
ANY XVIII	 BARCELONA,- MAIG DE 1908	 Núai. 16o

Butlletí
del

Centre Exculsiollista (le G11111111ya

DE LES GARRIGUES AL PISA DE LLEYDA

(Acabament)

E LS pobles riberenys del Set tenen camí directe que va a Lleyda,

y els de la baixa comarca poden utilisar la carretera de Sar-
roca que ha de continuar per Mayals cap a Flix; emperò'l camí
que del cor de Les Garrigues porta a la capital en vuit hores es el

que ¡a coneixem desde Granadella o desde Juncosa per "Torms y
Soleràs a Granyena, y d'aquest lloc, en que comença'l servey

rodat vers Alcanó y Alfeç, baixa a trobar passat Montoliu l'esmen-
tada carretera prop d'Albatarrech.

Pera passar a l'altre costat del Segre pot utilisar-se la barca de
Torres (a tres hores d'Alfeç y dues de Sarroca) y el braç de carre-
tera que desde la ribera oposada puja a enllaçar-se ab la de Madrid
en la secció de Fraga a Lleyda, pròximament a un Ikilòmetre d'Al-
carraç.

Desde'1 cap- d'avall de Les Garrigues es també fàcil trasladar-se
a La Granja (unes dues hores de Mayals) y guanyar el riu per
medi de la barca que transporta a Escarp, en l'aiguabarreig mateix
del Cinca (102 metres sobre'l nivell del mar).

Baixant desde Lleyda per la banda esquerra, se troba Albata-
rrech, ab les despulles d'antiga casa forta, el canal d'Urgell poc
abans de desaiguar al Segre, dessota de Montoliu, y atravessat el
Set, a les dues hores havent deixat la carretera de Sarroca, se passa
per Sudanell, y a les tres y mitja s'entra a Torres de Segre, vore-
jant en el trajecte ('hermosa horta que rega l'important cequia de
"Torres, arribant-se a La Granja d'Escarp a les nou hores aproxima-
dament de la capital.

A cosa de vint minuts abans del poble se veu l'enorme recol-
zada que formà'1 riu, enduent-sen bona partida del terme en sa
destructora avinguda del 22 d'Octubre de 1907, lo que motivà com
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a mida de defensa que's construissin per l'Estat uns dotze o catorze
murs de penetració, espantadors o pedrets corn allí'ls anomenen, de
3o a 4o metres de 11arada, y fets de grans pedres esgraonats en el

lloc de més perill. A càrrec del poble, y ab les suscripcions públi-

UN DELS PEDRETS O ESPUNTADORS EN LA RECOLZADA DL SEGRE

PROP DE LA GRANJA

ques, se n'han construit set de més petits en altres llocs igualment
amenaçats per la corrent.

La Granja es molt coneguda per les mines de carbó y cïment
que s'han vingut explotant fins quatre o cinc anys endarrera, que-

dant paralisats els treballs.
El pas de la barca's troba a un quart y mita del poble. En

substitució de la que se'n va emportar la rivada d'Octubre, avuy

n'hi ha una altra formada de dues juntades per la plataforma y de
gran capacitat, com pot veure -s pel gravat que publiquem. Las ha
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pagades la Diputació Provincial de Barcelona ab el producte de les
suscripcions y consignació de l'esmentada entitat. Aquestes bar-
ques funcionen ab aparells senzills y pràctics a l'hora. De part a
part de riu hi ha tirada una sirga de 61s d'acer de 33 milímetres de
diàmetre, de la qual pengen dues carrutxes (corrioles) enforcades,
aon va estacada la barca. A les carrutxes, ferro d'enforcament y
cadena que ferma les barques per la proa, se'ls anomena caja/do.

Pera posar-la en marxa, el barquer gira'l govern (timó) de les
barques, y ab una altra sirga més prima que també va de banda a

Clixé de Ramir Abadal

BARQI'ES DE LA GRANJA PASSANT EL SEGRE

banda del riu, a un metre damunt de les plataformes, un liome fa
un petit esforç per girar les proes cap al costat que vol dirigir-se, y
la mateixa corrent fa caminar ben depressa'Is bastiments.

Així que's deixa la barca s'entra tot seguit en el recinte de
l'enderrocat monastir d'Escarp, situat, com tenim dit, en l'aiguabar-
reig del Cinca ab el Segre, a l'esquerra del primer y a la dreta del
segon. El nona segurament se Ii ha donat per enser en aquell punt

espadats els marges riberencs, accident que en altres llocs es cone-
gut per riba o ribets!.

La construcció poca cosa de particular ofereix, puix corres-
pon a les primeries del segle XIX`, per l'estil dels temples de tres
naus que hem vist a Les Garrigues. La fatxada principal, encarada
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al SE., mira al riu, y el campanár, que encara resta en peu, es de
planta quadrada y poligonal de la teulada en amunt de l'enrunada
iglesia. Era dedicat a la Verge, com succeeix quasi bé en tots
els de l'orde del Císter. La fundació uns l'atribueixen a D. Pere
el Calòlic y altres al seu fill D. Jaume el Conqueridor, que acabà
]'obra començada; emperò ja bem dit que ara no queda res
d'aquell temps. L'actual propietaria es D. ,' Manuela de Montfort,
viuda de Fuster, del vehí poble de Torrent del Cinca (provincia
d'Osca), que posseeix també l'enlairada iglesia de Sant Salvador de
Torrent.

Fòra del portal del monastir arrenquen dos camins: pel de
l'esquerra, en tres quarts, se puja a Masalcorreig per la ribera del
Cinca, avuy divisoria entre Aragó y Catalunya, límit que desde
Masalcorreig abandona aquell riu y segueix entre Seròs y Fraga,
deixant aquesta ciutat, catalana per la parla, com altres pobles de
l'esmentada ribera, inclosa en la jurisdicció aragonesa.

Remontant el poc atractivo) Pla d'Escarp, Segre amunt cap a
Seròs, als cinc quarts, mitja hora abans d'arribar al poble y a poques
passes de la carretera, que ha de continuar pel camí recorregut
vers MequinenÇa, en direcció del riu, del qual se troba bastant
apartat, se troba l'antic monastir de Nostra Senyora dels Angels,
d'Avinganya, que havia pertengut a l'orde dels Trinitaris calçats.

Al fixar-se en el campanar quadrat y prosaica balustrada que'l
corona sobressortint per damunt de les construccions relativament
modernes del convent, l'observador s'encamina an aquell recinte
ab certa desconfiança, motivada per la desilusió qué li haurà pro-
duit l'anterior visita. Malgrat això, si dirigeix els seus passos de

NO. a N. y SE., donant la volta al vell edifici pera ensopegar l'en-

trada, no li passarà desapercebut un petit absis poligonal ab revin-
guts contraforts surmontats per capritxoses gàrgoles y una finestra
en la cara del centre, de senzill calat gòtic, a qual estil correspon
)'iglesia, per més que ha sofert moltes transformacions la seva
fàbrica, com se desprèn del simple examen de la fatxada barroca,
que res té que veure ab aquell sistema de construcció.

Forma la porta un arc de mitg punt, ab motllures entre dues
ventrudes columnes esculpturades que descansen sobre treballat
pedestal y sostenen un senzill cornisamcnt, ab una gerra de flors en

els extrems. En el centre del frontó, lleugerament corbat, y trencat
pel mitg, apareix l'escut de l'orde. L'interior consta d'una sola nau
gòtica, vegent-se en les tres claus de la volta aon convergeixen els
nervis que arrenquen de les carteles, representacions de la Mare de
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Déu y la creu de l'orde. La secció del presbiteri y la que dóna a la
fatxada, al primer cop de vista se repara que es de temps molt pos-
terior, puix aquell acaba ab una paret llisa en lloc d'àbside; de
manera que'1 mur que resta a la part de fòra indueix a creure si allí

Jðr soer

DI°r.,\i,1. DE CIG1 ESIA I)'Av1NGANIA

hauria tingut primitivament l'entrada. Desde la porta endins, la
primera capella que's troba a mà dreta correspon a l'absis de que
hem parlat primerament, y era la del Sant Crist venerat avuy en la
parroquia de Seròs. L'obertura de ¡'are de cara a I'i;;lesia es d'aresta
Viva, igualment que'I que va de part a part del temple, cony si
hagués servit pera enrobustir la volta. Davant d'aquesta capella,
convertida en llenyer, o sia entrant a mà esquerra, hi ha la que
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fou dedicada a la Verge del Remey, en qual fons s'obrí moderna-
ment una porta de comunicació ab el claustre. Dessobre'l bellíssim
calat del sigle XIV que l'adorna s'hi veu entre altres escuts el de la
casa de Montcada, y a dins, en el niar d'espatlles a la fatxada, s'hi
conserva encara algun primorós detall d'una sepultura del sigleXV',
faltant-hi'I sarcòfac, rom també han desaparegut els que hi havia en
altres capelles al costat del presbiteri, un dels quals, segons se diu,
guardava les despulles de D. a ConstanÇa, infanta d'Aragó filla de
D. Pere el Calúlic, que ab D. Sanxa y altr es dames de les nobles
families d'Aragó y Catalunya foren les primeres religioses trinita-
ries. En l'enllosat de l'iglesia s'hi poden observar una infinitat
d'inscripcionssepulcrals dels sigles XVII r y XVIII'. Al costat de la
fatxada s'hi veuen igualment moltes llegendes'.

