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SECCIÓ D'EXCURSIONS

EXCURSIÚ A LA ROCA

Lo 11 de Novembre de 1893, en lo tren que surt de
Barcelona vers Granollers á las nou y mitja del matí, nos
reunírem per verificar l'anunciada excursió á La Roca
lo president del CENTRE ExcuRSIONISTA DE CATALUNYA,

Sr. Maspons y Labrós, y los consocis senyors Arabía y
Solanas, Canals, Golferichs y Losada, Sastre, Galbany y
Parladé, Masriera y Colomer, Andreu, Pagès y Rueda,
Espona, lo delegat á Cervera Sr. Dalmases y lo infrascrit.

Acompanyats del delegat á La Roca del Vallès Sr. San-
sano y Brusca, mestre de l'escola completa de dita vila,
qui nos estava esperant en la carretera de Granollers,
passàrem, sens perdua de temps, á visitar las interessants
runas de son castell, d'any en any més malmesas y ender-
rocada.

Dalt d'un petit y rocós puig, estribació de las monta
nas de Sellechs y Parpers al morir en lo llit del Molent,
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que li besa la falda, se troba emplassat lo castell de La
Roca del Vallès. Junta lo puig ab la dita serra, en sa part
SO., una petita collada que atravessa la actual carretera
de Granollers al Maresma. Emperò com quedava envoltat
de precipicis en tres de sos indrets, esdevenia bastant
estratègich, puix salvava lo lloch planer ab una fonda
vall al peu de las murallas. La poca altura del puig feya
que quedés un tant enfonsat lo castell ab relació á las
serras que lo envoltavan per la part del Maresma, quals
fondaladas y vertents escapavan en llur major part á sa
vigilancia.

Desde La Roca se distingeixen clarament, al lluny, lo
l\lontserrat, Sant Llorens del Munt, Puig; de la Creu,
castell de Montbuy, lo Farell, lo munt de Sant Sadurní
de la Roca ó de Gallifa, Bertí, Tagamanent y Montseny.
Més prop se dominan y vigilan perfectament la parroquia
de Santa Ignès de Malanyanechs, lo castell de iMontornés
y los serradets que envoltan Palou, Granollers y Llinàs.

Pera suplir la insuficiencia de la seva situació, foren
construidas en la Edat Mitjana algunas torras y fortaleses
en altres indrets de son territori.

En primer lloch s'observan restos d'una d'aquestas
obras de defensa y auxiliars damunt cert turonet solitari
que existeix al mitx d'una fondalada al peu de la casa
coneguda ab los noms de Centellas ó Sant Joan, á Parpers,
proper á la antiquíssima masía de Can Company. Allí, en
lo embrancament de dos torrents, junt al antich camí de
ferradura d'Argentona á La Roca y Granollers, cridan
primordialment la atenció unas altas y extensas parets
que un temps foren capella dedicada á Sant Miquel. Per
sos restes y rectangular planta semblan construcció de la
època moderna. A seixanta passos més amunt d'aquelles
existeixen fonaments ran de terra y alguna paret enlairada
(qual gruix és de 4 á 5 palms) marcant un perímetre
quadrat de tota la plataforma del cim, que tindrà uns
So palms en quadro. Al mitx, y en lo pla terrer, s'hi Veu
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lo comensament d'una com boca de mina ó entrada soter-
rania, que bé podria esser antigua y amagada comunica--
ció ab lo castell (i), del que 'n dista uns 25 minuts.

La capella de Sant ,Miquel en ma opinió podia haverse
construit ab las despullas de la antigua torra, tal vegada
substituint á altra més petita é insignificant que existiria en
aquell lloch, atesa lo antiquíssim de la advocació del Sant
Arcàngel. Son enrunament és modern, tota vegada que
un vell de 8o anys se recorda ha\erhi anat en professó
quant encara estava dedicada al culto. Derrerament se
creu pertanyé á la comunitat de Santa María del Mar de
Barcelona (sigle XVII).

Retornant al castell de La Roca, direm que la sola con-
templació de sas runas dóna idea d'una magnífica cons-
trucció senyorial de la derrera època gòtica, cony sa histo-
rie ho comprova. Bonichs y airosos finestrals dividits per
una ó dugas esbeltas columnetas rematant ab treballats
capitells, sols presentan avuy un despullat esqueleto de sa
caza per haverse aprofitat llur millor pedra en edificis de
la vehina vila. No vol axò dir que los molts finestrals
gòtichs que 's veuhen en lo carrer des la iglesia sigan tots
provinents del castell, però sí que alguna d'ells n'hi hà.
Fins la escala de marbre blanch fou aprofitada per En
Flaquer de Samalús, pels anys de i8io á 182o, qui era
procurador dels bens de la comunitat de Santa María del
Mar, qui, davant la usurpació general de materials proce-
dents del castell, se las emportà á casa seva, avuy propietat
de Manuel Gallemí. L'acció de la intemperie y la poca
netedat los bi han donat cert color negre blavós; mes repi-
cantias apareix blanch polvo del marbre. Alguns lòbuls y

(i) Aytals comunicacions soterranias foren freqüents en esas
defensas avansadas. Puch citar, entre altras. la que hi hagué entre
lo castell Cir y la torrassa dels moros, á ell vehina, de la que
n'han trobat rastres los pagesos dels vehins conreus al treballar las
terras.
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archs de finestrals han servit per macisar murs de pedra
en la dita casa d'En Flaquer.

La porta d'entrada del Castell s'obria envers lo S.,
segons ho demostran las pedras del mur, que hi conservan
gros encaix per hont hi correria la porta de balansa. Las
finestras de junt á aquella ostentaren frisos ab dibuixos de
caps humans, dels que ne resta un en son lloch.

En lo costat S. del edifici, ó siga vers la vila, sembla
s'hi vessà tota la profusió del luxo arquitectònich de la
mansió senyorial. Damunt de sos hermosos finestrals se
veuhen esculpits los escuts de la familia Torrelles (alguns
d'ells del tot arrancats), que'ls constitueixen tres torras,
dugas de costat en la part superior }, una de sola, á baix, é
intermitja. Envoltan l'escut hermosos fullatges segons lo
estil del sigle XV.

Las parets del pis baix del castell estàn aspitlleradas.
Lo terrat rematava en marlets rectangulars, y al peu de
sas murallas, en la vertent que banya lo Mogent, se con-
serva lo pou de glas, que may mancava en nostras vilas de
segles passats (i).

L'àrea del edifici és rectangular, bastant quadrada.
Emperò se avansa y surt d'ella una alta y poderosa torra
rodona en l'àngul oriental, axí com altra torra qua-
drada que, separantse'n en lo àngul occidental, arrenca
de terra, formant talús sumament angular. La primera
sembla atresarse al edifici enderrocat durant las guerras de
Joan 1I.

En lo poble se parla d'un camí subterrani desde lo
castell, vers lo N. ó NO., en la part del glacis, fins

(i) Està descrit aquest pou en las Memorias de la .Associació Ca-
talanista d'Excursions Cienti/icas, vol. I1, pag. 34 .

En la pàgina 72 del propi volum hi hà una descripció de las runas
del castell, deguda á N'Antoni Aulestia y Pijoan, resultat de la excur-
sió del 3 de Febrer de 1878.

També parla de las runas del propi castell lo volum 1 de L'Excur-
sionista, pàgina 42 1.
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lo circuit ó muralla major, que si per cas no tindria
més de 200 metres de longitut. En lo àngul oriental
del edifici hi hà una cambra estreta y fonda que bé podria
esser la caxa de l'escala de baxar á la comunicació soter-
rania.

De las habitacions y disposició interior són interes-
sants alguns detalls, malhauradament pochs en nombre,
tant en lo que respecta á sa planta, com á parets de 8 palms
de gruix, presons, voltas de pisos, canalisacions d'aiguas
pluvials, conductes de xemaneyas, etc., etc. Crida laten-
ció un morter de pedra encastat entre las pedras més altas
d'una de sas parets, que 's veu sigué utilisat com material
de construcció.

Ab justicia aquestas runas, magníficas en lo sigle XVIII,
cridaren l'atenció del viatger inglès Enrich Swimburne,
qui, al descriure la regió del Vallès en lo viatge que hi feu
en 1775, á més dels alts campanars de las iglesias projec-
tantse damunt las foscas pinedas (que tant comensan á
escassejar), se fixà també ab aquestas despullas senyorials,
calificantlas de valentas, ço és, superbas (i).

A més del poderós castell y de la torra, que anomena-
rem de Sant Miquel per no saberli cap altre nom, los
Senyors de La Roca possehian una tercera fortalesa en lo
lloch culminant de son extens domini, ço és, en lo cim de
Selledts (2), lo més alt deis qu'envoltan lo Vallès oriental,
puix se suposa tindrà uns 525 metres. Per sa bona situació,
igual podia servir per atalaya y guayta de la regió del

(i) Travels ihrougl: Spain in (he -cars 1775 and 1776. Vegis lo
que publicà en sa pàgina 8,960 lo Diario de Barcelona del z8 de
Juliol de 1891.

(2) En l'acta de consagració de Sant Sadur ní de La Roca, del
any 931 , s'anomena á esta montanya Sellichs, ab estas paraulas: el
pergil a serra de amelia deinde pergit per ipso serra el vadit a cabannas
el pervenil usque in cellicos. Després d'aquesta cita, apareix en un
document del sigle XI (vegis Argentona històrica, apendix num. 1)
ab lo nom de puio desadalegs.
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Vallès que de la del Maresma. Sa existencia ve eviden-
ciada per grossos pilots de pedras y parets enderrocadas,
axí com per la tradició al nomenar Castell de Sellechs al
Turó Gros de dita montanya.

