblioteca en la seva casa
pairal i el donà a la ciutat o.
Tenim especial interès en remarcar que el desprendiment i
generositat de la senyora Elissea, no s'acabà amb la cessió de tot
el que s'ha esmentat, car ella és qui satisfà l'import del mobiliari
del Museu, obrat per l'artista terrassenc Antoni Badrinas, í també
les despeses de decoració de la capelleta de Sant Josep, de m a jólica, col·locada en el vestíbul d'entrada. Gràcies a la seva
munificència, la Biblioteca es veu encara enriquida amb l'adquisició d'ímportantíssims llibres.
Per tots aquests motius cal que la cíulat de Terrassa ajunti en
una mateixa veneració i agraïment la memòria d'En Soler i Palet
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i de la seva vídua D.' Elissca Casanovas, puix que a la generositat d'ambdós és deguda l'exemplaritat patriòtica de crear aquest
nou centre cultura!, fogar de nobles recordances i esperançament
de belles eficàcies espirituals.

III
CATÀLEG DE LA COL·LECCIÓ SOLER I PALET
DONADA A LA CIUTAT DE TERRASSA
PINTURA
1 Taula pintada. Porticó de tríptic, 106 x 27. Passatges
de la vida de Sant Bartomeu. Inscripcions: a A h i d e m à ( n )
Aberit perquè lur dios astarot era mudo». « Ahi escorchan a
sant bartolomco apòstol i martim. En la filactèria del personatg e : «quare deus noster astarot non loquitur». Finals del s e gle X I I I .
2 Taula pintada. Fragment de retaule, 85 x 58. Crucifixió,
la Verge i Sant Joan evangelista. Finals del segle xv.
3 Taula pintada. Fragment de retaule, 83 x 83.
xada de l'Esperit Sant. Segle xv.
4 Taula pintada.
de la vida d'un Sant.

La Bai-

Fragment de retaule, 106 x 35.
Principis del segle x v i .

Escena

5 Taula pintada. Cimal d'un retaule, 80 x 92. La Crucifixió, la Verge i Sant Joan. Principis del segle x v i .
6 Taula pintada, 4972 x 48.
Maria Magdalena. Segle xv.

La Pietat, amb Sant Joan i

7 Taula pintada. Fragment de retaule, 137 x 94.
Cosme i Damià. Últims del segle xv.

Sants

8 Taula pintada. Fragment de retaule, 137 x 94. Sant A b don i Sant Scnén. Últims del segle xv.
9 Taula pintada ( m i g partida). Fragment de retaule, 61
X 49. La Vinguda de l'Esperit Sant. Últims del segle xv.
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10 Taula pintada. Fragment de retaule, 68 x 86. Adoració dels Reis. Segle xv.
11 Taula pintada. Fragment de pradelia, 47 x 32. La Mare de Déu. Segle xvi.
12 Taula pintada. Fragment de pradelia, Sj'/j x 54- Tres
Sants. Segle xv.
13 Taula pintada. Cimal de retaule, 64 x 59. Crucifixió,
amb la Verge, sostinguda per Maria Salomé, Maria Magdalena i
Sant Joan amb la palma anunciadora de la mort de la Verge.
14 Taula pintada. Fragment de retaule, 42 x 22. Sant Joaquim. Segle XVI.
15 Taula pintada. Fragment de retaule, 95 x 62. La Circumcisiò. Segle xvi.
16 Taula pintada. Fragment de retaule, 72 x 59. Sant Joan
Baptista, Segle xvii.
17 Taula pintada, 6172X49. La Missa deSt. Gregori, s. xvi.
18 Taula pintada, 36'/j x 50. Madona alletant l'Infant,
S. X V I I .

19 Taula pintada. Fragment de retaule, 66'/z t 27. La
Degollació de Sant Joan Baptista, s. xvi i.
20 Taula pintada, 28 x 23. La Verónica, s. xvii.
21 Taula pintada, 46 X 39. Crucifixió de Sant Pere, s . x v n .
22 Taula pintada. Fragment de muntant de retaule, 41 x 16.
Santa Agnès, s. xvii.
23 La Santa Faç. Pintura sobre cuiro (Guadamacil), 36
X 3 o ' / 2 , 5.

XVII.

24 Taula pintada, 54 x 43 '/z-

La Mare de Déu del Pilar,

8. X V I I .

25

Frare Dominic.

