
ANY XXV	 BARCELONA, ABRIL I9I5 	 NÚM. 243

.Butlletí
del

Centre Exctirsioflista de Catalunya

LES BODES D'ARGENT Vint -i-cinc anys de vida!

Vint -i-cinc anys de sem-

DE NOSTRE BUTLLETÍ brar arreu, per tots els

indrets de nostra esti-

mada terra, la llavor que a no tardar ha d'escla-

tar en gaia florida! Ben -haja el poble que t'ha

aixoplugat per un quart de segle! Ben-haja l'en-

titat que t'ha donat alè perquè poguessis seguir

ton triomfal i enlairat peregrinatge!, doncs que

això vol dir fe, amor i constancia. d Nostres

avant-passats ens llegaren tot un patrimoni que

tal vegada es malversava per la falta de coneixe-

ments de lo que havíem sigut i podem ésser,

quan esdevingué ta aparició. Beneit sigues! Ata

veu, aixequem la testa, conservem i restaurem

els monuments, restablim sanes costums, i, des

dels Inés alts cimals a les valls més tenebroses,

ressona el crit de patria. Per això t'engala-

nem; per això els teus fundadors, cofois de la

seva obra, t'ofereixen avui perfumades flors.

Camina envers ton ideal, que és noble; i fem

vots perquè al celebrar tes bodes d'or hagis

assolit el que et proposes : el renaixement cultu-

ral i, amb ell, la personalitat de nostra terra.
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AHIR I DEI'IÀ

A
vui, al commemorar el vint-i-cinquè aniversari de l'aparició
d'aquest BUTLLETí, commemorem també el vint-i-cinquè ani-

versari de la fundació del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

com a tal, com a resultant de la fusió de l'Associació Catalanista
d'Excursions Científicas» (creada a l'any 1876), de la qual és conti

-nuador, amb l'Associació d'Excursions Catalana», nascuda en 1878
en un moment de petites dissidencies.

Avui fem un petit descans per esguardar la tasca realitzada, per
veurer el camí recorregut, per ovirar a nostre entorn els fruits saboro-
sos de vint-i-cinc anys de constant actuació patriòtica. Mes la nostra
parada, el nostre descans, ha d'ésser sols momentani; i després de
veure la via recorreguda, havem de dirigir un esguard a la que encara
ens falta recórrer, la qual no és pas curta, si bé és ben oviradora.
Havem de mirar al nostre darrera, al nostre ahir, com en un espill
revelador, com una realitat ja passada; mes ens cal mirar a nostre
enfront, al nostre demà, corn un desig esperançador, com una idealitat
no assolida. El passat ens ha de servir d'esperó per al pervindre.

Avui a l'esguardar a nostre darrera hi veiem un ahir gloriós,
constituït per una vida de treball fecunde i encoratjador; a l'esguardar
a nostre enfront hi veiem un demà rialler, constituït per belles tasques
a realitzar. Ahir ens aidà una generació plena d'entusiasmes i des-
prendiments; per a demà havem de recabar l'apoi de la nova generació
que puja i es forma, rublerta d'esperances i nobles anhels.

Avui estem a mig camí d'una ascensió gloriosa vers el cim de-
sitjat. Avant, companys! Els nostres predecessors ens mostren bella-
ment l'obra realitzada fins avui. Amunt sempre nostra via vers el
cim; no ens parem; correm tots, excursionistes catalans, a redossar-
nos a l'escalf del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA; i treballem
tots per oferir als esdevenidors la nostra obra, per servir-los de nova
graonada per continuar amunt la seva marxa ascendent vers el cim,
sempre atraient i mai assolit, com atraienta és nostra tasca i no
assolida encara és nostra finalitat.

EDUARD VIDAL i RIBA



CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 9I

MEMORIA
escrita amb motiu del XXV aniversari de la
Fundació del Centre Excursionista de Catalunya

E RA el dia 7 d'abril de l'any 1891 que per primera vegada es reuníen
en Junta General els socis del novell CENTRE EXCURSIONISTA DE

CATALUNYA, procedint a la seva definitiva constitució com a resultat
del agermanament, de la fusió, de l'«Associació Catalanista d'Excur-
sions Científicas» i de l'«Associació d'Excursions Catalana,>, les dues
entitats excursionistes llavors existents, que veníen des d'anys tre-
ballant amb fe i entusiasme, contribuint poderosament a la renaixença
cultural de la nostra patria.

Vint-i-cinc anys fa que fou creat el nostre benvolgut CENTRE,

seguint una vida de constant treball, d'encoratjadora poixança,
de resultats pràcticament profitosos i esperançadors, i essent per
tot-hom respectat; resistint sempre les contrarietats de la vida so-
cietaria, mantenint-se amb honrada fermesa com a llar pairal de
l'excursionisme català, i obrint amorosament els seus braços a tots els
que a son redós se van agermanant, freturosos de confortador escalf
patriòtic i guiats per son amor a la terra, a ses valls i muntanyes,
monulnents, institucions, costums, llengua i demés que formen el cos
i l'ànima de la nostra aimada Catalunya.

Just és, doncs, que en aquesta diada ens congratulem de fet sem-
blant, commemorant el XXV aniversari del nostre CENTRE EXCUR-

SIONISTA, dirigint l'esguard vers el camí realitzat, perquè ens serveixi
d'esperó, de confortament, per seguir les tasques tant coratjosament
empreses i mantenir ben alt i digne el bon nom i l'estima de la nostra
corporació.

Des de l'any 1872 furgava en la pensa d'algún bon patriota l'idea
de constituir una associació excursionista. L'incansable escriptor Josep
Fiter i Inglès, llavors en el ple de la seva jovenesa, i avui retut i de
nosaltres separat per cruel malaltía, ho venía exposant an alguna de
les seves íntimes amistats, llençant així aqueixa idea i sembrant la
bona llavor, que, ben assaonada seguidament, no havía de trigar a
arrelar i a oferir sos fruits esplendorosos. Poc temps després es for-
mava particularment la X, societat de dotze individus, creada a l'ob-
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jecte de recórrer la nostra terra per ben conèixer i admirar les seves
innombrables belleses. Així quedava constituida, encar que en forma
ben rudimentaria i de poca volada, la primera societat excursionista
a la nostra Catalunya. Mes això era poc : eren de desitjar més extensos
horitzons, més camp d'acció, més força; i per a això calía anar més enllà,
donar més impuls an aquelles iniciatives, més vigor an aquell migrat
organisme. I això esdevingué sens trigar gaire.

Un dia, el 26 de novembre de 1876, un dels individus de la X, el
nomenat Josep Fiter i Inglès, realitza una petita excursió al veí turó
de Mongat, junt amb sos companys Marçal Ambròs, Jaume Faralt,
Pau Gibert_i Ricard Padrós; i allí mateix els excita a constituir serio-
sament una societat excursionista de més volada i empenta, i, obtenint
la llur adhesió, forma, crea i constitueix ràpidament, i quasi per sorpre-
sa, l'Associació Catalanista d'Excursions Científicas», en la qual se-
guidament entraren la majoría dels que componíen la X (que quedava
disolta al cap de poc), figurant entre ells el que avui encar, sortosa-
ment, ens presideix, el nostre benvolgut company D. César August
Torras.

Aquesta, l'Associació Catalanista d'Excursions Científicas», és
i deu ésser tinguda per la primera veritable societat excursionista
catalana, de la qual ens considerem, i legalment som, fidels continua-
dors; i el 26 de novembre de 1876 és i deu ésser la data inicial, el punt
de partida, el començ de la nostra actuació, mai interrompuda i sempre
progressivament continuada.

L'Associació Catalanista d'Excursions Científicas» tingué la seva
primera reunió el dia 3 de desembre de 1876, sota la presidencia de
D. Romàn Arnet, nomenant-se la seva primera Junta Directiva, que
quedà formada pels.senyors D. Josep Fiter i Inglès, president; D. Mar-
çal Ambròs, secretari, i D. Pau Gibert, tresorer; als quals, pocs dies
després, s'ajuntava D. Eudald Canibell en qualitat de secretari segón.
Son objecte i fi primordial era, segons l'article primer de sos estatuts
socials, investigar tot quan mereixés la preferent atenció, sota els
conceptes científic, literari i artístic, a la nostra benvolguda terra; per
lo qual se dividí en tres diferents seccions : Científica, Artística i Li

-teraria; els primers presidents de les quals foren els senyors D. Romàn
Arnet, D. Ursí Mitjans i D. Ramón Arabía i Solanas, respectivament,
que des del 4 de febrer de 1877 completaven la seva primera Junta
Directiva.