A la banda de mitg -dia hi han les dependencies del convent
junt als claustres, d'orde toscà, ab vuit arcades sobre corregut basa-
ment, molt posteriors a la construcció del temple. Una de les ales
es completament caiguda y lo restant amenaça ruina de tal mane-
ra que fins es perillós transitar per aquells corredors, que per altra
part no tenen cap interès.

.la de temps antic existia en aquest lloc una torra y casa forta
nomenada Avin anvv a, de la qual en féu donació D. Pere de Bell-
vís , havent sigut consagrada la primitiva iglesia en 25 de Novem-
bre de 1202, ab assistencia del rey D. Pere, essent el present
monastir el primer que Sant Joan de ti\lata Fundà cn la Corona
d'Aragó. En 1236 fou entregat a les religioses de ('orde per dispo-
sició del general y a instancia de l'infanta D. Constança, que,
enviudada, va pendre l'hàbit religiós, y allí morí igualment que sa
germana D. Sanxa, continuant en aquestadisposició'l nionastir
fins l'any 1529, en que, despoblat ab motiu d'una peste, tornaren a
ocupar-lo'ls religiosos que'n foren desposseits per la Revolució.
iniciant-se allavors la seva ruina °.

La creu de terme que s'aixeca a l'entrada de Seròs encara es co-
neguda per la creu d'Avinganya y no's recomana pas pel seu mèrit
artistic. Es barroca, igualment que 1'iglesia parroquial, no devent
anotar-se en tot el poble cap detall digne de tenir-se en compte, puix

i ) En el Museu Diocesà de Lleyda se guarda un gran sarcòfac ab cervos
esculpturats y sense llegenda, procedent d'aquesta iglesia.

_) Per tot lo referent a Avinganya y Escarp pot consultar-se l'obra Las
Casas de Religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX, per don

Gayetà Barraquer, pbre.
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el palau del Marquès d'Aytona ni les altres cases distribuides en

carrers ben desembraçats y amples places, res de particular ole-

relxen.
Seròs o Ceròs, com també s'escriu, ab 2.681 habitants, es la

població més important d'enquesta ribera, y el seu terme afronta ab
la provincia d'Osca, tro -

bant-se a dues llores de
Fraga y a cinc y mitja
die Lleyda, ab qual capi-
tal hi ha establert servey
públic de carruatges,
sortint una tartana de
bon matí, que retorna
a la tarda.

Tampoc aquest
trajecte està desproveit
de records històrics. A
Aytona, l'antiga Etos-
ca segons l'opinió més
generalment admesa,
morí'l capdill Sertori a
mans del traidor Perpe-
na; y en el castell quals
importants despulles
podem contemplar en
el serradet que domina
la vila, estigué pres, tal
vegada en una de les
dues torres que encara	 c" ''°'°' ".'-
resten en peu, el des-	 SEROs: CREU D'AVINGANYA

graciat Príncep de Via-
na, tant benvolgut dels catalans com avorrit del seu pare Joan I1,
el qual, trobant -se a Lleyda en plenes Corts el 2 de Desembre de
1460, ordenà fos aquell detingut y trasladat a Aytona, sens dubte
per por de que'l llibertessin eis lleidatans, defensors sempre de
les bones causes, augmentant el despòtic procedir del rey la mala-
volensa que ja Ii tenia'I poble y que no trigà a exteriorisar-se.

Hi trobem, ademés, una creu de terme dintre de la vila, y un
exemplar del més extremat barroquisme en la fatxada de la seva
iglesia, ab totes les desproporcions y contrasentits imaginables:
serà de tant mal gust com se vulgui, emperò es una pàgina rica-
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ment presentada d'un període del nostre art en plena decadencia,

que s'ha de conèixer encara que no més sia pera criticar-lo, y en
això excusem la publicació de l'adjunt gravat.

El nom de Gebut, avuy despoblat, AlcarraÇ y tants y tants
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ïlixé de Juli Sokr

AYTONA; PORTADA DE L'IGLESIA

altres d'arrel aràbiga que hem anat trobant per les comarques
recorregudes y quc'l bon sentit del lector haurà notat en el present
treball, constitueixen una prova irrefusable de.la llarga dominació
dels alarbs en aquest troÇ de Catalunya, aont deixaren, una bella
mostra de la seva civilisació ab la ben disposada obra del canal
que desde'1 Segrià s'allarga per darrera Lleyda fins a Soses.

•Desde aquest últim lloc la carretera va a juntar-se ab la gene-
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ral de Madrid dessobre d'Alcarraç, vila coneguda per les seves
algues clorurat-sòdiques, d'aont continua vers la capital, deixant a
mà dreta, poc abans d'arribar-hi, la creu del Batlle y camí de l'er-
mita de Buzenit, havent-se pogut apreciar en tot el recorregut
desde Seròs l'esplèndida horta extesa per la canal del riu, essent
Lleyda'l centre d'exportació de les seves produccions.

L'objecte que'ns portava allí era visitar detingudament els

; t T Iffj fil1,	 r'

JI

hiú d  tuf, m',

LLEIDA: PLAÇA DG SANT JOAN

museus arqueològics, provincial y diocesà, pera traure fotografies
de lo més notable que conserven, quedant molt regoneguts per les
atencions y facilitats que obtinguerem deis respectius conserva-
dors, especialment del senyor Simon y Puntí, delegat del CENTRE.

Ademés de lo que tenim manifestat respecte de les iglesies y
castells de Les Garrigues, devem afegir algunes notes referents a
Torrebesses y Sarroca.

La primera de dites poblacions es de les que més caràcter ofe-
reixen en aquesta rodalia, sobre tot en la part més vella de la vila,
aont s'aixeca'l gran casal del castell y l'antiga parroquia al cap d'a-

18
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munt, de pur estil romànic, ab l'absis circular, portada de tres ar-
cuacions sobre altres tantes columnetes y campanar d'espadanya.
La coberta es de grans pedres formant vuit graons arrodonits, que
no vessen les aigues directament a defòra, sinó pels escorredors a
travers del mur perllongat al seu voltant arran de la. cintura. La
paret, desde l'espadanva fins a l'àn;;ul entrant així que comença'l
tom de l'absis, té 13'5o metres. Es remarcable un retaule gòtic pri-
morosament cisellat en pedra del país.

A Sarroca resta en peu l'esbelta torra quadrada del castell, ab
finestres gòtiques y atalussada en la secció inferior. L'il;lesia, de
volta de canó seguit lleugerament apuntada, té l'absis y les cape-
l l es gòtiques, y la portada correspon al renaixement; la coberta es
per l'estil de la de Torrebesses.

Pera acabar la present memoria, sols me resta consignar la
bona impressió que'ns endugueren del «Centre Excursionista de
Lleyda», quals individuus, animats dels més bons propòsits, han
començat a publicar un Butlletí mensual que ha de constituir,
sens dubte, una branca importantíssima de l'excursionisme català.

CEFEt<í ROCAFORT

NOTES HESTORIUUES U'OLIUS
(Continuació)

U
N solsoní, a 1'esser interrogat sobre si havia sentit a parlar may
ais abats de llurs drets sobre Olius, deposà: «Jo no se que

cosa ses dret dominical ni he conegut los pabordres passats sino lo
señor don pedro y don luyy s, y aquest qui vuy es, que fóssen abats,
y jo no he may parlat ab elis deis drets de labadia perque ab aque-
xos señors no si acosta tothom endemes conc no sien persones com
jo de semblant conditio, y axi no puch dir si sabien los drets de

ella bo sinols sabien, pus no conuersaua ab ells ».
Diu un altre «que moltes vendes y alienacions y transporta-

cions ha vist y oit dir que son fetes de proprietats y possessions
del terme y castell de olies que may sen ha pagat terços ni luys-

mes als abbats passats, y que creu que essent present don luysque
ho sabia y noy feyha contrari. De don pedro de Cardona nou pot
dir perque noy estava a Solsona ni habitaue y que mes ha oit dir
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que en lo terme de olius feya bon conrear y tenir proprietats perque
al manco si res millorauen era tot de aquells que les millorauen,
perço que non avia de respondre al señor delís ters».

Diu un tercer que «son pare, que deu li perdo, es estat render
de olius y ell testimoni con y a fill que era seu plegaua los censos

de olies, y no sab que son dret dominicals ni foriscapis, be es ver

que de terços ni luymes no nia plegats, ans be ha oit dir al quon-
dani son pare que lo terme de olius era franch en allou y ell testi

-moni deposant te vna vinya y te vuyt o nou jornals, que la posse-
hix conc a hereu de son pare, y son pare la posseix tambe de son
aui del testimoni, y que no te titols, y per axo que no sab cony los
pertanye Perque se eren cremats los actes ab vn drap de la paella
en una copa, y aço ho ha oit dir ala Auia de ell dit testimoni que
permuta en part acambi un jornal y mitg los pertanye, y ell per
cambi ne auien fet ab los habitants de Comagincossa y no sab ni
ha oit dir si sen paga terços hoch no».

