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C 	 Excursionista de cataluiiya

EXCURSIÓ A ALQUEZAR

F) ER anar a Alquezar, ab En Juli Soler, seguírem les indicacions del
posadero del Pilar, En Bernabé Coello, pujant a les quatre de la

tarda a Angüés, a la diligencia que anava d'Osca a Barbastro (no
hi havia, com ara, servey d'automòvils). Baxàrem avars d'arrivar
a Las Cellas, al entroncament de la carretera de Colungo, hont hi
para un carret del moliner d'Abiego que espera passatgers. Nos
enfilàrem a el], per esser l'únich servey públich d'aquelles mon

-tanves.
Trevall costà acomodar-nos-hi tots, puix apart del gran nombre

de farcells, havien d'encabir-se també, dos capellans, un artesà,
dugues dònes, una criatura y el molinero.

Passem per Abiego, petita població que compté una iglesia
romànica d'interessant campanar, y s'alça damunt la volta del
crehuer, com lo de Sant Pons de Corbera. No hi ha temps de fotogra-
fiar-lo y lo dexem per altre ocasió millor.

Recorreguts los i8 kilometres que separen a Alquezar de la
carretera d'Osca, ab no poca pena, per lo molt que •s puja, arrivavem
a posta de sol a Alquezar, població, estratègicament situada a les
vores d'un dels espadats del riu Vero. Aquest riu, que passa per Bar-
bastro y va a parar al Cinca, té son naxement en la conca formada
per la serra de Crapamonte al E., la de Sarsa; de Surta al O. y la mon

-tanya de Morcate al N. Surt del Puy-Aforcate y fins a Lecina, no té
aygues per fer girar un molí. Bona impressió produeix, artísticament
considerada la atrasada y solitaria vila al desplegar-se als ulls del
foraster, sots la protectora ombra del alcazar antiquíssim que li
donà nom, vida y prosperitat y qual retallada muralla y fexugues
torres, se destacaven de blau celátge.

La serra al avançar-se damunt lo riu, remata en un gran penyal
i6
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espadat y quasi inaccessible, que • n diuhen Muñon ` o Mullon, situa-
ció altament a propòsit per la primitiva població.

Quan lo reyalme d'Aragó ab les terres del Sobrarbe, arriv,.va
a les serralades de Guara y d'Arbe, era aquest un lloch extrenler
dels sarrahins, si, com podem suposar, lo barranco de Argatin, cons-
tituhí lo limit de la Barbatania en lo segle xi. No pot dubtar-se de

VISTA GENERAL D'ALQUEZAR, PRESA DEL CAMÍ DE COLUNGO

que l'alquezar o fortificació que ocupava tot ]o Muñon ja existia al
reconquerir-se aquell territori.

La Vila, com a montanyenca que es, no pot dir-se-li petita. Pre-
senta segell d'haver disfrutat certa importancia relativa. Son progrés
s'ha estancat y la urbanisació que • s nota en les vies públiques, recorda
a ]a Edat Mitjana de la que devalla.

S'hi entra per voltes y portals fortificats, puix la població segueix
oprimida, formant recinte clos y fort. Ja dintre, cal pujar y bazar`
inseguint los accidents naturals de la montanya, poch modificats
per la mà del home. Los carrers són empedrats ab lo primitiu proce-
himent dels còdols clavats de punta a terra y estretament apretats

I) Muñon era una paraula orogràfica molt extesa en les regions septentrionals
d'Espanya, denotant roca enesprada y isolada. Un d'aquets Muïtons, entre Burgos y
Valladolid, fou sede episcopal a mitjans del segle x.
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uns ab altres, tant usitat en los segles xlv y xv. La superficie del
empedrat presenta fort devallant al centre, por hont constantment
s'escorren les aygues brutes, que, seguint aquelles pendents, van
acon luhides afora, a desayguar al riu. Axò ocasiona al istiu, una des-
agradable fetor produhida per lo llot negre y putrefacte que hi resta,
quan s'han escorregut del tot aquelles aygues.

La plassa principal es de voltes irregulars, anant-hi a parar los
carres que •s ramifiquen als diferents indrets de la vila : es com un

PLAÇA PRINCIPAL D'ALQUEEZAR

centre de camins, a semblança del f orum dels romans. Com al arrivar-
hi (26 de maig) estavem en plena primavera s'havien ja tret los fanals
de totes les cantonades, restant-lli los ferres aparellats per tornar-los-
hi a clavar quan sobrevingués la tardor, ja que sols en la temporada
dels dies curts y trists, s'acostumen encendre.

• Nos dexà a la plassa lo moliner d'Abiego, per haver-hi allí una
casa que fa de posada. Nos reberen dugues dònes seguides de criatures
de totes edats, mostrant esglay al saber que desitjavem aposentar-nos.
Després de moltes preguntes, averiguàrem que no hi havia més llits
que los dels dos matrimonis y que procurarien arreglar-nos una
habitació. Fou aquesta la millor, ab finestra a la plaça. Prompte
nos enteràrem de que allí prop lli vivia una beltat festejada dels
minyons. Una ronda composta de sis noys, quatre d'el]s tocant una
guitarra, una bandurria, un pandero y unes castanyoles y los altres
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dos cantant copies ab veu de tro, comensà a cantar-li a les dèu del
vespre. Estavem a punt d'adormir-nos, a les onze, quan los matexos
instruments y veus, tornaren a dexar-se sentir. Nos adormim : y

Lo «MUÑON) AHONT ESTIGUÉ LA PRIMITIVA POBLACIÓ

a tres quarts de tres de la matinada, trencan nostre sòn los matexos
cantayres. ¿Es que no aniran al llit per-esser festa? Provem de dor-
mir-nos altre colp, y quan ja ho haviem lograt, la ronda preludià
ab sos instruments de corda, los cantars, que ab castanyoles y pandero,
se dexà sentir més afanyosament, sens dubte per esser la albada, puix
a campana senyalava un quart de cinch.
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Nos tocà passar una nit alquezarana y com la feyna nos esperava
5obradament, puix voliem partir a les dotze, no tardem en vestir-nos
y a empendre al Rector, a punta de dia, abans que •s tanqués al con-
fessionari.

La iglesia parroquial de Santa María la Major, successora de la
santa casa prioral y aquesta a son lloch del alquezar o al-castre com
pretén N'Andreu Gimenez Soler, té despulles de tot plegat. Situada
en l'esglaonat del Mullon presenta siluetes variadíssimes. Unes vega-
des es la emmarletada cortina del alcazar la que • s desplega a nostra
vista : altres aquesta desapareix totalment, per veure-s tant sols
un gran espadat que conté un vast edifici ab fort cloquer y dugues
torres isolades sense presentar conexió ab aquell.