El dia 2 de maig d'aquell mateix any es constituí i nomenà la
Junta Directiva definitiva, que quedà formada pels senyors D. Josep
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Eu primer terme : Pau Gibert, Josep Fiter Inglès i Eudald Canibell

Eu sebón terme : Ramón Ambrós, Marçal Amorós i Romüu Arnet
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Fiter i Inglès, president; D. César August Torras, secretari-primer;
D. Eudald Canibell, secretari segón; D. Carles García Vilamala, tre-
sorer; D. Romàn Arnet, president de la Secció Científica; D. Ursí

Mitjans, president
interí de l'Artística,
qui fou després subs-
tituït per D. Ramón
Padró; i D. Joaquim
Riera i Bertràn, pre-
sident de la Litera-
ria; essent d'advertir
que a començos del
següent any (1878)
es constituí la Sec-
ció Topogràfica-Pin-
toresca, de la qual
fou primer presi-
dent el ja esmentat
D. Carles García Vi-
lamala.

El domicili social
de 1'«Associació Ca-
talanista d' Excur-
sions Científicas»,
des de mitjàn any
1877, fou el segón
pis de la casa núme-
ro io del carrer del
Paradís, el lloc més
alt de la Barcelona

FRANCESC UBACH i V1NYET:.	 vella, on havía sigut
Ultim president	 edificat 1'antiquís-

de 1'«Associació Catalanista d'L\cursious Científicas„ 	 sim temple d'Hèr-
cules i on se conser-

vaven i es conserven tres de les grandioses columnes que n'han
quedat, allí mateix emplaçades, a redós i a l'entorn dels capitells de
les quals celebrava sos actes aquella benemèrita associació. No cal
dir que aquell local, notablement reformat, és el mateix estatge que
encara avui dia ens aixopluga. Fins an aquella data havía tingut el
seu estatge en el carrer de la Fenosa, domicili del Sr. Canal i Fabrer.

El dia iq de setembre de l'any 1878 se celebrà nova Junta general
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de 1'«Associació Catalanista d'Excursions Científicas», traslluint-s'hi
les petites discordies i dissidencies que niaven en son si, les quals moti-
varen en aquell acte la retirada de la Mesa; i dos dies després, o sigui
el 21 de setembre de 1878, quedava fundada l'Associació d'Excursions
Catalana» fruit d'aquella escisió; la qual tingué com a estatge el que
ho era del «Fomento
de la Producción Na-
cional,) (carrer dels
Gegants, núm.., pri-
mer pis). La seva pri-	 t} s (
mera Junta Directiva
fou constituïda pels
senyors D. Francisco'	 fa ^ l ^^''ut

Xavier Tobella i Ar-	 ^^^
gila, president; D. Jo-
sep Fiter i Inglès, con-^
servador; D. Ramón
Arabia i Solanas, bi-
bliotecari; D. Rafel
Tintoré Oliveras, tre-
sorer, i D. Eudald Ca- '
nibell, secretari; mes-
tres que la de la «Cata-
lanista» la formaven
els senyors següents
des de la nova Junta
de 28 de setembre de
1878: D. Eduard Tà-
maro, president; don
Josep M. `alls i `Ti_	 ^ FRANCISCO DE S. MASPONS I LABRÓS
cens, tresorer; D. Cé-	 Ultim president
sar A. Torras, secre-	 de ]'«Associació d'Excursions Catalana»

tari primer; :D. Heri-
bert Barallat, secretari segón; i D. Frederic Bordas, D. Ramón So-
riano, D. Joaquim Riera i Bertràn i D. Carles García Vilamala, com a
presidents de les Seccions Científica, Artística, Literaria i Topogràfica

-Pintoresca, respectivament.
Dues dates memorables per a fer ressaltar en aquest moment són

les de 20 i 3o de novembre de 1878, en que aparegueren respectiva-
ment, per primera vegada, els Bulle/is de ]'«Associació d'Excursions
Catalana», i de ]'«Associació Catalanista d'Excursions Científicas»,



O6	 BUTLLETÍ DEL

dels quals és continuador el nostre BUTLLETÍ DEL CENTRE ExCUR-
SIONISTA DE CATALUNYA, el qual fa ara vint-i-cinc anys que surt amb
aquesta seva denominació.
.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

L'escisió i diferencies hagudes entre la «Catalanista» i la «Catalana»,
entre les colles de la Farigola i del Sant Dios literari, com llavores eren
nomenades familiarment i despectiva, aquelles dues associacions ex-
cursionistes, no fou pas causa de defalliments, de destrucció, de mort,
ans al contrari, la natural rivalitat entre elles serví d'esperonament
per a les llurs tasques respectives, motivant en totes dues activitat,
expansió, obra constructiva, vida profitosa. Totes dues anaren fent
llur via, i l'una i l'altra s'anaven apropant novament, sentint la se-
paració llur amb general racança i amb ansies d'agermanament.

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
Les excursions foren, naturalment, el medi principal i preferit

per realitzar, l'<»Associació Catalanista d'Excursions Científicas», la
finalitat per la qual havía sigut creada; dividint aquelles en oficials
i privades : les primeres sota l'organització i direcció de la seva Junta
Directiva; les segones degudes a les iniciatives particulars i privada-
ment realitzades per algún o alguns dels seus associats.

Prop de cent cinquanta en realitzà l'Associació Catalanista
d'Excursions Científicas», amb el caràcter d'oficials, sens comptar les
visites als monuments, museus i col • leccions de la nostra capital i apart
de les innombrables realitzades particularment pels seus associats,
les quals fomentava també amb gran decisió i entusiasme.

Les primeres excursions oficials les efectuà pels encontorns de
la nostra ciutat i per les veïnes comarques de la Maresma, pla del Llo-
bregat, serres de Llevant i de Ponent, Vallès, i Penedès. La plana de
Vich, el baix Montseny i la comarca de Bages foren seguidament
visitades; i pel juny del 188o es portà a cap la primera excursió pire-
nenca amb caràcter oficial, seguint-se el següent itinerari : Ripoll,
Ribes, Queralps, Nuria, Puigmal, Coma de Vaca, Tragurà, Llanàs,
Camprodón i Sant Joan de les Abadesses. A mida que l'eAssociació» va
fent sa via, les excursions augmenten en importancia, estenent-se per
totes les comarques i encontrades de la nostra Catalunya; i, al costat
de les excursions visites als nostres més remarcables monuments arqui

-tectònics que ens han llegat passades generacions en penyora i recor-
dança de patriòtiques grandeses (Sant Cugat del Vallès, Sant Martí
Sarroca, Sant Pere de Casserres, Poblet, Santes Creus, Sant Benet de
Bages, Sant Pere de Roda, Castelló d'Empuries, Tarragona, Manresa,
Vallbona de les Monges, Bellpuig, Ripoll, Sant Joan, 1'Estanv, Giro-
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na, Vich, Lleida, Besalú, Elna, Sant Martí de Canigó, i tants i tants
altres que en formosa barreja podríem anar esmentant), trobem les
excursions i escalades a les nostres alteroses serres i enlairats cimals
del Montserrat, Sant Llorenç del Munt, Montseny, les Guilleríes,
Puigsacau i serralada pirenenca; corrent-se així per tots indrets la
nostra catalana terra
en forma atractívola i
profitosa.