A Orrius se diu que los mariners, al arribar á las
costas del Maresma entre Premià y Mataró, és Sellechs la
primera montanya que veuhen, abans que lo Montseny.

y la coneixen entre ells ab lo

fl	 cognom de Cervelló.
De baxada del castell entrà-

rem á visitar la iglesia parroquial
de La Roca, baix advocació de

	

a	 Sant Sadurní,

a 

qual curiosa acta

cà
de consagració del any 931 publi-

rem en la pagina 6 del nostre

U	 BUTLLETÍ de] any 1891.
Construida, segons sembla, á

Escut de la porta de ¡'iglesia	 fi nals del sigle XV, la seva fat-

	

de Sant Sadurní.	 xada se conserva ab tota la pu-
resa de la construcció primitiva,

hont se veuhen barrejats lo estil gòtich decadent y lo re-
naxement que comensava á predominar. Damunt de la
porta d'entrada hi hà una bella esculptura de Sant Sa-
durní, la que, axís com las voitas del derrera, mantenen
fragments de sa pintura policromada primitiva.

Curiós és un escut gravat en lo llindar del portal, qual
copia reproduim. En dos de sos quatre quarters aparexen
las barras y la creu del escut de Barcelona; la combinació
de barras dels altres dos, ignoram á que pugan fer refe-
rencia. Nos estranya no siga aquest escut (qual dibuix
continuem) lo del Cabildo Catedral de Barcelona, del
qual ja en lo segle XI era pertenencia dita iglesia (i).

La iglesia, comensada en lo sigle XV, no 's terminà

( i ) Liter P9ntiquitatis Eclesie Cathedralis, vol. IV. foli 140,
nom. 342.
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fins lo XVII, celebrant la vila, lo dia 29 d'Agost, una
festa commemorativa de la colocació de la primera pedra.
Lo altar major, terminat en lo sigle XVII (1670), és poch
recomanable com á
obra d'art. Segura-
ment fou construit
á despesas del Mu-
nicipi, per quant en
lo cantó de la Epís-
tola apareix lo escut
d'aquest, forniat per
pesat conjunt de ro-
cas. Hi contribuiria
en lo seu pago algu-
na altra persona no-
table, segons sembla
indicarho altre escut
cntallat en la part
del Evangeli , qual
dibuix va adjunt.

En la Rectoría,
inmediata en la igle-
sia, és típica la por-
talada que tanca lo
tros de carrer d'en-	 Escut del altar major de l'iglesia

trarbi, aXi com unas	 de Sant Sadurní.

finestras gòticas de
la derrera època, no gens despreciables, y de las que ne
incluim un dibuix.

Mercè á las gestions del delegat á La Roca Sr. Sansano
y Brusca, avuy lo museu del CENTRE EXCURSIONISTA DE
CATALUNYA pot ostentar una bella imatge, de marbre
blanch, de la Verge María, que's venerà en lo priorat de
Sant Pere del Bosch, de que parlàrem en la pagina 14 del

nostre BUTLLETÍ del any 1891.
La imatge de la Verge era guardada per N'lsidro Ray-
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mir y Forns, qui havia recullit cuidadosament los dos
fragments en que quedà dividida per haverse llensat de
dalt á baix de la montanya. A la més petita insinuació del

Finestra de la Rectoría de Sant Sadurni.

Sr. Sansano, dit Raymir accedí voluntariosament á cedirla
al Museu del CENTRE, ab tal de que sigués ben afegida y
s'indiqués sa procedencia. Cumplertas ditas condicions,
donem desde aquest lloch las més expressives gracias al
Sr. Raymir, essent de doldre que la sua conducta no sigui
generalment seguida, puix d'aytal manera s'evitaria la
perdua de molts y molts objectes que per codicia ó igno-
rancia desapareixen per sempre més.

La imatge és petita, tenint 28 '/ 2 centímetres d'alsada.
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La Verge té lo cap entregirat mirant al nin Jesús, sentat
en son bras esquerra. La base és poligonal, de vuit caras.
Lo cos és curt y desproporcionat, y los plechs de sos ropat-
ges, treballats v amples. Al que
sembla, pertany á la segona meytat
dci sigle XV, y tot en ella acusa lo
Renaixement.

l ,In l'hostal de la carretera nos
apariaren lo dinar, y al bon punt
d alsarnos de taula reberem la vi-
sita de nostre benvolgut consoci	 - ,
delegat á Granollers D. Dionís
Puig, qui, sabedor de nostra ex– 
cursió, s'afanyà á posarse á nostras	 r	 ''
ordres á fi de compartir ab nos-
altres las tascas excursionistas.

Per lo avansat de la hora de–
sistírem de retornar per Santa 	 ^'^"°
Agnès de Malenyanechs y Carde–
deu, sentint no poguer visitar lo	 Iinatgc de la Verge en

I'antich priorat de Sant Pere.
fragment de via romana que resta
encare á no gayre distancia del
camí que uneix aquets pobles, segons nos manifestà lo
Sr. Puig; y aprofitant la invitació que aquest senyor nos
feu de visitar la seva casa á Granollers, ahont podiam
veure los seus treballs sobre meteorología, acceptàrem
gustosos son oferiment, y á mitja tarde, desfent lo camí
del matí, nos dirigírem á Granollers.

Nostra visita al estudi del Sr. Puig resultà verament
aprofitosa y agradable, y molt sentim que '1 ser llechs en
aquesta ciencia nos privi de donar las explicacions qu'els
seus importants treballs mereixen.

Es digna del major encomi la perseverancia que'1
Sr. Puig ha tingut pera arribar á dominar completament
la meteorología. Catorze an ys de constant estudi, tenint
que retrocedir moltas vegadas en lo camí fet per seguirse
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altres de nous, no desconfiant may y treballant sempre
ab més coratge, demostran palpablement la energía de
caràcter que posseheix lo Sr. Puig. Avuy, segons manifes-
tació del propi senyor, creu haver arribat al lloch ahont
se proposava, y prompte sos treballs serán per tothom
apreciats.

Com hem dit, la falta de competencia en aquest
assumpto no 'ns permet entrar en consideracions; però la
condescendencia del Sr. Puig farà qu'e1 CENTRI puga co-
neixe promptament. ab tota l'extensió qu'es mereixen, lo
resultat de sos estudis, ja que nos prometé que sa primera
disertació sobre meteorología la faria desde la cátedra de
conferencias de nostre CENTRE.

Regraciant al Sr. Puig las atencions que 'ns dispensà,
nos dirigírem á l'estació, ahont prengucrem lo tren,
que 'ns deixà á Barcelona á las 8 del vespre.

FRANCESCH CARRERAS Y CANDI
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EXCURSIO OFICIAL

Á VALLDOREIX PER PUIG MADRONA

Assistencia dels senyors Maspons, Canas, Sastre, Gal
-banv, Pagès, Osona v l'infrascrit.

Lo dia 22 d'Octubre últim sortírem en lo primer tren
de la línea de Tarragona á las 5'45 del matí, arribant al
Papiol á las 645. Essent aquet poble sumament conegut
de tots, per esser lo punt de partida d'un gran nombre
d'excursions pel Vallès, sols nos ixi detinguérem lo temps
precís per esmorsar en l'hostal de Can Cuera, sortint des-
prés del rneteix en direcció E. per un camí de carros que
nos conduhí al Serradet de las Escletxas, ahont un enginyós
pagès, utilisant los coneixements del ofici de minavre que
havia exercit abans, ha tret d'aquell accidentat terreno tot
lo partit possible per medi de trinxeras y terraplens.

Seguírem voltejant la montan^-a, arribant als set minuts
al punt denominat Qyaire canins, ahont solen reunirse las
confrarías del Papiol y Molins de Rey quan en certas
diadas van en professó á l'ermita de la Salut, ahont nos
encaminàrem, prenent dels esmentats camins lo que va
al N., lo qual nos hi conduhí en mitja hora.

L'ermita de la Mare de Déu de la Salut, si bé d'anti-
guetat, com ho prova son ábside romànich, no ofereix res
de particular.

Seguint sempre en direcció NO., arribàrem al `Puig

c7Iadrona, que té una altura aproximada de 320 metres,
estant quasi tot cobert de frondosos pins, lo qual justifica
] 'etimología de son nom, derivat del de Allationa, ó sigui
mala, ab que lo designan antigas escripturas ]latinas.
També és conegut en ]'encontrada ab lo nom de Puig de
Sant Pere, denominació quin origen ignoro. Si bé és ve-
ritat que l'ascensió és fatigosa per esser molt dreta la pert-
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dent, en cambi desde dalt la vista s'explaya en la contem
-plació d'un panorama magnífich qu'abarca tota l'hermosa

encontrada vallesana y lo pla del Llobregat.
Baixàrem del Puig Madrona en direcció E., en quina

part observàren alguns companys qu'en aquestos últims
anys han sigut arrencats molts pins que la cubrian. Al ser
abaix nos trobàrem ab un camí de carros que porta á la
grandiosa casa Montmany, á la qual perteneixen los boscos
y las vinyas qu'atravessàrem. A poca distancia de la me-
teixa casa se divisa una torra enderrocada, qu'és l'única
ruina que resta del antich castell de Canals, situat al peu
de la riera d'aquet nom.

Anant seguint per entre vinyas y prenent lo torrent de
Can Nonell, vegerem un gorch bastant fondo. Seguint la
vorera dreta del meteix, arribàrem á Can Nonell, d'hont
arrenca un camí de carros que'ns portà á Valldoreix.

