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L'EXCURSIONISME Y L'ARQUEOLOGIA

Un dels nostres més grans pensadors moderns rego -
neix en Catalunya la potencia anés que de fer coses noves
de fer-se-les propries (i), facultat que, si la veyem clara-
ment en totes les manifestacions de l'ànima catalana, no
podia deixar de resplendir d'una manera particular en lo
que'n podriem dir historia dels centres y associacions que
conreuen l'excursionisme en nostra terra. Les societats
excursionistes entre nosaltres han revestit un caràcter
especial, que no's nota d'un modo tant directe en les fun-
dades en altres paísos. És que la gent catalana, tant pràc-
tica en totes ses coses, al volguer aclimatar unes entitats
que's dediquessin a l'excursionisme, va sapiguer donar-les
un aspecte y un fons eminentment útil y fecon, no tras-
plantant una senzilla afició en lo que hem convingut en
anomenar sport o alpinisme, no important únicament una
manera d'enrobustir el còs, sinó fent que's tractés d'unes
aplegues de gent de bona voluntat que tinguessin per
objecte l'estudi de la patria.

Per això, al reunir-se cinch joves y a l'empendre'l dia
26 de Novembre de 1876 una sortida a Montgat, veyem
que, entusiasmats y contents per aquella forada purament
particular, al determinar fundar una associació d'excur-
sionistes ho fan a l'objecte de que aquesta «pogués estu-

(i) Joseph Torras y Bages: La tradició catalana.
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diar les riqueses de nostra terra baix els diferents aspectes
científich, artístich y literari», a fi de «que'ls estudis por-
tats a cap fins aleshores per alguns dels reunits obeissen a
un plan fixo, inspirant-se en les profitoses y nobles idees
del catalanisme », segons expressa l'iniciador y president
de la que resultà esser la primera societat excursionista
d'Espanya, en Joseph Fiter y Inglès (i). Responent a tant
nobles ideals, se donà a la naixent entitat un nom que per
sí sol ja és el resum claríssim d'un programa eminent-
ment pràctich, titulant-la: «Associació Catalanista d'Ex-
cursions Científicas».

Aixís aquell excursionisme híbrid, frívol y séns ideals
superiors que tant gran desenrotllament ha pres en altres
terres, o sia lo que, imitant una frase o locució avuy molt
posada en tots els llavis, podriem dir-ne l'excursionisme
per l'excursionisme, aquell que solament sap veure al còs
de l'individu y no a l'ànima dels pobles, aquí a Cata-
lunya no hi existeix, ni hi fa certament cap falta. El caràc-
ter català no podia pendre a l'excursionisme com un fi,
sinó com un medi pera atènyer quelcom tant important
com és el coneixement de la patria. Per això és eminent-
ment catalanista y profondament científich. Ja prenga
l'aspecte de culte a les belles arts, a la llengua, a l'historia
y arqueologia, a lo que'n diem folk-lore, a la geologia y
espeleologia o algun altre de les ciencies naturals, a la
literatura, geografia y medecina, sempre dirigeix la vista
al mellor coneixement de Catalunya.

Els reglaments de les corporacions excursionistes cata-
lanes sempre se són encaminats a lo mateix, y el de la pre-
sent societat ho diu terminantment: que «el CENTRE

EXCURSIONISTA té per objecte recórrer les comarques de
Catalunya a fi de conèixer, estudiar- y conservar tot lo
que hi ofereixin de notable la naturalesa, l'historia, l'art
y la literatura en totes llurs manifestacions, aixís com la
llengua, les tradicions, les costums de sos habitants, va-

(i) Memorias de l'Associació Catalanista d'Excursions Çientíficas,
volum I, pàgines 2 y 3.
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lent-se de l'excursionisme pera divulgar llur coneixement
y fomentar l'estimació que mereixen» (i).

Comprenent-ho aixís nostre poble, que sap definir
quasi sempre ab tanta ingenuitat com exactitut, s'ha cre-
gut que l'excursionisme era com el mateix catalanisme
posat a la pràctica, resultant l'excursionista una especie
d'avançada dels predicadors de la patria, una mena de
missioner que va a enamorar-se més y més de Catalunya
y vol comunicar son amor als altres fills de la terra que'1
tinguen esmortuit.

Volent el CENTRE ExCURSIONISTA DE CATALUNYA Com-
memorar d'una manera apropriada ses festes jubilars del
vinticinquè aniversari de l'institució de l'excursionisme
català, ha pretingut que en unes quantes memories s'expli-
qués què és y deu esser objecte de sos treballs y estudis,
aixecant aixís una especie de monument literari que cons-
tituís la mellor apologia de la seva manera d'entendre y
fer pràctich l'excursionisme, a fi de refermar als socis a
que perseverin en tant profitoses, nobles y patriòtiques
aficions. Aquestes memories crech que han d'esser també
una especie de balanç de lo que han fet les agrupacions
excursionistes d'ençà que són fundades, perquè's vegi
palesament I'importancia que tenen y com són un podero-
síssim element de cultura, al mateix temps que un gran
medi pera arribar a la completa vivificació de la Patria
nostra que s'ha de tornar, a la vida d'ara, resultant ab
l'ànima d'un poble que té un passat honrosíssim y ab el
còs d'una nació verdaderament avençada, culta y digna
de figurar entre'ls demés grans pobles.

Responent a un convit, que no sé si agrair o deplorar,
y que per mi venia a resultar un manament, fet per alguns
.membres de la Junta Directiva d'aquest CENTRE, de que
portés la paraula explicant les relacions que hi ha entre
l'excursionisme y l'Arqueologia o presentés l'excursionis-
me baix el punt de vista arqueològich, may siga no més
que per l'obligació que tinch de respondre a tantes aten-

(3) Article 2° del Reglament.
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cions com tinch rebudes y que guardo en el sagrari del
cor, haig d'alçar la meva veu y ocupar aquest lloch, en el
que no podré expressar-hi més que l'estimació ab que un
entusiasta aficionat a l'arqueologia segueix els treballs
d'aquest CENTRE ExcuRSIONISTA. Res més que donar-vos
una prova d'agraiment puch pretendre.

L'Arqueologia, no essent altra cosa que l'estudi del
passat per medi deis monuments y una manera de fer
visible la tradició deis pobles pels datos que han deixat
consignats en les seves obres, ha d'esser certament un gran
adjutori y guia pera conèixer a Catalunya. La fisonomia
propria de nostra terra, per efecte d'una serie de tempes-
tats que li han passat pel damunt, quasi fóra absoluta-
ment transformada y fins desapareguda, anant fonent -se
del tot en pochs anys més, a no esser la forta reviscolada
que li ha donat una providencial renaixença.