I, al costat d'aques-
ta tasca, veiem 1'uAsso-
ciació Catalanista de
Excursions Científicas»
organitzant i realitzant
una serie d'exposicions,
concursos, certamens,
vetllades artístiques,
conferencies i altres ac-
tes que la posen al da-
vant del moviment cul-
tural de la nostra patria
en aquella no llunyana
època. 1 així, al costat
de concerts musicals i
:sessions literaries, la
veiem organitzar pe-
riòdicament vetllades
commemoratives de la
seva fundació, de la
diada de Sant Jordi,
festa patronal de Cata-	 ANTONI Rurnó 1 LLUCH

lunva; de la reinstaura-	 Primer president

ió	 Florals	 del CENTRE EXCURSIONISTA ue CA rALUNYAc dels Jocs	 , 
festejant els autors pre-
miats que figuraven en el rengle dels seus associats; i altres de necro-
lògiques per enaltir la memoria i perpetuança d'aquells de sos com

-panys que la mort malestruga anava arrabaçant.
1, com si això encar no fos prou, la veiem celebrar ben sovint

sessions interessantíssimes, en les quals es dóna compte-ressenya de
les excursions oficials i particulars que s'anaven realitzant; i confe-
rencies ben notables sobre temes diversos a càrrec de persones com

-petents, fent que per sa tribuna anessin desfilant totes aquelles els

^3
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noms de les quals indicaven alguna cosa dins l'intel'lectualitat ca-
talana. Entre altres són de recordar les que sobre Arqueología va do-
nar D. Eduard Tàmaro durant els anys 1878 a 1881, les referents a
l'Art gòtic donades pel mateix, les de Literatura catalana antiga per
l'Antoni Aulestia i Pijoàn, les de Literatura catalana moderna per
en Joaquim Riera i Bertràn, les d'en Modest Vidal sobre Música re]i-
giosa i popular, les d'en Lluís Domènech i Montaner sóbres Nocions
de Geología (any 1884), les de 1'Heribert Mariezcurrena referents a la
Fotografía aplicada a l'excursionisme, les de l'Antoni Torrents i Tor-
ras sóbres Catalans i Aragonesos a Sicilia, les d'en Pere Company sobre
Taquigrafía, les del ja esmentat Aulestia i Pijoàn sóbres Excursio-
nistes catalans cèlebres, les d'en Lluís M .  Soler i Puig referents a la
Marina catalana, a l'edat mitjana, i les d'en Joaquim Olivó i Formentí
sóbres l'Art romànic a Catalunya. I entre els noms dels que honraren
aquella tribuna donant conferencies diverses o ressenyant excursions
realitzades, podem citar, entre més d'una omissió i apart dels ja no-
menats, els de Josep Ixart, Andreu Balaguer i Merino, Francisco
M. Tubino, Comte de Belloch, Josep Reig i Vilardell, Romàn Arnet,
Ramón Soriano, Joan Feliu i Codina, Ramón Arabía i Solanas, Josep
Fiter i Inglès, Heribert Barallat, Josep d'Argullol, Eudald Canibell,
Felicià Marí, Jaume Arolas, Eduard Toda, Pere Alsius, Jaume Bala-
gueró, Eduard Castellet, Artur Masriera, Josep M. Valls i Vicens,
Joaquim Batet, Lluís Ferrer, Joaquim de Moner, Joan Llopis Bofill,
Lluís Cabello, Claudi Duràn i Ventosa, Francisco Flos i Calcat, Es-
teve Suñol, Josep Puig i Cadafalch, Francesc Carreras i Candi, Pau
Parassols, A. Monner, Ferràn de Sagarra, Lluís Tintoré i Mercader,
Miquel Galtés, Francisco Gras, César August Torras, Alfred Gaza,
Antoni Massó, Enric Masriera, Guillem A. Teli i Lafont, Pere Santama-
ría, Gaietà Cornet i Mas, Pierre Vidal, Agustí Valls i Vicens, Pere Doria,
Joan Pons i Massaveu, Joaquim Cabot i Rovira, Antoni Balmaña,
Josep de Rosselló, Enric Girbal, Joan A. Tusquets, Valentí Almirall,
Jacint Verdaguer, Lluís Alvarez, Comte de Centelles, Claudi Omar,
Antoni Rubió i Lluch, Joaquim de Gispert, Jacint Torras i Reyetó,
Sebastià Farnés, Salvador Solà, Pelegrí Pomés i Pomar, Jaume Ba-
laguer, Ramón M. Bolós, Jaume Sturzenegger, Teodor Creus, Joan
Cardona, Alfons Solà, Bonaventura Reuter, Joaquim Guasch, Jaume
Arolas, Francisco Bordas, Antoni Palau, Miquel Sitjar, Felip d'Hita,
Ignasi Melé, Pelegrí Casades i Gramatxes, Odo Martí, Joaquim M.
Gay, Josep Ricart i Giralt, Celestí Barallat, etc., etc.

Com a actes remarcables de la «Catalanista, havem d'esmentar
l'assistencia, degudament premiada, a l'Exposició Universal de la
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nostra ciutat, l'organització d'una interessant Exposició de Fotogra-
fíes, l'establiment d'un Curs de Dibuix a càrrec de l'Alexandre de
Riquer i d'en Pere Company, la celebració del Certamen de Vallfo-
gona de Riucorp, en 1879; l'assistencia a la reunió dels Clubs Alpins
a Luz i Gavarnie, en 188o; l'intent, en part realitzat, de construcció
de l'Observatori Refugi del Montseny, en 1881; la creació, a l'estatge
social, de la Galería de Catalanistes il-lustres, començant per en Par-

PRIMER ESTATGE DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

cerisa; les continuades gestions envers la bona conservació dels nostres
monuments arquitectònics, i les seves publicacions notabilíssimes,
entre les quals cal fer ressortir l'Album 5intoresc monumental de Ca-
talunva, amb sa gran edició, composta de dues col-leccions de 25 i
48 vistes heliogràfiques amb llurs corresponents descripcions, i sa
petita edició,: formada per les tres col-leccions referents a Poblet,
Montserrat i Santes Creus.

Entre les publicacions periòdiques de l'Associació,> hi ha el But-
lletí mensual que publicà des de 3o de novembre de 1878 fins a 31 de
janer de 1891 amb el nom de L'Excursionista, i les seves 27emorias,
de les quals aparegueren els volums I, II, III, VII i VIII, corresponents
als anys 1876-1877, 1878, 1879, 1883 i 1884, respectivament. Haría
publicat també el illemorànducm del excursionista, de pràctica utilitat,
i les dues fulles d'instrucció arqueològica i geogràfica.
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- Per acabar aquest lleugeríssim inventari de les tasques de l'eAsso-
ciació Catalanista d'Excursions Científicas», havem de fer avinent
que durant els anys de la seva existencia en foren presidents, a més
dels ja esmentats senyors D. Josep Fiter i Inglès i D. Eduard Tàmaro,
D. Josep d'Argullol, D. Joaquim Riera i Bertràn, D. Antoni Aulestia
i Pijoàn, D. César August Torras i D. Francesc Ubach i Vinyeta;
havent ocupat altres càrrecs en les seves Juntes Directives, a més dels
ja nomenats senyors Ambròs, Gibert, Canibell, Arnet, Mitjans, Arabía,
García Vilamala, Padró, Valls i Vicens, Barallat, Bordas i Soriano,
els següents : Jacint Torras i Reyetó, Antoni Torrents i Torras,
Josep Rodoreda, Marcelí Solano, Antoni Gaudí, Comte de Belloch,
Antoni Massó, Joaquim Olivó, Pere Company, Artur Osona, Francisco
Manel Pau, Artur Pedrals, Ignasi Melé, Juli E. Tarrats, Artur Mas-
riera, Pelegrí Casades, Antoni Rubió i Lluch, Ramón Vergés, Josep
Ricart i Giralt, Joan Cardona, Lluís M .  Soler, Artur Domènech, Gaietà
Cornet, Joaquim Cabot i Rovira, Jaume Balaguer i Merino, Lluís
G. Ferrer, Casimir Faura, Sebastià Farnés, Francesc de Boter, Joan
Llopis Bofill, Lluís Domènech i Muntaner, A. Font de Boter, Joan
Millet, Francesc Rogent, Bonaventura Reuter, Joan A. Tusquets,
Pere Santamaría, Joan Pons i Massaveu, Antoni Palau, Alfred Gaza,
Eduard Castellet, Jaume Oliver, Josep Puig i Cadafalch, Francisco
Flos i Cabot, Francesc Carreras i Candi, Casimir Brugués, Ferràn de
Sagarra, Antoni Bulbena, Claudi Duràn, Josep Roig i Puñed i Jaume
Novellas de Molins.

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
Tots els petits comentaris i alabances dirigides a la «Catalanista)

poden igualment aplicar-se a 1'«Associació d'Excursions Catalana»,
la qual, amb no menys braó, entusiasme i èxit profitós, anava seguint
sa via venturosa i treballant sens defalliments de cap classe.

Havem vist ja la causa i la data de la seva fundació : anem ara
a veure la tasca per ella realitzada.

Son objecte queda sintetitzat en l'article primer de son regla-
ment : recórrer el territori de Catalunya i comarques veïnes per estu-
diar-ne i fer-ne conèixer les belleses naturals i artístiques, les tradi-
cions, monuments i antiguitats, els costums típics, cants populars i
particularitats de llenguatge, i, en fi, les produccions de tota mena,
així les perdudes que convingui restablir com les d'avui en dia. Les
excursions oficials i col • lectives, i les particulars, foren son principal
medi i alta finalitat. Més d'un centenar en realitzà de les primeres,
visitant també les diferents comarques i regions de la nostra Cata-
lunya, començant pel Camp de Tarragona, el Vallès i el Penedès, i
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efectuant-ne, entre altres d'importants, a Mallorca i al Pireneu
francès, realitzant atrevides ascensions a sos enlairats cimals. Les
excursions particulars portades a cap per socis de l'«Associació d'Ex-
cursions Catalana», de les quals es donava compte en les reunions
de la mateixa, foren
ben nombroses i ben
interessants.

