
ANY XV	 BARCELONA, JUNY DE igo5	 NÚM. r25

Butlletí
M

Cutre Excursiollistã de Cataluflya

SANT JOAN DE L'HERM
(Acabament 1

La vida que's porta a Sant Joan no pot esser més senzilla, ni
més a propòsit pera'1s qui, fugint de la ciutat, cerquen un lloch
ont ensopir-se y no saber res del món. S'esmorsa a les vuit: donen
sopa y un plat fort (costelles o algun fregit o truyta d'ous). Nosal-
tres preferien pendre cafè ab Llet, tenint en compte que la llet es
en aquest lloch riquíssima, y que tant sols_ lo veure a les cabres
tant netes y tant sanes, ja convida a beure-la. Es d'advertir que la
llet se paga apart de l'hostatge: lo pastor de Sant Joan se cuida de
portar-la, ben demanat, y la dóna tant a bon preu, que un se'n
pot fer un tip sense por d'arruinar-se. Se dina a les dotze: lo toch
d'avv e-maría del mitg -dia serveix d'avís pera dinar. Aquest se com

-pon de sopa o escudella, bullit, dos plats forts y postres. Per pos-
tres se serveix algun dia maduixes o gers, crema y algun flam,
quan no són a taula en nombre extraordinari y l'hostalera pot
estar de més bon humor. Se serveix café. Se sopa a les vuit, des-
prés del rosari, que's resa tots los dias, cantant-se abans los goigs
del sant. Pera sopar se menja sopa, que's pot pendre de pa blanch
o de pa moreno; enciam, escarola o xicoires blanques; verdura
molt tendra; ous passats per aigua; un plat y postres. Lo menjar
es com de casa y no pot esser més sà. Lo preu de l'hostatge, dormir
comprès, es lo de 14 o 15 rals diaris per persona.

Fòra d'aquestes hores, que forçosament tenen d'esser regla-
mentades, tot-hom disfruta d'una perfecta llibertat, y en la taula y
fòra de la taula s'està lliure de les etiquetes socials tant empalago-
ses, que tant exageren certa classe de persones. Un vesteix com vol,
fa lo que li sembla, se'n va a la font o al bosch, s'ajeu sota un
arbre, y ningú hi té res que dir. L'un no's cuida de l'altre.-Això
Contribueix a fer més agradosa l'estada en la República de Sant
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Joan, com pintoresca y gràficament l'anomena Mossèn Pelegrí,
qui, ab tota ironia y pot -ser dihent una gran veritat, diu que
Barcelona es un poblol de mala mort aon li sembla exlrany que
hi visquen les persones.

En lo Santuari se dóna aculliment a tots los qui se subjecten al
règim de la casa y guarden en ella la deguda prudencia; y com es
punt de partió de les dues riveres Pallars y Urgell, molts fan
nit allí y paguen una quota mòdica; y, si són pobres, res. Espe-
cialment se queden a Sant Joan los pastors quan van y tornen
d'hivernar a Urgell; y acostumen a fer algunes almoynes en llana,
que serveix pera matalaços que ells mateixos espatllen. Als devots
que hi pugen per llurs devocions, res se'ls exigeix per l'aculliment;

y als que hi van a estiuejar, de 14 a t5 rals de gasto.
Ha cuydat fins fa poch tot quant pertany al Santuari l'illustrat

y amable reverent Pelegrí l\lontaner, prebere de Castellbò. Mossèn
Pelegrí, fins l'any passat custodi y administrador del Santuari de
Sant Joan de 1'Herm, es una d'aquelles persones que's necessita
tractar -les d'aprop pera conèixer-les. Ab unes apariencias tosques
y de capellà d'un poble de montanya, s'hi troben, al conversar ab
ell, un munt de coneixements y una instrucció que ningú en
ell sospitaria. Algú pot -ser haja jutjat dures ses maneres; emperò al
tractar -lo se troba un home que sent, y sent ab tota sa força,
lo carinyo a ses germanes, única familia que li resta, lo viu senti-
ment de ses amistats íntimes; y en son esperit campegen, com
flàmules vistoses y enjoides, lo sentiment de la caritat y d'amor al
pròxim, millor dit, d'amor als pobres, que té fins a l'exageració.
Bon religiós, cumpleix los preceptes que la religió li mana y
les abstinenciesy privacions que ell voluntariament s'imposa, sense
fer soroll ni aparentar que ho faci, de modo que sols se n'adona
qui, com jo, s'hi fixa; dessota d'aquella testa ja coronada per una
prematura calvesa, indici de les contrarietats y de les privacions
que pot-ser ha tingut de sofrir en sa lluyta pera la vida, hi ha
un cervell clar que pensa y raciocina; dessota d'aquella pell
cremada pel sol del Pirencu y endurida per la secor de ¡'aire
d'aquelles serres, batega un cor que sent la caritat y l'amor, senti-
ments nobles que enlayren a l'home vers son Criador. Perdoni -m sa
modestia si ma amistat es indiscreta y li treu, com dinem en bon
català, els drapets al sol.

En Fernando, l'hostaler, y sa esposa, la Genoveva, són lo comple-
ment. Actius, fiats, d'una honradesa a tota prova, cuyden llurs
obligacions, que són moltes, ab una planesa tant gran, que fan
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molt y sembla que no facin res. La familia d'aquests fa doscents

anys que serveix en lo santuari; lo pare d'en Fernando hi serví
seixanta anys.

Una criada y un moço completen lo servey, y ab tant poques
persones se fa tot y se fa bastant bé.

Mossèn Pelegrí ha desempenyat lo càrrech d'administrador del
Santuari desde 1889 fins a 1904, es a dir, durant quinze anys.
Abans d'ell estigué d'administrador, durant tres anys, lo reverent
Ramon Navarro, natural de Castellbò, qui feu venir Gns al peu
del Santuari l'aigua de la font del bosch, construint l'anomenada
font de dalt, y morí a Castellbò en 16 de Novembre de 1888.
Actualment, desde l'any passat, està desempenyant aquest càrrech,
per cert més difícil de lo que aparenta, lo reverent Isidre Dalmau,
fill de Guils del Cantó, a qui de tot bon cor desitjo, y no dubto
que ho posseheix, l'acer[ y bones circumstancies de son antecessor.
Jo no só ningú pera donar concells; més si Mossèn Isidro m'escol-
tés, ab la franquesa catalana innata en mi, jo, que conech un bon
xich lo santuari de Sant Joan de I'Herm, li demanaria de tot cor
que fugís, com se fuig d'un apestat, del rumbo que ha pres algun
d'aquests llochs d'aculliment, que si, segons en quins casos poden
esser foni d'alguns ingressos, no sempre ne surten beneficiades les
bones costums; y que procurés a tota costa fer conservar lo res-
pecte rigurós al lloch y la deguda prudencia y bones maneres
d'esser y de fer als que hi pugen, no transigint en que ningú alteri
l'ordre y règim establerts, observanÇa que alguna vegada es un
xich difícil d'obtenir, donada l'heterogenitat de persones que en
determinades ocasions s'hi apleguen, punt precís en lo qual Mossèn
Pelegrí era tant rigurós que passava fama d'esser una fera indo-
mesticada per aquells a qui havia tingut d'ensenyar lo que jo'n
dicti lo primer full de la doctrina, es a dir, los deures de les perso-
nes que s'hi acullen. Això y procurar les millores que li sien possi-
bles, pera lo qual no Ii mancarà empenta ni bona voluntat, farà
que'1 nom de Mossèn Isidro sia citat ab respecte y carinyo, com
he fet ab son antecessor.

A Sant Joan de 1'Herm hi ha tres fonts: la Font de Dalt, al peu
del Santuari, y qual aigua raja a uns 8 graus; les fonts de baix o
Fonts del Cobert, punt on diu la tradició que fou trobada l'imatge
de Sant Joan, qual aigua té uns 6 graus; y la Font del Bosch, a
poca estona del Santuari en direcció del camí de la Seu, y qual
aigua es també d'uns 6 graus. Les dues primeres fonts, excepció
feta d'una de les que ragen en la Font del Cobert, són senzilles
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derivacions de l'última; de modo que's pot dir que la veritable
font de Sant Joan es la nomenada Font del Bosch. Més enllà,
y vers al serrat d'Avellanet, se troba la Font del Prat, sota mateix
del camí; y en la Basseta, la Font de la Basseta; aixís com en lo
torrent de sota Sant Joan, pel camí de Roní, hi ha també una
petita fonteta. L'aigua de les fonts de Sant Joan es bona, riquíssinia

FONT DEL COBERT

y fresca, lo qual fa trobar durant molt temps dolentes y molles
totes les aigües quan se retorna d'eixes montanyes.

Los boscos de Sant Joan de 1'Herm, pertanyents a la Duquesa
de Medinaceli, són d'una extesa grandíssima. Poblats de pinsy
abets gegants que consegueixen los més 20 y 30 metres d'alçaria,
n'hi ha de verament notables. Un ne vegerem que pera voltar sa
soca se necessitaven tres persones donant-se les mans. Y molts
d'altres n'bi ha aixís. Jo he medit un d'aquests abets enderrocat
qual alçada era de 37 metres y sa circunferencia de 4 metres.
Aqueixos hoscos causen una impressió de grandiositat que imposa.
Habitats en altre temps per llops y óssos, són ara sos , moradors
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senzills esquirols y tendres aucells que piulen saltant les branques

dels abets. En les altes regions s'hi troben per atzar les perdius
blanques y lo gall selvatge o les gallines feres, com les anomenen
los fills del país. Poch es, donchs, l'alicient que troba') caçador en
eixos boscos, en que per casualitat, y encara en les sotalades, s'hi
veu alguna perdiu y algun tudó. La caça del gall selvatge es bon
xich pesada, pus lo gall no's deixa acostar y fuig molt de lluny. Té

BOSCOS DE SANT JOAN DE L'HERM

de saber-se aproximadament aon para, passar la nit al bosch, acos-
tant-s'hi lo més possible, y a la matinada escoltar son cant y
anar-s'hi acostant aixís que canta, pus en aquest moment clou los
ulls y no sent res; aturar-se quan para de cantar; avançar més camí
quan hi torna, y aixís es de l'única manera com se'ls pot tirar.

