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Centre Excursionista de Cataltilly(1

Excursió al Pich de Balandrau o Malandrau
(2,625 metres alt.)

En els mesos xardorosos d'estiu, les matinades, en la frescal
vall del Ter, a Camprodon, són deliciosíssimes. A una temperatura
verament apacible s'hi acobla l'aspecte de les verdes closes, d'un
colorit exuberant, clapejades d'hermoses floretes; blanchs camps
de fajol, somoguts en suau onatge pel lleuger oreig; variada arbre-
da vorejant prats, riu y torrenteres, ressortint espigats pollancres,
capritxoses saules, fornits freixes, negrosos veras; primers termes
de montanyes extcses de verdor de dalt a baix, ab matisada grada-
ció de tons, tots bonicoys, simpàtichs y escayents, rublerts de llum
y de vida; una hermosura de cel incomparable, blau, pur y traspa-
rent, generalment sense'1 més petit celatge; les altes montanyes,
esquerpes, retallant-se al fons en la puretat de la atmòsfera, mar-
cant llurs cantelludes y sapades ratlles, apropant llurs termes,
semblant avançar-se manyagoses, convidant a escalar-les. Són veri-
tables sirenes: cal desconfiar-ne. L'hermosa claretat del matí es,
per punt general, tempestat imposant y majestuosa al venir la
tarda. Abans de la mitg-diada les boires s'aixequen mandroses del
fons de les altes valls, formant-se com qui diu del no res y sense
saber com s'inflen, y se gronxen, se destrien y's recargolen a l'im-
puls del vent que hi joguineja, y s'ensenyoregen dels cims, em-
mantellant-los.

Tanca'l fons de la vall del Ter a Camprodon l'alterosa serra
del Catllar, despresa del puig de Bastiments y Gra de Fajol. Es
son punt culminant el puig de Pastuira. En son extrem inferior se
redreça, avançat, al bell costat dels aguts Tres Pichs, el rabassut
pich de Balandrau.

Entre distints companys que'ns trobavem reunits aquest darrer
estiu a Camprodon, se signifcà'1 desitg de trepitjar-lo, acreixent el
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desitg la grossa quantitat de neu que en extenses congestes d'un
blanch intens y brillador clapejava ses vessants y s'amagava en les
recolzades. Nostre consoci, l'amich Joan 114.° Guasch, marcà l'hora,
A mi totes m'eren bones, ja que, tractant-se de guanyar monta-
nyes, sempre tinch un peu enlaire. Erem a primers de Juliol, y les
grans ramades pujaven a estiuejar a la montanya. L'amich Guasch
desitjava sorpendre-n una de completa en son trascurs per la serra,
Era un desitg de son ànima de poeta afanyagosa de saturar-se d'un
dels més plaents encants de la naturalesa. La ramada que's dirigia
a Coma de Vaca, devia anar, tot fent nit a la serra, a passar sota
mateix de Balandrau. Podiem anar-li a sortir al pas en aquells
varals.

Se feren els preparatius necessaris, y una matinada, fresca de
debò, sortiem de Camprodon, envers les quatre, en pintoresca
cavalcada, de la qual en formaven la més huida part animoses
senyoretes, lluint alguna d'elles el nou distintiu de socis del CErt-
TRE EXCURSIONISTA, vall del Ter amunt, camí de Llanàs. Era la
primera excursió en que hi concorrien senyores en qualitat de socis
del nostre CENTRE, y demostraren, per cert, per llurs aptituts, que
eren molt y molt mereixedores d'ostentar -lo.

Passàrem per Llanàs a punta de dia, y'1 pintoresch poblet, ab
sa bonicoya iglesia romànica, restava encara ensopit, permaneixent
gairebé tancades la major part de ses vivendes.

Enllà de Llanàs, al creuar 1s hernioses closes del camí de Vila
-llonga, el dia havia anat creixent y el sol tocava ja'ls alts cimals

de les serres. Feya més aviat fred, y'ls que anaven montats s'havien
envolquellat en llurs abrichs. La llarga currua de la caravana ofe-
ria un efecte en extrem pintoresch.

Deixàrem a un costat I'enasprat penyal de La Roca, enterch y
estimbat al mitg de rienta y verda vall, de la qual se'n destaca gar-
bosament, ab ses rònegues cases alçades sobre la penya al caire de
pregon estimball.

Atravessàrem el poble de Vilallonga, aont anaven sortint les
endormiscades dònes en portes y finestres, comentant cadencio-
sament el pas de la comitiva. S'aturaren els moços de peu en el
primer hostal que trobaren obert, a fer els cinch cèntims, mentres
nosaltres donavem una ullada a la reformada iglesia, que conserva
encara alguns detalls de sa primitiva planta romànica.

Sortint de Vilallonga deixàrem a la dreta una petita capelleta
del segle XVII, dedicada a la Verge deis Dolors, anant seguint pel
costat d'una caudalosa presa d'aigua que s'esmuny lleugera y ron-
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dinadora. Més enllà, y prop del Ter, a la vorera oposada, deixàrem
el verd pla de la Sala, aon s'hi alçava abans rumbosa mansió
senyorial, de la que'n queden tant sols avuy enrunades despulles,
conegudes ab el nom de Castell dels Moros.

En arribant a l'enforch de] Ter ab la rivera de Tragurà aban-
donàrem la vall d'aquell riu, que s'atravessa per rústega palanca,
y remontàrem la vorera esquerra de la rivera de Tragurà per entre
galana arbreda.

Aviat ens enlairàrem, deixant al fons el rivera!, y per pedregós
viarany molt dret, en sobtes zumzades, guanyàrem la penosa costa
que porta al poblet de Tragurà.

Se troba aquest esgraonat en dos o tres aplechs de cases que tot
just s'aguanten en la vessant, apilonades sense ordre ni concert en
enrevessats carreranys, una ací, l'altra enllà, ben bé en orri, més
oferint, per contra, en cada revolt, en cada agrupació, pictòrichs
efectes y bellíssimes notes de color. L'iglesieta, emblanquinada, ab
el petit cementir al costat, tancat per humil reixa, desentona ab el
colorit de les cases, de tons roigs y grisenchs. Es l'única nota blanca
en mitg de la verdor dels prats, els pujats tons de les roques y les
ennegrides y rònegues vivendes. Tragurà, que's troba ja a 1,425
metres altitut, y que's veu a l'hivern tot sovint assetjat per la neu,
es, no obstant, molt menys fred que Camprodon y Set Cases, per
sa bella situació a mitg cayent de serra, del tot desembracada y
encarada a mitg-dia. Domina esplèndit panorama sobre la vall del
Ter, extenent son punt de vista sobre molt llunyans horitzons.
Dista unes dues hores de Camprodon. Desde Tragurà la pujada va
accentuant-se més y més. Els horitzons s'extenen, y cap a mitg-jorn
y llevant van apareixent rengles y més rengles de montanyes, domi-
nades al fons, part avall, pel colossal macís del Montseny. Per

l'indret de la Garrotxa sens oferia un original aspecte. Fins ales-
hores no haviem ovirat enlloch ni'l més petit núvol ni un celatge,

y en cambi ara s'extenia d'aquell costat un mar immens de flonja
y tormentosa nuvolada, formant un mogut onatge del que'n sobres-

sortien, simulant illots y penyals, en mitg de la maror, els cims
aguts de Bestracà y de la Mare de Déu del Mont, les aspres cingle-

rades de Sant Aniol, Talaixà, Entreperes, Ribelles y Gitarriu, y,
com potents acoraÇats navegant entre l'onatge, els soberchs cimals
de Bassegoda y de Monàs, destacant-se soperbiós l'enlairat puig de

Cona Negra. Dret al N. tancaven l'espay, sense') més petit llegany
al seu entorn, Bastiments, el pich de La Dòna, La Llosa (ab sa
grandiosa y eternal congesta), Roca Colom, Castabona y Canigó.
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Arribàrem a l'envellutat Pla de Pedrís (1,710 m. alt.), planell
ben situat en un petit replà de la serra, y d'aon se dominen totes
les clotades que constitueixen el riveral de Tragurà, y més enllà
la vall del Ter y llunyadà cop de vista de montanyes. El pich de
Balandrau se presenta més proper, redreçat y enèrgich, y ses belles
congestes se destaquen garbosament. A curta distancia del Pla de
Pedrís se troba la Font Fresca, sota'I camí ral de Nuria, y desso-
bre d'altre, que's bifurca allí mateix y que condueix a Serrat y a
la vall alta del Freser. A la Font Fresca, que bé mereix aquest
nom, hi esmorsàrem. El plan era fer-ho a Fontlletera; perd, qui
més qui menys, tots portavem les dents prou esmolades y no hi
hagué aturador: la caravana's pronuncià, y despatxàrem ab dalit
gran part de les provisions que duyem pera la jornada. Al peu de
la gemada font, sense abrich de cap arbre, a pie sol, hi prengue-
rem estatge, y no hi feya pas de mal estar, perquè si bé'l sol picava,
1'airet era fi y agradable.

Després d'una hora de parada emprenguerem nou camí. Al ser
a l'estreb alt de la serra (2,100 m. alt.) deixàrem de vista Campro-
don y la vall del Ter, que haviem anat ovirant al fons.

Davant per davant, a l'altra part de la ,frescal y hermosa clotada
de Fontlletera, recoberta d'exuberant verdor, s'alçava ab trencats
cayents y enérgica entonació'l puig de Balandrau, y a sa dreta'Is
•enasprats Tres Pichs, y més enllà'l de Fontlletera, tancant tots
junts lo alt de la vall y presentant un aspre faldar recobert de
grosses y capritxoses congestes, qual blancor entonava bellament
ab els pujats tons deis rocaters deis cims y la frescal verdor de les
més baixes vessants. En el coll de Fontilera (2,173 m. alt.) deixà

-rem a un costat el cim de Castell deis Moros, quals grenys abrup-
tes simulen les ruines d'una grossa fortificació. El coll de Fontlle-
tera s'obre dalt de la serra de Tragurà, brancall desarrelat de la
més alterosa del Catllar, y forma la divisoria entre les hernioses
clotades d'aquella Coma y les envellutades cayents de Fontlletera.