Els monuments que atestimonien ab llenguatge ben
expressiu les èpoques de bon o malestar, de riquesa o
pobresa, potencia o defalliment, com si fossen fites immo-
b l es y joyells ab que les generacions totes varen pretenir
ornar a Catalun ya y que com a tals expliquen les alterna-
tives per que aquesta passà, han començat a esser recu-
llits, ordenats y estudiats, essent per tots els que ab ells
han volgut fixar-se una verdadera revelació. Aixís s'és vist
com se podien trobar les característiques constitutives
d'una nacionalitat independent, s'ha pogut regonèixer
com aquesta tenia gran importancia si la relacionem ab
les idees de bellesa, s'ha deduit l'empenta artística d'un
poble y la seva vàlua com a polítich y pensador.

Perquè, senyors, nos pot negar que és molt gran el
servey que pot fer la ciencia arqueològica a la causa de la
terra. Ella, solament l'Arqueologia, pot escriure-ns les pri-
meres pàgines de l'historia catalana; ab una de ses rames,
la proto-historia, se'ns han de donar preuades noticies
sobre uns temps deis que l'historia, impotent, havia deixat
en blanch sos fulls; ens ha presentat els gegantins mo-
numents megalítichs discorrent sobre sa destinació; ha
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explorat les còves, deduint el genre de vida dels que les
havien habitades, l'estat de la seva industria, llurs neces-
sitats, sa veneració y estima pels morts; deduint fins els
restes del llenguatge dels que primerament s'establiren
al norest de l'Iberia.

Dirigint l'Arqueologia ses observacions a monuments
ja no tant fàcils d'esser mal compresos, ha començat a fer
veure l'importancia que realment tingueren antigues colo-
nies y ciutats ab prou feines mentades pels antichs geò-
grafs y historiadors, ella ha donat explicacions sobre la
categoria, règim, families, edificis y magnificencia que
devia haver-hi en nostres poblacions gregues y romanes;
ha senyalat l'influencia que aquestes tingueren com a ele-
ment civilisador, ha desentranyat els secrets de làpides y
inscripcions; cada dia'ns ha anat descobrint noves villae y

poblats pels que's dedueix el sistema de vida y la corrup-
ció que anava invadint tot l'imperi de Roma y vingué a
deturar ab ses celestials ensenyances la Religió Cristiana.
Avuy ab la ciencia del passat podem relatar ab interiori-
tats de tendresa incomparable lo que fou la rápida difusió
del Cristianisme y la transformació que ab ell s'operà per
totes parts, interpretant-se'ls tipos iconogràfichs ab que's
parlava un llenguatge simbòlich que's referia a l'ànima
dels iniciats.

De l'estudi dels monuments mig -evals podem treure-n
irrecusables arguments pera explicar els orígens verdade-
rament de ferro de nostra nacionalitat, les influencies y
ajudes ab que s'anà formant y enrobustint y ]'indepen-
dencia a que arribà ben aviat. En ells hi veurem segellada
la potencia de la vella Catalunya, la seva creixença y for-
talesa y ]'unitat de la raça que pobla'l territori que va
desde les Corberes y els estanys de Salzes fins a l'Ebre.
L'arqueologia'ns proporcionará mil arguments pera tro

-nar contra aquestes arbitraries divisions de lo que és un y
indivisible, els monuments clamaran sempre contra trac

-tats y imposicions; ells han d'induir-nos a que treballem
pera que s'acabi lo que no té raó d'esser; ells per nosaltres
han de resultar més eloqüents que les falses fronteres pera
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senyalar-nos aon són realment les fites de nostre secular
casal y patrimoni.

D'aquest coneixement del temps passat n'apendrem les
glories genuines de nostra patria; com ella tingué èpo-
ques de grandesa artística y industrial, essent no una terra
d'envilits mercaders, com algú ha dit pera rebaixar-nos,
sinó un poble en perfecta armonía de facultats que, sense
descuidar l'avenç material, sapigué mostrar-se de cor enlai-
rat y profondament enamorat de la Bellesa, enamorament
que volgué deixar consignat fins en les naus que sortien
de ses dreçanes y en les lleugeres arcades de ses llotges
pera la contractació.

Aixís, sense quasi adonar-nos-en, l'Arqueologia'ns por-
tará al davant un verdader programa de revindicacions;
nos farà memoria pera anyorar los d'uns temps de prospe-
ritat y potencia en tots els ordres, temps que, si'ls compa-
rem ab els d'avuy, han d'afrontar-nos de que contemplem
impassibles com s'enderroca un gran edifici que amenaça
emportar-se'n la casa nostra en mig de ses ruïnes. Si diri.-
gim els ulls ais monuments del passat, cada dia ensopega-
rem ab nous motius pera que no'ns avergonyim, ans ens
honrem, ab esser fills de Catalunyá.

Si avuy podem començar a enorgullir-nos d'haver tin-
gut un art propri y ben diferent del de les altres agrupa-
cions de l'Estat espanyol, a l'Arqueologia ho devem. Sense
ella encara no hauriem començat a reclamar un lloch
entre'ls pobles que s'han mostrat entusiastes per l'Art, en
va hauriem pretingut englobar nostres produccions ab les
que'1s tractadistes han estudiat de les altres terres. Podent
reclamar un lloch ben ovirador entre'ls planetes, no podem
contentar-nos ab passar entre'ls satèlits.

L'investigació entre les obres de I'avior ha d'esser, sobre
tot, una font pera sadollar-nos en l'amor a la patria y un
motiu poderosíssim pera emmirallar-nos en un passat de
glories, resultant un dels més abundosos rius ab que s'ha
de regar la renaixença catalana. Perquè, senyors, estich
convençut de que és impossible hi hagi qui estudii nos-
tres vells monuments y no's converteixi en admirador de
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qui'Is ha bastit y devot entusiasta de la terra que ab ells
s'enjoya. No's dóna un arqueòlech estudiós y imparcial
que al dedicar-se a discórrer sobre la riquesa monumental
de la nostra patria nos torni escalfat apologista del poble
que en ells pot gloriar-se ab tanta de raó.

