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I XCURSIO

als orígens de la Riera d.'Argentona

Bona part de l'estiu de l'any Igoo lo passi a Argentona
recorrent totes les serres que volten la seva extensa vall y
los pobles vehins, acompanyat d'alguns deis socis de la
Associació Excursionista de Mataró y assenyaladament
d'en Joan Cabanyes y Prat, qui constituí per mi un valiós
auxiliar.

Una de les excursions més notables signé la del 12 de
Setembre de igoo, feta en companyia deis Srs. Cabanyes,
Pasqual (D. Pere) y Pineda. Sortírem, a tres quarts de
cinch del matí, del poble d'Argentona a fi de recórrer los
serrats que formen lo que podríem dir l'origen més llunyà
y per tant lo naxement de la riera d'Argentona. Com
la excursió resultava una mica llarga per un sol dia, a fi
d'avançar lo més possible, pujàrem en tartana tota la car

-retera que d'Argentona va a Dos-Rius y a Llinars, fins al
cim de la pujada de can Bordoy.

La riera d'Argentona es lo major deis arenys que des-
aygüen en la porció de costa catalana compresa desde'¡
Besòs al Tordera. No es que sois contribuexi a sa impor-
tancia la gran extensió que té la vall d'Argentona, séns
dubte la de més amplada de quantes valls formen les mon

-tanves que separen lo Maresma, del Vallès, sinó especial-
ment a la llargada de sos embrancaments sobirans.
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La molta aygua que porta en temps de pluges, ocasio-
na continuats perjudicis als camps vehins, perjudicis que
són encara majors si los que'is conreuen tenen descuidada
la conservació de les tanques o vores, puix desviada, la
riera, de son areny, llença ses aygües dintre deis camps o
vinyes, perjudicant-los en extensió considerable.

En segles passats lo Consell d'Argentona cuidava d'exi-
gir que'ls pageses tinguessin en bon estat les tanques de
la riera, com resulta de l'acort de 24 de Maig de 1693. En
esta jornada se resolgué que Jaume Castells anés, en nom
de] poble, a la Bat/ha general pera treurer unas ¡letras per
fer adobar la Riera a aquells a qui toca adobarla (i).

Encara que la riera d'Argentona ha portat aygua fins a
temps molt proper a nosaltres; encara que documents deis
segles ix al xi la nomenen ritu (2) o riu; encara que ab la
sua aygua se feyen anar diferents molins, avuy convertits
en pagesies (3), no creyem que arribés al mar en los segles
de la Edat Mitjana que's presenten historiables, la aygua
que portava ordinariament. Ben clar ho diu cert docu-
ment de l'any 1063 al especificar que'1 riu d'Argentona
sols discorria en temps de pluges (riuo de argentona qui
discurrit tempus pluuim •um) (.^).

Lo dessecament complert de dita riera, en sos recorre-
guts fins al poble d'Argentona, es de la segona meytat del
segle xix. En la primera meytat del darrer segle, l'aygua
corrent arribava fins passat Argentona y era indispensable
atravessar-la a salts, existint-hi palanques en los principals
camins.

La abundor d'aygües en segles passats, se manifesta
també en lo terme ab la presencia d'aygüerols, que avuy

(i) Deliberacions del Consell de la vila d'Argentona.
(2) Vegis Argentona històrica per Francescá Carreras y Candi,

planes 22, 27 Y 37.
(3) Los molins sigueren objecte de controversia ab los senyors

del castell de Burriach en algunes ocasions. En 1474, a propòsit de
cert molí situat in Riaria de Argentona in loco vocato A Matheu, se
disputà molt y ab gran fermesa entre Pere des Bosch y Cebrià Saba-
ter. (Arxiu particular de can Palau a Mataró).

(q) Document nom. z81 de Ramon Berenguer 1 (Arx. Cor. Ar.)
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han del tot desaparegut. Axís, lo ig d'Abril de 1693 apro-
và lo Consell de la vila que de diners de la universitat sien
adobats los aygüerois y aygües podrides que són al sòt de
Miralles (i).

Es natural que tanta abundancia d'aygües donés a les
vores de la riera un aspecte diferent del que tenen avuy
dia, tant a causa deis cultius a que's dedicaven los vehins
conreus, quant per la frondositat de les salzeredes y ver–
nedes de ses ribes.

Durant molts segles constituí lo cànem, lo més preuat
cultiu deis agricultors d'aquestes valls del Maresma. D'aquí
qu.e arribessin a donar nom a una d'elles, a la que encara
se coneix per Canyantas. En lo terme d'Argentona, un
document de l'any 1575 (2) riostra que's cove ien ab lo
nom de Canyamasses les terres que formen lo pla d'entre
la riera d'Argentona, la de Clarà y la de Pins, séns dubte
per estar destinades al cànem.

De la frondositat de les ribes de nostra riera ne són
migrada mostra los pochs mots pervinguts al segle xx, deis
que n'es lo més important lo de Santa Maria del Viver.
Com a recorts del passat, trobem, en lo segle xiv, nome-
nada la verneda, d'hont hi ha avuy la masia de can Boba y
camí del cementiri (3). A molts velis d'Argentona havem
sentit parlar de la hermosa boscuria y alsinar que, proper
a la vila y al molí d'en Calopa, invitava a pendre -hi repòs
en los meses d'estiu. En la diada de Sant Domingo, allí
s'hi solien deturar e hi couhien 1'arroç, la major part deis
forasters que concurrien al famós aplech argentoní. Quan
la destral del llenvador ho dexà poch més que ras, a mit-
jans del segle xix, les arroçades se feren en altra hermo-
síssima boscuria que hi havia en la riba de] davant, en lo
molí d'en Saborit, reduida a sa meytat en l'any 1887 y a
sa quarta part en altres tallades successives.

La corrent d'aygües subterranies que porta la riera, no

(i) Deliberacions del Consell de la vila d'Argentona.
(2) Arxiu particular de can Cabanyes a Argentona.
(3) Any i 305: Camp de graÇ sisee rerneda. Arx, particular de can

Palau, a Mataró.
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dexa d'estar bastant explotada, no sols per mines, sinó
també per màquines de vapor, sinies y tota mena d'en-
ginys, puix l'aygua passa molt soma e hi es abundant.
D'aquí que cada dia hi augmentin los regadius.