Eixos boscos poblen terrers y més terrers; y en la regió superior
alcancen l'altitut de 2,100 metres sobi-e'l nivell del mar. Los
boixos, bedolls, moreres, ginebrons y ars formen sa brossa, y los
a romatisen los romanins, farigoles, espígols }gecs.

Aquests boscos, preuat joyell d'aquelles afraus, porten camí de
desaparèixer perquè no's repoblen ; y no perquè tots los anys no's
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faci feconda sembra de les ilevors que'1 vent se cuida d'escampar,
y no neixi atapahida brotada de pins y abets; més també'1 bes-
tiar se cuyda d'esbrotar eixos novells arbrets menjívols, y per allí
on passa no resta un d'eixos brots pera senyal. ¿No's podria,
al fer-se'l tracte dels pasturatges ab los pastors, vedar rigurosament
per dos o tres anys, y successivament, diferentes llenques de terrer,
y renovellar d'una manera tant senzilla les boscuries que la
mateixa natura sembra y infanta? No permetent-hi'l pas-del bes-
tiar fins que'Is tanys fossin crescuts, se salvarien tots los arbres,
pus aixís ja amarguejen y lo bestiar no'ls menja.

En l'alta regió dels boscos se troba una extesa d'arbres morts
que fa condol: pareix un immens cementiri de gegants que
jauen a terra, extesos los braços y corsecats; pareix lo camp de
batalla després d'un gran combat; sembla'l Iloch d'una grandiosa
hecatomba que ha enderrocat a centenars d'abets gegantins, quals
cadavres omplenen llargues exteses de terrer, y al voltant d'ells
s'aguanten ferms y enlairats, com a grandiós contrast, pins y abets
centenaris que esperen també l'hora d'una desfeta de neus y vents
que'ls enderroqui. Abet hi. ha que al caure ha topat ab lo forcat
d'un altre, que'1 sosté anys y anys entre sos braços. Extenen los
abets gegants llurs poblades branques, y a llur costat un tronch ja
sech y centenaris abets enderrocats contemplen la potencia de la
generació jove, robusta y plena de vida. De tant en tant se veuen
arbres aterrats per la mà de l'home: n'hi ha que disfruten cremant
un arbre y fent -lo caure; y no contents calant foch als arbres
morts, ne cremen de vius, y allí es de veure la constancia ab que
apiloten llenya al costat del grandiós abet escullit com a víctima,
y el rosteixen y el corsequen y converteixen sa soca en una gran
xemeneya, fins que li manca sosteniment y cau; y allavors, des-
prés d'haver consumat aital hassanya, se'n van tant satisfets.
Aquest gust de fer mal perquè sí, a mi malehida la gracia que'm
fa; però, ¿què hi havem de fer? en aquest món los gustos no
són iguals; més no sé per què'm sembla que això de cremar los
arbres sense solta es un gust que deixa molt que desitjar.

Lo Santuari obre ses portes lo dia 3 de Maig (Invenció de
la Santa Creu), y se tanca'l primer de Novembre (per Totsants).
Molts anys les neus cobreixen ja les cienes dels voltants y besen les
parets de l'ermita quan l'abandonen sos moradors. A l'hivern, en

la major part de l'hivern, la neu ho invadeix tot; y molts són los

anys en que'I dia 3 de Maig, quan los habituals moradors del San-
tuari hi retornen, tenen d'obrir -se pas entre les neus a coles
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de destral. Devegades les neus alcancen altures increibles, havent
arribat fins a cobrir lo campanar de l'ermita. Es ben notable
lo que fan les aigües de les fonts en mitg de tant de glaç: elles no
paren de rajar, van obrint-se pas entre la dura congesta, excavant -la
a poch a poch y forrnant dins d'ella grutes de bona grandaria, pel
fons de les quals llisca l'aigua de les riques fonts de Sant Joan. Nos
expliquen que a 1'obrir una d'aquestes grutes, la formada per la

font del peu del Santuari, la trobaren tant gran que pogueren
passar per ella a peu dret. Es admirable veure la naturalesa com-
batent ab la naturalesa: la força immensa d'atapahides y extenses
congestes, l'impenetrabilitat y la duresa de les groixudes masses de
glaç minades lentament per la tranquila gota d'aigua que no's
gela, que corre riolera en mitg d'una naturalesa entristida, y s'obre
pas entre les neus pera ressortir més avall y donar una alegra nota
de vida en mitg d'una naturalesa que sembla morta. Aquests dolls
d'aigua, emblema de la fe, ab fe treballen, minant y vencent les
dures roques de glaç que'ls encerclen; y, emblema d'esperança,
esperen 1'hermosa primavera, que, al llençar son somrís en aquelles
enasprades montanyes, allunya les neus, reviu les boscuries y tro-
ba 'l doll d'aigua que corre encara portant arreu la joya y la vida.

METEOROLOGÍA Y CLIMA.— Diguem quatre mots sobre'ls fenò-
mens meteorològichs y circumstancies climatològiques d'aquestes
encisadores encontrades.

Les principals condicions que constitueixen lo clima d'un
lloch són la pressió baromètrica y la temperatura. Mes observa-
cions tenen un cercle molt reduhit, limitades al mes d'Agost y
primers de Setembre, úniques èpoques en que he visitat lo
San tuari.

La normal baromètrica de Sant Joan de l'Herm es de 6io a
612 mm. per lo comú, pujant accidentalment fins a 6t6, y havent-la
vista baixar a 6o2. L'altitut sobre'1 nivell del mar es la de 1,730
metres, ja esmentada abans.

La temperatura varía, al sol, entre 20 0 y 240 , y a l'ombra, de
1 40 a i6° en los dies de més calor. En la matinada y al cap-vespre
baixa la temperatura y es precís buscar abrich. Molts són los dies,
y més si són un xich rúfols, en que pera anar al rosari nos hem
embolicat ab les mantes de viatge en ple Agost; y per les nits un
se troba com a Barcelona al fort de l'hivern, tenint de dormir
abrigallat ab un parell de flaçades de llana; y alguns dies en que,
per haver plogut, la temperatura refresca, hem afegit a les dues
Haçades una manta de viatge, y puch assegurar-vos que no fa cap
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nosa. Algun vespre, a la sortida del rosari, nos hem segut enfront
de la llar de Poch, a mitjants d'Agost, pensant involuntariament

ab les suades que's daven en aquell mateix moment los habitants
de Barcelona. En altituts cony la de Sant Joan se senten prompte
les influencies atmosfèriques; de manera que, després de ploure
llarch durant dos o tres dies, jo he vist a l'Agost baixar y soste-
nir-se la temperatura a 6" centigraus. Lo clima es sech y sà

de debò.
Tot això fa que's vegen en aquests países coses que als de

Barcelona semblaràn extranyes. Aixís com en La Bastida, poble
situat en lo camí de la Seu, seguen lo blat primer que a Barcelo-

na, puix hi fa allí més prompte calor, a Sant Joan de l'Herm, com
en l'alt Pallars, la sega s'acostuma a fer de mitg Agost enllà, y en

alguns punts a primers de Setembre. Segats los blats, llauren tot
desseguida y fan la -sembra abans que les primeres neus cobreixin
los camps. Y la neu, cobrint la terra ab son blanch y espès man-
tel l , protegeix les llevors sembrades, y al fondre -s les arrosa, fins
que als amorosos besos del sol de primavera esclaten y naix la

planta, que creix ab rapidesa, pera tornar a enser segada o cullida
en un plaço ben breu. Les costes y planells del bosch, en les
ubagues, estan plens d'oloroses maduixeres; y quan ja fa molt temps
que a Barcelona s'han oblidat de son saborós fruyt, a Sant Joan se

mengen maduixes y gers acabats de cullir.	 -
Los anys en que l'hivern y la primavera són benignes, se cull

allí patates y sègol ; en altres anys, res. Los horts del Santuari pro-

porcionen a l'estiu algunes verdures, com bledes, cols, escaroles,

enciams, xicoyres blanques. Prop d'allí, a Roní, se fa una gran
cullita de fasols o mongetes, boníssimes, que tenen gran ano-
menada.

En les properes montanyes no's coneix altre mineral que'l
ferro. A dues hores de Romadriu, vers Santa Magdalena, ne
extragueren molt y bo; y no hi ha dubte de que totes aquelles
montanyes del voltant están plenes d'aquest metall, com ho
proven les no molt llunyanes de Vall -ferrera. De zinc, plata, plom,
coure, sofre, carbó, etc., no se n'hi sab. La veritat es que no s'hi
han fet en aquest sentit grans exploracions.

La gent d'allí dóna com a segures moltes senyals precursores del
mal temps, emperò sense una veritable certesa. No obstant y això,
un observador pot lo dematí pronosticar una turbonada o una
tormenta pera la tarda, ab los pochs núvols que veja; y això, per

lo comú, depèn de si'I vent que sol venir a les dèu té o no potença
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pera dissipar -los o desfer-los. Es, això sí, ben reconegut que en
aquelles encontrades lo vent de llevant acostuma a portar pluja, y
lo vent nord sol dur neu o fred.