Y, efectivament, ¿qui no queda admirat de tantes
obres com ens ha llegat un passat gloriós? Parem-nos, si
no, davant les portentoses catedrals d'Urgell, Elna y la
vella de Lleida y dels monastirs y abadies que s'alçaven
en tots els indrets de la terra; Sant Martí de Canigó,
Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pere de Roda,
Vilabertran, Cornellà del Conflent, Arlés, Sant Miquel
de Cuixà, Sant Benet de Bages, Casserres, Poblet, Sanies
Creus, ab tantes d'altres, y de les iglesies de Tarrassa, Be-
salú, Porqueres, Frontanyà, ,Sant Pau del Camp, Sant Pere
de les Puches, Galligans, Agramunt y mil més. En aque-
lles navades imposants, encara que sense feresa, tant ben
tallades com sabiament closes; en els valents y elevats
cloquers; en els claustres sempre plens de poesia y grans
àlbums, aon s'explayà la feconda inventiva y bon gust
d'uns vers artistes; en aquells motius ornamentals, may
bojament prodigats y sempre mesuradament repartits,
podem notar-hi'ls diferents aspectes que pren un poble fins
que's constitueix; ells ens personifiquen, per dir-ho aixís,
l'època que va desde'ls pruners comtes fins al naixement
del Conqueridor; ells ens retraten els perfils caracterís-
tichs del poble que va alçar-los, enemich de poch raona

-des pompes, seriós y ordenat en ses expansions.
Y si de les joyes de l'art romànich passem a la contem

-plació de les gòtiques, ¿podrem sustreure-ns a l'encant
de tantes magnificencies? Aquí tenim les sèus de Barce-
lona, Gerona y Tortosa, les iglesies de Santa Maria del
Mar, del Pi y Sant Just, les de Cervera, Manresa, Santa
Colonia de Queralt, Perpinyà, Pedralbes, Vallbona, Bala-
guer, etc.; tants claustres, molts d'ells ab afiligranats tre-
pats, y entre ells el de Vich al cap; tants cloquers, dels
que'! de Lleida és ab justicia'! caporal, han de comuni-
car-nos profitoses ensenyances. L'art gòtich, de tant espe-
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cial aspecte en nostra terra y que bé podem anomenar
gòtic/ català, ens ha de donar el segell de l'època tant glo-
riosa deis Comtes-Reys, temps de potencia y d'expansió
continua; ell ens retrata l'esperit de l'agrupació humana
que ab més traça ha sapigut agermanar la tradició de la
terra, el romanisme, ab l'art vingut del Nord; ell revelà a
un poble que sap assimilar-se lo bo deis altres sense des-
naturalisar-se. Si'ns fixem en els detalls sobressortints en
tals monuments, desseguit ens acusaran una gent ab rara
armonía de facultats: en la quasi absencia d'archs-botants
y agulles enlairades pretenciosament s'hi veurà al que
continuament dirigeix la vista a la raó d'ésser de les coses
y a 1'enemich de les desordenacions per sublims que puguen
semblar; en les naus esbeltes y altives s'hi apuntarà un
poble hardit en ses empreses y que un cop ha vist lo que
li és profitós no admet distancies ni obstacles; en les ben
encertades ponderacions de forces y resistencies, sempre
resoltes ab naturalitat y senzillesa, s'hi regoneixerá a uns
constructors dignes de tal nom y eminentment pràctichs.

Però si d'aquests temps de gloria y independencia pas-
sem als de defalliment y absorció no deixarem d'observar
també la vida de Catalunya marcada en la seva carrera
artística. Perquè és una veritat que hi ha una gran relació
entre la grandesa política y la monumental de les nacions.
Aixís, si estudiem el Renaixement, al veure lo molt que
a l'art neo-clàssich li costà d'entrar en nostra casa, l'oposi-
ció que'ls artistes verament catalans li feren, ab tot y
comptar l'anomenat classicisme ab la protecció de monar-
ques, prelats, senyors y fins de les ordres religioses, en
això se'ns hi representa la lluita entre l'esperit de la terra
personificat en sos artistes y el cesarisme o centralisme
que, formant poderosa escola, s'havia anat apoderant quasi
del tot deis elements que devien exercir de directors. En
tal lluita artística, allargada fins ben acabat el segle XVI
y que pot-ser cap altre poble sapigué sostenir tant de temps,
en el triomf definitiu encara que tardà del Renaixement
podem interpretar-hi'l gran preliminar de la caiguda de
Catalunya. Tot era qüestió d'un temps que ab un segle ja
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hagué transcorregut. La decadencia a que havia anat
cayent l'ànima catalana se'ns manifesta en les construc-
cions y obres d'art, de les que pot afirmar-se que les més
passadores se deuen als forasters, restant les que són de
nostres mestres fredes y sense inspiració, fruit del fet
d'anar aplicant servilment els cànons y regles del Vitrubi
y del Vignola. Allà no s'hi veu ja a l'art català dels
temps anteriors: ha desaparegut lindependencia y fins el
caràcter.

Però si no'ns referim tant sols a l'arquitectura, si mi-
rem les altres dues Arts Belles, que també d'un modo tant
directe són objecte de l'Arqueologia, no sols per lo que
són en sí, sinó també per la manera com informen a les
arts industrials y sumptuaries, si contemplem la pintura y
l'esculptura, ¿quant y quant tenim d'agrair a la Ciencia
Arqueològica? A ningú, fins fa ben poch, se li havia acu-
dit tributar alguns mots d'admiració als vells esmagina}-res
y pintors de la nostra terra. Catalunya havia produit ab
anterioritat al Renaixement, ella no sapigué o no va
poguer seguir les corrents y's quedà retraçada. Ses obres
anteriors, motejades de barbres y despreciativament ab el
dictat de gòtiques, devien quedar oblidades si no hagues-
sin vingut els moderns estudis que'ns han demostrat com
no tenim d'anar a buscar artistes fòra de casa pera parlar
de l'art mig-eval. Avuy podem començar a presentar unes
produccions que ben sovint poden sostenir la comparació
ab lo mellor que en igualtat d'època se produïa en altres
terres. Y, lo que és més especial, sabem que les composi

-cions pictòriques y esculptòriques de casa són estimades y
figuren en les pinacoteques estrangeres y tot-hom vol
atribuir-se-les a ses escoles, de manera que si no'ns movem
anem a quedar despullats per nostra incuria. Davant de
les riqueses que en pintura y esculptura romàniques y
gòtiques tenim, per exemple al Museu Episcopal de Vich,
a les catedrals de Barcelona, Tortosa y Tarragona, a Tar-
rassa, Gerona y Castelló d'Ampuries, ¿qui negarà que
poden comptar nostra terra entre'ls pobles més artistes?