Deposa un altre «... que ell no sab ni sabien (els abats) los
drets que hi tenim ho no be que com abons pellats (per prelats)
ho deuien saber... ».

En defensa dels testimonis recusats per l'abat diu un «... que
ell testimoni era consell en lo any 1547 y ab en Riu Fonoliet y en
Joan orthoneda y Bart. Barbesí de la Jurisdicció Abbacial ` y les
hores se moue lo plet que lo señor Abbat volia terços de les ter-
res del castell de olius, y axi la vila determina de defensar ho, y
axi ho feu nas ell test no nega que per axo nin u volgues Ileuar la
honra ni volien mal al señor abbat v que es ver que los sobredits
enomenats en lo article eren... consert sino en Argillagués que sen
ere exit y creu ell test. ¡aren al consell com se determina de de•

fensarse contra lo señor abbat tilas no li par com te dit que per axo
Vagues persona que li volgues mal en quan el testimoni concixie

y si per axo los desabilite de fer testimoni ell test. sen remet a la
justicia».

Un testimoni favorable a l'abat diu que alguns deis testimonis

deposanis contra aquest «lany 1559 y 1561 foren contra lo señor

abbat maliciosos ea la causa y plet que se porte en barch. contra
sa señoría, y perque sa señoria auie fets consols a nii y a Jaume
Roxader, en defecte y per impediment de Joan boldo y march co-
lomes, estaven presos porque lo señor abbat pretenia que li eren

t) A Solsona hi havia dos jurisdiccions y dos universitats o consells, una
de l'abat }, altra del vescomte de Cardona.



140	 BUTLLETI DEL

estats desobedients en no volerli ajudar a pendre a ms. Cortit fo-
ren en favor dels contraris del señor abbat, y en barchn. li aposa-
ren mil maldats y apres a oit dir que los gastos feren en barcna,
an pagat del guany eren en les carniceries, y perço los tinch per
duptosos que per les dites desamistats puguen esser admesos per
testimonis contra lo señor abbat». Any 156¡.

En l'any de l'Encarnació 1555 ja feya deu anys que tenien la
causa pendenta y indecisa en la Real Audiencia de Catalunya; y,
veient la cosa interminable, l'Abat, ab beneplàcit de la Santa Sèu
Apostòlica, y els cònsols y consellers de Solsona, proposaren ter-
minar la qüestió concordant -se a pagar aquests a la mensa abadial,
quiscun any, tres lliures barceloneses, y aquell a mantenir l'antiga
consuetut de no pagar lluismc'ls de la quadra d'Olius. Com aques-
ta concordia era més útil a la mensa abadial que no pas esperar la
fi de la causa, que ab tanta enteresa havien defensada'Is d'Olius y
Solsona, acudiren al nunci apostòlic, ab potestat de llegat de late-
re en els regnes d'Espanya, César Specianus, perquè com el cens
de tres lliures no excedia'¡ valor de tres escuts, se dignés aprovar

-la y confirmar-la. Comissionà aquesta Bartomeu, Vicari Cap. S. V.
d'Urgell, pera que examinés si en veritat la referida concordia era
en profit de l'Iglesia, y si dit rèdit anyal no excedía de la suma de
cinc ducats de cámara o tres escuts d'or, y donés solemnitat a la
concordia fent document públic. Així se féu, posant, ademés, pe-
nes eclesiàstiques als contraventors de la mateixa '.

L'iglesia de Sant Esteve fou regida desde'! sigle X1V r per un
vicari perpetuo depenent de ¡'iglesia de Solsona fins a nostres temps,
que ha sigut instituida parroquia d'entrada,'confrontant ab les de
Besora, Joval, Solsona, Lladurs y Torrents.

Les altres capelles ermitanes de quc'ns parla l'acta de consa-
gració del temple de Sant Esteve, totes estan encara, les més fetes
de nou, dedicades al culte diví, encara que en alguna, per poc de-

corosa y falta d'ornaments sagrats, no permet l'ordinari celebrar
el sant sacrifici.

La de Sant Joan no sé si estava en el mas del mateix nom o

bé en el molí de La Farga, en el qual s'hi conserva, a més de la nova
capella d'aquest titular, una pica d'aigua ben, ei, ta de pedra esculp-
turada, que molt bé pot ser del sigle XIII, la qual serveix de com
al brocal del pou del molí de les olives. Si era en la masoveria de

t) Lloc y plec citats, núm. 1.020.
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Sant Joan, l'actual es moderna, y l'antiga estava, segons tradició,
en el planell d'alzineres que hi ha a mitg kilòmetre de la mateixa.

En la de Sant Miquel, a principis del sigle XIV, fundà un
benefici en Jaume de Moren, avi deis nobles Lloberes, que tant de
bé feren a Solsona ab llurs benèfiques y piedoses fundacions.

La de Sant Just es la que adquirí niés importancia, venint a

LA 1' AR ;A

esser una verdadera rectoria, en la qua] feia residencia continua un
capellà, si bé depenent del de Sant Esteve. En 1271 tingueren
qüestions el cavaller A. de Joval y el rector de Sant Esteve, Be-
renguer de Vilaró, per negar -li aquest cl dret de patronat sobre la
mateixa, que aquell requeria. Se comprometeren al fallo d'en R.
Dez-Call, qui establí que'1 cavaller de Joval fes presentació del

prebere que volgués pera la capella de Sant JJ ust al rector d'Olius,
que era tingut de rebre -1 y de confirmar-lo. Si aquest no'1 judicava
Co nvenient, podia aquell tant solament altre segon presentar, y si'1
rector, o altres successors seus, no'l volien tampoc rebre, devia'l
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cavaller A. de Joval, o els seus successors en la possessió d'aquest
lloc, presentar-lo al pabordre de Solsona, que era tingut de rebre-I
y con fi rmar-lo. També volia A. de Joval que'ls masos de Bolons y
d'en Romeu fossin regoneguts de la parroquia de Sant Just, per
esser de temps enrera parroquians de dita capella, segons declara-
ció de testimonis. R. Dez -Call composà que'! rector d'Olius tin-
gués cura d'ànimes en dits masos, per esser poblats dins la parro.
quia de Sant Esteve, tenint la meitat en les treitures y testaments,
y l'altra meitat els clergues de Sant .Iust, y abdós l'alberga; més
com llurs habitadors en cap temps havien acostumat d'anar a
]'iglesia de Sant Esteve, y per tots temps havien oit divinal ofici y
rebut sagraments en la capella de Sant Just, emperò manà que']
dia de Sant Esteve, dilluns de Nadal, fossin tinguts d'anar a la
seva iglesia d'Olius. La sepultura y baptisme podien, a voluntat, re-
bre-la a Sant Just, més les confessions y comunions a Sant Esteve,
a no ser que'! clergue de Sant Just tingués llicencia del d'Olius.
Els altres masos que eren de la parroquia de Sant Esteve, però
prop de Sant Just, y els masos dels Ots y Golferics, podien conti

-¡mar, segons costum, anant a la que volguessin, y el capellà de
Sant Esteve tcnia'I dret de visitar quiscun any la capella de Sant
Just y rebre-hi confessions y penitencies en la festivitat del sant'.

Dono detallada aquesta noticia perquè dóna alguna llum
sobre la disciplina eclesiàstica en aquells temps y la vida de moltes
capelles que pobleu nostra terra.

Aquesta capella, que encara conserva'l seu estil romànic, es
avui sufragània de la parroquia de Joval.

JOAN SERRA VILARÓ, PBRE.

Acabarà>

LA CAVALLERIA CATALANA Y SANT JORDI

EN LO SEGLE XIII2

P ARLAR de Sant Jordi es ocupar-se en un deis temes més tractats
y exprimits aquí y a fòra. Y això fa esdevenir la empresa 

molt fàcil o molt dificultosa, segons se vulga treure partit de coses
ja dites o se pretenga ser original.

1) Lloc citat y plec 11, núni. 972.
2) "I reball llegit en lo CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA en la diada de

Sant Jordi al igo8.
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En lo primer cas se pot donar amenitat a semblants actes
apelant a les curiositats que contenen les innombrables publica-
cions. D'una part tenim los sermons predicats en tal diada, quan

la Diputació de Catalunya la celebrava ab gran pompa.
En los segles XV, XVI y XVII passaren per la càtedra sagrada

en la Festa del Sant totes les eminencies de les ordres religioses
establertes a Barcelona: moltes d'estes planes d'oratoria eclesiàs-
tica podem avuy estudiar, com, v. g., la del mercedari Fr. Plàcit
d'Ap;uiiar en 1635', la del caputxí Fr. Pau de Samà", o la del
mínim Fr. Pau Andrés en 1696, etc.

En nostres temps la bibliografia catalana de Sant Jordi es molt
rica. Començant per l'estudi de l'ilustradíssim P. Caresmar sobre
lo patronat de Sant Jordi al Aragó, escrit a instancia del Baró de
la Linde, y acabant ab los nombrosos treballs que desde lo renaixe-
ment del esperit català, cada any, s'editen en articles de revistes y
diaris, tenim davant nostre un hermós apiLCh bibliogràfich del
major interès, puix hi figuren quasi tots los literats de Catalunya.

