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PREUS  DE  SUBSCR1PC1Ó:

Vila,  un  any,  650  pessctes.  —  Pobies  de  la  Vaii:
Un  any,  750  pessetes.  —Eora,  un  cuy,  850  ptes.

Estranger,  1050  pessetes.
NÚMERO  SOLT:  30  CTS.

LA PERSONALITAT DE LA VALL PETRARIENSE
Áznb  gust  «PETkÁIUA»  accedeix  a  la  invitació  feta  per

la  Ponéncia  de  la  Divisió  Territorial  de  la  Generalirat

de  Catalunya,  posant  de  reileu  la  personalitat  de  nostra
Vail  díntre  del  comtat  de  Cerdanya,  del  qual  ocupa  sor
tosament  ¡a part  més  céntrica  i  quasi  diríem  del  cor,  tant
des  del  purit  de  vista  históric  coin  geogrfic.

Es  ben  certa  la  delimitació  de  la  Cerdanya  en  temps
deis  roinans  que  colnprenia  el  nucli  de  serralades  del  Pi—
rineu  entre  els  ]acetans,  de  la  comarca  de  Girona,  dels

ausetants,  de  la  de  Vich,  deis  ilergetes,  de  la  de  LleYda  i
vascons  a les  Provincies  Vascongades.  En  l’época  com tal,
aquesta  gran  extensió  bu  retallada  per  la  part  de  ponent,
amb  eis  cointats  de  Pailars  i  d’Urgell  i  de  la  República
d’Ándorra,  conservant  els  restants  limits  amb  Berga  que
alesh  ores  de  pago  de  la  Cerdanya  passa  a  ésser  comtat:
reminiscéncies  d’aquesta  época  antigua  les  tenim  en  la
carta  del  bisbat  d’ Urge]]  de  839  i en  e]s  homenatges  pres
tats  peis  bisbes  i  peis  comtes  d’Urgell  als  conites  de  Cer’
dan  ya;  prerrogativa  probablement  billa  de  la  don  ació  que
el  comte  Guifré  el  Pílós  feu  del  comtat,  per  ell  fundat,  a
son  fill  Sunief  red.

Des  d’aquesta  época  comtal,  el  comtat  de  Cerdanya
no  ha  passat  per  aquesta  causa,  de  la  de  Quera,  on  es  tro
ba  el  monestir  de  St.  Vicens,  formant  la  divisió  deis  dos
comtats;  qual  deliniitació  continua  en  la  donació  beta  per
Jaume  el  Con queridor  a  son  fu  segon  Jaume  de  Mallor
ca  junt  amb  el  Rosseiió,  la  trobem  consignada  en  1584  en
el  dietan  de  Ortodó  i  segueix  fins  el  decret  de  Nova
Planta,  en  que  es  torna  a  extendre  fins  a  Organyi.

De  tota  aquesta  encontrada  ocupa  el  centre  la  Vali
Petrarjense,  fins  incluint-hi  les  valls  de  l’antigua  baronia
de  Pinós,  que  bormava  un  important  sector  del  comtat  de
Cerdanya;  com  es  veu  a  simple  vista:  Ii  queda  al  nort  el
pl  de  Cerdanya,  a sol  ixent  la  val1  de  Camprodón  a  mig=
día  la  de  Ripoil  i  a ponent  la  de  La  Pobla  i  Bagé.  Per

aitra  part  queda  suficientznent  apartada  i  resguardada
de  la  frontera  quedant  així  apartat  el  peri!1  próxiin  de
fugues  i  extravios  de  documents,  desgracíadament  tan
breqüents  i  biiciis  en  la  frontera.

Peró  el  principal  came  de  la  seva  personalitat  és  pre=
cisament  la  histónía  i  la  més  antigua.  Sapigut  és  que  els
comtes  de  Cerdanya  no  teníen  pas  habitació  fixa  en  cap
punt  del  seu  corntat:  mancada  encara  la  terra  d’una  or=
ganització  política,  e/ls  es  trasliadaven  d’un  punt  a l’altre,

per  administrar  justícia,  per  organitzar  els  centres  de
cultura  i  exercír  les  a/tres  buncions  de  la  seva  soberanía,
on  les  circuinstn  cies  exigien.  Encara  que  Luvia  sia  una
vegada  nornenada  cíutat  del  comte  i  a  Hix  si  trobí  la  casa
comtal,  eren  elles  més  residéncies  d’istiu  passatgeres,  que
ver  taderes  séus  i  capitalitats.

En  canvi  a  Pibes  a  finais  del  segle  XII  abans  de  re=
poblar-se  Puigcerd  í  fer-se  veguería  es  troba  ja  el  co
senyor  que  comparteíx  amb  el  comte  el  seu  domini  de  la
Val],  el  qual  cosenyor  smb  el  tito]  de  veguer  natural  de
la  Vila  i  Val]  durant  l’época  següent  deis  reis,  continua
fins  al  decret  de  Nova  Planta,  en  un  periode  cert  de  més
de  siscents  anys.  Deixant  a part  les  jurisdíccions  d’ordre
monstic  exercides  peis  monestirs  de  Ripoli,  Sant  Joan  i
Camprodón  cap  comarca  de  les  que  formen  el  comtat  pot
gloriar_-se  d’una  jurísdicció  civil  i  una  capitalitat  tan
antigües  i  indefectiblement  con tinuades  com  la  nostra
Va  II.