Lo dia 26 d'Agost, ab pluja de llarga durada, grans boyres y
vent SE., es a dir, allevantat, lo baròmetre baixà a 602 mm. y la
temperatura fou de 12 centigraus: l'endemà apretà'I fret, apare-
gueren nevades les montanyes d'Espot y la temperatura baixà a 8".
L'esmentat dia poguí presenciar una tempestat en aquelles altures.
Plogué molt, seguit y sostingut, y pedregà; los llampechs enllu-
menaven sobtadament 1'espay, y els trons se succehien retrunyint
ab fort terratrèmol per les montanyes que formen lo grandiós
cinyell de pedra que envolta'l santuari. L'espectacle es imposant
y d'una soperbia majestuosa; y a l'acabar aquest esclat grandiós
de la naturalesa enutjada, un arch de Sant Martí format per un
troÇ de cercle comprenent de NE. a SE., enclòs dintre un rotllo
exterior més gran, pintà'I cel y les montanyes ab los colors de
l'iris, fonent-se ses puntes en lo riu de Romadriu, donant un bés
de pau a les rogenques aigües que per ell lliscaven després de
rodolar per les vessants pedregoses, d'on queyen ab feréstega
armonia.

Les tempestes se presenten qualsevol dia y en qualsevol mo-
ment, sense pensar ni donar avís; de manera que hi ha hagut
ocasions que s'ha anat a dinar ab un temps hermosíssim, y en
acabat de menjar trobar-ho tot completament cambiat; emperò'ls
huracans més forts y que més sovintegen són en Maig, Setembre y
Octubre; y ja desde aquests últims mesos, en més o en menos,
acostumen a seguir fins lo Maig vinent. En Juliol se n'hi han vist
alguns de grossos; però no es lo regular que esdevinga això.

De tant en tant les boyres s'arrosseguen per les valls y extenen
sos vagarosos mantells per les montanyes, aixecant-se mandrosa-
ment fins a arrebossar les crestes dels serrats, desfent -se y carago-

lant-se en extranyes y fantàstiques figures, fins que'l sol enlayrat,
ab lo foch de sos raigs y la potenÇa de sa llum esplèndida, les fon y
torna al breçol d'aon sortiren, a l'atmosfera, més gran que'I con-
junt de totes les valls y serres, y tant admirable y tant sublim en

ses manifestacions.
La major part de temps la neu s'ensenyoreja d'aquestes mon

-tanyes: pot dir-se que no les deixa desde Novembre fins a
últims de Maig. La neu caiguda's glaça en los punts més alts,
formant fortes geleres y extenses y atapahides congestes.

Lo desglaç gayre bé may comença abans del mes de Maig, fóra
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d'alguns anys especials y molt comptats. Llavors los salts de
l'aigua, bellugadiça filla de les neus, cauen sorollosament en les
torrenteres fins al riu, que s'infla de goig pera rebre dignament los
regalims y els devassalls de les montanyes y portar-los a les regies
estades d'atzur y de crestall aon en les nits serenes s'hi emmirallen
les estrelles, y a sa llum tremolosa les perles de les fonts, dels
torrents y deis rius, trobant -se en los misteriosos palaus del mar
immens, se conten les corrandes de ses terres, y en fantàstiques
danses pugen a la superficie de les ones, pera evaporar-se a un bés
ardent del sol, enlairar-se a l'atmòsfera y tornar a caure, converti-
des en gotes de rosada o en pluja, pot-ser en lo mateix lloch
d'aon vingueren..... pot-ser en terres extranyes aon plorin d'anyo-
rament per ses perdudes encontrades.

Les fortes torrentades guarden proporció ab les tempestats, ya
voltes han causat en los camps danys de consideració.

Les grans masses de bosch d'abets y pins que pot dir -se poblen
y coronen les serres de Sant Joan impideixen que hi hagin allí
grans allaus. Són freqüents y abundoses les torberes; y com en
aquells llochs, quan hi fa vent, es fort, n'hi ha sempre que neva y
la neu no està congelada. A voltes les borrufades deis ports y
lo torb apiloten la neu davant les portes del pati del Santuari,yen
lo mes de Maig han hagut d'entrar a dins per algun deis balcons,
enfilant-se pels grans munts de neu, que'Is serveix d'escala y pedrís,
Més d'una vegada han tingut veritables mals -de-cap pera obrir la
porta deis estables o les de pujada al menjador, per haver-se entre-
tingut la borrufa y lo torb, jugant com dos xicots entremaliats, en
fer entrar pel forat del pany borrallons de neu, que a dins han
format un gran pilot, una glaçada barrera de més d'un metre
d'alçada.

Lo santuari, en mitg de les furioses tempestes del liarch hivern
del Pireneu, té un exèrcit de gegants que'] defensen de les enceses
guspires que llensen les negroses nuvolades en sos violents com

-bats: sos defensors són los abets. Ells, altívols, enormes, colossals
y acabats en punta en son cimal, són los para-llamps: damunt
d'ells desfoguen sa rabiosa furia les tempestes; alguns se'n veuen,
ratllada de dalt a baix la soca pel llamp; per sos fullatges llisca la
benfactora pluja; en ses branques se pengen los flocalls de ncu; lo
teixit de ses forçudes soques serva y aguanta les geleres , y priva'ls
allaus; y acabat lo combat deis elements, veu -se a 1'abet, més
majestuós encara, enfonzar son verd cimeral en los núvols y en les
boyres, o en temps serè assenyalar ab ell la volta per aon rodolen
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meravellosament los astres, ensenyar lo lloch divinal aon té son

aconhortador refugi l'esperança, o marcar pot-ser, ab eixa mena de
dit gegantí, l'aclaparadora y misteriosa via de l'eternitat.

III

Rodalies. Costums dels habitants de l'encontrada. Aplechs

RODALíES. —Al dir quelcom de les rodalíes de 1'hermosa encon-

trada de Sant Joan, vos donaré a conèixer primer los llochs o ob-

jectes propers al Santuari y dignes d'esment, pera fer-ho després ab
les montanyes vehines o llunyanes y pobles dels encontorns.

Seguiu -me: sortim de l'ermita, baixem quatre passos, y qui diu
quatre diu un centenar, en direcció a Romadriu, y en un planell
hi trobarem un pi colossal anomenat lo Pi de sota'l Santuari, que es
una mostra digna d'esser vista. Prop d'aquest arbre monumental
hi ha la cabana del pastor de Sant Joan, al peu de la pleta del bes-
tiar. Tornem a pujar al camí, trascamem en direcció a la Font del
Bosch, y, passada aquesta, un xich més enllà podrem contemplar
un abet hermosíssim qual soca, a l'arribar a certa alçada, s'esbadia
en tres branques que pugen verticals y paraleles en una forma tant
artística que l'han batejat ab lo nom de candelabro.

Les fonts ja abans anomenades són també mereixedores de que
les esmenti al fer aquesta mena d'inventari que ara estich fent.

Sortint de Sant Joan vers al Pallars, a cosa d'uns dèu minuts
de distancia, se troba un planell cobert de gèspit, assegut sobre uns
grans rocals damunt mateix del camí que porta a Roní o a Monte-

nartó, que, per lo que convida a seure-hi o cofar-s'hi, segons los
gustos, lo nomenen lo sofà, y es talment un sofà enorme que té
per molles penyals granítichs y per tou del setial una catifa d'herba,
y desde aon se dominen los canins que porten al Pallars fins a una

grandíssima distancia, y's frueix d'una esplèndida vista d'aquelles
montanyes, d'aquells planells y d'aquelles boscuries, enquadrada
per la cadena pirenenca y pels marlets d'Espot y dels altres ports.

No vos canseu encara, seguiu -me, y vos portaré pel camí que va
a la Seu; y un bon troç part d'allà de la font del Bosch, a mà es-
querra y a seguit d'un planell, veurem una agrupació cicldpica de

grosses penyes, que la gent anomena l'Oratori; seguim encara'l
Camí per dintre'1 bosch, fent via pels giravolts de la montanya,
deixant a mà dreta lo que porta a Avellanet; y, enfilant-se costa

amunt, arribarem a La Basseta, situada a i,800 metres d'altitut; y
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dirigint -nos a l'esquerra, nos endinzarem pel bosch de Santa Mag.
dalena o bosch deis Picadors, com jo l'anomení, per haver-hi
pogut veure una colla d'homes, picadors com allí'ls diuen, tallarla
fusta destralejant y quadrejar lo bosch, prop d'una rústica barraca

Pi DE SOTA ' L SANTUARI

feta d'estelles ab que'Is treballadors se resguarden del mal temps
y'ls serveix de sopluig.

De les montanyes més properes al Santuari, es a dir, les que
formen les vessants del riu de Santa Magdalena, les mateixes del
bosch de Sant Joan y les de Montenartó, com són relativament
petites, y ab tot puch assegurar-vos que no vos les ficarieu ala
butxaca, allí dalt, acostumats a coses més grans, ni'n fan cas, y,
per lo tant, ni les lii donen noms especials: les que més s'anome-
nen són La Basseta, Roca Senyada, que està al peu de l'Orri, Cas

-tanàs y Ras de Conques.
Les montanyes llunyanes que's veuen desdc'l santuari de Sant

Joan de l'Herm són les d'Espot, Montseny de Llessuy, Solló d'A-
neu, Saloria y Conflent de Thos.
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Moltes torrente res se troben en eixos recons de montanyes; molts
deis recons formen llaus, esa dir, la confluencia de dues montanyes,
y, per lo tant, torrenteres; més los principals torrents que merei-
xen aquest nom són los dos ja esmentats en los camins de Roní o
de Montenartó: per ells sempre hi baixa aigua saltironanta y jo-

Ro MADRIU

guinosenca, fins en lo fort de l'estiu, y s'han de fer, ab pedres
grosses, passeres pera atravessar-los.