La entrada al Muñon o Mullon s'efectúa per una rampa empedrada
que comença en curta .cruilla de camins ahont hi ha una de les tres
o quatre creus de terme existents a Alquezar. Defensa la entrada al
primer circuyt de la fortificació, una torra y muralla.

No • s necessita esser gens fort en historia per entreveure derrera
aquells negres murs, un llarch passat. Deturem nostra excursió y
obrim llibres 'y fullegem documents per saber-ne quelcom del que
s'hi esdevingué allí.

La situació d'Alquezar en lo curs del riu Vero, després que
aquest ha átravessat la serra d'Arbe per una ]larga y interminable
gorja ' feya que •s conceptués lo lloch, com una de les claus o
entrades del antich reyalme de Sobrarbe. Posició forta per la natura-
lesa ab facilitat la mà del borne la féu inexpugnable als elements de
guerra de que •s disposava al segle Y.

Fins al any 1o69, estigué en mans dels sarrahins, conquerint -lo
Galindo o Galí, primer prior de la sua colegiata . En lo mateix
Mullon o Muñon, hi hagué la primitiva població, o millor dit, la
vila sarrahina.

(1) L. Briet descriu 11 . ngudament aquesta gorja, que divideix en quatre parts,
ço es : i,Garganta de Lecinao,, desfiladero de los Oscuros,>, ades!iladero de las Clnsas y
aGarganta de Villa Cantals.

12) Vegis Fr. Ramon de Huesca, Teatro histórico de las iglesias del reyno de
Aragón, Y. VII, p. 265; F. Carreras y Candi, Miscelánea histórica catalana, v. 11, p. 233;

Lucien Briet, Le Bassin supérieur du rio Vero (Cháteau Thierry, 1938); R. del Arco,
Guia artística y monumental de Huesca.y su Prosincia (Huesca, 1910), p. 145. També

existeix un M, S. titulat Santa María de Alquezar. Capilla real fundada por los se1iores
reyesde Aragón, etc., que Muñoz y Romero creu esser fet per Manuel Abat y Lasierra per

trovar-se en lo Y. 111 de la colecció dels seus manuscrits, en la Biblioteca de la Real

Academia de la Historia. Altres dos M. S., Lumen eclesix Colegialis insignis sanctz

Maria Virginis villa? de Alquezarinstauratum et coordinat ion a doctore Josepho Mathia
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Perquè, si tractessin de remontar-nos més enllà, hauriem de
senyalar com a molt probable, que, los primitius habitants d'aquesta
part de la antigua Vasconia residiren en les nombroses grutes de les
afraus del Vero, que allí reben lo catalanisat nom de /graus. Les
viles romanes, escampades en los conreus dels volts, tindrien per
recullir-se, en cas de necessitat, l'ars o fortalesa del Mullon.

Alquezar cristia-
na, vegé instaurar-se
una canònica agus-
tiniana (1070). Y al
ensemps, en lo civil,
la governaren va-
lents capdills del rey
Sanxo Ramirez, los
que resistiren, en
1075, un setge dels
sarrahins.

Més avant, los
Priors d'Alquezar
obtingueren la vila
de Lecina v lo famós
privilegi del ferre

CREU DE TERME A LA ENTRADA DEL CLÓS FORTIFICAT roent, del que nos
D'ALQUEZAR	 ocupem en altre

lloch'.
La abadía d'Alquezar, sigué tan honorificada per los reys Sanxo

Ramirez y Pedro Sanxeç, que, en 1og8 se la veu possehint les iglesies
dels llochs següents : Abiego, Alaquestro, Azara, Adosca (,Adahues-
ca?) Castillazuelo, Coscollola, Costean, Estada, Lazano, Lecina, Las
Cellas, Peralta, Perapiza, Ponzano, Pozan, Salas, Salinas, Sant Joan
de Matirero, Suelves, les salines de Naval y la iglesia del Sant Sepulcre
de Barbastro.

de Tomas et Abizanda, conservat al Arxiu parroquial d'Alquezar y Memoria de 37 pri-
vilegios contenidos en este libro, que los señores reyes de Aragón concedieron á la villa de

Alquézar y sus aldeas; los cuales sacó de los registros originales que están en el Archivo
de Barcelona, D. joseph de Cáscaro y Ferriz, capitán de cavallos etc. (any 1702), con-
servat per lo Municipi d'Alquezar.

(1) Vegi -s la làpida ab reminiscencies vasques trovada a Ovarra (Ribagorça) y
de la que tracta lo P. Fita en el Boletín de la Real Academia de la Historia, vol IV.
p. 222, de quin estudi no depenja, que, la serra d'Arbe estava dintre la Vasconia.

(2) F. Carreras y Candi, Notes sobre los • origens de la enfiteusis en lo Territori de
Barcelona (segles xi y xli).
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Los abats dels primers temps d'Alquezar després de sa reconquesta,
finexen al esser guanyada la ciutat de Tortosa (1148) als sarrahins,

per Ramon Berenguer IV. Nostre Comte, no pogué reintegrar, de
moment, a ]a nova Diócesis restaurada, la totalitat de les sues rendes,

PUJADA AL CASTELL, DEFENSADA PER UNA TORRA AL ENFRONT

per restar encara molt territori de la vella circunscripció eclesiàstica,.
en mans dels sarrahins de Valencia. D'aquí que lo bisbat de Tortosa,
quedés migrat de rendes y de jurisdicció. Y al guanyar Lleyda en l'any
següent (1149) se tractà de compondre aquesta deficiencia ab com-
pensacions.

Reconstituida la vella diócesis ilerdense, que havia radicat a.
Roda bona temporada, ab caràcter interí, s'afegíren als limits juris-
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diccionals d'aquesta, tot lo territori del Segre guanyat als sarrahias,
aparexent ab una circunscripció eclesiàstica molt gran, que, preci-
sament, contrastava ab la exigüitat de la de Tortosa. Si bé semblaria
lo més propri, haver adjudicat a Tortosa tota la part de Lleyda que

hi colindava, lo So-
oirà s'estimà més
evitar noves per-

	

L
	 turbacions a la seu

`

	més enllà les
pensacions. D'aquí
que li adjudiqués la
circunscripció ecle-

	

=. =	 siàstica d'Alquezar,
que no era natural

 =	 K	 y 0	 formés part del bis
:- ,

	

	 bat de Lleyda al
41 ajuntar-se-li lo de

t	 +a	 F - - 	 Roda al que perta-
.._	 nyia. La reforma de

' _; > :.,	 ^ 	 moment no perjudi-
'ff4 - 	 cava a ningú, puix

	_ 	 - 1	 lo bisbat d'Osca no
disfrutava d'aquell

. r -,'^ territori. Y mitjan-
çant aquest statugtco

ENTRADA Al. CASTELL, AL PEU DEL MUR EMMARLETAT eclesiàstich en dites
montanyes aragone-

ses, s'esperaven temps millors, per variar-lo segons fos procedent. Desde
llavors los bisbes de Tortosa se nomenaren també priors d'Alquezar.