L'iglesia parroquial d'aquet poble, qu'ab molta amabi-
litat nos ensenyà lo senyor rector, és romànica, si bé una
de las capellas té la volta gótica. L'altar major porta la
fetxa de 1709, època en que si bé l'estil barroch comensava
á dominar, no havia arribat encare al amanerament y
recàrrech de detalls de mal gust que manifestà en la segona
meytat del sigle passat, puix los artistas procuravan seguir
los preceptes que sobre proporcions y líneas generals dic

-taren los grans mestres del Renaixement. Una prova d'això
tenim en l'esmentat altar, de dibuix bastant correcte y
elegant, vejentse en los retaules los principals episodis de
la vida de Sant Ciprià, bisbe de Cartago y màrtir, repre-
sentats,en baixos relleus quina execució no deixa res que
desitjar, estant lo dorat en molt bon estat de conservació.
També cridan l'atenció la pila d'aigua beneyta, qu'és lo
capitell d'una columna del claustre de Sant Cugat, y los
enterraments de varis rectors, essent lo més modern lo
del reverent Mossèn Vicens Moré, sacerdot d'exemplars
virtuts, que regí la parroquia durant molts anys, morinthi
en 18g1, venerat per sos feligresos.
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La primitiva iglesia havia estat aprop de Can Boba;
però havent sigut destruhida á principis del sigle XII en
una incursió dels moros, se reedificà en lo lloch actual per
compte del abat de Sant Cugat, de qui depengué durant
molt temps. Sortint de 1'iglesia, prenguérem lo camí de
carros, que'ns portà en 20 minuts á Sant Cugat. Després
de dinar nos dirigírem al monastir, aquesta joya arqui

-tectònica de tanta valua, que 's pot considerar com una de
las manifestacions més suntuosas del art català, y sobre la
qual crech excusat l'exténdrem en una detallada descrip-
ció, per haverhi dedicar detinguts estudis personas més
competents, limitantme sols á dir quatre paraulas sobre
son estat actual.

Gran admiració produheix lo temple al que '1 veu per
primera volta, sorprenent aquella maravellosa combinació
de tanta grandiositat ab tanta senzillesa, tant en los quatre
pilans quadrats ab sos magnífichs capitells, com en lo ma-
jestuós cimbori y l'altar major, aquell joyell de puríssim
gust gòtich que per sa semblansa ab lo de la Sèu de Bar-
celona fa pensar á Piferrer que sigui del meteix artista.

Una altra preciositat enclou lo temple, y és lo retaule
gòtich del altar de mà dreta, ab sa Verge, àngels y altres
figuras, tant plenas de vida y d'expressió mística, que no
se cansaria de contemplarlas qualsevol que sàpiga sentir
una mica la bellesa de la pintura religiosa.

En fi, á pesar de las modificacions modernas, presenta
un conjunt grandiós que'ns dóna una idea de lo que fou
lo primitiu cenobi bisantí edificat durant la dominació
carlovingia, que, havent sigut destruit per l'invasió d'Al-
manzor en 986, fou comensat á reedificar per l'abat Othon

acabat per son successor Witardo, lo qual, per arbitrar
recursos, vengué algunas terras que possehia la comunitat
al comte Ramon Borrell I11, per valor de 25 unsas d'or,
en l'any 1014.

De l'iglesia passàrem al claustre, ahont la grata im-
press i ó que causan aquellas 140 columnas ab sos treballats
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capitells no impedeix qu'als pochs moments de contem-
plarlo s'experimenti tristesa y al meteix temps indignació
al veure l'abandono en qu'està aquet monument, qu'en-
care's seria á temps á salvar de l'inminent ruina que
l'amenassa, especialment la galería esquerra, ahont se veu
ab pena que s'ha trencat la viga qu'aguanta l'aler y las
columnas han sofert una desviació considerable, essent
probable que no resisteixi la primera pluja forta d'aquest
hivern.

Varias vegadas aquest CENTRE y ]as dugas e4ssociacions
qu'el precediren han cridat l'atenció de las Autoritats
sobre aquet perill, que may havia sigut tant de teme cona
are; però llurs advertencias han sigut vox; clamantis in de-

serto. És possible qu'aquesta no fassi major efecte; però al
menys tindrem la satisfacció d'haver protestat contra
aquet criminal descuit, que, en moments com aquet cn
qu'acabem de veure la portentosa restauració de Ripoll,
és verdaderament imperdonable.

Tristament impressionats per aquest espectacle, aban-
donàrem Sant Cugat, prenent un vehícul que'ns conduhí
á Collcerola, desde ahont proseguírem á peu nostre retorn
á Barcelona, ahont arribàrem á quarts de vuyt de la
vetlla.

JOSEPH LL. PONS Y TUSQUETS
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ITINERARI
DE VALLDAURA A CAN SARDA DEL BOSCH,

SANT ISCLE DE LAS FEIXAS Y MONCADA

Com resultat d'una excursió particular derrerament
verificada en companyía dels sen yors Maspons y Osona,
podem donar lo següent itinerari, que considerem d'uti-
litat per no trobarse part d'ell en la guía que d'aquesta
comarca va publicar temps endarrera lo segon dels esmen-
tats senyors.

Lo camí més fácil y pintoresch per anar á Valldaura és
lo que, arrencant de l'ermita de Sant Ciprià J • Santa Justina,
que dista uns 20 minuts de la carretera d'Horta á Gracia,
puja al Coll del Pas del 'R ey. d'hont se baixa al deliciós
sot de Valldaura. Lo camí segueix per entre bosch, y ab
mitja hora escassa porta á la grandiosa casa de Can Sardà
del Bosch.

D'aquesta casa á Sant Iscle de l.rs Feixas se segueix el
següent itinerari:

Se deixa '1 safreig de Can Sardà y s'atravessa '1 torrent
de Valldaura en lo lloch de la confluencia ab lo de Can
Güell. Abdós sempre portan poca ó molta aygua. Se va en
direcció E. per un curriol que puja entre vinyas y als
5 minuts desemboca á una rasa, que se segueix en direc-
ció NE. Als 2 minuts més s'entra en lo bosch y se segueix
la meteixa direcció per camí de carros durant 3 minuts.
Se deixa després lo camí á la dreta y es puja soptadament
en direcció N. per tul curriol entre bosch. Als io minuts
s'arriba á un collct situat al O. del pròxim turó de l'ermita,
y es pren en direcció NE. un camí que, planejant entre
bosch, porta als 7 minuts al cim de la carena.

Se deixa á mà dreta, S., l'esmentat turó, que distará
uns 3 minuts, y se segueix durant altres tants un curriol
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que baixa á un camí de carros que primerament en direc-
ció N. y després NE. porta ab mitja hora escassa á la
típica esglesia de Sant Iscle de las Peinas, situada en lo
fons de la vali.

De 1'esglesia de Sant Iscle á Moncada, vegis la Guía del
alt pla de Barcelona y baix Vallès, d'En Arthur Osona.

JosE p H GALBANY



SECCIÓ HISTORICA

CASTELL DE LA ROCA DEL VALLIS

(Continuació)

Que durant tot lo següent sigle XVI y principis del XVII
sigué La Roca concorregut pels viatgers, nos ho dirà lo
següent text del io de Desembre de i6o5 (i): oir hora
iarda venint uns Jroncessos persones prinsipals a la present
ciulal quant eren exits de LA BOCA los eren exits ceris ladres
dins lo terme de Ivloncada baronia de la Ciulal N- 'is liavian
robat mil ducats en or.

Martí Joan de Torrelles fou excomunicat pel Bisbe de
Barcelona á conseqüencia de qüestions hagudas sobre
bens temporals de la almoyna de Barcelona radicats dintre
lo terme de La Roca. Ferran II lo Calòlich, á 24 d'Octu-
bre de 1 492, hi intervé, y escriu al oficial eclesiàstich del
Bisbe fentli present que no 's proposà may, Torrelles,
lesionar á dita almoyna, sinó usar de sos drets, y acaba
disposant que la causa passés á conexement de Jaume dez
Torrent, regent de la Cancelleria Real, y de Bertomeu
Serra, doctor en abdós drets (2).

És digne de ser coneguda la sentencia arbitral pronun-
ciada pel Bisbe de Barcelona en las qüestions que 's tenian
entre Torrelles y lo Rector de Sant Sadurní, que bé
podrían esser las de que acabem de fer referencia, tota
vegada que porta la data de 23 de Febrer de 1496 (3):

Christi nomine invocato. Unde nos Pelrus D." Dei gratia
Bai •chinoiensis Episcopus arbitren ar •bilrator. laudalur, et

(1) Deliberacions del Cancell iGo6, foli lo (Arx. Mun. de Barc.).
(2) Registre 3,527, foli 25 (Arx. Ar.).
(3) Arxiu parroquial de Sant Sadurní de La Roca.

12
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amicabilis compositor communiter ínter Magnifica ni .Marli-
nuni Joannem de Torrelles donzinum Castella de La Roca ex
una el Stejanun2 Lledo Clericzrm Rectorem Parrochialis ec-
clesia Sancti Salurnini de la Roca partibus ex altera eleclis
el assumptis visa in primis potestate nobis per dictas parles
atributa, visis el audilis partibus ......................................

Inde ad plenum in his omnibus qua, corani nobis dicere
proponere probare el allegare voluerunt, visis videnclis el
altentis atiendendis Deunz pre oculis semper liabendo pronim-
liainus sententiamus laudainus el arbitrainzn r in modinn qui
sequitztr.

E primerament per quan asi per confessio del sobre-dit
Mossen Marli Joan de Torrelles cona alt. consta un tr reç de
terra qui es contigua ab la casa de la Rectoria e un tint
prop la bassa del molí ab altre troçet de terra esser del
Rector de dita Rectoria los quals troços e hort de present dit
Mossen Torrelles posseis per tant y als. pronunciara senten

-ciazn loliana arbilranz y dit trcç de terra hort ab altre troçei
de terra esser y perlanyerse al Rector y a dita Rectoria y a
restituir aquells integrament corn eren en tenies passat con-
dempnam al sobredit Mossen Marii Joan Torrelles sois les
penes en lo compromís contengudes.

