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(Acabament)

SIXENA

Al arribar a Sixena la casualitat nos deparà lo conexement
d'interessants particularitats referents a la població que acabavem
de passar, la que los aragonesos conexen ara per Velilla del Cinca
y que per los catalans sempre ha sigut Vilella (y també Villella), es
dir, diminitiu de vila .

En efecte, la vila romana que ha donat nom a Vilella ha apare-
gut cavant la terra, posantse de manifest grans mosaichs, que lo
agricultor ha trocejat implacablement, fent servir, los pans del
hermós treball mussiu, per formar parets, no lluny de l'actual carre-
tera. Trayent-los de dites parets, l'escriptor aragonés Marian Pano
conserva interessants fragments a Çaragoça, procehints de les des-
pulles venerandes de la primitiva Vilella.

En lo sigle XV la ¡lengua catalana perdé visiblement sa esfera
d'acció a Vilella, puix en la segona meitat del mateix los seus
pàrrocos alternen partides catalanes ab altres en castellà, fins que

en lo sigle XVI acaben per abandonar-se totalment les partides
escrites en català.

La circumstancia d'esser lo primer poble de parla aragonesa
deis del peu de la carretera, dóna lloch a que la gent de Fraga los hi
dediquen copies semi- burlesques, cony la que continuamj

Les xiquetes de Vilella
a la 1/am diuhen candil,
a la finestra, ventana,
y al jutibert, peregil.
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Més la veritat es que a Vilella parlen simultaniament català y
aragonès.

Tot lo territori atravessat pertany, en lo eclesiàstich, al bisbat
de Lleyda, del qual lo monestir de Sixena n'es hu dels llochs
extrems.

Lo capellà de les monges de Sixena, previanlent enterat de
nostra excursió, nos esperava al peu de la carretera, que distarà de
loo a 200 metres del monestir. Aquest se troba solitari entre'ls

SIXENA: VISTA GENERAL DEL MONESTIR DE MONGES DE SANT JOAN DE JERUSALEM

FUNDAT EN 1187 PER LA REYNA SANEA, MULLER DE NOSTRE REY ANFOS 1

pobles de Villanueva de Sixena y Sena, en territori una mica acci-
dentat a la esquerra del riu Alcanadre, riu que, formant-se a la serra
de Guara, desaygua al Cinca a Vallovar. Nos haviem citat allí ab
l'arquitecte Ubalt Iranzo; prò, per les di fi cultats de comunicacions
que sempre hi ha en aquelles terres, no'ns ajuntàrem fins a Osca
al endemà.

Lo monestir de Sixena es sumament característich y presenta
fesomía própria, tant per l'edifici,_ corn per les pràctiques que allí
s'observem. Ha sigut possessió remota de la Orde de Sant Joan
de Jerusalem, ab lo qual volem dir que no fou de les anexionades
ab motiu de la extinció deis Templers. Després de les grans adqui-
sicions territorials de Ramon Berenguer IV, corn a conseqüencia
de la conquesta deis reyaimes sarrahins de Tortosa y Lleyda en
1158, obtingué aquella Orde una donació d'importancia. Lo Con'-
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te-Rey li otorgà les Coves de Remolino, ab sos termes, situades
entre Pola y Pradella; Sena y Sixena en la ribera de] Alcanadre;
tres molins en Algoria; un lloch entre Amposta y lo mar, hont s'hi
poguessin construir pous; la terra que Iii ha al peu de la roca
Vallesa fins al riu Ebre; y un dels dos castells de Cervera o de
Cullera, quan los conquerís deis sarrahins.

D'aquí arrenca, donchs, la possessió de Sixena pels Hospi-
talaris. Una imatge de la Mare de Déu fou objecte de gran venera-
ció, motivant que en 1187 hi fundés un convent de dònes la reyna
d'Aragó Donya Sanxa, la qual hi està enterrada, al cnsemps ab son
fill lo rey Pere lo Calòlic /t, tant desastradament mort a Muret. Son
net Jaume I volia semblantment esserhi enterrat, segons promesa
que ell féu per escrit y se conserva en lo convent de Sixena'. Si
això s'hagués complert, hauria lliurat a ses mortals despulles deis
vils ultratges del any 1835. No volem dir que les monges de Sixena'
no haguessin vist pertorbada la pau d'aquell lloch solitari per la
cridoria d'una partida incendiaria, que ab feixos de llenya tractaren
de destruir lo monestir y los papers de censos, salvantse tot mercès
a la sanch freda de la priora Donya Miquela de Rich y Montserrat.

Avuy lo curiós excursionista pot visitar una interessant joya
d'art ahont lo romànich y lo gòtich en pugna hi han deixat bellís-
sim conjunt.

Lo convent, la ilesia, les habitacions deis forasters, les cases
deis hortolans y porters, les torres de guayta y defesa y los demés
edificis secundaris, formen com un petit poble amurallat, de varia-
da y feixuga silueta, que a les clares mostra, de lluny estant, esser

un lloch excepcional.
Les monges no tenen 'clausura, al revés de les de Barcelona

d'igual orde. Estan autorisades per sortir fóra del convent y passe-
jar fins a la carretera. Son hàbit religiós, modificat en lo sigle
XVIII, es sumament original per la manera de portar la toca
blanca, formant -ios aureola rodona que'ls envolta la cara.

Allí 's menja en la part destinada a convent y se dorm en les
habitacions deis forasters, situades dintre la matexa casa del cape-

t) Marian de Pano: Excursiones del Ateneo (Revista de Aragón, any V, ¡904).

Aquest mateix autor publicà en 1883 una monografia de Sixena y actualment

(1908) lé a punt de donar a la estampa un estudi molt complert y documentat
del famós monestir. Bé's necessita, puix les obres del P. Lascuarre. Jerusalen de

Palestrina, Escorial de Castil/a. Sijena de Aragon, y los dos volums editats en

1 773 Y 1776 pel P. March Antoni Varon sobre lo propri monestir, estan faltades

de crítica, ressentint -se de la època en que foren publicades.
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11à, en edifici separat. La taula està servida per les germanes o
mitges creus, com los hi diuhen per denotar que no arriben a
esser creus completes o monges professes.

Després dels menjars, la priora y altres dugues monges que
conexiem, conversaren una estona ab nosaltres, puix no viuhen ab

SIXENA: Lo CLAUSTRE DEL CONVENT

l'encongiment que seria de suposar, en monestir tant apartat deis

centres de població.
Los edificis més interessants són, sens dubte, la iglesia y la

sala capitular. La iglesia, construida en la primera meytat del siglo
XIII y tal vegada consagrada en 1254, té la seva entrada al costat
d'un gran pati irregular. La formen una serie de tretze arcades
concèntriques que li donen majestuós aspecte. L'absis consta de
tres cossos semi- circulars, ab fi nestrals cegats, quals capitells y fris
presenten florida ornamentació gótica del sigle XIII. L'interior,
d'una sola nau, té separades les seves dugues terceres parts a fi de

servir de chor a les monges. Conté aquest belles cadires gòtiques y
lo gran silló de la priora, barroch. Al museu Episcopal de Lleyda
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B ÍBLIQUES, CONSTRUHIDA DURANT LO REYNAT DE JAUME II
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hi vegerem la vella cadira abacial, gótica, del XIII, segurament la
primera que tingué'l chor o la sala capitular. Per més que està
molt malmesa, poden apreciar-se algunes imatges y quatre quar-
ters partits per ample creu, los quals són de barres reyals d'Aragó
y flors de lli, alternant. La tercera part del respatller està serrat.