Fins arribar a la font que porta aquest nom, aigua forta y fre
-díssima, a la temperatura de 5°, anàrem revoltant l'incomparable

comarcada, una de les més hermoses de l'alta montanya del Ter,
aon s'hi acoblen, gaudint de sos richs pasturatges, grosses ramades
de bestiar de llana y boví y una nombrosa eugaÇada. Prop la font
hi trobàrem les eugues pasturant lliurement, corrent y trescant ab

llestesa, acompanyades de llurs pollinets enjogaçats. Ens esguar-
daven ab sorpresa, ens-e sortien al pas y fugien desseguida adale-
rades.
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Arribavem ja a les regions altes, teniem la neu a tocar, y la
mala terra també. Calia despendre-ns de les montures, que no
podiem ja utilisar; ni podien tampoch seguir-nos pels trencalls y
enderroclhs que tractavem d'assaltar. Tots desitjaven guanyar el
cobejat cim y trepitjar la pura y espessa neu al bo de l'estivada.

BALANDRAU Y'LS TRES PICHS

Deixàrem les cavalleries ab ordre d'esperar-nos en un coll for-
m at entre les valls de Fontlletera y Granollers, y ens disposàrem a
guanyar la penosa zig-zagada que porta al coll dels Tres Pichs.
Començàrem a trepitjar neu y descompost detritus.

Arribàrem a l'anomenat coll dels Tres Pichs (2,450 m. alt.) y
ens aturàrem a pondre descans y a contemplar el nou panorama que
se'ns oferia sobtadament a la vista. Dret al N. se descobria la des-
fregada Coma de Fressers, aspra, feréstega, rublerta d'estimballs,
del tot accidentada, ampla en sa reconca, sense un arbre enlloch,
sols escampats pasturatges entre neu y rocaters, el riu recargolant

-se ansiós, estimbant-se ençà y enllà, corrent ab frisós adalerament.
Al NE. se'ns obria, a l'enfront, la deserta Coma de Vaca, grandio-
sa, saturada de misteri; els milers de caps de bestiar que pasturen
per sos vessants a l'estiu, tot just y ben poch s'lii noten; la jaça
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dels pastors es una de les més importants y grosses d'aquestes mon
-tanyes. Sota mateix del coll teniem l'enforch del Fresser ab el

riuet de la Coma, formant un bell entrellaç; y dret a mito jorn,
al fons, l'estret engorjat per on se llença, sense esma, el Fresser,
unit ja al riuet citat de Coma de Vaca. Formen la gorja les espa.
dades y alteroses cayents del Balandrau a I'csquerra, y les no
menys escaixalades d'un dels Torraneules a la dreta. Tanquen

-V-

h..

DESDE'L COLL DELS TRES PICHS

el grandiós circuit d'abdues Comes els bessons cims de Torraneu-
les, el pich de la Fossa del Gegant, els alterosos pichs de la Vaca,
l'esquenall trocejat y emmarletat dels pichs dels Gorchs y de 1'In-
fern, ab llurs inaccessibles agulles; el geuantesch puig de Basti-
ments, de sapat macís; l'original Gra de Fajol y la carcanada
extensa y altívola de puig de Pastuira y la serra del Catilar. Balan-
drau y Torraneules tanquen estretament l'accés a les tant grandio-
ses comarcades.

El coll dels Tres Piclhs corre orientat de N. a S. en l'aresta
divisoria de les aigües del Ter y del Fresser, y està obert entre'l

pich de Fontlletera, cim meridional de la serra del Catilar y'ls
Tres Pichs, que's donen la mà ab el Balandrau.

May com ara havia vist en tal temps de l'any tanta de neu, un

seguit tant gran de plenes y extenses congestes en aquelles comes,
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en cims, sots y reconades. Era un espectacle interessantíssim.

Calia no perdre massa temps en tant delitosa contemplació.
Teniem de seguir l'aresta de la serra en sos punts més practicables

y guanyar el cim de Balandrau.
Distrets fruint en la contemplació de I'hermós cop de vista

que'ns oferia la comarcada de Fressers, no'ns haviem atalayat de
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CONGESTA SOTA BALANDRAU

que l'etern y constant enemich de l'excursionista en les altures
havia anat prenent posicions. En efecte, per la part d'avall, enllà
del mateix Balandrau, pujaven lleugeres y subtils, inflant -se ab
l'oreig, formant-se en els fondals y destriant-se en els cims, grosses
glopades de boira. Tant bo que havia fet al matí, sense haver-se
ovirat ni un sol celatge al nostre entorn en l'ampla volta! Això'ns
desconcertà poch o molt, emperò no'ns féu desdir gens ni mica.

Amunt y fóra! Ens enfilàrem per les cayents deis Tres Pichs,
escrostonades, de mal bregar. Creuàrem tarteres y congestes. Les
tarteres eren de gros pedregam, ab ferma davallada. La neu de les
congestes era fina, trilladora, atapahida, conseguint en alguns
punts tal profonditat que Iii ennastavem els alts bastons de mon-



200	 BUTLLETÍ DEL

tanga en tota sa llargaria. Una d'aquestes congestes, de forta pen-
dent, estimbada al fons, era molt extensa, y 1'atravessar-la no era
pas exent de perill. Cop de taló ab les ferrades botes y força de
puny als alpenstocks. No desdiren un sol moment les senyores, no
defalliren mag, demostrant que si ab justicia se les califica de sexe
hermós, no se les podia, en aquest cas, titllar de sexe dèbil. En el
pas de les congestes, grans glopades de boira ens invadiren, y les
properes montanyes, del tot envolquellades, desaparegueren de
nostra vista. Guanyàrem l'últim dels Tres Pichs, fruint del magní-
fich efecte de veure l'agut penyalar envoltat de neu per tots costats,
perdent-se'ls termes entre la fumarola de la boira, produhint l'ilu-
sió de trobar-nos en un extens mar de neu al cim d'isolat promon-
tori. Sense desorientar-nos poch ni gens, malgrat no veure'l terme
de nostres passos, devallàrem de la trencada aresta, creuàrem de
nou la neci y, enfilant -nos per 1'esgalabrada tartera, emprenguerem
el darrer ascens.

Ja som al cim (2,625 m.). Ens trobem en mitg d'espessa nuvo-
lada. No veyem res. Sols una vaporada espessa, humida y pesanta.
Algú parla de marxar desseguida, de 1'imprudencia de permanèixer
en aquell lloch ab temps tant poch favorable; tal insinua'l perill
d'una tempestat en aquella altura, la contingencia de perdre-s en la
boira. Sobre aquest darrer extrem els tranquiliso, no pas sobre'!s
demés. Conech prou el país, estich ben orientat, portem bussola
y he marcat un punt ben determinat, pera mi, pera ajuntar -nos ab
les cavalleries. El parer d'esperar poch o molt, a veure si s'esvaheix
la boirada, triomfa, y es l'opinió unànim de les senyores. Totes
estan animoses, ni'1• més petit defallir, ni espaordiment, ni ner-
viositat. Tinch l'orella atenta per si sento'1 més lleu remor de

tro, per llunyà que sia, pera ordenar la retirada, perquè al cap ya
la fi soch el responsable en cap per haver corregut al meu càrrech
l'organisació de l'ascensió.

Ens acostem al caire de la timba, esferehint de debò veure
aquell fons sense límits, recte y espadat, per aont els vaporosos
vels de la boira se remouen enjogaçats, donant l'idea d'un avench
sense fons.

Tot -d'una, un esclat de llum se produeix sobre nostres caps,
un clap de blau intens se descorre entre la flonja nuvolada y ens
vivifica un raig de sol, donant-nos goig y esperan Ça. Visca!

Se'ns apareix davant el Puigmal com poques vegades pugui
veure -s, nedant com cetaci incommensurable entre oneig de nuvo-
lades, sense base, fluctuant en l'espay. Espectacle de pochs mo-
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ments. Faixes de nuvols, glopades de boira 1'envolcallen nova-
ment. Girant la vista, se'ns apareix aleshores la comarcada de
Fressers, y promptament, entre veis esclareits, la Coma de Vaca;
al fons, pregona, grandiosa, ab colossals grenys sortits, la gola de
la timba; a l'enfront, formant en avall la paret davantera de la
gorja, els espadats de Torraneules; l'espessa bromada al fons pre-
gon, ennegrida, recargolant-se y enfondint-se, produint tenebrós y
fatídich aspecte.

Guaitant dret a mitg-jorn, ovirem, entre l'entrenyinat de la
baixa nuvolada y ab tochs de llum blavosos y rogenchs, bona part
de la vall de Ribes y grans clapes de territori barrejades ab grosses
onades de boires.

De sobte tot s'esvaheix y tornem a quedar en tenebres. La boira
es més espessa que may, negrosa y líquida. Ens trobem, més que
humits, mullats, y pensem ja en la retirada. No haviem gaudit de
1'immensitat del panorama; més, en cambi, haviem fruit especta-
cles insòlits de la naturalesa, efectes grandiosos que no són possi-
bles assolir quan se desitgen, y que no s'obtenen sinó ab risch
evident y a despit generalment de la voluntat.

Balandrau o Avlalandrau indistintament es nomenat el pich
pels naturals del país.

En un dia ciar son panorama es excelent. Avançat del gran
nervi de la carena pirenenca, forma l'últim contrafort gegantesch
de la serra del Catllar, a la que hi està unida per una forta depres-
sió constituida per estimbat tarter, a l'indret deis ennarcats Tres
Pichs, Iloch per ont haviem practicat l'ascensió. Desde Balandrau
l'aresta de la serra divisoria d'aigües del Ter y del Fresser s'abaixa
ja sobtadament dret a Puig Cerverís, que no sobrepuja ja gaire'Is
2,000 metres. Sa situació es, donchs, del tot desemhraçada, y el
cop de vista extensíssim. Ses cayents són trencades y estarterades
per tots indrets, y es del tot tallat y empicat pel costat de ponent,
que cau a l'aspra gorja del Fresser, dessobre de la qual s'hi despe-
nya una paorosa timba. Es reduit l'espay de son cim.