Tasca profitosa es la d'espigolar per camp tant extens, hon no
hi manquen hermosíssimes flors recòndites a tot esguart y oblida-
des deis homes per la cubertura tupida del temps, d'ahont fàcilment
se les farà reaparéixer ab ropatge de novetat.

¿Què diriem si de la bibliografia catalana nos estenguessin
per la de tot lo món antich ahont tants pobles han adoptat lo patro-
natge de Sant Jordi, desde les glacials comarques de Russia y Gran
Bretanya, fins les tòrrides de la Etiopia, passant per les abonança

-des terres intermitges de la Georgia o Gurgestan, que li deu son
nom nacional'', de l'Anatolia, conservant son famós sepulcre a La
Tira, visitat per nostre Ramon Muntaner", de les regions venecia-
nes, lombardes, toscanes y provençals?

r) .4 l,,s Al. 1. Sres. Diputs. y Oydors. de Cuentas de Cataluña. dedica este
sermon de S. Jorge Pairan de Cataluña, Fr. Placido de Aguilar de la Orden de
Nfra. Sra. de la Merced (Barcelona, Gabriel Nogués, 1635), V111, 24 planes ...

2) Panegírico de las ;;rande;as de S. Jorge martir, Palron de Cataluña, por
el P. Fray Pablo de Sarrid Provincial de M'eno • es de Capuchinos celebrado en la
Capilla de la Diputacion, 72 pàgs. 4..

3) Conl;ratulacion festiva en celebridad de S. Jorge por la mejora de salud de
Carlos ll y oracion panegírica por el P. Fray Pablo Aaires, de la orden de llíni-
otos, el Consistorio de la Diputacion de Cataluña (Barcelona, Rafel Figaró,
1696), 26 planes numerades y 4 villancicos sense foliar.

4) De la Georgia o Gurgestan se'n parla en lo sigle Vil. Flórez: Clave his-
torial, P l. 72.

5) nL com foren a la ciutat de la Tira, aquells Turchs que eren escapats
de la batalla ab daltres quis foren aplegats a ells, qui eren de Ra gabella de
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Es, donchs, un horitzon interminable y sugestiu lo que's pre-
senta a la consideració y estudi de qui no té cap punt de mira
especial y tracta de conèxer alguna de les fesomies del famós Sant,
que si quasi sempre es patró de la milicia, a voltes lo han aclamat
també altres classes socials, com succeheix ab la de la pagesía en

les italianes terres del Veneto.
Però, al pretendre situar a Sant Jordi en la cavallería catalana

del sigle XIII, com callen los llibres y callen los arxius, la empresa

es quasi insuperable. Se presenta, en cambi, molt vasta, excessiva-
ment vasta, en lo que pertoca a estudiar la cavallería en lo Prin-

cipat.
Remontant-nos al temps de la consolidació del cristianisme, al

sigle IV, trobem escrit que Constantí lo Gran, en l'any 312, fundà
a Roma la primera ordre cristiana de cavallería, sots patronatge de
Sant Jordi. Siga com se vulla, es lo cert que l'arqueòlech Gayet

relata haver trobat en los cementiris deis primers cristians que

excavà en la greco-romana Antinoo, medalles de Sant Jordi en

sepulcres de guerrers'.
Més en la Espanya cristiana, en la deis concilis visigóths que

assenyalen la evolució religiosa y política de la societat deis segles
VI y VII, la confrontació ab les Galies havia de portar al ferm man-

teniment del patronatge de Sant Martí de Turs, si es que llavors fos
costum, en nostra milicia, adoptar patronatge especial. La domi

-nació deis franchs,-seguint d'aprop en nostres comarques pirenen-
ques a la visigoda, havía d'arrocegar-nos de pie a pie envers son

Sant Martí, y, una vegada intïltrat en nostra societat mitj-eval, no
era empresa fàcil substituir-lo. Sois una acció molt constant, des-
prés d'una gestació més o menys llarga, ho conseguí, passant per

una època de transició.
Lo sigle XII, mitjançant nostra compenetració constant ab lo

N. d'Italia per vies de la Provença y la comunicació ab l'Orient
que ocasionaren les Creuades, aparellaren lo patronatge de Sant
Jordi durant lo sigle XIII.

Aximateix en aquest la cavalleria pren nova forma, se mou en
altres vies y tracta de dictar-se veritables lleys especials que regulen
ses pràctiques o usances. La primera nos la facilita lo propri
sigle XIII, en l'interessantíssim Libellus de batalla ,%aciendi, encarni-

Mondexia, corregren a la Tira entro la sgleya hon jau lo cors de monsenyer
sent Jordi, que es una de les belles esgleyes que jo hanclt vaes. e es prop de la

Tira entro a dues milles» (Cronica den Muntaner, capitol CCVI).
i) Diario de Barcelona, de 23 de Juny de 1902.
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nata regular una de les especialitats cavalleresques, la més impor-
tant de totes elles, la batalla jurada, que lo sigle XV anomena
batalla a ultrança y nostre castellanisat sigle XX sois sab denomi-

narla desafio.
Ab anterioritat a aquesta interessantíssima disposició, o siga en

lo sigle XII, la cavallería apar tant sols organisada jurídicament
com una de tantes institucions del Comtat de Barcelona.

Les sues relacions eren establertes per diferents Usatges, que un
detingut estudi determinarà si tots arrencaven del temps de Ramon
Berenguer lo Vell, y, en cas contrari, quals pogueren agregar-se
niés tart.

Ja són característichs dels primers temps de la cavallería, y
d'ella s'infiltren a totes les classes socials, les costums de la batalla
jurada y del deseximent o devedament.

La batalla jurada no era coneguda dels góths: era costum deis
franchs, introduhida ab la sua dominació en la Marca Hispànica.
Se donaren exemples, al començar lo sigle XI, de no voler-lo accep-
lar entre nosaltres, fundant-se precisament en que la ¡ley goda non
jubel ut per pugnara disco nliantur negotia'. Prò no prosperà lo man-
teniment de la lley goda, després dels Usatges, en que hi figurava
lo tant conegut de Batay-la judicata disposant que la lluyta o com-
bat entre dos cavallers com a argument provatori d'alguna que-
rella, no s'ha de consentir sempre o capritxosament, sinó per neces-
sitat, quan la cort (tribunal de Veguer) conegués esser de tal natu-
ralesa lo reptament, que la batalla resultàs imprescindible, «ço
es, por bohia, o per treves trencades o per trahició » 9 . Bohía o bausía
era una grave transgressió de la fe jurada al senyor. D'ella tracten
los Usatges al fer constar esser bausía màxima lo matar al senyor o
al seu fill (legítim, lo cometre adulteri ab la sua muller, lo pendre-li
lo castell o ocasionar -li un dany que no li pogués esser esmenat.
Tot lo qual repeteix lo Libellus de batalla faciendi, al dir: «Si
aquell qui es reptat de botia es vençut, si la bohia es de aquelles
grans boties qui esmenar ne redeger nos poden, axí com es, qui
auciu son senyor o fill ledescme de son sen y or, o jau ab sa muller
de son senyor, o li toirra son castell, o noll li voldra retra sens cm-

patxament o penyorament, o li fara tal mal que nolli pusca esme-
nar, romanga baare per tots temps, e null hom nol ne gos soflerir,

1) J. B.dari y Jovany: Orígenes históricos de Cataluña, pl. 385.
2) Vegi-, Salat, Colección de documentos justifcali;'os de las monedas de Cata-

Juáa, v. iI, pl. 20.

J9
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e ischa de tot lo Comptat de Barcelona e daÇo destruix el la
postat. Cor baare manifest e vençut daytal bohia, qui redeger e
esmenar nos pusque, no deu romanir en terra domens leals». Ab
les paraules treves trencades se volia aludir al cas de faltar-se a les
estipulacions de pau pactada entre cavallers.

Lo Libellusde batalla faciendi, redactat en una època en que per
ningú era discutit lo procediment feudal de la lluyta unipersonal, té
capdal importancia, axís per lo llenguatge com per les costums. Al
formar part de les pràctiques legals escrites y sancionades y conti

-nuar-se en llibres de privilegis s'han pogut evidenciar curioses
variants que s'observaven a Barcelona y eren diferents d'altres en
ús a Valencia.

Quan la Cort, precehint degut estudi y deliberació, acceptava
la batalla, lo reptador devía dipositar a mans del Veguer una fiança
de 200 unces d'orde Valencia, equivalents a 40o morabatins. Segui

-dament començava una tramitació, a tall de judici, que finía citant
-se als contendents a un dia y lloch determinat, per la batalla.

Una part d'aquesta tramitació anava encaminada a obtenir que
la lluyta s'efectués en igualtat de condicions, axí de força material
com d'armes, procurant que quiscun d'ells sigués parió (par o con-
trasemble) del altre. Per arribar a aytal fi no era condició precisa
que batallés lo mateix interessat, sinó un representant seu.