M és no sols exploten, nostres diligents agricultors,
aquestes corrents continues, sinó que també aprofiten les
accidentals o rierades que 's formen en dies de pluja. A
axò estan destinades unes valls obertes al mig de la riera
y que van a parar als camps vehins, p ont hi ernbassen les
primeres aygües que hi discorren, saturades ab lo llot y
abonos vegetals y animals, pera enllotar-les y assahonar-
les. Reben lo nom de fibles, y són tant nombroses, que,
mermant les rierades, sovint no les deien arrivar a mar.

Les aygües pluvials o corrents accidentals, que avuy
han quedat a l'arbitre del primer ocupant, en lo segle xvii
se partia del criteri de constituir una proprietat y poder
esser objecte de concessió especial, a igual que passa ab
les corrents continues dels rius y torrenteres.

En lo que pertany a Argentona, lo Consell de la vila,
en 13 de Setembre de 1661, tractà de treure algun benefici
o utilitat de les corrents d'aygües pluvials. A dit efecte
acordà donar fàcullat al Rnl. Narcís Bremona, prevere de
dita parrockia de Argentona, pera que aconnpan)-at de altra
persona de dita parroc/iia y terme se con f eresca en la
ciutat de Barcelona y tracte ab lo Senyor Batlle General de
CathalunN-a y altres persones que convenga y menester sie que
se stablescan o acensen a dila univelsilat del millor modo y
ab lo cens y entrada que podran conserlar; las ayguas plu-
vials de las rieras y torrents de tot lo terme de dila parrocliia
o que discorren o discorreran per dit terme, donant també lo
mateix pode; • a Micer Jaunne Sa/iones, causídicli, tintada de
Barcelona, sindich de dita unirersitat (i).

Nos dol desconèxer lo resultat de les gestions a est
efecte practicades pel Consell de la vila, puix no dexa d'es-
ser un fet interessant per les costums del segle xvii.

Per buscar la formació de ]a riera d'Argentona y tro-

(i) Deliberacions del Consell de la vila d'Argentona.
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var-ne son origen prescindirem de tots los afluents que
s'hi ajunten fins al lloch hon la carretera provincial de
Mataró a Argentona se bifurca enviant a Llinars y a Gra-
nollers dos embrancaments. En aquell indret la riera, que
fins allí es també coneguda per Riera Major, se parteix
en dugues bastant similars.

La més petita se dirigeix a ponent, y mestres va pu-
jant cambia de designacions. En sa part baxa es nomena-
da riera de Pins, del nom Pins, ab que són calificades,
desde avans del segle xi, les vessants de la serra de Par-
pers, p ont hi exerciren domini senyorial, dels segles xi al
xiv, los priors de Sant Marsal del Montseny. La part alta,
ço es, desde més amunt de la antiga carretera romana que
aconduhia d'lluro a Granollers passant per La Roca, y de
la que se'n veuen a Argentona vestigis importants, segons
diguerem en altres llochs (i), es coneguda per Riu de
Meya, nona que, per redundancia, lo poble sol expressar
dient Riera de Riu-de-Ale'-a.

A ]'arribar al poble d'Orrius pert de nou son nom pera
subdividir-se en molts petits torrents que devallen d"una
extensa vall que tindrà aproximadament quatre kilòme-
tres quadrats, portant la major part d'ells una curta quan-
titat d'aygua. D'allí fins a son naxement en lo coll de Porch
(serà de Port ?) se sol conèxer per Torrent de can Prat,
formant-se en les vessants de] gran maciç de Céllechs y
en la divisoria d'Orrius ab los termes de Vilassar y de La
Roca.

Lo torrent de can Prat y la riera de Riu -de-Meva por-
ten aygua corrent fins a 1'antich molí de Riu -de-MMeya,
que's pert en les arenes de la riera de Pins, nones que
designen a un mateix areny.

La riera que acabem de descriure, també coneguda a

vegades per Riera d'Argentorna, a fi de distingir-la de la

altra branca més important, que's nomena, generalment,

Riera de Dos -Rius, podem dir que neix en lo gran maciç

(i) L'Excursionista, vol. II. BUTLLETÍ DEL CENTRE ExcuRS1oNiSTA

1: CATALUNYA, vol. 1, Lo Castell de la Roca del Vallès, ps. 19 y 2 1; dos
gravats (Barcelona, 1895).
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de Céllechs y en lo terme d'Orrius, en una de quines co-
llades ixi ha la antiga capella de Sant Bertomeu de Caba-

Planta de la antigua capella de Sant Bertomeu de Cabanyes
( Escala de t per roo)

nyes, en la part que mira a la Roca (i). Es allí la partició
d'aygües de les duques regions catalanes, lo Vallès y lo
!Maresma, e hi passa lo camí de carro de Vilassar a La Roca.

La Riera de Dos-Rius es axis nomenada desde son em
-brancament ab la precedentment descrita, pujant amunt,

fins al poble de Dos-Rius. Aquí '1 pert novament, al bifur-
car-se en altres dues, que de molt antich han donat nom
a la població de quals aygües beuen los vehins de Bar-
celona. Abdues branques van cap al NE. La de més cap a
Llevant, desde Dos-Rius amunt, té per nom Riera de Ca-

(t) En l'any 93!, en la acta de consagració de la iglesia de Sant
Sadurní de La Roca, al senyalar los límits de dita parroquia se no-
mena a Céllechs y a Cabanyes: el vadil per n:alinanicos, el pervenil in
gausago el vadil per ipsos bancelles el pergil a serra de amelia deinde
pergil per ipsa serra el vadil a c•ebannas el pervenil usque in cellicos el
descendit per ipsa serra el venil ad ipso caslello de palaciolo. Vegis la
plana to de Lo caslell de la Roca del Vallès (Barcelona, t8g5).
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n)-amars, per recullir les aygües de tot lo terme de Canya
-mars; la dé amés cap a Tramontana se coneix per Rials y

pren les aygües del terme y parroquia del Far, terme que
1'abarraganament actual de la llengua catalana, al no
saber distingir, en lo llenguatge oral, p ont acaba l'article y
comença lo nom substantiu comú, coneix oficialment per
Alfar. Tant la una cons la altra tenen son naxement en lo
gran maciÇ de la montanya del Corredor, que, de son mig
enllà, envia una filera de montanyes que separen les par-
roquies de Canyamars y del Far, originant les dues predi-
tes rieres.

Per lo exposat se veu que les fites de la riera d'Argen-
tona són les montanyes de Céllechs y del Corredor, pas-
sant a desayguar en ella tots los torrents que's formen en
la extesa serralada que les ajunta. Tanca aquesta linia a
1'E. una petita serra que, desviant-se del Corredor en lo
cantó d'Arenys de Munt y Llavaneres, marxa envers Ar-
gentona paralelament a la anterior y descrivint extensís-
sim semi-círcul.