En lo chor, en un bon altar, s'hi venera la Mare de Déu del
Chor, la imatge objecte de gran y tradicional ovació, suposant -se

q aK 	 1
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SISENA: PORTALADA ROMÁNICA DE LA IGLESIA

que en la primitiva fundació, ocupava l'altar major. D'ella s'en
compta piadosa y miraculosa tradició, relacionada ab L'origen del

Monestir '.
Unes arcades obertes en los murs extrems del creuher donen

entrada a dugues capelles. Explica -l'erudit escriptor Pallo que la
capella de la dreta, obra del sigle XIV, fou deguda a María Cornel,

comtessa de Barcelhos, que hi està enterrada ab ses germanes. En

la de la esquerra, altres sepulcres de pedra guarden les despulles de

la reyna Sanxa y de son fill lo rey Pere. Dos baguls de fusta poli-

F) Vegi -s Memoria descriptiva de la imagen de Nuestra Señora del Coro, de la
Iglesia r monasterio donde se venera, por el Ldo. D. Salvador Mir Casases Pro.

(Llevda, imprenta Mariana, i 3go). En ella se descriu la vella cadira abacial del

museu de Lleyda.
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cromats, colocats en lo creuher de l'esquerra, mostren les barres
reyals d'Aragó combinades ab altres ensenyes: en lo hu d'ells hi
observàrem los escachs d'Urgell y la data del 1434. Pertany a
Isabel d'Aragó, germana del darrer comte d'Urgell Jaume'/ Des-
racial, que fou monja de dit monestir. En l'altre sols poguerem

llegir-la data del 1394'. Enfront d'aquests dos sepulcres hi ha un
altar ab imatge de la Mare de Déu del Pilar, que porta la data del
1516 y segurament lo nom del autor tapat per un sagrari.

Darrera l'altar major, en la paret, s'han descobert, fa poch
temps, interessants pintures murals. Reproduhim la que figura lo
davaliament de la Creu, pertanyent al sigle XIV.

Lo claustre es gran y senzill, ab un ben cuidat jardí al mitg:
està molt malmès y conté en dugues capelles pintures gòtiques del
sigle XV, especialment l'altar dedicat a la Mare de Déu del Pilar,
que suposen obra del pintor Borrassà. Formen eix claustre una
serie d'archs transversals apuntats, separats dos metres y mitg uns
d'altres.

Com a més sobressortint, a Sixena, hi colocaren la sala capi-
tular, qual artesonat y pintures són veritable joya d'art. Cinch
grans arcades sostenen lo sostre. Una ben treballada viga aguanta
les claus dels archs, deixant dotze espays per altres tants artesonais,
esplèndidtlment treballats ab variada ornamentació. Tot lo demés
està pintat: los murs y les petxines e intradós deis archs, represen-
tant-s'hi escenes y- personatges del Antich y Nou Testament. Fi-
gura entre les més curioses la pintura de diferents animals del món
entrant a L'Arca de Noè. Aquest grandiós departament fou obrat
en temps de Jaume II (sigle XIII al XIV).

En hu deis extrems de la sala capitular s'hi veu un preciós
Sant Sepulcre d'alabastre policromat, que segurament es obra del
sigle XVI.

Passant al interior del monestir, mereix esmentar -se la gran
sala priora], de sostre bellament artesonat, obrada en lo sigle XV

i) Aquest sepulcre porta la llegenda Sepultu ra de la reverenda e muy noble
senyora Doña Francisquina de Erill y Castro, priorissa de Sixena, la cual finó

cuatro días del mes de yenero del anuo de mi! CCCLXXXX cuatro. Lo d'Isabel

d'Aragó fa temps que no conserva les despulles de la ilustre dama: sa inscripció

es: .1ci jau la molt alta senyora dona Isabel Darago de gloriosa memoria, religiosa
del monestir de Xixena, del ordre de Sanct Johan de Jerusalem, /illa del molt alt
Senyor En Pere conte Du Bell e vescomte Dager, la qual traspassa daquesta preseil
vida lo primer dia del nies de Juny- del any de la Nativitat de nostre Senyor mil

CC I]CXXXIV. (Copiat de la mentada obra del Sr. Mir y Casases.)
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per la priora Isabel d'Alagon. Los reys Anfós I y Sanxa estan pre-
sidint altra sala ahont, grans pintures damunt tela, representen
retratades les priores de Sixena. Són obra del cartoix Bayeu. En

SIXENA: Lo DAVALLAAIENT DE LA CREU

PINTURA MURAL DEL SEGLE XIV

les llegendes apareixen noms molt preclars en la historia arago-
nesa, començant per la filla del rey Jaume 11, la infanta Blanca
d'Aiagó.

Molt nos hi podriem extendre si volguessim entrar en la des-
cripció d'altres dependencies del monestir, com l'interessant sala
que fou dormitori de les monges, les torres de defesa que s'alcen
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son terme o dellà del aygua, poscula e munteu en la capella de

madona santa maria, per ço s veygue de lluent e se pusque fer

pregaries pero be crehem ques miracle e que vol star en Xixena
en lo pantano, puis ally si es posada. Era 1225 in mense ¡anuario

die VIII-». Encara que aquest llenguatge no correspon a la data

que's suposa, basta, per nostre objecte, que siga trobat al arxiu de

Sixena.
Lo monestir de Sixena celebrà pomposament, en 1888, lo V1Ie

centenari de la sua fundació, y en lo present any s'aparella a cele-
brar ab no menor pompa (7, 8 y 9 de Novembre de 1go8) lo VIIe
centenari de la mort de la reyna fundadora D. Sanxa, practicant
la cerimonia de la coronacié pontificia de la Mare de Déu del Chor.

SARINYENA

Per passar de Sixena a Sarinyena, usualment s'aprofita la ma-
teixa tartana correu que ve de Fraga y segueix enllà. La prengue-
rem a dos quarts de dotze, y a la una eren a Sarinyena, població
que's desenrotllà al redós d'antich castell senyorial, alçat en una
petita eminencia. Se'n conserven algunes parets, per cert molt in-
sípides, que poguerem seguir y examinar a tot pler, puix no
sabiem com passar lo temps, ja que fins a les quatre de la tarda no
hi arribava'I tren de Çaragoça, que deviem pendre per dirigir-nos
a Osca.

Sarinyena ha tingut en la Edat Mitjana certa importancia
comarcal: d'aquí que continga algunes places y bones cases d'as

-pecte senyorial.
Pertanyé al cavaller català Berenguer de Puigvert, a qui'1 rey

d'Aragó donà'l castell de Sarinyena junt ab los d'Osera, Oliana,
Cambrils, Pedrinyà, Jossa, Fornols y La Espluga.

Lo rey Pere, en 136o, donà a carta de gracia Sarinyena y
aldees vehines a Pere de Luna, concambiant-les ab lo lloch de Pin-
sech, puix tractava de recobrar, per mija d'aquest darrer lloch, la
ciutat de Taraçona de Gonçalvo de Lucio. Qual alienació, contra-
dita pels nobles d'Aragó que hi possehien cavalleries, provocà una
controversia, en la que intervingué'1 Justicia en 1366 (22 d'Abril),
obtenint que revocas lo rey la concessió predita (19 d'Octubre 1366).