Avançat enfòra, domina al N. la desolada Coma de Fressers,
rublerta de relluents aigua-molls, trencats estimballs, filets d'aigua
brillejants, extenses congestes, colossals tarteres, erissalis ferés-
techs, trencats penyals, devastació immensa, encarant-se ab el
ferreny Puig de Bastiments, resolt compare del Puigmal, y l'esga-
labrat Pich de l'Infern, seguit d'erissades y inaccessibles agulles.
Al NO., a l'enfront, sota mateix, s'hi obre la Coma de Vaca, la
tenebrosa Fossa del Gegant y els enlairats cims de la Vaca. A FO.,
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al d'allà deis bessons pichs de Torraneules, s'extén l'ample macís
rabaÇut del Puigmal, ovirant-se les cascates de la Fontalba desde'l
seu naixement, y les gorges de Nuria y del Salt del Sastre. Al NE.
se destaquen, als peus y en primer terme, els apacibles pasturatges
de Fontlletera, y enllà de la vall del Ter y de les serres de Feitús
y de Set Cases s'aixequen alteroses les siluetes del pich de la Dòna
deis cims de La Llosa y Coma Armada, Roca Colom, Costabona
y Canigó. Els horitzons són dilatadíssims vers a llevant y mitg

-jorn; les esquerpes montanyes de la Garrotxa, de rares y caprit-
xoses formes; l'estany de Banyoles, ressortint com a petita taca
relluenta; els plans de l'Empordà, les montanyes de Peni y Sant
Pere de Roda, el magnífich golf de Roses y'1 mar extens; les serres
de les Gabarres y de les Guilleries, el majestuós Montseny, la
serralada del Tibidabo al lluny, y més ençà la serra de Bertí, les
del Lluçanès, Ripollès y Bergadà; destacant-se- al SO., al fons, la
gegantesca muralla dels Rasos de Peguera, y entremitg, surgint ací
y enllà, valls y montanyes, territoris y més territoris, tot en grans
zunizades, pintoresch enrenou, alts y baixos com un mapa de
relleu. La vista arriba a fadigar-se de contemplar tant y tant de
món com s'ovira.

La gotellada s'accentuà quan empreniem la davallada. Fou
aquesta ràpida, trescant pel tarter y creuant congestes. A despit de
la boira, no'ns esgarriàrem poch ni molt y anàrem de dret al lloch
aont ens esperaven els matxos, ab tot y que l'espessor de la broma
no'ns deixava veure'ls objectes sinó de molt d'aprop. Trobàrem
els moços de peu ajaçats dormint, y les cavalleries campant totes
soles, pasturant o revolcant-se.

La grossa ramada de Coma de Vaca no havia passat encara, y
ens dirigírem a seguir el camí ramader per aont havia de venir.
Segueix aquest revoltant per dessobre la grossa comarcada deis
Emprius de Tragurà, faldejant la serra despresa en avall de 1'estreb
de mitg-jorn de Balandrau. Aquesta serra segueix per Puig Cerve-
rís, Mayanells y Montroig, y s'abaixa en la Collada Verda, pera
tornar a enlairar -se a 2,000 metres, passat el coll del Pal, a Puig
Estela, deixant a l'esquerra Serra Cavallera y el puig del Taga a
la dreta; a Comallonga segueix més baixa per coll de Jou y serra
de Sant Aymant, fins anar a morir a Ripoll en l'unió del Ter y
del Freser.

Feya bona estona ja que caminaven, quan, en mitg del calla-
ment solemnial y del misteri de la boira, començàrem a distingir
molt apagat una confosa remor y seguidament a apreciar tenuament
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el belar de les ovelles, el trepitg esmortuit de la ramada, el dringar
apagat deis picarols y les sofocades veus dels pastors. Tot d'un cop,
y misteriosament, se'ns aparegué dins l'espessor de la broma la

silueta agegantada dels homes que portaven la davantera al bes-
tiar, y ben prompte anà ressortint tot el gros de la ramada, pastors
y bailets, les acoblades ovelles en rnassa compacta y espessida y
I'inteligent Boçada acompanyant -les y dirigint-les. Ens aturàrem
y'ls aturàrem, y a nostres prechs feren els pastors maniobrar el
bestiar, espectacle interessantíssim, aon pot apreciar-se completa-
ment la fina inteligencia d'aquells goços de ramat, lletjos, mal-
carats y de llarch y cerdós pel, així com la docilitat ab que les
ovelles evolucionen obehint a la goçada. Uns quants mils eren els
caps de bestiar y nombrós era l'estol de pastors que'ls acompanya-
va; bonichs tipos molts d'ells, tots ab pintoresca indumentaria:
samarres de pell, calces de cuiro ab folgat davantal, botes altes ben
ferrades y potents gayatos.

Cambiats alguns cigarrets, un trago de vi y alguna pesseta pel
treball de fer maniobrar la ramada, ens despedírem dels pastors,
deixant passar la compacta massa, que anava desfilant, extenent-se
com un cuch sens mida, allunyada y confosa en la vaguetat vapo-
rosa de la misteriosa broma, apagant -se també suaument la remor
de son trepitg, el trist belar de les ovelles y el dolç dringar dels
picarols.

Damunt d'una copiosa font que t ro bàrem en un reclot de la
serra prengueren un descans, y, trayent el recapte, donàrem bon
compte de les provisions que'ns restaven.

En camí altra vegada, carenejant sempre, deixàrem bentost la
boira endarrera y, gojant d'alegre panorama, seguírem per prop
del cim de Puig Cerverís pera anar a trobar la collada de Maya-
nells. Passàrem entremitg de grossa vacada esbarriada y nombrós
ramat de xays que pasturaven per tota l'extensió de la verda vessant
oriental del Puig Cerverís.

En l'ampla collada de Mayanells, oberta a t,85o metres, fruírem
de nous punts de vista sobre la vall del Sagadell, tributaria del
Fresser, Pardines y Ribes, y els magnífichs pasturatges de Pórtoles,
Montroig, la Serra Cavallera, Puig d'Estela y'l Taga, que tanquen
el circuit de la vall per un indret, mentres ho fan del nostre el

Cerverís y Puig Cornador.
Desde la collada de Mayanells anàrem faldejant el Montroig

per aspre y enxorrencat terrer envistes a la vall de Pardines.
Baixàrem a la Collada Verda (i,600 m.), y allí donàrem L'adéu
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a la vall del Sagadell, que teniem al dessota, a la del Fresser, que
corria encreuada dret als fons, y a la del Rigart, que's desplegava a
l'enfront, llà d'enllà de Ribes, en tota sa extensió, coronada pel
Puigmal, el Pas dels Lladres, serra de Gorrablanch y pla de les
Salines, la collada de Toses, el Puigllançada y l'extensa serralada
que s'en desprèn, corrent per Coma Armada, La Cubil y can
Gorra a morir a la vorera dreta de la vall de Ribes, destacant-se
la carretera de Puigcerdà, que s'enfila retorcent-se, y'ls poblets
escampats en les cayents properes al Rigart. Deixàrem el nervi de
la divisoria d'aigües, y pel camí ral de Ribes a Camprodon, prou
conegut, emprenguerem la davallada. Passàrem junt als meners
d'antimoni que s'explotaven fa pochs anys y avuy estan aban-
donats.

Són en bastant nombre les boques de galeries obertes en la
penya a distintes alçaries y distancies. S'havien practicat treballs
d'importancia, havent-se tret bastant mineral, que era baixat en
carros als forns construits a Camprodon. Segons se diu, fou sos-
pesa l'explotació per la dificultat, en la fosa, d'extreure l'antimoni
de les altres substancies minerals ab ell combinades; dificultats
que feyen molt costosa dita extracció, sortint l'explotació molt
cara ab els medis de que disposaven pera'ls treballs. En el poch
espay de temps que les mines són abandonades, el camí carreter
arreglat per la companyia explotadora ja està del tot espatllat y
torna a esser sols practicable pera les cavalleries. En unes manio-
bres o passeigs de montanya efectuats per l'exèrcit no fa pas gaires
anys, pássà per aquest camí l'artilleria de montanya ab els canons
rodant damunt les curenyes. El camí passa enlairat sobre un dels
naixents brancals de la rivera d'Abella, tributaria del Ter. S'arriba
a Roques Blanques (1,450 m. alt.), desde aon la vista s'aixampla,
dominant-se gran part de l'hermosa vall del Ter y del circuit de
montanyes que l'enronden; llurs grans grenys de blanques penyes
en l'aresta de l'estribació li han donat nom. En la guerra dels set
anys hi tingueren lloch fusellaments que endolaren la comarca.

Se va baixant seguidament. A la dreta, sota'¡ camí, s'hi deixa'l
poblet d'Abella, que es un agregat del poble de Vilallonga. El
formen una trentena de cases, agropades la major part a l'envolt
de 1'iglesieta de Santa Llucia, a racers de tramontana, mal orde-
nades en una pendent escabrosa y rocallera, sobre la riera que
porta'l nom del poble. Seguint sempre l'aresta de serra, que va
decreixent ràpidament, se frueix d'un bell cop de vista sobre
Vilallonga y sa rienta y verda vall, enfestonada d'arbres. Arriba-



CENTRE L' xcuRSIONISTA DE CATALUNYA	 205

rem, per fi, després del fadigós descens, al collet de La Roca, al

bell costat de l'isolat penyal aont aquell poblet s'aixeca.
La Roca forma també ajuntament ab Vilallonga y es un poblet

verament miserable, d'unes 30 cases esgraonades y enquibides
gaire bé totes elles en un enasprat penyal, notable per sa forma y
estructura y sa situació avansada al mitg de la vall del Ter, entre
aquest riu y la rivera d'Abella, que s'enforquen al seu peu.

Està estrebat tant sols el penyal per l'estreta nervatura que
forma'l coll per aon baixa'l camí de Ribes. Tots sos costats són
estimbats, y'1 que mira al N., molt aplombat, presenta un precipici
vertical. Les cases més enlairades, edificades sobre la dura penya,
s'alcen al caire mateix de la timba. El poble es rònech y miserable,
més son aspecte es en extrem pintoresch. De dalt del penyal, aont
hi ha l'iglesia, se domina un esplèndit cop de vista sobre les verdes
valls y les serres que les envolten. En l'època mitg-eval era La
Roca un castell inexpugnable, de notable situació estratègica.
Pertanyia a la casa Descatllar y son senyor ostentava'ls títols de
comte de Santa Coloma, marqués de Besora y senyor de Roca-
bruna. Se noten encara, entre les actuals pobres morades, vestigis
d'antichs murs y un macís y rònech portal de pintoresch aspecte.

