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Recull espeleologic-historic.
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En cert lloc de la ben
retallada costa que peto-
neija la blavenca mar llati
na, surmuntada per acatifat
sitial de finissima arena que
li embolcalla el seu basa-
ment, i en paratge proper al
Ilogaret de Molnas (v. el
mapa adjunt), hi resten les
despulles del ver monument
historic que'ns ocupa, se-
gons ;e despren del segiient
trasllat que fem, de la Cro-
nica o Comentaris del glo-
riosissim i invictissim Rei
En Jaume I, Rei d'Arago,
de Mallorca i de Valencia,
Compte de Barcelona, d* Cr-
gell i de Montpeller (I), el
que'n son Capitol 106 entre
altres hi diu (( ........ .
))Hihavien dues galeres,
e1'una que era d'En R. de
»Canet i I'altre que era de
))Tarragona, i deisarem los

(1) liibliotua C!;3slca Catalana•

-Ferrer i A'idal - Dos volums. - Barr

celona.-Tipografia Catalana .-Carrer
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1 1900.
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ncavalls i les armes a aquells qui romanien i n havien de menester: anam-

»nosen a la Palomera, i reculliremnos en les galeres nos en aquella d En

»R. de Canet, qu'era de les bones galeres del mon, i una partida

ud'aquells qui anaven amb nos en I'altra. AI dia de Sant Simon i Judes

»entrarem en mar .......... i quan vingue'I tercet dia, a la mitja

.>nit (Octubre de 122J), arribarem a la Porrassa, que's entre Tamarit

->i Tarragona, amb molt gran bonanza. Trobarem aqui En R. de Ple-

I -, ; . I-t ( ")\I ^Cl P,], '. j,ta ^,, ^ ^ 11

»gamans i saludans i besans la ma, al saludar se posy a plorar de molt

»gran alegria que hague de nos ...... .
»I en to Capitol 1^)7 exposa <<Quan vingue, que foir to dia clar, re-

»culliremnos en les galeres, i nos n'entrarem regatant al port qui es

»platja de Tarragona, i les gents de la vila aculliren-nos alegrement,

»homens i fembres i amb senyeres. (^luan nos haguerern menjat i la

»roba tots treta de les galeres de havien nostres homens, i els mari-

ners, llevas vent de Ileveig i feulo tant fort que les galeres que esta-

»ven fortes devant to port, devant aquella esglesia qui es devant to

»port lla, goal feu 1'Arquebisbe n'Esparech, i to nom Sant Miguel, i

»en cads galere hi romaneren tres homens, los quatre ne moriren, i

»estorcerenne los dos. Aqui nos mostra gran miracle Nostre Senyor

Despres de to transcrit resta'ns exposar que del minucios examen

ocular del monument que ens ocupa (fig. 1), results que aquesta shit

xamosa obra secular i senyorial, fou constru^da aprofitant les eros-

sions o concavitats produides per I atmosfera, carregada en aquells

indrets de sals marines, sobre la rocs calissa que constitueix aquella

punts cognomenada Porrasa, (sens dubte per la forma que afecta
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I ig _. I)ctall de la porta i finestrtl de la ntateixa cova,

en la seva projeccio horitzontal). No fora pas improbable que en temps
primitius dita cova, comencant per esser una senzilla bauma, servis
de refugi a pescadors, i fins d'habitacio, almenys perentoria a tota
una tribu. L'edificaci6 baixa (fig. 2), avui enfonsada en gran part
sota de I'arena, que recorda quelcom de les edificacions ciclopies, fa
pensar en 1'existencia d'un poble de pescadors, o maritim, acoplat

l ig. 3. Coca del costa[.
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per dita indlistria amb el que visque en la capital. Els restes que es

conserven, forca mutilats merces a 1'acci6 destructiva de 1'atmosfera

per una banda, i per altra per les colonies de pobres i aventurers

trashumants, que hi estableixen son hostatge temporalment, marquen

encara tin conjunt gens mancat d'importancia dins dels diversos pe-

riodes histories pels que ha passat. Segurament pertany als der-

rers de la seva utilitzacio civica, la part mes endinsada, on es forca

notable en els indrets del costat Nort (fig. 3) una volta de mampos-

teria, estribada en el mateix terrer, que per I'espessor que afecta,

sembla destinada pels enginyadors de la mateixa, a arc de descarrega,

suposat que de la presencia del mollo existent en la part superior del

turn que serveix de hostatge a les construccions queens ocupen, es

facil el deduir la major gruixaria de terrer que sens dubte hi havia

abans de I'extraccio de terres que d'alli es feren per a construir els

propers terraplens de la via ferria.

El deixar esfumat, quan menys, tin record grafic d'aqueix monu-

ment que ens ocupa, com ferem amb lo semi-enderrocat i abandonat

monument de Santa Maria del Miracle, traGant el DIanol de la seva

planta amb tota mena de details (publicat en el «Soletfn Arqueolo-

gico», organo de la Real Sociedad Arqueologica Tarraconense,

Epoca 11, i ntimero 2 corresponent a I'any 1914), es el mobil que ens ha

indu'it a borronejar el present escrit, a I'objecte tinic de contrarrestar

la manca de cura amb que son, millor dit, han sigut tractades, certes

obres culturals, que foren les executories nobiliaries del nostre exten-
sfssim i avui perdut poderiu.