Seguint ma tasca, vos diré quelcom deis pobles propers a Sant
Joan de I'Hcrm. Aquests són Romadriu, Roní y Montenartó.

Romadriu, com s'anomena, o Riumadriu, com diuen deuria
anomenar -se, es un poblet situat al NE. de Sant Joan, a 1,355 me-

tres d'altitut. Es relativament modern y romanalles o deixes dels
pobles de Colomer y Castellarnau, que estaven més aprop de Santa
Magdalena, -y que desaparegueren, segons se creu, per no poder
aguantar les moltes neus y fredorades d'aquell clima; y encara que

Romadiiu no està d'allí gens lluny„ s'hi nota, malgrat, una gran
diferencia en lo clima, que es, en conjunt, més benigne. Sens dubte
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que en altres temps més abonansats, y quan estava més emboscat,
hi havia en aquelles terres óssos y llops en abundor. La disminució
deis boscos ha fet desaparèixer los óssos, y I'estrignina més moder.

nament s'ha encarregat de donar compte deis llops; de modo que ara
sois per casualitat se n'hi veu algun, y encara esgarriat. A Roma-
driu s'hi va en una hora de baixada bastant sobtada desde'I san-
tuari. En essent baix, se passa per una palanca de fusta'1 ri q de
Santa Magdalena, que allí'n diuen de Romadriu; riu aont, en al-
guns grans tolls que forma, s'hi pesquen nombroses truytes salmo.
nades ben bones, y s'arriba al poble. Aquest es petitet, de rónegues
cases ab teules de piçarra; té sa iglesieta, aon diu missa totes les fes-
tes lo capellà de Montenartó; y tot plegat es ben pintoresch. La
pujada a Sant Joan, si no vol fer-se tant sobte, se té d'empendre
per un altre camí després d'atravessar lo poble de Romadriu; y
s'hi posa en ella d'una hora y mitja a dues, segons les carnes y les
ganes de caminar.

Lo poble de Roní (1,1 So metres), aon se va pel camí de dalt de
la part del Pallars, que ja queda descrit en los itineraris, y lo de
Montenartó (1,325 metres), aon s'arriba agafant lo camí de baix o'I
de la dreta en sa primera partió sota'l Sofà, són dos pobles ben
rústechs, ben rònechs, quals cases són ben semblants, ab ses clàs-
siques teules de piçarra, y quiscun d'ells ab la llur iglesieta, y aon
pot anar qui desitgi fer un bon passeig y contemplar, perdoneu-me'l
mot, l'art dels pobles primitius. Prop de' Roní's troben dues fonts,
una en un torrent y una altra més avall; prop de Montenartó se'n
troba una altra abans d'arribar al poble.

Benvolguts llegidors, encara no hem acabat nostre romiatge.
Veniu ab mi: jo vos serviré de guia y anirem a la Torreta d'Orri.
Sortint de Sant Joan per la part de la Seu y torçant immediata-
ment pel camí de la dreta, que enfila boscos amunt en direcció SO.,
se puja per sobtada costa a l'alta regió deis boscos, qual últim pise
troba a 2,240 metres; se segueix lo gran pla de les Comes de Rubió,
altitut 2,230 metres, sempre en direcció SO.; y, enlayrant-nos ros-
tos amunt, s'arriba a la Torreta d'Orri, qual altitut es de 2,435

metres. Ja es un xich alt. Allí hi ha una torreta montada ab pedres
posades senzillament les unes sobre les altres, plena de terra per
dins, y que serví de vèrtix de triangulació. A curta distancia s'hi
veu un estanyol.

Desde aquesta torra, y en un dia ciar, se gaudeix d'una vista
panoràmica per dentés esplèndida. Al SO., la serrra de Boumort
(2,082 metres) y el bosch de Cuveres (1,941 metres); a 1'O., lo ser-
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ralet de Monrós, a 2,492 metres, darrera de Sort, La Bastida y
Rialp, que's troben al pla; un xich més cap al N. (ONO.), la
serra del Montseny (2,880 metres) y'ls pichs de Peguera (2,980
metres) en la mateixa serra; y darrera d'ella, y més lluny, y gayre
bé al NO., los pichs de les Malehides, de 3,300 a 3,400 metres, y

.t
	 ^a-

TORRETA D'ORRI

los ports de Benasque (2,410) y de Viella (2,424 metres); cap al

NNO., les montanyes d'Espot; més cap al N., lo port de Pallars o
de la Bonaygua (2,072 metres); al N., lo pich de Marimanya (2,674

metres), límit oriental deis Plans de Beret, lo de Roca Blanca (2,758
metres) y lo Port de Piles (2,346 metres); cap al NE., 1'acimat turó
de Saloria (2,789 metres), les serres d'Andorra, y entre elles Coma
Pedrosa (2,943 metres), pich de l'Estany (2,908 metres), pich de
Casamanya (2,738 metres) y pich de Maranges (2,739 metres); a
I'E.SE., la grandiosa serra de Cadí, ont hi ha'l Puig de la Canal
Baridana (2,638 metres), que tapen los colls de Fossa y de Pedra-
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forca (2,493 metres); més cap al S., les serres de Lavansa; acabant
de formar lo cercle del S. al SO. la montanya del Port del Comte
(2,212 metres), lo pich de Canalda (1,925 metres), lo Coll d'Ares
(i ,7o1 metres) y la montanya de Santa Fe (1,388 metres), que en-
llacen a 1 . 0. ab la serra de Boumort. Quin cercle de pedra més
grandiós!

Deixem eixa magnífica y embadalidora contemplació, delitosos
postres després de I'esmorsar que hem fet al peu de la Torre, y
treyem lo termòmetre de la butxaca. Al sol marca 21 0 y 16 0 a l'om-
bra a dos quarts de dèu del matí dalt la torreta. Era un dels dies de
més calor.

Despedim-nos d'aquest lloch enlayrat, y, davallant un xich, tro-
barem una font riquíssima y abundosa d'aigua a 6°. Allà podem
apagar la sed y me puch convèncer de que no som sois nosaltres
los que coneixem aquesta font, pus eugues procedents d'una euga

-çada que lliurement pastura per les Comes de Rubió y per eixos
boscos també hi venen a beure. Tornem a desfer lo camí, y en les
perllongades y grandioses Comes de Rubió contemplem a un atacat
del mal de montanya: un pobre animalet que'ns acompanyava,
y que, al traspassari, l'altitut de ►,85o metres, y abans d'arribar als
1,900, sentia'Is efectes de la falta de pressió atmosférica y restava
defallit y desvanescut, caminant treballosament y com ubriach,
cayent a terra y tornant a aixecar-se cada vegada ab més pena, y
seguint de lluny y gayre bé esporuguit de quedar-se sol; fins que
al retornara altituts més baixes, passada una bona estona, s'aixe-
rivia y tornava a sa alegria y forces ordenaries. A les observacions
que del mal de les altures o mal de montanya tenen fetes los ex-
cursionistes, pot afegir-s'hi la d'aquest goç, de qual autenticitatjo
vos ne responch, pus no es molt comú que'ls animals se sentin
atacats d'aquest mal verament aclaparador. Seguim en avali, en-
trem al bosch altra volta, baixem de dret: res hi fa que no hi haja
camí, y tornem a Sant Joan de 1'Herm a recrear-nos de nou ab l'ai

-gua de la font del Bosch, que faig servir tots los dies de vermouth
abans del dinar, guardant un agradós recort d'eixa excursió al punt
més enlayrat d'aqueixes serres.

COSTUMS DELS HABITANTS DE L ENCONTRADA. -Y, ara, quatre
paraules referentment a les costums y caràcter deis qui viuen en
aquelles encontrades. Les costums són per demés senzilles y fins
alegres alguns dies en que vinum lcttificat cor homini, lo qual vOl
dir que aquí, com per tot arreu, lo vi alegra'ls cors algunes vega-
des, no molt sovint. A l'hivern cuyden los ramats que's queden
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a casa, perquè una gran part los envien a les valls més baixes •a
hivernar, lo qual dóna ocupació a n'algunes persones pera guardar

lo bestiar, y a l'amo fent viatges d'una a altra part a veure com van

los ramats. Fan foch y més foch, y això ja'Is dóna feyna en recullir
llenya; y los de Romadriu, moltes vegades que la montanya està
coberta de neu glaçada, s'enfilen al Bosch, trenquen la llenya y en
fan un grossíssim feix; y lligant -lo ben fort y fermant -lo sobre uns
tronchs, munten en ell y, com mena de trineu, lo deixen lliscar
montanya avall damunt la congesta, moderant o esmortint la ra-
pidesa de la davallada, valent-se d'uns llarchs y revinguts pals que
claven en la neu glaçada, y ab los quals graduen la velocitat ab

que volen fer marxar tant original vehícol. Y, ja davant la llar,
afegint-hi llenya, passen moltes hores contant hassanyes de tota
mena d'histories y aventures de follets, de les quals, per molt que

he fet, no n'he pogut recullir ni una, perquè'ls molt tunos se
les callen pera que la gent no's mofin d'ells. Precisament aquest
es llur punt flach. Són veritablement gelosos de llur país y no con-
senten que un foraster se burli d'ells o del país que habiten o d'aon
són fills. Fòra d'això, són gent natural, honrada, compassiva, agra

-hida y molt fidel ab lo foraster que no's burla d'ells. De preocupa-
cions ne tenen molt poques: per lo comú veuen les coses clares,
encara que no sàpiguen explicar-les; y qui'ls examini de lleuger y
sense algun deteniment, formarà d'ells, de segur, un concepte equi-
vocat. En resum, les costums són, com he dit, en general, senzilles,
acompanyades d'aquells naturais defectes de que pot esser-ne gran
causa lo poch tracte ab persones.