La revocació fou més nominal que real y la casa de Luna
seguí dominant a Sarinyena, segons apar de la venda que Pere lo
Cerimonni(is, en I i d'Octubre de 1373, féu a Pere de Luna, de
Sarinyena y aldees, ab la jurisdicció, termes y pertenencies.
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Los habitants d'aquells llochs no s'avingueren ab dita domi
-nació senyorial, arbitrant llur enfranquiment y obtenint -lo, pagant

a Elfa de Xerica, viuda de Pere de Lunay tudriu d'Anton de Luna,
llur fill, una bona cantitat.

Pujats al tren y fet lo indispensable transbort al arribar a Tar-
dienta, serien poch menys de les set del vespre quan arribavem a
Osca, encara ab llum de dia, puix era'! 20 de Maig. Al entrar a la
fonda de «La Unión» a perdre hostatge, la primera persona ab
qui topàrem fou a n'Iranzo acompanyat del delegat del CENTRE
ExcuxstoNtsTA y catedràtich de l'Institut, D. Joaquim Mouràs. E11
havia seguit bona part d'aquella interessant ciutat, en vista de
no poder arribar-se a Sixena com era son desitg.

FRANCESCH CARRERAS Y CANDI
Clixés de Juli Soler

LA MARINA CATALANA EN TEfIPS DEL REI EN JAUME
(Acabament)

En Maig era'1 temps ajustat pera empendre la conquesta; més
les dificultats d'haver prest enllestida una 'tant magna expedició
obligà d'aplaçar-la fins el proper Setembre.

La formidable esquadra era formada de 25 naus grosses, tá tari
-des y 12 galeres; a més havia altres bastiments dits trabucs y tartanes,

que servien peral transport de cavalls, municions y queviures. En
tot eren iSo naus grosses, menys dels lenys y les barques. Entre
les naus, hi havia una de Narbona, de tres voltes o ponts, y altra
de Montpeller, hont embarcaren els aventurers vinguts de la Pro-
venÇa y de Montpeller pera aital empresa. El rei en Jaume era'¡ co-
mandant de tota l'esquadra; y son nàuxer general o almirall era
en Pere Martell, de Tarragona, el millor marí de Catalunya.

Fou disposat que l'esquadra navegaria així com dejús: a l'avant-
guarda aniria la nau d'en Nicolau Bovet, p ont era en G. de Mont-
cada, vescomte de Bearn; a la rera-guarda la nau d'en CarroÇ; al
mitg, totes les embarcacions de carrega voltades per les naus y
galeres. El 6 de Setembre de 1229, dimecres matí, l'esquadra se
feu en mar del port de Salo.0 ab vent de erra, car eren tant cobe-
josos de departir-se que no curaven d'atendar bon vent. Tantos"t
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celis qui eren a Cambrils y Tarragona vegeren sortir l'estol, se
feren juntament en mar a la vela. El rei dirigia l'embarcament, y
a darrera hora arreplegà més de mil hordes que, moguts per l'entu-
siasme general, se presentaren y no havien capigut en els altres bas-
timents. L'embarcament enllestit, abans d'entrar en la nau, nostre
rei donà un esguard a la seva obra: aquell estol ja en marxa; y dins
son gran cor tant noble vibrà intensament son amor a la marina
catalana, «e faya ho bel veer a aquels que romanien en terra e a
Nos que tota la mar semblava blancha de les veles, tant era gran
lo stol». A la fi, tot enllestit, nostre rei se feu en mar el darrer en
l'embarcació de Montpeller.

Tots sentien tanta joya y coratge que més semblava que ana-
ven a recuilir el premi d'una victoria guanyada que'ls perills d'una
incerta guerra.

Aprés unes vint milles de navegació pesada, un vent de lleveig
tant fort y contrari 's mogué, que no havia maniobra ni governa

-ment possible en les naus. Els còmits de les galeres, ohits els nàu-
xers, volien tornar en terra pera atendar millor temps, y aixís ho
pregaren al rei en Jaume, qui, sospitant que molts deis guerrers,
un cop en terra, refusarien de tornar en mar, no acordà aital con-
cell y manà seguir el viatge.

La nau reyal, sortida la darrera de l'expedició, atrapà la d'en
G. de Montcada a l'hora del cap-vespre. Les gents de mar d'abdues
naus, ab signes de llanterna, se donaren mutualment llur filiació y
se saludaren. De la nau d'en Montcada tantost regonegueren cella
del rei, Ii trameteren la salutació «i Benvingut siau per cent milia
vegades!». La nau del rei passà avant y navegà tota la nit ab vent
de lleveig, «e anam ab les orçes aytant com anar poguem nos e tots
los altres; e així com anam la nuyt devant l'estol, no mudara ne
calam, e lexam anar la Balea tant con] podia anar».

Ab aquesta contrarietat de temps navegaren tot el jorn següent.
«L quant fo entre hora de nona e vespres enfortís la mar pel
creixement del vent, e feu tanta de mar que en la terça part de la
galera de part de proa que passava descús l'aygua de les grans
onces de la mar quan venien. E cant vench que aquesta mar
haguem correguda, prop del vespre, ans que'1 sol se pongués cessà 1
vet, e al cessar que feu lo vent veem la yla de Maylorques, e
destriam la Palomera et Soller e Almerug».

Tantost la mar en bonança, feren calar les veles en la nau reyal,
que era la més prop de l'illa; y a fi de que no fos vista de l'illa
posaren una llanterna tapada pel cantó de terra qui servia de far a

35
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les altres embarcacions niés llunyanes, en les quals també encen-
gueren llanternes. Les primeres dues naus arribades, el rei demanà
noves de l'estol de bastiments y hagué molt alegre així com sabé
que totes venien en bon estat. La nit era serena, una hermosa
lluna lluhia en l'espay, segons diu el rei, y decidiren de profitar
l'oreig de garbí pera arribar a Pollença, lloc acordat pera'! debar-
cament. Mlentres anaven ab aquella bonança vingué de sobte un
vent contrari ab núvols de la part de Provença; y un còmit de
Balea que havia nom Berenguer Gayran els advertí d'csser avisats
y manà que les marineries fossin amatents pera la maniobra. «E
ell manà que estiguessin los mariners appareylats los uns a la puja,
los altres a l'orça de popa, els altres a l'orça de proa. E quan hach
ordenada sa galea que estiguessen appareylats, vench lo vent de
sobre part de la vela; e al venir del vent cridà '1 còmit: «Cala,
cala». E les naus e els lenys que venien entorn de nos foren en
gran embarch e en gran pena de calar. E havia gran crida entre
els, car lo vent los vench sobtosament, car era bell nuu. E calam
nos e tots los altres, e feu mala mar que referia aquest vent de la
Proença al vent de libcig que feyt havia. E totes les naus e les
Balees e els lenys que eren en torn de nos e en l'estol estigueren a
arbre sec. E daquel vent a la Proença fen mala mar, e nuyl hom
en la galea en que nos trem no parlava ne deya re, e estaven tuyt
suau; e anaven los lenys en roda».