Pintura sobre fiísta, ij de diàmetre,

S. X V I I I .

26 La Mare de Déu amb l'Infant Jesús i Sant Joaquim i Santa
Anna amb l'Infant Sant Joan Baptista, 37 x 29. Últims del se gle XVII, Pintura sobre coure.
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27

Ecce-Homo.

28

Verònica de la Mare de Déu.
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Pintura sobre coure, 22 x 16'/a, s. xvi 11.
Pintura sobre coure, 27 '/a

X 22 '/ai s. X V I 1 1 .

29 Sant Carles Borromeu i retrat de Capellà (al dorç).
Pintura sobre coure, i7'/2 ^ i3) s- x v n i .
30 Ven. P. Francesc de Gerónimo. «\'en. P. Francisco de
Gerónimo de la Compañía de JHS.
Falleció en Ñapóles a 11
de Mayo de 1716 de edad 74 años». Pintura sobre coure,
2 0 ' / 2 X 1 5 , S. X I X .

51
S.

Noé befat pels seus filis. Pintura sobre vidre, 49 x 4 1 ,

XIX.

J2
S.

Adoració dels Pastors.

35
S.

Pintura sobre vidre, 33 x 26,

XIX.

Sant Pau, apóstol.

Pintura sobre vidre, 3172 x j ó ' / a ,

34

Jesús davant Pilat.

Pintura sobrevidrc, 21 x 19, s. xix.

35

Marc de Déu de Montserrat.

XIX.

Pintura sobre pergamí, 27

X 22Va» s. X V I 1 1 .

36 Mare de Déu, Sant Josep i Santa Anna amb els infants
Jesús i Joan Baptista.
Pintura sobre pergamí, 2772 x 2 1 ,
S.

S.

XIX.

37

Retrat.

38

Sant Francesc de Sales.

Pintura sobre tela, 56 x 45, s. xix.
Pintura sobre tela, 57 x j i ,

XVIII.

39

Sant Joan Baptista. Pintura sóbretela, 4 9 x 4 0 , s. x v i i i .

40

Retrat.

Pintura sobre tela, 487a x 37> s. x v i i i .

41 Retrat de Bellini, professor de Música.
la, 18 X 23, S. XVIII.

S.

42

Al·legoria religiosa.

4Í

Devallament de la Creu.

Pintura sobre tela, 77 x 6 1 .
Gravat policromat, 76 x 58,

XIX.

44-5

Sants Dominics.

Pintura sobre te-

Gravats, 65 x 50.
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46 El cavaller de la mort. Gravat, reproducció de A. Dü rer, 45 x 37.
47-53 Escenes de la vida. Gravats policromats, 43'/j x
4672, S. XIX.
54 Retrat de D. Antoni Pérez. Gravat de Francesc Fontanals, 33 X 28'/2, S. XIX.
55 Crucifixió. Gravat de Wilhebu, DHaen, 31 x 27,
s. x v m .
56-7

Escenes de la vida de Napoleò.

36 X 3 0 ' / ; ,

Gravat policromat,

S. X I X .

58-9 Gravats deia Galeria pintoresca, per Handt. Lescot i
per Beaune, 36 x 3o'/2> *• "'"•
60 Madona de la Cadira. Gravat, reproducció de Rafael,
4S X 37éi Sant Francesc de Paula. Gravat de Francesc Fontanals,
2 8 X 2 5 , S. X I X .

62 Crucifixió. Gravat, reproducció de A. Dürer, 2972 "
247a» *• XVIII.
63 Adoració dels Reis. Pintura sobre pergamí, 18 s 14,
S. X V I I I .

64-89
90-91

Vint-i-sis miniatures de retrats.
Dos retrats. Aquarel·les, i 9 7 j x 16 Vj, s. xix.

ESCULTURA
(Talles, repujats, orfebreria)
92
S.

Mare de Déu.

Talla de fusta policromada, 91 cms.,

XIII.

93
94
95
lla de

Marc de Déu. Talla de fusta policromada,68cms., s. x i i .
Mare de Déu. Talla de fusta policromada, 54cms.s.xiii.
Mare de Déu (Bust serrat d'una imatge completa). T a fusta policromada, 31 cms., s. x i i i .
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96

Mare de Déu.

I67

Talla de fusta, 113 cms., s. s i v .