Itero pronunciara sentenciara lohanz e arbitrara cona per
uns contractes devant nosaltres exhibits consta que en Arran
de Torrents de dita parrochia tingues e posseis una casa e
un hort e una vinya en la costa del Castell en alou de dila
Rectoria los qual hort e casa afrontaven a orient en la
carrera publica per la que se va a clil castell, a inijorn parl
en la dita carrera parl en lo tenerlo de naçabalera la qual es
alat de dita esglesia, a ponent part ab una vinya que la dila
esglesia te aqui e part en les cases de na Ferrera e altres
afronlacions en dits contractes contenguls y eren y son alous
de dila Rectoria les qual terres de present posseix dit Mossen
Marli Joan T< rrelles corn lotes les terres de la costa del
castell possesque de present y dites terres baje de tenir en
alou de dit Recios e Rectoria lo dit Mossen Torrelles e sos
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successors .fent de aquelles lo cens que sic rahonable havent
respecte al cens se detingue lo dit Torrent ço es de cm ch sous
^- un capo quan establi la casa e hort e tina quartera de
jorment e tres sous quan establí la vinya segons se apar en
dits contractes e aço sots les penes en dit compromis conten

-gudes.
Ilesa per quan nies consta per un contracte devanl nosal-

tres exkibi( un lrcç de terra la qual poseeix en Berenguer de
Codo/el en la dita parrochia en les hortes de dita vila en
alou de dila esglesia sois les confrontacions en dit ccntracte
contengudes a agravi de la sisena part de tots los fruits les
cuals terres e hortes encara dit Sen) •or posseeix, per tant el
als. pronunciant sentenciara lohani arbitrara que dit Mossega
iVIarti Joan Torrelles baja de tenir dit lrcç de terne e peçela
de lerre en aloa de dit Rector e dila Rectoria e a pagar la
sisena Ran de lots los fru ls se colliran en dites terres tols
anus los sobredit Mossen Marti Joan Torrelles conidempnam
sois les penes en dit compromis contengudes.

_ Itero rones pronunciara sentenciant lokam e arbitrant per
quan per dos contractes devant nosaltres exhibits e alt, consta
que una peça de terra la qual posseie en Ramoiz Marquet en

lo termoe de dita parrochia en alou de dita Rectoria a cens de
una quartera e inija de ferment e tres capons e ruta altre
peça de terra alou de dita esglesia la qual lo dit Marquet
posseia de cens de inija quartera de forment e un cop mesura
de Granollers sois les confrontacions en dits contractes conten

-gudes les quals terres eren de les pertinencies del hostal de dit
Ramon Marquel lo qual dit Mossen Tcrrelles e ab dites
terres posseix de present les sobrediles terres esses en alou
de dita Rectoria e pagar los sobredils cens tots anys ço es per
la una peça de terra una quanlera e mija e tres cops de
formem e per la altra peça de terra inija quartera e un cop
de Dorment al dit Mossen Llado qui vuy es Rector y als
sucessors seus qui per temps Reclors seran, lo dit Mossen
A7arii Joan Tor relles condemynam sois les penes en dit con,-

promis contengudes.
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Itero pronzincianz sentencian loham arbitrant que dit
Mossen Marti Joan Torrelles de les terres que posseix en
alou de la esglesia integrament aija de pagar delme al Rector
sobre dil de les altres terres com sien moltes les que conree
pague la decima del que se collira a sinch y a quatre segons
en temps dels Rectors passats se accstumava de la verema e
altres coses laaja a partir ab dit Rector segons en temps de
Mossen Arnau Pan q. ans delí Rectors se partien sois les
penes en dit compromis contengudes.

Ite»m proilunciam sentencian? loham e arbitrammm que si
ningun pacte e concordia en temps passat entre lo dit Mossen
Marti Joan Torrelles e sos predecessors e predecessors de dit
Rector legitimament entrevenint y les coses de dret necessaries
e tal concordia fos valedora e de dret e justicia en aquella se
bagues de estar ayxis de les decimos com de terres e altres
coses per aquesta nostra arbitral sentenciara a tal concordia
no sia judicat que la una part e la/ira izo puy-ga fer servar
segons sera de justicia aquella en res menys reservara drel al
sobredit Rector a sos successors que si mostraven que dit
Mossen Torrelles tenia altres terres e drets euga demanar e
per la present sentenciara ne sia fet ningun peijudici sois les
penes en dit compromis contengudes.

Ilem en quant en dita sentencia comte en si condempnaacio
condempnam les dites parts, en quant absolncio absolem.

Itero pronunciam senienciam e condempnam les diles parts
a servar emologuar lotear e aprovar dins gxin^e dies per quis-
cuna de elles la present nostra sentencia e totes e sengles coses
contengudes en aquella sois les penes en dit comproinis con-
tengudes.

ítem pronunciant sentenciant arbitrara e nos detenim e
reservara temps de un any e per sobre ajèljir corregir y esme

-nar e mudar les coses a nosaltres benvistes e al que nosaltres
mnudarena ajèjiremni llevarem o esmenarem dins lo dit Temps
dites paris bajen de star sois les penes en dit compronmis con-
tengudes.

Itera com quisca nn treballant dega de. sos treballs esses
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sa1isjèt, penant condempnam diles paris a pagarnos un parell
de capons pera Pasqua e al notari lo dret de les scripiures
seis les penes en lo compromís contengudes.

Iteran pronunciain sentencian arbiiram e declaran per
quan dit Mossen Marti Joan Torrelles per fer una plaça
devani son hoslal qui solia esser de en .Ramon Marquet se
apres un troç de la casa de la Rectoria en ha fet plaça sens
consentiment nostre ni dels nostres Vicaris condempzzan: al
dit Mossen Torrelles a pagar e satisfer lo dany- e valor de dit
troç de casa segons per dos mestres des cases sera judicat lo
que en reparacio de dita casa se baja de convertir prenenili
en compte lo que dit Mossen Torrelles ¡laja obrat en dita
casa per lo que per dila plaça se ha pres sois les penes en dit
compromís contengudes.

Itero absolent la ¡liza part e la altra de qualsevol demandes
e questions que per les coses sobre-dites y qualsevol de aquelles
en esdevenidor poguessen haver e la una part e la altra vol-•
gues demanar sois les penes en dil compromis coniengudes.

Fuil lata hcec nostra arbiiralis senlentia per dic/ion Reve-
rendissimnin Barchinonenseni Episcopion et lecia per honora-
bilem Joan,iem Costa decretori docioreni in quadam aula
episcopali palatii dictara sen len liam publicara requirente vene-
rabili el discreto Siephano Lledo Rectore ecclesim parrachia-
lis de la Rocha parte alia absente et per dictzirn Lledo finit
laudata firma la et eniologata diato el eodem instanti. El
postmodirm Iradila Mari)-nuin Joanni scriplori Jurato sub
venerabili ,Ioaitne Busquets Presbylero autoritate Apostolica
Notario publico curiceque Vicario R. di D. 0 Episcopi Baris.
Scriba p. discreto Antonio de les Coves Notario in posse
crrjus fuii firn:atu»z compromissum.

Quor fueruni acta el testificats quo ad firmamentum
compromissi in Pilla Gran ullaricruin et quo ad publicationezn
sententim in civilale Barcinonensi die XXIII mmzensis februarii
alelo a Naliritale Domini AICCCCLXX'XXVI. Sig nua
venerabilis el discreli Siephani Lledo Recioris predicti qui
predictain arbili-alcm senlentiam el omnia supradicla lauda-
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viril emologavit el con' irnlnt r il kresctnlibtts lestibus Venerabili
el discreto Nicolao Pellicer. Canonico el Francisco Garcia el
A nionio Joannis fán:iliaribus dicti Domini Barcinionensis
Episcopi.

Lo anterior document, copiat del que transcriu lo Re-
verent Soler en son Quadern de coses assenyalades, porta
com á investigació seva que la antigua casa rectoral
estaria edificada hont actualment és la plassa, qual plassa
faria Torrelles enderrocant part de la rectoria antigua y
apoderantse del hort del Pàrroco. La antigua Rectoria, més
ó menys reparada, diu Mossen Soler, conlinuaria en lo
maleix lloch per espai • de 40 ó 5o anys, puix la actual la
considero feta d miljançantts del segle XVI, ó sia en la època
en que 's ternzenà I'esglesia.

Aquesta sentencia del 1496 mostra de quina manera
estavan lligadas á La Roca las propietats, fins al extrem
de que lo Senyor del terme se trobava sots la senyoría del
Pàrraco, axí en censos com en defines.

iitANCESCH CARRERAS ì' CANDI
(Seguirà)



SECCIÓ BIBLIOGRAFICA

CONTRIBUTION A LA CARTE DES P}'RÉNEES ESPAGNOLES, par le
Comte de Saint-Saud. — Toulouse, Edouard Privat,
192.—Un quadern de 65 planas ab 6 mapas á l'escala
de 11200,000. (Tiratge apart de la Rerue des Pyrénées,
de Toulouse.)

Quan en 1879 coneguérem al autor d'aquesta obra y '1
presentàrem á l'.-lssociació d'excursions Catalana, hont nos
feu l'honor de donar una conferencia (vegis son Butlletí,
volum 1, plana 119), havia comensat feya poch lo treball
utilíssim que ha seguit ab pacient constancia per espay de
quinze anys, y que avuy, condensat en eixas 6o planas y
6 fullas gráficas, nos ofereix completament termenat.

Són pocas planas, mes substanciosas, claras, tot gra,
tot sinceritat. Contenen, en llenguatge senzill y sense
ampulositats, l'historial de la tasca realisada per nostre
consoci v cel que són producte las sis magníficas fullas
del mapa dels Pirineus espanyols (Aragó y Catalunya)
que van al cap-de-vall del quadern.

Donarem la taula de materias d'aquest, que valdrá per
tetas las explicacions que podriam fer nosaltres. Diu aixís:
«Introducció.— Notas explicativas sobre las llistas d'alti-
tuts y sobre las cartas (ó mapas).—Abreviaturas de noms
castellans y catalans.—Llista i. a : Punts geodèsichs.— Llista
2.": Estacions del Comte de Saint-Saud.— Llista 3.°: Pria-
cipals punts determinats. Conca del Aragón: Conca del
Gállego. Vessant de mitj -jorn entre '1 Gállego y '1 Cinca.
Conca del Cinca. Conca del Noguera Ribagorzana. Conca
del Noguera Pallaresa. Conca del Segre. Conca del Car–
done r».