Y si, per últim, ràpidament inquirim sobre l'estat
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industrial de Catalunya en aquells ditxosos temps, ¡quins
espais més grans s'ofereixen a nostra vista degut a l'Ar-
queologia! En Capmany va estudiar molts deis antichs
gremis barcelonins, però'ns faltava conèixer les obres deis
agremiats y de tants com se dedicaven als més nobles ofi-
cis en tota la terra catalana. Avuy sabem que l'excel•lent
constitució gremial estava en relació ab les obres que pro-
duïen aquells experts mestres. Aixís, ara podem reivindi-
car-nos y gloriar-nos deis teixits que's produïen pels fusta-
ners, velluters, velers y teixidors de seda; de les pomposes
peces de guadamacil que ab sos daurats y gaufrats anaven
a realçar aixís les parets del palau senyorial com eis fron-
ters deis altars; de les inagotables mostres decoratives deis
ceramistes y rejolers, ja fetes ab tons metàlichs, rivalisant
ab les produccions genuinament moresques, ja ab el
característich blau; de les fines copes y capritxosos atuells
ab que'ls vidriaires semblava feyen gala de son enginy y
bon gust; deis pomposos cofres, artibanchs y armaris deis
caixers y deis moblistes, enriquits ab treballs del daurador
y pintor, realçats ab la destresa del serraller y pacientment
avaluats ab la traça del tallista, ab la minuciositat y fecun-
dia del incrustador; deis esplèndids reixats, rotllos, cande-
lers, perns y picaportes deis genials y valents forjadors;
de les soperbes joyes, pitxers, càlzers y custodies deis
argenters y esmaltadors, honra encar avuy d'iglesies y
col • leccionistes y patent demostració de com és fals allò
de l'avara povertà dei catalani; deis fastuosos brodats, pro-
digats especialment en el servey diví, en eis que tant
sovint escau del tot l'antiga denominació de pintures a
l'agulla; de les delicadeses prodigades pels vells escriptors
y miniaturistes en histories, caplletres y rúbriques deis
còdex y manuscrits. ¡Quants noms illustres podem avuy
retreure, ab l'orgull del que'ls té per germans, després de
fer admirar les produccions que certament els immortali-
sen! Mercès ais treballs deis arqueòlechs, Catalunya pot
vanagloriar-se presentant llargues llistes, no sois d'arqui-
tectes, esculptors y pintors, sinó també de tapicers, broda-
dors, argenters, esmaltadors, campaners, organers, rellot-
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gers, forjadors, etc. Y tants apellidos genuinament nostres
bé són prous pera honrar y vindicar la terra catalana!

Veus-aquí donchs lo que'ns ensenya la Ciencia Arqueo-
lògica y els serveis que d'ella poden esperar-se especialís-
simament per la causa de la Patria. No haig d'insistir més
en lo que pot-ser molts ne diran apassionada apologia.

L'excursionisme, al proposar-se conèixer a Catalunya,
no pot desperdiciar una manera tant racional y complerta
d'investigació com és l'Arqueologia; no deu tirar a l'oblit
una ciencia que de tal manera pot proporcionar-li ad-
jutori.

Per altra part, és tant gran la conexió que hi ha entre
excursionisme y arqueologia, que fins m'atreviria a dir
que'] primer és un curs pràctich de la segona, puix que
posa en contacte immediat y directe ab els monuments de
que treu les seves ensenyances aquella ciencia. A l'excur-
sionista que té ulls se li presenta continuament un llibre
obert aon no ha de fer més que llegir. Al recórrer tots els
indrets de Catalunya per mil encontrades, se li ofereixen
exemplars que fan la delicia de l'arqueòlech y que no deuen
pas despreciar-se si's vol cumplir ab lo que forma'l pro-
grama de l'excursionisme català.

Essent l'arqueologia una ciencia eminentment práctica,
resulta que en ella no n'hi ha prou ab l'estudiar els volums
dels tractadistes, ni és lo de més fixar-se teòricament en
quines sien les especialitats y característiques de les èpo-
ques: es necessari l'estudi directe dels models y la compa-
ració constant entre'ls mateixos. De ben poca cosa servei

-xen a l'arqueòlech les descripcions de monuments, ni'ls
enamoraments platònichs de les belleses dexifrades per un
autor; es indispensable que un observi per sí mateix y
tinga'l degut acert en en,J^morar-se de les obres del passat,
no fent-ho ab una admi pAció cega, sinó sapiguent triar y
escullir entre lo molt bo que hi ha y lo dolent, que no'n
falta, per cert, en tots els temps, deixant aquest o adme-
tent-lo condicionalment y aprofitant lo que sia realment
excels pera posar-ho a l'admiració deis que puguin sentir.
En el Congrés Científich Internacional dels Catòlichs,



tingut a Friburg l'any 1897, un professor de 1'Universi-
tat Catòlica de Lille, l'abbé Boulay, deya que «si voleu
entendre les ciencies modernes, no n'hi ha prou ab llegir
els manuals ni tampoch els treballs deis especialistes: és
necessari posar en pràctica'Is mètodes, experimentar y
observar, veure per un mateix y veure bé» (i). Donchs en
lo que diuen aquestes paraules, en veure directament y bé,
consisteix l'avençar dins el coneixement de l'arqueologia.
Els tractats y estudis dels altres, ben garbellats y triats,
poden servir molt com a preparació y guia: lo demés
deuen fer-ho les excursions.

Y no's trobi pretenciós que diga lo que a mi'm consta
per l'experiencia ; però lo cert és que de lo poquíssim que
sé en tal ciencia, n'he adquirit més en cada una de les
excursions que m'ha sigut possible empendre, que no pas
en l'estudi deis autors que m'han vingut a mans. En les
pelegrinacions monumentals que qualsevol faci, cada dia
li apareixeran problemes y solucions noves, tornant -se a la
llar ab un caudal d'observacions que per lo intimes són
doblement profitoses *. Lo que un s'aprèn ab el propri es-
forç, discorrent y comparant ab lo anteriorment conegut,
tot-hom sap que's grava d'una manera indeleble, quedant
sempre més fàcilment que no pas les ensenyances rebudes
dels altres y en les que no s'hi té gaire part. Aquest estudi
individual de l'excursionista també resulta profitós pels
punts de vista especials en que cada qual va situant-se
segons el propri caràcter y manera de ser, ab lo que encar
que no s'ensopegui sempre ab un camí nou, s'obre sovint
un viarany per aont altres ab més talent o majors medis
tracin una carretera, vull dir: surtin ab una demostració
complerta.

També són d'apuntar entre les relacions que hi ha
entre excursionisme y arqueologia les maneres com aquesta
és ajudada per aquell, evitant lo que ab tota raó n'hem de
dir crines artístichs que tant sovint l'excursionista arriba
com providencialment a punt pera destorbar, salvant de

(i) Secció de Ciencies Antropològiques: De Pantiquité de 1'honnme.



la destrucció interessantíssims exemplars; fent cada dia
descobriments d'objectes y edificis per ningú estudiats, y
contribuint ab l'exemple a que estinguin en degut apreci
les obres que'ns llegaren les generacions antecessores.