Ácjuests  sens  dubte  foren  els  fonaments  en  que  s’apoia=
ren  els  polítícs  de  l’any  1834  per  tornar_-li  el  seu  honor,

constítuint  Ribes  cap  de  Partit  Judicial,  i  sí  bé  per  raó
de  la  guerra  deis  set  anys,  essent  la  Vila  oberta,  un  R.
D.  ordeni  traslladar  la  residéncia  a  Puigcerd.  vila  ales_
hores  emmurallada,  per  bugir  els  perills  de  la  guerra,  no
obstant  volgueren  mantenir  el  nom  i  el  tito1  de  la  capita—
litat  establerta,  com  el  inés  adient,  en  la  forma  aleshores
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—  De  I’Rclminisfpació:  Lis  subscriptors  forans  i  de  la
Vail  que  eis  sia  presentat  el  rebut  de  la  subscripció  anyal
d’aquest  portaveu,  són  pregats  d’abonar—lo.  Mercés.

La XAGOLATA VILADAS és elaborada amb matéries
rigurosament pures.

El  dia  3  l’Escolania  Parroquial,  baix  la  meritíssima
direcció  del  Sr.  Vicari  Mossén  Pere Cot,  obsequiít  els  socis

del  Casal  Catílic  ami)  una  alegroia  i  cultural  vetilada  que

es  vejé  força  concorregucla  i  molt  aplaudida.

—  El  moviment  parroquial  de  1931  ha  estat  el  següent:

Bateigs,  33  nens  27  nenes,  total  6o.  !)efuncions,  un  pr—
vul,  2  impdbers,  15  adults,  2  prvules,  una  impúber  i  28

aduites,  és  a  dir  i8  homes  i  32  dones,  total  50.  Matrimonis.

27.  Comunions  a  lEsgiésia  Parroquial  16.500;  a  iHos—
pital  2670  i  a  la  de  les  Carmelites  1252.  Total  20.422.

—  El  dia  22  deIs  passats,  morí  a  Castellser  (Lleida)
Dolors  Torrent  i  Castel1í,  a  l’edat  de  74  anys,  mare  del

nostre  subscriptor  Mossén  Cassimir  Torrent,  preuat  ex—
ecírnom  d’aquesta  Parrquia.  Rebi  el  testimoni  del  nostre

condol.

—  l-reguem  a  tothom  que  es  dxi  en  l’assumpte  trascen

dentalíssim  a  que  aludeix  el  nostre  expert  colaborador  Sa—
.gura  en  l’editorial  d’aquest  número.  Seria  convenientíssini
que  tots  els  bons  patricis  es  prenguéssin  aquest  assumpte
amb  interés  suprein,  a  fi  de  conseguir  que  Ribes  fos  decla

rada  en  la  nova  divisió.  que’sembla  es  fará  de  les  comarques

de  Catalunya,  cap  de  la  comarca  Cerdaripa-RipoIIs  que  per

ésser  el  lloc  mes  céntric  de  bon  dret  li  pertany.  Esperem

que  aix  no  caúrá  en  el  buit,  com  tantes  altres  coses  que

des  d’aquestes  planes  hem  indicat,  del  contrari  mereixerem

un  qualificatiu  que  la  ploma  es  resisteix  a  escriure.  A  tre—
ballar  doncs,  tots,  amb  les  autoritats  a  la  capdavantera.

—  La  festivitat  deis  Reis  ha  transcorregut  de  la  manera
següent  a  la  nostra  vila:  Lacte  de  la  vigília  d’anar—los  a
esperar  la  mamada  al  vespi-e  amb  fanalets,  nos  veié  tan

concurregut  com  en  anyades  anteriors.  LIs  actes  religiosos

aproximadament  es  veieren  concorreguts  con  els  demés

anys.  L’animació  peis  carrers  no  fou  malta,  per  haver  fun—

cionat  algunes  fábriques  si  bé  amb  llibertat  d’assisténcia  i
aqueixa  fou  la  causa  que  se’n  ressentiren  els  espectacies  i

que  la  festa  no  resultés  animada  coiñ  altres  anys  en  el  seu

aspecte  profá.  Tarnpoc  es  vengueren  el  nombre  de  juguets

i  liaminadures  d’anys  anteriors.

—  Des  de  fa  dos  o  tres  dies  funciona  amb  carácter  de

graduada,  o  sigui  sots  l’ensenyarnent  de  tres  mcstresses,

l’Escola  nacional  de  najes  de  la  nostra  vila.