Los mapas han sigut trassats pel coronel F. Prudent
sobre 'ls datos facilitats pel senyor Conte de Saint-Saud y
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obtinguts per observació directa d'aquest sobre '1 terreno.
Están construits á l'escala de 1/200,000, ó siga de 5 milírne-
tres per kilòmetre, molt suficient pera poder servir de
cartas itinerarias al excursionista. Nostre infatigable com

-pany Sr. Oson,., que ha recorregut pam á pam Catalunya
entera, ha pogut comprovar l'escrupulosa exactitut del
trassat en las fullas 5." y 2.", y és de suposar qu'en las
altras quatre s'haurà aplicat la meteixa conciencia, pulcri-
tut v minuciositat.

Són sis, com hem dit: la i. ' , Jaca (Abril ¡892);
la 3.', Huesca (Abril 1892); la 4', Benabarre (Junv 1892);
la 5.", Scu d'Urgell (Juny 189- ); y la 2.", Andorra, y
la 6.", Monzón (Juliol 1892). En trasso vermell presentan
totas los itineraris del Conte de Saint-Saud, y s'han utilisat
pera llur construcció, no sols las ¡28 estacions topogrà6cas
d'aquest, sinó també las de sos colegas del Club Alpí Fran-
cés y consocis nostres Srs. Schrader y Wallon, y 35 punts
geodèsichs de primer y segon ordre de las mallas oficials
espanyola y francesa. L'instrument de que's serví'1 senyor
de Saint-Saud pera 'ls treballs de camp fou la regla d'eclí-
metre del coronel Goulier, modificada per Schrader, instru-
ment tant precís com senzill y portàtil. Ab ell, y acompa-
nyat d'un sol guia, ha portat á cap l'autor tot son laboriós
treball.

S'adverteix un lloable dcsitj d'afinar l'ortografía dels
noms locals, cosa més difícil de lo que sembla, no ja pera
un estranger, sinó fins pera nosaltres meteixos, sobre tot en
gran part del terreno mapa!, hont pugna l'ús del català ab lo
del castellà. No obstant, un lleuger repàs deixaria las car

-tas enterament nètas d'algun petit llunar qu'encara s'hi
observa en la nomenclatura. Mes lo que sí havem d'aplau-
dir sens reservas és l'amor sincer, l'afecte viu y la gratitut
declarada envers Espanya (Aragó y Catalunya) y son
poble, qu'esclatan en totas las pàginas de] llibre, aixís cony
en totas las nombrosas publicacions anteriors del autor.
D'clls n'és Una prova més la dedicatoria que va per capsal
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de l'obra, en castellà: «Al Excmo. señor D. Francisco Coe-
llo y de Quesada... homenaje de respeto y de gratitud».

Al termenar, felicitant calurosament per son treball,
honrosament llorejat ja en científichs certamens, al amich

consoci senyor Comte de Saint-Saud, no podem menos
d'estampar una melancòlica observació. ¿Què ha fet sobre
topografía, en eixos meteixos i5 anys que porta d'existen-
cia, l'excursionisme català? Malgrat la necessitat urgent,
malgrat la carencia absoluta d'eixos treballs, clau de tot
excursionisme, res ó quasi res. Las guías del abans dit
Sr. Osona, obra meritíssima y d'una minuciositat y detall
excepcionals, no són gráficas y no poden evidentment
suplir, ni pera l'excursionista més expert, la falta d'un bon
mapa. Al cap de tant temps estem encare reduits á las de-
fectuosas cartas d'en Coello, d'escala per altra part massa
gran, y fins la fulla de Llcyda la té fa anys dit senyor en
cartera, sens atrevirse á donarla á llum per estar convençut
de sas deficiencias. No se 'ns diga que la tasca és superior
á las forsas colectivas del nostre excursionisme: l'exemple
del Comte de Saint-Saud nos prova fins ahont pot arribar
la constancia d'un sol en un propòsit ben fixat. Lo que hi
hà és que á nostre catalanisme ( del qu'és una branca
l'excursionisme) cada vegada més, ab contadas excepcions,
se li dóna per tot horitsó la mirada retrospectiva á las edats
passadas v lo ploricó afeminat, quan no la cridoria cstem-
porànea ó mal educada, per reivindicacions vagas, indeter-
minadas y no pocas vegadas contradictorias. Es hora ¡a de
giïarJull y empendre una altra marxa, si aspirem á emular
ab nostres treballs los que fan las societats análogas
estrangeras, iotas las quals cultivan y donan l'importancia
que 's mereix á la cartografía. Voldriam qu' aquesta obra
d'en Saint -Saud fos l'esperonada que desi tjcm al nostre
excursionisme.

R. A. 5.
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GUIA ITINERARIA DE LAS SERRAS DE LA COSTA DE PONENT

DE BARCELONA, ó siga del Noya inferior al niar y del
Llobregat inferior al Panadès. Dividida en 76 itine-
raris. Segona edició, corretgida v aumentada, per
Arthur Osona, en colaboració ab Joseph Castellanos.

No és aquesta la primera vegada que parlem de las Guías
de nostre benvolgut consoci En Arthur Osona ni de son
resultat pràctich pera l'excursionista, tant per 1'exactitut y
fidelitat qu'en los itineraris s'hi observa, com perla faci

-litat ab qu'estàn descrits; y com també en altras ocasions
havem notat sos mèrits, no intentarem avuv repetirlos,
creguts de qu'aixís no ofendrem la modestia de son autor.

L'excursionisme català, mentres no tinga una verdadera
carta geogràfica, sense las deficiencias y errors de las
qu'actualment existeixen, necessita forsosament obras com
las del senyor Osona per portar avant las excursions, puix
són insuficients los treballs publicats per las extingidas
Associacions qu'han format nostre CENTRE, per mancar-
loshi la condició d'anar reunits per comarcas, y á més, en
molts d'ells, la descripció dels itineraris ab lo detall con-
venient. Per xò veyem ab goig la publicació de las obras
ab que '1 senyor Osona, ajudat per lo senyor Castellanos,
va enriquint la biblioteca excursionista.

La Guía que'ns ocupa, com ja havem dit, és una segona
edició de la que l'any 1890 publicà de las Serras de Ponent.
comarca interessant baix lo punt de vista geològich, y, si
no la més nombrosa en monuments, potser la que de més
notables ne carda.

En la primera edició d'aquesta Guía s'hi trobavan á
faltar alguns itineraris importants, falta segurament degu-
da al poch temps que contaren los autors pera recorre la
comarca objecte de la Guía.

L'edició que tenim á la vista consta de trenta quatre
itineraris més que la primera, de modo que sa descripció
és complerta.
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Formant part de l'obra ha publicat lo senyor Osona
una extensa noticia històrica concernent al hospital
d'Olesa de Bonesvalls, verament interessant, puix posa en
clar algunas equivocacions qu'han sofert los historiadors
al tractar de la fundació d'aquet grandiós edifici.

Felicitem al senyor Osona, aixís com á son colabora-
dor lo senyor Castellanos, per lo bon acert y cuydado
qu'han tingut en la publicació d'aquesta nova Guia.

J. G.



SECCIÓ OFICIAL

SOCIS ENTRATS

DESDE L PRIMER DE JUL10t. FINS AL DIA DE LA FETXA

SOCI HONORARI

Excm. é Ilm. senyor Bisbe de Vich.

SOCIS RESIDENTS

D. Joaquim Tastàs.
» Manel Fontanals é Iscle.
» .Joseph Espona.
» Manel M. Balaguer y Casas.
» Manel Urgellés.
» Joseph Cebrian Ballesteros.
» Antoni Astell.

Guillem A. Teli y Lafont.
» Joan Par y Tusquets.

DONATIUS PER LA BIBLIOTECA Y COLECCIONS

Per D. Joseph Reig y Vilardell: Un exemplar del fascicle
primer, lletra C, de l'obra Monografías de Catalunya,
escritas per lo donador.

Per D. Ramon Soriano: 166 lletras de cambi desde los
anys 1782 á 1814; set llistins de cambis corrents del
any 1783, quatre del 17,4, cinch del 1755, deu del 1786,
deu del 1787, quinze del 1788, cinch de] 1789, sis del
1790, set del 1791, dos del 1792, un del 1795, cinch del
1796, quinze del 1797, set del 1798, onze del 1799, dis-
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set del i800, trenta del 18oi, cinquanta del 1802, seixan-
ta cinch del 1803, cinquanta del 1804, quatre del i8o5,
vinticinch del i8o6, quaranta cinch del 1807, tretze
del i8o8, quatre del 1813, dos del 1814, deu del i 8 i 5 y
sis del 1816; cinch documents referents á segurs marí

-tims; catorze de coneixements de barcos; vintisís fullas
de paper sellat desde 1783 á 1847; catorze referents á
varis assumptos, y setanta tres papeletas de contribució.

Per D. Arthur Osona: Uns goigs de Sant Joan de 1'Herm.
Per D. J. Baltà de Cela: Observacions nteteorològicas del

observatori astronòniich de Vilafranca del Pattadès.
Per D. Jacinto Torty Daniel: Un exemplar de la romança

Le`I . etour, composta per lo donador.
Per la Biblioteca `Popular Catalana: Volums IV y V de

dita Biblioteca.
Per lo Ilustre Col-legi de Notaris de Barcelona: vIemoria

sobre l'acta Torrens. Crítica y- plan duna reforma inmo-
biliaria, per D. Antoni de Monasterio.

Per D. Lluis G. Soler y Pla: Acta atttoriada por dicto
señor eh funciones de Xotario illayor del Reino, con
motivo del enterramiento definitivo de los restos de Ranton
Berenguer III, Vi/redo el Velloso, Bernardo Talla-
ferro I^odulf'o, Guillermo el Craso y `IRaimtrndo y 'Bel-
Iran dei Bach, en la iglesia de Santa María de la villa de
Ripoll (Barcelona, 1893).

Per D. Francisco de S. Maspons y Labrós y D. Arthur
Osona: Sis goigs de varias parroquias visitadas y tres
segells estampats en paper (provinents de l'excursió á
La Pobla de Lillet y Sant Jaume de Frontanyà).