Hem de considerar igualment com per l'excursionisme
tant sois podem adquirir sòlids y ràpids coneixements de
lo que són els models tipos aduits per l'arqueologia y lo
que'Is diferencía. Es veritat que avuy tenim perfectíssims
procediments de reproducció que en certa manera ens
trasladen lo més llunyà, però ¿ab ells quantes vegades s'és
víctima d'enganys y d'il • lusions òptiques? O, si no, per
exemple, ¿quant de treball no porta'l donar-se compte
exacte de lo que sia una volta arestada, y dels diferents
tipos de la mateixa per lo que'n diuen y reprodueixen la
majoria dels tractadistes? Els més d'aquests les defineixen
malament o ab termes incomprensibles. Y lo mateix s'ha
de dir de les naus nervades de l'època gòtica si's vol tenir
idea de lo que les distingeix segons els temps y escoles.
Bé s'entén més aviat y un se'n forma cabal concepte
fixant-se en els pochs exemplars que de les primeres hi ha
a Catalunya y alçant els ulls en les cobertures y navades
de nostres iglesies gòtiques.

El lligam que hi ha entre arqueologia y excursionisme
expliquen els mateixos monuments, ja que molta part de
la riquesa artística és precís visitarla ací y allà, per trac-
tar-se d'obres d'impossible o molt difícil trasllat. En els
pochs museus que tenim a Catalunya pot apendre-s'hi
molt, però no tot; en ells podrà estudiar-s'hi la pintura y
1'esculptura, 1'indumentaria y el mobiliari, la bibliografia
y la numismàtica, etc., en estat més o menys complert,
però no s'hi observarà jamay la producció arquitectònica
niés que en estat fragmentari, ni's compendrà'l valor y
importancia de les peces guardades en les col • leccions de
cap altra manera que rondant y resseguint per mig d'edi-
l cacions y runes.

La manera com ('excursionisme català ha servit a l'ar-
queologia ha de ser la mellor demostració de lo que he
dit fins ara. Si estudiem la vida de cada una de les asso-
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ciacions excursionistes de nostre país, tindrem que trobar
-nos ab unes entitats en les que'! culte de l'arqueologia no

ha sigut jamay descuidat. Diguin-ho això les moltes expe-
dicions que'ls excursionistes catalans corporativa o indi

-vidualment han emprès pera admirar els monuments, llurs
continuades visites a museus y col • leccions particulars,
les gestions que les mateixes associacions excursionistes
han fet pera evitar la desnaturalisació, destrucció, mutila-
ció o perdua de nostre antich dot monumental. Parlin per
això'ls crits d'alerta donats quan ha perillat algun joyell
de la patria nostra. Cada any els secretaris de les societats
excursionistes han donat compte d'aquestes gestions ver-
daderament patriòtiques. Per això farè notar cola en la
segona sortida de la més antiga associació fundada a Cata-
lunya pera dedicar-se a l'excursionisme ja's procurà per
la conservació y respecte d'un edifici de tant capdal impor-
tancia com Pedralbes.

Poden recordar-se també entre aquests serveis l'apoy
prestat a les exposicions d'art retrospectiu y als museus
als que ab les visites s'ha donat repetides voltes una
prova d'estima y admiració. Igualment és de mencionar
el bon zel ab que ' ¡ CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

ha guardat y augmentat les tant curioses series d'objectes
arqueològichs que li varen llegar les associacions de que
és successor, y que constitueixen una de les col-leccions
més dignes de nota que's poden estudiar a Barcelona. Y
el mateix afecte ab que l'excursionisme català ha mirat
aquest local ennoblit y fet venerable per aquests capitells
y columnes que són una de les mellors proves de 1'impor-
tancia de la vella Barcelona, ¿no és, per ventura, ben
digne de ser admirat y Lloat per l'arqueòlech? Si aquests
preuats carreus són avuy tant coneguts y honrats, és, certa-
ment, perquè'1 CENTRE EXCURSIONISTA s'ha constituit en
son guardador y conservador, soportant -ne fins no petites
incomoditats gustosament, ab tal de permanèixer aferrat
com l'eura a una de les mellors mostres que l'arquitectura
romana deixà en nostra terra. Y lo que s'ha fet en aquests
dies, l'aculliment donat a l'«Associació Artístich-Arqueo-
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lògica Barcelonina» ano és també una prova de la compe-
netració d'ideals y mutual estima que hi ha entre arqueò-
lechs y excursionistes? Uns y altres van per lo mateix y
per idèntichs camins a la resurrecció de Catalunya.

Les publicacions empreses per les societats cxcursio-
nistes catalanes són també de gran importancia per lo que
estich dient. En elles les apuntacions d'altíssim interès
per l'arqueòlech hi abunden per tot, y molt sovint sem-
b l en fetes sols ab l'intent de cultivar la ciencia dels mo-
numents de l'antigor. En les Memories, Anuaris y Butlletí,
oficials portaveus de les antigues associacions y actual
CENTRE, s'hi trobaran notables indicacions que no deu des-
perdiciar qui vulga conèixer la riquesa monumental de
nostra patria. El dibuixant, fotògraf y l'escriptor, 1'im-
prempta y el gravat, quasi sempre l'excursionisme català'Js
ha posat en servey de larqueologia. Admirin -se, per si no
n'hi hagués prou, les dues col • leccions del sumptuós
Albura Ariístich Monumental de Catalunya y els hermosos
Alburas de Poblet, Santes Creus y Montserrat, en que
s'aprofitaren els aleshores més avençats procediments de
reproducció a l'intent de fer conèixer y estimar un patri-
moni importantíssim del que no s'havien encara donat
compte molts dels fills de la terra. Però, sobre tot, perme-
ti-se'm recordar la Fulla d'instrucció arqueològica, mentís-
sim tractat d'arqueologia aplicada a Catalunya que, si no
tingués cap altra vàlua, que molta'n té, se li haurà de
regonèixer ser la primera que parla en català únicament
de coses catalanes, proporcionant exemples sempre fàcil

-ment intel• ligibles y presents als qui tal fulla anava diri-
gida. Ab ella s'ensenya com no devem emmatllevar res als
de fòra y que farem bé prou mirant per lo que verdadera-
ment és nostre. Y, finalment, entre aquest capítol de mè-
rits haig de posar-hi la vulgarisacïó y traducció de la mag

-nífica obra d'en Joan August Brutails sobre L'Ari Religiós
en el Rosselló, que, a mon pobre entendre, és el mellor
volum d'Arqueologia que fins ara hagi sortit parlant de
Catalunya, tota vegada que ben bé podem dir que carn de
la nostra carn és el Rosselló. En aquesta obra, que crech
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en va recomanar, s'estudía ab serietat y competencia ver-
daderament envejable'l troç de la Patria menys conegut
pels catalans d'aquesta part de Les Alberes, parlant-se
d'una de les més interessants branques de l'art català,
mostrant -se la germanor de manifestacions artístiques
entre'Is que parlem una mateixa llengua, 1'unitat, en fi,
de la terra catalana. Al posar aquesta obra en mans de sos
associats, el CENTRE EXCURSIONISTA ha fet un gran servey
a la patria, y al traduir-la, usant un vocabulari tècnich del
tot nostre, ha merescut bé deis que estimen la llengua
patria y no s'aconsolen ab trobar-la honrada en les pro-
duccions ]iteraries, sinó que volen veure -la figurar entre'l.s
idiomes aptes al cultiu de les ciencies.