Les reclamacions dels bisbes d'Osca continuaren. Existeix d'Ino-
cenci III una sentencia acabant les discusions entre les Seus d'Osca
y Lleyda, sobre la possessió de Barbastro, Bielsa, Gistain y Alquezar
(27 de Maig de 1203). Més en definitiva no • s pogué segregar Alquezar
del bisbat de Tortosa y incorporar-se al d'Osca, fins conquerida
Valencia per Jaume I y en l'any 1242.

Lo castell d'Alquezar, o castran Vigeli com se trova en alguns
documents, fou en lo civil residencia del justicia, al que estava afecta
una circunscripció de aldeas del entorn. En .l'any 1145 Peregrí hi•
exercia aquesta superior autoritat.
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Lo Monarca, a qui pertanyia Alquezar, entregà son castell y lo
de i\-Tontclús, en 1286, a Pere de Cervera, a costum d'Espanya 1 y

4"

fi '-

tz-

ENTRADA A LA IGLESIA Y CREU DE TERME DEL RENAXEMENT

CLAUSTRES DE LA IGLESIA PARROQUIAL D'r\LQUEZAR

1) 1286. En lo nomenament de Cervera per alcayt de Alqueçar y Montclús, diu

lo Rey econcedimus uobis dilectum nostrum petro de cervaria, ad /orum ispanie,
castra nostra de alqueçar et de monte clusa. Ita quod uos sitis alcaydus dictorum cas

-trorum et ipsa castra teneatis et custodiatis per nobisn, dant-li 1,500 sousen les rendes
:dels castells y 500 sous per retinença del castell de Montclús (Reg. 64, f. 68, A. C. A.)

17
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en calitat d'Alcayt, senyalant-li un bon sou, percibidor en les rendes
del castell. Aquestes rendes se conceptuaven valer, en 1315, uns 2,500.

sous jaqueses.
A mitjans del segle xiv,

lo Sobirà, freturós de di-
ners, enagenà jurisdiccions
y rendes, no eximint-se
Alquezar d'aquesta fi. En

1357, 10 majordom reyal
Pedro Jordan d'Urries, ob-
tingué lo castell y aldees
d'Alquezar rescatant-les en
1381, mitjançant la suma
de 50,000 sous. Més avant
y en lo propri regnat, passà
a mans de Gonçalvo Gon-
çalvez de Lucio, de quina
familia fou redimit mitjan-
çant i15,000 sous jaqueses,
pagantne 70,000 los ve-
hins '. Més axò no privà de
que Anfós de Na7ols, enca-
ra empenyorés dits llochs,
una curta temporada, fins
al 1429, a Gondiçalvo de
Lucio.

LA CREU DEL RENAXEMENT DE DAVANT	 Es per nosaltres interes-
DE LA IGLESIA	 sant y mostra la gran in-

fluencia catalana a Alque-
zar, que, una confirmació 2 dels privilegis d'Alquezar y Colungo de

1) 1422 (30 d'Octubre) <,Et dudum Castrum de Alqueçar situm in Regno Arago-
num in terra barbastri cum suis aldeis et terminis per dominum Regem petrum
tercium proauum nostrum alienatum fuit certo precio in nobilem Gondiçaluum gondi-
çalui de lucio. Et ex post idem dominus Rex certis justis et.racionabilibus causis cum
adiutorio hominum dicti Castri eundem Castrum redemit ab vxor filiis et heredibus
dicti nobilis Gondiçalui precio centum quinque mille solidorum jaccenses de quibus
hominis ípsius Castri solverunt Septuaginta mille solidus jaccenses paciscens ideen
dominus Rex petrus in dicto actu luicionis, prometé no segregar may més Alquezar de
la regia corona (Reg. 3110, f. 157, A. C. A.)

2) Axis ho manifesta Ricart del Arco, dolent-nos no haver vist aquest document„
puix no sabem si dita incorporació a Barcelona se féu ab caràcter de carrer de Bar-
celona, segons era costum llavors, o en altre forma per nosaltres desconeguda.



CENTRE ExcuRSIONISTA DE CATALUNYA	 I23

Martí I, en 1398, manifesta la incorporació d'aquestes poblacions
a la reyal Corona y ciutat de Barce-

^,
^•'^ Conegut quelcom del passat d'Al-

f
q uezar, tornem nosa 	 porta

.	 - castell o colegiata
-

abdós , puixix	 s edificis
'. formaven un sol recinte.

r Guanvada aquesta, segueix la me-^
, k

_

}	
4	 1 texa rampa que obliga al visitant a

s #

^ t passar junt a una robusta torra clefen-
siva,	 integrament conservada. Com
totes les torres mitjaevals, té los para-
ments exteriors sense cap obertura,
esceptuada la finestra que feya de

ESCUT DE LA DOVELLA DE LA ENTRADA porta y ahont s'hi enfilaven ab escala
llevadissa. Y la rampa va seguint, per acabar d'assolir lo cim de
la montanya, portant-nos
al peu de la cortina emmar-
letada y de la derrera porta
del fort alcázar. La dovella
que la clou porta esculpides
les barres reyals d'Aragó y
dessota dos escudets ab se-
nyals que semblen espigues
de blat y que crehem sigan
la ensenya del priorat, o tal r	 "	 y
vegada d'algun prior.

La casa prioral, ve en-
front mateix d'aquesta der-
rera entrada, essent de re '	 -r#
marcar-hi una petita porta 4:,

ab reminiscencies de gust
alaràbich.

Seguim pujant encara,
^f

1 ` 1	 `^`
per arrivar a la petita por-
xada que dóna a la iglesia,
enfront d'una gran plassa, `
molt accidentada, puix no
S 'ha cuydat ningú d'igualar DETALL DE CAPITELL DE LA ALA ROMÁNICA

lo paviment de la roca. S'hi
DELS CLAUSTRES

veu en ella un calvari. Davant meteix de la porxada, interessant creu del
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renaxement (segle xvi o xvii), en una cara ostenta la representació de
Jesuchrist y en la altre la Ascensió de la Verge, voltada de querubins

feta ab molta art.
Per ingresar al

temple s'atravessen
los claustres, ahont

^ nos sorprengué veu-
re conservada una
ala bizantina ab

	

;.	 capitells qual tosca

	

R ,,,	 :J	 imatgería acusarà lo

	

.}, a .. \ ._h 	'	 segle xi. Les demés
•

+'	 , 	 ales pertanyen a
p	 {	 k	 1	 temps posterior, tal

•F
	^} 	 vegada al segle xvi.

