Fulls de Ponent nº 8. Sant Josep 2019 (Esborrany)

Buscant Limnimarques a la Catalunya central. 16 desembre 2017
Surto de Lleida cap a Manresa, on en Jaume Perearnau del mNacTec de Terrassa m’ha dit que hi ha 2 marques
..... oi tant que hi son, del 1907. El format es exactament el mateix .... qui les ha instal·lat ?: Segons l’ACA, el
“Ministerio de Fomento” el 1909. Goite-les:
Al carrer Folch i Torres, escola Joviat, al marge esquerra del Cardoner

Continuo riu Cardoner avall, passo unes quantes rotondes i a un qm aproximadament, trobo la capella de Sant
Marc, que n’hi te una altre, exactament igual, a la paret que dona al riu ...............

Després vaig cap a Súria, on crec que n’hi ha d’haver, ja que el Cardoner hi passa més engorjat i el senyor Alayo
(expert hidroelèctric) em diu que n’hi ha, al menys, 2 .... 4 n’hi trobo !. Goite-les:

Carrer Angel Guimerà (Passeig del riu), nº 31. Placa igual que
les de Manresa.

Just al carrer del darrera, al començar el carrer Sant Jaume n’hi
ha una altre, amb el text pre-Fabrià i de color blau. S’hi entra
per la placeta de Sant Jaume.

Travesso el riu Cardener pel pont de la Fàbrica Vella, i just
davant hi ha la fàbrica esmentada i en un portal lateral hi ha 2
Limnimarques, una de 1907 i una altre de 1982.

La de 1907 igual que les de Manresa repintada color groc, i la de 1982, col·locada pel MOPU i etc de color verd.

Vaig a Vic, on m’espera la meva cosina Mariona que me ha comprat un llibre
molt, i molt interessant sobre la rovinada de 1863 ... i anem a la busca i
captura de les Limnimarques vigatanes.
Trobem la més famosa, a la casa Sacerdotal (o Casa Capellans) davant del
monument a Jaume Balmes ...........

Fa molt fred i la cosina te gana, anem a dinar, la deixo a casa i sol, cap a
buscar el Monument a les víctimes del 1863 .... i el trobo al marge dret del riu
Meder, al davant de les adoberies velles i un pel mes avall del pont romànic
de Queralt amb molt bona pinta ...........
Necessito una bona foto de la placa i text, ja que queda enlairada i tinc poca
llum .........

Vaig a mirar el pont de Queralt ......

I n’hi veig una de blanca riu amunt, i també mal fotografiada .........

Al passar el pont veig una placeta molt petita i un carreró que puja amunt (marge esquerra, pl/ Sta Elisabet i
carrer del Dolors) que te molt bona pinta (edificis molt vells), guaito be, però no veig pas res ........
Content i satisfet, vaig a clavar un cop d’ull a cal Costa llibreter, que sempre em buida les butxaques però te
coses molt interessants. Li explico allò que he vingut a buscar, telefona a no se pas qui (Sr Cervera) i m’apunta
en un paper 4 noms inintel·ligibles dient-me que n’hi ha més dins de cases particulars ......... i pago. S’ha fet de
nit i vaig cap a la primera Llimnimarca, la del Monument al Jaume Balmes, ja que m’ha dit que una mica més
amunt n’hi ha una altre, i efectivament, la trobo al Cassolà Vell, al passeig de Pep Ventura s/n ...... goiteu.la:

Edifici del Cassolà Vell a dalt i la placa a baix.

Passo per una llibreria de
muntanya, on compro uns Reis
per mi i, mentrestant un
dibuixant en fa una caricatura,
el dependent em diu que prop
de casa seva, al pont del Remei,
esta ple de rajoles rares. Negra
nit hi vaig, i trobo 2 plaques on
no es llegeix pas res de res, i
sembla que per dalt n’hi ha més ......... truco al Sr Cervera (646.41.33.10) i em diu que miri a la part de dalt riu
avall ........ i si, n’hi ha una que no hi puc pas llegir res de res ..... i hi ha un mural al mur del riu, marge esquerra,
amb una foto del pont amb la placa i un tren al fons amb una adreça
web per xafardejar: http://www.vic.cat/mursdelmeder
Dalt a la dreta del pilar del mig hi ha una placa, que es la que m’ha dit
el Sr Cervera, impossible de fotografiar.
Remeno la web a casa, i hi trobo una foto molt maca, impossible de
descarregar (maleits drets d’autor confiscats per ves a saber qui)
......... continuo remenant per Google, i poca cosa trobo. ...... haurem
d’anar-hi un dia amb una bona escala !

Al arribar a casa, el sr Cervera, molt amable, m’ha enviat
la Limnimarca del interior de la casa de la plaça de Santa
Elisabet nº 2. Molt be !!!!!!!!!!
I em recomanen, Torelló (Museu Torneria), Manlleu i riu
Ter amunt (Ripoll, Arxiu Biblio Agustí Dalmau), així com
Cardona i tots els molins i fàbriques a peu de riu .. i no se
que del “Trencadís”.

Feliu Izard 16 desembre 2017

I ara una mica d’historia vigatana sobre el riu Meder i 1863:

Monument dedicat a les víctimes de 1863.

1962/11/07 pont de Sentfores

Ponts de la ctra de Barcelona i de Queralt el 7 nov 1962.

