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A mig Setembre me trobava encara treballant pels Pi-
rencus de Lleyda. Lo temps, tant variable fins allavors,
s'havia assentat, y may en tot l'any s'havia presentat una
ocasió millor de provar fortuna.

Desde sobre d'Enviny, poblet molt pintoresch posat a
la vessant dreta de la vall del Pallaresa, 431 metres més alt
que Sort, veya destacarse en l'horitzó los tres pichs dels Es-
tats sobre del cel blau, sense quasi bé un clap de neu. En
tal dic ja los pastors se n'haurien tornat a França ab sos
remats, y jo tindria per mi la seva barraca, que és molt mi-
llor allotjament que una dèbil tenda de campanya.

Dit y fet. Lo die 14 de Setembre arribava a Arco. El
15, a les 8 y mitja del matí, me dirigia al pla de Sotllo ab
un dels tres guies de l'última excursió, y a la una m'insta

-lava a la cabana dels pastors.
Altre estar fou aquet que en lo campament de Juliol

últim, y que en la cabana del Pla Pijeol del costat de
França del any passat. La barraca és sòlida y capaç, co-
berta a dos vessants ab grossa capa de terra sobre de tronchs
simètricament posats; y la fogaina la caldejà de tal modo
que, a pesar de no haverhi, per tota porta, més que un
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feix de rames de pi, estavem a dins a t6", o siga 6° més de
calor que a fòra.

A tres quarts de 7 del die t6 sortiem cap al pich, ple
l'ànim d'alegria davant del hermós jorn que començava.

Un sol puríssim abocava rius de llum per dessobre de
les montanyes que circueixen lo pla de Sotllo, y omplint
de tochs brillants les retallades punxes dels cines, sem-
bla v a posarhi una corona pera millor realçar la soberana
bellesa d'aquelles afraus.

Somreya la naturalesa tota a pesar d'acostarse la tar-
dor, que en aquelles regions avança més que en lo pla, y
fins la cascata que aprop de nosaltres alborotava al despe-
nyarse de dalt de la singlera semblava que ho feya ab al-
tra remor. Sa veu no era la de] element furiós que esmi-
cola les roques y devasta les planes, sinó la del amich
afectuós que nos deya: «Veniu, pujen allà hont jo he nas-
cut: és casa meva, y no vos tractaràn mal».

Lo guia participava de la meva emoció, interessat son
amor propi en que, ja que l'altre viatge s'havia quedat de
guardià a la tenda, fos ell aquet cop ab qui jo pujés al
pich; y tant content estava, que fïns va adorarse sense
pena de que mentres dormiem no havia faltat qui vigilés,
puix una legió de rates degué invadir la cabana y Ii havia
devorat l'esmorçar, deixantli fet un garvell lo mocador
que l'embolicava. Emprò ja duya jo recapte per ell y
per mi.

En marxa, donchs! Y per lo mateix camí que ja conei-
xem, pujem fins al estany superior. Una vegada situats
aquí, ja no embestim lo cim del pich baix del Estats,
sinó que nos dirigim al collet que lo separa del pich cen-
tral. Desde aquet collet examino de nou aquella cresta,
davant de la qual en Juliol nos deturàrem com davant dels
marlets d'un baluart inexpugnable; y veritablement fóra
bogeria intentar l'escalada per aquet costat. Per la part de
llevant encara és menos possible, estant espadada quasi bé
verticalment. Més com ja no hi hà neu, podem intentar
enfilarnos per lo costat de ponent, y aixís ho fem.

Les mans ajuden als peus. Les esquerdes de les roques,
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els grops que trenquen la llisor de les llicorelles, tot són
esgrahons pera nosaltres; y tant aviat arrastrantnos apla-
nats contra la penya com reptils, o bé saltant de single en
single com isarts, trepem sense parar, fins que a les t t y
mitja ja som a dalt de tot.

Avuy se veu tota la grandiositat del panorama que la
boira nos tapava l'any passat. Serres y més serres se des-
enrotllen per tot lo voltant en ondulacions sense fi ni terme,
que cobreixen tot lo que la vista alcança, com les ones
d'un mar brau súbitament glaçat, o com si tot lo Pireneu
fos un matelàs immens de pedra, hon descansen les dues
regnes de que l'altre any vos parlava: l'altiva Ma/duda a
la regió aragonesa, y 1'Estats, més modesta, a la regió ca-
talana.

La contemplació d'aquesta immensitat absorbeix l'es-
perit y l'anonada, y fa que l'home exclami ab lo savi
Sturm en ses Reflexionas sobre la Naturalesa: «Si això, que
tant gran me sembla, sols és un infinitament petit dins de
la creació, quan gran Poder deu esser lo d'Aquell que ho
ha fet tot ».

Després, quan, refet lo visitant de 1'impressió primera,
se posa sobre sí y vol entrar en lo detall de la geografia,
desllindar lo conegut de lo desconegut en aquell mare

-magnum de montanyes que té als seus peus, un nou efecte
se li produeix: una veritable desorientació, que li fa veure
en les serres direccions estranyes, devegades afectant
paralelismes que no tenen, y devegades presentant unes
discontinuitats que no existeixen.

D'aquí la sorpresa de veure lo que creya trobar ama-
gat, y d'aparèixeli ocults altres punts que pensava poder
distingir clarament.

Això és resultat natural de dos causes: una és 1'oblicui-
tat ab que contempla la perspectiva panoràmica, y altra és
la variació que en la figura o silueta de les montanyes se
nota, segons que un les miri desde sa base o desde un
lloch niés alt que elles, és a dir, de baix a dalt o de dalt a
baix.

Per aquestos motius és sempre l'ascensió als pichs molt
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elevats un manantial inagotable d'emocions y de sorpre-
ses; y podeu creure que may he pujat a cap sense rebren, y
sense reconeixe, per lo tant, la necessitat de tenir un bon
mapa a la vista, per més conegut y trepitjat que se tinga lo
país.

He buscat lo termòmetre, y l'he trobat intacte en son
amagatall. Marca — g" C. la temperatura mínima , y
+ 17° C. la màxima.

Aquestes temperatures no representen la veritable tem
-peratura atmosfèrica d'aquella regió, perquè en l'observa-

tori francés de] Pich du Midi (2,870 metres) s'ha constatat
que desde 7 d'Agost de 1895 fins a la fetxa, les temperatu-
res mínima y màxima foren de —25° y 6 dècimes y T 17° y
2 dècimes; y encara que sigui aquet punt molt apartat del
nostre, no és de suposar que en les crestes del mateix Pi-
reneu hi hagi a les grans altitus diferencies tant conside
rabies de temperatura, majorment essent lo pich d'Estats
encara més alt que'l de Midi.

Més no és d'estranyar que lo nostre aparato no nos hagi
marcat major fret en tot l'hivern: amagat corn estava, y
separat del exterior per una llosa de lo centímetres de
gruix, participava més del calor propi de la montanya que
del aire circulant; y ja sabem, com ho ha demostrat Doll -
fus en son important obra Materiaux pour 1'élude des Gla

-cicrs (i), que estudiant la temperatura de la terra en les
montanyes se troba: que la terra s'hi escalfa molt més que
l'aire, mentres que al pla la temperatura mitjana del aire
és quasi sempre superior a la de la terra.

Lo he mudat de lloch, fixantlo a l'alcanç de tothom
en lo pilar mateix que corona lo pich, sense temor de que
les neus lo cubreixin, perquè lo estret del lloch no deixarà
depositarsenhi gran gruix; y en una post, sòlidament lii-
gada ab fil de llautó, he posat una inscripció en la qual lo
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA recomana als visi-
tants que se serveixin transmètreli les lectures que facin
en lo aparato, y al efecte los hi dóna al mateix temps 1'ins-

(i) París, Savy, i86g.
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trucció corresponent pera llegirlo bé aquells que no hi
siguin acostumats.

Aquesta invitació ha produit ja resultat, puix he tin-
but lo gust de que lo nostre president D. Francisco Mas-
pons m'hagi trasmès una carta que va rebre de M. Barbe,

	

advocat a Foix, participantli que havia pujat al pich set	 11

dies després que jo, y donant nota de les temperatures ob-
servades.

Es d'esperar que altres seguiràn son exemple, y que no
sofrirà 1'aparato la mala sort que tingué lo que M. Lézat
posà l'any 1857 a dalt del pich d'Aneto, a la muntanya
Malehida, y del qual ja no'n queda ni senyal.

La configuració de la montanya per la part catalana és
ben diferenta de la que ja coneixem de] costat francès.
\4entres que per l'Ariège la pica d'Estats se lliga ab lo
M ontcalm per medi d'un collet transversal anomenat Coll
de la Coma de Riufi •et, situat no més que a ¡Si metres sota
del cim, formant una carena de poch penós accés, ab lo
qual se facilita en gran manera l'escalada del pich, del
costat d'Espanya les vessants del Estats se despleguen ab
tota llibertat de dalt a baix fins al pla dels estanys, ab
una alçada de 64388 metres; y sols per els costats s'enllacen
elles y les montanyes vehines, formantse aixís un ample
circh, que obliga al qui vol pujar al pich central, o bé a
donar un rodeig per una de les dues vores, o bé a atacar
de frente l'ascensió, ab tots los perills y fatigues d'una
pujada de prop de 65o metres gaire bé vertical.