Del XIII serà la pica
,' 1	 f	 d'aygua beneyta;

i del xiv al xv la in-
______

	

TI	 teressant porta de
la Verge María, ab

{I,	 !	 l	 dos àngels sonant,
lo bu ab laut y l'al-

.,	 1	 tráab flauta; del xv

	

1;	 són unes pintures
murals, malparades

F , en lo segle xvrr per
barroer trevall de
retoch; del xvi
serà la molt interes-
sant porta del rena-
xement, emmotlla-
da ab guix empe-

	

PORTA D'ENTRAR A LA IGLESIA. SEGLE XIV AI. XV	 dreit, ínseguint les
tradicions del art

alarabich espanyol, de les que • s veuhen alguns interessants exemplars
en la Barbatania y en altres llochs de la provincia d'Osca.

Lo temple es espayós, gòtich y d'una sola nau e inseguint la
pràctica de totes les colegiates té lo chor al derrera. Labondat d'aques-
ta obra del 1523, deguda al arquitecte Joan Segura, los trevallats
capitells y la bona orga, mostren una prosperitat que no ha de tornarli
facilment a la montanyenca vila.
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També se custodien, ab molt zel, alguns retaules y pintures de
drap, deguts a bones plans, pertanyents als segles xv y xvi, dos dels
quals ostenten nos-
tres reyals barres
roges, segell de la
munificencia «els
sobirans de la con-
federació catalano-
aragonesa, vers la
arreconada casa
prioral de la Barba-
tania. Pró pont sa
passada prosperitat
més se exteriorisa,
es al contemplar lo
tresor parroquia],
compost d'interes-
sants peces d'orfe

-vreria moderna (se-
gles xv1 al XVIII),
que no crehem del
cas detallar.

Fa notar lo se-
nyor Arco, la proba-
bilitat de que puga
esser de Murillo una
pintura de la Sagra

-da Familia, que pu-
blica y descriu. Un
Jesús resucitat, por- 	 PORTA DEL RENAXEMENT EN UNA CAPELLA
ta la signatura Ca-	 DEL CLAUSTRE
nats Pincit, creent-lo
d'Alonso Cano. Y una imatge de la Magdalena es atribuida al Tiziano
o a un bon dexeble seu.

FRANCESCH CARRERAS CANDI
Ctixès de J. Soler.
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IBI, PRIMER CONGRÉS EXCURSIONISTA CATAI,A
CONVOCATORIA

ELs desitjos y aspiracions arreu manifestats d'aplegar en un lloc y
dia determinat a excursionistes de tots endrets de la catalana

terra, van realitzar-se, la passada primavera, a Poblet, ont, responent
a la crida del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, van reunir-se
un bell nombre d'excursionistes vinguts de diferents encontrades, y
nombroses representacions de tots els «Centres Excursionistes» exis-
tents a Catalunya. Com resultat y fruit d'aquell aplec germanívol,
esdevingué l'acord, près allà mateix, de celebrar, el prop-vinent estiu,
el primer Congrés Excursionista Català, escollint a dit objecte l'his-
tòrica ciutat de Lleida.

A dit efecte, y en compliment de l'honrosa comanda que va fer-se
a la Junta organitzadora allí constituïda, per la present cridem y con-
voquem a tots els Centres y Agrupacions Excursionistes de la nostra
terra, y en general a tots els excursionistes catalans, pera que assis-
teixin al Congrés Excursionista de Lleida que se celebrarà el prop

-vinent mes de Juny, baix les Bases més avall consignades, a l'objecte
d'aplegar novament a tots els aimants devots de l'excursionisme y de
realitzar tasca profitosa y patriòtica, començant a bastir l'obra colec-
tica de l'excursionisme català, de finalitat altament educadora y
d'historia no menys honrosa, que venim a continuar assentant una
nova fita que marqui • 1 camí del seu progressiu avenç.

Allí esperem retrobar-vos pera bé y profit de la nostra aimada
Catalunya, pera honra y gloria del nostre excursionisme.

Barcelona, 15 de Març de 1911.
LA JUNTA ORGANITZADORA

BASES

Primera : El Congrés celebrarà les seves sessions, matí y tarda del dia 24
del prop-vinent mes de Juny, en el local y hores que oportunament s'assenya-
laran.

Segona : Seran congressistes per dret propri tots els socis dels Centres
Excursionistes catalans; y ademés aquelles persones que s'inscriguin com a tals
abans de la data del 20 de Juny vinent y paguin la cuota de ro pessetes.

Tercera : Tots els congressistes podran enviar a la Junta Organitzadora,
memories, treballs y comunicacions referents als temes indicats a continuació;
presentar propostes escrites a la Mesa del Congrés; prendre part en les seves
deliberacions, y assistir a totes les festes y a tots els actes que s'organitzin en
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son honor. Tindran ademés dret a la rebaixa de preu que pugui obtenir-se en
els trens y excursions.

Quarta : La llengua oficial del Congrés, pera tots els seus actes y treballs,
será la catalana. No obstant, tots els congressistes no catalans podran usar de
la llur llengua propria en les deliberacions del mateix.

Quinta : Els temes posats a la deliberació del Congrés són els següents
ESTABLIMENT DE BASES PERA LA DELIMITACIÓ DE LES COMARQUES CATALANES;

ESTABLIMENT DE BASES PERA L'ESTUDI DE LA TOPONOMASTICA CATALANA;

BASES PERA LA FORMACIÓ DEL CATALEC GENERAL Y METODIC DELS OBJECTES

\IONU)IENTALS Y ARQUEOLOGICS, Y BELLESES NATURALS DE CATALUNYA; ESTU-

DI DE LES BASES PERA ESTABLIR UNA FEDERACIÓ DE LES ENTITATS EXCURSIC-

NISTES CATALANES.

Podran també ser remeses al mateix les comunicacions referents a qualse-
vulga punt o assumpte relacionat ab l'excursionisme, y, entre ells y d'una mane-
ra especial, an els següents : Aportament de datos pera la formació del mapa
de Catalunya. Conservació, defensa y repoblament de boscos. Ordenació y
classiïicació dels arxius per tot allí ont hi hagi bon nucli de documents. Mi-
lloramcnt de comunicacions y hostalatges. Instalació d'estacions meteorolè-
giques. Senyalament de camins en les montanyes, especialment en els ports
dels Alts Pireneus. Construcció de refugis de montanya. Habilitació de guies
especials y reglamentació de tarifes pera cavalleríes. Publicació de guies po-
pulars pera facilitar les excursions. Instalació de museus comarcals. Conser-
vació de la flora y fauna de Catalunya, y especialment de les especies objecte
de caça y pesca. Estudi dels costums tipics de les localitats. Aplecs comarcals
de balls y cançons populars. Conservació y restauració de monuments y obres
d'art, y estudi de medis pera impedir la llur expatriació. Defensa y conservació
de les belleses naturals. Relacions de l'excursionisme ab l'higiene y l'educació
física. Manera de fer popular l'excursionisme entre la clase obrera, les dònes
y els nois d'estudi. Y tants y tants altres que podrien ser indicats en vistosa
barrej a.