Les tandes de conf e
rencies organitzades
perla «Catalana» com-	 i
petiren dignament	 -
amb les de la «Ca-
talanista». Al costat
de les innombrables
sessions ressenyant
excursions diverses,
ne trobem, també en
gran nombre, sóbres
temes variats refe-
rents a les diferents
branques culturals
conreades en aquell	 1
temps a la nostra ciu-
tat amb tot l'entu-	 -
siasme d'aquella èpo-
ca de renaixement
patri. Cal aquí recor	 /
dar, entre altres con-
ferencies, el Curs de	 CENTRE EXCQRSIOSISTA DE CATALUNYA : FATXADA

Astronomía a càrrec
de D. Isidre Martí i Turró, i les donades en sos primers temps per don
Bonaventura Ribas, D. Honorat de Saleta, D. Gaietà Vidal de Valen-
ciano, D. Fráncisco de P. Benesat, D. Lluís Cabello, D. Francisco X.
Tobella, D. Ramón Arabía i Solanas, D. Lluís Domènech i Montaner,
D. Josep Fiter i Inglès, D. Josep Griera, D. Salvador Sanpere i
Miquel, D. Josep Ricart i Giralt, D. Antoni Fórmica-Cossi de Coro-
nado, D. Leandre Pons i Dalmau i D. M. Escudé Bartolí, sóbres dife-
rents punts d'art, historia, literatura, arqueología, ciencia, etc., etc.
Altres conferencies i ressenyes d'excursions foren seguidament do-
nades o llegides pels senyors Artur Osona, Vicens Plantada i Fo-
nolleda, Josep Alsina Lubian, Enric i Joan Bru Sancliment, Valentí
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Almirall, Cels Gomis, Jaume Massó i Torrents, Pere Alsius, Fran-
cisco Maspons i Labrós, Enric Claudi Girbal, Jaume Monràs, Vicens
Grenzner, Artur Bofill, Lluís Rérolle, Romàn Arnet, Francisco Llorens
i Riu, Ricard Costa, Sadurní Ginestà, Josep Galceràn, Maurici Gour-
don, Fidel Fita, Manuel Belau, Caius Cardellach, Comte de Saint

-Saud, Simón Alsina Clos, Josep Brunet Bellet, Joan Rubio de La-
serna, Alvar Verdaguer, Pere Vives, Raimón Gili, Josep Cortils i
Vieta, Francisco Gras i Elías, Mariàn Aguiló, Pierre Vidal, Agustí
María Gibert, Francesc Comerma, Teodor Creus, Carles Bosch de la
Trinxería, Miquel Cuní i Martorell, Ignasi Farré i Carrió, Joan Segu-
ra, Jacint Tort i Daniel, E. A. Martel, Eudald Canibell, Joan Roca,
Francisco Agell, Domingo Torrent, Ildefons Igual, Pau Bertràn i
Bros, Josep Castellanos, i algún altre que devem oblidar; devent fent
constar que, a més de les dites conferencies, es donaren a conèixer
diferents altres treballs d'autors diversos, que eren llegits en les ses-
sions celebraderes i en les vetllades organitzades per motius i cir-
cumstancies diverses.

L'<»Associació d'Excursions Catalana» donà especial preferencia
als treballs referents a Foll.-lore, creant en son si una Secció dedicada
a son estudi i divulgació, de la qual fou primer president D. Gaietà
Vidal de Valenciano, i publicant una «Biblioteca Popular», de la qual
formaven part els sis volums : Lo llam5 i els temporals, Meteorología
i agricultura popular, i Botánica Popular, de D. Cels Gomis; Qüentos
populars catalans, de D. Francisco de S. Maspons i Labrós; Ethología
de Blanes, de D. Josep Cortils i Vieta, i la Miscelanea ¡olk- lògica, dels
senyors Almirall, Arabia, Bosch de la Trinxería, Bru, Cortils, Gomis,
Maspons i Labrós, Cusí, Roca, Segura i Vidal de Valenciano.

Publicà, de més a més, la «Catalana», els seus Anuaris, corres-
ponents als anys 1881 i 1882, i el Butlletí, des de 20 novembre de 1878
a fi del 1890; publicacions interessantíssimes, que, junt amb les ja
esmentades deia «Catalanista », constitueixen una veritable font d'in-
vestigació i estudi, de la qual molts autors s'han sadollat profitosa-
ment. Com a folletí publicà igualment el Catàlech de la Flora de la
vall de Nuria, de l'Estanislau Vayreda i Vila; l'Estudi hidrològich de
la montanya de ]llontserrai, d'en Josep Ignasi Ursul; i altres petits
treballs o conferencies en son si donades. Cal esmentar també, entre
les seves publicacions, l'obra d'en Salvador Sanpere i Miquel Un
estudi de To/onomàstica catalana, llorejada en un dels certamens per
1'eAssociació» organitzats. A més cal fer constar que, amb el nom i el
segell de la «Catalana», l'Artur Osona va anar publicant les seves no-
tables guies.
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L'eAssociació d'Excursions Catalanas vetllà constantment per
la bona conservació dels nostres monuments, i contribuí poderosa-
ment a la restauració d'algún d'ells, cooperant a tota obra de cultura
i patriotisme que s'iniciés a la nostra terra. En foren presidents, a
més de l'esmentat Sr. Tobella, els entusiastes excursionistes, i homes
de gran saber, D. Ramón Arabia i Solanas i D. Francisco de Sales
Maspons i Labrós; ocupant càrrecs en les seves Juntes Directives, a
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més dels nomenats Srs. Fiter, Tintoré i Canibell, D. Artur Bofill,
D. Romàn Arnet, D. Pere Clapés, D. Marçal Ambròs, D. Ramón Ave-
llana, D. Miquel Utrillo, D. Antoni Elías de Molins, D. Isidre Martí,
i Turró, D. Joan Bru Sancliment, D. Josep Alsina Lubian, D. Fran-
cisco Sampere, D. Simón Alsina i Clos i D. Jacint Tort i Daniel.

L'«Associació d'Excursions Catalana*, seguint al «Fomento de la
Producción Nacionals, en el local del qual venía hostetjant-se, passà
a tenir son domicili al carrer Comtal, número 35, primer pis, i a la
plaça de Santá Agna, número 4, segón.

I_a dualitat d'associacions excursionistes, deguda a dissidencies
i personalismes, fou sempre tristament sentida pels veritables excur-
sionistes que de bona fe formaven la majoría d'amdúes societats, els
quals anib tota racança veien aquella separació i treballaven afanyo-
sos pel llur agermanament, convençuts que, amb 1'unió de totes dues
formant un sol organisme, es podría treballar més profitosament,
espandint més i més l'obra de l'excursionisme català.
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Aquests desitjos, mil voltes expressats, cristallitzaren ja a comen-
ços de l'any i88o, prenent l'iniciativa la «Catalanista»; i, després de
diferents reunions i juntes, s'arribà a la concreció o establiment
d'unes bases per arribar a portar a la pràctica la projectada fusió,
que no va reeixir. En 1882 se'n tornà a parlar amb caràcter oficial, re-
unint-se expressament per a tractar-ne les Juntes generals de la «Cata-
lanista» i de la «Catalana»; mes tampoc s'arribà a un acord. Posterior-
ment, al començar l'any i8go, se'n parlà per tercera vegada, acordant
1'«Associació Catalanista d'Excursions Científicas» i 1'«Associació d'Ex-
cursions Catalana» anar dreturerament a la tant desitjada fusió, i
delegant tot poder i facultats als llurs respectius presidents, que
llavors eren D. Francesc Ubach i Vinyeta i D. Francisco de Sales
Maspons i Labrós, per portar-la a feliç terme. Aquell desig lloable es
vegé realitzat; aquella perseverancia tingué la seva recompensa : el
22 de setembre de 1890 la fusió quedava realitzada després de perfet
acord, que fou ratificat més tard, en 20 i 22 de febrer de 1891, per les
Juntes de la «Catalanista» i de la «Catalana», respectivament. La nova
associació, en la qual quedaven transformades i refoses aquelles dues,
prengué el nom de «Centre Excursionista», tenint per objecte re-
córrer les comarques de Catalunya a fi de conèixer, estudiar i conser-
var tot lo que ofereixin de notable la naturalesa, l'historia, l'art i la
literatura en totes llurs manifestacions, així com la llengua, les tra-
dicions i els costums dels seus habitants, valent -se de l'excursionisme
per divulgar llur coneixement i fomentar l'estimació que mereixen;
fent constar també, en son reglament, que era fidel seguidora.d'aquella
primera associació fundada feia més de catorze anys.