Supersticions ne tenen poques, podem dir cap: quelcom de
fantasies de follets y aparicions que na mereix esment. Tenen fe
viva en Déu y en sa iglesia, y tampoch los hi senten bé les befes
sobre aquests punts.

No he pogut recullir cap nota sobre miracles ocorreguts, ni
sobre aparicions santes o diaboliques. Les feres tampoch s'hi conei-
xen, ni reals ni fantàstiques; morts, n'hi ha hagut alguna, molt
poques, per qüestions de jovent; y en quant a lladres, lo Ros d'E-
roles ne fusell à un, a qui penjà després al pi de sota'¡ Santuari,
deixant -lo allí penjat durant sis mesos d'hivern, y al vindre'l des-
glaç se descompongué.

Los pastors no acuden a les montanyes de Sant Joan de 1'Herm
en època determinada, perquè desde Abril fins a Desembre es un
seguit d'anar y vindre de bestiars de tota mena, de llana, gros,
menut, d'ungla partida, boví, matxos, etc. Regularment d'Aragó

23
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hi van en Juny cony a llogats per tres o quatre mesos y s'entornen
per Setembre vers a llurs cases, pagant per l'herba una quota per
cap de bestiar, que varia segons los anys. D'això se'n cuyden alguns
homes de confiança, com són, per exemple, lo Ton, pastor de Sant
Joan, senzill, simpàtich, honrat y fidel, que morí l'hivern passat
(a. C. s.), y lo pastor de Montenartó. Aquests homes apleguen
molts cents de caps de bestiar, que, una volta arribats allí, regar.
teixen en petites ramades, pera acoblar-los de nou en son degut
temps; y allavores es de veure l'orgull ab que'l majoral arrenca ab
sa gran ramada, que porta a son amo.

Lo bestiar sofreix diferents mals en les montanyes. Lo bestiar
boví, mular y cavallar, lo que més pateix y de lo que més mor es de
lo malegàs; lo bestiar petit s'emmalalteix sovint y ne moren molts
de lo que'n diuen tocadora, que ve d'un descuit del qui'ls porta a
péixer, donant-los una girada contraria a la voluntat d'aquells
irracionals, de deixar-los péixer a voltes en mals llochs, humits; y
moltes vegades, allí on mengen ab més gust, los hi fa mal lo men-
jar. Per aquestes breus notes podreu compendre que l'ofici del
pastor no es tant fàcil y vol un veritable aplech de coneixements,
Ara fa dos anys hi vegí una epidemia de glosopeda (la coixera, com

l'anomenaven los pastors). Aquests curen los mals del bestiar
donant-li a menjar sal arreglada ab varies herbes que ells coneixen
y que'ls van bé.

Y, fi nalment, se pot formar una idea de lo que es tot el Pallars,
referentment a son modo peculiar d'esser y de pensar, ab la tant
cèlebre Cançó del Payrot, quals versos foren dictats per un capellà
de Casa Vidal d'Arcabell, poble distant unes dues hores de la Seu
d'Urgell, fronteriç d'Andorra, y a cosa de mitja hora de la Farga de
Moles, de qual cançó existeix ¡'original en un llibre de l'esmentada
casa. En ella's fa una precisa disecció de quiscun dels pobles del
Pallars, un per un; y com n'hi ha tants, resulta excessivament llarga
y, per lo tant, nos pot trasmetre aquí.

APLECxs.—Estich ja a la fi de la tasca que m'he imposar. vaig a
ocupar-me breument dels aplechs que se celebren en lo Santuari de
Sant Joan de 1'1-lerm. Lo dia 15 d'Agost hi ha un aplech y puja
molta gent, molts pera ohir la missa primera, altres pera ohir missa
major y quedar-s'hi tot lo dia. L'aplech més notable es lo del dia
29 d'Agost, festa de la Degollació de Sant Joan, en que la gent puja
dels pobles en professó y s'arriben molts anys a acoblar de dos a
tres mil persones. Lo dia 8 de Setembre, dia de la Mare de Déu, hi
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ha un altre aplech, també extraordinariament concorregut. Los
dies 24 de Juny y primer diumenge d'Octubre se n'hi celebren dos
Inés, que són per Pistil, emperò senzills romiatges, quelcom més
petits, y en la mateixa forma que'ls altres. Per suposat que en
aquests aplechs o romeries no tots hi van per devoció: n'hi ha que
hi van pera fer gatzara y menjar-se uns quants pollastres, però n'hi
ha molts que la devoció'ls hi porta.

Vaig en quatre mots a donar-vos idea d'un d'aquests aplechs.
Són una festa veritablement catalana. Ja'l dia abans comença'l
bullit: gent que arriba per tots los camins, uns a peu, altres
formant escayentes caravanes de matxos y ruchs ab sillons y anga-
rilles, a colles, ab sos trajos vistosos: les dónes ab lo gipó, lo
mocador groch creuat al còs, mocador virolat al cap, faldilles de
colorayna, enagües de bayeta vermella; homes ab sos vestits de
pana o de vellut, coberts los caps ab la simpàtica barretina
vermella o morada; ruchs carregats de coves plens de fruyta, alts
y fondos, fets de vímets negres. La botiga, despatxant conti

-nuament copes de vi y d'aiguardent, costelles, carn, coques •y
altres vitualles; en lo menjador primer, vint o vinticinch que
mengen, un que puja ab un selló a l'espatlla, un pa gros sota
l'aixella y la bòta de vi penjant. Grupos que van cap a ('iglesia o a
beure aigua en la font de Dalt o en la font del Cobert; los animals,
atapahits en los estables; la gent, no tenint lloch ont encabir-se; los
corredors, plens; l'aposentador, ab tota sa bona voluntat,vegent-se
apurat pera acontentar a la gent, buscant -los xopluch..... y encara
va arribant a professó feta colla darrera colla, tant del Pallars com
pel camí de la Seu y de Vilamur. Un home vell, cantant cançons y
venent los goigs de la Verge de Caldes de Bohí, del Carme, ele.; lo
Pode Castellbò aposentant persones y ruchs..... y encara n'arriben!
Joves vestits pintos, com diuen ells, ab lo brot d'alfàbrega a la
orella o a la gorra. En la cuyna, la Genoveva centuplicant-se;
olles y paelles al foch, costelles, truytes, fetge ab salsa; y arreu una

nota alegra en les converses y en los rostres, ab tot y les molesties
que se'ls preparen, nota que enjoya y encoratja. Tot-hom parla
català. Quin goig! Quant moviment, color y vida!

Alguns d'aquests aplechs se deuen a vots fets pels pobles. Lo
dia de Sant Antoni (13 de Juny) hi van per aital motiu los pobles
de Montenartó y Roní; Castellbò, lo dia de Sant Jaume V (25 de
Juliol); y lo 26 de Juny, per vot de població fet en l'altra centuria
aconseqüencia d'una gran miseria per insectes, hi pugen Tornafort,

Malmercat, Vilamur, Soriguera, Llagunes, Rubió, Freixa, Ju-

•
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nyent y Castellàs. Tenen obligació de concórrer a l'aplech un re•
presentant de cada casa.

Segons la tradició conta, los pobles de la vall de Castellbò,
perdudes les anyades y el conreu de les terres per una llarga secor,
les pedregades y les malures, feren lo vot d'anar en professó'l dia

fi.

SANT JOAN DE L'HERNI: MISSA MAJOR

de la Degollació a Sant Joan de l'Herm si'Is lliurava d'aytals
plagues. Y tots los anys hi van a complir lo vot. Los pobles que hi
pugen són: Turbiàs, Solanell, Sendes, Aubet, Six, Santa Creu,
Sant Andreu, Carmeniu, Eres, Sellent, Vilamitjana, Avellanet,
Mas d'en Roqueta y Mas d'en Pere, total 14 pobles, tots ells de la
val] de Castellbò. Los pobles que acuden a l'aplech tenen dret a
mit e; pitgell, o sia a un porró de vi per casa, que's reparteix en
presencia de l'arcalde de cada poble.

Ja arriben los arcaldes. Y quina diversitat de trajos y de perso•



CENTRE ExcunsioNISTA DE CATALUNYA	 ISI

nes! Guayteu aquest pagès tiesso, sech, encarcarat, ab son trajo
típich y lluhint la barretina, que cofoy se passeja! L'avi Rosa, ab

son feix d'anys damunt, ses patilles blanques y sa cara simpàtica y

riallera; un grupo de gent de Sort, y molts de la Seu, ben dispo-

sats a divertir-se.
Les campanes repiquen a festa, ya sos alegres y repetits toclhs la

missa major comença. L'iglesia està plena a vessar; tot-hom flecta
genolls en terra; la campana torna a tocar; lleven Déu; s'acaba la
missa. Ja surt la professó. Vegeu en Fernando portant lo pendó ab
1'imatge de Sant Joan; los arcaldes, que durant la missa han
tingut son setial en lo presbiteri, venen darrera ab grans atxes;
després, una gran massa d'homes; lo tàlem ab la Custodia; un gran
seguici de dònes; y aquesta professó, en que tots hi van ab devoció
veritable, surt de l'iglesia, segueix tot lo corredor y tomba pera
ressortir en lo mateix lloch d'entrada. Ja retorna; ja entra a
('iglesia; tot-hom s'agenolla; y un cant pausat, entonat per milers
de boques y eixit del cor, om pla la nau del temple y surt a fòra ab
rústega armonia, com la pregaria d'un poble a son Déu y a son
sant protector. Canten los goigs de Sant Joan de l'Herm. Quin
quadro niés herniós y corprenedor!