Altres regles estan endreçades al acte material de la batalla,
evitant que ('intervenció directa o indirecta deis espectadors pugués
may perturbar la igualtat d'una lluyta, menada sots lo principi
dominant en la prova judicial coneguda pel judici de Déu. També
prescrivía lo que s'havía de fer quan se prorrogava al dia següent
la batalla començada però no finida, per restablir-la en les metexes
condicions en que estava al suspendre-s. Acabant dites lleys ab la
proclamació del vencedor en lo camp: si era'¡ reptador, se'l con-
ceptuava guanyant lo plet, ço es, ço per que lo reptament fo, e deuli

esser esmena( tot lo mal el dan que en la batalla aura pies, pagant-ho
lo vençut. En cambi, si lo reptat o desafiat, com diriem castellani-
sant la paraula, era guanyador de la batalla, se li retornaven les

despeses fetes y esmenava lo dany rebut, ab complerta indemnitat
del que hagués pogut ocasionar a son contrincant.

Més aquestes disposicions no anaven encaminades a derogar

los Usatges, sinó a suplir detalls no consignats en nostre grats
còdich. Puix los Reys tenien gran compte en cumplir al peu de la

lletra les menors de ses disposicions. Un exemple hi ha ab la con-
sulta que féu al Monarca en 1286 lo senescal Ramon de Montcada.
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Fou, L'any 1286, remarcable per los grans dissentiments y
lluytes entre Guillem Ramon de Josa y Jaume de Peramola. En
tant que'l comte de Foix Roger Bernat, en lo mes d'Agost, havia
entrat a Catalunya en favor del primer, per posar siti al castell de
Tragó `, Josa y Peramola acabaren concertant batalla, per la que

los hi fou assenyalada la vila de Cervera. Al aparellar lo camp, se
trobaren mancats de fusta y cordes per formar la palissada, consul-
tant-se al rey si's podía fer de tapia. A lo qual aquest no hi accedí,
responent se cumplissin les disposicions dels Usaiges'.

Aquestes lleys assenyalen implícitament la extensió que havia
pres, en lo sigle XIII, la batalla jurada, com lio confirmen de sobres
les histories. Dos famosíssimes registra lo sigle XIII. La primera
fou la de Bernat de Centelles y Bernat de Cabrera, en 1 .270, de la
qual sortí guan yador Centelles. Però en Cabrera apeló al rey Jau

-me I, demanant la anulació de la victoria del seu contrincant, puix
havia usat la famosa espasa de Vilardell, que era arma de virtut y
feya esdevenir invencible al qui la apunyava. Y Jaume I, admetent
com a bona la reclamació, anuló dit combat. Aquesta qüestió ju-
rídica es una de les pesses més interessants que existeix d'aytal
costum cavalleresca'.

L'altra batalla jurada fou la que s'havía de donar a Burdeus,
en 1283, entre nostre rey Pere lo Gran y Carles d'Anjú, y que no
s'efectuà per haver-hi desat de comparèxer lo segon.

Tanta importancia com la batalla jurada té la altra costum
cavalleresca del desexin:eni, que equival a desnaturalisació y guerra
subsegüent. Los senyors podien desexir-se dels seus amichs, parents
y fins del sobirà y moure-li guerra, mitjançant justa causa.

Totes les lluytes que entaulen ab Jaume I los seus cavallers,

t) Registre 66, foli 172, Arx. Corona d'Aragó.
2) eR. de montecathano Senescalco Catalonie: Recepiuius litteras ues-

tras et intellexitnus ea quod nobis significastis super faciendo campo apud

Ceruariam racione belli quod fieri debet ínter G. R. de fosa et ja. de peramola,

quein campum faciendum seu construendum non inueniebatis ut asseritis
fustam siue cordes et ideo petebatis si de tapia fieret dictus campus: vade
respondendo uobis significamus quod non intendimus quod campus fiat, nisi

prout debe atfieri, juxta usaticos barchinone. Quare nos inspecto dicto usatico
et habito dicto consilio, faciatis in construendo dicto campo, quod fuerit juxta

dictum usaticuin faciendum, nisi forte conueniatur inter partes quod fiat alias

dictus campus et si de uoluntate preciunt alias habit fieri placebit nobis. Da-
tunt osce 111 idus octobris—S. R. scorna.» (Registre 66, foli 219, Arx. Corona
d'Aragó. )

3) Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón,
vol. X. pl. 641.
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comencen ah la tramesa del cartell de deseximent, hont hi fan
constar la causa que'ls mou a semblant determinació.

Lo deseximent, trascendint a totes les classes socials, porta al
poble a imitar als cavallers, cambiant la paraula per la de tenir en

reguarl. Los qui's tenen rancunia, la fan constar en escrits, amena-
cant al seu adversari de que li ocasionaran dany tant a ell cony a
sa familia, valedors y béns, y recomanant-li la vigilancia si vol
evitar-los.

Lo deseximent entre grans senyors ocasionava nombroses
lluytes locals, permeses per les ileys de la terra als cavallers, puix
se presuposava que ab aquestes campanyes esdevenien aptes per lo
combat, y lo cavaller era profitós a la patria quan tenía de corre a
defendre -la. Res hi Teva que la riquesa agrícola ne vingués a menys.

La cavallería, ab lo seu cúmul de pràctiques y lleys, havia
d'evolucionar, procurant aconduir-la per bons viaranys. La influen-
cia religiosa era la més indicada per axò, prò lluytava ab una
corrent més poderosa que ella, y sols ab gran constancia ho anà
assolint.

Res pogué l'exemple de Sant Martí, continuament retret com
a model de cavallers, quan vingué a fer-li'n par o contrasemble lo

gloriós Sant Jordi que s'infiltrà en la nostra milicia. No pot asse-
gurar-se la época, ni la causa d'aquesta evolució, més sí que s'efec-
tua lentament en espay llarch de temps, desde la segona meytat
del sigle XII a la fidel XIII.

Però aquí se'ns podrà advertir de les moltes vegades que les
histories nos retrauen aparicions miraculoses del Sant Cavaller,
aparicions que podrien assenyalar un patronat assats llunyà.

Recapitulem -les, per més que ja direm lo concepte quc'ns
mereixen.

La primera vegada que se suposa aparegut lo Sant a nostres
guerrers es al reconquerir Borrell II la ciutat de Barcelona. Llavors
Sant Jordi, cavalcant en cavall blanch, habillat de guerrer a la
usança de la època, se llençà entre'Is alarbs, encoratjant esta impen-
sada empenta a la host del Comte, guanyant una batalla que
quasi donaven per perduda. La visió de Sant Jordi en la recupera-
ció de Barcelona s'ha pretès esser lo començament del seu patro-
natge a Catalunya, puix agrahits a aytal protecció; l'aclamaren
sempre més nostres guerrers al entrar en batalla.

Quan los comtes Guerau del Rosselló y Guillem de Cerdanya,
ab una host catalana, anaren a Terra Santa, en l'any 1094, diulien
los historiadors que Sant Jordi los favoresqué visiblement en les
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batalles, y en una d'elles acudí d'Antioquía a Osca perquè logras-

sem duplicats favors de la sua intervenció. Axís ho recopila Feliu
de la Penya, qui afegeix més avant, que també a la presa de Palma
de Mallorca se vegé a Sant Jordi montant un cavall blanch, armat
de totes armes y ab la gloriosa divisa de la creu, posant en ordre al
exèrcit de Jaume I'.

La famosa Crónica d'aquest rey diu que en la batalla del Puig,
enfront Valencia, s'aparegué Sant Jordi, y semblantment quan la
host cristiana combaté a Alcoy '.

Però les histories que axò escriuhen daten, lo més enllà, del
sigle XIV, quan tenien una especial mira en fer prosperar la im-
portancia del seu patronat. Luci Marineo Siculo pretén encara que
la devoció de Sant Jordi passàs del Comtat de Barcelona al reyal-
nie d'Aragó, al ajuntarse les duques nacions. En qual ocasió nostre
Ramon Berenguer IV pactà ab Ramir lo Monjo que, sempre, en
les batalles, s'invocàs a Sant Jordi l'antich patró dels catalans.

Més tot es pura fantasía, tant més quant, abans que a Cata-
lunya adoptassen los cavallers lo patronat de Sant Jordi, se troba
implantat al Aragó, a Terol. La confradía deis cavallers de Sant
Jordi se fundà en dita ciutat en l'any 12b3 a , y en ella hi ingressà
com a confrare '1 rey Jaume II en I297 '.

No pot dubtar -se de que fos en lo sigle XIII nostre crit de
guerra v exercís un patronatge en la milicia de la Confederació
catalano-aragonesa, tota vegada que Muntaner ho retreu en la sua
interessant Crònica, fent-lo també aparèixer a cavall en la conques-
ta de Menorca (any 1287). Allí s'explica que l'host catalana, que
tant èpicament combaté a Constantinopla y a Grecia al començar
lo sigle XIV, portava entre sos penons lo de Sant Jordi, y segellava
sos documents ab un gran sagell en que era lo beneuy-ral senti Jordi.

Regoneixent la efectivitat del patronat militar d'aquest gran
martir oriental entre nosaltres en lo sigle XIII, ¿com s'ha efectuat
la evolució? No es fàcil donar resposta satisfactoria a aytal qüestió.