Podran també presentar, els senyors congressistes, totes les proposicions
que creguin convenients, de les quals se dará compte si la Mesa del Congrés
les declara pertinents.

Sols seran objecte de discussió •ls temes y les proposicions, però no les
comunicacions.

Sisena : Totes les memories y comunicacions hauran de dirigir-se a la Se-
cretaria de la Comissió Organitzadora (CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA:

Paradís, so; Barcelona), y hauran de ser entregades abans del dia jo del vinent
mes de Juny.

Setena : Totes les memories y comunicacions hauran d'anar termenades per
un resum de llur contingut, o bé formulant les corresponents conclusions.

Octava : La Mesa o Junta Permanent del Congrés estará formada d'un
president, dos viç-presidents, dos secretaris y dos vocals, que seran nomenats
en la primera sessió del Congrés, immediatament després de sa constitució.

Novena : En les sessions del Congrés sols se llegiran, en tota llur extensió
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o per extracte, els treballs y les comunicacions que hagi proposat la Junta
Organitzadora a la Mesa del mateix.

Desena : En les sessions del Congrés cada congressista sols podrá usar un
torn pera cada tema, en el qual no invertirà més d'un quart d'hora, y altre [orn
pera rectificació o resum, en el qual no podrá emplear més de dèu minuts.
Aquests torns se refereixen als autors de les memories y proposicions. La Mesa
podrá concedir ademés dos altres torns, en els quals no podrá invertir-se més
de dèu minuts para cada un.

La Mesa del Congrés tindrà facultats discrecionals pera impedir tota dis-
cussió que no cregui pertinent.

Onsena : La Mesa del Congrés quedará constituida com a Junta Permanent
pera portar a cap tots els seus acords y decisions y estatuir tot lo referent ala
celebració del segon Congrés Excursionista Català, que •s reunirà en el lloc
que aquest Congrés designarà.

El Congrés se reserva el dret exclusiu, durant un any, de publicar els tre-
balls, que li seran presentats. Si passat aquest termini no ho ha verificat la Mesa
del Congrés, els autors queden en llibertat de fer-ho.

Adicionals : Ab motiu del Congrés, y apart dels actes y festes que puguin
celebrar-se en honor dels senyors congressistes, s'organitzaran, entre altres,
excursions a Granja d'Escarp, Mequinença, Fayó, Pinya, Camarasa, Bellpuig,
Balaguer y Monçó, a més d'una visita a tot quant de notable guarda la ciutat
de Lleida.

En els números successius anirem donant datos y detalls refe-
rents an aquest Congrés, els treballs d'organització del qual van avan-
çant rapidament, tenint-se noves ben falagueres de llur èxit. De tot
lo que s'hi refereixi tindrem enterats als nostres llegidors.

FOLK~LORE DE TOSSA'
SENYORES:

SENYORS

han convidat a dar una conferencia, y fins m'han escollert
el tema : un viatge a Tossa. Així, encara que més me convé

y m'agrada l'escoltar que • 1 parlar, vos llegiré unes quantes ratlles
que he escrit, ple • 1 pensament cl'agradosos records del meu viatge,
pera complaure a l'estimable amic que m'ho ha demanat y a tots els
que volgueu escoltar-me.

1) Conferencia donada en el CENTRE EXCURSIONISTA -1 dia 11 de Juny de 1910.
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El meu viatge d'ara fa dos anys va ser curt, molt curt; que ben
poca cosa són vuit dies : just el temps de mirar, admirar y deixar
ab força recança les belleses d'aquell recó de món («es cul des món>),
com diuen despectivament els seus veins.

D'aquí a poca estona us n'ensenyaran algunes vistes; y, a pesar
de lo hermoses que són en sí, no us diràn ni la meitat de lo que es
aquell recó de món si no hi poseu de vostra fantasía la seya Llum de
sol encegadora; els colors del seu cel, de la seva mar, dels seus hoscos;
l'aire, o, millur encara, el vent esbojarrat ab sa flaire, barreja de flors
boscanes y algues marines. Imagineu la millor exuberancia de color
y llum, de sons y flaire; d'entusiasme y goig de viure; en dues parau-
les : bellesa y alegría!... Això es Tossa.

Y, un cop evocat el seu ambient únic, no us costarà gens de ven-
re-hi la seva gent tal com es : alegre, descreguda si voleu, y burleta;
però hospitalaria y afable; capaç de totes les virtuts y potser de tots
els vicis, fòra • 1 d'amagar-los.

En lloc la bella virtut de l'hospitalitat es més ben practicada.
Van contar-men un fet ab tota senzillesa : Un home extranger,
enemic de les armes y forçat a prendre part en una guerra lluny de
la seva terra, va desertar; y fugitiu, mal vestit y afamat, va arribar
a Tossa. Era jove y robust : per caritat demanava feina. A la primera
casa que va trucar, van acollir-lo, van asseure -1 a taula, y l'endemà,
vestit ab les robes del noi de la casa, ab una barcada sortia a la
pesca.

Jo mateixa vaig cullir-hi un bell feix de delicades mostres de tant
agradosa virtut.

Ja al primer dia, visitant «sa Vila veia» me seguien dues hermoses
criatures d'uns set o vuit anys que devien viure en algun d'aquells
casalots arruinats; descalces, escabellades y colrades pel sol. Timides
11 principi, aviat vam ser amigues, sobre tot al) aquella que duia
a coll ab tant carinvosa solicitut una nina de cartró encara més mal-
girbacla que ella. Al veure-ni collir algunes floretes camperoles que.
naixen entre les runes, va oferir-men també una d'elles : «— ¿Les vols?
me va dir. Y a l'admetreles jo ab totes les mostres possibles d'agrai-
ment, me deia : « — Aquella no volia que té les des : deia que no
t'agradarien. Y desseguida varen subjectar-me en aquell interro-
gatori particular de la mainada : «— ¿Com te dius, tu?... ¿D'ont has
vingut ?... ¿Te quedaras sempre més ?,.:^> Al tornar, ja ben fosc cap al
poble, me • n duia un bon pom de flors . : les meves amiguetes m'havien
collert totes les que }hi havia a «sa Vila veia : fins les que creixien
arran arran del cingle que dóna a la mar, me les anaven a buscar,

18
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totes arrupidetes, agafant-se a les roques punxagudes y rient-se
del meu esglai.