A recórrer els cims d'aquest semi-círcul per los camins
de ses montanyes, anà endreçada la excursió que ferem lo
12 de Setembre.

Dexàrem la tartana al coll de can Bordoy, enfilant-nos

a una altura vehina, hont un jorn s'alçà lo castell del Far,
casa pairal dels Riambaus de Corbella. Per les parets, ran
de terra, se pot formar la planta del castell y compendre

quant poch important era l'edifici, obrat en dues èpoques
diferentes. Contemplàrem en peu una gran cisterna al bell
mi;. Lo castell del Far no estava envoltat de muralles, com
lo de Burriach. A la darrera construcció li donàrem una

antiguitat no major que la del segle xiii o xiv. La situació
del castell era la partió d'aygües entre lo Vallès y Mares-

ma, y son terme abarcava territori en les dues regions
naturals catalanes.

FRANCESCH CARRERAS r CANDI

(Seguirá)
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(Continuació)

Prengueren la carretera que porta a la parroquia del
Far per dalt de les serres, fins a un quart y mig del cas-
tell, deturant-nos en lo lloch conegut per Turó del Vent,
p ont hi ha la vinya d'en Rossell. Allí, en l'any t8gi, hi
havia tingut ocasió d'examinar-hi fragments de parets
coñstruides en època remota, junt als que abunda la cerà-
mica pre-romana. Nos hi deturàrem pera fer-ne més detin-

gut estudi y alçar-ne la planta o trassa topogràfica.
Aquelles runes assenyalen extens recinte fortificat, ab

espays quadrats sortint endintre de la linfa de les muralles,
que bé podrien esser estatges. Les pedres estan posades unes
damunt d'altres, no usant de més material que fanch pera
ajuntar-les. Les muralles segueren tot un cim de carena,
sense que puguen envoltar cap planuria més o menys regu-
lar, essent atravessades avuy en dia per lo camí carreter
del Far.

Lo mur de pedra, retallat ab bastant regularitat a un
metre escàs més alt que'1 pla terrer, presenta damunt una
capa de terra de jo a 20 centímetres en la majoria dels
llochs, que suposem fou altre temps barricada o paret
de tapia. Tota la vinya y bosch del volt estan rublerts de
pedres despreses d'aquelles antigues construccions, ab les
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que n'han construit, los pagesos, parets y barraques de
vinya. Per la seva gran quantitat bé mostra tractar-se
d'una obra d'importancia.

Planta de la fortificació pre-romana del Turó del Vent (terme del Far)
( Escala de t per i,000)

La època a que s'atrassen dites defenses, no es fácil
d'assenyalar ab precisió. Més tampoch creyera equivocar-
nos gayre al suposar-les ante-romanes. No devent oblidar,
com fa observar Buhot de Kersers (i), que'ls romans, al

ocupar transitoriarnent regions apenes sotsmeses a la seva
autoritat, hi edificaven ciutadeles més o menys grolleres,
ab murs de pedra (hibernacula) presentant variats caràcters.
L'aspecte dels fragments de ceràmica,a rollera, espargits per
terra, asís poden esser dels romans com dels aborígens.

També hi cal afegir que, situat en semi-círcul dalt de

la montanya, si 's vol, podia defensar, com hibernacula, la
hermosa vall que's desenrotlla a son bell peu.

Però nostra creença de que siga obra dels antichs po-
bladors se fonamenta en la circunstancia de trobar altres

(i) Essai de classification des enceintes fortifiées en lerre, publicat
en lo Bulletin Monumental, i886, plana 594.
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murs consemblants dalt del més alterós cim de Céllechs,
allí p ont los vehins d'Orrius ne solen nomenar lo Castellot.
De la matexa estructura en les parets, en la qualitat de la
pedra utilisada y en l'aspecte deis bocins de ceràmica es-
campats per l'entorn que'is del Turó del Vent, sois varien
per la circunstancia d'envoltar y circunscriure tot el cim

Planta de la antigua fortalesa del Castellot de Céllechs
(terme d'Orrius) (escala de i per 400)

de Céllechs, tal y com se presentaren la major part deis
castells de la Edat Mitjana y per no tenir la extremada
extensió de la ciutadela (?) del Far.

Per çonsegüent, nos tracta d'hibet •nacula, que, si 's jus-
tificaria en lo Turó del Vent, no axis en la plataforma de
Céllechs, tant persa extraordinaria altura quant per la poca
comoditat que oferiria passar-hi la temporada deis frets.

La estructura de les parets de les runes del Turó del
Vent tenen completa semblança ab les que lo cronista d'Or -
tigueira, Federich G. Maciñeira Pardo, descriu pertanyents
al Castro de Vila d'os Cotos (i), que són iguals a les que

(i) El parapeto está hecho con tierra, pero ha poco tiempo, al lle-
varse á cabo (rotos desmontes en la parte interior del mismo por e: lado
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Murguía trobà en lo Castro Valente. Que les de la Vila d'os
Cotos són protohistòriques, ho comprova la circunstancia
de trobar-s'hi en son perímetre moltes destrals de pedra
pulimentada «y próximas al parapeto aparecieron también,
bajo delgada capa de escombros, pequeñas cajas formadas
por cuatro lajas colocadas verticalmente en ángulo recto que
tapaba una quinta en posición hori: on:tal. El interior de cada
uno de estos verdaderos dólmenes en miniatura, bastante bien
construidos, contenía una olla de grosero barro llena de ce-
ni gas. Estas raras urnas cinerarias pertenecen al género de
los «cistes» que Mortillel describe en su «Préhistorique»
(pág. 597), pues guardan entre sí absoluta semejan,a en la
forma, con la única diferencia de que los descubiertos en el
Castro de Vila d'os Cotos són más reducidos y no podrían
contener el cadáver en cuclillas, como los que cita el sabio
francés: encerrando, en su lugar, las venerables cenilas del
aborigen.»

D'aquí, donchs, que Maciñeira y altres autors hagen
de rectificar al creure que tant sols existexen castros d'exa
natura, dintre la península ibèrica, en les regions gallega
y portuguesa. No són únichs a Catalunya los qu'acabem
de descriure, puix uns altres ben interessants n'havem
trobat en la serra del Alontsech, aprop del riu Noguera
Pallaresa, dels que nos ocuparem en altre treball històrich
d'aquella comarca catalana.