A la gran volada que pren la devoció del Sant en l'Orient,

1) Feliu de la Penya. Crònica, v. 1, p. 3 ¡S, y c. ti. p. 39.
2) Francisco de A. Sempere - Memoria histórico-crítica sobre la gloriosa

lucha que .4lcoy sostuvo contra los moros en 1276 (Alcoy, 1876). Sempere ho

copla de Beuier y diu se pot llegir sobre això les Décadas d'Escolano, la Histo-
ria deS, Jorge per Fray D. Gaspar de la Figuera. y los escriptors de noticies y

tradicions locals tals cono Picher y Carbonell.
3) Registre 12, foli 132, Arx. Corona Aragó.
4) »	 195, »	 8 9 , »	 »	 »
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respon ab relativa fredor l'extrem Occident. Ja ho tenim dit abans:
precisa que vinga la doble influencia provençal y lombarda, abdues
unides y en solució de continuitat. Ella nos portà una evolució en
los noms personals, ella nos infiltrà lo seu llenguatge poètich, y-
fins a ella devem certa evolució remarcable en nostre art romà

-nich, segons opinió darrerament mantinguda per un ilustrat arqui
-tecte de la terra.

La importancia que en això tingué la forta corrent que crearen
los creuats, en ses anades y vingudes de l'Orient, s'ha també de
tenir en gran compte entre'ls fautors del moviment.

Més no hi podem posar entre dites concauses les conquestes
deis ducats d'Atenes y Neopatria, puix ja venen massa tars. Res
tant a propòsit com aytal dominació al Orient, molt més, quan se
robustiría ab l'exemple deis albaneses, que al passar a poblar, en
lo sigle XV, grans territoris del sud d'ltalia, en la Pulla y la Cala-
bria, hi portaren també ab ells la devoció a Sant Jordi'.

Concloem afirmant esser dintre lo sigle XI11 quan s'efectua la
gestació del patronat de Sant Jordi en la cavallería, y en lo XIV se
robusteix la obra per lo rey Pere lo Cerimoniós fundant la «empresa
de nobles et de cavallers », «los quals sien nombrats cavallers de
Sant Jordi», ab l'obligació de prestar «sagrament et homenatge al
senyor rey de anar ab ell personalment ab aquells homens de
cavall que bonament poran, al sou del dit senyor, contra los
moros, quant que quant lo sen yor rey hi volva oy para anar».

Ab la orde s'institueix com obligatoria la festa tradicional de
la cavallería, que no podem assegurar si ja era celebrada entre los
nostres cavallers, prò sí que prengué nova consistencia al esdevenir
essencial per los ingressats en la novella institució militar.

En efecte: allí's disposava «que la vespre de Sant Jordi, tots
anys a les vespres, los dits nobles e cavallers damunt dits que en lo
loch seran on sera lo senyor rey, sien tenguts de esser a les vespres
ab lo dit senyor et oyr aquelles et lo dia de sant Jordi a la missaet
a les vespres vestits de la subirana, hi seran a les dites vespres el
missa; ni en tot lo dia, altre vestidura sobirana portaran sino
blancha ab la creu damunt dita».

La antiga cavallería primer y lo Braç Militar després, portaren
lo patronatge de Sant Jordi a la Generalitat o Diputació de Cata-

i) En lo Cenni storici sulla venuta e slabili,nento degli Albanesi in Italia, hont

se consignen les poblacions fundades pels albaneses, al invadir los turchs lo re-
yalme de Jordi Castrioto, hi trobem San Giorgio en la Calabria Citra y San Gior-
gio en Terra d'Otranto (Pro Albania, Abril de 904, publicat a Campobasso).



CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 15i

lunya, repercutint arreu del Principat, per tant, que, de la festa
d'una sola institució, se n'ha vingut a fer la festa nacional. Nostre
gloriós renaxenient la ha acceptada y restaurada, constituint avuy
una de les preuades tradicions que més honorifiquem tots.

Sant Jordi ampari a la terra del treball, com un jorn protegí a

la dels bons cavallers.

FRANCESCH CARRERAS Y CANDI

CONGRES

DE LA

FEI)ERACIO DE SOCIETATS PIIZENEISTES

ACORDS PRESOS

En el número prop - passat de nostre BUTLLETÍ vam donar
compte de les tasques del darrer Congrés Pireneísta y de Ics excur-
sions y festes portades a cap ab motiu de la seva celebració.

Pera completar la nostra informació publiquem avuy els acords
presos en les seves diferentes sessions y que tenen més importancia
pera nosaltres.

EL CONGRÉS,

Considerant les queixes que li són pervingudes per una part
de coneguts excursionistes respecte les vexacions sofertes en les

petites duanes espanyoles de l'alta cadena fronteriça dels Pireneus;

Considerant que es inadmissible que'ls inofensius excursio-

nistes sien per un petit pretext, o sense pretext, forçats a cambiar
d'itinerari pera arribar a una oficina central de duana, o que sien
privats de son petit bagatge per un temps més o menys llarg, o que
sien expulsats com contrabandistes;

Protesta enèrgicament contra dites vexacions;
Decideix portar les mateixes a coneixement de les autoritats

superiors competents pera fer-les cessar;
Pren l'acord de que'is turistes francesos no estigueu en lo suc-

cess i u exposats a vexacions que equivalen a una interdicció pera
entrar dins una nació amiga.
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EL CONGRÉS,

Considerant que ]'introducció de les bicicletes de França a
l'Aran dóna lloc actualment a llargues formalitats y a la percepció
de drets crescuts;

Considerant que la major part de les bicicletes són introduídes
sols per passar unes hores dins la Vall d'Aran, y que'l cumpliment
d'aquestes formalitats fa perdre un temps preciós;

Considerant que les bicicletes aixís introduídes no poden esser
internades a Catalunya y restant d'Espanya a causa de les altes
carenades que s'oposarien a una introducció fraudulenta;

Pren l'acord de que aquestes formalitats, sense utilitat pràctica,
sien suprimides o quan menys simplificades, y que les bicicletes
puguin introduir-se lliurament de França a l'Aran.

EL CONGRÉS,

Considerant que es d'interès pera Espanya y França augmen-
tar les relacions entre'ls dos paísos amics y donar-los totes les
facilitats possibles pera visitar-se recíprocament tant baix el punt de
vista del comerç com del turisme;

Considerant que si bé del cantó francès la carretera nacional
per Boulou-Porthús està en bon estat de viabilitat, no succeeix lo
mateix al passar la frontera vers Figueres, Girona y Barcelona, ont
en diversos indrets- fins manquen els ponts pera atravessar els rius;

Considerant que d'aquest estat de coses ne resulta quasi una
impossibilitat d'anar ab automòbil de Perpinyà a Barcelona y vice-
versa, essent així que una bona carreterra faria realisable aquest
trajecte en poques hores;

Pren l'acord de que, per interès de les dugues nacions, el govern
de S. M. Alfons XIII faci promptament posar en viabilitat suficient
pera la tracció automobilista la carretera de Porthús a Barcelona, y
decideix comunicar dit acord:

Al senyor Cònsul General de França a Barcelona pera que's
digni trasmetre-1 per via ordinaria al Ministeri de Negocis Extran-
gers, el qual per la via diplomàtica l'enviarà al govern espanyol;

Al senyor Alcalde de Barcelona, pera que cridi sobre aquest
punt l'atenció de S. M. Alfons XIII;

Als senyors presidents de l'Automòbil Club y Touring Club
de França a fi de que posin tota llur influencia pera que dit acord
sia pres en consideració y promptament realisat.
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Ei. CONGRÉS,

Considerant que cada any, a l'hivern, hi han nombroses vícti-
mes en la travessia deis ports de la cadena pirenenca;

Considerant que la major part deis accidents venen d'un error
de direcció, de fàcil cometre en temps de boira o tempesta;

Considerant que la colocació de pals indicadors en els princi-
pals ports permetria salvar algunes vides humanes;

Considerant que es això un dever d'humanitat a cumplir fàcil-
ment ab rapidesa y poc cost;

Pren l'acord de que cada societat, dins sa esfera d'acció, estudii
els itineraris de senyalaments deis ports principals y eis medis de
fer executar aquells trebalis.

Pera acabar, ressenyarem a corre-cuita la tasca de la Secció de
Toponimia, presidida per n'Alfons Meillon.

Durant les reunions de la mateixa M. Vergés de Ricaudy va
llegir un interessant treball sobre les diferentes Memories enviades
per escriptors rossellonesos referent a toponimia, tent remarcar els
inconvenients que presenta la deformació dels noms de llocs y els
medis pera obtenir la seva correcció presentats per M. Louis l'astre.
El capellà de Saint-Lary, l'abbé Marsan, va enviar altre notable
treball sobre la revisió deis mapes de l'Estat Major y la redacció
d'un glosar¡ toponímic.

Finalment, a proposta del propi M. Meillon, va acordar-se
I'organisació dels trebalis de la revisió de la toponimia pirenenca.
Ari aquest fi's considerará dividit el Pireneu en sis seccions: basca,
bearnesa, bigordana, gascona, llengadociana y catalana. Dins
cada secció treballaran autònomament els corresponsals y els cola-
borador , celebrant llurs reunions propies pera estudiar ses tasques
individuals y enviar llur treball colectiu a la Comissió. Se nome-
narà un comitè encarregat d'estudiar les papeletes o treballs enviats
per les seccions, a quals reunions podran assistir eis corresponsals.
La discussió y aprovació definitiva será objecte de la Comissió en
reunió general, publicant -se després tots els noms corretgits.