Baixàrem, donant la volta per sota'1 penyal, a trobar la rivera
d'Abella, que atravessàrem per passeres, seguint després pel peu
d'un ombrejat camí, tancat per hermoses closes. Creuàrem el Ter
per un pontet pintoresch junt al molí de Llanàs, que ofereix a la
vista un rumbós saltant entre espessa y ufanosa arbreda. Entràrem
a Llanàs y ens trobàrem ben prompte, als 20 minuts, de retorn a
Camprodon, punt de sortida pera la jornada.

CÉSAR A. TORRAS

MOSSEN PEYRA, RECTOR DE LA VOLA

ESTUDI FOLK-LòRICH Y CRITICH-HISTÓRICH

(Acabament)

Un dia va tenir l'humorada de fer els aspergis als seus feli-
gresos no ab aigua, sinó ab oli, dient mentres els anava espargint:
—Si no s'hi coneix avuy, s'hi coneixerà demà. Si no s'hi coneix
avuy, s'hi coneixerà demà.
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Per això quan algú s'està al costat d'un que remena oli y té por
d'esser tacat, sol dir-Ii : —Per aquí cuidado, que no fem elsasper•
gis de Mossèn Peyra, que si no s'hi coneix avuy, s'hi coneixerà
demà.

Un dia un penitent que ab ell se confessava va dir-li que li
declararia un pecat que havia fet si li prometia no dir-ho a ningú,
Mossèn Peyra va contestar-li que li podia confessar ab tota con-
fiança'l seu pecat, perquè li prometia que no ho diria a cap home
ni a cap dòna. Confessat el pecat, que era l'haver robat un cabrit,
y absolt el penitent, el diumenge següent, tot cantant el prefaci,
veyent que'1 qui havia fet el furt del cabrit s'estava assegut en un

banch de sota la trona, va cantar ab la tonada de dit prefaci lo
següent:

A vos, Pare etern, ho dich,

que no sou home ni dòna,

que qui va robi l cabrit

seu a sota de la trona.

Una variant d'aquest cas, que s'en diu y es conegut pel prefaci
de Mossèn Peyra, es el següent: era'1 dia de Pasqua, y pera cele-
brar-la va matar un cabrit. Havent-li preguntat la seva majordona
com l'havia de guisar y cuinar, va dir-li que durant l'ofici, ya
l'hora del prefaci, sortís ella al chor ab el cabrit y li diria prou com
ho havia de fer. Va complir la seva majordona, y Mossèn Peyrava
cantar aixís el prefaci d'aquell dia:

Dòna nostra, dòna nostra,
vós, que dei cabrit feu mostra,
mite, rostit y mita fregit,
cap y peus a la cassola,
cap y peus a la cassola,
per Christum dominum nostrum, etc.

Un altre dia, predicant desde'l peu de l'altar, va dir als seus
feligresos que havia vist un miracló (miracle petit), una cosa que
no tocava ni al cel ni a la terra, y que si sortien ab ell en processó
els ho ensenyaria.

En efecte, sortiren en processó y va ensenyar-los una grossa
buina de bou que penjava d'una argelaga y en la que hi havia
grillat una planta de blat de moro que realment se sostenia sense
tocar al cel ni a la terra.

No cal dir el tip de riure que's farien tots els bons parroquians
de la Vola al veure aquell miracló, y no sé quins comentaris fer
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a n'aquest fet o faula, que si 's pren com una ignocentada demos-

traria que certament era ben curt de gambats aquell bon senyor
rector de la Vola, y si per una broma que va voler gastar, resulta

una mica massa pesada y ab ribets de volteriana.

Lo cert es que la gent actual de la Vola ensenya encara'l lloch

aon diuen que va succehir aqueix fet, qual lloch es un collet que

està situat a cosa d'uns dèu minuts de distancia de 1'iglesia y s'en

diu y s'anomena encara El Miracló.
En les processons que's fan en totes les parroquies els tres dies

abans de la festa de l'Ascensió, vulgarment dites de les Lledanies,
els parroquians de la Vola van un d'aquests dies fins al Miracló,
com ho diu ben clar la següent follia popular:

El dilluns, a Sant Nasari;
el dimars, al Miracló;
el dimecres, a la Sala,
y el dijous, a Torelló.

Diuen el dijous a Torelló no perquè hi vagin en processó com
als demés llochs citats, això es, a l'ermita de Sant Nasari y als
collets del Miracló y de la Sala, sinó perquè com el dia de l'As-
censió es fira a Torelló, no hi fan falta la major part deis parro-
quians de la Vola.

Y veus-en-aquí encara una altra de les que's conten del senyor
rector de la Vola. Com diuen que no tenia calendari, s'enginyava
per saber el dia que erem de la setmana de la manera següent:

Feya cada dia un cistell, y quan tenia sis cistells fets arribava
el diumenge, dia de descans y de dir les misses pel poble. Veus

-aquí que un dial seu escolà li va pendre un cistell y, arribant el
diumenge, va creure que, tenint solament cinch cistells fets, tot
just eral dissabte.

De bon matí, donchs, va baixar a l'iglesia com acostumava
a fer els dies feiners, va celebrar la santa missa, y, aprés d'haver
esmorsat, va començar la tasca de fer el cistell que's creia que li
faltava fer. Quina no seria la seva sorpresa al veure que a l'hora
assenyalada de dir la missa matinal començaven d'arribar els seus
parroquians encara que no hagués fet els senyals de dita missa,
boy endiumenjats, pera complir ab el sant precepte de l'Iglesia.
ElI, ab la prova y l'argument dels cistells, prou volia convence-]s
de que s'havien equivocat y de que tot just era dissabte; però a la
fi tingué de persuadir-se que era ell qui anava errat davant de tot
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el poble, que li assegurava que era ja diumenge, y li exigia, perlo
tant, la celebració de la santa missa. Més com ja l'havia celebrada
y fins s'havia ja desdejunat o ben esmorsat, com hem dit, pera
sortir d'aquell conflicte va dir-los que entressin a 1'iglesia y que
l'esperessin, que'ls faria un sermonot que'ls valdria com un missot,

Veus-aquí com l'ha perpetuat y conta aqueix fet o faula la musa
popular y bosquerola, acompanyant -la ab la mateixa musica de
l'altra cançó:

Ell no sabia comptar
els dies de la setmana:

cada dia fa un cistell

y el diumenge no l'errava.
Un dia'! seu escolà
un cistell li va amagà,
y el diumenge també

un cistell volia fé,
y el diumenge, etc.
Hi van els parroquians

per oir la santa missa;

hi van els parroquians:
com dimoni són tant sants.
Els diu el senyo Recto:

— Entreu a dins de ('iglesia
que us faré un sermó
sense obrir-ne lo missal;
que us faré un sermó,

un sermó de misses val;

que us faré un sermonot

que us valdrà com un missot.

Així l'acaben els més aquesta cançó popular. Altres hi afegei-
xen la següent variant, que ja's veu que hi es afegida, y que volem
copiar també, no per res més sinó per dir d'aquest personatge tot
lo que'n diu la musa del poble, que es més picaresca y maliciosa

de lo que molts se creuen.
Heus-aquí, donchs, aquesta variant:

Sense calces predicava, ¡Ay quina religió

y a la trona ballejava. hi va haver per tot el poble!

El cul se Ii va ensorrar, ¡Ay quina religió,

les anques va reganyar. veyent les anques del Rectól

Altres s'en conten encara del rector de la Vola, però algunes,
com aquella dita tant sabuda de «Adéu bisbe, adéu porch», per-

què ab els gastos de la visita del Bisbe no podia matar porch aquell
any, y aquella de les dues majordones de vint anys pera eludir el

manament del senyor Bisbe, que volia que la seva majordoma
tingués al menys uns quaranta anys, són d'aquells dits y fets que,

com hem dit de bon principi, el poble'ls aplica indistintament
a n'ell y al Rector de Vallfogona; y, per altra part, com a mostra
de com se l'imagina la fantasia popular, crech que basten els casos

citats.
Passem, donchs, a la segona part, o sigui a lo que hem trobat
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que fou en la realitat de la vida aquest cèlebre personatge popular.
Malgrat les nostres investigacions, hem de confessar y reconèixer
per endavant que serà aquesta la part més deficient del nostre
modest treball.

Hem mirat detingudament el petit arxiu parroquial de la Vola
gracies a l'amabilitat del seu actual senyor rector y bon amich
nostre, Mossèn Esteve Font.

Veus-aquí'ls datos que hem pogut recullir que fan referencia
al seu cèlebre rector Mossèn Peyra, com l'anomena la gent. Se
deya Pere la Font y era d'origen francès, fi ll de la parroquia de
Pons, bisbat de Rodez, en el departament d'Aveyron.

Ell mateix, com si pressentís la seva celebritat pòstuma, va
cuidar-se de consignar aqueix dato.

En efecte, en el marge d'un dels llibres de baptismes, al costat
d'una de les partides de l'any 1599, va deixar-hi escrit de lletra seva
la següent nota: «Pere la Font, del Regne de Fransa, bisbat de
Rocs, parroquia de Pons», així com en el llibre de les partides
matrimonials o desposoris autorisats o benehits per ell comença
una de dites partides de la manera següent: «...vuy que es dimars,
que tenim tres del mes de Octubre del any mil sine cents nouranta
i nou, io, pere lafont, Rector de la Vola, nudrit (sic) del Regne de
Fransa, Bisbat de Rodes, e esposat i dada benedicció a.....»

Se li coneix bé prou que era d'origen francès encara que escri-
gui les partides en català, escapant -se-li de tant en tant algun mot
de dita llengua.

Així veyem, per exemple, que escriu: «En lo any mil sis cens
y dus..... a trenta i un agost de mil sis cens y dous..... a quinse
setembre any mil sis cens y unse.....», etc. Ens va cridar molt
l'atenció, regirant aqueix arxiu parroquial de la Vola, el gran
nombre de francesos o gascons, com els deyen, que vivien en dita
parroquia en l'època del seu cèlebre rector Mossèn Peyra. Regi-
rant l'arxiu parroquial de Sant Pere de Torelló ja'ns havia cridat
l'atenció aqueix dato, o sigui l'existencia d'alguns francesos en
aquesta comarca, en el sigle XVI principalment; però'ls que vivien
a la Vola a les darreries d'aquest mateix sigle, en temps del seu
cèlebre rector, també francès, com hem dit, atès el seu curt vehi-
nat, pot dir-se que constituhien una verdadera colonia.