El rei en Jaumé, dalt de la nau, dirigia sos esguards dessús
aquelles nombroses naus de les quals n'era responsable; mirava ab
recança l'horitzó envers sa patria, sa estimada Catalunya, y,
inquiet, volia penetrar la foscor que'1 separava d'aquelles illes,
d'aquell reialme en mite, de la mar Mediterrania, qual possessió ell
volia pera sa terra. Y el guia d'aquella esquadra, el patriarca de
son poble, assetjat per la temença d'una catàstrofe, aprés haver
adreçada una fervent pregaria a Déu y a la seva Mare Madona
Santa Maria, pera qui ell volia conquerir y tornar a la fe aquell
reialme, tingué concell ab els,nàuxers y ab el còmit de la galera en
la qual el rei navegava, en Berenguer Gayran, qui havia estat en
terra altres vegades. Fou acordat virar tot y fer via vers l'illa Dra-
gonera, a 20 milles de la ciutat, p ont en un puig nomenat Panta-
leu bi havia un pou d'aigua potable pera refrescar tot l'estol. El
rei manà fer vela devers el port de Palomera, y ab signes fou noti-
ficat a les altres embarcacions de fer consemblantment. La nau
reial entrà en el port susdit el primer divendres de Septembre, y el
següent jorn, dissabte per la nit, era ja acoblat tot l'estol y allí
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reposaren tot el diumenge, car eren bé fadigats dels darrers jorns
de mar. El rei tingué avís, per un sarrabí arribat nadant que havia
nom Alí, de ço qui era tramat en ciutat de Mallorques pera sa
defensa y en el port de Palomera, p ont s'eren aplegats 10.000
maurs pera atacar el debarcament de l'host catalana.

Hagut concell ab els nobles, el rei trameté en Nuno Sanches,
en una galea d'aquest, y en G. de Montcada, en la galera de Tor-
tosa, explorar un lloc prop de Mallorques pera debarcar l'host, y
decidiren fos Santa-Ponça, p ont havia bon y segur lloc d'arribar.'
Mitja nit passada, el rei manà llevar ancles y que nul hom fes cap
crit, a fi que'Is Sarrains, que eren bé 5.000 y 200 de cavall, no
n'haguessin esment.

Tanta era la disciplina y les bones disposicions, que nul crit
fou ohit. «E quan vench la mitja ti uyt diriets que en tots los
nostres navilis no parlava nuyl honm.» Les galeres, sirgant quiscu-
na sa tanda, anaven sortint «girat e suau», diu la Crónica, y s'acos-
taren devers riba -mar llavors que foren ohits dels Sarrains qui eren a
l'aguait dalt d'un puig; Inés les embarcacions arribaren a la platja
ans que elis no fossin a ¡loc. Els primers que saltaren en terra
foren en Bernat de Ruydemeya, soldat portador d'una senyera, qui
aprés fou capità y sen yor de Santa•PonÇa, y els nobles en Ramon
de Montcada, en Bernat de Santa Eugenia, en Gelabert de Cruy-
Iles, el mestre de l'Hospital y en Nuno Sanches, seguits d'uns 700
soldats. Tan tost debarcats, ab en R. de Montcada en cap, escome-
teren els Sarrains, qui, espaordits, fugiren, no sens perir en el camp
i.5oo, y'Is catalans s'entomaren tot seguit en la platja. El rei venia
de saltar en terra en aquell moment y cavalcà en son cavall ense-
llat, debarcat adés d'una tanda. Fou molt despagat vers els nobles
catalans per haver començada la primera batalla sense sa presencia.
El restant de l'armada, ab 300 cavallers, sortí de Pantalcu, y,
passant de llarg de Santa-Ponça, mullà en la badia de Palma, y
seguint amunt pel cap de la Porraça descobrí l'exèrcit sarraí que
per les serralades de Portopí anava escometre 'Is catalans. De-
continent una embarcació navegà a tota vela prevenir nostre rei
d'aital maniobra. Ja sabem quant gloriosament vencé Catalunya
y fou portada a fi la conquesta de Mallorques. Per dissort, la
terneritat y l'excés de confiança de nostres cavallers portà la greu
perdua dels Montcades en les primeres accions; més si bé es inte-
ressant al pus alt grau l'historia dels fets d'armes esdevinguts en
terr¿,., llur narració 'os allunyaria del nostre tema.

La conquesta de Menorques fou feta pel prestigi del rei y de
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l'exèrcit català, sens haver tingut la perdua ni d'un sol home.
En 1231 y 1232 el rei en Jaume tornà a Mallorqucs y feu fer

grans treballs de defensa en les costes de les illes pera prevenir els
atacs deis tunicencs y deis pirates venecians que voltaven molt les
illes atrets per llurs riqueses y excelent posició geogràfica.

Aprés, com l'illa d'Eviça era romasa en poder deis Sarrains,
que feyen freqüents pirateries per les costes catalanes, en Guillem
de Montgriu, arquebisbe de Tarragona, y en Bernat de Santa-
Eugenia, pregaren al rei en Jaume quc'ls donés la permissió pera
conquerir les illes Pityuses — dites aixís pels extensos boscs de
pins que les cobrien. — D'elles Ebuço era la pus gran y bella, ab
molt nom per son port y la fortalesa del lloc. Fou acordat que la
conquesta d'Eviça fóra pel rei, en feu de l'Esglesia y l'arquebisbe de
Tarragona. Ab l'ajuda deis contes d'Urgell, de Rosselló y d'altres
barons de Catalunya, formaren una esquadra comandada pel
mateix arquebisbe, y's departiren de Salou. La conquesta tou
difícil, més a la fi'ls defensors la reteren als assetjants en 1235.

També conqueriren altra de les Pityuses, apellada Ophiusa, avuy
Formentor.

La famosa conquesta de Valencia, d'hont tanta gloria nasqué
per l'ilustre rei, en molta part fou per Catalunya, trametent de
Tortosa una armada formada per 3 galeres, 27 naus, 7 lenys grans,
portant socors, municions y queviures a l'exèrcit sitiador. Aquesta
esquadra foragità cella que'l rei de Tuniç havia tramesa al Grau
contra'l setge posat per nostre rei.

Altra de les grans expedicions marítimes d'aquest regnat fou
en 1269, llavors que'l rei en Jaume se proposava d'anar a Terra

-Santa, aital conc era de consuetut entre'ls prínceps cristians
d'aquella època. L'esquadra era formada per 30 grosses naus y
moltes galeres sota'1 comandament d'en Ramon Marques, ciutadà
de Barcelona y almirall de Catalunya, en quals descendents fou
perpetuada la gloria y el talent nàutic. Aquesta esquadra fou armada
en Barcelona, hont el rei s'embarcà'l 4 de Setembre de 1269, pera
anar a la lluita contra 'is Sarrains de la Palestina.

Aquella mateixa nit, llavors que l'estol de naus se trobà a anés
de 40 milles de les costes, mancà'1 vent. Per consell d'en Marquet
s'entornà devers terra pera recullir tota l'armada, rasés no trobà
sinó una galera, car lo restant s'era corregut vers la costa de Sitges.
Aplegats novament, el rei se féu en mar vía Menorques ab temps
poc propici, més al terç jorn, essent ja a la vista de la dita illa, vin-
gué una imponent tempesta ab luriosos vents contraris durant
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quatre jorns, en els quals el rei en Jaume estigué sengles voltes en
perill de naufragar. El rei era en la nau comandada per en Mar-
quet, que, juntament ab celis que eren en la mateixa embarcació y
els nàuxers dels altres bastiments, pregaren al rei de s'entornar a
terra, puiX que'I temporal y els vents feyen impossible seguir el
viatge, aduc moltes galeres y altres embarcacions no podien mani

-obrar per haver perdut llurs arbradures y timons. De cavalls duts
en la nau del rei s'en perderen quinze, y més de cent de les altres
eni barcacions.