97 Mare de Déu de Montserrat, asseguda entre els turons i
ermites. Talla de fusta policromada, 24 cms., s. x v i .
98 Santa Bárbara.
cms., s. XVI.

Talla de fusta policromada i daurada, 41

99 Sant Jaume.
cms., s. XVI I.

Talla de fusta policromada i daurada, 87

100 Mare de Déu.
cms., s. XVII.

Talla de fusta daurada i policromada, 58

l o i Mare de Déu.
39 cms., s. XVI11.

Talla de fusta daurada i policromada,

102

Santa Marta.

Alabastre policromat, 35 cms., s. x v i i i .

103 Sant Sebastià.
S. XVI11.
104

Apòstol.

I os

Sant Miquel.

Talla de fusta policromada, 28 cms.,

Fragment d'alabastre, 20 cms., s. xvi 11.

106

Puríssima.

107

Sant Ignasi.

108

Apòstol.

Talla de fusta, 30 cms., s. xvi 11.
Talla de fusta, 25 cms., s. xix.
Talla de fusta, 15 cms., s. xix.

Talla de fusta, 17 cms, s. xix.

109 Mare de Déu.
cromada, S. XIX.
110
S. XIX.
111

l'igura de pessebre. Terra cuita poli-

l-igura per vestir.

Talla de fusta policromada, 18 cms.,

Crucifix.

Talla de fusta, 35 cms., s. x i x .
Talla de fusta, 16V2 cms., s. x i x .

112

Crucifix.

113

Crist jacent.

114

Crucifix.

115

Crucifix coronat.

Talla de fusta policromada, 27 cms.

Aram, i j cms., s. x i i i .
Aram batut, 14 cms., s. x 111.

116 Crucifix coronat.
S. XIII.

Aram batut i daurat, 1372 cms.,

117 Crucifix coronat.
S. XIII.

Aram batut i daurat, 1 2 ' / , cms.,
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118 , Crucifix coronat.
cms., 5, XII I,

Aram batut i daurat sobre creu, 13 '/^

119

Crucifix.

Ferro batut, 18'/j cms., s. x v i i .

120

Crucifix sobre creu

fiordelitzada.

Llautó, 22'/? cms.,

Crucifix sobre creu

flordeÜtzada.

Llautó, 18'/z cms.,

S. X V i l .

121
S. X V I I .

122

Crucifix sobre creu treballada.

Llautó i ferro, 17 cms.,

S. X V I I I .

123-29 Set crucifixos sense creu.
segles XVI11 i x i x .
130

Crist de Majestat.

Bronze, aram i llautó,

Aram batut I daurat,

ii'/2cms.,

S. X I I I .

131-38

Set crucifixos sobre creu. Llautó i estany, segle xix.

139-45

Set crucifixos petits sobre creu. Llautó i plata, s. x i x .

146

Crisi ressuscitant.

147

Figura.

148-51
152

Aram daurat, l o ' / j C n i s . , s. x v i i i .

Bronze, 8 cms., s. x v i i i .

Creus de Caravaca.

Llautó, s. xix.

Porta pau,amb Crucifixió i Esperit Sant, 14 cms., 5. x v i i .

153 Peu de calze. Aram daiu'at amb tres medallons esmaltats, 13 cms., s. XVII.
154
S.

Medalló de pitral.

Aram daurat i esmaltat, 7 cms.,

XVI.

155-58

Sants Apòstols.

159 Segell.
cms., s. XIX.

Aram repujat, s. x v i i .

Llautó platejat amb mànec de flor de lis, 872

160

Crucifix.

Gravat al coure, 1 5 ' / j cms., s. x v i i i .

161

Creu de Caravaca.

Gravat al coure, l o ' / a cms., s. xix.

162 Sant Antoni de Pàdua.
cms. diàmetre, s. x i x .
163 Penjoll de plata.
Benet, 9 cms., s. x v i i i .

Medalló de llautó burilat, 15

Mare de Oéu de Montserrat i Sant
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169

164 Penjoll de plata i esmalt. Sant Joan i Sant Antoni de
Pàdua, y'/jCms.
i6> Penjoll de plata. Marc de Déu del Roser ï Sant Vicens
Ferrer, 8 ' / ; cms.
166 Penjoll de plata. Crucifixió i Agnus Dei, 11 cms.
167 Penjoll de plata. Rcliquiari, 7V1 cms., s. x v m .
168 Penjoll de llautó i vidre pintat. El Nazarè i la Verge,
9 cms., s. XIX.
169 Penjoll de plata i esmalt.
S.