El «Centre Excursionista» es regí per una Junta Directiva inte-
rina, formada del president, que fou D. Artur Pedrals i Moliné, i vuit
vocals, quatre per cada una de les associacions fusionades; essent
aquests els senyors D. Simó Alsina Clos, D. Artur Bofill i Poch,
D. Antoni Bulbena Tusell, D. Miquel Cuní i Martorell, D. Josep Roig
i Puñed, D. Francesc Carreras i Candi, D. Ferràn de Sagarra i de
Siscar i D. Jacint E. Tort i Daniel. Finalment, tal com havem dit al
.començar aquestes ratlles, el dia 7 d'abril de 1891 es reuní per primera
vegada la Junta General de socis del «Centre Excursionista», proce-
dint al nomenament i proclamació de la seva Junta Directiva defi-
nitiva i acordant afegir al nom de la novella associació l'aditament o
qualificatiu «de Catalunya». L'esmentada Junta quedà formada pels
senyors D. Antoni Rubió i Lluch, president; D. Artur Pedrals, vice-
president; D. Joan Cardona i Vert, tresorer; D. Marçal Ambrós, secre-
tari primer; D. Lluís Tintoré i Mercader, secretari segón; i D. Ignasi



1	 P	 ^

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

ACTUAL SALA DE REVISTES

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 105

Farré i Carrió, D. Pere Clapés i Trabal, D. Caius Cardellach, D. Josep
Castellanos, D. Rafel Calvet i D. Jaume Balaguer i Merino, vocals.

Així quedà definitivament format i constituït el nostre CENTRE
EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, que continuà ocupant el segón pis
de la casa número lo del carrer del Paradís i del qual avui commemo-
rem el vint-i-cinquè aniversari.
..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

No havent d'anar ara seguint de pas en pas les tasques de la
nostra estimada entitat. Fóra això feina llarga i pesada, i ens manca-
ría temps i espai. Fa-
rem remarcar sols els
passos culminants, d'a-
venç decisiu, de pro-
gressiu creixement.

El primer acte, la
primera festa pel nos-
tre CENTRE celebrada,
fou la de la diada de
Sant Jordi, el gloriós
patró de Catalunya, en
la vetlla del 23 d'abril
d'aquell any 1891, avui
fa justament vint -i-
cinc anys. El 27 de
maig d'aquell mateix
any celebrà la vetllada
en honor dels socis pre-
miats en els Jòcs Flo-
rals; el 26 de novembre la commemorativa de la fundació de la pri-
mera associació excursionista en son quinzè aniversari; i el 28 de gener
del 1892 la sessió inaugural de curs; festes totes elles, que, junt amb
alguna que altra vetllada necrològica (a la celebració de les quals es
veia i s'ha vist malauradament obligat), s'anaren repetint en els anys
successius.

La nostra entitat, seguidora fidel de les dues que li havíen donat
vida i raó d'existencia, va servar la llur tradició cultural i patriòtica,
organitzant continuades sessions i conferencies sóbres temes diversos.
En els seus primers dèu anys, o sigui en el períocle comprès del 1891
al 1900 inclusius, ne donaren els senyors Rubió i Lluch, Ramón Ara-
bia, Massó i Torrents, Artur Masriera, Bernat i Duràn, Aguirre, i
altres, sóbres Literatura (sens comptar els treballs literaris llegits per

I+
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llurs autors en ocasions diverses); Golferichs i Losada, Ramón Nonat
Comas i Enric Morera, sóbres Art; Lluís M. Vidal, Font i Sagué, Brunet
i Bellet, Joan Segura, Simón i Puntí i Pau Teixidor, sóbres Arqueolo-
gía; Carreras i Candi, Sanpere i Miquel, Faust de Dalmases, Rubió i
Lluch, Soler i Palet, Maspons i Camarasa, Reig i Vilardell, Palau i
Dolcet, Domènec Torrent, Pau Teixidor, Massó i Torrents, Miret i
Sans i Romuald d'Alfarràs, sóbres Historia; Maspons i Labrós, Manel
Rocamora, Sebastià Farnés, Plantada i Fonolleda, Cantó, Ginestà,
Cels Gomis, Josep Condó, Cosme Vidal, Busquets i Punset, Boada,
Vicenç Bosch, Joan de Porcioles i Rosèn Serra i Pagès, sóbres Folk-
lore; Pompeu Fabra, Jaume Massó, Casas-Carbó, Brunet, Ferrer i Car

-rió, Cardellach i Comas, sóbres Lingüística i Gramàtica catalana;
Denís Puig, Domènec Palet i Barba, Ignasi Valentí Vivó, Josep
Comas i Solà, Martel, Norbert Font i Sagué, Ricart i Giralt, Lluís
Mariàn Vidal, i Font i Torné, sóbres diferents temes científics; i
Josep Brunet, Francisco de S. Maspons i Labrós, Manel Rocamora,
Claudi Omar i Barrera, Magí Sandiumenge, Artur Osona, Francisco
Flos i Calcat, Gomis, Condó, Font i Sagué, Collell, Cabot, Plantada,
Casas, Comas, Conangla i Fontanilles, Serra, i altres, sóbres temes re-
ferents a diferents modalitats intel-lectuals. Especialment havem
d'esmentar els cursos de Gramàtica catalana a càrrec d'en Ferrer i
Carrió i d'en Pompeu Fabra, el de Fotogrametría, a càrrec d'en Lluís
M. Vidal, i la tanda de lectures sóbres clàssics catalans d'en Massó i
Torrents. A més, va preparar el CENTRE ExcURSIONISTA la publicació
del primer Catàleg espeleològic català, organitzà un Certamen per
premiar i publicar una Geografía de Catalunya, i posteriorment dis-
posà tot un plan d'estudi de les comarques catalanes, preparant la
publicació d'una serie de geografíes comarcals.

Conjuntament, i alternant amh les conferencies abans esmerrtades,
es van donar a conèixer diferents treballs ressenyant viatges i excur-
sions realitzades, i altres ele monografies referents a comarques, po-
blacions o monuments de la nostra terra; ocupant en aquest sentit
la tribuna del nostre CENTRE, entre altres que podríem esmentar els
senyors següents : Josep Reig i Vilardell, Francisco Xavier Tobella,
Cels Gomis, Ferrer i Carrió, Arahía i Solanas, Maspons i Labrós,
Joan B. Sansano, Juli Vintró, Castellanos, Artur Osona, Manel
Font, Comte Saint -Saud, Joaquim Cabot i Rovira, Lluís Martorell,
Benet Roura i Barrios, Josep Galbany i Parladé, Pere Pach, Pau Vay-
reda, César A. Torras, Busquets i Punset, Enric Alexander, Pere
Pagés i Rueda, Lluís Rierola, Francisco Flos i Calcat, Francesc Carre-
ras i Candi, Massó i Torrents, Maspons i Camarasa, Pons i Tusquets,
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Manel Urgellés, Faust de Dalmases, Francesc Nogué, Pau Teixidor,
Cristòfol Fraginals, Lluís Coll, Aguirre, Lluís Mariàn Vidal, Ricart i
Giralt, Ceferí Rocafort, Stuzzenegger, Joaquim de Gispert, Conangla
i Fontanillas, Lluís Bartrina, Gelabert, Bonaventura Conill, Norbert
Font i Sagué, etc., etc.

Respecte d'excur-
sions i visites a monu-
ments i col•leccions,
més d'on centenar en
portà a cap el CENTRE

ExcURSIONISI 9 DE CA-

TALUNYA durant els
primers dèu anys de la
seva existencia, recor-
rent tots els indrets de
la nostra terra, admi-
rant i estucliant les su -
ves belleses naturals i
arquitectóniques.