Y més endavant, quan després d'haver fatigat a l'amable jove
-neta, que espontaniament va venir a oferirme '1 seu saber, ab llargues

estones de música vella, me dirigia ab mes cosines y «es Pico», l'inte-
ligent guia de les meves recerques, cap al tard, a l'antiga rectoria
de «sa Vila veia»; algun cop haviem trobat l'amo de la casa, que •ns
deia, al passar : « — ¿Aneu a casa?... No hi trobareu pas la dòna,
encara : vos farà esperar un xic; però entreu-hi : la porta es ajustada.»
Y hi entravem talment com si •n fossim amos; y ens hi sentiem tant
a casa, que fins ens semblava que •ls pollets que piulaven a l'entrada,
al voltant de la lloca, y el gat que se •ns fregava ab fruició per les fal-
dilles, ens donaven la benvinguda.

L'humorisme de la gent de Tossa •ls ha portat moltes desavinen-
ces ab els seus veïns, que no tenen raó d'enfadar-se : les seves burles
no respecten ni lo més sant y respectable. Y no per incredulitat,
sinó per una necessitat irresistible de dir un acudit a temps, una espi-
ritualital, podriem dir-ne. Si hi aneu algun cop, fu-vos contar
alguna d'aquelles anècdotes burlesques que solen contar dels seus
veïns : aquella de la troballa de la reliquia, o la de l'àngel de la pro-
fessó. No més vos les sabran explicar ells : en traient-ne unes quantes
paraules estrafalaries, y no obstant insustituibles, perden tota la
gracia.

A canvi d'aquestes intransportables, vos contaré una de les peti-
tes rondalles que aprèn a contar la mainada, tant fidelment com sà-
piga:

«En Xixenet era un noi petit, petit, y tot ple aixurit.
Un dia sa seua mare, que era una pobre viuda ben pobre, me

li diu:
— Té, aquí tens es citrill : ves-me a cerrar una grossa d'oli.

Emperò no t'aturessis pas a sa plaça a jugar a baletes, que • s bailets
te trencarien es citrill, y poc hi han més diners que aquests sis cor-
tos en tot casa.

En Xixenet pren es citrill y es sis cortos, y se n'hi va corrent.
A 1'anar, poc s'hi va aturar, a sa plaça, per més que sos companys
el cridessin; emperò a sa tornada, quan ja duia •s citrill ple, no
se • n ya sebre estar. Deixa • s citrill a terra, y se posa a jugar a baletes.

Tot jugant jugant, una baleta toca •s citrill y me li trenca.
En sent a cá seua, sa mare, enquimerada de veure que torna

ab ses mans buides, me li crida :
— Així te n'anessis al dimontri!
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Es dimoni, al sentir-ho se n'hi va corrents y se 'n porta • s noi.
Llavors, sa mare, que no ho volia fer tant fort, se • n corre a sa

capella y se posa a cridar, tot agafant sa imatge de sa Mare de Déu
per ses faldilles.

— 11'1are - de - Déu des Socors! Correu, ajudeu -me! que • s dimoni
se m'emporta •s meu noi!

Y vet-aquí que sa Mare de Déu se • n baixa de l'altar ben depressa;
tani. depressa, que encara va trobar es dimoni a mig carrer, y, ab
un b.-.-.tó rodó, vinga pegar-li, vinga pegar-li : tant, que fins li va tren-
car sins banyes. Llavors es dimoni deixa en Xixenet y arrenca a córrer
que no va parar fins a ser a l'infern.

^" conten que, quan es altres dimoniets el. veren arribar tot
esbi • rniat, mal parat y sense banyes li preguntaven

-- D'ont vens?
'Y ell va respondre-is

De Tossab>
També van contar-me una variant de la tant coneguda rondalla

de Ics rateta, localitzant -la en una de les cases importants de Tossa.
Es prou sapiguda pera que us la conti ara : vos assenyalaré no més
les l,etites variants que potser interessin als folk-loristes. Comença
així :

«Sa rateta de can Rissech va trobar un dineret.»
Un cop empolainada y guaitant a la finestra, a totes les bestio-

les que li demanen pera casar-se '1s diu :
— Sí! ¿Veiam quin só fas?
Cap tonada o cant li agrada.
— P: ssau, passau, que no m'agradau -- els diu a tots; fins que

ve • 1 gat, que es acceptat, y • s casen.
Un dia que, com a bona mestressa de sa casa, fa un ansat de

sopes pera •1 seu home, a l'enfilar-se dalt de l'olla pera tastar-les cau
a dins.

El gat, a l'hora de dinar, arriba, s'escudella les sopes, y, pre-
nent la rateta per un galant tall ab que la seva dóna l'ha volgut rega-
lar, se la menja, y no s'adona que es ella fins que veu la cua.

A pesar del gran desconsol, conten que la va trobar tant rebona,
que es desde llavors que is gats van començar a menjar rates, y encara
no se n'han sabut desvesar.

JULITA FARNÉS 1í PAGÈS
(Seguirà)
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CRÒNICA DEI, CENTRE
MARÇ DE 191I

SOCIS ENTRATS DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE igii

RESIDENTS : Lluís Comella y Fleixà. — Joan d'Urruela y Morales. — Joan

Massó y Ventós. — Ricard Moragas y Gracia. — Joan d'Armengol de Pereyra.

— Enric Balet Durán. — Francisco Ardiz Morull. — Francisco Genové. — Seve-

rí Izaguirre. — Facundo Morral. — Emili Carbó. — Francisco Muns. — Joan

Rigall y Casajoana. — Pau Llorens y Gispert. — Ramon Forcades Palau. -

Antoni Gallardo y Garriga. — Josep Vilalta Rafols. — Josep M. a Armengol y

Viver.—Manel M. Armengol y Viver. —Levis Alexander.—Elíes Rogent y

Massó. — Josep M. a Armengol y Bas. — Miquel Samsó. — Rafel Llore nç Corn

-pañà. — Joan Fàbregas y Fontrodona. — Josefina Savall. — Agustí Campanyà.

— Bartomeu Bosch y Garriga. — Francisca Güell de Moxó. — Manel Vilà. —

Josep Mata. — Enric Mallot. —Andreu Vial. — Joan Mallol. — Josep Caries.—

Manel de Chopitea. - Estanislau Planas y Amell.—Baldomer'Esteve.=María

Rusiñol. — Ferran Coll y Castell. — Josep Planàs y Amell. —Emili Buxeres.-

Joan Augé. - Ricard Rocafort.—Enric Bartrolí. - Joaquim Ruvira de Lam-

pinet.— Joan Valentí.—Antoni Rocamora y Vidal.— Santiago de la Riva.-
Marian Recolons.— Josep Planas y Vila.—Amat Casajoana.—Ròmul Bosch y
Catarineu.— Antoni López Llausàs.— Joaquim de Quesada y Ferrer.—María
de Bofill de García de Quesada. — Narcís Ricart y Coll. — Marguerida Planas
de Bosch. — Lluís Gaspar. — Joan Ribot. — Antoni Cástell de Descatllar. -
Ignasi Coll y Castell. — Lluís Pujolar y Castells. — Josep Castelló Rabés. -
Josep M. a Martino. — Gregori d'Egiolor 'r — Emili Bertrana y Serra.
— Emili Solé. — Francisco Esquerdo y Grau. — Joaquim Lloret. — Sebastià
Barceló y Roca. — M. Soler y Farnés. — Pau Bertran y Fosés. — Josep M.