Y si a Galicia y a Catalunya s'aprecíen construccions
primitives tant parescudes, al S. d'Espanya, los arqueò-
lechs també n'hi troben de similars. Vegi -s, si no, lo que
diu Pierre Waltz al descriure les runes proto-histròriques
de Las Grajas, en la provincia d'Albacet (i).

norte frente al ante-cast ro, se rió que en su centro, ysirviéndole conco de
alma, tenía un ancho nzuro. Reconocido éste por mí, resulta que está
consiruído muy toscamente con pequeñas lajas puestas de plano, sin nin

-guna clase de mescla que les dé cohesión; siendo de cuatro metros de
ancho con indicios de correr por todo el interior del parapeto (Revista
crítica de historia y literatura españolas, portuguesas é hispano-ameri-
canas, any 11, nom. IV, Abril de i897. Cas /ros prehistóricos de Ga-
licia).

(i) Ces murs son! fa jis de grosses pierres, que de primitifs architec-
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No s'ha d'oblidar, emperò, lo que fa observar lo cro-
nista d'Ortigueira, copiant-ho de la Geología y Protohisto-
ria Ibéricas (i), que no tots estos castells pertanyen al ma-
teix espay de temps. Sols l'observació y l'estudi en cada
regió, es lo que ha de determinar y precisar la època en
que foren alçats. Per nostra part, poch amichs de dexar
volar la fantasia, nos limitarem a calificar-los d'ante-ro-
mans.

En lo present lloch y ab tal motiu, devem rectificar-
nos d'una apreciació errada que tinguerem al calificar al
castellot de Céllechs de torra de la Edat Mitjana, perta-
nyent al senyor del castell de La Roca. Dites runes, exa-
minades molt a la lleugera en l'any 1885, sols ne teniem
lo recort de pertànyer a fortalesa, sense figurar-nos que
poguessen recular-se a tant atrassada època. De l'estudi
que'n ferem en l'any 1900, no'ns quedà lo menor dubte
d'esser molt anteriors al temps a que les judicàrem en
nostre monografia històrica del Castell de la Roca del
Vallès.

Són riques, per tant, les montanyes que separen lo Va-
llès del Maresma y que constituexen la conca hidrogràfica
de la riera d'Argentona, en monuments de la Edat Anti-
ga. No's limiten aquestos, a les descrites runes ante-roma-
nes de Céllechs y del Turó del Vent. A elles devem ajun-
tar-hi la Torra del Coll, d'origen romà, com se veu encara,
a despit de la sua restauració del any 1898, per les darreres
filades de pedra que denoten quins foren sos autors. Es ja
coneguda dels excursionistes, descrita ab lo poch precís
nom de torrassa de moros, prenent-lo del poble català, qui
axis califica a totes les remotes construccions, siguin ante-
riors o posteriors a la invasió sarrahina: costum popular
que també es general en lo poble de Galicia, segons diu

les ont apportées et placées parallelement les unes aux autres; puis j is en
ont rempli les iulerstices avec un bloca ge très irrégulier, oú l'oi ne re-
trouve pas la moindre trace d'un ciment ou d'un ,nortier quelconque.
(Revue des éludes anciennes, vol. II, pl. 349, Bordeaux, i qoo.)

(i) Volum 2 de ('Historia de España, publicada por la Reyal Aca-
demia, pl. 579.
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en Maciñeira. També's troben, en la propia serralada, los
fragments de la carretera romana de Parpers, com havem
ja indicat abans. Finalment, en les vessants opostes a la
conca hidrogràfica de la esmentada riera, però en la sua
orografia, s'hi conserven dos dòlmens molt ben definits.
L'un d'ells, vers al NE., està en les estribacions de la
montanya del Corredor, oposades a les del Far, en terme
de Vallgorguina (la _semi-eval Valle-Gregoria) conegut
vulgarment per la pedra gentil y que acaba d'esser bàrba-
rament embiancat. L'altre dolmen se troba dalt de les
montanyes que ajunten Céllechs ab l'alterós Sant Mateu
de Premià, en terme de Vilassar, no descrit en les resse-
nyes dels excursionistes.

Per consegüent, encara que siga fòra de lloch, aprofi-
tarem lo present estudi dels orígens de la riera d'Argento-
na, per donar a conéxer un dolmen qui's troba tant aprop
dels dits orígens.

Los turons de Céllechs, al ajuntar-se ab les estribacions
que del Besòs, per Sant Mateu, separen lo Vallès y Ma-
resma, conceptuant-se de molt antich frontera de regió (i),
formen la conca d'Orrius, hont nexen, la descrita branca
de la riera d'Argentona y la riera de Vilassar en la part
del Maresma y los torrents que van a parar a Vilanova de
la Roca per la del Vallès.

Seguint uns quinze minuts més enllà de dita confluen-
cia o divisions d'aygües, envers Sant Mateu, per lo camí
de dalt de la serra, abans d'arribar a can Boquet, hi ha lo
camí de Vilassar a la Fontfreda y a Vilanova de la Roca y
la masía dita Cal Senyor. Es camí públich important, per
comunicar a la parroquia de Sant Genís de Vilassar, ab
algunes masies, ja en aygües de] Vallès, y que de molt an-
tich pertanyen a la dita parroquia del Maresma.

(i) Un document del any 1025 que parla del alodem quem /iabe-
bat in apendicio de montis gato uel de munislrol uel de uico liana, ço es
de terres situades a Mas -nou y a Tiana, dóna com a divisoria: Afron-
tal nan:que p•etaxaluun aloden: de paris itero circi in cacun:ina montiun,
qui diuidit inler n:aritiv:a el uallense. (Cartoral de Sant Cugat, f. 

 nom. 944.)
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Junt al camí y a dalt de tot del serrat, ab una situació
molt semblant a la del dolmen de Vallgorguina, se troba
lo dolmen de Vilassar, conegut en lo terme per la Roca
d'en Toni.

La roca d'en Toni, o dolmen de Vilassar, cn lo Maresma

Per ]'adjunt dibuix y planta se podrà formar idea del
dolmen. Com se veu, sols hi falten dues pedres, les quals
existexen allí prop, colocarles a hu y altre costat del vehí
camí. De manera, que si lo propietari del terrer volgués
recompondre aquest dolmen, com ho feu lo proprietari
del de Vallgorguina, podria presentar-se tant complert y
curiós com aquell. Emperò tal y com avuy en dia's troba,
no desa d'esser molt notable, majorment en regió tant
poblada com aquesta, d'hont n'han desaparegut aytals

monuments, en sa majoria.
Al voltant del dolmen no hi han més pedres colocades

formant semi-circul. Lo que sí's veu en uns cims vehins
es gran quantitat de pedra arrencada y de vell aspecte,

que segurament hauria pogut pertànyer a antiquíssimes
construccions.