Així, per exemple, sense moure -ns d'un sol llibre parroquial,
el de capitols matrimonials, que comença l'any 1569, trobem que
hi surten com actors podriem dir, o testimonis dels actes, un

27
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tal «Arnau de Pen, francès..... 29 Mars de 1579..... Joan Sala, de
Vila longa, Bisbat de Tarbes, del regne de Fransa..... Joan Paris,
de Beneres, Bisbat de Tarbes, 1585..... Pere Caila, de Pons, del
regne de Fransa, Bisbat de Rodes, estant (això es, habitant en la
rectoria de la Vola), 1586», y altres que no citem. Noti -s que aqueix
Pere Caila que acabem de citar era natural de Pons, bisbat de
Rodez, això es, del mateix poble que'I senyor rector, y diu el docu-
ment que vivia en la rectoria de la Vola; de manera que tot indica
que seria'l seu moço, que se'l triaria aquell bon senyor rector
coterrani seu. Com no sabem a què obehiria aquella emigració de
francesos a nostra terra en aquella època, no fem sinó consignar
de passada aqueix dato. Altrament, donchs, Mossèn Peyra fou
rector de la Vola uns trenta -tres anys, això es, desde principis de
1579 fins allá a la meitat de l'any 1612.

En l'arxiu de la Curia Eclesiàstica de Vich varem trobar, per
bona sort, l'acta de la colació canònica de dita rectoria de la Vola a
dit senyor rector. Consta aquesta acta en el foli 94 del llibre de dit
arxiu, rotulat: «Liber collationum anni 1574 usque ad 1584». Li
va donar dita colació, ab les formalitats de rúbrica en semblants
casos, el senyor Vicari General, Montserrat Granolats, el dia 17 de
Setembre de l'any 1578, fent constar en dita acta que ell, això es,
«lo venerable Pere la Font », havia sigut provehit canònicament
de la rectoria de la Vola, vacant per renuncia de la mateixa feta
en la Curia Romana pel procurador del seu antecessor, Bernat
Masgrau, segons constava per les Lletres Apostòliques despatxades
en dita ciutat de Roma pel papa Gregori IX en les calendes (dia
primer) de Desembre de l'any 1577.

Si 's trobés aquesta butlla o breu de Roma, en ell s'hi llegirien
segurament els mèrits, estudis, serveys prestats a l'Iglesia, etc., de
Mossèn Peyra abans d'esser agraciat ab el seu curat. Probablement
seria algun d'aquells sacerdots d'aquella època que, com consta
en l'historia eclesiàstica, trobant-se sense cap benefici o prebenda,
anaven a Roma o procuraven qui'Is agenciés allà alguna de dites
prebendes onsevulla que fos; sinó que així com molts d'aquests,
si no'ls agradava la prebenda obtinguda, en prenien possessió, y,
aprés de posar-hi un substitut, no paraven fins obtenir-ne una
altra de mellor, Mossèn Peyra's veu que va acontentar-se ab la
seva sort, perquè prengué immediatament possessió de la seva
petita prebenda o curat de la Vola y va fer-hi en ella residencia
personal fins a la mort. En efecte, acabem de dir que pel Desem-
bre de l'any 1577 fou nomenat rector de la Vola, y que pel Setemr
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bre de 1578 ¡a prengué colació canònica de dit curat, y ara hem de
dir que a primers de Janer de l'any següent, això es, de 1579, ja'1
trobem aposentat a la Vola, escrivint partides y autorisant actes
parroquials o notarials com a tal rector, continuant en dita tasca
sense interrupcions fins a principis de I'anv 1612.

La darrera partida escrita y firmada per ell porta la data del
22 de Març de dit any. Després, desde aquesta data, autorisa'ls
actes y firma les partides un tal Francesch Molins, prebere benefi-
ciat de la Seu de Vich, «com a regent (diu) del Curat de la Vola,
per enfermetat del Rector Pere la Font ». La darrera partida així
firmada porta la data del ig de Juny de dit any 1612. Als 3o de
dit mes y any aquest sacerdot ja firma una partida de la manera
següent: «Com a regent de la Cura de la parroquial yglesia de la
Vola, per mort del quondan mossen Pere la Font, Rector de dita
parroquia». Aquests datos ens diuen ben clarament que Mossèn
Peyra estaria malalt y impedit de regir personalment el seu curat
una ternporadeta, y que morí entre les dues dates citades, això es,
del 19 al 3o de Juny de l'any 1612.

No sé quin fonament pot tenir la tradició que corre per aquí
(l'he sentida contar a la Vola y a Sant Pere de Torelló) de que
Mossèn Peyra fou assessinat anant o tornant d'aquest darrer poble
a sa parroquia, a cosa de rnitg camí, a la vora de la masia dita Les
Cases, prop d'una font que s'anomena la font Canalia, y que fou
enterrat en el cementiri de Sant Pere. En l'arxiu parroquial
d'aquest poble de Sant Pere, y això que desde aquella época hi
han íntegres les partides de defuncions, no hi consta pas la seva.
En el de la Vola, que també hi han les partides de defuncions
d'aquell temps, tampoch li hem sabuda trobar. Solament hem
trobat en dit llibre de defuncions de l'arxiu de la Vola la següent
nota, que copiem al peu de la lletra: «A vint y tres y a vint y
cuatre de Octubre del any mil siscens y dotze, en la yglesia parro-
quial de Sant Andreu de la Vola, se son celebrats lo novenal y cap
d'any per la anima del reverent Sr. m.° Pere la Font, q.° Rector

de dita yglesia, en los quals assistiren quiscun dia dotze preveres
y s'els donà quatre sous de caritat a quiscun d'ells quiscun dia».
Aquesta nota no afirma pas lo que consigna la tradició referent al
seu assessinat, més abans se pot dir que indirectament ho nega;
perquè, a no ser que tingués motius especials pera callar aquest
dato, me sembla que ho hauria fet constar aquell que va redactar-
la, ja que nos descuidaven pas de consignar aquests datos en les
partides en aquella època, y ab més motiu si's tractava com aquí,
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de la primera personalitat de la parroquia, això es, del senyor
rector.

De totes maneres, suposant que fos cert lo del seu assessinat,
sempre resultaria que ell no va pas morir desseguida, sinó que va
estar malalt alguna temporada, cona consta per les notes més
amunt consignades. Lo més verossímil, atès que no's troba la seva
partida de defunció propriament dita en l'arxiu de la Vola, seria
que, estant malalt (que va estar-ho una temporada, com hem dit
y provat, es innegable) d'enfermetai natural o violenta, seria tras-
ladat pera guarir-se a fòra de sa parroquia, y allà (Déu sab aon)
moriria. Qui sab si va fer-se trasladar al seu país natal y si va morir
allà? Hem escrit al senyor rector de Pons, departament d'Aveyron,
en el regne de Fransa, patria de Mossèn Peyra, suplicant-li que
mirés si trobava en el seu arxiu la partida de baptisme y si hi cons-
tava també la de defunció de dit personatge, y fins al present no
hem rebut cap contestació.

Fòra dels seus llibres parroquials, escrits o redactats ab una
lletra molt pèssima y ab molt poch correcta ortografia (cosa bas-
tant comú en aquella època entre'ls rectors rurals), poch rastre
més trobem de dit senyor rector de la Vola. Lo poch que hem
trobat volem consignar -ho tot, no obstant. En l'any 1592 (2o de
Juny), en lo bo y millor d'esser rector de la Vola, el trobem que,
juntament ab els obrers de dita parroquia Antoni Pierola y Miquel
Sitjar y el batlle de dit poble, Segimon Palou, -fan tots junts un
contracte ab el mestre de cases Gracià Faraut (aquest cognom
també sembla francés), habitant en el poble de Sant Pere de Tore-
lló, pera engrandir I'iglesia de la Vola ab els pactes que s'estipulen
en dit document, consignant-hi la clàusula de que dit «venerable
Sr. Rector, m.° Pere la Font, promet donar graciosament a dit
mestre Gracià Faraut, mentres duraran las ditas obras, llit y em

-priu en la seva Rectoria ». Aquesta acta consta en un dels manuals
del sigle XVI, signat núm. 4, de l'arxiu parroquial de Sant Pere
de Torelló. En l'any 16io va instalar en la seva parroquia la con-
fraria de la Verge del Roser, com consta per la butlla d'erecció de

dita confraria; qual document existeix en l'arxiu de la Vola. Hem
de fer constar que dita confraria no fou erigida en l'iglesia parro-

quial de la Vola, sinó en una capelleta que dit senyor rector, pera

aquest fi, havia fet construir o edificar a uns cinch minuts de dis-

tancia de dita iglesia parroquial a honor y gloria de dita Verge del

Roser, com diu el document citat, lo que prova'l zel y devoció

d'aquest bon senyor rector, qui no's va contentar, cony s'acostu-
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orava, en construir un altar en la seva iglesia parroquial pera

erigir-hi dita confraria del Roser, sinó que va voler edificar una
iglesia o capella propria de la mateixa. Aquest senzill dato demos-
tra l'entusiasme ab que va rebre Mossèn Peyra y implantar en sa
parroquia la devoció del Santíssim Rosari, que aleshores, això es,
en la seva època, tant pròxima a la celebèrrima batalla de Lepant,
guanyada per intercessió de la Verge del Roser, va posar tant fon-
des arrels en el cor creyent y piadós del nostre poble. Y acaba de
confirmar que'¡ podem anomenar ab tota rahó devot entusiasta
de la Verge del Roser l'acte hermós del seu testament. Fou auto-
risat aquest pel notari de Vich Joan Vinyes, y fet en dita ciutat
als 23 d'Abril de l'any 161o. Heus -aquí un extracte o cap -breu de
dit document tret de la copia autèntica del mateix, legalisada pel
citat notari, que's troba en l'arxiu de la Vola.