Y veus-aquí com les relacions que hi ha entre la cien-
cia arqueològica y l'excursionisme les mateixes associa-
cions dedicades a n'aquest s'han cuidat de predicar-les ab
l'argument incontestable deis fets. Ab 1'aducció y meres-
cuda ponderació de tasques tant dignes d'encomi n'hi de-
via haver prou pera cumplir ab la comanda que m'estava
confiada y a la que és hora de posar terme. Però abans de
fer-ho permeti-s a un entusiasta aficionat a l'arqueologia
remerciar a n'aquest CENTRE per una labor tant constant
y meritoria. Y en mon agraiment per treballs certament
plens d'importancia haig de demanar a Déu continui
beneint vostres empreses a fi de que un dia puga cele-
brar-se no sois el cinquantenari, sinó'] centenari de la fun-
dació de les societats que tant han contribuit y van con-
tribuint al mellor coneixement de nostra terra. Y puix
vostres afanys se dirigeixen a l'honra de la Patria, sé
també que la benedicció que demano al cel per l'obra que
ab tanta fe prossegueix el CENTRE EXCURSIONISTA, al cap-
d'avall ha de resultar font de prosperitats pera Catalunya.

AIOSSÉN JOSEPI-I GUDIOL
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De D. Vicens Plantada Fonolleda: Teorías para impedir la forma-
ción del granizo.

Del «Mont -Pio de Mollet del Vallès»: el seu Reglament.
De D. Joseph Alloza: Catàlech de la seva llibreria.
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De D. Joaquim Casas Negre: una pistola antiga.
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CRÓNICA DEI, CENTRE

MARÇ DE 1902

SESSIONS PREPARATORI ES

El día 7 se celebrà la preparatoria de l'excursió que havia de
tenir lloch el diumenge següent, acordant -se anar a Vilassar,
Burriach y Argentona.

El 21 la de Berga, Bagà, Pobla de Lillet y Ripoll, que s'efec-

tuà'ls dies 23, 24 y 25 y la de Santes Creus y" Poblet, realisada'l

30 Y 31.
En totes elles el secretari exposà l'itinerari que s'havien pro-

posat seguir pera que servís de guia als excursionistes.

CONFERENCIES

La conferencia que'I dia 7 llegí D. Joseph Bernad y Duran
sobre la forma artística de la poesia resultà molt interessant per
lo ben escrita y per les atinades consideracions que féu desenrot-
llant el tema. Parlà dels immortals poetes y de la seva poesia,
provant que les produccions dels grans mestres, a més de tenir
un gran fons, reuneixen la qualitat serena de la forma, la paraula
bella, el vers altament artístich y musical, cosa que no deuen
oblidar els poetes joves d'avuy pera que les seves produccions
tinguin aquest tot armbnich y grandiós de les grans obres. Fou
molt aplaudit pels que l'escoltaren.

CURS DE FOLK-LORE CATALI. —EI dia 14 D. Rossendo Serra va.
donar l'octava conferencia del curs de «Foik-lore català», que ab
tant interès va seguint l'auditori.

Va versar sohre'Is Medis d'expressió, començant el Sr. Serra
per traçar el plan general del «Saber tradicional popular», que
divideix en tres parts:

t." Expositiva (concepte general, estudis dels elements, me-
dis d'expressió, classi fi cació, procés, anotació y crítica).

2.' Analítica (estudi particular de les llegendes), rondalles,
faules, acudits, proverbis, endavinalles, cançons, balls, etc.).

Y 3•° Sintètica (concepte de les vides nutritiva, sensitiva,
afectiva, social y intel • lectual, segons el poble català, deduit de
la tradició popular).
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Els medis d'expressió'Is va considerar: un genuí, la paraula,
y altres auxiliars, la música y la mímica, entrant desseguida a
estudiar la paraula articulada, en sa relació ab el pensament y en

sí mateixa com a realisació de la Bellesa, ab gran aplech de datos
interessants.

Va tractar després de les formes d'expressar-se Iiterariament:

la prosaica y la poètica, senyalant la diferencia que hi ha entre la
literatura oral y l'escrita, si menys subjecte a través la primera y,

per tant, no tant perfecta, en cambi més ingenua.
Al parlar de la prosa folk-lòrica, que'n va fer un estudi detin-

gut, va llegir una rondalla copiada per una deixeble seva, aon se
veya l'espontanietat de la narració popular y una pila de termes
comarcals que Ii donaven especial atractiu.

Y a propòsit de la diferencia entre la narració popular y la
purament literaria, va acabar contant l'immortal rondalla de
L'Amor y Psiquis, que encara'l poble conserva avuç en dia.

El Sr. Serra sigué entusiastament felicitat en mig de l'aplau-
di m ent unànim de la gent que va escoltar-lo.

Continuant el curs de «Folk-lore català», el Sr. Serra va do-
nar el día 21 la novena conferencia, seguint tractant deis «medis
d'expressió ».

Va analisar el concepte de la poesia, del vers y del ritme,
senyalant la distinció del principi fonamental de la poètica entre
les llengües grega y llatina y les novo- llatines.

Estudiant el vers per sí mateix com veritable música y com
evocació poètica, va extendre-s en una serie de consideracions,
il • lustrades ab la lectura de varies cançons catalanes, que, segons
el Iloch de la cesura, la marxa ràpida o pausada del vers, les tona-
li ta t s deis sons y els moviments ben determinats del ritme, deter-

minen sensacions variades a I'oyent que Ii suggereixen, d'acord
ab la lletra, alegria, tristor, serenitat, coratge, etc.