La existencia de dòlmens en una regió, porta involu-

crada la d'antiquíssims pobladors, tota vegada que no hi
ha enterraments sense habitants. La suposició de que los
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dòlmens fossen pedres destinades als sacrificis al mitj dels
boscos, està ja tant rebutjada de tots los arqueòlechs, que
no cal més ocupar-se'n. Lo detingut estudi de la terra
que contenen lia posat en totes parts de manifest que eren
enterraments.

Planta del dolmen de Vilassar. Escala de t per 5o

Secció per A B del dolmen de Vilassar. Escala de i per 50

Hu dels arqueòlechs qui més han investigat sobre los
dòlmens, tant en los Pirineus com en Alger, Félix Re-
gnault, nos diu, en un de sos treballs exploratius, que's
construíen pera ficar-hi lo cadavre, ab les sues armes y
objectes que Ii havien pertingut en vida (i). Les armes
són generalment puntes de fletxa o de llança, fetes de silex

(i) Les dolntens des Beni-Missous (province d't lger), par Felix Reg-
nault (Tolosa, 1883).
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finament tallat, mostrant molta habilitat en aquells po-
bles primitius. Los objectes d'ornamentació solen esser
petxines, dents d'animals perforades, glòbuls de bronze
foradats, ornaments o talismans. La ceràmica que s'hi
troba es sempre grollera, de variades formes y sense sen-
timent artístich.

A més, afegeix que los constructors deis dòlmens tenien
tant desitj de preservar la sepultura de la profanació, axis
de la del home com de les besties, que la cripta megalítica
era coberta de terra, la que formava una montanyeta de
regular elevació.

Los dòlmens no sempre eren la sepultura d'una sola
persona, sinó que moltes vegades hi foren enterrades en
una matexa construcció, molts d'una sola familia o tribu.

Prosseguírem nostra excursió per la matexa serra en-
vers la parroquia de Sant Andreu del Far. Aquesta igle-
sia solitaria, en la partió de les aygües del Vallès y Mares-
ma, té tots sos feligresos escampats per les recolzades de
dues vessants, que naxen en la montanya del Corredor y
formen lo torrent de Rials, bu dels dos que confluexen a
Dos-Rius. La iglesia del Far es gòtica, de les darreries del
segle xvi, y afecta la forma de creu llatina.

L'arxiu parroquial, en sa part antiga, se composa d'uns
quants pergamins gens notables, a excepció d'un del se-
gle xit. Es la donació feta, en l'any t 185, per Pere de Vila,
a Santa Maria de Llinars y a la Sèu de Barcelona, deis
delmes y primicies que percebia in terminum et castrem de

far iot loco nominalo qui dicitur sancli andree (i).

Dinàrem, y seguidament, sense perdre temps, puix lo

que'ns faltava seguir era molt encara, tiràrem amunt per

la propia carena y divisoria d'aygües.
A vinticinch minuts de la rectoria crida la atenció la

hermosa Villa Lina, situada prop de la gran masia de can

Bosch. Es, la primera, una bella construcció de fusta apo-

(i) D'aquesta familia Vila, notable en esta regió, n'hi lia altre
document del any 13 i 3 en lo propi arxiu, per p ont se veu que Ra-

monet de Vila, fill de Ramon de Vila y d'Elissendis, era vehí de Car
-dedeu.
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yada en columnetes de ferre y aislada de terra, tota ella
desmontable. Fou construida a Barcelona en los tallers
dels senyors Ribas y Pradell, que n'estan fent de consem-
blants pera los establiments agrícols de Fernando Poo. La
casa pertany al propietari de la finca de can Bosch, n'Ar-
nau de Mercader, qui la ha alçada en l'any igoo dalt de
la serra, ab vistes per tot lo Vallès y pel Maresma. Està
dotada de quantes comoditats són desitjables y un motor
elèctrich la ilumina de nits. De per tot se veu la gran
claror que projecten tres llums elèctriques concèntriques
posades al exterior de la paret forana.

Lo que més bona impressió nos dexà en la hermosa
casa de camp del fill primogènit del Comte de Bell -lloch
sigué la torre giratoria y observatori astronòmich, instalat
en la matexa, aplegant-hi los més adelantats aparells per
observacions astronòmiques y meteorològiques.

De la Villa Lina, per entre boscuries y brolles, nos
endreçàrem vers la montanya del Corredor, passant per
lo .fòrn del vidre y per ca l'Arenes, darrera casa que's troba
en aquesta partió de les dues regions catalanes, partió se-
guida desde que començàrem nostra ruta en lo coll de
can Bordoy, y que aviat nos calia desar.

La extesa montanya del Corredor la flanquejàrem en
més de la meytat de sa alçaria, seguint les revoltes de ses
vessants, les que van a Rials y les de Canyamars. Solita-
ries boscuries, sense cap casa fins a la de Rupit, al extrem
SE. del Corredor. De la Villa Lina a Rupit pot concep-
tuar-se haver-hi un recorregut d'hora y mitja. Concep-
tuem aquest lo lloch més apartat d'liont la riera d'Argen-
tona recull aygües pluvials. Com dels torrents que aquí's
formen y van a Dos -Rius ne resulta després lo més impor-
tant areny, al confluir -hi la riera de Pins o Riu -de-Meya,
seguint la costum establerta, deurà considerar-se com lo
genuí origen de la riera d'Argentona.

Rupit es una gran masia situada damunt.de la collada

que forma la montanya del Corredor entre Arenys y Ca-
nyamars, al juntar-se al) lo Mont-Alt. Allí mateix nexen
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los dos torrents que constituexen les valls de Canyamars
lo dit de Canyamars per passar junt a la parroquia de Sant
Esteve y lo de Rimbles, que besa los repeus de Mont-Alt
y de Lorita.

FRANCESCA CARRERAS 5- CANDI
(Acabarà)

LA SERRA DE MONTARTO
(ALTA CATALUNYA)

ASCENSIÓ A LA PUNTA DE CoMOLO-FORNO (3,032 METRES).