Dues màrtirs, y'/j cms.,

XVIII.

170 Penjoll de plata i esmalt.
6'/2 cms., s. XVI11.
171 Penjoll de plata i esmalt.

Santa Àgata i Agnus Dei,
Dolorosa i Animes, 7 cms,,

s. X V I I 1 .

172 Penjoll de plata i esmalt. Nen Jesús i Sant Benet,
9 cms., s. XVIII.
173 Penjoll filigrana de plata i esmalt. Verge del Roser,
6 cms., s. XVIII.
174 Penjoll de plata daurada Í esmalt, 4 cms., s. x v i i i .
175 Penjoll de plata i esmalt. Verge de Montserrat, 3'/a
cms., s. XVIII.
176 Penjoll de plata i esmalt. Sant Francesc Xavier, 3 cms.,
S. XVI I I .

177 Penjoll de plata i pintura sobre coure. La Verge,
7 cms., s. XVIII.
178 Penjoll de plata. Nazar¿ i Verge del Carme, 6'/j cms.,
S. XVII I .

179 Penjoll de plata i esmalt. Calze i Hostia i Verge, 6'/a
cms., s. XVI11.
180 Penjoll de plata. Sant Josep i Sant Joaquim, 6 cms.,
S.

XVIII.

181

Penjoll de plata.

s. X V 1 1 1 .

Crucifixió i Verge dei Pilar, 6 cms.,

170
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185
4 cms.,
184
185
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Penjoll reliquiarí de plata, 4 7 j cms., s. x v i i i .
Penjoll de metall platejat i esmalt. Verge de Montserrat,
s. XIX.
Penjoll reliquiari de plata, 272 cms., s. xix.
Medalló de pítral. Nom de Jesús, bronze, 6'/, cms.,

S. X V I I .

497 Caixeta de talla (guardiola), recomposició.
498 Saler de fusta, art popular, en forma de gerro tallat.
499 Saler de fusta, art popular, en forma de caixa tallada.
508 Sant Blai, talla daurada, s. xvii.

COL-LECCIÓ DE MEDALLES RELIGIOSES 1 PROFANES
210 Bacina de llautó. Agnus Dei, 39 cms., s. xvii.
211 Bacina de llautó. Sant Jordi, 41 cms., s. xvii.
212 Bacina de llauló. Cérvol, 31 cms., s. xvii.
213 Auca de la Processó de Corpus, editada per en Piferrer a
principis del segle xix. 47 boixos. (Manca el boix n.° i ) .
218 Creu de boix gravat, 48 cms., s. x v i i i .

CERÁMICA
224 Cinc rajoles d'artcsonat (socarrats), amb bustos í animals
de relleu, 27 x 25, s. xvi.
225 Piafó de quatre rajoles heràldiques, s. xvi.
226 Plafó de quatre rajoles amb creus í rosetes, s. xvi.
227 Plafó de quatre rajoles amb dibuix geomètric circular,
s. XV r .

228 Plafó de quatre rajoles amb dibuix arabesc, s. xvi.
229 Plafó de quatre rajoles amb escuts heràldics, s. xvt.
230 Plafó de quatre rajoles amb fulles i pinyes, 3. xvi.
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231 Plafó de quatre rajoles amb fullatges, s. xvi.
232 Plafó de quatre rajoles amb dibuixos variats.
23 j Plafó de tres rajoles, una amb escut de Montserrat i Ics
altres amb fullatges, s. xvi.
234 Plafó de dues rajoles amb dibuixos geomètrics, s. xvi.
23S"49 Cluitize rajoles varies, s. xvi.
250 Plafó de quatre rajoles de corda seca, s. xvii.
251 Plafó de quatre rajoles de corda seca, s. xvii.
252 Plafó de quatre rajoles de corda seca, s. xvi i.
253 Plafó de quatre rajoles de corda seca, segle xvii.
254 Plafó de quatre rajoles de corda seca, s. xvi i.
255 Plafó de quatre rajoles de corda seca, s. xvii.
256 Plafó de tres rajoles de corda seca amb escuts heràldics,
s. X V n .