Després de breu discussió, en la qual intervingueren especial-

ment MM. Meillon, Comte de Saint-Saud, Pierre Vidal, Ncetinger,
Cases-Carbó, Mora y algun alu-e, va acordar-se, ampliant lo
exposat per la presidencia, que cada comissió toponímica de Socie-
tat regional s'ocupi de buscar els diferents corresponsals; que'ls
presidents de les comissions regionals formaran el Comitè perma-
nent d'estudi; que les Societats comuniquin a M. Meillon el nom

20
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dels presidents de ses comissions y el nom y direccions dels corres-
ponsals nomenats; y, per últim, els representants del nostre CEN-

TRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA prometeren organisar una Comis-
sió d'Estudis toponímics pera treballar baix el plan acordat dins
les comarques pirenenques de nostra vessant.

REVISTA DE REVISTES

Butlletí del Centre Excursionista de Lleyda. Segon número.

Publica una recordança a la bona memoria del rey Jaume 1; un estudi
sobre un pergamí de concessió d'indulgencies a la Alare de Déu de les So-
gues, Bellvís, datat a principis del sigle XVI è, fet molt condiençudament
per E. Arderiu; la continuació d'un Viatge a Val/bono de les Monges, res•
senya feta per M. Herrera y Ges; unes Notes folk-lòriques y les seccions de
Noves y Bibliografa.

Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca de Bages, Març IgoS.

Conté 'Is següents treballs: Diplomatari del rey en Jaume «el Conque-
ridor» a l'Arxiu Municipal de Manresa, per D. Leonci Soler y March; una
ressenya d'Una excursió a Castellnou de Bages, per Narcís Martrus, y les
seccions de Cansonística popular comarcana, y Gacetilles curioses, reculli

-des per J. Serret.

Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones, Abril 1908.

Publica la continuació de Las antiguas ferias de Medina del Campo,
per C. Espejo y J. Paz; acaba la colecció de treballs ben curiosos, Pleitos

de Artistas, per J. Martí y Monsó; continua la serie de Artículos de vulga-
riçación histórico-financiera, de Cristòfol Espejo; y completa'! número ab
les seccions de Miscelánea y Efemérides inéditas. L'acompanyen dugues
làmines soltes reproduint uns detalls de ('iglesia de Nostra Senyora de
Portaceli, de Valladolid.

Boletín de la Real Academia de la Historia, Abril 1908.

Entre altres diversos treballs publica uns articles sobre La Puerta de
Santa María de la muralla de Palma de Mallorca, per A. Vives; y Las

Torres del Salvador y San Martín y Techumbre de la Catedral de Teruel,
pel Marquès de Monsalud. Són també ben notables els treballs de
B. Oliver, Ordenamientos de la ciudad de Jaca de 1238, redactats en nostra
llengua, y un estudi sobre Les grottes d'Aït bitarte, ou Landarbaso, à Ren

-tería, Près de Saint Sébastien, per Eduard Harlé. En la secció de Doctnnen-
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¿os Oficiales publica una descripció de la capella de Sant Marca Salamanca,

qual pòrtic romà ara acaba de tirar-se a terra.

La Montagne, Abril de 1908.

Publica 'Is següents treballs, que van acompanyats d'algunes boniques

ilustracions: Tres dies de ski al Pireneu, per Mme. L. Espinasse-:\longenet;

La sala de pintures de inonlanya en 1908, per A. de Lassus; y Del IVild-
sirubel al Alontblanc, per Th. de Hahn. Publica igualment l'acostumada

Crónica alpina; les seccions de Bibliografia, Noves alpines y 1leteorologia;

y la Crònica del C. A. F., en la qual fa una llarga ressenya del darrer Con-

grés Internacional de la Federació de Societats Pireneístes.

Spelunca, Març 1go8.

Aquesta publicació de la Societat d'Espeleología de París publica en

aquest número un interessant estudi espeleològic dels voltants de Goyet y

de Hotton (Bèlgica ), degut a la ploma d'Ed. Rahir y acompanyat de vuit

iI Iustracions.

Revue Catalane, Abril Igob.

A més de diferents treballs y noves d'interès pera nostra terra, aquesta

simpàtica revista rossellonesa dóna compte deis treballs portats a cap per la

Secció de Toponimia del Congrés Internacional Pireneísta, sessions de

Perpinyà y Prats de Molló; Y continua'l treball La lleng ua popular catala-
xa al Rosselló, que ve publicant ab molt bon acert.

Touring, Abril de 1go8.

El portant-veu del T. C. 1. publica, en son quart número de l'any XIV

de la seva aparició, els següents treballs, entre altres de menys interès pera

nosaltres: Una excursió a Vetulonia, per L. V. Bertarelli; La cursa Pehin-

Paris, per Scipió Borghesse; La Pasqua en son aspecte lln r íslic, y diverses

informacions sobre esports y alpinisme.

Bolletino dell'Alpinista, Janer-Abril Igob.

Aquesta important publicació trimestral de la Societat Alpinista Tri-

dentina publica, entre altres, els següents articles y treballs: L'automòbil a
Giudicaire, ab una descripció feta per Mario Scotoni del trajecte a recórrer
per aquest nou servey; Nadal sobre'1 Presanella, pel propri Mario Scotoni;
A travers el Cevedale, per V. Stencio; El cim Vegaia, per A. Gallina; la

ressenya de diferents y importants excursions, v un article sobre qüestions

toponomàstiques.

Igualment heno rebut les altres publicacions de costum, entre les quals
citarem, per ser de més interès pernos altres, el butlletí de la Societat Hún-
gara de Geografia, la revista quinzenal portant-veu del «D. und. O. Alpen-
vereinss,, el Boletín de Historia y- Geografía del bajo Aragón, el de la Real
A cademia de Buenas Letras, etc. — E. V. R.
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CKONICA DEL CENTRE

ABRIL DE 1908

EXCURSIÓ

EXCURSIÓ A LA SERRA DE PRADES Y MONTSANT. — EI dia iq nostres

bons amics Jaume Amigó, Lluís Coll y Serra y Lluís Valls y Campaner

sortiren de nostra ciutat vers l'Espluga de Francolí a fi de realisar aqueixa

interessant excursió. El mateix dia 's dirigiren cap al renomçnat nionastir

y montanya de Poblet, y, atravessant la carena, pujaren fins al Turó de la

Baltasana ( 1.200 metres alt.), dominant de tota la comarca, davallant

després cap a la vila de Prades, visitant tot lo que de més notable té la

mateixa, y dirigint-se, per últim, a Ulldemolins, ont passaren la nit.

A l'endemà seguiren les Gorges de Freguerau y feren l'ascensió al cim

del Montsant, baixant després per Margalef, La Bisbal, La Palma y Flix,

seguint les vores de l'Ebre fins a Mora, pera arribar novament a Barcelona'I

21, ben satisfets de la seva sortida.

SESSIONS Y CONFERENCIES

RESSENYES D'EXCUastoNS. — El dia 3 nostre president, D. César A. Tor-

ras, va donar una conferencia- ressenya de L'alta vall del Ter desde Campro-

don. Les obres del Xalet-refugi d'Ull de Ter, ab gran munió de projec-

cions fotogràfiques, descrivint aquella famosa comarcada, y el dia to va

donar-ne una altra, Ull de Ter a ple hivern, acompanyant una colecció de

vistes fotogràfiques dels senyors D. Narcís Cuyàs y D. Josep Comas.

El mateix senyor D. César A. Torras va completar aquestes sessions el

dia 24 donant altra conferencia baix el tenia: Ütilitat y conveniencia del
Xalet -refugi d'Ull de Ter pera la vall de Ribes. La serra del Catllar, Pas-

la qual va ser força interessant, descrivint aqueixes valls

y turonades y posant de manifest la general utilitat de la nova construcció

que'I CENTRE està edificant a UII de Ter y quals obres se rependràn aixís

que'I temps ho permeti.

LES REPRESENTACIONS DEL MISTERI DE LA PASSIÓ DE JESÚS A ORERAAI•

MERGAU. — EI dia t5 nostre consoci D. Joaquim Pena y Costa va donar

una notable conferencia explicativa de la curiosa y interessant costum de

les montanyes de Baviera de representar els diferents passatges de la passió

y mort de Jesús, descrivint la representació d'Oberammergau, convertida

avui en tradicional y artístic espectacle que atrau la presencia de nombro•

síssims forasters durant els anys. en que té lloc. El senyor Pena va detallar

ab tot cuidado la forma de desenrotllar -se aquestes representacions, tot
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exhibint una colecció de vistes dels principals episodis, vestuari, etc., que

foren projectades durant aquella conferencia.

COMMEMORACIÓ DEL VII CENTENARI DEL GRAN REI

EN JAUME I

Havent -se acordat per la Junta Directiva d'aquest CENTRE la celebració

de diverses conferencies en commemoració del VII centenari del naixe-

ment del rey D. Jaume I que enguany se prepara a festejar la nostra terra,

va donar-se la primera '1 dia 6 d'aquest mes, en la qual D. Joaquim Mirety

Sans va desenrotllar el tema Vial es de l'In,fàrnl en Pere, fill de Jaunte «el
Conquistador», en 1268-1269. El treball del senyor Miret, que oportuna-

mero podran conèixer per complet els nostres llegidors, es un treball inte-

ressant, rublert de nous datos aportats a l'historia d'aquella època, trets

tots ells de documents inèdits existents en l'Arxiu de la Corona d'Ara 'ó.