PICI-I SENSE NOM (i) (3,000 MS.).—SA PRIMERA ASCENSIÓ

Quan desde'1 cim d'Aneto's mira vers a 1'E., se veu
aixecar-se per dessobre la vall de la Noguera Ribagorçana
una enorme muralla quals cims descarnats dominen a
tirans congestes: aquesta es la serra de Montarto. Si pre-
gunteu als guies los noms d'aquests pichs, vagament vos
indicaran en aquella direcció, anomenant -vos el Beciberri,
nom gens concís d'una regió encara Poch coneguda.

Fins avuy la Punta de Comolo-Forno (3,032 ms.)
passa pel punt culminant de la serra. En Octubre de Igoo
jo havia recorregut aquesta regió, perseguit per les boyres
y la neu, y, bastant desmoralisat, anava a la ventura per
diversos cims esbarriats y sense nom (2).

Lo que'm temptava sobre tot eral Comolo-Forno, dei
que jo havia sentit parlar sovint, sempre precedit d'adjec-
tius, com perillós, inaccessible, etc. La paraula inaccessible
no hi cap aquí, perquè l'any 1882 1\I M. Brúlle y Bazillac
ab Celestí Passet de Gavarnie, tromfaren del temible
pich. Però, després d'aquesta brillant victoria, el Comolo-
Forno havia permanescut en l'obscuritat, puix lo que
n'havien dit d'ell sos vencedors, era més pera desencorat-

(i) Aquest Pich sense nom no té altitut senyalada en los mapes,
es conegut en la regió de Bohí N, d'Erilavall, baix el nona de Pich
d'Abellanés: aquest es el nom ab que jo'I designaré en el decurs
d'aquesta ressenya.

(2) Vegi-s Bulletin Pti •rénéen (Pau, iyoi, n.° 21), Le Béciberi.
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CENTRE EXCURSIONISTA

DE CATALUNYA

ANY XIII	 NOVEMBRE DE 1903	 N.° io6

EXCURSIÓ

als origens de la Riera d'Argentona

(Acabament)

A Rupit prenguerem per l'antiquíssim camí carreter
que guanya suaument la serra de Mont-Alt y s'enfila als
cims de Llavaneres. Es la suada Sancli Juliani o camí de
Sant Julià, de que parla lo valiós document del any 1017,

que . dóna nova de la existencia del castell de Mont-Alt (i).
Com en tota aquesta regió no hi ha altra iglesia de Sant
Julià que la parroquial d'Argentona, interpretarem lo do-
cument per esser lo camí públich d'Argentona, que enca-
ra se segueix avuy dia per dalt de la serra, y seguit per
nosaltres al retornar de la excursió que ressenyem.

Lo castell de Mont-Alt, situat al cim de la montanya
d'aquest nom, en lo Maresma, entre Llavaneres y Canya-

(i) En l'any XXI de Robert, Ramon y- Guitart, fills de Gotfret de
Tóldeldi, vengueren a Arnust, anomenat Llupó, y a sa muller Ri-
quilda, les cases, terres, arbres, Ilinars y canyamars (linariis et cana-
maris), herms y cultius, etc., situats in comitatum barchinonensem in
val de Duorios in terminio de castro de monte alio in villa fontanillis:
afrontat hec omnia de oriente in ipsa airada sanen juliani: de meridie in
ipsa uia que pergit in ipsa serra que fuit de Peiro: de occiduo in ipso
alode de sancti petri ccnobii de barquinona: de circii in ipsa aqua que
scurrit de villa enfielados. Quantum in islas afrontaciones includunt sic
uindimus uobis in isla hec omnia ipsa turre de castro monte alto. (Docu-
ment nom. i de Ramon Berenguer I. Arx. Ar.)
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mars, es un deis més primitius de Catalunya. Sols una

cita n'havem trovat que a ell fassa relació: la del 1017, de

que aquí's parla. Examinat detingudament lo cim del
Mont-Alt, hi aparexen senyals d'aquella antiquíssima
construcció. Consistexeri en grans quantitats de pedra
arrancada y apilotada, sense cap vestigi de que un temps

s"hagués lligat ab calç.
Axò podria fer sospitar si la construcció s'atrassava a

temps precedent al segle xi. Mes deurà considerarse que,
llavors també s'estilava construir fortaleses ab senzilles
parets de tapia. A aquest propòsit retreurem lo fet de que,
al repoblar, en l'any 1114, lo mont Ricart, los monjos de
Sant Cugat del Vallès imposaven als seus pobladors la
obligació de construirhi fortalesa dintre lo termini de
quatre anys, dexantioshi dos parells de tapieres o aparells
de fusta per pujar la tapia. Y a més assenyalen la sua
altura, dient que devía tenir tretze lapiis, o siga tretze ve-
gades la alçada de dites tapieres (i).

En lo segle xi desaparegué l'antich castell de Mont
-Alt, pera donar lloch a la formació del castell de Dos-

Rius y de la Torra de Mata, que's repartiren la sua
rodalía.

Dexant a la dreta una branca de camí que devalla a la
riera de Rimbles, nos enfilàrem a les carenes de la vall de
Llavaneres, p ont se troben les runes de la capella de Lo-
rita o Llorita, la qual es de suposar que . en lo segle xi
pertanyeria al terme del castell de Mont-Alt. Aquella ser-
ralada, que, arrencant del Corredor, marxa paralelament
al mar y a les montanyes que separen lo Vallès del Ma-
resma, forma la riera d'Argentona en sa part occidental y
la de Llavaneres en la oriental.

Llorita, després de Rupit y del Far, nos sugerí una
consideració motivada per un recort. En nostres excur-
sions per les Guilleries, sortírem en certa ocasió d'aquelles
solitaries montanyes a la vall d'Amer, pel santuari de Llo-

(i) Notas històricas de Sarrià, per Francisco Carreras y Candi
(Barcelona, igoi), pl. g5.
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ret: d'allí ab poques hores passavem al santuari de Collsa-
cabra, dit del Far; y l'endemà, en tres hores, al lloch més
vehí, ço es, al antich castell de Rupit, de la propia serra.
Per manera que, en una y altra regió catalana se troben
ben propers tres noms orogràfichs similars: Lloret o Llo-
rita, Far y Rupit.

De les runes de Llorita, carenejant sempre y passant
per can Xarrach de la Brolla, ferem via cap a la renoma-
da masia de can Bruguera del Planeli, hont les aygües de
la part oriental fan dreta via al mar per lo torrent de Mata
y les occidentals se llensen a la vall de Canyamars, per la
font d'en Homs.

La riera de Canyamars porta aygua en totes les tempo-
rades de] an y , essent absorbida per una de les branques de
la grandiosa mina de Dos-Rius, y per ses tuberies trans-
portada a Barcelona.