257

Plafó d'una rajola de corda seca, s. xvi i.

258-62
265

Plafó de cinc rajoles toledanes amb animals, s.xvii.

Plafó de deu rajoles, fragment d'una composició,

S. XV11 1.

264 Plafó de sis rajoles, fragment d'una composició, s. xv 111.
265 Plafó de quatre rajoles, tema circular, s. xvi 11.
266 Plafó de quatre rajoles, varia, s. x v i u .
267 Plafó de tres rajoles, varia, s. x v i i i .
268 Plafó de tres rajoles, varia, s. x v i i i .
269-75 Set rajoles, varia, s. xviii.
276 Rajola, tema circular amb animal, s. xvi i.
277 Rajola, tema circular amb bust, s. XVII.
278 Plafó de quatre rajoles, amb cercles i- rosetes verdes,
5. XVII.

279 Plafó de quatre rajoles blaves d'arts i oficis, s. xvi 11.
280 Plafó de quatre rajoles blaves d'animals, s. x v i i i .
281 -91 Deu rajoles d'arts i oficis policromades, s. x v i u .
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292-304 Tretze pots catalans blaus, amb motius florals,
s. xvii.
J05-10 Sis pots catalans blaus, dibuix en zones, s. xvii.
311-18

Vuit pots catalans blaus, amb lletres i figures, s. xvii.

319-21

Tres pols catalans blaus, amb lletres i fullatge, s. xvii.

322-2)

Quatre pots catalans blaus, amb fullatge, s. xvi i.

326-30

Cinc pots catalans blaus, de dibuix escorregut,

S, XVI I .

331 "33
334-35
336-38
339-43
344-47

T·'^s pots catalans blaus, amb fullatge, s, xvii.
Dos pots catalans blaus, amb fullatge i figures, s. xvj.
Tres pots catalans blaus amb figures, s. xvii.
Cinc pots catalans blaus amb fullatge, s. xvii.
Quatre pots catalans blaus amb lletres dins plafó,

S. XVI I .

348-50

Tres pots forma de gerra catalans blaus amb figures,

S. X V I 1 .

351-56 Sis pots catalans amb fullatge i lletres, s- x v i i i .
357 Fot català, color marró, amb lletres i figures, s. xvii.
358 Pot català policromat amb fullatge, s. xvii.
359 Pot català policromat amb lletres i escut, s. xvii.
360 Pot català blau, de dibuix escorregut, s. xix.
361 Pot de Manises, dibuix en faixes, s. xvi.
362-64 Tres pots Terol, en verd i manganès, s. x v i i i .
365 Pot de Terol policromat amb animal, s. x v i i i .
366 Pot de pisa amb tapa, s. xix.
367-73 Set pots de València policromats, lletres i fullatge,
5. X I X .