Apaibagada un tant la furia deis elements, el rei pogué arribar
a Aigües - Mortes, més no entrà en port a causa del vent de terra
que'Is llençà a Agde. Al jorn següent entrà en port d'Aigües - Mortes,
p ont el rei saltà en terra, y, acomboyat pel bisbe de Maguelona
y d'un fill d'en Rayrnond de Gaicelm, senyor de Lunell, parent del
rei, se reté tan tost a I'esglesia de Nostra-Dòna Santa-Maria de Vall

-vert pera donar mercès a Déu d'haver -lo lliurat d'aital perill. El rei
se'n anà a Montpeller, hont romangué qualques jorns, y aprés, per
terra, s'entornà a Catalunya. Una partida d'aquesta esquadra,
manada per en Pere Ferrandes y per en Ferran Sanches, fills natu-
rals del rei en Jaume, continuà son viatge, ab vent lleveig tant pie
y seguit que navegà a l'orça entró'1 port d'Acre.

Els Catalans foren molt ben rebuts pel Gran Mestre de 1'Hos-
pital, y, aprés haver socorregut els cristians, s'entornaren a Europa
passant per Sicilia. En Ferran Sanches rebé del rei Caries d'Anjou
molts presents, y d'això s'en seguí l'implacable odi que d'allavors
nasqué entre'1 fill bort y l'infant en Pere, hereu de Catalunya.

En Jaume desistí de son viatge a Terra -Santa. En altra ocasió
anterior li esdevingué que abans de sortir a una expedició destinada
també a Palestina, essent a Barcelona, vingué tant gros temporal
durant disset jorns, ab mar de xaloc y vent de ProvenÇa, que l'es-
quadra estigué a punt de naufragar. El rei cregué que ab dues
voltes d'haver in.entat la creuada era quiti de la seva prometença.

La darrera empresa marítima que'1 rey en Jaume mogué en
son regnat fou la tramesa en socors del rei de Fez, son antic aliat.
En 1273 sortí de Barcelona una esquadra composta de dèu galeres
y dèu naus devers Cepta, qual ciutat fou conquerida y cremades
les naus que eren en son port.

Les expedicions marítimes catalanes posteriors al temps de.
nostre rei donarien materia sobrera pera parlar llongament de
nostres més altes Mories nacionals.

Els reis de la casa de Barcelona tingueren en la prosperitat de
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Catalunya la base pera la creació y el medi de sosteniment del for-
midable poder de la marina catalana, ab subsidis nacionals acrei-
xeren les esquadres que amparaven nostr e comerç y nostr a nave-
gació entró llunyanes terres. En el port de Barcelona y en les
costes de Catalunya foren bastides totes aquelles naus; fills de
nostra terra foren llurs almiralls que Ics comandaven, llurs nàuxers
y marins que les conduhiren, y les hosts que lluitaren per l'honor
de Catalunya y pera ella conqueriren reialmes.

El respecte que la marina catalana infundia ja allavors era tal
que'I seu nom semblava esser suficient pera servar lliures d'atacs
nostres costes, y les nacions més poderoses cercaven y apreciaven
l'aliança de Catalunya pel seu poder naval.

Un tal esplendor en la marina no era cosa improvisada, ans
bé calia l'existenÇa d'un treball constant de segles, degut a un
pensament y a una política tradicional, guiada pels governants,
secundada pel poble, que havia una veritable vocació per la mar,
comprenia la seva importancia y, fondament compenetrat ab sos
reis, sentia la política de dominació mediterranis, constituhint la
política nacional catalana ja desenrotllada deis temps de nostres
comtes. En Jaume féu una marina superior a tota altra del món
conegut, no sois com quintarada deis bastiments, nombre de naus,
més així també en l'esperit de la marineria, en l'ardidesa deis com

-batents y en la ciencia y coneixements deis almiralls. Allavors
la ciencia nàutica prenia gran desenrotllament, ab el coneixement
de la brúxola, descoberta pels Xineses y aportada a Europa pels
Alarbs. Els Catalans y els Italians eren els únics que coneixien y
se servien de cartes marines en el segle XIII°. Aixís, doncs, tenint
en compte'Is avenços científics y medis pecuniaris d'aquella época,
l'esforç nacional fet per Catalunya en el XIIIe segle pera assolir son
poder naval, pot esser posat per damunt del que l'Anglaterra fa
avuy pera sostenir ses modernes esquadres.

En el XIII c segle, durant el regnat d'en Jaume, no hi hagué
en el món conegut cap expedició marítima tant nombrosa com
cella que nostre rei mogué per la conquesta de Mallorques. Si revi-
sem les nacions marítimes d'aquella centuria troben que la més
nombrosa de Génova en 1242, aparellada contra Pisa, era composta
de 83 galeres, 13 tundes y 3 naus.

Venecia armà una esquadra de 55 galeres, contra'ls Genoveses
cap a Siria en 1262.

Pisa, en 1243, aportà 8o galeres contra'Is Genoveses. L'empe-
rador Frederic II ajudà'ls Pisans ab 55 embarcacions de guerra.
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Aixís, doncs, queda demostrat com el poder naval de Catalu-
nya era superior al de Génova, la més forta de les tres repúbliques
marítimes.

En quant a les altres nacions, un breu estudi comparatiu ens
farà conèixer l'estat de llur marina en el XIII segle.

A França la primera expedició marítima es cella de Lluís Vil
pera anar a Terra -Santa a mitjans del XII- segle. Pera dita expe-
dició tingué de llogar vaixells als Grecs. Felip August, son fill,
anà també a Terra-Santa sens portar vaixells nacionals, ni em

-barcà en cap port de sos dominis: se reté personalment a Gènova
y llogà una esquadra. Lluís IX, dit el Sant, en el XIII e segle, si bé
pera son primer viatge a Terra -Santa sortí del port d'Aigües-Mor-
tes en el Llenguadoc, l'armada utilisada era genovesa.

Totes aquestes expedicions no tingueren may una finalitat
política nacional com les nostres a Catalunya, ans bé eren degudes
a la costui y pietat de l'època, en la qual tots els prínceps cristians
movien expedicions o creuades contra'Is partidaris de Alahoma.

Castella, jamay en el XIII c segle, mostrà haver aficions marí
-times: sos reis, en continua lluita ab els Sarrains, no mogueren cap

expedició naval; els exèrcits de terra feren la reconquesta en les
immenses planuries centrals. Els castellans no coneixien la mar ab
platjes propries fins que nostre rei en Jaume feu donació del reialme
de Murcia, conquerit pels catalans, a son gendre, el rei Anfós X.
Aital donació fou un gran error polític, que, com altres que nostre
rei tingué, produiran irreparables conseqüencies a nostra patria.

Portugal no tingué empreses marítimes fins el XV e segle,
època de les navegacions atlàntiques.

Anglaterra tampoc tingué marina fins al regnat d'Enric VIII.
La primera nau de guerra fou construida en 1502. Abans d'aquesta
època havia de recórrer a naus mercenaries de Genoveses o Vene-
cians.

Escocia no tingué marina fins 1513. A darrers del XVI I segle,
durant el regnat d'Elisabet, fou quan les forces navals angleses
començaren d'esser respectables.

En el Nord, Alemanya, els comtes de Flandes y els ducs de
Brabant, si bé havien marina, era molt imperfecta y servia sois
pera córrer llurs pirateries en la mar Báltica y mars del Nord, o
pera ('industria pesquera.

Pot esser dit que en el XIII c segle sois els reis de la casa de
Barcelona foren victoriosos en la mar; y Catalunya era l'únic reial

-me ab marina organisada, forta y disciplinada; afalagada de la
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república de Venecia, temuda de Gènova y Pisa. Aquest estat
pròsper anà augmentant y se sostingué fins els darrers temps del
XV c segle, època en que Catalunya perdé sa nacionalitat y ab ella
desaparegué nostra marina nacional catalana.