Va tractar seguidament del caràcter nacional que ha de tenir
la poesia, circumstancia que en el «Folk-lore» és allí aon se pot
apreciar més bé; fent veure l'íntima relació que hi ha entre la

patria y el cant deis poetes, citant l'influencia que ha exercit la
poesia en el renaixement català.

Després d'estudiada la forma d'expressió, va començar l'es-
tudi del fons, tractant del narratiu, I'eleyíach y el còmic/i.

Desenrotllant el tema de la narració folk-lbrica, iniciada al
tractar de la prosa, va senyalar detalladament les circumstancies
que ha de reunir el narrador y lo narrat.
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Ocupant-se del fons elegíach, va fer una disquisició històrica
de l'elegia, que, si ab Callinos d'Éfeso està consagrada a plorar la
mort, ab Tirteu pren el caràcter de cant guerrer, ab Mimnerme
és una dolça melangia queixant-se de la vida, y ab els trobadors
està inspirada per les inquietuts y penes d'amor, passant a esser
I'«amor elegíach», tema inspirador de bona part del folk-lore.
Pera apoyar-ho va llegir algunes cançons populars d'elegia he-
roica y d'elegia íntima, sigui o no amorosa.

Al parlar del fons còmich, va analisar la discordancia de
parers respecte a què és lo que fa riure: l'alegria y el contrast, ab
abundor de cites y exemples, acabant per Ilegitimar el gènero
còmich, nascut de l'observació de les imperfeccions humanes,
augmentat per la frivolitat y esperonat per la malicia.

[.'auditori va escoltar al conferenciant ab verdader interès, y
demostrà clarament ab forts aplaudiments y sinceres felicitacions
el gust ab que havia escoltat al Sr. Serra.

EXCURSIONS

EXCURSIó A VILASSAR, BURRIACH Y ARGENTONA. —El dia 9,
a tres quarts de vuit, sortiren en el tren del litoral els socis
Srs. Baster, Carbó. Galilea, Valls y Rocafort. Desde Premià varen
anar-se'n a peu cap a Vilassar de Dalt, deturant -se a Can Mayans,
que's troba poch abans d'arribar al poble, pera examinar les nota-
bles pintures de la capella situada an els baixos de la torra que
en altre temps havia servit de defensa. A Vilassar, després d'ha-
ver vist lo més interessant de Viglesia, com és el retaule gòtich
de l'altar major y la portada del mateix estil, feren una detinguda
visita al castell avuy dia proprietat del senyor Marquès de la
Manresana. Cap detall passà desapercebut als nostres consocis a
('estudiar aquell casal de l'antiga noblesa catala ta: murs, fossos,
capella, portals, finestres primorosament esculpturades, aixís
com les dependencies, en una de les quals se conserven dugues
curenyes atribuides al segle XVII; tot ho escorcollaren, sense
descuidar-se de pujar a la torra de l'homenatge pera poder apre-
ciar millor l'importancia d'aquella mansió senyorial.

De Vilassar passaren al vehí poble de Cabrils, y desde allí's
varen dirigir a Burriach, trobant -se a dalt del turó a les dotze,
hora un xich avançada pera deturar-se massa temps a contem-
plar els hermosos panorames que s'extenen sobre la costa llevan-
tina. El castell aviat està vist; fòra la • torra de l'homenatge, que
s'alça encara en mig de les runes, de lo demés poca cosa'n resta.
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De Burriach a Argentona hi posaren una hora. Varen dinar a

l'establiment de Can Solé, molt conegut dels barcelonins que

han fet d'aquell poble una herniosa estació d'estiu. A mitja tarda

feren l'obligada visita a ('iglesia parroquial. Gracies a l'amabilitat
del reverend ecònom mossèn Leandre Jo, pogueren veure'ls
excursionistes alguns fragments del notable retaule gbtich que
s'està reconstruint baix la direcció dels Srs. Puig y Cadafalch y

Oliva.
Per la carretera's dirigiren a Mataró, aon pujaren al tren,

que'Is retornà a Barcelona a dos quarts de vuit del vespre.

Excursió A BERGA, BAGÁ, POBLA DE LILLET Y RIPOLL. — El

dia 23 sortiren en el tren de Sant Joan de les Abadesses, a les 650

del matí, els Srs. Teixidor (Joan), Biada, Torras (C. A.), Teixidor
(Anton), Torras y Buxeda (C.) y Torras (Joseph Ma).

Arribaren a Vich a dos quarts de dèu del matí, tenint el gust
de trobar a l'estació una nombrosa comissió de la «Catalunya
Vella», que'ls esperava, y'Is acompanyà a la Catedral, en quins
artístichs claustres pogueren veure I'hermós quadro de color y

poesia de la professó de les palmes, realçat per la bellesa del

lloch. Acompanyats d'aquells expressats companys de la patriò-
tica associació de Vich, junt ab son digne president Sr. Nadal,
visitaren a corre-cuita'l Museu y lo niés notable de la ciutat. A
les dotze sortiren de Vich en carruatge y remontant la costa de
La Aliquela, disfrutant seguidament d'hermosos panorames.
Atravessaren el Lluçanès, creuant els rius Gavarresa y Dlarlés,

passant per Olost y Prats de Lluçanès, baixant a Gironella pera

encaminar-se desde allí a Olvan y Berga, aont arr ibaren prop
de les vuit del vespre. Durant el trajecte foren sorpresos per forta
torbonada que cobrí de neu rodona, valls y montanyes, deixant
una espessa capa en la carretera. Fou un espectacle inesperat que
en lloch de contrariar-los contribuí a donar variats relleus a les

belleses dels paisatges.
El dia 24 sortiren de Berga en cavalleries, dirigint -se per

l'amagada vall del riu Metge, dret del Pi de les Tres Branques,
arbre llegendari, sí; . bol avuy de nostra renaixença, aont ento
naren nostre himne popular. La neu cobria'( pla de Campllonch
y totes les vessants. L'aspecte general era del tot esplendent,
encara que la forta fredorada que se sentia convidava poch a
estar-se parats. Passaren seguidament pel Santuari de Corbera,
restaurat modernament, aon se venera una antiga imatge romà-
nica, coberta ab el ridícol vestit de paperina, molt carregat de



plata y oro, amagant sa bellesa arqueològica. Com si no ti'hi

hagués prou ab l'antipàtich tontillo pera fer-la aparèixer més gran

de lo que és, se troba encara ficada sota un maniquí, sobre'I que
hi ha posades les vestidures.

Era impossible de tot punt seguir per dalt deis Rasos, coberts
encara de neu vella, reforçada per la que havia caigut el dia
abans. Es més fàcil a l'hivern escalar un dels grans cims piri-
nenchs nevats, en que la neu està arrapada en els tarters, que
creuar aquells inmensos rasos aon la neu s'agombola formant
un llis de gran profonditat. A més, fortes boirades s'alçaven de
tant en tant de la plana recargolant-se y tornant a enfonzar-se en
els clots després d'haver llepat les altures.