Per lo Reverent D. Joan Segura, Pbre.: Dos goigs.
Per lo Reverent D. Esteve Puig, Pbre.: Dotze fotografías

de Santa Coloma de Queralt.
Per "Ateneo Barcelonés: Dos exemplars de las Conferen-

cias que sobre lo tema Civili;ación espaïtola, y particu-
larmente en Cataluïta, en el siglo XIV, tingueren efecte
en aquella corporació.
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Per D. Arthur Osona y D. Joseph Castellanos: Guía itine-
raria de las serras de la costa de ponent de Barcelona
(Barcelona, 1893).

Per D. Anton Aymar y Puig: Colecció de cinquanta cinch
goigs y cansoneta dels sagristans majors, y algunas
noticias sobre las esglesias de Montmeló.

Per la Hormiga de Oro: Obras de Fray Vicente Solano, de
la Orden de Misiones de la República del Ecuador
(Barcelona, 1892).

Per D. Joseph Estruch: Catàlech de son Museu-Armería.
Per D. Manel Rocamora: Dos exemplars de sa obra

Joguinas (Barcelona, 1893).
Per M. J. de Rey-Pailhade, de Toulouse (França): Essai

sur l'un ijiication iniernationale de 1'heure.
Per M. le comte de Saint-Saud: Contribution à la carie des

Pyrenées e:pagnoles (Toulouse, 1892).
Per la Lliga de Catalunya: Varis exemplars del discurs

llegit per lo president D. Antoni Suñol en la sessió
inaugural del curs de 1893-94.

Per D. Marian Aguiló: Romancer popular de la terra cata-
lana (Barcelona, 1893).

DONATIUS PERA LO MUSEU

Per D. Arthur Osona: Un fòssil arreplegat en la vorera
esquerra del Riu d'Ores, terme de Castellnou de Riu.

Per D. Enrich Masriera y Colomer: Una creu de mare -
perla de la Terra Santa, segle XVIII.

Per D. Joaquim Guasch: Un punyal d'Albacete.

ACORTS Y GESTIONS DE LA DIRECTIVA

En 12 del mes de Desembre la Directiva prengué l'acort
unànim de celebrar una vetllada necrològica á la. memoria
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del distingit escriptor y soci del CENTRE D. Gayetà Vidal
de Valenciano, y una altra sessió á la memoria dels apre-
ciats socis D. Cayo Cardellach y D. Eduart Delmas.

C_7

1-Iaventse recullit las firmas necessarias pera '1 nombra-
ment de soci honorari á favor del Excm. é Ilm. senyor
Bisbe de Vich doctor Morgades, quedà, en sessió de 27 de
Desembre, nombrat dit senyor soci honorari del CENTRE.

El dia 31 de Desembre últim, á las 12 del dia, prengué
possessió de son càrrech la Junta Directiva nombrada pera
1894, la qual està composta dels senyors següents:

'President

D. Francisco de S. Maspons y Labrós.

Vis-president

D. Jascinto Torres y Reyetó.

Tresorer-

D. Juli Vintró.

Secretari primer

D. Joseph Galbany y Parladé.

Secretari segon

D. Joseph LI. Pons y Tusquets.

Vocals

D. Joan Cardona y Vert. — D. Emili Canals.
D. Ramon Soriano.— D. Miquel Sastre.— D. Pere Pagès.

D. Carles de Bofarull.



CRONICA DEL CENTRE

SESSIONS OFICIALS

SESSIÓ PERA CONMEMORAR LO XVII ANIVERSARI

DE LA FUNDACIÓ DE LA PRIíMERA

ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

Aquesta festa, que '1 CENTRE ve celebrant anyalment pera con-
memorar la data en que fou constituhida la primera associació
d'excursions de la qu'ell n'és hereu, enguany tingué efecte, ab
igual solemnitat qu'en altres anteriors y ab assistencia de nom.
brosos concurrents, lo dia del aniversari, ó siga'I 26 de Novembre.

Lo Sr. Maspons y Labrós obrí la sessió ab un bell parlament.
dedicat principalment á demostrar la grandiosa obra del excur-
sionisme portada á cap per un Centre com lo nostre, que, no
contant ab més que sas propias I'orças y sense rebre protecció de
las corporacions que deurian aydarlo, ha sapigut posar hont
mereixia lo nom de nostra Catalunya, donant á coneixe sa histo-
ria, sos monuments, sas tradicions y sa literatura.

Després de llegida l'acta de la sessió en que s'acordà gravar
en la làpida d'excursionistas cèlebres lo nom del ilustrat excur-
sionista y eminent botànich En Jaume Salvador, per considerar
la Directiva qu'aytal personatge mereixia aquesta distinció, tot y
qu'en altra ocasió se li dedicà una vetllada á sa memoria, lo
senyor president manifestà qu'anava á descubrirse la làpida, y,
posada en peu la concurrencia, alsà la cortina que cubria '1 nom
del excursionista qual memoría anava á honrarse, en mitj dels
aplaudiments de tots.

Seguidament D. Joseph María Rabassa y Dalmau donà lectura
d'una extensa biografía d'En Jaume Salvador, en la que la figura
del personatge obté un notable relleu, degut á las nombrosas
noticias que d'ell esmenta, en sa majoría inèditas, y á las abundo-
sas consideracions de qu'està rublerta la biografía.

Calurosas foren las felicitacions al Sr. Rabassa per son treball.
Lo Sr. Tcrré llegí sa poesía \!aixa fúnebre. y lo Sr. Galbanv

una d'original de nostre delegat D. Joseph Igual.
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Lo Sr. Tintorer y Mercader llegí una poesía original alusiva á
la festa, que, com las anteriors, fou molt aplaudida.

Ab un parlament de gracias lo Sr. Maspons aixecà la sessió.

VETLLADA NECROLÓGICA Á LA MEMORIA DE

EN JAUME BALAGUER Y RIERINO

Ab assistencia d'un escullit nombre d'associats y altras perso-
nas invitadas, tingué lloch aquesta vetllada lo dia io de De-
sembre.

Lo local del CENTRE, artísticament guarnit, presentava molt
bon efecte. En el fondo del saló de sessions, y en mitj d'un grupo
de plantas, destacava, baix un elegant dosser surmontat per espis
ramatge, un preciós retrato d'En Balaguer.

Oberta la sessió, lo Sr. Maspons y Labrós pronuncià un sentit
discurs, demostrant lo dol que passava '1 CENTRE per la perdua
del associat qual memoria s'honrava.

Lo Sr. Masriera y Colomer llegí una biografía d'En Balaguer,
en la qu'ab fidel exactitut precisa son caràcter, l'entusiasme que
per l'excursionisme sentia, demostrat per sas nombrosas ex-
cursions tant per Catalunya com per fòra d'ella. Considerantlo
com á catalanista, provà quan decidit era son amor per nostra
patria, fent una ben entesa explicació de com ell entenia s'havia
de practicar lo catalanisme pera qu'arrelés ben ferm y donés
fruyt. Parlant de la part qu'havv ia pres en las publicacions del
CENTRE, digué que si bé són pochs sos treballs pera formarse una

personalitat literaria, són suficients  pera provar que no li manca-
van coneixements pera '1 conreu de nostra literatura, y acabà
manifestant quan ho seria al CENTRE que tots sos associats cum-
plissin com En Balaguer ho feu.

Lo treball del Sr. Masriera, escrit ab correcte estil y triat
llenguatge, meresqué las més expressivas manifestacions d'apro-
vació.

Lo Sr. Lluís M. Tintorer llegí una poesía original, de caràc-
ter íntim, rublerta de bellas imatges. que ligué molt aplaudida.

D. Joseph Galbany donà lectura d'un treball en prosa justifi-
cant sa gratitut á En Balaguer per haverli fet coneixe I'excur-

sionisme, considerantlo al meteix temps com á incansable propa-
gandista d'aquest. Finalment, lo Sr. Masriera llegí una poesía

13



- 194 -

original de nostre estimat delegat á Canet de Mar D. Claudi
Ornar y Barrera, que, aixís com l'anterior treball, meresqué
llarchs aplaudiments.

Lo senyor President tancà la vetllada ab un parlament donant
las gracias als escriptors qu'havian pres part en l'acte y al auditori
que l'havia honrat ab sa assistencia.

JUNTA GENERAL

En cumpliment del article 1 7 de nostre reglament, lo dijous
28 de Desembre, baix la presidencia del Sr. Maspons y Labrós.
tingué lloch la Junta General ordinaria pera l'elecció dels següents
càrrechs de la Directiva pera l'any 1894. Pera dos anys: Vis-pre-
sident, Secretari primer y tres Vocals; y pera un any, Tresorer y
Secretari segon.

Per majoría de vots resultaren elegits pera los esmentats
càrrechs los senyors: Torres y Reyató, Vis- president; Galbany,
Secretari primer; Bofarull, Sastre y Pagès, Vocals; Juli Vintró.
Tresorer; c• Pons y Tusquets, Secretari segon.

SESSIONS PREPARATORIAS

En lo segon semestre del corrent any s'han celebrat las
següents:

Dia 5 d'Octubre: Sessió preparatoria pera l'excursió á la Pobla
de Lillet, Gombreny y Sant Jaume de Frontanyà. Lectura d'un
treball literari de D. Cels Gomis sobre varias tradicions de Sala-
manca.

Dia 20 d'Octubre: Sessió preparatoria pera l'excursió á Vall
-doreix per Puig Madrona. Lectura de la Memoria de l'excursió á

Gombreny y Sant Jaume de Frontanyà, escrita per D. Francisco
de S. Maspons y Labrós.

Dia 28 d'Octubre: Sessió preparatoria pera l'excursió á Mont-
agut, Sant Magí de Brufaganya y Santa Coloma de Queralt. Lec-
tura de la Memoria de l'excursió á Puig Madrona y Sant Cugat
del Vallès, escrita per D. Joseph LI. Pons y Tusquets.