Els pobles marítims són més actius, més emprenedors y més
inteligents que'Is pobles que no tenen costes de mar. Catalunya,
com un de tais pobles mediterranis, fou deis que exccl • lí en tots els
ordres de la cultura, de la civilisació, del comerç, de l'industria, de
les arts y de les ciencies, entre les quals la marítima fon conreuada
ab major inteligencia y profit.

Catalunya, si vol assolir son antic nom y esplendor, deu recon-
querir la mar Mediterrania, avuy novament centre de la civilisació
europea com ho era segles enrera en el temps de nostre tiran rei en
Jaume. L'ha de reconquerir cercant nous mercats pera'1 seu comerç,
colocació independent deis productes de la nostra industria, fomen-
tant les expedicions marítimes catalanes, creant escoles pràctiques
de navegació, y despertant l'amor deis seus fills a la mar, avui per
dissort bon xic entebiada en nostra terra. Allavors, quan tinguem
restaurada nostra marina, podrem assolir nostres fervents desitjos,
deis quals l'autonomia sois es un graó, pera arribar al cim de gloria
y llibertat hont nostre gran rei en Jaume colocà nostra ben aimada
Patria Catalana.

D. GIRONA Y LLAGOSTERA
Barcelona, Juny 1908.

FEDERACIÚ DE SOCIETATS PIRENEISTES

EL CONGRÉS DE TARBES

DIES 8, 9, IO Y II D'AGOST

C BEGUTS la majoria de socis del CENTRE EXCURSIONISTA DE

CATALUNYA que aquest Congrés no tindria lloc fins el mes de

Setembre, y havent cada hu arreglat cls seus plans per l'estiu,
sorprengué a molts rebre la convocatoria del mateix pera primers
d'Agost, lo que fou causa de falta d'inscripcions, podent reunir-se

solament les dels senyors Caritg, Parés, Pena y Costa, Santasusagna
y Blanch, ostentant aquest darrer la delegació oficial del CENTRE.

Sortiren tots nostres companys en l'exprés del matí de] día 7,
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arribant a Tolosa a les 7'45 de la tarda, ont feren nit, sortint
d'aquesta ciutat a les g'So del matí de l'endemà, pera arribar a
Tarbes a mitg-dia, ont foren molt ben rebuts per nostres amics
M. Camboué, president de la Secció del C. A. F. de Tarbes;
M. Le Bondidier, secretari general de la Federació; M. A. 1VIei-
fon, de Pau; Soulier, de Perpinyà; Comte de Saint -Saud y altres,
donant tots ells mostres de satisfacció al veure que nostre CENTRE

enviava representació al Congrés, y fent lloances de nostra ciutat,
de la qual mostren servar-ne grat record.

A les tres de la tarda del mateix dia va reunir-se ja la Comissió
de Toponimia, presidida per M. Alfons Meillon, el qual, en un
extens y cultíssim parlament, va presentar a la deliberació deis
reunits les següents conclusions: t." Que l'ortografia dialectal
antiga o moderna sigui l'única adoptada pels nones geogràfics
rectificats o recunstituits; 2. Que les formes ortogràfiques antigues
que s'hagin conservat en els mapes, siguin respectades y mantingu-
des, excluint les formes modernes encara que siguin dialectals
d'ara; 3 • a Que tota figuració de la fonètica romànica per medi de
valors francesos no consagrats per l'ús, es a dir, tota notació de
pronunciació figurada, deurà rebutjar -se. Oberta la discussió, M. Le
Bondidier presentà unes noves conclusions, afirmant que entenia
que en materia d'ortografia la regla fonamental es l'ús, y, per lo
tant, deu recomanar se l'ortografia popular dels noms de llocs,
mantenint -se la forma més correctament adoptada en cas de diver-
gencia, en els que l'obra de la Comissió consistirà en la publicació
d'un vocabulari toponímic presentant l'ortografia oficial corrent y
l'ortografia exacta; en els altres casos en que no hi hagi diver-
gencies entre 'Is toponimistes referent a l'ortografia y l'etimologia
dels nones de llocs, la Comissió s'esforçarà en substituir l'ortografia
falsa per la veritable ja regoneguda. Generalisada la discussió,
prenen part en ella, a més deis ja citats, el senyor Conte de
Roquette Buison, el senador M. Pédebidou, el Comte de Saint

-Saud y el tinent d'artilleria M. Maury, quedant en principi adme-
ses les conclusions de M. Meillon.

Posada a discussió una proposició de M. Auriol, de la Secció
del Canigó, a fi d'obtenir una utilisació pràctica'Is treballs de les
Seccions regionals de Toponimia, y després de posar-se d'acord dit
senyor ab M. Maury y el Conste de Saint Saud, se modificà la pro-
posició presentada en el sentit de que l'existencia de la Comissió
de Toponimia 1'irenenca y l'objecte y mètode de sos treballs se

36
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farà conèixer al Servey Geogràfic de l'Exèrcit, al Comitè de T re-
balls Científics del Ministeri d'Instrucció Pública, y al Servey del
Mapa del Ministeri de l'Interior; proposició que fou aprovada en
la reunió de l'endemà.

Referent a la Topografia, M. Meillon dóna compte de la
compra d'un teodolit, regimentant -se lo referent al seu ús; parlant
després de l'estat en que's troben els treballs topogràfics al Pirencu.

Aixecada la sessió, va fer-se un passeig per la vila, visitant el
parc, el museu y la catedral, obra del sigle XII al XIV, poc impor-
tant per efecte dels diversos aditanients y restauracions, fetes ab poc
acert, que presenta aquesta construcció.

En havent sopat foren obsequiats els senyors congressistes ab
un concert als Allées Carnet, en el qual, entre altres, s'executaren
diferentes cançons catalanes, conc El Pardal y Alontanyes rebalades.
quedant tothom molt complagut d'aquesta atenció.

El dia () tingué lloc la constitució del Congrés, baix la presi-
dencia de M. Camboué. Les sessions d'aquest s'efectuaren a la
Casa de la Vila, magnífic palau recentment construit. El Congrés
va començar les seves tasques llegint -se l'acta de l'anterior y
donant -se compte del compliment de sos acords o de l'estat de les
qüestions en ell tractades; seguidament se féu la presentació de
diversos guies; y s'acordà que') Congrés del vinent Març se celebri a
Tolosa. Se passa a discutir la data y lloc deis pròxims concursos de
skis, acordant -se en principi que fossin a darrers de Janer o primers
de Febrer prop -vinents, no determinant-se concretament el lloc, y
nomenant pera sa designació en temps oportú una comissió com

-posta del Comte de Saint-Saud, per la Secció del Sud-Oest; Cam-
boué, per la de Tarbes, y Lary, per la dels Pircneus Orientals.

Se presenten varies mocions, entre elles una de M. de la
Roquette Buisson demanant que en el programa pera exàmens
d'estudis primaris s'hi incloessin varies preguntes sobre qüestions
forestals, a fi d'interessar al jovent vers la necessaris repoblació de

boscos; altra pera que'1 Govern francès decretés obligatoris els
exercicis de skis en les escoles montanyenques; altra sobre la crea-
ció de jardins alpins; y altra referent a la revisió deis Estatuts de

la Federació per l'ordre del dia del vinent Congrés.
Respecte l'admissió de Sindicats d'Iniciativa dins la Federació,

se fa constar la diversitat de] fi que persegueixen aquestes entitats,
quasi comercials, comparat ab el merament excursionista de les
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societats, federades lo que fa que no pugui acordar-se la seva admis-
sió, si bé han d'estar en la major armonia, podent-se prestar mutua
ajuda; referent a les societats científiques, s'acorda que, tenint en
compte que'1 pirencísme cada dia s'acosta més vers els estudis
científics, se proposi l'admissió de les mateixes al discutir-se en el
pròxiin Congrés la revisió deis Estatuts de la Federació.

