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ANUARI DE L ' INSTITUT D 'ESTUDIS CATALANS : 1%ICMXXI-XXVI

En tota la seva vida no gaires han trescat les muntanyes tant corn En Torras; la natura, però, li
havia estat pròdiga per a fer d'ell un complet excursionista ; alt, fornit í àgil . El seu estil excursio-
nista és una barreja de decisió i d'abundància.

Una altra obra seva té, per al qui sotascriu, importància veritable : l'estudi i determinació de
les comarques naturals de Catalunya, malpartides en províncies i partits judicials . (Els bisbats i les
vegueries, en canvi, responien a classificacions que es perden en l'antiguitat de la població del nostre
territori .) En Torras, va publicar l 'estudi d'una quinzena, entre les editades en vida i les pòstumes,
la major part acompanyades d'un mapa . Les descripcions són prou precises i resulten una gran
contribució a un estudi que un dia o altre haurà d'ésser de gran utilitat . Des de molt temps el Cen-
tre havia fet crides demanant col . laboradors per a fixar les comarques naturals . En Torras, amb
el seu treball personal i la seva fina observació, va donar un pas de gegant per a aquesta desitjada
fixació.

La seva vida activa i fruitosa, i les obres que deixa el fan ben mereixedor de la bona memòria
que tots els aimants de la muntanya li servem. -- J. M. T.

El Canonge Barraquer

Nat a Barcelona, d'un illustre llinatge català, el 5 desembre 1839, el Dr . Gaietà Barraquer i
Roviralta fou llargs anys professor d'història eclesiàstica en el Seminari Conciliar de la nostra ciutat.
Apart d'altres escrits de caràcter històric la seva gran Obra és la història de les cases religioses de
Catalunva. Nat a poca distància de l'any 1835, tota la seva vida el preocupà la sort d'aquelles cases,
llur destrucció, dispersió de les comunitats i vicissituds subsegüents . En 188o començà a treballar
en aquesta magna empresa no sols amb interès d'historiador, sinó també amb una finalitat palesa-
ment apologètica. Fruit de la seva diligència i tenacitat, francament exposades en el pròleg de tota
l'obra, pogué veure el seu projecte realitzat en sis grossos volums distribuïts en dos llibres, que no
són sinó part de la mateixa obra : Las Casas de Religiosos en Cataluiia durante el primer tercio del
siglo XIX (Barcelona, 1906, 2 vols .), part essencialment descriptiva, i Los Religiosos en Cataluha
durante la primera mitad del siglo X1X (Barcelona, 1915-1918, 4 vols .), que ho és narrativa . Hom
podrà trobar defectes en aquests llibres escrits amb estil difús, poc concentrat, àdhuc hi haurà qui
no estigui conforme amb totes les idees de l'autor, però tothom ha de convenir en la llur utilitat.
Moltes noticies de cases religioses petites o poc conegudes, que en lloc més podríem trobar descri-
tes i estudiades ; les il . lustracions, en general, molt ben reeixides ; el gran recull de dades, d'ins-
cripcions etc . que s'hi contenen en fan una obra que cal sovint consultar . El Dr. Barraquer treballà
ardidament per la conservació de moltes riqueses artístiques, malmeses per la crema dels convents
i per l'abandó successiu; contribuí amb el seu entusiasme a la restauració de Sant Cugat del
Valies . Moria octogenari a Barcelona, el darrer día de l'any 1922. — R. D'A.-M.

Oleguer Miró i Borràs

Entre els erudits forans qui han vingut treballant continuadament sense defallença, no sols
en les tasques d'investigació i divulgació de punts interessants de la història local, sinó també
en tota mena d'activitats impulsores de la cultura comarcal segons la varietat dels seus aspectes,
una de les personalitats remarcables ha estat el metge manresà Sr . Oleguer Miró, qui, després
d'una vida exemplar, morí a la seva ciutat natal el día 3 d 'abril de 1926. Fou un dels fundadors
del Centre Excursionista de la Comarca de Bages i dirigí durant un seguit d'anys el seu
Butlletí, en el qual té publicat, entre altres, els següents estudis : Calendari f olk-lò gic de la comarca;
Salaris dels antics metges de Manresa ; El receptari de ]Manresa i la mort de l'infant En Jaunie,
comte de Bages i d'Urgell (germà de Pere el Cerimoniós) ; Les Creus processonals dels voltants de
Manresa . Havia publicat també les següents monografies i opuscles : La Misteriosa Llum (Bar-

celona, 1882) ; Manresa y Sant Ignasi (Manresa, 1883) ; Receptari de Manresa : segle XIV (Manresa,
1900) ; Aforística mèdica popular catalana confrontada ab la de altres llenques (Manresa, 1900),
Biografia y bibliografia del Dr . Piguillem, metge de Puigcerdà, introductor y apóstol de la vacuna
a Espanya (Girona, 1917) ; Iconografia de la Santíssima Trinitat (Butlletí del Centre Excursionista
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