	

Set quarts d'hora hem passat entre la contemplació del	 i
lloch, la colocació del termòmetre, treure algunes fotora-
hes y dinar frugalment.

A la una y quart emprenem lo descens per un altre
camí. Passem lo collet que separa lo pich central del pich
Nord ( i ), baixem sense gran pena fins al Port d'Estats, y
per la gran barrancada que tot l'any té neu nos deixem
caure a les 3 de la tarde al pla del estany més alt de Sot

-¡lo, havent passat una congesta y després dos Parteres que

(i) L'ulti(utdeI pich Nord és, segons J.M.(7ourdon,3,12,9 metres.
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són de bon seguir: en la més baixa hi naix una font abun-
dosa que mideix i° de temperatura; aigua que ve íiltrantse
desde la con ;esta de dalt.

Deixant aquet estany a l'esquerra, anem baixant al es-
tany inferior, en lo qual prench nota de que no sois reb
l'aigua del primer, sinó d'un altre molt més alt, que queda
amagat al Nord a menos altitut que l'estanyol que ja co-
neixem; y sempre per la mateixa vora arribem al saltant
de Sotllo, devallant, per últim, al pla, hont atravessem el
riuet, y entrem a la barraca a les quatre y dèu.

A les quatre y cinquanta sortim cap a Arco, hont arri-
e m a les vuit y quinze. Me despedeixo al endemà de 1'es-

tirnable familia de Sardà, y desfent lo mateix camí que
féu en Mitjans al reunírsem, me dirigeixo a La Seu y a
Bellver pera rebre a M. Martel, nostre soci delegat a París
y distingit espeleòlech, y als nostres companys Srs. Gal

-bany, Vintró y Font y Sagué, que venien a explorar la
cova de Bor.

Termino aquí, donchs, ma relació; més abans insistiré
sobre d'un punt que ja he indicat en lo curs de la mateixa.
El nom d'Eslais ab que se coneixen los mapes francesos, és
absolutament desconegut a Arco y sos encontorns. Aquí
sois se coneix ab lo nom de Sol/lo: los estanys són estanys
deSotllo; los pichs quc'ls dominan, pic/is de Sol/lo: lo pich
baix hont hi hà la senyal geodésica espanyola, s'anomena
Solllo en lo volum publicat l'any 94 per el Institut Geogrà-
fich y Estadístich (i); lo riu que naix en eixa encontrada,
jiu de Sollio: aixís és que de bona gana reemplaçaria jo lo
nom d'Lslais, que és estranger, per lo de Sol/lo, que és ca-
t a l à , si no fos perquè mereixen respecte los treballs deis qui,
com Schrader y Saint-Saud, han donat primer a coneixe
per medi de bons mapes aquesta zona fronteriça, tant mal
determinada fins ara en les publicacions nacionals.

Es, donchs, forçós admetre com a sinònimes les deno-

(i) Segons ha tingut l'atenció de mostrarme'I distingit enginyer

de mines D. Federico Cobo Guzmán, director general del Institut

Geogràfch y Estadístich.
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minacions Macís d'Estats y Macis de Sofllo, lo qual no és
pas un cas únich en la nomenclatura de les montanyes,
perquè tots sabeu que, fins dintre del nostre territori, és
freqüent que la gent del país li donguin al viatger noms
diferents per una montanya, segons que la pugi per l'au--
haga o per la solana, sobre tot si la propietat de les duques
vessants és de dos amos diferents.

Reservarem, no obstant, lo nom especial de Pica d'Es-
tais per el pich central, ja que aquet, no havent sigut ob-
jecte de treballs científichs o fi cials ni particulars en lo
nostre país, no ha sigut anomenat en les publicacions es-
panyoles.

Conservarem lo nona de port d'Estats o de Sol/la, donat
ja en 1892 per lo comte de Saint-Saud (i), al portarró
que ja coneixem, per més que aquell autor parteix de
l'idea equivocada de que el nom de Sulló (Sotllo), que ell
escriu en el pich català de l'altre costat del port, és espe-
cial a dit pich, sent aixís que és general a tots los pichs de
len coat rada .

Com el resultat útil d'aquesta excursió, que és la
quarta que en quatre anys he fet en direcció al mateix
punt, y l'única realisada ab tota felicitat, ha sigut lo de-
terminar l'itinerari que s'ha de seguir desde Arco, lo dono
a continuació pera que siga conegut d'aquí endavant, ja
que de la primera y única ascensió que fins ara tinch no-
ticia que s'hagués fet al pich, per lo costat de Catalunya
(que és la que lo intrèpit explorador dels Pirencus,
M. Gourdon, conservador del Museu d'Historia Natural
a Bagnères de Luchon, portà a cap farà una quinzena
d'anys), no n'ha quedat memoria, ni en lo país, ni a la
casa de D. Ignasi de Castellarnau, hont ell dormí y d'hon
s'emportà un moço per guia. Sols per una carta de dit
M. Gourdon he sabut jo que desde Arco anà a dormir a
la bauma de Soca/ma, que és una mala cova esbadellada
al peu d'una penya abans d'arribar al pla de Sotllo, y que

(i) Lo nom de .Salir', que escriu dit autor és defectuós.
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al endemà pujà al pich passant pels estanys. Són datos
molt deficients.

L'itinerari que se té de fer és lo següent:
Suposant que lo viatger haurà passat la nit en lo pla o

platiu de Sotllo, té d'atravessar allí mateix lo riu, que-
dantli lo saltant de Sotllo a mà dreta, pujar als dos es-
tanys, y, sempre deixantlos a mà dreta, no començar les-
calada del pich fins a arribar a la barrancada del port d'Es-
tats o de Sotllo. Per aquesta barrancada pujarà cap al
collet que separa lo pich central o Pica d'Estats del pich
del Nord, deixantse a l'esquerra lo dit port d'Estats, que
no té d'atravessarse; y en arribant al collet, en cinch mi-
nuts s'és al cim, haventhi posat en total quatre hores, que
de baixada se reduhiràn a tres.

LLUÍS M. VIDAL

ALGUNES NOTES NISTORIQUES MODERNES

DEL MONESTIR DE GERRI

BREUS INDICACIONS DVL F.STAT DE GERRI EN LO SE-

GLE XVIII. — Lo prior de Bcllpui- de les Avellanes, Fra
Jaume Pasqual, entre los valiosos manuscrits que a sa
mort deixà, s'hi comptava un estudi del monestir de Gerri,
que en part publicà la Revista de Ciencias históricas, de
Barcelona (i).

En ell, ressenyant a la lleugera los dampnatges soferts
pel monestir del Pallars, consigna com en 1711 l'exèrcit
francès que comanava lo Comte de Moret lo deixà tant
saquejat, que per miracle se salvaren de la destrucció les
poques escriptures que pogué examinar lo P. Pasqual en
son temps, avuy del tot perdudes. Segueix condolentse,
aquest testimoni de vista, de la disminució soferta en ses

(1) Volum 1, plana 54.
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rendes lo monestir de Gerri, y explica que no podia sub-
venir al arreglo de ses parets ruinoses y mitj caigudes. Per
manera que'l nombre dels monjos, que en los segles VIII
y X afirma fou de cinquanta, en lo segle XVIII estava
rcduit a cinch y l'abat.

Pels segles XI o XII aquest monestir passa a estar sub-
jecte al de Sant Víctor de Marsella. En 1631 n'estava fòra,
puix que s'ajuntà a la congregació Benedictina Claustral
Tarragonesa, de la que n'havia d'esser lo cap.

Fa observar lo P. Pasqual que'l monestir de Gerri con-
servava en son temps (segle XVIII) la major part de llurs
prerrogatives y privilegis, mantenintse les iglesies a ell
subjectes en la llibertat que Rodulf, bisbe d'Urgell, los hi
concedí, çò és, reconeixent, llurs obtentors, l'autoritat del
abat en nom de qui les possehien, sense que los bisbes
d'Urgell poguessin exigirloshi cap cens. Lo territori for-
mat per les parroquies qui eren propietat de la abadia, de
les quals parlarem seguidament, constituí una jurisdicció
propia, immediatament subjecte a Roma, necessitant qual

-sevol eclesiàstich que hi volgués dir missa, encara que fos
bisbe, la competent llicencia del abat.

Coetánea al temps en que visqué lo P. Pasqual, és ano-
menat per aquest un acte que confirma 1'antiquíssima
jurisdicció, quasi episcopal, exercida pels abats de Gerri.
Exercint tal càrrech D. Joseph d'Areny y de Cartellà,
en 1764, tenint de sustanciar un procés lo bisbe d'Urgell y
rebre testimonis dintre del terme de l'abadia, abans de
ferho ne fou solicitada la llicencia competent al provisor
del abadiat.