Seguiren, per tant, pel Coll de l'Oreller y Pla de l'Estany, que
denota tots els senyals d'haver sigut un tal avuy dessecat, y atra-
vessaren la preciosa baga de Nou Comes, baixant per les aspres
Graus de Peguera, passant el riu y pujant tot seguit al poble de

Peguera, escampat bellament sota originals penyals que s'aixe-

quen entre'Is Rasos y la Serra d'en Cija. El paisatge era vera-

ment d'hivern; les pinoses estaven recobertes de neu; els cims,
blanchs del tot; el fret era intens, no permetent -los anar mon

-tats.
De Peguera anaren a Berga per la Creu de Fumanya, per

dessobre'1 poble y mines de Figols y per dessota l'aspra Serra d'en
Cija y l'extens emmurallat de les cinglateres de Vallcebre. Baixa

-ren per l'espessa pinosa, y després d'haver passat per antich y
curiós pont.la rivera de Saldes, trobaren la vall del Llobregat en
el Coll d'Eina. Pujaren a l'aiguabarreig d'aquell riu ab el Basta-
reny y es disposaren pera fer nit en l'Hostal Nou de Can Martí
Frare, aprofitant el restant de la tarda pera arribar-se a visitar
l'interessant poble de Bagà. Pogueren observar prop 1'I-lostal Nou
les importants obres pera conduir el tramvia econòmich de Berga
fins a Bagà, aon deu arribar, segons sembla, en el vinent estiu.
Recomanem el bon tracte de l'expressat hostal.

El dia aq s'anà dret a La Pobla, que's visità molt per alt, sor-
tint tot seguit cap al Coli de Merolla, Gombreny, Sant Llorenç
de Campdevànol, La Creu y Ripoll, aon prengueren el tren
de retorn, després d'haver donat una breu ullada a l'artístich
cenobi.

Durant l'excursió se prengueren pels Srs. Biada y Torras inte-
ressants vistes fotogràfiques, en especial de paisatges nevats, real-
çats alguns d'ells pels imposants Pals de Pedraforca.

Deveu fer constar I'agraiment dels socis excursionistes als



amables senyors de la «Catalunya Vella» per les atencions que'ls

tingueren y'ls obsequis prestats.

EXCURSIó A SANTES CREUS Y POBLET. — Reunits el dia 3o a

l'estació de França'ls Srs. Basté, Carbó, Codina, Crespi, Estany,
Farrerons, Garriga, Millet (Tomas, Pere A. y Francesch), Piera,
Prats, Perdigó, Puig y Sais y Soler (Ignasi), marxaren en el tren
de les sis cap a Valls. A dos quarts d'onze's dirigiren a Santes
Creus per Pont d'Armentera, arribant-hi prop de la una. Acom-
panyats del guarda, qui'Is donà tota mena d'explicacions, ana-

ren examinant detingudament la riquesa de detalls que conté'!

Reyal Monastir: les tombes d'en Pere III y en Jaume II, sepulcres
dels claustres, Palau de D. Jaume, etc., etc.

El retorn a Valls va fer-se per Vilarrodona. Els excursionistes
foren sumament obsequiats per l'Associació Catalanista y per

D. Hermenegild Roca, soci delegat del CENTRE, posant -se incon-

dicionalment al seu costat. Desde aquestes columnes fem constar

l'agraimçnt del CENTRE envers els catalanistes de Valls, per les

atencions ab que distingiren als nostres consocis.

L'endernà, 31, sortiren a peu cap a Picamoixons (dues hores)
aon prengueren el tren de Lleida, que en menys d'una hora va
deixar-los a Espluga de Francolí, dirigint-se, després d'esmorzar, a
Poblet. Varen ser molt ben rebuts per part del guarda, qui va
servir-los de cicerone al visitar les imponents ruines de I'antich
monastir. Ab tot y que disposaven de poch temps, la visita fou
aprofitada: res els queià per veure de lo molt que hi pot admirar
l'artista y l'arqueòlech: els recintes fortificats ab !'hermosa porta

re}-al y porta daurada; els espayosos claustres, sala capitular,

biblioteca, 1'iglesia, ab el retaule major del niés per renaixement;
la capella de Sant Jordi y Palau de D. Martí y demés dependen-
cies que podien oferir quelcom d'interès.

A les cases que hi ha a la porta del mateix monastir hi va ser
servit el dinar, anant-se'n, després de veure'l manantial d'aigües
ferruginoses que tant nona han donat a l'Espluga, directament a
l'estació pera pujar al tren de tres quarts de sis, que'Is retornà a
Barcelona a dos quarts de dotze de la nit.
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CAMBI DE PUBLICACIONS

Ademés de les revistes que figuren en el número de Janer,
han establert cambi ab el nostre BUTLLETÍ les següents publica-
cions:

Barcelona: Joventut, revista setmanal.

Çaragoça: Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Natu-
ra les.

Angers: Bulletin de la Société d'éludes scientifques.
Budapest: Abrégé du Bulle/jo de la Société Hongroise de Géo-

graplz ie.
Stockholm : Suens,a Sizllshapet fór Antropologi och Geografr.

NOVES

El dia 23 del corrent mes, festa patronal de Sant Jordi, que-
datà oberta l'Exposició de fotografies de Catalunya. Són tantes

les col • leccions enviades que'ns veurem quasi impossibilitats

d'enquibir -les en el local de que disposem.

CONIMEMORACIÓ DEL XXV' ANIVERSARI

DE LA FUNDACIÓ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

Excuasió A MONTSERRAT

•S'ha fixat el dia 8 de Maig pera anar a Montserrat a solemni-
sar la fundació del CENTRE. Oportunament se celebrarà la sessió

preparatoria d'aquesta interessantíssima excursió, que desitjariem
se vegés molt concorreguda pels senyors socis residents y dele-
gats.

Ademés del dinar oficial, se faran diverses excursions per la
montanya, havent-nos manifestat alguns associats que's propo-
sen passar-hi tres dies.

Els que vulguin assistir poden posar-ho, ab la deguda antici-

pació, en coneixement del senyor Secretari.

El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA sois se declara responsa-
ble de lo contingut en la Secció Oficial del seu BUTLLETí, deixant ínte-
gra als respectius autors la responsabilitat deis treballs firmats.

Barcelona.—Tip. L'Ai'enç_ Ronda de 1'Universitat, 2o.—Telefon i15
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