Referent a publica-
cions, hi ha la del nos-
tre interessant BUT-

LLETÍ, el qual, de tri-
mestral que era en sos
comerços, va conver-
tir-se en mensual des
del 1897, essent objecte
de successives millores
i donant acolliment a treballs notables i modestos, mes tots interes-

sants i profitosos. Com a folletí, publicà les obres Lo Lliípautès,_.de

D. Pelegrí Casades i Gramatxes, i L'Ar religiós en el Rosselló, d'en

J. A. Brutails, traduïda per en Jaume Massó i Torrents. De més a més,

amb el segell del CENTRE, continuà l'Artur Osona publicant les guies

de Catalunya que abans sortíen amb el de l'Associació d'Excursions

Catalana,).
El CENTRE ExCURSIONIST21 anava fent sa via gloriosa, amb mo-

destia i sens soroll, mes deixant bons senyals i recordances, amb son

treball continuat i profitós, de tot-hom regonegut. El nombre dels

seus socis anava augmentant de dia en dia, i sa esfera d'acció i sa

influencia anava estenent-se i deixant-se sentir amb més intensitat.

En sos començos, i seguint a les seves predecessores, influït per 1'es-
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perit infiltrat en totes les manifestacions de la renaixença catalana,
semblà donar preferencia als estudis i qüestions artístiques i literaries,
de caràcter històric o arqueològic; mes a l'acabar aquest període el
veiem decantar-se ja obertament als estudis i investigacions d'ordre
científic eminentment relacionats amb les tasques i finalitats de
l'excursionisme, i, al costat dels cursos de Gramàtica i de les lectures
d'obres de clàssics i de contemporanis, ens trobem amb els cursos de
Fotogrametría i amb els estudis geogràfics, geològics i espeleològics,
d'estimats i distingits companys.

I així anà seguint el nostre CENTRE la seva vida exuberant, re-
marcant-se la seva progressiva creixença, i distingint-se entre totes les
entitats culturals catalanes de l'època per la seva activitat constant,
seriosa, digna de tota lloança i d'encoratjador aplaudiment.
.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

El dia tres de març de igoi va inaugurar el nostre CENTRE una
curiosa i interessant Exposició de gravats, plànols, fotografíes, di-
buixos, etc., de monuments desapareguts a Catalunya, i principalment
a Barcelona, durant el segle xix. Amb motiu de la dita Exposició va
organitzar una tanda de conferencies i sessions, recordant, entre les
primeres : L'Art en les esglesies de Barcelona durant el segle xix, per
D. Ramón Nonat Comas; Visió rápida de les coses desaparegudes a
Barcelona en aquest Passat segle, per D. Joan Cardona; Barcelona en

el segle xix. Historia d'una exbosició fracassada, per D. Raimond Ca-
,ellas; Barcelona a comenÇos del segle xix, per D. Macani Golferichs;
i Una excursió ideal a través les noves vies de la reforma de Barcelona,
per D. Lluís Figuerola.

L'any següent (1902) van celebrar-se en el nostre CEn1RE les
festes jubilars del xxv aniversari de la fundació de la primera Associa-
ció Excursionista, organitzant-se una Exposició de tots els treballs
publicats, i donant-se una tanda especial de conferencies, que foren
les segiients : L'excu.rsionisme des del bunt de vista folk-lòric, per don
Cels Gomis; L'excursionisme des del Punt de vista arqueolò ic, per D. Jo-
sep Gudiol, pvre.; i L'e.xcursinnisme des del Punt de vista cientálic, per
Mn. Norbert Font i Sagué. Clogué aquestes festes una excursió col-
lectiva a Montserrat.

Aquell mateix any va organitzar el CENTRE una Exposició de
Fotografíes, per comarques, de monuments i llocs de Catalunya, la
qual fou molt concorreguda.

A 1'acabar aquell any (1902), comptava el nostre CENTRE amb 430
socis residents. La seva vida, almenys en lo que es refería a ses mani-
festacions externes, continuava ferma, sanitosa, exuberant, amb ten-
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dencies a una més forta vitalitat, amb ansies de millora, perfecciona-
ment i poixança. Mes aquell niu històric que l'aixoplugava era insu-
ficient per a les seves necessitats, i es pensà en son engrandiment.
Aquell piset segón del carrer del Paradís, engrandit per son anexe del
carrer de la Llibretería, no podía donar acollida. a tots els seus socis
i a ses esplendents
manifestacions. Era,
doncs, precís dotar el
nostre CENTRE d'un
local més ample i mi-
llorat. Sortosament
havía adquirit la pro-
prietat d'aquesta ca-
sa D. Ramón Munta

-ner, i mercès an ell i a
son gendre, el nostre
bon amic D. Ricard
ele Capmany, van re-
alitzar-se, en la ma-
teixa, obres de gran
importancia, que co-
mençaren en l'any
1903, deixant al des-
cobert les monumen-
tals columnes de l'an-
tic temple d'Hèrcu-
les, reconstruint la
galería gòtica, que
tots podeu veure allí
al defora, i oferint al
CENTRE aquest pis
que avui ocupa (engrandit encara més degut a son progressiu creixe-
ment posterior) amb més amplies dependencies i manifestes como-
ditats. Coincidí aquest fet amb l'elecció per primera vegada, per al
càrrec de president ele la nostra associació, de l'entusiasta i benemèrit
excursionista D. César August Torras, que encara avui continúa,
sortosament, ocupant -lo.

Des d'aquella data la creixença del CENTRE es ràpida i vigorosa;
els seus rengles van engruixint -se considerablement de dia en dia,
arribant als dos anys a la ratlla de mil socis, traspassada posteriorment;
les seves excursions col • lectives oficials es dupliquen, augmentant
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igualment en importancia; les sessions i conferencies es multipliquen,
arribant a assolir, pel nombre i l'importancia, un límit quasi inconce-
bible i no igualat per cap altra entitat de la nostra terra; i noves ma

-nifestacions i nous actes marquen el seu pas per l'esdevenidor, cons
-tituint fites glorioses de sa via triomfant.

Altra nota característica d'aquell any és l'ingrés de dames i senyo
-retes entre els nostres consocis, efectuant-se durant ell la primera as-

censió pirenenca (al cim de Balandrau) amb la companyía agradable i
encoratjadora d'alguna d'aquelles entusiastes. En el mateix any 1903,
D. Rosèn Serra i Pagès va donar son primer Curs de Gramàtica ca-
talana.

En l'any I004 hi ha a remarcar dos fets, penyora de la vitalitat
i creixença del CENTRE EXCURSIONISTA i els quals a la vegada con-
tribuiren a son major desenrotllament i creixença. Són aquests fets:
les millores en el nostre BUTLLETí, el qual s'havía anat publicant sense
interrupció, i la creació de diferents Seccions en el si del nostre CENTRE,
començant per la d'Arquitectura i seguint amb les de Follc-lore i Fo-
tografía. En el mateix any van donar-se els cursos d'Historia de la
Literatura catalana, per D. Rosèn Serra i Pagès; de Geología dinà

-mica i estatigràfica, per Mn. Norbert Font i Sagué; i de Geografía física,
per D. Francisco Novellas. En el següent any 1905 començà el Curs
o Converses d'Arqueología aplicada a l'excursionisme, per D. Pelegrí
Casades i Gramatxes.

Aquell any Igoï, en el qual s'acaben i s'inauguren les obres de
millorament del nostre estatge, es caracteritza per l'increment de les
excursions montanyenques i a ple hivern, i per l'expansió de l'obra
del CENTRE fòra de son reclòs, motivant la creació dels Centres Excur-
sionistes de la comarca de Bages i d'Urgell i la Segarra, a Manresa i
Tàrrega respectivament, i la celebració de converses foranes a sem-
blança de lo que s'havía fet molt temps enrera i començant per les
donades a Igualada pels companys Vidal i Riba i Martorell (Jeroni),
en 1906, sobre els temes Importancia i influencia de l'excursionisme ca-
ta.ld i Catalunya artística i l'excursionisme.

Durant el 1906 es donen els cursos de Follc-lore i de Botànica
popular, per D. Rosèn Serra i D. Joan Cadevall, respectivament; i té
lloc l'Exposició de fotografíes de la Vall d'Aràn, d'en Juli Soler i
Santaló.

De l'any 1907 devem esmentar com a fets notables l'ingrés del
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA a la Fédération Internatio-
nale des Sociétés Pyrénéistes, i l'iniciació oficial, desenrotllament i
començos pràctics de l'obra del xalet-refugi d'Ull de Ter, inaugurat en
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Igog, iniciant la realització d'altre dels fins de la nostra institució,
continuada en 1910 amb l'arranjament del refugi de Sant Andreu de
la Castanya, al Montseny; i en 1911 amb l'acord de la construcció del
de la Renclusa, a les muntanyes Maleïdes.