Aquestes breus indicacions de Gerri en lo segle XVIII
les creem necessaries per estar en antecedents pel que se'
continuarà.

UNA OBRETA ESTADÍSTICA DE GERRI DEL 1773. — No són
molt abundantes les publicacions estadístiques catalanes
referents al segle XVIII, que tant deuen ajudar a la nostra
historia. Aixís és que l'importancia de les que existeixen y
no s'han perdut, és de tot punt evident. Per això creem de
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molta conveniencia donarles a coneixer cada volta que
n'apareguin alunes, a fi de que puguin esser consultades
al tractar d'estudiarse comparativament lo progrés o deca-
dencia de les poblacions o regions de Catalunya.

Regirant pel arxiu parroquial de Gerri nos aparegué
una obreta estadística d'aquells llochs, escrita en llengua
castellana segons pràctica de les publicacions del se-
gle XVI11. Aquest treball se portà a terme ab motiu d'una
disposició de la Reyal Cámara encarregant al abat forma-
lisés lo decret d'unions y supressions beneficials de son
territori. Se titula:

DECRETO 1 GENERAL 1 DE LAS 1 UNIONES 1 SUPRESIONES

Y APLICACIONES 1 DE TODOS LOS BENEFICIOS 1 FUNDA-

OS 1 EN LAS IGLESIAS 1 DEL 1 TERRITORIO DEL REAL

ABADIATO 1 DE GERRI. — BARCELONA 1 TOMAS PIFER-

RER, 1773.

En lo segle XVII, parlant Argaiz de 1'importancia de
la jurisdicció del abat de Gerri, refereix s'extenia a vint y
sis llochs o parroquias, qual rodalia del territori que for-
maven suposava esser de quaranta milles equivalentes a
deu ileugues (i). Pel bon govern d'aquest, los abats junta-
ren sínodos, atrassantse la seva existencia al 1410.

Los meteixos llochs o parroquies de que parla Argaiz
són los que's continuen y detallen en la publicació esta-
dística de 1773, enumerantse y classificantse los vehins que
hi havien en quiscuna d'elles.

No és del cas al present reproduir la llista que allí's
dóna. Sols per poder completar aquesta ressenya conti-
nuarem les parroquies o poblacions que venen contingu-
des en la dita publicació :

Sant Feliu y Santa Maria de Gerri. Sant Esteve d'En -
seu y Sant Miquel de Bresca, sufragànees de la precedent.

Parroquial iglesia de Sant Feliu de la Pobleta. Sant
Jaume d'Envall, la seva sufragànea.

Parroquial iglesia de Sant Andreu de Baent. Sant

(i) La Perla de Cataluña, cap. CX.
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Romà d'Useu y Sant Sadurní de Buseu, sufragànees de la
precedent.

Parroquial iglesia de Sant Cristòfol de Peramea. Sant
Andreu de Pujol, Santa Agna de Coscastell y Santa Eula-
lia de Canals, sufragànees de la de Peramea.

Parroquial iglesia de Sant Martí de Montcortés. Sant
Esteve de Bretuy, sufragànea seva.

Parroquial iglesia de Santa Cecilia d'Anchs. Santa
Coloma de Celluy y Sant Fruytós de Belestuy, sufragànces
de Santa Cecilia.

Parroquial iglesia de Santa Maria de Monteó. Santa
Maria de Sucís, sufragànea d'aquella.

Parroquia] iglesia de Santa Madalena de Cuberes.
Parroquial iglesia de Sant Joan de Vinyafrescal.
Parroquial iglesia de Sant Martí de Canals.
Parroquial iglesia de Santa Maria de Bernuy.
Parroquial iglesia de Sant Martí d'Escart.

CATÁLECH DELS DARRERS ABATS Y PRIORS QUI REGIREN LO

MONESTIR DE GERRI DESDE L'ANY 1661.— Mercè a l'exquisida
amabilitat del ilustrat y benvolgut amich D. Guillem
d'Areny y de Plandolit, Pvre., monjo de Montserrat, do-
nem alguna major aniplitut a les presents notes històri-
ques de Gerri en 1'Etat Moderna. Entre les moltes notes
per ell surninistrades, hi figura un catàlech d'abats y
priors qui regiren dit monestir desde l'any 1661, lo qual
ell ha format dels documents obrants en los diferents
arxius en los que ha investigat.

En algunes dates difereix aquesta llista de la que pu-
blicà Villanueva en son Viaje literario por las Iglesias de
Espaï:a, al relatar la visita feta al monestir de Gerri. No
essent, per ara, nostre objecte ferne cap estudi crítich,
consignem lo catàlech del R. P. Guillem, breu y senzilla

-ment, prescindint de les diferencies que hi havem notat y
que observarà fàcilment qualsevol que les compari:

1661. — Fr. Felip de Besturç, abat.
1671 (25 Abril), 1679 (Iq Abril).—Fr. Jaume March,

almoiner, prior y vicari general, Sede vacante.
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1679 (12 Juny), 1684.— Fr. Joseph Bover, S. T. D.,
abat.

1688. — Fr. Miquel de Guanter, abat.
1689 (12 Abril). — Fr. Jaume March, prior.
1692-1699. —Fr. Benet de Sala y de Caramany, abat.
1699 (23 Abril). — Fr. Joseph Llegat, enfermer, prior.
1699-1739. — Fr. Francesch de Cordelles, abat.
1739 (t Octubre), 1740. — Fr. Francesch de Vives y Xi-

menez, prior.
1741 (.} Març), 176o. — Fr. Francisco de Miranda y de

Tosta, abat.
1760 (19 Agost), 1762. — Fr. Felip de Vives y Quinta-

na, prior.
1 762 (3o Agost), 1782. — Fr. Joseph d'Areny y de Car

-tellà, abat.
1782-178} (13 Abril).— Fr. Pere de Moner, prior.
1786 (8 Agost), 1788. — Fr. Joan B. d'Olmera, abat.
1788-1791. —Fr. Jaume d'Espona, prior.
1791 (27 Maig), '73.— Fr. Benet Jaume de Romeo y

de Cerezo, abat.
1793 (28 Juny). — Fr. Jaume d'Espona, prior.
1i93 (3 Setembre), 1795. — Fr. Francesch de Puig,

abat.
1796 (23 Setembre), 1797. — Fr. Jaume d'Espona, prior.
1797 (22 Octubre), ,816.—Fr. Benet d'Olmeda y de

Desprat, abat.
i8i6 (2 Juliol), 1825.—Fr. Joseph de Jordana y d'Areny,

prior.
1818-1822.—Fr. Alexandre de Salinas, abat.
1826 (8 Abril), 1835.—Fr. Antoni de Gudel y de Pi-

nies, abat.
Ab la destrucció dels convents, en l'any 1835, acabà

l'existencia del secular monestir de Gerri, qual origen se
pert en la foscor dels segles, suposantse si pot atrassarse a
l'època en que visqué Sant Benet.

Emperò lins a la seva mort, l'abat Gudel meresqué
totes les consideracions igual que si desempenyés lo dit
càrrech. I-lavia nascut en un poble d'Aragó y entrat en lo
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històrich monestir de Sant Joan de la Penya. Abans d'esser
designat abat de Gerri, tothom se pensava que nombrarien
per aquest càrrech al prior Jordana, ja que tants anys
havia governat lo monestir. Per manera que la seva elecció
causà general sorpresa.

Sobre la mort del abat Gudel (qual data exacta no
sabem) havem recullit les següents noves :

Quan era abat de Gerri tenia per patge a un jove de
Peramea, a qui direm S...... procurantli seguís la carrera
eclesiàstica, puix l'estimava y afavoria. Després de l'ex-
claustració, Fra Gudel se retirà a Peramea, a casa del dit
S....., qui exercia allí lo ministeri sacerdotal, segons sem-
bla pel que se'ns ha referit. Ab ell pogué portarsen algunes
joyes del monestir, les que després desaparegueren.

Durant la seva estada a Peramea prosseguí exercint la
jurisdicció espiritual en lo territori del seu abadiat com
abans de 1'exclaustració.

Posantse malalt de febres, lo metge li receptà unes píl-
dores en petita quantitat. Més S..... pensà que si prenen t
poques píldores de tal a tal hora se posaria bé paulatina-
ment, ab major motiu curaria més depressa prenentne
major quantitat. Per consegüent, li'n donà moltes al en-
semps, morint víctima d'aquesta imprudencia.

Lo seu enterro y funeral revestí la major solemnitat
possible: lo vestiren de pontifical, soterrantlo davant lo
presbiteri o altar major de Peramea. Tanca son sepulcre,
al present, una gran pedra llisa sense cap inscripció. Una
vegada en que's feyen obres en la iglesia de Peramea, se
sentí, de nit, molt soroll, creyentse que hi entraren lla-
res a profanar lo sepulcre de Fra Gudel ab intent de ro-

barli lo pectoral y anell abacials.