Aixís són los aplechs, típiques festes de les montanyes catalanes,
encoratjad'or acoblament de guardadors fidels de la boniquesa de
la llengua y costums de la nostra terra; y ab la descripció que
d'ells he fet tinch de donar per termenada ma tasca. Més, abans de
posar-hi l'últim punt, deixeu -me perdre comiat d'eixes boscuries,
banyades en lo jorn per un sol esplèndit y enlluernador, y en les
nuytades per una lluna escleta y fantasiosa; deixeu-me despedir
d'eixes serres alteroses que les enrotllen; vullau-me fer companya
ab los ulls de la pensa y de 1'imaginació, remembrant los quadros
vigorosos que davant de mos esguarts s'escorregueren; y com
visions fantàstiques guaytarem passar les joguinoses riveres del
Segre y les frescals reconades del Balira; los hermosos voltants de
Castellbò; les encantadores vores del Noguera Pallaresa, son gran-
diós pas de Collegats, ab son torrent de l'Infern y sa rica y enjoye-
liada Argenteria, somni de fades a l'hivern, que nostre gran
poeta compara a cascales d'argenl fos enl l'aire preses; les immenses

y sarrudes boscuries de Sant Joan de I'Herm, ab son teixit de tre-
banats y son enderrocament d'arbres gegantins; y, en mitg d'eixes
delitoses riveres, d'eixos espessos boscatges, d'eixes valls engarlan-
dades de preuats joyells, d'eixes cascates que destrenen los rulls de
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les aigües borbollejantes, d'eixes pregones fondalades rublertes de

miste n i. y de poesia, y d'eixos cingles esbalaidors arrebossats per la
boyra y per les neus, en mitg d'aquest estoig de maravelles, nos

trobarem dintre de casa nostra, aspirarem lo flayre dolcíssim

de nostra terra, que ningú pot arrabassar -nos, apendrem a esti-

mar-la, y enardits pel Poch d'eixa contemplació embadalidora,
tota hermosura y grandiositat, sentirem aixamplar-se nostres cors
plens d'esperança en ]'esdevenir, y capir nostra pensa idees encorat-

jadores y falagueres que esclataràn, com los clavells del bosch als
besos de la primavera pirenenca, fent brollar de nostres llavis una
paraula, tota amor, y una salutació, tota ànima, que diguen al
juntar-se: Visca Catalunya!

ANTONI BARTUMEUS

MOSSEN PEYRA, RECTOR DE LA VOLA

ESTUDI FOLK-LÓRICH Y CRITICH-1IISTÓRICH

Es molt popular y cèlebre aquest personatge en tot el nostre
Bisbat de Vich, y aduch fòra d'ell, y d'una manera especial en tota
la comarca vigatana y 1'olotina. Alguns fins se'l figuren com un ser
imaginari forjat per la rica imaginació del poble, sent ben cert, no
obstant, que, malgrat la seva real existencia, el nostre poble sel'ha
format a sa faisó a mida del seu gust, com si diguessim a sa imatge
y semblança. El], juntament ab el popular y certament més céle-
bre encara Dr. Vicens Garcia, el rector per antonomasia de Vall

-fogona, també del nostre Bisbat de Vich, s han compartit una
fama y celebritat que dura y durarà, segons sembla, molts y molts
anys encara, y ab la qual may pogueren ells somniar. Y noti -s que
dihem ben intencionadament que s'han compartit la seva fama y
celebritat perquè, per poch que un se fixi en el concepte que'¡ nostre
poble s'es format d'un y altre personatge, se veu desseguida quél
poble 'ls confon moltes vegades, aplicant indistintament, ara al,un,
ara a l'altre, els mateixos dits y fets y les mateixes agudeses d'ingeni .

La fama y celebritat del Dr. Vicens Garcia, essent com era un
dels mellors poetes de la seva època, si bé l'erudit crítich en Menén-
dez Pelayo li vol regatejar aquest títol, considerant -]o no més com
un versificador fàcil y lleuger; y a més de poeta, qual títol no se li
pot pas negar en absolut, per més crítich eminent que se sigui,
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essent com era un deis sacerdots més erudits de la seva època, com

ho han demostrat molt bé'ls seus biògrafs, la fama y celebritat del
Dr. Vicens Garcia, repetesch, atenent a tot això, s'explica en part,
y dicti en part y no del tot perquè, per més gran home que'1 con-
siderem, la seva celebritat y fama excedeix y sobrepuja als seus
propris mèrits.

¿Quants altres, en efecte, escriptors, poetes y no poetes, y
bornes eminents de la seva mateixa època, qual nom faria tant o
més ressò que no pas el seu, són avuy del tot desconeguts o al
menys no han pas passat a la posteritat ab aquesta aureola de
celebritat y fama popular que enrotlla'l seu nom? Més si això
podem dir del Dr. Vicens Garcia, el Rector de Vallfogona, què no
podrem dir de Mossèn Peyra, el Rector per antonomasia de la
Vola, que visqué un sigle abans que'1 primer, y del qual no consta
pas que fos cap eminencia en res ni per res, y, no obstant, la fama
capritxosa, com pera burlar-se deis qui's refien d'ella y posen totes
les seves esperances en la gloria mundana, tot deixant-los a n'ells
en complet oblit, ha volgut imrnortalisar-lo trametent el seu nom
a la posteritat.

Veritat es que aquesta fama no li atribueix pas grans proeses,
sinó més aviat xavacaneries y flasqueries, exagerant els seus defec-
tes naturals y comentant y glosant ab picaresca malicia la seva
senzillesa de caràcter y costums y el seu humorisme; però de totes
maneres sempre resulta que cl], sense pretenir-ho segurament, ha
passat a la posteritat com una figura popular y simpàtica, com una
mena de tipo de rector rural tranquil y feliç en el seu humil
estat, y com un conjunt y barreja d'home senzill y gairebé curt de
gambats, però astut y espavilat dintre la seva senzillesa y bon-
homia.

No pretench pas ab lo present treball fer un estudi complet y
acabat d'aquest célebre personatge, sinó senzillament dir quelcom
sobre d'ell, presentant-lo primerament tal com se complau en
i maginar-se'l la fantasia popular, y després tal com el trobem en
la realitat de la vida.

Si no té altre mèrit aquest nostre humil treball, que podriem
anomenar també folk-lòrich y crítich-històrich, tindrà, al menys, el
d'esser el primer que s'ha escrit referent a n'aquest tipo popular de
la nostra terra, y d'una manera especial d'aquesta comarca aont
actualment vivim.

Pr imerament, abans d'entrar en l'assumpte, no será per demés
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dir aon cau la parroquia de la Vola: està situada a l'extrem nord -
est de la comarca de Vich, entaforada dintre d'una de les petites,
fresques y gemides valls que formen les montanyes o serraladesde
Collsacabra, dessota de les collades de Bracons y .dels cingles
d'Ayats y de Cabrera, que separen y fan la partió de les dues
comarques vehines, la vigatana y l'olotina. Aislat y incomunicat
com se troba'l poblet de la Vola, tant petit com escampat, distant
unes tres hores de la vila de Manlleu y dues del poble de Sant Pere

IGLESIA Y POBLE DE LA VOLA

de Torelló, conserva encara, ab les seves antigues cases de pagès y
atapahits boscos de faigs, y els seus primitius y rudimentaris
molins, que fa anar la riera del Fornés, que trenca la monotoniay
silenci de les seves afraus ab el suau murmuri de les seves aigües,
conserva encara tot plegat una fesomia ben típica y característica
que deu diferenciar-se ben Poch de la que tindria uns tres-cents
anys enrera, quan allá a les darreries del sigle XVI y principis del
XVII hi vivia tranquil y satisfet el seu cèlebre rector Mossèn Peyra
de la Vola. Altrament, s'en conten moltes d'aquest bon -senyor
rector. Veus-en-aquí algunes:

Desseguida d'haver pres possessió del seu curat, com s'esqueya
en l'època de la matança dels tocinos, els seus bons feligresos varen
afanyar-se a fer-li'ls seus presents; y havent sabut ell que era costum
que'l senyor rector tornava'ls presents quan matava'I seu respectiu
tocino, estava tot amohinat y capficat rumiant com podria eludir
aquesta costum sense comprometre -s y quedar malament ab els
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seus parroquians. Consultat el cas ab un vehí de la rectoria (el

masover o l'amo del mas Collell, com conten els de la Vola),
aquest li va donar per consell que aixís que havés mort el seu
tocino simulés que li havien robat, disculpant -se o excusant -se,
apoyar en el fur, del retorn dels presents.

Convençut el senyor rector y disposat a seguir al peu de la
lletra aquell concell, una volta hagué fet la matança, aquell pagès
va tenir traça y manya pera robar -li efectivament el porch. El
diumenge vinent el senyor rector va explicar desde'1 peu de l'altar
el furt de que havia sigut víctima, excusant-se ab tota rahó, fundat
en el del cumpliment de la costum del retorn dels presents. Des-
seguida va procurar veure al tunantó del pagès, explicant-li la rea-
litat del fet.

—Ja ho he sentit, ja,—li eontestà'l pagès, — cony ho ha explicat
desde'¡ peu de l'altar. Sí que es massa això! Vaja: el planyo de
veres.

— Oh! — li deya'1 senyor rector tot baixant la veu. — Es que
me l'han pres de debò.

—Aixís, aixís ho ha de dir,—li contestava aquell pillet. —Com
niés seriós y enfadat ho expliqui, més se'l creurà tot - hom. —Y li
afegia ab tota la malicia y sornagueria, d'en baix en baix: — Ho
veu, senyor rector, si li ha anat bé'l consell que vaig donar-li?