Nomena marmessors y executors del seu testament als reve-
rents senyors rectors que fossin en el dia de son òbit de les parro-
quies de Sant Pere y Sant Vicens de Torelló, al reverent Francesch
Molins, prebere beneficiat de la Seu de Vich, y als obrers de la
parroquia de la Vola. Vol que'¡ seu còs sigui soterrat a ¡'iglesia
de la Vola y que se li celebrin en dita iglesia el novenal y cap-
d'any, ab assistencia, al menys, de sis capellans, donant a quiscun
d'ells, cada dia, dos rals y dinar a la rectoria. Deixa, entre altres
petits llegats, a monsenyor el Bisbe de Vich, en reconeixement de
senyoria y superioritat, un morabatí valent tretze sous y quatre.
Finalment, nomena hereu seu universal a Deu Nostre Senyor y a
la seva ànima y a les causes pies següents. Primerament vol que
siga celebrada pel senyor rector de la Vola «una missa setmanera

perpetuament en la capella de la Verge del Roser que jo he funda-
da y fabricada de nou en dita parroquia», diu lo document. Item,
que cremi en dita capella, tots els diumenges y festivitats de Nos-
tra Senyora, una llantia. Itero, que's facin tocar els tochs de l'ora-
ció de l'Ave-Maria tots els dies, y matines totes les festivitats de

Nostra Senyora en dita capella. Pera la conservació d'aquestes
causes pies deixa tots els seus bens, que consistien en diversos cen-
sals que s'especifiquen en dit document que li devien alguns par-

culars, y en una casa que possehia en el poble de Sant Pere de

Torelló. Els testimonis que firmen el seu testament, cridats, diu
el document, y per boca propria del testador pregats pera la firma,

són Mossèn Nicolau Barrera, rector de Santa Maria de Gayà;

Mossèn Joan Vilanova, rector de Santa Eugenia de Relaf; Mossèn
Joan Bergadà, rector de Sallent; Mossèn Geroni Cases, rector de
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Sant Martí de Bas; Bernat Boada, clergue de Santa Maria d'Olost,
y Francesch Serrahima, escrivent de Vich. Ens ha cridat Paten-
ció'l nombre deis testimonis, quasi tots ells rectors de diferentes
parroquies del nostre bisbat de Vich, que intervingueren en el
testament de Mossèn Peyra. ¿Seria tal vegada que, trobant-se
reunits a Vich per rahó d'algun sínodo o per altra causa, y havent.
los manifestat ell son desitg de fer testament, tots eis seus amichs
íntims, per la gracia que'Is faria y lo molt que ja'ls xocaria a tots,
voldrien acompanyar -lo en semblant acte? Siga com se vulla, ab
tot lo dit fins al present hem de donar per finida la nostra investi-
gació històrica sobre aqueix popular personatge') cèlebre rector
de la Vola, Mossèn Peyra, com li diu el poble, catalanisant a sa
moda'¡ seu nom francès Pierre.

En tots els documents citats. com se veu, no'ns surt ni tras-
pua en res ni per res el rector boyra y humorístich y tarambana,
sinó més aviat ens surt ell com tot un senyor rector, per dir-ho
així, molt formal y sobre tot zelós y edificant y devotíssim, com
hem dit, de la Verge del Roser. No obstant, tot reconeixent de bon
grat lo que es indubtable, això es, que la rica imaginació del poble
s'es format de Mossèn Peyra un concepte que dista molt d'esser
el concepte de la seva verdadera personalitat, ens guardarem bé
prou de dir, perquè seria pecar per l'altre extrem, que no tingui'l
poble algun fonament en que apoyar-se pera revestir-lo de la fama
y celebritat que li ha volgut donar. Quin es aquest fonament?
Quins són els dits y fets entre'ls molts que se li atribueixen que
tenen un fons de veritat y de realitat? Veus -aquí lo que ignorem
y creyem molt difícil, pera no dir impossible, que ningú pugui
posar may en ciar. Solament volem apuntar una idea que'ns ha
suggerit el seu actual successor y ja citat bon amich nostre Mos-
sèn Esteve Font, actual rector de la Vola. Tal vegada, diu ell,
tenint com tindria segurament Mossèn Peyra les seves genialitats
y extravagancies y agudeses, essent com seria y diem en altre lloch,
una barreja com si diguessim d'home senzill y gayre bé 'curt de

gambals, però agut y espavilat dins de la seva senzillesa y bonho-
mia, contribuiria a augmentar la seva celebritat l'esser, com hem
dit que era, francès, la seva parla xampurrada, y pot-ser la seva
mateixa vestimenta. Lo cert es que al poble va fer-li gracia de debò,
y entre lo que faria y diria, y lo que s'es complagut en suposar que
va fer y que va dir, l'ha convertit en una especie de tipo popular,
donant-li una fama y celebritat pòstuma que, com diem de bon
principi, dura y durarà, segons sembla, molts y molts anys encara.
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Y ara, tot acabant la nostra tasca y posant el punt fina al
n'aquest modest estudi crítich-històrich sobre'1 rector de la Vola,
volem proposar a l'actual senyor rector de dita parroquia, al seu
senyor Alcalde, y, sis vol, a tots els habitants de dit poble, un
pensament o projecte que se m'ha ocorregut escrivint aquestes
mal girbades ratlles, y que no vuy deixar de consignar aquí. ¿No'ls
sembla que avuy que tots els pobles s'afanyen a aixecar estatues

y monuments als seus héroes y personatges més célebres, el poblet
de la Vola, si vol seguir la corrent y la moda actual respecte del
particular, que ben entesa y practicada no es cap mala moda, sinó
una cosa ben lloable y meritoria, té obligació, per dir-ho així,
d'aixecar un petit monument a Mossèn Peyra, el seu celebèrrim
rector? ¿No es ell el personatge més célebre y que ha immortalisat,
per dir-ho així, el nom del seu petit poblet? Aquest diguem-ne
monument de Mossèn Peyra podria esser el següent: ja que la
capella de la Verge del Roser que ell va fer construir o edificar
está actualment del tot enrunada, ja que'ls seus successors en el
curat no varen tenir el cuidado necessari pera la seva conservació,
y més tard, estant com estava ja de molt mala edat, un llamp,
l'any 1803, va aterrar-la del tot, com consta en una nota del seu
arxiu parroquial, quedant de dita capella solament un pany de
paret ab el seu portet, de quals runes, que es la primera cosa que
s'ovira a ¡'arribar a la rectoria de la Vola, el tantes voltes citat
senyor rector actual de la mateixa en diu ja, ab molta gracia, l'arch
de triomf del poble de la Vola, aludint al malament anomenat
arch de triomf de Barcelona, o el monument de Mossén Peyra;
no'ls sembla que, si no es possible tornar aixecar dita capella, al
menys se faria molt bé que s'hi aixequés allà un pedronet o senzill
oratori, colocant-hi en ell una imatge de la Verge del Roser, ab
una làpida o inscripció que recordés a tot-hom la capella que allá

hi havia hagut antigament y fes memoria y menció honorífica del
seu fundador, el célebre Mossén Peyra, el rector per antonomasia
de la Vola? L'idea ja està exposada: ara'¡ senyor rector y el senyor
alcalde y tots els bons feligresos de la Vola tenen la paraula.

ANTON VILA, PBRE.
Sant Pere de Torelló, Desembre de 1904.
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INAUGURACIÓ DEL

CENTRE EXCURSIONISTA D'URGELI, Y SEGARRA

En el BUTLLETÍ del prop- passat mes de Maig donavem la fala-
guera nova d'haver-se constituit y inaugurat el «Centre Excursió•
nista de la comarca de Bages »; y avuy devem donar compte
d'haver-se constituit també'I «Centre Excursionista de les comar-
ques de Pla d'Urgell y Segarra », qual festa inaugural se celebrà?
dia 24 del darrer més de Juny en la ciutat de Targa.

Segons comunicació rebuda de la secretaría del novell «Centre
Excursionista», aquella festa va celebrar-se ab tota solemnitat en
el saló d'actes del Col • legi de PP. Escolapis, y va esser dedicada
a commemorar el tercer aniversari de la mort del gran poeta
Jacinto Verdaguer. Donà començ a la sessió un bell parlament del
president de la Junta organisadora del expressat Centre, el'qui
exposà la finalitat de la nova associació que acabava de constituir-
se d'acord ab el fi y tasques del excursionisme català, del qual
venia a ser-ne branca ufanosa aquell Centre que vol dedicar tots
els esforços al coneixement y estudi d'aquelles dugues comarques
d'Urgell y Segarra; acabant el senyor Clua son interessant parla-
ment ab un veritable cant a la patriòtica obra de l'excursionisme
català.

Desseguida'1 senyor Serés pronuncià un breu parlament des-
enrotllant el tema L'Excursionisme y Verdaguer, posant de relleu
l'obra d'aquest patrici en sa relació ab l'excursionisme.

Després de llegir-se per en Joseph Güell y el senyor Escribà
algunes poesies de Mossèn Cinto, y de cantar-se per una secció de
noys la Pregaria a la Verge del Remey, pronuncià altre discurs
Mossèn Joan Pintó, qui tributà un sentit record a la bona memo-
ria del gran poeta de Catalunya, estudiant la seva obra com a
excursionista, com a poeta y com a patriota.

Després de tocar-se a piano y violí la popular cançó La Mare

de Déu, pels concertistes Mossèn Florensa y en Joseph Güell, va

donar-se una sessió de projeccions fotogràfiques de vistes tretes
pel nostre estimat consoci D. Lluís Marian Vidal durant una

agradosa excursió realisada per l'Alt Pallars, de la que'n féu bona
relació Mossèn Joaquim Granda. Desseguida va esser llegida una

Oda a Verdaguer, composta pel pare escolapi Caries Perelló, aca-
bant la vetllada ab sentides paraules del senyor rector Dr. Cabot,
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qui resumí ab molt acert tot lo dit en aquella hermosa sessió, de
qual importancia y entusiasme despertat ne tenim excelents
noticies.

Per altra part ens consta que la Junta Directiva del nou Centre
té en projecte una serie d'actes y excursions per aquelles comar-
ques que vindran a enrobustir la tasca que desde anys ve realisant
el VENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA.

No cal dir, donchs, que al donar aquesta nova als nostres llegi-
dors, nos complavem molt dels nobles desitjos de nostres com

-panys d'aquelles encontrades, als qui felicitem de tot cor per l'èxit
de sa empresa, y als que'ns oferim coralment, desitjant que estrets
llaços de perdurable germanor uneixin a abdós Centres pera fer
més profitosa l'obra verament patriòtica a la que dediquen tots els
seus esforços y saludables energies.

E. V.

BIBLIOGRAFIA

Pirineu Català, guia itinerari. Bergadà. Valls altes del Llobregat, per
CÉSAR AUGUST ToRRAS. 162 itineraris, 125 fotogravats y un mapa de la
comarca. —Tip. «L'Avenç», 1905.