CORRESPONDENCIA DEL ABAT DE GERRI AB MOTIU DE LA

EXCLAUSTRACIO DE LES MONJES DE SANTA CLARA DE BARCE-

LONA.—Entre'1s interessants episodis que refereix lo P. Fer-
rer en Barcelona cautiva y per ell presenciats durant Focu-
pació francesa del Principat català, y especialment de
Barcelona, en iSo8, res hi havem llegit referent a lo que
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sigué objecte d'interessant correspondencia entre l'abat
de Gerri Fra Benet d'Olmedo v l'abadessa del convent be-
nedictí de Santa Clara de Barcelona, Sor Maria Francisca
de Sentmenat.

La forma epistolar, quan està sadollada de senzillesa e
íntima exposició, és altament recomenable y buscada
avuy en die, puix no n'hi hà d'altra que, com ella, retrati
ab major fidelitat 1'idiosincrasia del temps en que's suc

-ceheixen los aconteixements, y a més esdevé poderosa au-
xiliar de les investigacions històriques.

Tres curioses cartes del abat de Gerri són les que's
conserven en l'arxiu del monestir de Santa Clara de Bar-
celona, portant la data deis anys i8o9 y i8io. En elles se'l
veu, desde son habitual domicili de Gerri, per hon no s'hi
arriscaven gayre les àguiles napoleòniques, actuant de ve-
ritable superior de la congregació benedictina d'aquesta
provincia. La síntesis d'aquestes cartes és la següent:

Les monjes de Santa Clara de Barcelona, trobantse
impossibilitades d'atendre a llur subsistencia per les vexa

-cions de l'ocupació francesa, en iG de Novembre de 1809
recorren al abat de Gerri en demanda d'algun subsidi.

Com Fra Olmedo se trobés sense tenir cap diner en la
caixa de la Congregació, y per tant sense poder ajudaries
pecuniariament, respon, en 24 de Novembre de i8o9
(carta I), autorisant a dita abadessa per permetre sortir a
les monjes de la clausura y retirarse a les cases de llurs
parents.

La precaria situació de les monjes aumenté al entrar
l'any i8io. A 14 de Febrer encara no havien usat de la
precedent autorisació; y escrivint l'abadessa a Fra Olmedo
que la necessitat de sortir de] convent esdevindria apre-
miant, aquest, en 21 de Febrer de i8io (carta I1), los hi
assenyala la forma ab que deuràn fer la sortida, oferint

-leshi allotjament en lo abadiat de Gerri, si és que tenien
coratge per empendre lo camí, aleshores gens ]luny de pe-
rills.

Per fi a i i de Març de 1810 l'abadessa de Santa Clara.
comunicà al seu superior geràrquich que, posant en execu-
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ció lo permís otorgat, havien sortit set monjes del con-

vent, no sense haverloshi suscitat algun disgust lo vicari
general que a Barcelona regentava pel Ordinari. Tant
l'abadessa com les monjes restants prosseguien dintre de]

convent del modo que podien.
En la darrera carta de l'abat, datada a 4 de Maig

de r8io (carta 1II), se posen de manifest les di fi cultats de

comunicacions entre Cervera y Gerri, ab motiu de la re-
solució de duques monjes de les sortides del convent de

Barcelona, les quals pretenien acullirse en les serralades
de Pallars, acceptant l'hospitalitat que'ls hi oferia Fra Be-

net d'Olmedo. En ella aquest explica a l'abadessa l'acci-

dent ocorregut a una monja durant - lo viatge y pel qua]

les hi havia aconsellat desistissin de prosseguirlo.

Ab estes tres cartes resulta molt ben perfilat un dels
innombrables episodis de nostra guerra de 1'Independen-

cia. Segons la costum de l'època, totes tres estàn escrites
en ]lengua castellana.

I.—M. 1. Sra.—Muy Sra. mia de todo mi aprecio: Nle ha pe-
netrado de dolor i amargura la tristísima situacion en que se halla
ese Monasterio de V. S. i el vivo sentimiento i pena que oprime
su amoroso corazon á manera del de una tierna madre que ama
á sus hijas, i las ve que están para perecer sin poderlas consolar,
ni aliviar, segun se sirve V. S. de exponerme con su respetuoso
escrito de i6 del corriente. Es cierto que la Congregacion, este
noble Y- distinguido cuerpo, del qual, aunque indigno, tengo el
honor de ser su cabeza, y madre comun y affectuosa de todos los
monasterios, y de los individuos que los componen, que á todos
los abraza, y comunica su beneficencia, y que se compadece de
sus trabajos y desgracias; pero tambien lo es que las públicas ca-
lamidades de estos infelices tiempos la han tocado, y tocan tan
de cerca, que aquel hermoso y brillante cuerpo está casi desfigu-
rado, y en gran parte destrozado. Muchos son los monasterios
así de Aragon cono de Cataluña saqueados, robados é incendia-
dos, y dispersados sus abades y monjes, subsistiendo á la merced
de sus parientes y amigos; y los pocos que han quedado libres
han de hacer todos los sacrificios y esfuerzos posibles en benefi-
cio de la causa comun. En este supuesto, me veo en la sensible
im posibilidad de poder proporcionar a ese monasterio de V. S. y
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a sus afligidas hijas auxilios, socorros prontos, suficientes y du-
raderos para poder vivir y continuar en su amado claustro. No
puedo hechar mano de los fondos del comun de la Congregacion
porque en ellos no existe un dinero; ni puedo recurrir á la gene-
rosidad y liberalidad de los monasterios , N. de sus S. S. abades
y monjes, por los motivos que acabo de indicar; que son los úni-
cos medios de que podia valerme en ocasion más favorable.. Por
mi parte he hecho lo que he podido, y con el favor de Dios con-
tinuaré en hacerlo; pero sí veo que esto es muy poco, y muy te-
nue auxilio para una necesidad tan grave.—En estos apuros ya
que reconoce V. S. hallarse su monasterio en el caso muy aná-
logo, y aun tal vez mu y urgente, que el que está prevenido en el
capit.° 2.

0
 de las constit.° creyendo bajo la palabra de V. S. ser

cierto quanto me expone en su recurso no tengo reparo en dar
á V. S. el permiso y en concederle todas las facultades que me
competen, y que puedo concederle corno Presidente de la Con-
gregacion. como con la presente le concedo, para que permita
V. S. á sus súbditas salir de la clausura, y transferirse á las casas
de sus padres, parientes y bienechores ya sea de dentro, ya sea de
fuera de la ciudad, á imitacion de lo que han hecho las Sras. de
San Daniel, por todo el tiempo que lo exijan las presentes cir-
cunstancias. A fin de poderse proporcionar la necesaria subsis-
tencia, dexando á la prudencia de V. S. y á los consejos de sus
sabios directores el modo y precauciones con que deba ejecutarse
la salida, y dando á V. S. á cada una licencia en escritos para sa-
lirse de la clausura, y vivir en casas de seculares, con expresion
de que la da V. S. con expreso consentimiento y beneplácito del
presidente de la Congregacion.—No dudo que este lance será
muy sensible y doloroso para V. S. y para todas esas sus amadas
hijas, pero confio que sabrán todas conformarse con la voluntad
del Señor que así lo permite por sus divinos secretos, y persuadi-
das que viviendo religiosamente en todas partes hallarán á su Di-
vino Lsposo, esperen firmemente de él los consuelos y auxilios,
que no les pueden dar los hombres: así se lo suplicaré yo en mis
tibias oraciones y que con especialidad derrame sobre V. S. sus
bendiciones y le dé fuerzas para llevar con resignacion y pacien-
cia tan pesada carga, y la que los m.' as. de mi deseo.—Gerri, 24

de Noviembre de 18o9.—M. 1. Sra.—P,. L. M. de V. S.—Su más
aff." seg." Ser.' y capellan. Fr. Benito, abad de Gerri, presidente.
—De orden del M. 1. S. abad presidente Fr. Joscf Jordana de
Areny, pbro., secret.°general de la Congregacion.—P. D. Señora
anímese V, S. confíe en Dios, que no la desamparará, pues no
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envia los trabajos sino para probar, y acrisolará sus escogidos.
Yo ofrezco á V. S. y á todas esas Sras. esta mi casa monasterio si
hai alguna que no teman lo largo y penoso del camino, y tengan
fuerzas para suportarlo, vénganse, que yo las recibiré, y consolaré
como á verdadero Padre—Al. 111a Sra. D.'' Maria Francisca de
Sentmanat abadesa del Real Monasterio de San Antonio y Santa
Clara de Barcelona.