Altra de les que's conten del senyor Rector de la Vola es la
següent:

Veyent ell que'ls seus parroquians no li portaven el pa d'ofertes
y li escatimaven els seus donatius y ofrenes pera l'iglesia, va donar-
los la següent lliçó: va agafar un dia ¡'imatge de] sant patró de la
parroquia, el gloriós apòstol Sant Andreu, y dissimuladament va
amagar-lo en un camp de faves, posant-li una tavella de dita planta
a la boca. A l'arribar el diumenge, y quan, admirats els seus feli-
gresos de la falta del sant patró, se preguntaven els uns als altres
què podria enser o significar allò, va dir-los el senyor rector
que, si sortien en processó de pregaries, ell s'empenyava en trobar

-lo. En efecte, va dirigir la processó cap al camp de les faves, y, al
trobar el sant ab la tavella de les faves a la boca, va dir-los que
Sant Andreu, fugint de ¡'iglesia pera anar-se a atipar al camp, els
havia volgut donar la lliçó de l'obligació que tenien de mantenir
al sant y a n'ell, que cuidava del seu culte y de dirigir-los y enca-
nminar-los pel camí del cel.

Aquesta faula o cas, que revela certa agudesa d'ingeni y fins,

24



I8	 BUTLLETÍ DEL

si's vol, un cert sentit pràctich de la gent ab qui tractava'l Rector
de la Vola, y que'm sembla que'I retrata y explica'l motiu de la
seva celebritat com cap altre n'hi hagi, ha quedat tant viu en la
imaginació del poble, que fins s'ha complagut en perpetuar-lo ab
la següent cançó, que jo he sentit cantar, y vuy copiar-la aquí al
peu de la lletra:

Per molts anys en fou rector hi van els parroquians:

Mossèn Peyra de la Vola; a 1'iglesia hi falta un sant.

per molts anys en fou rector, Hi falta Sant Andreu;

treballant en son favor. tot lo poble s'entristia;

El seu sant titular hi falta Sant Andreu;

en un camp el va portar, tot lo poble li sab greu.:

arrimat en una soca EII, com a senyor recto,

ab una fava a la boca. procurava consolar-lo,

Li va dur perquè dient-los que en processó

no Ii duyen pa a ('iglesia; s'empenyava de trobar-lo

li va dur perquè al seu sant titular,

s'en pogués atipar bé. si pa Ii volen portar;

Hi van els parroquians: al seu sant titular
a ('iglesia hi falta un títol, si pa li volen portar.

La cansó sembla que no es pas arrodonida o acabada, però no
n'ha sabut més el qui me l'ha cantada ab la següent tonada popular,
bastant xavacana, qual transcripció devem a Mossèn Romeu, orga-
nista de Vich:

Per molts anys en fou Rec - tor mossèn	 Pey-ra de la

Vo-la, per molts anys en fo i Rec - tor	 tre-ba - llant en son fa - vor.

Havent-se -li mort• la mula, va enterrar-la en el cementiri.
Avisat el senyor Bisbe per haver profanat el cementiri enterrant hi
en ell un animal, va contestar a dit senyor Bisbe que, ja que la
mula havia fet testament, deixant a n'ell un llegat de 700 sacs de
civada pera sa senyoria, ell s'havia cregut ab dret a enterrar-la en
terra sagrada. El senyor Bisbe va afanyar-se per tota contesta a
enviar una recua de mules cap a la rectoria de la Vola pera recullir
el llegat de la mula del senyor Rector, y ell, ab un mesuró de civada,
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va omplir efectivament 700 saçs petits cony, un didal, que cabien
tots en una alforja de les mules que havia enviat el senyor Bisbe,
qui va quedar ben enganyat y burlat ab aquella traça o enginy de
Mossèn Peyra.

Acostant-se'l dia de Cendra, y no sabent Mossèn Peyra les pa-
raules que s'havien de dir al fer la seva imposició, va anar a Vich a
trobar al senyor Bisbe, y aquest li digué que s'havia de dir: «Me-
mento horno quia pulvis est et in pulverem reverteris».

—Com tinch la memoria tant flaca, ja tindrà la bondat de
posar-m'ho en un cap de paper, — li va contestar Mossèn Peyra.

Li va escriure'l senyor Bisbe en un cap de paper y ell se va
ficar el paper a la butxaca de les calces.

— Dispensi, — va dir en acabat Mossèn Peyra. --Això de «Me-
mento homo» se deu haver de dir pels homes; però, y per les dònes
què se'ls ha de dir?

El senyor Bisbe, esclafint una forta rialla, va dir-li:
—Cap de ruch! Home o dòna, tot es hu.
Va anar-se'n Mossèrl Peyra, y, arribat el dia de Cendra y l'hora

de la benedicció y imposició de la mateixa, va butxaquejar pera
treure -s aquell paper de la butxaca; però com el dia d'anar a trobar
al senyor Bisbe portava les calces noves y en aquell moment por-
tava les de cada dia, no recordant -se de lo que deya aquell paper
que tenia en les altres calces, va anar persignant als seus feligresos
homes y imposant -los la cendra al front, tot dient ab tota la se-
rietat:

— f Per allò que tinch a les altres calces... ;8 Per allò que tinch
a les altres calces, etc.

Quan va esser a les dònes, els anava dient a quiscuna d'elles:
—f Cap de ruch, home o dòna, tot es hu... ES Cap de ruch,

home o dòna, tot es hu, - puix aixís havia entès que havia de
fer-ho.

ANTONI VILA, PBRE.

(Acabará
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EXCURSIONS Y VISITES

A LES GUILLERIES. — El dia 20 sortiren cap a l'estació de Sils y vila de

Sanca Coloma de Farnés nostres consocis senyors Aràjol, Bordas, Danés,

Pascual, Valls (Lluís) y Vidal y Riba, ab l'objecte de visitar la serralada

oriental de les Guilleries.

El primer dial dedicaren a visitar tot lo que de més notable guarda la

vila de Santa Colonia y sos pintorescos encontorns, pujant al cim de son

parroquial campanar pera admirar una vegada més la riallera vall y abrupta

serralada de Farnés.

L'endemà, de bon matí, y junts ab el corresponent guia, sortiren nos-

tres companys de Santa Coloma tot remontant lo deliciós riera) de Massa-

neda cap a ('arrabal de Vallors y collet de Les Fosses, pera baixar després

cap al torrent de la Cendrosa y can Mataró, prop mateix de la romànica

iglesieta de Sant Miquel de Cladells. Desde allí, deixant al darrera aquell

hermós riera) rublert d'exuberant vegetació en pie esclat primaveral, puja-

ren cap a can Llop (a l'esquerra), y, passant per sota mateix l'enlairada y

atractiva Roca d'en Pla, arribaren a Sant Hilari a un quart de nou del

matí.

A les dèu, y després d'haver visitat tota la població, sortiren cap ala

serralada de Sant Miquel Sotierra, seguint per la carretera de can Subirà

cap a can Joan d'Uix, ¡'hermosa finca del senyor Villavecchia, y el colletde

Puigsacadira, baixant cap a la vall d'Osor, una de les més hermoses de

totes aquelles encontrades.

A la una tocada arribaven al poble d'Osor, tant atractívol per sa situa

-ció, son típich aspecte y el gran nombre de detalls que encara serva de son

antich passat.

Aprop de les quatre de la tarda deixaven nostres companys aquell deli-
ciós iloch, y, deixant enrera l'encastellat santuari de la Mare de Déu del

Coll, seguiren riera) avall, y, atravessant joliu engorjat, cap a la Colonia
Clerclh y mines de plom allí explotades, pera entrar en l'extensa vall d'An-

glés, a qual vila arribaven al punt de les sis.
Després de visitar aquesta important vila, en quals cases poden veure•

s'hi encara gran nombre de finestrals gòtichs y altres detalls arqueològichs

de gran estima, sortiren en un carruatge cap a l'històrica ciutat de Gerona,

desde ont al sent-demà tornaren a nostra capital.

EXCURSIÓ GEOLÒGICA A SANT SADURNÍ DE NOYA Y A SANT PAU D'ORDAL.

— El dia 14 de Maig se feu aquesta excursió, dirigida per Mossèn Font Y
Sagué, ab I'assistencia de 32 socis. A Sant Sadurní foren rebuts pel nostre
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delegat D. Antoni Mir, qui'ls acornpanyà al museu que ha organisat en

unes típiques golfes, ont els excursionistes pogueren veure una rica y inte-

ressant colecció de fòssils de la comarca y gran nombre d'objectes arqueo-

lbgichs, alguns d'ells de remarcable mèrit. Després d'esmorsar, a les vuit,

començà l'excursió geològica, visitant les margues miocèniques del forn

del Serafí, on se reculliren molts exemplars d'equínits y petxines, les cali

-ces carolines de Rocapruna y les no menys interessants de can Batista, on

vegcrcn una esllaviçada molt important y un banch d'ostres de gran poten-

cia. D'allí passaren al torrent del Tro, en quals margues helvecianes recu-

Iliren fòssils molt interessants.

A les dotze, havent ja dinat, sortiren en tres carruatges cap a Sant Pau

d'Ordal, en qual vall estudiaren també les mateixes margues y feren una

gran provisió de fòssils en perfecte estat de conservació.

A mitja tarda retornaren a Sant Sadurní y assistiren a la vetllada que

en honor seu havia organisat el «Centre Català», essent molt festejats, y al

final Mossèn Norbert Font y Sagué donà una conferencia sobre la forma-

ció geològica del Penadès

En el tren de les dèu de la nit retornaren els excursionistes a Barcelona

més que satisfets de la jornada y la majoria d'ells ab gran quantitat de

fòssils pera les llurs coleccions.