POBLES VENÇUTS PEL REY EN JAUME Y LA SEVA CI\'ILISACIÚ. — Tal va ser el

tema de la segona conferencia d'aquesta serie, donada'I dia 22 pel nostre

amic D. Macan i Golferichs,que ab mostres de gran erudició va exposarl'estat

decivilisació de .Mallorca y Valencia en aquella època, fent remarcar la savie-

sa llegislativa del gran conqueridor a l'infiltrar en aquells pobles les Ilevors

de cultura que hi anà espargint després ab tot cuidado y èxit gens dubtós.

LES ARMES Y SENYERES DE JAUME l Y ELS SEUS ESTATS. — D. Lluís Dome-

nech J- Montaner va donar el dia 29 la tercera conferencia, que versà sobre'¡

tema que capsen aquestes ratlles. Començà'¡ senyor Domenech fent notar

I'inffuencia personal de Jaume 1 en les insígnies y emblemes dels seus dife-

rents Estats, y estudià després les mateixes en segells, escuts, penons y

banderes, fent un estudi heràldic de tots ells molt complet y de gran uti-

litat. Sentim molt que la falta d'espay no'ns permeti extractar com se me-

reixen aquestes conferencies, que s'han vist en extrem concorregudes y

que continuaran durant cl vinent mes.

FESTA PATRONAL DE SANT JORDI

El dia 23 el nostre CENTRE va celebrar la festa del sant Patró de Catalu-

nya ab una interessant sessió en que's donaren a conèixer diversos treballs
ben curiosos. El senyor Carreras y Candi va llegir el seu erudit treball Sant
Jordi 1- la cavaller-la catalana en el segle XIII, del qual res direm per publi-

car-se en aquest mateix BUTLLETÍ; D. Geroni Martorell va desenrotllar el
tema Sant Jardí en l'art cata/:, fent un bonic estudi de l'influencia gràfica
del sant patró en l'art de nostra terra, principalment en infinitat de de-

talls arquitectònics de molts monuments catalans; y, finalment, D. Rossend
Serra y Pagès va parlar de La Llegenda de Sant .cordi, tant escampada per
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tot, fent-ne un complet estudi y detallant les seves particularitats, caracte-
ristíques en el nostre poble.

SECCIÓ DE FOLK-LORE

FOLK-LORE DE LLOFRLU. — El dia 4 va llegir-se l'aplec folk-lòric fet per
la delegada a dit poble, na Maria G. Bassa de Llorens. que en el curs

passat s'havia anunciat y no va poder donar per circumstancies agenes a la

voluntat de la conferenciant.

El recull va resultar molt interessant, donant-se a conèixer diferentes

rondalles, cançons, llegendes, jocs, supersticions y proverbis, escrits tots en

la propia parla de Llofriu.

Finalment, varen ser llegides unes hernioses poesies de l'autora contant

tradicions que per lo belles els esqueya molt la forma rimada.

FOLKLORE GREC Y ALBANÈS. — El dia tS D. Fidenci Kirchner y Catalan

va donar una sessió en la qual, baix el títul esmentat, va entrar a tractar

del saber popular tradicional de Grecia y Albania, seguint en lo relatiu ala

rondalüstica a I'Hahn, de qual exposició doctrinal va ocupar-s'en ja ante-

riorment en dugues conferencies.

La part nova va ser la secció de dances, fent-ne conèixer varies de

molt curioses, armonisades y tocades al piano pel mestre D. Modest Serra

.y Gonzalez.

El dia 30 l'Agrupació «La Dança», dirigida per en Joan Guasch, va

executar els següents balls: Esquerrana y Patatuf, del Pallars; Bolangera,

de Cardedeu; Dança d'Espunyola; l'Hereu Riera, de l'Empordà; el Bon

Caçador, del Vallès, y el Ball Cerdà, acompanyats al piano per en Tomàs

Buxó.

El senyor Guasch va fer precedir a cada ball una explicació raonada

respecte a la manera d'executar -se, variants, àrea y cançons que s'hi canta-

ven pera apendre-I.

CURS DE FOLK-LORE

D. Rossend Serra y Pagès ha continuat el curs de Folk-lore, ocupant

-se dels següents assumptes:

Conferencia XXIII. — Dia t i. —Secció Varia de la Dento-literatura.—l.

Procediments ortofbnics: alteració de sbns y vicis d'articulació. — Embar-

bossaments rítmics y reiteratius.

II. — Procediments mnemotècnics. Antigor dels mateixos. — Sistemes

pràctics.

I I I. — Mimologismes. Interpretacions populars. — Acudits, cançonetes,

supersticions, etc., mimolbgiques.

IV. — Particularitats idiomàtiques: equívoc, frases substituides y

fetes; imprecacions y eufemismes.
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Conferencia XXIV. — Dia 25. — Cançorzística. 1. Historia. — Indicis de

cançons populars en èpoques antigues. — Prohibicions eclesiàstiques.

1— Epoca juglaresca. Les cançons provençals.—Himnes y narracions

picdoses.

II.— Epoca romancesca. Adopció dei romanç castellà. — Part que

Catalunya pren en la música moderna.

111.—Epoca popular. Degeneració de la poesia popular. Bandolerisme

y cançons polítiques. — Romanços de cego.

Na Maria Vila de Massó va cantar nombroses cançons, acompanyades

al piano pel mestre en J. Massó y Goula, per via d'ilustració dels diferents

assumptes tractats en la cançonística retrospectiva.

CONVERSES D'ARQUEOLOGIA

Programa de les lliçons que venen donant-se durant el curs, per don

Pelegrí Casades y Gramatxes.

Conversa LXXXVII (dia 8 d'Abril). —Tercera de les Hispanics abans-

romanes. S'ocupa de les in- migracions de grecs, cartaginesos y celtes.

Conversa LXXXVIII odia 13).— Quarta de les referents a les Hispa-

niesabans- romanes. — Opinió dels Siret sobre ('invasió cèltica y sos efectes

en la cultura de les Hisparties. — Formació deis idiomes moderns hispans

originats de les llengües vulgars abans- romanes.—Sos respectius territoris

en la Península Ibèrica. —Influencies fenicies y helèniques en la civilisació

primitiva deis pobles hispans.

Conversa LXXXIX (dia 27). - Quinta de les Hispanies abans- romanes.

— Arqueologia ibèrica posterior al període neolític. — Arquitectura. —

Primitius nuclis de població sedentaria. «Despollats, Vilars y Castellans»,

en el nord-oest de la Península. Restos de ciutats. —«Las Grajas.» Mura-

lles ciclòpies a Catalunya, Andalusia y nord-oest de la Península.—«Les

citanias» extremenyes y portugueses. — Procedencia de l'arquitectura me-

galítica en les Hispanies. - Suposades influencies micèniques. — Restos

arquitectònics íbero-grecs.

NOVES

Ezposi.eió de Fotografies a Manresa. — Baix la direcció del «Cen-

tre Excursionista de la Comarca de Bages», y d'acord ab la Comissió de

Festes del Centenari de la Guerra de ('Independencia, ses organisada una

Exposició de Fotografies referents a les comarques de Bages y del Bergadà

que haurà d'inaugurar-se '1 prop -vinent mes de Juny. Els temes de les
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fotografies han de referir-se a paisatges, monuments arquitectònics, vistes

de poblacions, objectes arqueològics, costums, instalacions industrials y

efectes de la guerra de I'lndependencia Per premis se concedeixen les obres

El Pirineu Calalà y El Berr radà, d'en César A. Torras; La Vall d'Aran, d'en

Juli Soler; Manresa al Bruch, d'Gn Joseph Servitje, pbre.; Lo L!ussanès, d'en

Casades y Gramatxes; y La cequia de Manresa y Coslunis manresanes, d'en

J. Serret; a més d'un premi de mèrit en metàlic per cada un deis agrupa.

ments, y la medalla commemorativa de les festes, que's regalarà a tots els

expositors.

Exposició histórica de la Guerra de ('Independencia a Ca-

talunya. — Per iniciativa de l'Ajuntament d'I ualada, y formant part de

les festes commemoratives del primer centenari de la jornada del Bruch,

s'està organisant peral vinent Juny una Exposició històrica d'objectes, do-

cumeuts y reproduccions, referents als temps de la memorable lluita o als

llocs de nostra terra en que's desenrotllaren accions o fets notables durant

aquelles tristes jornades. Dita exposició's compondrà de diferentes seccions:

manuscrits y se;;ells; iconografia; impresos; folk-lore; fotografia; quadros,

imatges y retrats; indumentaria, mobiliari y armes; numismàtica; produc-

tes industrials; objectes y documents del Sometent, etc.; constituint tot

plegat una notable pàgina retrospectiva de la nostra patria.

Donada ('importancia d'aquestes dugues Exposicions, a les quals ha

sigut convidat el CENTRE EXCURSIONISTA, es d'esperar que tots els nostres

consocis faran tot lo possible pera'l millor lluiment de les mateixes.

El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA SOIS SC 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», Rambla de Catalunya. 24.—Telefon t I5
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