II.-- AI. I. Sra.— Mu y Sra. mia de todo mi aprecio y respeto
Recibo por expreso la muy estimable de V. S. de 14 del corriente,
sintiendo en el alma los graves apuros en que se halla V. S. con
sus religiosas, habiendo llegado el caso de haber de dexar la clau

-sura para buscarse su preciso sustento fuera de ella, por no tener
ya medio ni arbitrio de lograrlo, manteniéndose en la misma.-
Insi,g uiendo, pues, lo que va dije á V. S. con mi anterior de 24
de Noviembre último, y atendiendo á la urgentíssima necesidad
en que se han V. S. S. la que carece de ley, y á lo que les per-
mite el drecho natural en este caso, no duden, ni pongan el me-
nor reparo V. S. y sus religiosas de salir del monasterio, y trasla-
darse y habitar en la casa de sus padres, parientes ó amigos, ya
sea de dentro, ya de fuera la ciudad para procurarse su subsis-
tencia, sin solicitar otra licencia, la que por ningun término con-
sidero precisa, ya por las razones que llebo dichas, va por exigirlo
así á mi parecer las críticas circunstancias de esa ciudad, por las
que juzgo necesario que se verifique la salida de las Sras. con el
mayor disimulo, y no juntas, sino quando más de dos en dos, y
si es dable, en distintos días, vistiendo sobre el hábito ó escapu-
lario otro trabe diferente para no ser conocidas como monjas: así
lo han practicado las Sras. religiosas de San Daniel y otras.—
Ofrezco á V. S. de nuevo, y á todas las señoras este mi monaste-
rio, si es que algunas tengan espíritu de hacer este viaje, á las
que recibiré con la mayor caridad y agrado, repartiendo gustosa-
mente con ellas las rentas que Dios se digna de conservarme. Yo
quisiera poder dar á V. S. mayores consuelos y proporcionarla
otros alivios en medio de tan grande afliccion y apuro; pero la
fatalidad del tiempo no me permite más; quedándome el solo
recurso de tener muy presente á V. S. y á sus afligidas hijas en el
santo sacrificio de la Misa, y en mis pobres oraciones, rogando
al Señor que las ampare, alivie y consuele á todas, especialmente
á V. S. á cuya disposicion me renuevo, y cuya vida guarde el
mismo Señor mil años.—Santa Maria de Gerri 21 de Febrero

de iRio.—NI. 1. Sra.—B. L. M. de V. S.—Su más aff.° Seg." ser-
vidor y cape.'  Fr. Benito, abad de Gerri, presidente.—M. I. Sra.

lo
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D .  Maria Francisca de Sentmanát, abadesa del Real monasterio
de Santa Clara.

111.—Gerri 4 de majo de t8io.—M. 1. Sra.—Muy Sra. de todo
mi aprecio y respeto: Hasta ahora hace pocos días no ha llegado a
mis manos la muy estimable de V. S. de i i de marzo último, con
la que se servia V. S. de participarme la precisa salida de las siete
Señoras de ese monasterio en virtud de la licencia que concedí yo
á V. S. fundada en los justísimos y muy relevantes motivos que

havia para ello, con todo lo demás que ocurrió en su conseqüen-
cia, sé muy bien lo que puedo hacer, y dexar de hacer, sin que
me haga fuerza lo que dixo ese Sor. que dicen que gobierna por
el Ordinario, y sin que me importe la menor cosa lo que practicó
con respeto á mi licencia. Solo siento que tuviese V. S. que sentir
con las gestiones que egecutó 6 mandó ejecutar dicho Sr. muy
impropias ciertamente del carácter que pretende representar: dis-
gusto, y sentimiento que á mi vez se hubiera ahorrado V. S. si
sus directores se hubiesen conformado con mi modo de pensar.
Es muy loable la resolucion que ha tomado V. S. con las demás
Señoras que han quedado en el monasterio de no desampararle
aunque haian de vivir con escasez, y mientras las quede algun
recurso para subsistir; pero si llegase á faltarlas éste o las amena-
zase otra igual, o maior desgracia, me confirmo en lo que tengo
ya escrito, que pueden dexar el Claustro en el modo y forma
expresados sin reparo, ni escrúpulo, pues la ley natural, y las
extraordinarias circunstancias del dia eximen á V. S. S. de toda
otra atencion.—Luego que las Señoras Menas me avisaron su
arribo á Cervera con las Señoras Nuixas, y que quedándose éstas
en casa de su madre tenian ellas resuelto venirse á esta de Gerri,
di providencia para enviarlas á buscar; lo que verifiqué pasados
algunos dias enviando á Cervera á un Monge con mozos y cava-
llenas, todo de la maior confianza, para conducirlas y acompa-
ñarlas con la decencia y comodidad posible, en que no perdoné
gasto, en las dos paradas de camino malo y escabroso que hablan
de hacer. Pero por no estar aquellas Señoras versadas á viajar á
caballo, por su poco espíritu, y por falta de agilidad, tuvo mi
Señora D. Gertrudis la desgracia de caer, y de hacerse algun
daño; por lo que fué preciso volverse á Cervet'a, de donde no
distaban más que hora y inedia, y visto por la experiencia que era
del todo imposible que dichas Señoras hiziesen este viage ni á pié,
ni a cavallo, regresó el monge á esta. Informado yo por él de la
referida inposibilidad y considerando que no podían permanecer
más en casa Sabater por no poder su primo suportar tanto gasto,
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ni ser posible hallar lugar donde colocarlas, les escribí aconseján-
dolas que se bolviesen al monasterio, á que se menifestaban ya
ellas inclinadas, y segun noticia creo que lo han verificado ya. Yo
las hubiera admitido, y mantenido en casa con el maior gusto y
caridad, igualmente que á qualquier otra Señora que tenga más
espíritu, valor y agilidad para hacer un viage tan largo, como va
ofrecí á V. S. S. De mi Señora Juana Garro y Señoras Graus nada
he sabido, é ignoro su paradero.—Deseo que se mantenga V. S.
con salud y robustez en medio de tantos trabajos y afflicciones, y
que no me excuse V. S. en quanto me reconozca útil para lo que
pueda servirla de alivio y consuelo, no cesando de rogar á Dios
guarde la importante vida de V. S. muchos años.—M. 1. Sra.—
Y. L. M. de V. S.—Su mas aff.° seg.' servidor y capellan.-
Fr. Benito Aoad de Gerri Presidente.—M. 1. Sra. D. Maria Fran-
cisca de Senunanat, Abadesa.

NOTES BIOGRÁFIQUES DE FRA JOSEPH DE JORDANA Y

D ' ARENY, PRIOR DE GERRI, DARRER ABAT DE SERRATEIX.-

177! a 1835.— Nasqué a Pujol, poble del abadiat de Gerri
en 1771, essent son pare Antoni de Jordana y d'Abella,
baró de Senallur. D'aquí que ordinariament fos conegut
en son temps pel Monjo Senaller.

En 1791 anà a estudiar lleys y cànons a Hosca, y en
1795 era secretari capitular del convent de Gerri, orde

-dantse de prevere a Solsona.
Desde i800 a 1825, per les visites pastorals que practicà

a pobles del abadiat de Gerri se pot deduir que era supe-
rior d'aquella casa.

A 3 d'Abril de 18o6, essent sacristà major y vicari ge-
neral de Gerri, representà a la seva comunitat en lo Capí-
tol General de l'Ordre, nombrantlo la Sagrada Congrega-
ció Benedictina Tarraconense definidor de la meteixa en
Maig de i8o6. En Abril de 1807 li encomenaren l'oració
necrològica en lo Capítol General, oració que s'acostu-
mava encarregar als més notables dels concurrents. La
meteixa Congregació lo nombrà son secretari general en
so de Setembre de i8o8.

En altre Capítol General que la propia Congregació
celebrà en 1814, li encomenaren per segona vegada l'ora-
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ció necrològica, excusantse de ferho a causa del mal estat
de salut en que's trobava.

En lo Capítol General de t8i6tingut a Romeral, essent
Fra Jordana sacristà, prior y vicari general de Gerri, lo
nombraren visitador de la Congregació, càrrech que des-
empenyà fins al Juliol de 1820, en que fou segona vegada
secretari general de la Congregació.

Aytambé assistí a dos Capítols Generals, en 1819
y 1825, com procurador del monestir de Gerri.

En 1828 (més d'Agost) passà de vicari general a Meya,
hont arreglà y posà pau y concordia en grans qüestions
anteriors que's tingueren ab los canonges. Lo molt acert
que en semblant ocasió demostrà, tal vegada contribuí a
que se'l destinés a ocupar l'abadia de Serrateix, qual en-
càrrech rebé en lo Setembre d'aquell meteix any 1828.

A 22 de Maig de 1829 prengué possessió de l'abadia de
Serrateix, nombrando novament definidor de la Congre

-gació y visitador general en 1831. A Serrateix vegé passar
lo desastrós y sanguinari any 1835, morint del sentiment
y tristesa que portà a son ànimo la destrucció y crema
dels convents, abans de terminar aquell any, en lo poble
de Capolat, prop de Berga. La seva darrera malaltia lo
atrapà residint a la casa Vilella. Entregà la seva ànima al
Senyor, comptant uns seixanta anys d'edat, entre sis y set
hores de la tarde del die 24 d'Agost. Sigué enterrat en lo
fossar de Sant Quintí de Taravil, iglesia sufragànea de la
parroquia de Sant Martí de Capolat.