En l'any 1908, a més de la realització d'una Exposició de postals
a fi de contribuir a la formació de l'Inventari gràfic de Catalunya, com

-memora el nostre CENTRE el VII Centenari del nostre gran rei Jaume I
el Conqueridor, organitzant diferents actes i excursions, entre elles la
de les illes Balears, de gran ressonancia, i donant una tanda de con-
ferencies, com foren : Viatges de l'infant en Pere, fill de Jaume 1, per
D. Joaquim Miret i Sans; Pobles vençuts pel rei en Jaume i la seva civi-
lització, per D. Macani Golferichs; Les armes i senyeres de don Jaume,

per D. Lluís Domènech i Muntaner; Don Jaume considerat com a legis-
lador, per D. Guillem M. de Brocà; Les llegendes del rei don Jaume, per
D. Rosèn Serra i Pagès; Llocs visitats Pel rei en Jaume, per D. Jeroni
Martorell; Un mercat en el segle XIII, per Mn. Joan Serra i Vilaró; La
marina catalana en temis de don Jaume, per D. Daniel Girona i Lla-
gostera; i La Barcelona del tem js del reti don Jaume, per D. Joan
Barta.

D'aquell mateix any 1908 són la creació de les noves seccions de
Geología i Geografía física i Sports de Muntanya; i, com a ressò de
les tasques del CENTRE, la fundació del Centre Excursionista del
Vallès, a Sabadell.

En Igog realitza el CENTRE les projectades excursions marí-
times a Argelia i a la Costa brava catalana; celebra el primer Concurs
català de Luges, al Montseny, sota l'organització de la Secció de
Sports de Muntanya; i donà en son estatge el primer Curset de Foto-
grafía pràctica.

En el Iglo celebra el Centenari de la mort del rei Martí l'Humà, el
darrer de niçaga catalana, amb altra tanda especial de conferencies,
constituïda per les següents : El darrer rei de la casa de Barcelona, per
D. Joaquim Miret i Sans : L'extinció del casal de Barcelona i cap-
vesjire de la nació catalana, per D. Daniel Girona i Llagostera; Des del
terral de l'esglesia del Pi. Records del rei Martí, per D. Ramón Nonat
Comas; Les lletres catalanes en temfis del rei Martí, per D. Jaume Massó
i Torrents; La voluntat de Catalunya davant la voluntat del rei Martí,
per D. Sebastià Farnés; i Notes referents als segells del rei Martí, per
D. Ferran de Segarra.

A l'estiu del mateix any organitza i celebra el primer Aplec ex-
cursionista, a Poblet, del qual neixen els successius Congresos excur-
sionistes catalans celebrats fins avui a Lleida, Manresa i Tarragona,
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en Igli, 1912 i 1914, respectivament. En aquest any IgIo neix un
altre plançó de la nostra entitat : el Centre Excursionista de Terrassa;
i del 1912 és la creació del de Vich.

En l'any 1911 es constitueix en el nostre CENTRE la seva Secció
d'Arqueologia i Historia, s'organitza el primer Concurs Fotogràfic,
s'hi dóna el curs de Mineralogía, per D. Francisco Novellas, i celebra
els grans Concursos de Sports d'hivern a Ribes, convertits en inter-
nacionals l'any següent.

En el 1912 la Secció d'Arquitectura organitza el I Concurs d'Ar-
quitectura i Arqueología, celebrant el segón en l'any 1914; i en el 1913
té lloc una altra Exposició de fotografía; encarregant -se a la Secció de
Fotografía l'organització de la de Creus amb motiu del I Congrés
d'Art Cristià, celebrat a Barcelona.

Darrerament, com a fets nous esdevinguts en l'any passat de
1914, hi ha el Curset repàs de Geología a càrrec de Mn. Mariàn Faura,
i la Cursa sportiva de Sant Llorenç del Munt.

Sembla que amb lo esmentat n'hi ha prou per fer-se càrrec de
l'importancia de la tasca realitzada pel nostre CENTRE EXCURSIONISTA
DE CATALUNYA. Dones bé : lo sorprenent dels cas és que al costat de
tot lo dit hi ha una serie de gestions profitoses realitzades prop d'au-
toritats i corporacions, efectuades per les seves Juntes Directives;
una intervenció constant en la vida corporativa de la nostra terra;
una cooperació eficaç en totes les actuacions en pro de la general cultu-
ra patria, i unes series interminables de sessions i conferencies que
constitueixen el summum de la seva vitalitat, com queda indicat an-
teriorment. A dotzenes, a centenars, es compten les conferencies dona-
des en el CENTRE durant aquests quinze anys darrers, apart de les ja
citades en els paragrafs precedents.

Una llista completa de les mateixes fóra cosa tant convenient
com meravellosa. Veus-en-aquí algunes triades a la ventura entre
temes diversos : De literatura clàssica, per Guillem A. Tel]; Importancia
de la ciencia es/eleològica, per M. Martel; Formació i caràcter de la
llengua catalana, i Un planter d'escriptores catalanes, per Rosèn
Serra; L'art de curar dels segles xi al xix, per Narcís Fuster; El Dic

-cionari de la llengua catalana, per Mn. Alcover; Gent d'anada i gent
de tornada. Notes treses amb motiu del desastre colonial, per Joaquim
Cabot i Rovira; Mestre Jacme Roig, pel Dr. Roc Chabàs; El teatre
anglès antic, per Alfons Par; Problemes d'antologia grega, per Ramón
Miquel i Planas; PuMs de vista. històrics sobre les transformacions del
litoral del Rosselló, per Jaume Freixa; Les esglesies velles de Toia,
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per Pelegrí Casades i Gramatxes; L'art modern a Catalunya, per
Bonaventura Conill; Teixits alarbs esj5anyols, per Macani Golferichs;
L'escolania de la Illercè, per Ramón Nonat Comas; Les llengües
nova-llatines, per Roscn Serra i Pagès; Les ordres religioses, per mos-
sèn Vicenç Bosch; L'obra del Diccionari català, i De toponin2ia, per
Mn. Alcover; L'avenc de Santou, per Mn. Norbert Font i Sagué;

O

CÉSAR A. TORRAS

President actual del CENTEE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

L'ecli f5se solar de 1905, Aplicacions científiques del xalet d'Ull de Ter,
La planeta Mars, i La fotografía astronòmica, per Josep Comas i
Solà; Les coves de Salgà, per Josep Maluquer; Sobre filología catalana,
per Mn. Mariàn Grandía; Meravelles de la República Dominicana, i
La República Argentina, per Enric Deschamps; La necròpoli de
Vilavella, per Pau Teixidor; L'acròpoli de Barcelona i les columnes
del carrer del Paradís, per Lluís Domènech i Montaner; Procediment
Per a la correcció de la convergencia de verticals en les fotografíes,
per Joaquim Arajol; Gènesi social dels pobles, per Domingo Martí
i Julià; La creació pictòrica de la Verge catalana er Lluís Borrassà,
Pintor del segle xv, per Salvador Sanpere i Miquel; El Congrés
Arqueològic de Perpinyà, per Josep Puig i Cadafalch; Qüestions
de sintàxi catalana, per Pompeu Fabra; Historia de l'arquitectura
catalana, Noves orientacions de l'arquitectura catalana, L'ornamen-
tació en l'arquitectura románica catalana, i L'inventari gràfic de
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Catalunya, per Jeroni Martorell; La re firesentació del misteri de la
Passió de Jesús a Oberammnergau, per Joaquim Pena i Costa; Els
Períodes glaciars al Pireneu, per Marcel Chavalier; Rondant pels
carrers de la Reforma, per Ramón N. Comas; L'arquitectura romànica
de Catalunya, per Pere Domènech i Roura; Una escola romànica del
segle xii a Catalunya, per Josep Puig i Cadafalch; Els catalans i
mallorquins mestres de la cartografía a l'edat mitiana, per Lluís Do-
mènech; Iconografía de la Portalada de Ripoll, per Mn. Josep Gu-
diol; Troballes brehistòriques a la Garrotxa, per J. Bosoms; La fotografía
en colors, per Jeroni Martorell i Tarrats; La ciencia espeleològica; per
Josep M. Co de Triola; Els sports d'hivern a Catalunya, per Manuel
Tey; Els manresans al Bruch, per Francisco de P. Solà; El Museu
Santacana a Martorell, per Francesc Santacana; La fotografía artís-
tica i pràctica, per Adolf Mas; El laven-tennis, per Artur Leasck;
Costums públiques i Privades de l'edat mitjana, per Daniel Girona;
Una visita a la tomba d'en Turmeda, per Joaquim Miret i Sans;
Indagacions paletnològiques, per Josep Massot i Palmers; Una
excursió per algunes ciutats de Grecia durant la dominació catalana,
per Antoni Rubió i Lluch; La fotografía de colors, per Bonaventura
Solà; Onigens, rogressos i conquestes de la fotografía, per Alfred
Bosch; Emplea de la vegetació en les urbanitzacions modernes i Les
modernes urbanitzacions angleses, per Guillem Busquets; L'antiga
religió grega, L'Exfiosició de Creus, i Els castells feudals de Catalunya,
per Feliu Duràn; La dinàmica de la mar en nostres costes i Explora-
cions es5eleològiques a Sant Llorenç del Munt, per Mn. Mariàn Faura;
La medicina catalana en temps del rei Martí, per Josep M. a Roca;
altres sobre estudis de monuments arquitectònics catalans : catedrals
de Lleida, la Seu, monestirs i esglesies de Poblet, Sant Pere de Roda,
Sant Martí Sarroca, Castelló d'Empuries, Sant Pere de Casserres, etc.,
pels Srs. Llatas, Falguera, Sanz Barrera, Puig i Cadafalch, Martorell
i Pencas; altres de tècniques organitzades per la propria Secció d'Ar-
quitectura, a càrrec dels Srs. Bassegoda, Domènech i Muntaner, Mar-
torell, Domènech Mansana, etc.; i cosa d'un centenar sobre folk-lore,
donades per D. Rosèn Serra i Pagès, les senyores i senyoretes Sara
Llorens, María Baldó, María G. Bassa i Roca, Joana Vidal, Adelaida
Ferré, Montserrat Civil, Mercè Ventosa, Manela Fina i Julita Farnés,
i els senyors Valer¡ Serra i Voldú, Ramón Clavellet, Vicent Bosch,
Ramón Nonat Soler i Vilavella, Mn. Antoni Vila, Aureli Capmany,
Pere Feliu, Eusebi Bosch, Comte de Carlet, Bonaventura Conill,
Josep Masó i Goula, Oleguer Miró, Fidenci Kirchner, Maspons i Ca-
marasa, Antoni Ciuffo, Joan Riera, Ramón N. Comas, Mn. Antoni
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Alcover, Cels Gomis, Francesc Badenas, Ramón Miquel i Planas,
Miquel Gatuellas, Joan Palomba, Josep Rovira i Mestre, Co de Triola,
i Manuel Muntadas.