El senyor Blanch, en noni de nostre CENTRE ExcuRSioNisTA, va
comunicar al Congrés la recent creació en son sí d'una Secció
d'Esports de Montanya, dedicada principalment a la pràctica deis
esports d'hivern; dirigint -se ab aquest motiu moltes felicitacions a
la nostra institució.

Aixecada la sessió, els congressistes passaren a la Sala deis
Casaments, essent rebuts per l'alcalde de Tarbes y obsequiats ab
un vermut d'honor, cambiant-se afectuoses paraules entre aquella
autoritat y el secretari del Congrés en nom dels senyors delegats.

A la tarda's tornaren a reunir breus moments, donant per
acabades les tasques del present Congrés. A la mateixa tarda va
organisar-se una excursió pels voltants de Tarbes en automòbils
posats a la disposició deis congressistes. De retorn tingué lloc el
banquet de comiat, molt ben servit en els salons del Cafè d'Europa,
y en el que concorregueren uns bo congressistes, havent -se tingut la
delicadesa de colocar al senyor Blanch, delegat del CENTRE, en un
reti d'honor al costat de la presidencia. A l'Hora deis brindis va
iniciar-los M. Carnboué, seguint després el delegat del senyor
Prefecte, 1'Al alde, MM. Soulier, Blanch, Labadie, un representant
de la premsa y altres, tancant -los nostre consoci'1 Comte de Saint

-Saud, essent la nota culminant de tots ells la germanor entre tots
els excursionistes y la prosperitat de la Federació, idees saludades
ab innombrables bans de tots els senyors congressistes.

L'endemà varen sortir vers Cauterets pera emFendre l'ascensió
al Vignemale. Allí trobaren a nostres consccis senyors Pena, ab sa
muller; Baixeras y Santasusagna, emprenent junts l'excursió fins al
lloc de Gaube, entornant-sen els senyors Pena, Baixeras y Blanch
pera anar a Luz y Gavarnie, out el darrer esperà la tornada deis
companys. Els ascensionistes realisaren molt bé l'excursió, acredi-
tant-se nostres consocis senyors Parés y Santasusagna d'experts y
bre _ets piren_ístes. Reunits novament a Gavarnie, va visitar-se'l
famas cercle, y desde allí nostr es consocis se dirigiren a Lourdes y
Tarbes, retornant a Barcelona ab ¡'exprés de la tarda del dia 13,
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quedant molt agraits dels obsequis y atencions de que foren objecte
per part de nostres amics de l'altra vessant del Pireneu, deis quals
se despediren fins al vinent Congres de Tolosa, en que novament
segellarem la germanor de tots els bons y vers pirencístes.

LA MUNTANYA A L'HIVERN

CONCURS UNIVERSAL DE FO'T'OGRAFIES

T AL com varem indicar en una Nota publicada en el número
de Febrer passat del BUTLLETÍ, aquest hivern tindrà lloc a

París, organisat pel Club Alpí Francès, un concurs universal de
fotografies inèdites representant la Montanya a l'hivern. L'exposi-
ció se celebrarà del 6 al 20 de Desembre d'enguany, en les galeries
del Cercle de la Librairie del boulevard Saint -Germain, ont hi
haurà també una exposició retrospectiva del ski. El jurat el compo-
sen els senyors Bouillette, Cüenot, Dunod, Gaumond, Mendel,
Nozal, Paillon y Schrader.

Heus-aquí les condicions del Concurs, que publiquem a conti
-nuació desitjosos de que'Is aficionats y els professionals de nostra

terra acudeixin a l resmentat Concurs, que promet revestir gran

importancia.
Article I. 	 L'admissió al concurs es gratuita.
Art. 2." Seran admeses totes les fotografies representant la

unontanya a l'hivern, qualsevol que sia'1 seu format, hagin o no
figurat en altres exposicions, mentres no hagin sigut publicades.
Se tindrà en compte la dimensió deis clixés y les indicacions sobre
la topografia deis llocs fotografiats o sobre 'Is procediments y apa-
rells empleats.

Art. 3 • cr Les ampliacions podran igualment admetre -s al Con-
curs ab la condició d'acompanyar -les d'una prova tirada directament
sobre '1 fototip original.

Art.4. r t Els que bi concorrin podran enviar una o varies
proves positives, no retocades, del mateix lloc. Les proves sobre

paper hauran de ser enquadrades o al menys encartonades o for-
mant passo-partout, pera poder figurar a l'exposició.

Cada prova portarà una inscripció comprenent:
I.cr Nom y posició geogràfica del lloc fotografiat.
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2. °11 Altitut y nom del lloc desde ont la vista hagi sigut presa,
y data en que ho ha sigut.

3«" Un lema únic per totes les proves del mateix concurrent,
sense '1 nom de l'autor.

4. rrt Aquest lema haurà de repetir-se damunt «un sobre tancat
contenint nom y direcció de l'autor y declaració de no haver sigut
publicada ni exposada a cap exposició de París del C. A. F.

Art. 5. Cada expositor premiat rebrà una medalla indicant la
recompensa obtinguda. Un premi d'honor podrà concedir -se al
envio que presenti un interès excepcional.

Art. 6. Les proves premiades pertanyeran al C. A. F., el qual
tindrà '1 dret'de reproduir -les en ses publicacions. La propietat del
clixé queda de l'expositor.

S'organ1sarà una exposició pública de les obres premiades o
enviades.

Art. 7. Els individuus del Jurat queden fòra de concurs. Ells
reglamentaran tots els casos no previstos, y ses decisions són sense
apelació.

Art. S. El Concurs se tancarà '1 t5 de Novembre de 1go8, data
en que totes les proves hauran de ser ja rebudes, franques, a l'es-
tatge del C. A. F., 30, Rue du Bac, París.

Art. 9. Les proves no recompensades que no sien retirades
dos mesos després de la proclamació deis premis, se consideraran
abandonades.

La Junta del CENTRE L'xcuRSIONISTA, tot pregant als seus socis
aficionats a la fotografia no deixin de concórrer al Concurs esmen-
tat, s'ofereix a reculli r, enviar y retornar a sos autors totes les pro-
ves que a dit objecte se li entreguen abans dei dia io del pròxim
mes de Novembre.

REVISTA DE REVISTES

Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones, Juliol de 1go8.

Publica, entre altres, els següents interessants treballs: Los calderones
) el monasterio de Nuestra Señora de Porlaceli, per D. Josep Martí y
Monsó; Colegio de la Vega en Salamanca, per D. J de Vargas; Relación de
los edificios religiosos notables ó curiosos de la Provincia de Valladolid, per
D. J. Agapito y Revilla; y les acostumades seccions de Efemérides inéditas
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y Artículos de vulgari;aclóu histórico- inanciera. Acompanyen aquest nú-

mero diverses làmines saltes molt ben presentades.

Boletín de la Real Sociedad Geográfica, segon trimestre de 1go8.