374-75 Dos pots de València, dibuix esquitxat, s. xix.
376-79 Quatre pots de Talavera policromats, s. x v i i i .
380-88 Vuit pots de Talavera blaus, s. x v i i i .
389-90 Dos pots d'Alcora, amb dibuix i lletres, s. x v i i i .
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391 Pot de Manises, de reflexes, s. xvii.
392 Morter de terrissa de Terol, en verd i manganès, s. xix.
393 Gerro de Talavera policromat, s. xviit.
394 Gerro catali blau, s. xviii.
395 Gerro blanc amb decoració blava, s. xix.
396 Gerro de Talavera en manganès, s. xix.
397-8 Dues fruiteres de Manises, de reflexes, s. xvii.
399 Fruitera de Talavera, s. xix.
400-04 Cinc fruiteres catalanes blaves, s. xvm.
405 Fruitera de Talavera, blau i manganès, s. xvni.
406 Bacina de terrissa d'Alcora, s. xviii.
407-08 Dos plats de Manises, de reflexes i blau, s. xvi.
409 Plata de Manises, de reflexes, s. x v n .
410 Plata de Manises, de reflexes, s. xvm.
411 - 14 Quatre plats de Manises, de reflexes, 5. x v n .
415-16 Dos escudelles de Manises, de reflexes, s. x v n .
417 Plat de Manises, blau i groc, s. x v n ,
418 Plat de Manises, blau i manganès, s. xvi i.
419 Plat de Manises, blau i manganès, s. x v m .
420 Fruitera d'Alcora (sense peu).
421 Fruitera d'Alcora amb gravat (documentat).
422-24 Tres plates d'Alcora, s. x v m .
425-26 Dues plates policromades d'Alcora, s. x v m .
427-32 Sis plats policromats d'Alcora, s. xix,
433 Plata Montelupo amb figura de cavaller, s. x v m .
434-35 Dos plats de reflexes de Terol, s. xix.
436-39 Quatre plats de Manises, s. xix.
440 Escudella de Manises, de reflexes, s. x v n .
44Ï Plata de Terol, amb figura de dona, s. xvi n .
442 Plat de Marsella, s. xix.
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443 Plat de Paris, s. xix.
444-47 Quatre plats catalans, s. xvi-xvii,
448-50 Tres plats catalans, s. xvii.
451-57 Set plats catalans, s. xviii.
4j8-é3 Cinc Mancerines d'Alcora, s. xviii.
464 Fruitera, s. xix.
465 Plat català amb olives de relleu, s. xix.
466 Plat marsellés, s. xix.
467 Plaqueta amb escut franciscà, s. xix.
468 Sopera d'Alcora, s. xix.
469 Tapa de sopera trepanada d'Alcora, s. xviii.
470 Sopera, s. xix.
471 Salsera de Terol, 5. xix.
472 Estalvis de terrissa, s. xix.
473-74 Dues cetrilleres de Manises, s. xix.
475 Ouera d'Alcora, s. xix.
476-78 Tres salers de Manises, s. xix.
479 Saler de terrissa, s. xix,
480 Saler en forma de perdiu d'Alcora, s. xvni.
481 Tinter de Manises, s. xix.
482 Sorrer de Manises, s. xix.
483 Piqueta d'aigua beneita, valenciana, s. xviii.
484 Escribanía d'Alcora, s. xix.
485 Copa en forma de copó, de Talavera, s. xix.
486 Sucrera de Manises, s. xix.
487 Aiguamanil de Talavera, s. xviii.
488 Aiguamanil de Manises, s. xix.
490 Ceràmica romana de Sant Julià d'Altura (varis fragments).
491 Antefix romà de terra cuita.
500-01 Dues espabiladores de ferro.
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502-03
504

175

Ducs espabiladores de llautó.

Molls de llautó.

VARIA
186-209

Capses de rapè i estotjos.

214 Rellotge de taula. Fusta ï metall, de quatre columnes
salomòniques, 48 cms., s. xix.
215

Rellotge miniatura de paret, 10 cms.. s. xix.

2ié

Pistola de pedra foguera, 26 cms., s. x v i i i .

217

Crucifix de nacar gravat, 21 cms., s. x v i i i .

219

Cofre de cuiro repujat i policromat,

38 x 24 cms.,

S. XVI I I .

220

Capsa estoig cobert de pell vermella daurada, 19 x 18.

221

Capsa de fusta amb aplicacions de nacar, 10 x 14, s. xix.

222

Capsa recordatori, 13 x 10, s. xix.

225

Capsa recordatori, 1} x 10, s. xix.

489

Creu de nácar, s. xix.

492-94

Tres morters de coure.

495

Morter de pedra.

496

Morter de marbre.

503-06 Dos ventalls de confraria de Terrassa.
507 Brodat en sedes de color. Aparició de la Verge sobre
una ciutat, amb Sant Pau i Sant Jordi, s. xvm.
509

Copa catalana de vidre verd, s. xvii.

510

Vas de vidre esmaltat, s. xviii.

511-21
522

Onze vidres de poca importància, s. xix.

Panoplia de claus de porta i claus de pany.

INDEX DE MATÈRIES

Paraules Preliminars

vii

Un exemplar de patricis. — Discurs biogràfic de Josep
Soler i Palct, escrit per l'il* lustre Dr. Jaume CoDell

XI

Egara-Terrassa.—Ühcuis llegit a la «Real Academia de
Buenas Letras de Barcelona», per Josep Soler i
Palet
I
n
III
IV
V
VI
VII

Dedicatòria.—D. Josep Ramon de Luanco.—
Tema
Geognòsia.—Primers pobladors
Descobriments a les esglésies de Sant Pere de
Terrassa
Egara.—Emplaçament i etimologia
Dues làpides romanes de Santa Maria de Terrassa
Monedes ibèriques d'Egara
La Seu Episcopal d'Egara, els seus Prelats i cl
Concili Egarenc de l'any 614

3
6
13
17
25
32
37

178
VIII

ISDEX DE MATÈRIES
La invasió serraïaa i la desaparició de la ciutat
visigòtica

43

IX

Documents justificatius de l'existència d'Egara.