Camps y Fàbregas. — Gonçal Arnús y Pallós. — Joaquim Vivó y Soler. — Wal-
ter Horn. — Ramir Faro. — Alfons tensen y Carrera. — Esperança Gonzáles.
— Jaume Arau. — Josep López. — Josep M. de Guillem y Gómez. — Francisco
Cortina. — Josep Tapbioles Carné. — Pere Gatuán Ticó. — V. Corominas
Mendoza. — Ramón Garriga Lluís. — Antoni Creus y Palau. — Angel Suñé y
Marié. — Jaume Sans. — Joaquim Campañà. — Joan Arola Bosch. — Fran-
cisco Arola Bosch.

DELEGATS : Bartomeu Ramon y Capmany y Artur Pérez Cabrero, a Iviça.
— Mn. Pau Vila Timó, a Queralps.

EXCURSIONS

A BLANES, LLORET Y TOSSA. — Organitzada per la Secció de Fotografía
del nostre CENTRE, va realitzar-se dita projectada excursió durant els dies 25
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y 26 d'aquest passat mes de Març, ab assistencia dels companys Srs. Argullós,

Bordas, Campañà, Girona, Llatas, Madrenys, Roig (Gabriel y Joan), Salvany

y Soler y Escofet. Sortiren tots ells ab el primer tren de la via del litoral fins a

Blanes, desde ont se dirigiren cap a la platja y ermita de Santa Cristina y Llo-

ret, ont se pararen a dinar. A la tarda anaren vers la pintoresca població de

Tossa, trajecte que feren en carruatge perquè l'estat de la mar no '1s permeté

fer-lo en barca, com era • 1 llur propòsit. A Tossa hi feren nit, sortint al sent-demà

cap a Llagostera y Caldes de Malavella, ont prengueren novament el tren, retor-

nant a la nostra capital el mateix dia. El mal temps regnant va destorbar un

bon xic els propòsits y plans dels nostres companys. De totes maneres, l'excursió

va resultar ben profitosa.

A. XALET-REFUGI D'ULL DE TER. — Durant aquests mateixos dies, els
nostres amics Srs. Amat, Campañà y Sala, de la Secció de Sports de Montanya,

van efectuar aquesta interessant sortida, dirigint -se a Ull de Ter per la via natu-
ral Camprodon-Setcases -Murens, passant la nit dintre • 1 nostre xalet. La neu,
desde • 1 pla inferior dels Hospitalets en amunt, era ben abundosa y aguantava
regularment, malgrat la seva quantitat, que en molts llocs arribava a una
gruix:uria de niés de 2 metres, lo qual els permeté valer-se dels skis en tot

aquell trajecte. El mal temps regnant, y l'impetuós torb que imperava en els

cims, va impedir-los fer cap ascensió, retornant pel mateix camí capa Camprodon

y Barcelona, ont arribaren al matí del dia 27 del prop-passat mes.

RESSENYES D'EXCURSIONS

UNA EXCURSIÓ PER ANDORRA Y EL PALLARS. — Durant les sessions dels dies
3 y so d'aquest mes de Març, el nostre consoci Mn. Jaume Oliveras va donar
compte d'una de les seves moltes excursions montanyenques, descrivint, ab
son llenguatge pintoresc y fantasiós, varis dels itineraris, belleses y monuments
de les valls d'Andorra, de les serres de Sant Joan de l'Erm y Alt Pallars, y de
les riberes de Santa Madalena y Espot entre altres, presentant-se una bella
colecció de projeccions fotogràfiques.

UNA ANADA HIVERNENCA AL XALET DEL CANIGÓ. — El dia 17, el nostre
viç-president, D. Eduard Vidal y Riba, va ressenyar una excursió pel Canigó,
feta a ple hivern y seguint l'itinerari Vernet, vall de Sant Vicenç, serra de la

Casteille, pla dels Cortalets, Balatg y retorn al Vernet, presentant ab tal motiu

nombroses projeccions fotogràfiques, degudes en llur majoria als seus companys
d'excursió Srs. Gener y Roig.

UNA EXCURSIÓ PER L'ALT BERGADÁ Y SERRES DEL MOIXARÓ. — El nostre
amic y company D. Guillem de Barnola va descriure, el dia 24, l'excursió feta
aquesta mateixa temporada cap a Figols, Gosol y Cerdanya, seguint tota la
serra pirenenca desde coll Tarrés fins a coll de Jou, y aturant-se principalment
al davant de les pintoresques belleses de la serra del Moixaró, de la qual va
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presentar una artística colecció de vistes fotogràfiques que anaren projectant -se

durant el transcurs d'aquesta interessant ressenya.

UNA VISITA A VERONA Y UN PASSEIG PEL LLAC DE GARDA. — En la sessió

del dia 3r, darrera d'aquest mes, el nostre consoci D. Emili Llatas va fer una
ressenya d'una petita excursió efectuada durant un dels seus viatges per Ita-

lia, deturant-se a descriure la ciutat de Verona y les belleses naturals del gran

llac de Garda, presentant-se nombrosos clixés fotogràfics, que completaren l'aca-

bada descripció del Sr. Llatas.

SECCIO D'ARQUITECTURA

Durant aquest passat mes han vingut donant-se en el nostre CENTRE una

serie d'interessants conferencies orgánitzades per aqueixa Secció y que han anat

a càrrec dels Srs. Domenech, Bassegoda, Llatas y altres coneguts arquiteccs.

El dia 20, al vespre, va tenir Lloc una altra important sessió, organitz.ida
per la mateixa, a fi de parlar de la Reforma Interior que s'està portant a cap a
la nostra ciutat y ab l'objecte de tractar de la manera y forma com se realitza
dita obra d'urbanització desde • 1 punt de vista artístic. Va presidir la sessió •1
nostre benvolgut president, D. César A. Torras, fent ús de la paraula, ademés,
els senyors D. Geroni Martorell y D. Josep Puig y Cadafalch. Com a resum de
lo manifestat per dits senyors, varen ser redactades y aprovades unes conclu-
sions que seran presentades a l'Excelentissim Ajuntament de la nostra capital,
y que van tant solament dirigides a procurar el millorament de les dites obres
de Reforma y la conservació de diversos monuments arquitectònics la desapa-
rició dels quals sembla estar decretada. A ].'acte, que va veure-s força concorre-
gut, van adherir-s'hi varies corporacions artistiques de la nostra ciutat.