De caràcter grave y respectuós, és son major elogi que
fou aymant de la pobresa, morint quasi pobre.

FRANCESCH CARRERAS Y CANDI
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CATALECH ESPELEOLOGIChi

DE CATALUNYA (I)

(Continuació)

PLA DE BAGES

Manresa. 102) — COVA DE SANT IGNASI. — Aquesta cova,
compresa dins 1'iglesia de la Companyia, y que dóna nom
a eixa, existeix efectivament, essent la mateixa en que'1
sant hi féu penitencia; però, transformada y formant part
integrant d'aquet lloch de devoció, la cito sols per l'ano-
menada que té.

ITINER. Manresa, estació de la línea de Barcelona a
Zaragoza y de Manresa a Berga. —TER. G. Conglomerats
caliços numulítichs. — BIBLI. Parcerisa y Quadrado; Go-
mis, An. de la Assoc. d'Excur. Catal., 1882; Puig y
Larraz.

Mura. 103)— BALMES DE Mut:A. —Al N. de la pobla-
ció, a la meitat del camí que va cap a la serra y camí de la
Barata, se troba l'entrada, que és molt petita. Se baixa per
uns escalons fets pera facilitar el pas, y s'entra en les am-
ples galeries que formen aquesta cova, adornades ab gran
nombre de columnes y transparents cristalisacions. S'hi
troba l'aragonito en gran quantitat. La llargada d'aquesta
cova és d'uns i6o metres. Es propietat del Sr. Vila de
Mura.

ITINEr. Camins carreters a Manresa y Sant Vicenç de
Castellet. —TER. G. Conglomerats ycalices numulítiques.
— BIBLI. Arnet, Bofill y Canal, Butll. de la Assoc. d'Excur-
sions Catal., any I I ; Prado, Puig y Larraz.

1o4)—AvENCIIs. —Prop l'anterior cova hi hà dos
avenchs per explorar encara.

(1) Lo CENTRE EXCURSIONISTA agrahirà moltíssim que tots los
socis que tinguen noticies de coves y avenclis no incloses en aquet
Catàlech se dignin enviarles pera completarlo, com també si hi hà
alguna nota equivocada que mereixi l'esmena.
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Santa Cecilia de Montserrat. 105)—LA COV A SANTA.

—Aixís s'anomena una caverna, de dimensions petites,
que dóna nom al serrat situat més amunt de la riera de
Marjanell. Es tradició que havia sigut habitada.

A poca distancia la montanya fa un replech conegut
ab el nom de Serrat dels Morts, hont s'hi han trobat sepul-
tures primitives formades ab lloses, totes ab la cara envers
l'Orient.

ITINER. La carretera de Barcelona a Lleyda passa molt
aprop. —TER. c. Cauces y conglomerats numulítichs. -
BIBLI. Catarineu, Carreras y Palau, L'Excur., 1881; Puig
y Larraz.

MONTSERRAT (1)

106)— COYA DEL MACARI. —Està situada en la part occi-
dental de la montanya, en el Canal del Mig-die, als vuyt
minuts d'haver entrat en aquet. Es petita, y a l'entrada hi
hà un bassal d'aigua.

ITINER. Desde Collbató; camí dolent. —TER. G. Conglo-
merat numulítich.— BIBLI. Torras, La Renaixensa, i88o, 1;
Puig y Larraz.

Io7) — BAUMA DEL REMAT.— Caverna que's troba vora'l
caminet que, rodejant la montanya de Montserrat, va
desde Collbató a can Massana, passant sempre per la vora
del conglomerat terciari. L'entrada és un forat molt petit
que dóna entrada a una gran sala d'uns 6 o 8 metres d'al-
çada, y que, segons diuen els pastors, pot contenir més
de 1,000 homes.

TER. G. Conglomerat numulíticll. — BIRLI. Bofill, But-
lletí de la Assoc. d'Excur. Catal.; Puig y Larraz.

1o8) —COVES DE MONTSERRAT O DE COLLBATÓ. —Són les
que tenen més anomenada de Catalunya, y, no obstant,
l'eminent espeleologista M. Martel digué que no oferien

(i) La situació d'aquesta montanya y el gran nombre de coves
que en ella hi han, m'han obligat a separarla de les comarques
vehines.
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res de particular. No poso la descripció perquè són molts
los qui ho han fet.

I1INER. De Barcelona a Martorell ab ferro-carril; de
Martorell a Collbató ab tartana. També s'hi pot anar
desde'1 monestir de Montserrat. —TER. G. Conglomerat
numulítich.— BIBLI. Pujades, Miñano, Madoz, Piferrer,
Balaguer, Bofill; Maureta y Thos, Barcelona.' Mem. de la
Com. del Mapa geol.; Puig y Larraz.

109) —COVA FREDA. —A una hora de Collbató (SE.).
Té 6o pams de fondaria per 25 d'altura. Es molt rallenta,
y d'això segurament li ve'1 nom que porta.

I io) — CONA D'ALFONso. — Al NO. de la montanya. A
una hora del Bruch de] mig. Té 45 pams de fondaria
per 30 d'alçada. En son interior hi crien els duchs, y té
molt bona aigua.

I •rlrEB. Bruch del mig; camí molt trencat. — TER. G.
Conglomerat numulítich. — EXPL. Ernili Pascual.

I I I) —COVA DE LARGADA. — A una hora del Bruch.
Té més de 200 pams d'alçada. Hi fan niu los rucarols de
roca y lii hà grans cortinatges d'eura en penjarelles. Es
d'una grandiositat imponent.

ITINER. Id. — TER. G. Ini. — EXPL. Id.
112) — COVA DE LES PRUNERES. — A dues hores del Bruch

del mig. Està situada a uns 800 metres sobre'l nivell del
mar, en la Coma Naps de dalt. Pren dit nom per haverhi
en sa entrada grupos de pruneres bordes.

I •rINER. Id. — TER. G. Id. — EXPL. Id.
I13)—CASA VELLA DE CAN .TORBA — AI SO., y a mitja

hora de bon camí. Es poch fonda. Hi havia hagut, ab el
temps, edificada una casa de la qual són testimoni el nom
que porta y unes runes que encara's conserven. A cent
passos cap a la dreta hi hà uns ecos y hi salta el Torrent
del Mig-die.

ITINER. Id. —TER. G. Id.
114) — CovA ROJA. — Està en el terme de Marganell, a

una hora de can Massana seguint la carretera que va a
Montserrat. Es conseqüencia d'una gran esllavissada de
pedres de la montanya de Montserrat. Té més de 300 pams
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d'alçada per molts pochs de fondaria. lli crien les àguiles.
1 15) — COVA DE LA VERGE•.. — Encar que no té cap inte-

rés pel nostre objecte, la citem per esser molt coneguda a
causa d'havershi trobat 1'imatge de la Verge de Montserrat.

Fou transformada en capella.
BIBLI. Balaguer, Guía de Montserrat; Puig y Larraz.
1IG)—COFA DEL DIABLE. - Està prop l'ermita de Sant

Dimes. Es molt petita. Mellor pot dirse gruta.
BIBLI. Id.
1 17)— COVA DE FRAY JOAN GARí. — Es una petita gruta

molt visitada a causa de la llegenda de que és objecte.
BIBLI. Id.
1 IS) —AVENCH O ESQUERDA DE SANT SALVADOR. — L'er-

mita d'aquet nom tenia un oratori aprofitant una cavitat
de roca que li serveix de sostre. Dintre d'aquell s'observa
en la roca que forma les parets una escletxa que manifesta
estar atravessada per una esquerda de grans dimensions.

BIBLI. Id.
I19) — COVA DE LA MENTIROSA.— S'anomena aixís per-

qu è en ella naix la font intermitent del mateix nom. Està
situada junt a la carretera que va al monestir, a poca'dis-
tancia de Monistrol. L'entrada és dificultosa, puix ha de
ferse tot arrastrantse, però desseguida s'aixampla y l'explo-
rador pot aixecarse. El total de la longitut que potseguirse
és d'uns 40 metres. An aquesta distancia tanca'l pas una
roca, vegentse, per un forat que té a uns 2 metres de terra,
que la galeria segueix a l'altre costat ele la roca.

ITINEIu. Monistrol. —TEN. G. Conglomerat numulítich.
— BIBLI. Ursul (J. J.), Hidrol. de la mont. de Montserrat;
Puig y Larraz.

120—AVENCHS O PONETONS DE MONTSERRAT. —Obren
ses boques en la part alta de la montanya. Set d'ells són
coneguts per un plano antich de la montanya, que's con-
serva en el monestir. Estén situats en els llochs anome-
nats Les Agulles, Collel de l'Arliga, Pinsvers y Ubaga del
torrent fondo. Tots estén per explorar.