Ab la guia itinerari del Bergadà'l nostre benvolgut president ens ha
donat una prova més de la seva gran activitat y amor a Catalunya. Con-
vençut de que pera estimar a la patria es necessari coneixe-la, el senyor
Torras no s'ha concretat a escriure algunes ressenyes d'excursions que
figuren entre les més notables de les publicades en el BUTLLETí, sinó que,
ordenant els seus treballs y recullint tot lo que's refereix a una comarca
determinada, ens els dóna en forma de guies, de les que'n porta ja escrits
cinch volums del Pirineu Català.

En el Bergadà, que es el darrer que ha donat a l'estampa, a tall de prò-
lech, fa una completa descripció de la comarca, apuntant els accidents
orogràfichs de la mateixa y les conques hidrogràfiques que originen; posa
de relleu les innombrables belleses naturals y artístiques que poden admi-
rar-se en ('encontrada, les vies de comunicació ab que compta, ses produc-
cions agrícoles, industrials y meneres, y acaba ab unes noticies geològiques
del territori que's proposa recórrer.

Els 162 itineraris que comprèn aquesta guia, bellament descrits y pul-
crament ilustrats, són tots ells interessantíssims, devent-se fer particular
esment dels que's refereixen a les fonts del Llobregat y Bastareny y altres
valls secundaries, així com també de les ascensions al Pedraforca, serres de
Cadí, d'en Cija, Moixaró, etc.

2R
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L'obra va acompanyada d'un detallat mapa comarcal que per sí sol ja

constitueix una veritable guia d'aquella hermosa regió pirenenca.

Les condicions tipogràfiques resulten immillorables. La casa Thomas y

la tipografia «L'Avenç» són una garantia pera aquesta mena de treballs.

Després de recomanar als senyors socis una publicació digna de figurar

en totes les biblioteques excursionistes, es d'esperar que'l senyor Torras

tingui imitadors en altres comarques: això es el major elogi que pot fer-se

de la seva obra.

Miscelànea històrica catalana, per F. CARRRERAS y CANDI. Serie I.—

Imprenta de la Casa provincial de Caridad, igo5.

El primer volum de la serie que's proposa publicar En Francesch Car

-reras y Candi comprèn una triada colecció d'articles que tenen especial

interès peral coneixement de nostre passat:

La institución del castlà en Cataluña. — Bellesguart, real sitio de

Martín I.— Numismàtica sarda del segle XIV: Ceca de Viladiglesies.-

Palomas y palomares en Cataluña durante la Edad iMedia. — Un llibre de

geomancia popular del segle Xlll. — Dólmenes en Pinyana y Vilasar.-

Les aygües y banys de (Barcelona.—Entences y Templers en les montanyes

de Prades. —Visites de nostres reys a Alontserrat.

Tals són els títols de les monografies darrerament donades a l'estampa

y que venen a augmentar els nombrosos treballs històrichs del senyor

Carreras.

La falta d'espay ens priva d'extractar el seu contingut; però, pel senzill

enunciat d'aquells, els nostres lectors poden fer -se ben bé càrrech de

¡'importancia que realment tenen pera l'historia general de Catalunya'ls

estudis de I'ilustrat consoci. — C. R. S.

SECCIÓ OFLCIAL

SOCIS ENTRATS DURANT EL SEGON TRIMESTRE DE 1905

SOCIS RESIDENTS

D. Joan Balaguer y Fius. — 1). Antoni Biosca. — D. Salvador Bordas y

Vidal. — D. Antoni M.° Calaff y Soler. — D. Joan Comas y Munné. — Don

Antoni Guitart y Guitart. — D. Manuel Martí. — D. Joseph M . Moner y

Canut. — D. Joseph Pujol y Roig. — D. Roman Pujol y Servat. — D. Pere

Riera y Rosell. — D. Francisco Rovira. - D. Bartomeu Tort. —D. Jacinte

Viola y Castané. — D. Domingo Anglada Salvadó. — D. Frederich Brunet.

— D. Antoni Gonzalez y Ferrer. — D. Rodrigo Miró y Verdiell. — Don

Frederich Pujulà y Vallès. — D. Miquel A. Roca y Sanceloni. — D. Baldo-

mer Sanxo y Martí. — D. Lluís Trasserra v Jaurés. — D. Anton Calderer
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Morales.—D. Joseph Duran y Mayol.—D. Enrich Laporta. — D. Joseph

Masriera y Rosés. — D. Joseph Morell. — D. Pere Oliveras. — D. Joan

Rivas Domenech. — D. Joseph Rosés y Canés. — D. Joseph Rovira. -

D. Joaquim Socias y Dalmau. — D. Llorens Tomàs. — D. Ramon Tobella

y Costa. — D. Raimond Serra y Horta. —D. Francisco Rocamora y Pi. -

D. Pere Roca y Forgas. — D. Lluís Miquel y Caballer.—D. Alfons Iglesias.

D. Baltasar Garriga y Mestanza. — D. Joseph Costa de Bofarull. — Don

Jaume Biosca y J uvé. — D. Joseph Amat. — D. Joseph Sabaté y Solà. —Don

Salvador Bonet. —D. Ismael Smith y Marí. —D. Marian Serrat. —D. Sebas-

tià Montané y Rich. — D. Ignasi Micaló y Banchs.— D. Pau Chouipe. -

D. Rafel Callol y Chevalier. — D. Francisco Boadella. — D. Francisco

de P. Bertrand. — D. Joseph Vidal y Tarragó. — D. Francesch Vives y Pla.

—D. Guillem Pere Rodriguez Ruiz.—D. Jaume Queraltó.—D. Joseph M.

Castanys y Sarrà. — D. Lluís J. Bucher. — D. Joseph Avello y Camps.

—D. Faustí Rius. — D. Joan Cataumbert. — D. Conrad Gonzalez y Curriols.

—D. Salvador Casacuberta y Vinyals. — D. Antoni Bertran y Jané. — Don

Alexandre Torras y Nlinguez. — D. Anton Romeu. — D. Manuel Guarné y

Camarasa. — D. Joan Bagó. — D. Francesch Gall. — D. Pere Soler y

Damians. — D. Abel Bonet y Ferrer. — D. Ignasi Canal y Goyeneche. —

D. Joseph Cirera y Ariza. — D. Joan NIillet y Cunill. - D. Rafel Vives y

Garrich.

SOCIS DELEGATS

D. Elies Busca, de La Coruña. — D. Arthur Engel, de París.—D. Raul

Mir, de Sant Sadurní de Noya.

DONATIUS PERA LA BIBLIOTECA

De D. Juli Vintró: dues capses de reproduccions de segells al guix. Dos

exemplars de l'obra Le d3l4inotaure, de l'Honneur. Un follet Contra el duelo.

De D. Aureli Capmany: dos exemplars de la cançó popular catalana

Mariagneta, y dos de La Pepa.
De D. Antoni Suñol y Pla: el discurs llegit en la sessió inaugural de la

«Lliga de Catalunya» (6 Desembre t8gi).

De Mossèn Joseph Minoves y Espelt: uns goigs de Sant Joan Baptista.

De D. Joan Maluquer y Viladot: La Administ ración de justicia en las

Islas Canarias.
De Mossèn Antoni NI. Alcover, pbre.: El Sermó de la conquista de

Afallorca
De Mossèn Norbert Font y Sagué: el fascicle Los Kiohonmodingos de

Rio de Oro (Sahara espanyol).

Del Dr. D. Joseph Armdngué: l'opúscol Trescant per l'Alt Bergadà.

De l'Associació d'Arquitectes de Catalunya: el Dietari de 1go5

Del Dr. D. Marcel Macias: l'opúscol Civitas Limicorum.
De D. Antoni Cremades y Bernal: l'opúscol El Quijote en las escuelas.
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De D. Francisco Montsalvatge: el discurs llegit com a president del

Jurat de l'«Associació Literaria de Girona» en el Certamen de Igot.

DONATIUS PERAL MUSEU Y COLECCIONS

De D. Manel Font y Torné: un clixé del Montblanch pera la llanterna,

Deis Srs. Guarro, Rosals, Valls y Colominas: gran nombre de clixés

pera la llanterna.

De D. Joseph M. Torrens y Llanes: tres monedes romanes.

CRONICA DEL CENTRE

JUNY DE I905

EXCURSIONS

1~.XCURSIÓ A OBIOLS, CASSERRES, COR -DE-ROURE Y CARDONA. — Els dies

t t y ta de Juny fou efectuada pels senyors Llatas, Plaja, Torras (César A.)

y Torras (Oscar).

Desde l'estació d'Olvan anaren a visitar l'antiga iglesia romànica d'O-

biols, d'aon, serra amunt, anaren a Casserres, vila que conserva curiosos

detalls artístich-arqueològichs y que ofereix bell caràcter d'antigor. D'allí,

atravessant montanyes y bonichs boscos, pujaren a Cor-de-roure y a ('igle-

sia de Sant Joan de Mondarn, pera creuar la serra y baixar a la bella vall

de Novel pera dirigir-se a Cardona. Visitaren aquesta vila, sos antichs mo-

numents, la preciosa creu processonal, la rica urna dels sants màrtirs, el

castell abandonat de sos comtes, y les importants salines, explotades en

una forma primitiva y deficient. Feren el retorn per Surja y Manresa.

ExcuRSló GEOLÒGICA A OLOT Y BANYOLES. - Conforme estava anunciat,

els dies to, t I y 12 de Juny se féu l'excursió geològica a la comarca d'Olot,

baix la direcció de Mossèn N. Font y Sagué y ab 1'assistencia de 24 socis.

EI mal temps no'Is permeté realisar-la segons el programa que s'havia

anunciat; però, no obstant, el dia 11, al matí, acompanyats deis nostres socis

delegats senyors Berga y Devesa, seguiren els cràters més importants deis

voltants d'Olot, podent recullir els coleccionistes gran nombre de roques

y minerals volcànichs interessants; a la tarda, junt ab els companys arri-

bats el matí, anaren cap a visitar el sopero cràter de Santa Marguerida y

les graderes de Santa Pau, ab tot y la forta ruixada que caigué, y a la nit

hi hagué una conferencia sobre'( volcanisme per Mossèn Font y Sagué en

I'«Institut Olotí». A l'endemà sortiren els excursionistes, en carruatge, cap

a Banyoles, visitant de pas el cingle basàltich de Castellfullit y les riqueses

arqueològiques de Besalú. A Banyoles foren galanament atesos pel nostre
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consoci senyor Alsius, qui 'Is mostrà sa preciosa colecció prehistòrica de la

estació magdaleniana de Serinyà; recorregueren l'estany y visitaren Por-

queres, les Estunes y la Puda, marxant a la tarda cap a Gerona, de la que

pogueren visitar encara'ls monuments més importants, y al cap-vespre

retornaren a Barcelona.