No dexant la carena en direcció SO. s'atravessa la par-
tió d'aygües de Valldeix y de Mayans o Manyans. Les
que van a eix darrer lloch, per lo torrent de Mayans, són
portades a la riera d'Argentona. Mayans es una barriada
solitaria de la parroquia d'Argentona, composta de quatre
cases recloses entre montanyes, a un extrem del terme y
hora llarga de la iglesia de Sant Julià. En dos documents
del any 1053 ve nomenat son areny torrent de malanis y
aqua de cornudel siue ma y -anis (i). Cornudell y Cornudelles
era lo nom ab que's conexia una de les montanyes que
limiten y separen les valls de Mayans y d'Argentona, nom

avuy del tot perdut.
Lo torrent de Mayans porta encara una poca aygua

corrent fins a quasi sa meytat.
En tot aquest tragecte se passa per lo camí carreter de

Canyamars a Mataró, lo qual atravessa y voreja tots los
cims que limiten per lo NE. la vall d'Argentona. Los de-
xàrem al esser en la serra de damunt de Cirera. D'aquesta

direm que, al donar la rodalia del castell de Sant Vicents

(i) Lióer Anliquitalis Ecclesie Cathedralis, volum II.
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o de Burriach, en l'any 1025, ve descrita per serratn de
supra Cireram (i).

Allí acabà nostre excursió, baxant de dret a la riera
d'Argentona, per lo puig de les Olivelles y per les runes
de la capella de Sant Jaume de Trayà.

Com a síntesis de l'excursió als orígens de la riera
d'Argentona podem concloure que aquests són les altes
montanyes de Céllechs y del Corredor.

Es, la primera, una de les que més ha conservat sa
primitiva denominació, ja que en l'any 931 se la denomi-
na Cellicos y en T any 1025 Sadalegs, fórmules més o menys
bàrbarament llatinisades de la paraula ab que encara's
coneix avuy dia.

Les montanyes que formen los orígens de la riera d'Ar-
gentona envien ses aygües, per les opostes vessants, en molt
variades direccions. Pel cantó d'Orrius y Céllechs són una
part dels orígens de les rieres de Cabrils y Vilassar, ab quins
termes confronta Orrius en la regió de] Maresma ; y les que
van al Vallès, per Vilanova y La Roca, afluexen al Besòs,
lo riu límit de la ciutat de Barcelona, l'anticli Bissaucio,
quina etimologia dóna Balar¡ y Jovany, ab l'acert y com-
petencia que'l distingexen en exa mena de treballs (2).

Tota la serra que uneix a Céllechs ab lo Corredor, que
per la part del Maresma limita los termes d'Orrius, Ar-
gentona, Dos-Rius y Far, y per la del Vallès los de Vila-
nova, La Roca, Santa Ignès de Malanyànechs, Bell -lloch,
Llinars y Coll-Sabadell, envía ses aygües oposades a les
de la riera d'Argentona, al Mogent, ja conegut per nivo-
mogente en un document del any 931 (3).

(i) Argent,ma històrica, Apèndix doc. nom. I, y Lo castell de Sant
Vicens o de Burriach.

(a) «El adverbio bis, por no referirse á verbo, tiene valor de
numeral cardinal y significa dos, y el substantivo saucio equivale á
salceda o sitio poblado de sauces. El río Besós es, pues, río de dos
salcedas, y dos tiene efectivamente, una en cada orilla, como queda
demostrado por lo que antes se ha expuesto.» (Orígenes históricos de
Catalunya, pl. ia5.)

(3) Lo castell de La Roca del Vallès. Vegis en la plana 7, l'acta de
consagració de Sant Sadurní de La Roca.
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La montanya del Corredor llença gran part de ses
aygües a Vall-Gorguina (valle Gregoria durant segles mit-
jos) y una petita porció d'elles forma un dels arenys que
confluexen a la antiquíssima iglesia de Sant Martí, ano-
menada per dita causa, desde lo segle x y encara segura-
ment de molt avans, ecclesiani sancli martini sitani super
arennios (i) y avuy parroquia de Sant Martí d'Arenys.

La collada hont hi ha Rupit ajunta lo Corredor ab
Mont-Alt, quina montanya es lo comensament de la sego

-na serra que hi ha entre lo Vallès y lo mar pel costat de
Llavaneres y Mataró y que va a morir a la riera d'Argen-
tona. Tota ella envia ses aygües del N. y O. a la predita
riera, y les del S. y E. originen la formació dels arenys
dits Torrent-Bo, rieres de Llavaneres, torrent de Mata,
riera de Sant Simon o de Valldeix y riera de Cirera, de les
quals nos ocuparem breument.

Torrent-Bo. — Frondós, solitari y vorejat per unes
quantes cases, creyera siga 1'antich Torrent-Mal de que
parla una notable escriptura del any 1063, en que l'asse-
nyala com a límit de la antiga torra de Mata (in vivo de
torrente nialuna qui discurril usque in mare) (2). L'adjectiu
mal, aplicat a diferentes valls, castells, puigs y altres llochs
en temps antich (3), fou més avant trasmudat en bo, quan,
pera millorar les costums dels pobles, tal calificatiu lo tro

-baven denigrant (4).

(i) Cartoral de Sant Cugat, foli 332, doc. nom. 981.
(2) Argentona històrica, pl. 37.
(3) Recordarem la Vall-Mal a Montserrat, lo Mal-Pàs en la baro-

nia d'Erill, lo Puig-Mal en la Cerdanya.
(}) Es a propòsit retreure lo que ve narrat per J. de Lahondès,

al referir lo cambi de nom de la antiga collada de nialpàs. en lo pi-
renaich comtat de Foix, relacionantlo ab la mutació que en lo se-
gle xiii sofrí lo poblat de Tres-Mals, prop de Carcassona, ab Tres-Bés
o Tribus-Bonis. Es possible que, als segles xiii o xiv, s'atrassés la mu-
tació del nostre nona Torrent-Mal.

Malpas, placé près d'un défilé resserré entre le rocher el la rivière

d'Ariège, qui lui avait donné un renom sinistre parmi les voyageurs du
moyen hge. transforma son non: inquiétani en son contraire, lorsque des
mceurs plus policées se furent introduites, el s'apelle aujourd'hui Bonpas.
de méme que le gros bourg de Tres-Mals, près de Carcassonne. pril le
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Montalt y Lorita, en plena regió del Maresma, després
que han reclòs en lo interior una de les valls de Canya-
mars, en la part del mar formen los torrents de Llavane-
res, que, si bé acaben ab mansa riera desde lo poble de
Sant Andreu al mar, comencen impetuosos en la monta-
nya y seguexen estimbant-se entre roques. Ells justifiquen
la justesa de la etimologia assignada per Balar¡ y Jovany
a la paraula del baix llatí labandar-ias (i), generalment
usada com topogràfica pera denotar cascates en rius y tor-
rents.