52

X

L'antiga població de Terrassa.—Etimologia .

.

64

XI

Notícies referents al Castell-Palau de Terrassa. .

71

XII

El castell forà o dels Centelles, distint del castell
de Terrassa.—Vicissituds del Castell-Monestir .

XIII

.

Conclusió

82
97

El retaule dels Sants Metges, per Josep Soler i Palet.
I

Dades referents al retaule

loi

II

El seu autor Jaume Huguet

105

De les pintures murals romàniques i especialment de les recentment descobertes a Santa Maria de Terrassa, per
Josep Soler i Palet.
I

De les pintures murals dels temples romànics.

II

Pintura de la part alta de l'absidiola de Santa
Maria de Terrassa

III

Pintura de la part baixa de l'absidiola .

.

114

122
. . .

130

De la bibliografia de Josep Soler i Palet.
I

Nota preliminar

145

II

Història

I45

III

Art i arqueologia

150

Iv

Biografia

151

v

Literatura.

152

VI

Música, folk-lore, política i altres

15}

EGARA-TERRASSA

I79

Fundació de la Biblioteca-Muíeu Municipal Soler i Palet.
I

Clàusules testamcniárics de Josep S o l e r i F a l e t ,
cedint sa casa pairal i els seus llibres i objectes d'art,
per a fundar un Museu-Hibliotcca a Terrassa.

II

.

.

159

Realització de la voluntat d'En Soler i Palel.—
Honorable actuació de la distingida vídua N ' E l i s sea Casanovas.—Altres noticies

J11

161

Catàleg de la CoMccció Soler i Palct, donada a
la ciutat de Terrassa.

Pintura . — Escultura . — Col-

lecciò de medalles religioses i profanes. ~ Ceràmica. —
Varia

163

INDEX DE GRAVATS
I

Josep Soler i Palet.

II

Grup a la capella de Miramar (Mallorca).

UI

Façana de l'església de Sant Pere.--Portalades de Santa
Maria i de Sant Miquel. Clixés de Miquel Astals.

IV

Absis visigod de l'església de Sant Pere. Clixé de Vicens
Galicia.

V

Detalls del mosaic de la Catedral d'Egara. Clixés de Miquel Astals i Josep Girona.

VI

Exterior del baptisteri visigod de Sant Miquel. Clixé de
Josep Girona.

loo

INDEX DE GRAVATS

VII

Sant Miquel i Santa María, des del campanar de Sant
Pere. Clixé de Josep Girona.

VIII

Interior del baptisteri visigod de Sant Miquel. Clixé de
Vicens GaÜTJa.

IX

Pedra romana empotrada en el portal de Santa Maria.—
Làpida romana del segle 1 1 . Clixés Josep Girotia.

X

Església romànica de Santa Maria. Clixé de Fketis Galicia.

XI

Absis visigod de l'església de Santa Maria. Clixé de l'icais Galicia.

XII

Torre del Caslell-Palau de Terrassa. Clixé de Miquel
Asíais.

XIII

Castell-Cartoixa del Vallparadis. Clixé de ¡SCiquel Astals.

\i\

Pradcl·la del retaule dels Sants Metges, de Jaume Huguet.
Clixés de Vicens Galicia.

XV .

Condemna dels Sants ,\bdon i Senén (del retaule dels

Sants Metges).—Placa aulocroma, de Miquel Asíais.
XVI

Decapitació de Sants Abdon i Senén, (del retaule dels
Sants Metges). Placa autocroma de Miquel Astals.

XVII

Retaule romànic de l'església de Sant Pere. Dibuix á^A.
Planella.

XVIII

Pintura mural romànica del martiri de Sant Tomàs de

Cantorber)'. Clixé de Josep Girona.

AQUEST

LLIBRE

« EG ARA - T E R R A S S A »

HA ACABAT D'IMPRIMIR-SE ALS TALLERS
DE JOAN MORRAL, IMPRESSOR DE
TERRASSA,

EL

DIA

XVI

DE

JUNY DE L ' A S Y MCMXXVni