ALS CINGLES D' 5,YATS, SANTUARI DE CABRERA, OLOT Y BANYOLES. —

Durant els mateixos dies 11 y 12, els socis del nostre CENTRE senyors Arà-

jol, Cid, Danés, Larcegui, Tresserra, Teixidó (Antoni y Joan), Pascual,

Soler y Escofet (Ignasi y Joseph), Valls, Valer¡, Santamaría y altres que

no recorden¡, realisaren la projectada excursió cap als cingles d'Ayats,

sortint de nostra ciutat el dia ji cap a Vich y Roda, desde on se dirigiren

a La Rotllada, visitant després les encinglerades serralades d'Ayats y

Cabrera y el santuari del mateix nom.

Desde allí, y passant sempre per hernioses encontrades, se dirigiren als

santuaris de Sant Miquel d'en Bas y Sant Pere de Falgars, arribant cap al

tard a Sant Esteve d'en Bas y Olot, aon se trobaren ab els demés consocis

que estaven fent l'excursió anterior, als quals s'ajuntaren la majoria pera

seguir l'itinerari ja ressenyat.

AL CANIGÓ. ASCENSIÓ A LA PICA DE BALATI. — Com a complement de

les excursions realisades durant la darrera primavera a diferentes encon-

trades del Canigó, enguany se n'hi organisà una altra que s'efectuà'ls dies

22, 23, 24 y 25 de Juny, ab assistencia dels socis senyors Danés, Pascual y

Sanmartí, Girona, Soler y Santaló, Santamaria y Vidal y Riba.

El primer dia 1'emplearen els nostres companys en dirigir-se cap a Prats

de Molló, aon se trobaren ab nostres consocis senyors Basté. Tomàs

Millet y Escrivà, que estaven realisant una excursió desde Camprodon al

xalet-refugi del Canigó, passant pel Vernet y retornant per Prada, y ab els

quals se trobaren alguna vegada durant l'excursió.

El dia 23, de bon matí, sortiren de Prats de Molió cap a la collada de

Cabanelles, Clot de la Figuera, coll d'en Sé y La Creueta, pera davallar a

Can Picotós y ermita de Sant Guillem de Gombret. A quarts de dèu sor-

tien de Can Picotós y, atravessant hermosa fageda, se dirigiren al fons de

La Comalada, que remontaren cap a la font del Roch Negre y la Portella

de la Coma lada o del Canigó (2,600 m. alt.), desde on pujaren al Pich

Rojat pera disfrutar d'un bell cop de vista sobre aquella extensa comarcada.

A un quart de tres abandonaven aquell cim, començant la davallada

capa la vall de Cadí, procurant salvar les nombroses congestes que arreu

se veyen y la penosa tartera que quasi sense interrupció arriba fins al pla.

Poch més amunt de les barraques de Cadí trobaren el riuet que baixa deis

Estanyols, ont arribaven al punt de les cinch d'aquella tarda.

Allí, a la vora mateix d'un d'aquells poètichs estanys, en mitg d'aque-

Ila abrupta vall y al peu d'aquells alterosos cimals, acamparen els nostres

companys, aixecant la tenda de campanya fa poch adquirida pel CENTRE,
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y que per primera vegada era usada pels nostres consocis. Allí passaren la
nit pera dirigir-se a l'endemà cap a La Pica.

Eren les set del matí quan els excursionistes arribaven an aquell cim

desitjat (2,785 ni.), després del temor de no poder fer l'ascensió sense

dificultats ni perills, ja que desde'¡ pla s'ovirava tina congesta al mitg de

la Xemeneya que semblava émbraÇar-la de part a part, lo que sortosament

no fou així, perquè per un estret pas que deixava a un de sos costats

pogué pujar-se sense perill de cap mena. Durant llarga estona estigueren

els nostres companys admirant aquell esplèndit panorama que a l'entorn

s'ovira, y, després de deixar, no sens recança, aquell grandiós cirial, arri-

baven novament abaix als estanyols de Cadí a les nou tocades.

Aprop de mitg -dia abandonaven aquell deliciós lloch, baixant capa les

enrunades barraques y granges de Cadí, pera seguir, per entremitg d'exu-

berant vegetació y hermoses barrancades, cap al Coll de les Banyes y

riallera vall de Sant Martí, arribant al renomenat monastir a dos quarts

de quatre, visitant aquelles venerables runes y continuant després cap a

Castell y Vernet, a qual alegroya vila arribaren al punt de les sis, donant

per acabada aquella interessant excursió.

A l'endemà sortiren en carruatge cap a Cornellà y Vilafranca del Con-

flent, pera agafar el tren cap a Perpinyà y retornar a nostra capital.

SESSIONS Y CONFERENCIES

UNA EXCURSIÓ A LES MONTANYES DEL Toscá. — El dia 2 va esser llegit

aquest treball ressenyant una excursió que'¡ seu autor, nostre consoci don

Francisco Lleyxà, realisà anys enrera per aquelles encontrades de la

comarca tortosina, que tantes belleses enclou.

En aqueixa sessió foren exposats en el nostre local una serie de bocets

de diferents paisatges d'aquelles mateixes encontrades.

AMPOSTA Y LA RÁPITA. - Nostre erudit consoci D. Joaquim de Gispert

va donar a conèixer, en la sessió celebrada '1 dia q, un meritíssim treball

sobre aquelles localitats y els seus encontorns, descrivint tot lo que de més

notable pot visitar-s'hi, fent ressaltar la seva importancia baix tots els punts

de vista en que puguin esser considerades.

LES ALTES VALLS DEL FLAMICELL Y REGIÓ LACUSTRE DE CAPDELL.

Nostre benvolgut consoci D. Ceferí Rocafort va llegir el dia 16 un ben

escrit treball ressenyant les pintoresques valls altes del Flamicell y la

comarcada deis estanys de Capdella, fent ressaltar les belleses naturals

d'aquells indrets del Pallars, deis que's presentaren una bonica colecció de

clixés fotogràfichs de nostre consoci D. Joseph Poquet, que foren projectats

durant aquesta interessant sessió.

SESSIÓ FOLrc-LòRICA. — Va celebrar-se'l dia 21 y fou dedicada a lescan-
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çons infantils, de les que van donar-sen a conèixer un bell aplech

recullides y armonisades per l'Adrià Esquerrà, y que va cantar ab gran jus-

tesa'l «Chor infantil » del Poble Sech, dirigit per en X. Pons y acompanyat

al piano per en Joseph Masó y Goula, resultant en conjunt una vetllada

ben agradosa y atractívola, ensems que important dins l'estudi del folk-

lore català.

EXCURSIÓ GEOLÓGICA A LA COMARCA D'OLOT. — EI dia 23, el nostre con-

soci Mossèn Norbert Font y Sagué va donar compte de l'excursió geolò-

gica darrerament efectuada per la comarca olotina, y en la que, malgrat

el mal temps que feya, nostres consocis que hi assistiren pogueren visitar

y fer-se càrrech de l'importancia d'aquella antiga regió volcànica, que tant

se presta a l'estudi dels nostres geòlechs.

Durant aquesta interessant sessió varen projectar-se hermoses vistes

fotogràfiques tretes pels senyors Lluís M. Vidal, Vintró, Coll y Valer¡, que

foren justament aplaudides.

SOBRE FILOLOGIA CATALANA.— L'ilustrat filòlech doctor Mossèn Marian

Grandia va donar en el nostre local, durant els dies 26 y 27 d'aquest mes,

unes interessantíssimes conferencies que serviren com a preparatorias del

gran Congrés de la Llengua catalana que, degut a les iniciatives de Mossèn

Antoni Alcover, ha de celebrar-se en la nostra capital en el vinent mes de

Desembre.

Aquestes conferencies, que's vegeren en extrem concorregudes, valgue-

ren a Mossèn Grandia corals y merescudes felicitacions tant per part de

les nombroses personalitats y públich que a les mateixes va concórrer, com

per part de totes les revistes y peribdichs catalans que al seu degut temps

se n'ocuparen extensament.

Per aquest motiu, y per la falta material d'espay, ens abstenim de fer

cap extracte d'aquestes notables conferencies.

UNA FESTA TRADICIONAL ALCOYANA. — En la sessió celebrada'1 dia 30, la

senyoreta na Maria Baldó va ressenyar ab tota justesa y agradós istil

la tradicional festa de moros y cristians que se celebra a Alcoy en la diada

de Sant Jordi.

Totes les manifestacions d'aquesta interessant festa, com també unes

quantes noves sobre '1 seu origen y vicissituts per les quals ha passat fins

arribar a nostres dies, va esser exposat ab fondo coneixement per I'inteli-

gent folk-lorista senyoreta Baldó, que fou fortament aplaudida pel seu

meritíssini treball.

En el transcurs de la conferencia varen exposar-se per medi de projec-

cions fotogràfiques gran nombre de tipos y passos de l'interessant com-

parsa que dóna lloch a la tradicional festa alcoyana.
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El dia de Corpus va celebrar-se en el Desert de Sarrià la primera «Festa

nacional catalana», en la que hi prengueren part totes les societats que inte-

gren el nacionalisme català.

Fou un acte de veritable germanor entre les diferentes tendencies del

catalanisme, que, deixant apart lo que les separa, s'acoblaren en aquell

pintoresch lloch a redós de llurs respectius estandarts, pera donar lliure

expansió als seus sentiments patriòtichs.

El nostre benvolgut CENTRE, que tant s'ha interessat sempre peral

desvetllament de l'ànima catalana, hi estigué degudament representat.

Tenim el gust de posar en coneixement de nostres consocis que hem

adquirit una magnífica tenda de campanya, estrenada el passat Juny al

Canigó, y que podrà utilisar-se en les successives excursions de montanya

que tinguin caràcter oficial.

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 firmats.

Barcelona. — Tip. L'Avenç: Ronda de 1'Universitat, so.—Telefon c 15
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