Noticiar! de la val!
De  Pardines

—  El  moviment  de  població  durant  el  darrer  any  de

1931,  en  aquest  poble,  haestat  el  següent:
NAIXEMENTS:  Jaunie  Guillamet  i  Dalmau,  fu  de  Jo—

Sep   (le  Francesca;  Valentí  Dulsat  i  Morera,  fil  d’Isidre  i

de  Magdalena;  Isidre  Vilá  i  Ferrés,  fil  de  Valentí  i  de  Nií—

ria;  Pere  Casals  i  Alberni  fIl  d’Angei  i  de  Maria;  Margarida

Vila  iPerpiña,  fila  de  Joan  i  de  Dolors;  Maria  Perramn  i
Casadesiís,  fha  de  Josep  i  de  Maria;  Maria  Coma  i  Tajá,  fi—

ha  de  Josep  i  de  Ramona;  Maria  Basagaña  i  Truñó,  filla  de

Josep  i  de  Remei;  Maria  Morera  i  Roca,  fIla  de  Pete  i  de
Raimonda;  Rosa  Martí  i  Vidal,  filla  de  Miquel  i  de  Magda

lena;  Maria  Portabella  i  Roca,  fula  de  Josep  i  d.e  Maria;

Gertrudis  Coma  i  Dalmau,  fha  d’Eudald  i  de  Maria;  Nuria

Triadu  i  Bonada,  filla  de  Pere  i  de  I)oiors.  Total  13.— 4  nenS

i  9  nenes.
MARIDATGES:  Lluís  Rodríguez  i  Gratacós  amb  Ca—

tarina  Martí  i  Torallas;  Esteve  Perpiñá  i  Dalmau  amh  Do—

lors  Subirana  i  Vidal;  Josep  Vilarrasa  i  Blanch  amb  Fran—
cesca  Vila  i  Riu;  Josep  Alsina  i  Orriois  amb  Carme  Roca  i

Subirá;  Josep  Izquierdo  i  Ferrer  amb  Dolors  Dalmau  i  Gi—
ral.  Total  .

DEFUNCIONS:  Pere  Coma  i  Decel,  de  53  anys  vidu;
J aume  Riu  i  Dachs,  de  52  anys,  casat;  Josep  Vilarrasa  i  Pi

cola;  de  77  anys,  casat;  Josep  Ferrés  i  Dalmau.  de  6o  anys,

casat;  Bartorneu  Subirá  i  Abel,  de  74  anys,  solter;  Miquel

Cúlomer  i  Sirvientis,  de  8i  anys,  solter;  Francesca  Puig  i
Duisat,  de  76  anys,  vídua;  Rosa  Surribas  i  Puig,  de  24  anys,

soltera;  Rosa  Planas  i  Viñas,  de  40  anys,  casada.  Total  9.—

6  homes  i  3  dones.

Endemés  deis  susdits,  han  mort  a  Ribes  durant  el  ma—
teix  anys  els  veuns  d’aquest  poble,  Valentí  Perpiñá  i  Boa—

shoms,  de  8i  anys,  vidu;  Valentí  Salas  i  Surroca,  de  58

anys,  solter;  Pere  Basagaña  i  Guillamet,  de  20  anys,  solter.

—  La  germandat  de  Sant  Onofi’e  d’aquesta  població,  en
la  reunió  celebrada  el  dia3  del  present  mes,  nomená  la  seva

Junta  Directiva  que  té  d’actuar  durant  aquest  any  amb  els

socis  següefltS:

Pere  Perpiñá  i  Morera  (Estebot),  President;  Climent  Ca—

sadesús  i  Morera,   Tis—President;  Joan  Pintó  i  Gardella,
Tresorer;  Josep  Perramón  i  Dalmau,  Comptador;  Joan  Martí

i  Giraut,  Revisador  de  comptes;  Angel  Casals  i  Abel,  Se—

cretari;  Joan  Currius  i  Surribas.  Vis—Secretan.
També  ha  estat  nomenat  cobrador  de  la  mateixa  el  soci

Pere  Vila  i  Roca,  en  substitució  d’Eudald  Coma  i  Rovira
que  ho  ha  renunciat.

De  Núrid

—  El  dia   ens  feu  honor  de  la  seva  visita  el  Sr.  Bisbe

de  la  Diocesi,  doctor  Justí  Guitart.

—  Feia  algun  temps  que  l’administrador  mossén  Bona—

ventura  Carreres  notava  la  desaparició  deis  diners  de  les

caixetes  de  l’Església  i  de  les  joies  de  les  vitrines  del  San—
tuari.

Cotn  a  suposat  autor  del  fet  ha  estat  detingut  Josep  Cli.-

ment  i  Lozoso,  de  25  anys,  empleat  a  l’Motl  del  Santuari,
el  qual  apremiat  per  les  preguntes  que  u  féu  l’autoritat,

acabá  per  a  confessar—se  autor  de  les  substraccions  junta—

ment  amb  un  company  de  trebail,  Joaquim  Ballesteros  i

Navarro.

A  l’acte  de  la  detenció  se  u ocuparen  28  pessetes,  i  en

un  bagul  on  guardava  la  roba,  u  foreru  trobats  diversos

objectes,  120  pessetes  en  metállic  i  una  llibreta  de  la  Caixa

d’Estalvis  amb  150  pessetes.

Tipografia  MnlIcuenc  de  Josep  Coníijoch,  Av.  de  la  República,  59.