Dia e t de Novembre: Sessió preparatoria pera l'excursió al
Castell de la Roca del Vallès. Lectura d'un treball histbrich de
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D. Joseph Soler y Palet sobre unas Ordinacionsgremials de Tan-
re ase.

Dia t6 de Novembre: Sessió preparatoria de l'excursió á
Celma y Santas Creus. Lectura de la Memoria de l'excursió á La
Llacuna, Sant Magí de Brufaganya y Santa Coloma de Queralt,
escrita per D. Francisco de S. Maspons y Labrós.

Dia 14 de Desembre: Sessió preparatoria pera l'excursió á
Cabrils y castells de Burriach y de Vilassar. Lectura de la Me-
moria referent á l'excursió á Celma y Santas Creus, escrita per
D. Joseph Galbany y Parladé.

L)ia 22 de Desembre: Sessió preparatoria pera l'excursió á
Bellpuig, Vallbona de las \lonjas y Santa Coloma de Queralt.
Lectura del treball de D. Cels Gomis Tradicions de 1a Val!
d'Hòstoles.

Dia 28 de Desembre: Sessió preparatoria de l'excursió á Calat,
Prats de Rey y Rubió.

Totas las expressadas sessions foren presididas per lo senyor
president del CENTRE, D. Francisco de S. Maspons y Labrós, ex-
cepte la del dia i { de Desembre, qu'ho fou pel vocal D. Emili
Canals y Moret, per trobarse lo Sr. Maspons, acompan yat del
vocal D. Joan Cardona, representant lo nostre CENTRE en lo so-
lemne acte inaugural del curs de 1893-94 en l'Ateneu Barcelonès.

EXCUKSIONS OHCIAI,S

EXCURSIÓ Á SANT JAUME DE FRONTANYÁ

(8.gvtod'Octubredel8o3)

L'efectuaren los Srs. Osona y Maspons. Partíren de Barcelona
lo dia 8 ab lo tren de las 7 del matí. A Ripoll visitaren lo restaurat

Monastir y dinaren. Després, desde la carretera de Ribas, remon-

taren lo riu Merdàs, abans d'arribar á Capdevanol. Lo mal temps
^' pluja los deturà á Gombrenv'. sota • I Monl/roit . en Ilnch de

pernoctar á la Pobla de Lillet.
A l'endemà al matí, atravessant lo riu, passaren per ('arrabal

dit los Coi te/a, y montanya amunt, per Pui, ;bò, pujaren á Faig
-deneral. En la carena, grans boscos de pins Y faigs, esplèndida
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vista, tot lo Llussanès; arreu, montanvas altas y frondosas; al
fons, Montserrat.

Devallaren per Corruvi y Tubau, grans pagesías, ab iglesia
sufragànea cadescuna, y arribaren á Sant Jaume de Frontanyà.

Sa iglesia és un verdader monument del art bisantí del sigle X.
Cal visitarla, perquè pochs joyells se conser v an ab tanta puresa y
galanura. Dalt, al cim de la montanya, hi hà l'ermita de la Mare
de Déu dels Munts, plena de presentallas de collars y picarols de
¡'inmensa ramada qu'estiuheja en aquellas montanyas.

Dinaren, y, aprés, riera de Marlés avall, al vcsprant, seguida
fantasiosa boscuria y més que gerrada ribera, foren á la carretera
que de Berga va á Sant Quirse de Basora. De bella nit arribaren
á Alpens. Hi van dormir. Al endemà recorregueren los llochs
de tant trista recordansa de la mort de Cabrinetty y de la lluyta
entre germans, y partiren.

Passaren per sobre la vall de Sora, regalada y fresca; y carre-
tera avall, per la carena, visitaren l'iglesia de Sant Agustí de
Llussannès, ab sa porxadeta pel comú y fossaret que 'Is poetisa; y
devallant cap á la Plana, per Cussons y vehinat de Corbatera, á
l'hora de dinar arribaren á Sant Quirse.

Ab lo tren de la tarde retornaren á Barcelona.

EXCURSIÓ Á SANT MAGÍ DE BRUFAGANYA

Y SANTA COLOMA DE QUERALT

(1 Y2 de Novembre de i 893 )

Lo dia 31 d'Octubre, ab lo tren de las 6 de la tarde, per lo
tren de Tarragona, van sortir pera feria los Srs. Osona, Sastre Y

Mas pons.
Van fer nit á Vilafranca. L'endemà al matí, passada un poch

la plana y enfilantse per Fontrubí, cap amunt, per entre la corona
de roca de la serra, se deixaren anar per la vessant oposta fins al
fons de la vall, al poble de la Llacuna.

Hi dinaren. Al cim d'un tossal, en sas murallas y plassa
conserva encare la faysó de l'Edat Mitja. Fet, vorejaren per entre
las parets de tanca los camps de blat que ja verdejaven, y deixat
lo Castell de Mayer, anaren á parar cap á la vall de Miralles,
qu'atravessaren á l'esgavada per entre las altas montanyas de
la Plana d'Ancosa, ab lo Salt del Gos, y las del Gron , per pont
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pujaren envers lo coll dels Segarresos y del Guix, que 'Is obrí
porta á las fonts del Gaià. sobre las quals hi hà Sant Magí de
Brufaganya.

Van pernoctar en son santuari, bonich en tot. L'endemà van
seguir lo caminal de seculars rouredas que du á la miraculosa
font v capella damunt aixecada, y, deixant aviat la torrentera,
surmontaren primer una petita serra que 'Is devallà al fonda) de
Valldeperas, }' després una altra desde la qual baixaren á l'om-
brosa riera de Bellprat.

Desde ella agafaren de dret per sota l'antiga y fortificada
grossa pagesía de Riudeboix, de ben apropiat nom, cap á Santa
Colonia de Queralt, ahont hi dinaren y 'Is faltà prou temps pera

veure l'abundosa font de vuyt grífols ó canchas, ab sa creu gòtica,
sas torres y portals antichs, son grandiós castell. sa espayosa
plassa, sos recorts judaichs, sa gòtica iglesia y sa preuhada tomba
dels comtes de Santa Colonia, antiga iglesia de Belloch, de portal
bisantí, tant afiligranat y preciós com qu'ell sol valdria la pena
de ferhi un viatge.

Després, cap al tart, per la carretera que hi dirigeix, anarem

cap á Igualada, visitant de camí lo sepulcre del senyor de Tous
en 1'iglesia del poble d'eix nom; y al matí següent, agafant lo tren
d'igualada á Martorell, arribàrem á Barcelona ab lo de Tarra-
gona de las deu del dematí.

EXCURSIÓ A CELMA Y SANTAS CREUS

Los senyors Maspons, Osona, Torruella, Parcet y Galbany la
verificaren durant los dias 19, 20 y 2! de Novembre.

De l'Arbós, ahont pernoctaren lo primer dia, se dirigíren á
Celma per la carretera que va á la gran casa Ayb uai,ira y acaba
en los plans del Manlleu de Celma.

Pujaren al poble de Celma, que s'aixeca dalt d'un espadat
turó, en qual cim s'hi veuen las ruinas del antich castell se-
nvorial.

De Celma, passant per las Poblas d'Ayguamurcia, anaren ab
dogas horas y mitja al celebrat monastir de Santas Creus.

Emprengueren lo retorn per Vilarrodona y Valls, ahont pren
-gueren lo tren, que 'Is conduhí á Barcelona la tarde del dia 21.



EXCURSIÓ Á CABRILS Y CASTELL DE BURRIACH

Lo dia 17 de Desembre tingué efecte, ab assistencia del senyor
president del CENTRE y los associats Srs. Arabia, Canals, Espona,

Pagès, Sastre, Maspons (D. Anton), Bertran, Castellbell, Carre-

ras Candi y Galbany.
Desde Vilassar de Alar emprengueren la pujada al castell de

Burriach en dos grupos, passant los uns per Cabrils y los altres
per Cabrera, poguent aixís comprovar qu'és igual la distancia
que s'emplea per abdós camins.

Essent molt clar lo dia, pogueren admirar perfectament lo
grandiós panorama que 's gosa desde '1 cim de Burriach.

Dinaren á Cabrils, y per la tarde visitaren l'ermita de Sant
Pere de Clarà, á una hora y mitja de Cabrils, passant després per

Argentona, desde hont se dirigiren á Mataró á pendre I'ultim
tren, que 'Is deixà á Barcelona á las 8 y 3o de la nit.

EXCURSIÓ Á BELLPUIG Y VALLBONA DE LAS MONJAS

Los socis sen yors Vintró N • Galbanv realisaren aquesta inte-
ressant excursió durant los dias 23 al 26 de Desembre.

Entre ls principals monuments que visitaren, la major part
coneguts del CENTRE, cal esmentar lo panteó d'En Ramon de
Cardona en I'esglesia de Bellpuig, lo convent d'aquesta població,
cada dia més malmès y arrunat: la notable obra del art gòtich de
Vallbona de las Monjas, ó siga '1 convent de Monjas Cistercienses,
y després los principals monuments de Santa Coloma de Queralt,
hont tant franca acullida reberen de nostres benvolguts delegats
Mossèn Segura y son nebot Mossèn Puig.

Tenint per publicar la memoria d'aquesta excursió. qu'escriu
lo Sr. Galbany, aixís com algunas de las fotografías tretas per lo
Sr. Vintró, excusem donar més detalls.

EXCURSIONS Á VALLDOREIX PER PUIG MADRONA,

Á LA ROCA Y Á CALAF, PRATS DE REY Y RUBIÓ

Lo CENTRE també ha verificat las dugas primeras excursions,
de las que publiquem la memoria en lo present BUTLLETÍ.

L'última tingué de sospendres per causa del mal temps, essent
aplassada pera la primavera proxima.
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CONFERENCIAS

LA RESTAURACIÓ DEL

MONASTIR DE SANTA MARÍA DE RIPOLL

Devant d'una nombrosa concurrencia nostre estimat consoci

D. Macani Golferichs y Losada inaugurà lo torn de conferencias
del present any lo dia 9 de Novembre últim, prenent per tema
La reata¡n •ació del Monasür de Santa A!aria de Ripoll.