BIBLI. Maureta y Thos, Barcelona: Mem. de la Com. del
Mapa Geol.; Puig y Larraz.
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MOYANLS

Moyà. 12! ) — COVA DE LA TOSCA. — Està situada al
costat de la capella de la Verge de la Tosca, al SO. de
Moyà y E. de Marfà. En ella brolla una font. Es un lloch
molt concorregut, per celebrarshi una romeria. Allí a la
'vora hi hà moltes altres grutes.

ITINER. Carretera de Manresa a Vich y de Moyà a Cal-
des. — TER. G. Cauces numulítiques. — BIBLI. Madoz,
Dic. geo.; Prado, Puig y Larraz.

Castellcir. 122)—En el castell de Castellcir hi hà una
cova molt gran, hont, diuen, se troben cranis petriiicats(?)

BIBLI. Intern. del Centre Excursionista.
I23)— LA COVA DE LA CASA VELLA. — Prop de la serra

Carbassa. En son interior hi hà la guilla o àcit carbònich.
BIBLI. Intern. del Centre Excursionista.

Sant Quirse Safaja. 123)—En lo serrat d'Ocata, o mon
-tanya de Puiggraciós, en lo termenal de Puigllunell ab Pan-

xarossa, hi hà un forat d'ahont surt vent, criantshi falsies.
BIBLI. Intern. del Centre Excursionista.
124) — BAU \tA DEL TRAVE. —•ESta situada en el single

del mateix nom. Es inaccessible sense escales.
BIBLI. Intern. del Centre Excursionista.
125)— Dalt del Ca (?) de Sant Quirse hi hà una cova.
BiBLI. Intern. del Centre Excursionista.
126)—A can Palomas de Bertí hi hà un gran forat

tapat per una llosa.
BIIILI. Intern. del Centre Excursionista.
(27) — FORAT DEL BACH DEL PRAT.— Està situat en una

ubaga de la propietat de can Prat de la Riba. Ne surt
molta humitat y devegades fumerola.

BIBLI. Intern. del Centre Excursionista.
128) — COSTA DEL VIDAL. — En la propietat del Marga-

rit hi hà'I forat d'aquet nom, per hont surt íumerola o

vapor d'aigua.
Bim.i. futerr. del Centre Excursionista..
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Montmany. 129) — Sobre Santa Eugenia hi hà un
forat dalt del single, el qual despedeix humitat y tiranthi
una pedra se sent que cau al aigua.

BiBLI. Inlerr-. del Centre Excursion isla.
130) —En la vinya dita la Castellà lii hà un gros forat

entre les roques, de fenòmens iguals al anterior. A ioo me-
tres de distancia y a uns ço de desnivell hi hà una petita
font que varia en sa producció.

13i) —En l'era de trillar de can Miquel de Montmany hi
hà un petit forat pel qual se sent una remor molt fonda.

La tradició assegura que aquestos forats comuniquen
ab el riu soterrani que porta l'aigua de la Bancó de Taga-
manent. (Aiguafreda a Bigues.)

A més de les anteriors, en les serres de Bertí hi hà un
gran nombre d'avenchs sense nom, que esperen encara a
algun explorador coratjós pera revelarla ses misterioses
belleses.

PLANA DE VICH

Sant Martí de Centelles. t 32)— En el castell, prop
de l'ermita, hi hà un avench de gran profonditat, que,
segons diu la tradició, los alarbs feyen servir pera comu-
nicarse, mitjansant una caverna, ab lo Congost.

BIBLI. Inlerr. del Centre Excursionista.

Sant Quirse de Besora. 133) —COVA DELS ENCANTATS.
—Aquet és el nom d'una cova que estava situada en el
serrat hont s'oviren les runes del castell de Montesquiu,
però fou destruida ab les obres del ferro-carril de Sant
Joan de les Abadesses. Segons indicis, per allí a la vora
n'hi hà altres.

ITINER. Sant Quirse, estació. —TER. G. Cauces numu-
lítiques. — BIBLI. Fiter, Bu11l. de la Assoc. d'Excur. Cata-
lana, 1II; Puig y Larraz.

Sant Joan de Fàbregues. 134)— CASA DG VALL. — Es
un forat situat ql mig d'un single hont nien les àguiles.
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Diuen que no té més que uns 4 o 5 metres de profunditat.
BIBLI. Intern. del Centre Excursionista.

Sant Pere de Casserres. 135) — LES TUNES. — Cova
situada a la mà esquerra del riu Ter. Forma una llarga
galeria interrompuda per una ensulciada.

BIBLI. Inter)' . del Centre Excursionista.

L'Esquiro l. 136) — COVA DE SUBIRANES. — Esta for-

mada per una galeria de ràpida pendent, y al final s'hi
troba un avench.

Seva (?). 137) —CovA DE SANT SEGIMION.— Es una pe-

tita gruta situada en la vessant occidental del Pich de

Matagalls, en el Montseny.
BIBLI. Madoz, Piferrer y Cuadrado; La Renaixensa, 1879;

Arabía, An. de la Soc. d'Excur. Catal., 1; Maureta y

Thos; Graells, Datos ined.: Puig y Larraz.

138)— COVA DE SANT MIQUEL DELS SANTS. — Està en la

mateixa vessant, però més avall que l'anterior. Segons tra-

dició, en ella visqué aquell sant.
BiBLI. Madoz, Piferrer; Arabia, An. de la Soc. d'Exc.

Catal., 1; Massó, Mem. de la Assoc. caja!. d'Excursions
cient., III; Maureta y Thos, Puig y Larraz.

PLA DEL LLOBREGAT

Castelldefels. 139) —Cova BONICA.
140) — COVA TOSCA.
141)— COVA FUMADA.

Aquestos són els noms de les tres coves quc's troben
en el terme. Totes tres tenen concrecions calices, essent la
darrera la més petita, però també la més visitada. En un

mapa del terme de Garraf, qual original del sigle XVI se

conserva en l'arxiu de la Seu de Barcelona, l'he vist
dibuixada, estant tancada per una paret, lo qual indica que

en aquella época estaria habitada.
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ITINER. Estació de la línea de Vilanova. —TER. G. Ca-
lices cretàcees.— BJRLI. Madoz, Maureta y Thos; Gomis,
Butll. de la Assoc. d'Exc. Catal., IV; Puig y Larraz.

Sant Cristòfol de Begues. 142) — Pou DE LES AGU-

LLES. — Avench situat en la part superior del serrat que va
desde'1 Puig de la Mola a Morella.

ITINER. Carretera a Gavà, estació de la línea de Vila
-nova. — TER. G. Cauces cretàcees.— BIBLI. Barallat y Car
-dona, L'Excur., 1882; Puig y Larraz.

143)—AVENCH DEL CLOS. —En el mateix serrat se troba
aquest avench, d'uns 3 metres de diàmetre y de profun-
ditat desconeguda.

BIBLI. Barallat, L'Excur., 1882; Puig y Larraz.

Torrelles de Llobregat. 144) —COVES DE CAN MAS. -

Són varies y están situades en la montanya qui'ls dóna nom.

Vallirana. 145)— COVES DE PENYA BLANCA. — Se tro-
ben vora la població y són molt fondes, al dir de la gent.

ITINER. Carretera de Barcelona a Zaragoza. — TER. G.

Margues triàsiques.— BIBLI. Casades, L'Excur., 1882; Puig
y Larraz.

146)— PENYA ESQUERDADA. — Avench situat en la pro-
pietat d'en Mas de les Fonis.

147)— AVENCH DE LES PORTES. — En la propietat de can
Muntaner. Es bastant gran.

PANADÈS

Albinyana. 148)—LA COVA DE VALLMAJOR. — Hi hà
grans filtracions d'aigua, lo qual, unit a una pendent molt
ràpida, fa que la seva baixada sia una mica perillosa.

149)— L'AVENCH DE L'ARLÁ. —En el mateix terme.

Altafulla. 150)—LA COVA D ' ALTAFULLA. —Esta situada
al nord d'aquet poble.
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TER. G. Cauces miocèniques (Burdigalense).

Bruch. 151)—LA COVA. —Casa edificada, prop del
I3ruch de dalt, dins d'una cova formada per un single de

roca caliça. En l'interior hi hà una font de molt bona dèu.
152)—Cov,\ DE CAN SOLA.—A una hora, seguint la car-

retera d'1;ualada. Té uns loo pams d'alçada per 75 de
fondada. En l'interior hi hà aigua.