ExciRsió GEOLÒGICA A MONTCADA.—EI dia 28 de Maig, a la tarda, se féu

aquesta excursió, que dirigí nostre consoci '1 canonge Jaume Almera, ab

I'assistencia de 42 socis y del savi geblech austriach Hórnes, autor d'obres

interessantíssimes sobre la conca de Viena. Resseguiren les vessants nord

de la montanya, ont hi ha les formacions silúrica y devònica, estant molt

poch sortosos en la recerca de fòssils, els quals, perxb, hi són molt escassos:

tant sois reculliren alguns Grap[olites. L'element jove baixà a la cova de

Na Guilleuma, mentres altres s'enfilaven dalt les runes del castell. Reunits

tots, el Dr. Almera'Is féu una explicació de corri estava fornada la nionta-

nya aquella y de les vicissituts geològiques que havia passat la comarca que

tenien al davant.

Després emprengueren la davallada cap a Mas Rampinyo, on vegeren

Ics formacions litorals del mar rniocènich del Penadès y Vallès, y pogueren

recullir alguns exemplars fòssils en estat de motllo, y encara no ben con-

servats. En les argiles hi trobaren impressions de plantes.

VISITA AL PALAU DEL SENYOR BARÓ DE QUADRAS. —A més de les excur-

sions abans ressenyades, durant aquest mes, y a proposta de la Secció d'Ar-

quitectura del nostre CENTRE, un gran nombre de socis van passar a visitar

l'herniosa casa proprietat del senyor Baró de Quadras que acaba de cons-

truir l'arquitecte y consoci senyor Puig y Cadafalch, admirant la sumptuo-

sitat y elegancia d'aquella construcció realment artística y quedant molt

agrahits de les atencions que reberen per part dels esmentats senyors.
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SESSIONS Y CONFERENCIES

NOTES SOBRE MÚSICA POPULAR VALENCIANA. —Seguint la tanda de sessions

organisades per la Secció de Folk-lore del nostre CENTRE, el dia 3 la senyo-

reta Na Maria Baldó donà una conferencia sobre aquest important tema,

demostrant sos coneixements folk-lòrichs y posant de manifest la riquesa

del folk-lore valencià, sobre tot en sa part més típica y propria d'aquest

poble, com són sos balls y cants populars, dels que'n cantà diversos la

mateixa senyoreta Baldó, acompanyada al piano pel mestre en Joseph

Masó, les quals produiren molt bon efecte a la nombrosa concurrencia

allí aplegada, que interrompia sovint ab sos aplaudiments.

ARQUITECTURA ROMÁNICA DE CATALUNYA. — El dia 5 nostre consoci l'ar-

quitecte D. Pere Domenech va donar una conferencia disertant sobre

l'art romànich de la nostra terra, fent-ne un estudi tant acabat com con-

ciençut. En el transcurs de sa notable conferencia, que acompanyà ab la

presentació de nombrosos dibuixos de piantes arquitectòniques y projec-

cions fotogràfiques, el senyor Domenech exposà l'historia y vicissituts

d'aquest art a Catalunya desie son origen y formes primitives fins a son

posterior desenrotllament y trascendental importancia, acabant ab un

estudi complet y detallat deis principals monuments que d'aquest art se

guarden per diferents indrets de la nostra patria.

UN VIATGE A SuIssA. — Aprofitant I'organisació, per part de nostre con-

:oci don L. J. Bucher, d'una excursió cap a diferentes encontrades suisses

pera darrers del prop vinent mes de Juny, el dia 12 el mateix senyor

Bucher exposà ab tot detall l'itinerari d'aquest viatge per ell projectaty les

condicions y aventatges en que ell s'ofereix a realisar-lo. Ab aquest motiu

se presentaren per medi de projeccions lluminoses gran nombre de vistes

fotogràfiques d'aquelles encontrades, obtingudes pel soci senyor Morelló

en una interessant excursió per les regions de la pintoresca Suissa.

LA VALL D'AGER, BELLPUIG DE LES AVELLANES Y BALAGUER. — El día 19

el senyor D. Ceferí Rocafort llegí unes interessants notes monogràfiques

d'aquella comarca y notables monuments que tants records ens evoquen

del passat gloriós de la nostra Catalunya.

L'acabat treball del senyor Rocafort estudía tot lo que de més notable

y pintoresch se guarda per aquelles encontrades, tractant-ho baix els seus

punts de vista històrich y monumental.

Durant aquesta conferencia foren presentats per medi de projeccions

fotogràfiques gran nombre de vistes d'aquelles soperbes construccions,

obtingudes per diferents senyors conso-,is, totes les quals foren molt alaba-

des y aplaudides.

SESSIó FOLK-LòPIcA. — Interessant per demés va esser la sessió folk
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Ibrica que va celebrar-se'l dia 24, y en la que'! senyor D. Ignasi de L.

Brichs y Quintana va donar a conèixer el quadret literari El Deixuplinlani,

original de D. Pau Modolell, junt ab diverses llegendes y rondalles algue-

reses molt agradoses. En acabant, el senyor Brichs va llegir un treball ori-

ginal sobre folk-!ore, que va esser molt aplaudit per la concurrencia que,

com de costum, omplenava la sala del nostre CENTRE EXCURSIONISTA.

UNA VISITA A POBLET. — En la sessió del dia 26, el soci D. Pere Joan

Bonet y Marquès va llegir un estudi-ressenya d'una visita al renomenat

cenobi de Poblet, posant de relleu una vegada més les innombrables belle-

ses d'aquell grandiós monastir, una de les riqueses arquitectòniques més

notables de nostra terra.

El tr eball del senyor Bonet y Marquès fou acompanyat també de gran

nombre de projeccions fotogràfiques, tretes per diferents consocis, d'aquell

històrich monument.

CURSOS

DE GEOLOGIA, pel Dr. Mossèn N. Font y Sagué. — Programa de les

lliçons darrerament explicades:

Dia 2, lliçó 29. — Era terciaria (continuació). — Període miocènich. —

Caràcters estratigràfichs y paleontològichs. — Divisions. — El miocènich

català. — Període pliocènich. — Caràcters estratigràfichs y paleontològichs.

— Divisions. — El pliocènich català.

Dia g, lliçó 30 — Era quaternaria (època pleistocènica). — Caràcters

generals. — Fenòmens aluvials. — Descripció dels seus dipòsits. — Fenò-

mens glaciars. — Causes de la gran extensió de les geleres. — Dipòsits efec-

tuats per elles. — Darreres modificacions geogràfiques. — L'Atlàntida. — El

Diluvi bíblich.

Dia r6, lliçó 31.—Era quaternaria (continuació). —Caràcters de la

fauna pleistocènica. — Fauna europea. — Fauna americana y australiana.

—Especies extingides o emigrades. — Flora pleistocènica. — L'home. — El

quaternari català y sa fauna.

Dia 23, lliçó 32. — Era quaternaria (continuació). — Edat de pedra. -

Restos humans. - Sílex tallats. — Fase paleolítica. —Sos diferents tipos

(chelià, musterià, solutrià, magdalenià).

Dia 3o, lliçó 33. — Era quaternaria (continuació). — Edat de pedra. -

Fase neolítica. Races, industria, costums, etc. — Edats del bronse y del

ferro. — Fi de l'assignatura.

Ab aquestes lliçons ha acabat el curs donat durant aquesta anyada, de

Geologia Dinàmica y Estratigràfica, com han acabat també'ls de Geografia

Física y Historia de la Literatura Catalana, que han vingut donant -se

enguany a càrrech dels senyors Francisco Novellas y Rossendo Serra y

Pagès respectivament, y que tant bona acullida han tingut en la nostra

ciutat, com ho prova'l gran nombre de concurrents que han assistit a totes
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les lliçons donades, recompensant en lo possible l'esforç y el desinterès
d'aquells benvolguts consocis.

EXCURSIONS D'ESTIU

Excursió a Camprodon y a Prades per les Gorges de Nyer (complemen-
taria de la següent). 22 y 23 de Juliol.

Excursió a Prades, Estanys de Nohedes y Evol y ascensió al Pich de
Madres o al de Bernat Selvatge. 23, 24, 25 y 26 de Juliol.

Excursió dels Banys de Thués a Camprodon per les Gorges y Estanys
de Carençà (complementaria de l'anterior). 26 y 27 da Juliol.

Excursió al Pallars, Vall d'Aran y Ribagorça. Del 5 al 15 d'Agost.
Excursió a Vich, Ripoll, Nuria y Puigmal, organisada en obsequi deis

excursionistes silicians que visitaran nostra ciutat en la primera vuitada
d'Agost.

Excursió a la Serra de Cadí, Puigs de la Canal Baridana y les Tres
Canaletes. Del 12 al 16 d'Agost.

Excursió a Gòsol, Serres del Vert y Port del Comte, Sant Llorenç dels
Piteus, la Mare de Déu de l'Hort, Santuaris del Miracle y de Pinós y
retorn per Calaf. Del 6 al 11 de Setembre.

Excursió desde'1 Tordera al Ter, passant per la Costa. 8, 9 y 10 de
Setembre.

Secció d'Arquitectura. — Excursió al Castell de Requesens, Monastir
de Sant Pere de Roda y Catedral de Castelló d'Empuries. 16, 17, 18 y 19
de Setembre.

NOVA
EI dia a8 de Maig va tenir lloch en el Teatre de Novetats, y ab tota so-

lemnitat, la segona «Festa de la Música Catalana», instituida per ('«Orfeó
Català».

En la mateixa va esser adjudicat el premi que oportunament cedí'!
nostre CENTRE, al jove D. Joaquim Pecanins, per un bell aplech de cançons
populars.

Rebi '1 nostre amich Pecanins, que ja l'any passat va guanyar també'(
premi per nosaltres concedit, la nostra més coral felicitació.

El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA sois se declara responsable de lo
contingut en la Secció Oficial del seu BUTLLETÍ, deixant íntegra als respectius
autors la responsabilitat deis treballs firm at s.

Barcelona. — Tip. L'Avenç: Ronda de t'Universitat, 20.— Tetefon :i5
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