En son eloqüent exordi tributà lo Sr. Golferichs un just elogi
al restaurador del histbrich cenobi, l'eminent bisbe Morgades.

Parlà després del Monastir, fent sa historia desde sa fundació
lins á nostres días, y ab animat estil ressenyà las dugas gloriosas
Testas de sa consagració, aixís com lo memorable dia en que
mans profanas ó desconexeidoras de llur obra lo destruhiren.

També feu esment de la biblioteca del Alonastir, que guar-
dava valiosas joyas, així com del arxiu, riquíssim en documents
pera l'estudi de nostra historia, la major part d'ells desapareguts
en l'incendi del any 1835. Algunas de las obras y pergamins del

Alonastir se conservan en l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
Al ocuparse de la restauració del Monastir. elogià la manera

com ha sigut teta sense apartarse del caràcter arquitectònich del

primitiu monument.
Considerà també la restauració com un gran pas que Cata-

lunya havia donat pera obtenir altra volta aquella llibertat v
grandesa que la feu ser tant poderosa en los mellors temps del
,llonastir.

La disertació del Sr. Golferichs, més qu'una descripció crítica
de la restauració, resultà una ressenya histórica, hermossejada ab
oportunas consideracions v curiosas noticias, que li valgué las
niés expressivas felicitacions del auditori.

UNA EXCURSIÓ Á MENORCA

(ESTUDI DEL DIALECTE Y LITERATURA MENORQUINA)

Nostre ilustrat consoci D. Antoni Rubió v Lluch honrà la
càtedra del CENTRE la nit del 22 de Desembre desenrotllant lo
terna indicat.
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Comensà lo conferenciant manifestant que l'excursió qu'ana-

va á explicar era feta á corre-cuyta y que, per lo tant, sols podria
comunicarnos sas impressions deis llochs visitats, ja que la falta
de temps no li havia permès dedicarhi sos estudis.

Ab un excelent mapa de I'isla nos feu coneixe las varietats
del terrer d'aquesta, montanyós y escarpat per un costat y suma-
ment planer per l'altre.

Passà á descriure l'historia y costums deis menorquins, de-

duhint de sas explicacions lo caràcter propi qu'aquests possehei-
xen malgrat las vicissituts de sa historia y sos cambis de naciona-
litat.

Després d'algunas indicacions sobre Is monuments prehistò-
richs que conserva l'isla, feu una notable ressenya deis principals
edificis mitj-evals y moderns, fixantse especialment ab Mahó y
Ciutadella, poblacions las més importants de ('isla.

Examinà detingudament la literatura menorquina, fent
esment de sas principals produccions, y digué que si bé aquesta
no havia sentit los efectes del renaixement de la catalana, cony ha
succehit ab la mallorquina, no per xò havia sigut olvidada, lo
que fa qu'avuy conservi tota sa fesomía antigua.

Acabà lo Sr. Rubió recomanant una excursió á Menorca, ab
la seguretat de que seria de gran profit per nostre CENTRE.

La nombrosa concurrencia qu'omplia lo saló de sessions feli-
cità al Sr. Rubió y Lluch per sa notable disertació.



SECCIÓ DE NOVAS

Ab viu sentiment donem compte á nostres llegidors de la des-
graciada mort de nostres estimats consocis los senyors D. Cayo
Cardellach, D. Eduart Delmas y D. Joan Nloreu y Bori, víctimas
del criminal atentat del Teatre del Liceu, qu'ha sembrat d'esglay
la nostra ciutat.

Tots tres associats eran personas de reconegut valer y decidit
amor per l'excursionisme, al ensemps que bons patricis, y encare
que '1 senyor Delmas no fos fill de Catalunya, era tant gran
Jamar que per ella sentia, que bé mereix lo tinguem com un
català de tot cor.

Pròximament lo CENTRE celebrarà una sessió necrològica per
honrar la memoria deis qu'en vida foren tant bons companys:
entretant enviem á llurs afligidas familias nostre més sentit pésam.

Lo senyor Bisbe de Vich, Dr. Morgades, acaba de publicar
una disposició digne, com tocas las d'ell, de verdader aplauso.
Ab motiu de la pròxima aparició y reparto del volum 11 del

Episcopològich de Vich, escrit per lo degà Moncada, y á fi de

completarlo fins á nostres dias, ha autorisat al canonge D. Jaume
Collell, encarregat de la publicació de la Biblioteca Històrica del
bisbat de Vich, als Reverents D. Joan Segura, D. Ramon Corbe-

lla, Dr. D. Ignaci Torradeflot v D. Anton Vila, pera que puguin
visitar tots los arxius de las parroquias, pendre notas, formar

inventaris, classificar los documents, etc., ab tot lo demés que

creguin necessari, ja pera adquirir las sobreditas noticias, ja,
també, pera posar en degut estat los referits arxius y tenir en lo

de la Mensa Episcopal un catàlech general de tots los documents
importahts escampats per lo Bisbat. Mana al propi temps á
tots los pàrrocos que facilitin dita tasca als expressats senyors,
lo qual los donarà á coneixe los tresors que tal vegada en sa
respectiva parroquia guardan, y 'Is hi prohibeix absolutament
treure del arxiu document algun sense permís especial del senyor
Bisbe.
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Com compendràn nostres lectors, dita disposició és de suma
importancia per los grans beneficis que pot reportar á l'historia
de Catalunya, y pera durla á cap ha nombrat, entre altres perso-
nas, á un delegat del CENTRE, lo docte D. Joan Segura, de Santa
Coloma de Queralt, á qui de tot cor felicitem, com també així ho
fem al Excm. é I Ini. senyor Bisbe per disposició tant sabia.

Segons noticias. nostre benvolgut consoci En Arthur Osona
té donada á l'estampa y està á punt de ser publicada la segona
edició de la Guía ilinevaria del Llussanès, Pirineus, Cerdanya.
Andorra Cadí, que constarà d'uns cent cinquanta itineraris, en
sa majoría inèdits, puix són fruvt de las nombrosas excursions
que l'estiu passat verificà l'autor per aquellas comarcas.

Lo dia 3 de Desembre, segons anunciàrem. verificà nostre
CENTRE una visita al Museu-arniería de D. Joseph Estruch, assis-
tinthi vint-v-vuit de nostres associats.

Las nombrosas y riquíssimas coleccions del Museu foren
examinadas pels visitants ab la detenció que 's mereixen, essent

-loshi doblement interessants gracias á las oportunas explicacions
que sobre las meteiaas los donà diferentas vegadas lo celós con-
serge del Museu, á qui desde aquestas ratllas li enviem l'expressió
de nostre agrahiment per sas atencions, com igualment ho fem
ab I'illustrat propietari del Museu.

Estàn pròxim á publicarse una ressenya que d'aquesta visita
escriu D. Carles de Bofarull, ilustrada ab dibuixos del Sr. Gol-
ferichs, creyera inoportú entrar en consideracions que més hé
podràn apreciarse en aquell treball.

Entre las obras derrerament publicadas per nostres associats,
tenim coneixement de las següents: Rallas curias, aplech de
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poesías, per D. Jaume Novellas de Molins, ab un pròlech de
D. Joseph Pin y Soler; Guía itineraria de la costa de ponent,
segona ediciú, corretgida y aumentada, per D. Arthur Osona,
en colaboració d'En Joseph Castellanos; Caps y trepas, colecció
de quadrets en prosa, per D. Joan Pons y Massaveu; Joóuinas,
volum de poesías d'En Manuel Rocamora, ab un pròlech de
D. Conrat Roure; Romancer popular de la terra catalana, per
Marian Aguiló; !'estas de la consagració de Santa María del
Socós ó de Cervelló, per Francesch Carreras y Candi; La fugida
á Egipte, poema (tercera part de .Jesús Infant), y Roser de tot
l anr. dietari de pensaments religiosos, per Mossèn Jacinto Ver-
daguer; Le Retour, romança pera piano. per Jacinto E. Tort y
Daniel; Monografías de Catalun^ a. fascicle 1 de la lletra C.

La Directiva del CENTRE, atenent á las indicacions que li feren
los associats qu'assistiren á l'excursió de Valldoreix y Sant Cugat
del Vallès sobre '1 descuit que regnava en lo monastir d'aquesta
població, se dirigí á la Comissió de Monuments de la Provincia

fentli esment d'avv tal estat.
No sabem fins á quin punt han sigut atesas nostras indica-

cions: però és lo cert qu'en una de las excursions derrerament

verificadas al cenobi benedictí, trobaren nostres associats, á més
d'alguna mellora en l'estat general de conservació del Monastir,

altra volta colocat lo pica-portas de la porta d'entrada, que feya

temps mancava en son citi, y que, segons se diu, figurava en un

tmiseu d'un conegut aficionat als ferros antichs.



— 204 —

AVÍS ALS SENYORS SUSCRIPTORS DE FORA

Als senyors que no estiguin al corrent de sas respectivas

quotas de suscripció d'aqueix BUTLLETÍ, los participem ab aquest
avís qu'aquesta administració passarà ja á girarlos per l'import
de l'any 1893.

NOTA

La Directiva del CENTRE recomana als associats que posse-
hescan Butlletins duplicats de las extingidas associacions Catala-

nista Catalana d'Excursions, se ser vescan enviarlos á la Secre-
taría del CENTRE, ahont se'ls abonarà l'import deis meteixos,
puix són de necessitat pera completar nostras colecciona.

Lo CENTRE EscuasioNISi, DE CATALUNYA SOIS se declara respon-
sable de lo contingut en la Secció Oficial del seu BUTLLETÍ, deixant
íntegra als respectius autors la responsabilitat dels treballs firmats.

Barcelona.—Imp, de L'Avenç: Ronda de ('Universitat, 4.— Teiclono t t 5
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