NORBERT FONT ï SAGUÉ
(Seguirà)

CRONICA DEL CENTRE

SESSIONS OFICIALS

FESTA PATRONAL DE SANT JORDI.—Va tenir lloch el die 23,
diada del sant patró de Catalunya, ab assistencia dels represen-
tants de gaire bé totes les societats catalanistes y- nombrosa con-
currencia d'associats. Oberta la sessió pel president del CENTRE,
D. Lluís Marià Vidal ab oportunes paraules, es va llegir un tre-
ball del Sr. Font y Sagué a propòsit per l'acte que's celebrava:
Per què Sant Jordi és patró de Catalunya. Després, alternats ab

poesies dels Srs. Lluis Baptista Nadal, Ubach y Vinyeta, Rocamora,
Ornar y Massó Torrents, es va donar lectura dels treballs en prosa
Un enterro a montanya, del Sr. Bosch de la Trinxeria; Un recort
d'una diada. del Sr. Comas; Una visita a Sant Jordi, del Sr. Gal

-bany, y El daguer del Arrabal, del Sr. Busquets y Punset.
Va ser, en conjunt, una agradable vetllada, v tots els assistents

donaven sovint mostres de que'ls hi plavia.

SESStó PREPARÀTORIA.— S'havia anunciat que'I die 14 es cele-

braria la sessió preparatoria per una excursió a Figueres, Castelló

d'Empuries y Cadaquers, qué's devia efectuar els dies 18 y ]9;

però no haventse pogut combinar aquesta, s'en va proposar una

altra pels meteixos dics a Poblet y Santes Creus.

VISITA OFICIAL

VISITA A LA COLECCIó DE CERÁMICA DE D. JOSEPH FONT Y

Gu.Nl,Á. — Lo dic 4 d'aquet mes tingué lloch la visita a la colecció
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de ceràmica del arquitecte D. Joseph Font y Gumà, ab assistencia
dels socis Srs. Vidal, Maspons, Perez, Capella, Bofarull, Maresch,
Carsi, Quera, Canals, Brunet, Colomer, Vayreda y Mr. Pastor
Willy, foraster, presentat pel soci Sr. Flegenheinen.

La colecció consisteix en rajoles catalanes de moltes èpoques y
estils, formant un conjunt altament interessant y instructiu, com
se compondrà solament al saber que s'hi conten uns 170 dibuixos
diferents, dels quals 64 són escuts, y que en total pujen a unes 500
les peces coleccionades.

El Sr. Font, que ab molta amabilitat acompanyà als seus visi
-tants per les sales hont.té distribuides aquestes antigues obres de

[industria ceràmica, cuidà d'anar cridant l'atenció sobre d'aquelles
que-, per sa procedencia, època o estat de conservació, eren més
dignes d'examinarse, y exposà ab claretat les agrupacions en que

venen a trobarse classificades, y que són les següents:
i.°^ grupo. Rajoles catalanes de dibuix àrabe.
Les més notables d'aquet grupo són les procedents de Santa

Colonia de Queralt, iglesia de Sant Antoni Abat de Barcelona y
del castell d'Aramprunyà, totes del segle XV; les de Montalegre
y alguna altra de la provincia de Saragoça, del segle XVI.

z.°° grupo. Rajoles catalanesbòtiques ab influencia àrabe.
La niés notable d'aquet grupo per son tamany y dibuix és una

d'un tipo molt semblant a les que formaven lo paviment de la que
fou tribuna dels reys d'Aragó en la nostra Catedral. Aquesta rajola
pertany a últims del segle XIV o principis del XV. Es de fornia
quadrada y té 38 centímetres de costat.

3.° grupo. Rajoles catalanes gòtiques.
Més nombrós aquet grupo que'ls anteriors, mereixen citarse

entre sos exemplars més triats los procedents de la Selva (del camp
de Tarragona), de forma exagonal prolongada que porta una ins-
cripció en lletra gòtica, y una de forma quadrada que va colocada
en lo centre d'aquestes, y és un escut format per dues barres sur-
montades per una elegant corona real. Les del castell de Cànoves,
Centelles, Santes Creus, Poblet, Palma de Mallorca, Girona, y les
de la Casa de la Ciutat y convent de Junqueres de Barcelona, y
una procedent de ('iglesia vella de Manises, que porta al voltant
una inscripció en lletra gòtica, totes del segle XV.

4. grupo. Rajoles catalanes gòliques ab influencia del Renai-
xement.

La major part d'aquestes rajoles procedeixen dels convents de
Montesion, Sant Pere de les Puches, Sant Joan de Jerusalem,
Santa Agna, Sant Francesch, Carme y Angels, d'aquesta ciutat, y
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de Montserrat, Vulpellach, Cervelló, Pedralbes, Tarragona, Vila

-franca, Sant Miquel d'Erdol y molts altres castells y cases senyo

-rials de tota Catalunya y deis regnes d'Aragó y Valencia. Aquestes

rajoles pertanyen a la primera meitat del segle XVI; alguna d'elles

porta la feixa, y altressón escuts deis abats d'algun monestir: aixís

és que pot deduhirse perfectament sa verdadera antiguetat.

5.°' grupo. Rajoles catalanes del Renaixement.
Aquet grupo y l'anterior són los més nombrosos de la colecció.

Són procedents deis meteixos llochs, podentse atribuhir funda^ia-
ment a la segona meitat del segle XVI, essent de notar que al

promediar aqueix segle va desapareixent la reminiscencia gòtica

que havien conservat fins llavors presentantse ab dibuixos franca-
ment del Renaixement, y al esser a últims del meteix segle y prin-
cipis del XVII comença a accentuarse I'induencia barroca, entrant
aquet ram de la ceràmica, per lo que toca a Catalunya, en una

marcada decadencia.
6. grupo. Decadencia del Renaixement.
Pertanyen a aquet grupo unes rajoles ab escuts de la casa de

Cardona, que foren trobades, segons diuen, en lo convent de

Bellpuig.
La visita resultà, com abans heno dit, sumament instructiva, y

no podia menys d'esser aixís tractantse d'una colecció d'obres

pertanyents totes a un meteix ram, constituhint una veritable

especialitat, y permetent abraçar ab una ullada l'historia d'aqueixa

branca de ('industria en llarga serie de sedles a la nostra terra, per

lo qual se ve en coneixement del gust que dominava en les habi-
tacions distingides d'aquells temps, deis progressos que feya la

fabricació, y de l'influencia que rebia del medi artístich dominant

en cada època.
Es, donchs, molt laudable el zel y l'entusiasme ab que a força

d'anys, de molesties y de dispendis ha anat el Sr. Font arreple-

gant una tant valiosa y interessant colecció.

CONFERENCIE S

VI die I.r va llegir el nostre president un treball de D. Lluís

Martorell titulat: Excursió a Fernando Poo. Tots els assistents

varen poguer apreciar lo molt que l'autor coneix aquella illa afri-

cana, en la qual tant variada és la naturalesa com típiques les

costums dels que l'habiten.
El die 8, et seu autor, D. Pere Pagès y Rueda, va donar lectura

de la Memoria de l'excursió als singles de Talaixh y Sant A niol.
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Aquesta lectura va ser acompanyada ab l'exhibició de clixés foto-
gràfichs, presos pels Srs. Torras y Pagès durant l'excursió per
aquelles escabroses valls pirenenques. Les fotografies es van posar
a la vista del públich per medi de projeccions iluminoses, com
s'ha fet altres vegades en el-CENTRE.

El die 29 es va llegir el notable estudi degut al nostre company
D. Ramon N. Comas sobre L'esculptor català Amadeu. La pacienta
investigació que suposa per arribar a reunir tants datos sobre la
vida del remarcable artista, tant poc conegut entre nosaltres, ab
tot y haver produhit tant, al meteix temps que'1 delicat criteri
artístich ab que l'autor feya ressaltar davant del públich les obres
més sobressurtints de l'Amadeu, varen satisfer sobre manera a la
concurrencia, que rebé'I treball ab forts picaments de mans.

D. Ignasi Farré y Carrió, prou conegut pels seus llarchs estu-
dis gramaticals, ha donat tots els dilluns no festius d'aquet mes
un veritable curs de gramàtica catalana, que continuarà durant el
mes vinent.

NOVES

El die 13 va morir, després d'una curta malaltia, el reputar
notari de Vilafranca del Panadès D. Pere Secases. Sempre havia
sigut un bon català y havia donat mostres de simpatia envers el
CENTRE ExcuRSIONISrA, del que n'era soci delegat. Tots els qui'I
coneixien havien tingut ocasió d'apreciar ses grans qualitats y
esperaven encara molt de] seu talent y del seu ferm caràcter.

—Com cada mes, tenint lo grat deber de parlar del espandi-
ment de la nostra llengua.

Per causa de la suspensió de que foren víctimes a Barcelona,
es publiquen al Vendrell La Renaixensa y a Girona Lo Regiona-
lista. El die 25, l'Assamblea Catalanista es va reunir en el teatre
Principal de Girona. Van assistirhi més de 300 delegats de distin-
tes poblacions de Catalunya. Aquet sol fet indica com se va des-
pertant l'esperit del poble català.

Lo CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA sols 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. —Tip. L'Avenç: Ronda de 1'Universitat, 4.— Telefono t t 5
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