CONVERSES D'ARQUEOLOGIA

Veus-aquí • 1 resum-programa de les donades durant aquest mes per D. Pele-
grí Casades y Gramatxes :

Dia 8 : Conversa CXLIV (5. a de la ceramica grega en el periode classic).
De les àmfores panatenaiques. Llur objecte. — Plaques votives d'argila ab
figures negres. — Vasos ab figures rogenques sobre fons negre. — Els mestres
decoradors de vasos en el reglé v abans de J. C.

Diu 15 : Conversa CXLV. Els mestres decoradors de la ceràmica en la se-
gona meitat del segle v abans de J. C. — Socias y Brugos, Panfeus, Maeron y
Hieron. Llurs obres y estil. — Vasos ab figures policromes sobre fons blanc. -
Els lècits. Llur procedencia, destí y assumptes figurats en els mateixos. — La
cerámica en el segle iv. Son carácter. — Les lutrofores. Llur objecte y deco-
ració.

Dia 22 : Conversa CXLVI. Continuació de l'estudi dels mestres decoradors
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dels vasos en cl segle Iv abans de J. C. — Assumptes. — Lècits-aribaliscs.
Llur objecte y decoració. — Vasos ab relleus aplicats, de la segona meitat del

segle iv abans de J. C. Causes d'aquest estil. — Vasos imitacions dels metàlics.

Llur procedencia. — Els vasos figures. — El riton. — Acabament de la cerà-
mica grega efI el segle Iii de J. C. Son caràcter. — Influencies de l'art alexandrí.
— Vasos cirenaics. — Renaixement de l'art ceràmic en les ciutats ítalo-gregues.
Exemplars.

Día 29 : Conversa CXLVI. — De la ceràmica i.talo-grega. — Vasos campa-
nyensos. Llur caràcter. — Exemplars d'Assteas. — Assumptes. — Les flia-
ques. — Decadencia de la ceràmica en el segle III. — Vasos siamiensos y aretins.
— Dc- aparició dels vasos pintats. — Imitació dels metàlics. Darrers exemplars.
— Fiales. — Ceràmica del segle iI. — Les llanties d'argila. — Ceràmica esmal-
tada o vidriada. Son origen, desenrotllament y exemplars. — Ceràmica pintada
d'aplicació a l'arquitectura.

SECCI Ó D'ARQUEOLOGIÀ Y HISTORIA

El dia 15 d'aquest darrer mes de Març va quedar definitivament constituïda
dins d'^l nostre CENTRE la seva nova Secció d'Arqueología y Historia. Pera
formar la seva Junta Directiva van ser designats els senyors següents : D. Pelegrí
Casades y Gramatxes, president; D. Daniel Girona, secretari; D. Juli Vintró,
arxiver; D. Lluisa Ballés, D. Melcior Rodríguez Alcantara y D. Francisco Jorba,
vocals.

NOVA

EL XVIIL r" CONGRES PIRENEISTA. — Tal conc anunciàrem en el nostre
darrer número, el dia 19 del prop - passat mes de Març va celebrar-se a Tolosa
(Navarra), el XVIII.' 11 Congrés organitzat per la Federació Internacional de
Societats Pireneistes. El nostre CENTRE EXCURSIONISTA va estar-hi deguda y

dignament representat pel seu antic soci senyor Comte de Saint-Sand. La
sessió oficial tingué lloc al saló de sessions de l'Ajuntament, essent presidida
per D. Ramon Iragusta, president del <Ski Club Tolosanou, y actuant de secre-
tari, el que ho es de la federació, M. Le Bondidier.

Després de tractar varis altres punts que estaven a l'ordre del dia, va
donar-se llegida d'una Memoria de Mr. Maussier sobre la conservació de la

fauna pirenenca; va parlar-se de les qüestions referents a repoblació forestal,
y habilitació de guies, y va acordar-se celebrar l'any vinent el campeonat de
Sports d'hivern de la Federació, a Catalunya, deixant al nostre CENTRE l'or-
ganització del mateix. En el número vinent donarem més detalls referents an
aquest particular.
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El proper congrés o reunió de la Federació Pireneista, tindrà lloc el vinent

mes d'Agost a la vila de Cauterets.

Omissió. En el número passat y al peu de l'article referent a La Set-

mana de Sports d'Hivern, varem oblidar de consignar que • 1s clixés reproduïts

per medi deis gravats que l'acompanyaven eren dels senyors Branguli, Sala,

Botey, Puget, Mas y Delgac, lo que • ns complavem en fer constar.

SECCIÚ METEOROLÒGICA

ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE VIELLA (VALL D'ARAN)

RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE MARÇ

	

TEM PERATURES (A L'OMBRA) 	 PRESSIONS BAROMETR100ES

AVYALNIVELLDELAMAR

MITGES MENSUALS[ MÁXIMA	 MÍNIMA	 MITGES MENSUALS

8 MATÍ	 8 TARDA EN 2.1. IlOR1i5	 EN 24 IIORES	 8 Moll	 8 'PARDA

2°.56	 4°.24	 17°. (dia 29) —6°.5 (dia 26)	 76532 mm.	 764'73 mm.

	

Dies serens . . to 8 m.	 12 8 t. I Dics de pluja . .	 9

	

» nuvolosos. to	 11	 II	 »	 » de neu. . .	 1

ESTAT DEL CEL.	 » coberts. . t t	 »	 8 »	 » de glaçada . 15
» de calaniarça 1

HUMITAT RELATIVA i	 NÚVOLS	 II	 NUVOLOSITAT

MITGES MENSUALS	 CLASSE DOMINANT	 MITGES MENSUALS

ó MATI	 8 TARDA	 8 MATÍ	 8 TARDA	 8 \IAT1	 9 TARDA

7912	 7722 	 CIRRUS ^CUMULUSjj	 5'87	 5'Ig

VENT

DIRECCIÓ DOMINAN "[ VELOU.l t AT: RN 24 uIORFS

TOTAL DE PLUJA MENSUAL: 41 ' 1 Inn,. I	 8 MATÍ	 8 TARDA	 MITJA MENSUAL

)) DE NEO	 »	 009 mts. l^

	

NNE.	 NNE.	 4'2o kms.

J. s. s.

El CENTRE EXCURSIONISTA OS CATALUNYA y la Direcció del BUTLLETÍ deixen
íntegra als respectius autors la responsabilitat deis treballs firmats.

Barcelona. —Tip. «L'Avenç»: Rambla de Catalunya, 24. —Telèfon t 15
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