Conté'Is següents treballs: Investigaciones sobre Metodología geográ-
fico. per R. Ballester y Castell; San Isidoro de Sevilla Mapa Mundi, publi-

cat per Antoni Blázquez y D. Aguilera; y la traducció d'Observaciones en

los ventisqueros pirenaicos, per L. Ch. Gaurier, a qual notable treball

acompanyen tres làmines soltes reproduint paisatges de l'alt Pireneu.

Bulletin Pyrénéen, Juliol-Agost de 1908.

Continua'l treball de M. Beraldi sobre Els oficials topògrafs als Pire-
neus, y el d'en Le Bondidier referent a Les Montanyes M'alehides, ab la

ressenya de l'ascensió a la Malibierna y de molts interessants episodis de

les sortides montanyenques d'aquest bon excursionista. Publica també un

treball de M. Bourdil : La carena del Maucapera y el Alarsaout, y altre del

comandant Rayssé: De Bagrzèz•es-de-l3igorre a Pierrefitle pel Touumalet.
Conté, ademés, la Crònica de les societats que composen la Federació

Pireneísta, ab la ressenya del Congrés de Tarbes; un article sobre Mou

-tanyisme; unes notes bibliogràfiques y altre article de M. Le Bondidier,

Cosasde España, referenta l'assumpte de les ja cèlebres Aduanes espanyoles.

La Montagne, Agost de 1905.

El portant-veu del Club Alpí Francès publica en el nombre corresponent

an aquest mes dos importants treballs: un del doctor Ferrari sobre El
mont Viso, ab vuit boniques illustracions, que es un cornplet estudi

d'aquest massiu , y altre sobre toponimia referent a Els noms de lloc en les

nionlanyes franceses, degut a la ploma de J. Ronjat y que ií;ualment es ben

interessant. En sa secció de Crònica Alpina dóna compte de varies noves

exploracions montanyenques; y en la de Noves Alpines s'hi troben diverses

noticies de remarcable interès. Publica també les Seccions de Bibliografia,

Meteorologia y Crònica del C. A. F.

Bulletin du C. A. F, — Section du Sud-Ouest, Juny de igob.

Conté, a més de sa Crónica Oficial y de sa secció de Bibliografia, un

treball de M. Arné ressenyant una Excursió ab skis a Sallenl, y altre de

Ludovic Gaurier sobre aquesta mateixa encontrada pirenenca, abdós ben

interessants y dignes de tenir-se en compte per tots els que vulguen visitar

aquell hermós país, pel que tant se presten les excursions montanyenques.

Appalachia, Juny de 1go8.

Havem rebut aquesta important publicació del «Appalachian Mountain

Club», de Boston, contenint notables treballs sobre alpinisme y una vistosa

serie de fotogravats pulcrament presentats y que acompanyen als mateixos.

Entre altres diversos podem citar els que segueixen : Dos campaments.ert
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les monlanyes rocoses del Canadà, per M. W. Creeborn, ressenya de les

duques sortides darreres que anyalment realisa'I Club Alpí del Canadà

segons disposició de sos estatuts; Unta nova ascensió al rlloun:t Fay, ressenya

feta d'aquesta ascensiú per J. Addison Reid, durant el darrer acampa-

ment del Club Alpí del Canadà; Una ascensió de Javier al Alou nl Marcy,
un deis més enlairats pies de l'Estat de New Yolk, per L. A. \Vells; Els

volcans de les Açores, interessant treball descriptiu de Mr. William H.

Pickering; Alguns ef'ecles d'allilul sobre 20.000 peus, curiós y interessant

treball de Mr. \Villiam Hunter \Vorkman. Publica també la seva acostuma-

da Secció Alpina, en la qual hi trobem, entre altres notes curioses, una

llista de lo més essencial pera un regular botiquí alpinista, ab indicacions

pràctiques pera son ús en cada cas concret.

Alpi Giulie, Juliol-Agost de 1908.

Conté una ressenya del XXVI Aplec anyal de la Socielit Alpina delle
Giulie, tingut a Resiutta a darrers de Juny passat; un treball de L. Usa refe-

rent a Un non ilinerari al cinc de la Grangaria; unes notes espeleològiques

y l'acostumada Crónica Alpina.

Mittei.unyen des D. und 0. Alpenvereins, números 31 de Juliol y

¡5 d'Agost de 1908.

Publiquen la ressenya de la XXXIX Assamblca General d'aquesta

associació, una nota necrològica de Paul Grohmann, y diferentes notes y

ressenyes d'excursions realisades principalment pels Alps; completant dits

números la secció de Varia y la de Bibliografia.

Havem rebut també durant aquest mes, y entre moltes altres: la Rente
des l anques Romanes, Bullelirz de la Comission Archéolob fique de Narbone,
Tijdsckri f van Koninrklijk Nederl^zndsch Aandrij Genoolsdtap, Memorias
de la Real Academia .le Ciencias, Boletín de la Comisión Provincial de
1/onumet:los de Orense, Bulllelí de la Inslilució Catalana d'Histonia Nalu-
ral, etc. — E. V. R.

NOVA

Exposició de Postals. — Durant l'estiu s'han anat rebent en I'es-

tall;e del CENTRE. ExcuI sIoNISTA DE CATALIINYA gran nombre de postals ab

destí a l'Exposició or;anisada corn a Inventari gràfic de la Catalunya pinto-

resca y monumental.

Actualment s'estan montant les instalacions de les mateixes, a fi

d'inau urar l'Exposició el mes vinent, al rependre-s les lasques propies del

mes que anem a començar.
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Preguem, per lo tant, a tots els que vulguin concórrer a l'Exposició,
que no deixin d'enviar ses coleccions abans d'acabar el corrent nies de
Setembre.

XALET - REFUGI ll'ULL DE TER

Les obres del nostre Xalet-refugi han anat continuant, trobant
-se ja ben adelantades, a pesar de que una tongada de continues

borrasques dificultaren durant uns dies la feina a l'aire lliure,
dalt les bastides, cada dia més enlairades, obligant a deixar la
construcció de les voltes. De totes maneres avuy estan llestes les
voltes de la coberta, acabant la de la cuina, ja començada l'istiu
darrer, y construint del tot lo més important de la crugia del men-
jador y dependencies adjuntes, cony també la del cos d'edifici
destinat a dormitoris, la de l'Observatori y la de la caixa de l'escala,
montada sobre les darreres. En l'interior s'han construit els embans
y arrebossat y polit les voltes y parets del pis. La feina, essencial
pera la vida de la construcció, de rejuntar ab ciment portland
l'obra de pedra a l'exterior, se troba ben avençada, havent -se acabat
la part de les voltes y faltant la de les parets. Actualment s'està
procedint al removiment de terres, per nivellar convenientment
les dependencies totes del xalet.

Com se veu, enguany s'ha donat una grossa empenta a l'obra
del nostre xalet, qual construcció a molts semblava impossible. Per
poc que'l temps hi ajudi, aquesta tardor podrem dar-lo per acabat,
mancant-hi sols el seu arranjament a l'interior. En lo que falta de
temporada s'aixecarà igualment l'edifici apart destinat a refugi
obert y constant pera tots els que passin o visitin aquella encontrada.

Segurament que al publicar-se aquestes ratlles s'haurà celebrat
ja la festa de la coberta, senyalada pera mitjans d'aquest mes, de
la qual donarem compte en el pròxim número, com també conti

-nuarem la llista de suscripció, qual publicació aplacem per manca
d'espay.

El (-ENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA sois se declara responsable de 10

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 115
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