Can Bruguera del Planell, la masia enlairada hont
acaben les boscuries de Canyarnars pera comensarhi les
vinyes que conreuen los pagesos de Mata y de Valldeix,
pot conceptuarse cony la més notable fita de la serralada
que'ns ocupa, tot devallant del Mont-Alt a Mayans o a
Cirera. En sos vehins turons se formen los torrents de
Mata y de Valldeix, poch importants, axís per lo trajecte
que recorren, com per les poques aygües que conduexen
al mar.

Lo nom que porta lo primer no sabem si lo prengué
de la antiquíssima capella de Sant Martí de 1\lata o si
aquesta lo degué al torrent. Com això serà sempre hipo-
tètich, nos inclinem més a creure que iglesia y torrent lo
prengueren del territori hont se trobaven situats y que
al avenir la Torra de Mata, propera al mar, féu altre tant.
Y axò ho creyem, si tenim d'aceptar la etimologia del
nom, originaria del llatí comalus, que dóna Balar¡ (2) al
referir que dita paraula se troba usada en la significació
del lloch poblat d'arbres d'una mateixa qualitat, venint a
esser sinònima de selva o bosch.

La existencia d'una Villa de Mala en lo segle x es evi-

nom plus Jlalleur de Tres-Bés, de Tribus-Bonis, vers le milieu du xni r sié-
cle, el na conservé, de sort ancienne dénonzinalion, que les irois inaillels
de ses armoiries. (Les prieurés de Saint-Sernin de Toulouse daus le pays
de Foix.—Bulletin monumental, 1886, pl. 367.)

(') Obra citada, pl. 138.
(z) Obra citada, pl. soi.

w
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dent de certa escriptura molt curiosa, no sols perquè 's
donen los termes de la predita vila, sí que també perquè's
veu com llavors venien a enser a curta diferencia los que
avuy dia té la antiquíssima parroquia de Sant Martí de
Mata (i).

Prosseguint aquesta breu ullada als arenys que's for-
men en les opostes vessants dels afluents de la riera d'Ar-
gentona, tenim de parlar de Valldeix, paraula composta
del adjectiu eix aplicat al substantiu vall. La antiguitat del
nom y la manera com s'ha anat escrivint en diferents do-
cuments o escrits dels passats segles se veurà en la llista
que continuem :

Any 989: arinio de valledex.
Segle xi: locura que dicitnt valedex (2).
Any 1043: valleadexio (3).
Any 1369: Guillerinus Ferrarii de uaylex (q).
Any 1454: Petrits Ser  de Valleix (5).
Any 1 493: vicinatus de vallex (6).
Any 161 t : Valleix (7).
Any 182o a 1840: Vall-lleix (8).
Any 1847: Valeix (9).
Tots los periòdichs y obres publicats a Mataró en la

segona meytat del segle xix escriuhen Bailleix o Vailleix,

(i) Any 989. Amalrich ven a son germà Longobart, a qui ano-.
menen Morató, les terres que possehia in coniitatn barchinonense in
locura naaritinta in villa de Mata vel in saos terminos; et afrontat trec

omnia de oriente in ipso termino de Labandarias de meridie in vndas
maris de occiduo in arinio de valledex de circio in terminio de Durrios.
(Doc. nom. 48 de Borrell, Arx. Ar.)

(2) Vegis diferents escriptures de que parlàrem en lo setmanari
mataroní El Cronista, del t d'Agost de 189 , article titolat Valldeix.

(3) Doc. nom. 63 de Ramon Berenguer 1 (Ars. Ar.).
(4) Arx. particular de can Palau, a Mataró, doc. nom. 4.
(5) Arx. particular de can Cabanyes, a Argentona.
(6) Arx. particular de can Palau, a Mataró, doc. nom. 102.

(7) Arx. particular de can Cabanyes, a Argentona.
(8) Mataró á irosos, M. S. anònim que publica Balaguer en sa

Historia de Catalunya.
(9) Itinerario descriptivo de Cataluña, de Tomas Bertran Soler

pl. 194 (Barcelona, 1847).
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mostrant una pertinacia (honrosa si fos millor empleada)

en voler barbaritsar dit nom.
L'antiguitat del adjectiu eix se mostra en un document

del any 819, que, ab referencia al comtat d'Urgell, parla

del lloch dit Caput Eix sive Nargo (i).
Com a paraula catalana un tant semblant, tenim la de

aygualeix, sinònima de aygüerol, que ja's trova usada en
] 'any 1242 (2).

Lo darrer dels arenys que's dirigeix directament al mar

per la part de Mataró es lo conegut per riera de Cirera.
devent lo nom que porta, al antich puig de Cirera, de que
parlen documents del segle xi. Encara avuy dia atravessa
los carrers de la ciutat de Mataró, havent-se començat
uns treballs pera desviar-lo cap a la riera d'Argentona,
que lluytes bastardes de localitat han dexat sens acabar.
Aquest areny, en sa part inferior, sigué, durant los pri-
mers segles de la Edat Mitjana, la divisoria del territori
assignat al castell de Sant Vicents o de Burriach, segons
més per menut tenim dit en lo volum II de la Biblioteca
històrica del Maresma (3).

Com donàrem per acabada la excursió en lo descens
de la serra de Cirera, no podem seguir més avant en la
descripció de les vessants d'aquesta conca hidrogràfica del
Maresma.

FRANCESCH CARRERAS Y CANDI

UNA EXCURSIO A CASTELLCIR

Dèu companys d'aquest CENTRE sortírem lo dia de
Pasqua de Resurrecció d'enguany en lo primer tren de
Sant Joan cap a Mollet, Caldes de Montbuy y Sant Feliu

(i) Marca Hispanica, Apèndix, doc. nom. I.
(2) 1242, III idus Maig: in parrochia sancli Andree de lonna in

loco nominato apud Torderian: et lo/am illud aqualeix quod est subtus
jupamn ipsius campi (Manual 1239-1212, Arx. Curia Fumada de Vich).

(3) Lo castell de Burriach o de Sant Vicens (excursió, historia y
tradicions), Mataró, MCM, cap. VII, pl. 70 (en publicació).


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