I a llur costat, i amb elles barrejades, una altra serie intermina-
ble de ressenyes d'excursions, acompanyades amb la projecció llumi-

XALET-REFUGI D'ULL DE TER

(Proprietat de] CENTRE)

nosa de clixés fotogràfics, fetes pels senyors i companys Norhert
Font i Sagué, Rosèn Serra i Pagès, Ceferí Rocafort, Juli Soler i San-
taló, Bonaventura Conill, Joaquim de Gispert, Alfons Par, M. Fontàn
de Negrín, Eladi Vila, Joan Noguer, Esteve Puig, César August
Torras, Martí Estany, Joan Tresserra, Pere J. Bonet, Guillem A.
Tell, Pere Reig, Francesc Carreras Candi, Bonaventura Ribera, Ig-
nasi Soler i Escofet, Joaquim Morelló, J. M. Pencas, Conste Birger
M6rner, Pere Pagès i Rueda, Josep M. Montaner, Antoni Vila,
Josep Piera, Josep Armangué, Emili Llatas, Melcior Rodríguez Al-
cántara, Frederic Ralit,la, Antoni Bartomeus, Alfred Gaza, Comte
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de Castellar, Eduard Vidal i Riba, Claudi Martínez Marquès, Joa-
quim Cabot i Rovira, L. J. Bucher, Francisco Lleyxà, Lluís Guarro,
Pere Basté, Josep Galbany, Ignasi Soler i Damians, Josep Fontanet,
Teresa Amatller, Carles Jordà, Joan A. Tusquets, Josep M. Co de
Triola, Lluís Llagostera, Josep M. Vilaseca, Eugeni Prat, Josep Coll,
Jeroni Castelló, Lluís Garriga Montanya, Josep Cuyàs Carol, Cels
Gomis, Josep Calvo, Josep Amat, Joan Banús, Joan Danès i Verne-
das, Martí Botey, Narcís Cuyàs i Parera, Daniel Girona, Ludovic
Garnier, Pierre Vidal, Francisco X. Parés, Josep Massot, Josep
Puntas, Joaquim Aguilera, Francesc Gual, Alfons M. Gallardo, Fran-
cisco Blanch, Ferràn Agulló i Vidal, Josep Rovira, Ramón d'Alòs i
de Dou, Jaume Riera i Colom, Guillem de Barnola, Jaume Oliveras,
M. Guillot, Francisco de P. Bedós, Hermenegild Arruga, Bonaven-
tura Solà, Josep Tatxé, Feliu Duràn, Josep Vidal i Tarragó, Baltasar
Serradell, Albert Carsi, Antoni Gallardo Garriga, Josep Domènech*F
Mansana, Josep Saivany, Francesc Baqué, Rafel Degollada, Pere
Rius i Matas, Joan Roig i Font, Elíes Rogent, Climent Viscarri,
Ferràn Valls i Taberner, Melcior Marcer i Josep M. Puig Martí. .

Un índex cronològic complet dels actes externs realitzats pel
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA fóra un document perpetual
de l'admirable i no igualada tasca portada a cap per la nostra entitat.

A més de D. Antoni Rubió i Lluch, han ocupat la presidencia del
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, D. Francisco de Sales Mas-
pons i Labrós, des del 1893 al 1897; D. Lluís Marià Vidal, des d'aques-
ta data fins al 1901; D. Ramón Picó i Campamar, durant els anys 1901

i 1902; i D. César August Torras, des del 1903 fins avui en dia. Des de
la seva fundació han format part de les Juntes Directives del CENTRE,

els senyors següents : Artur Pedrals, Joan Cardona, Marçal Ambròs,
Lluís Tintoré i Mercader, Ignasi Ferré i Carrió, Pere Clapés, Caius
Cardellach, Josep Castellanos, Rafel Calvet, Josep Reig i Vilardell,
Jaume Balaguer i Merino, Macani Golferichs, Marcelí Coll, Enric Mas-
riera, Josep Galbany i Parladé, Emili Canals, Ramón Soriano, Manel
Rocamora, Jacint Torres i Reyetó, Juli Vintró, J. Pons i Tusquets,
Miquel-Sastre, Pere Pagès i Rueda, Carles de Bofarull, Domingo Palet
i Barba, César A. Torras, Ricard Permanyer i Ayats, Jaume Massó
i Torrents, Ramón Nonat Comas, Bartomeu Mitjans, Víctor Brossa
i Sangermàn, Faustí Anglada, Joaquim Cabot i Rovira, Artur Mas-
riera, Jaume Baladía, Cristòfol Fraginals, Francisco Maspons i An-
glassell, Rosèn Serra, Alfred Gaza, Ceferí Rocafort, Norbert Font i
Sagué, Josep Soler i Palet, Alfons Par, Juli Soler i Santaló, Isidre
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Campllonch, Josep Maluquer, Joaquim Casas-Carbó, Eduard Vidal
i Riba, Martí Estany, Pere Basté, Lluís Guarro, Emili Llatas, Lluís
Llagostera, Antoni Amatller, Joaquim Morelló, Lluís Valls, Carles
Jordà, Francesc Carreras i Candi, Joan Danès i Vernedas, Pere Do-
mènech i Roura, Daniel Girona, Manuel Miret, Martí Botey, Alfons
Oliveda, Francisco Xavier Parés, Joan Rosals, Fidenci hirchner,
Joaquim Miret i Sans, Josep Amat, Guillem de Barnola, Lluís Coll i

REFUGI DE SANT ANDREU DE LA CASTANYA (MONTSENY)

(Arranjat pel CENTRE)

Serra, Mariàn Ros, Emili Juncadella, Gabriel Roig, Artur Mora, Anto-
ni Bartomeus, Josep Tatxé, Feliu Duràn, Antoni Bulbena, Melcior
Rodríguez Alcántara, Ignasi Soler i Escofet, Antoni Nin i Devesa,
Francisco Blanch, Pere Rius i Matas, Joan M .  Guasch, Timoteu Co-
lominas, Armengol Arruga i Ferràn Valls i Taberner.
.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

Sols ens manca ara dir quatre mots respecte de les publicacions
del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. En son BUTLLETÍ S'hi
han anat aplegant treballs i treballs, algún d'ells de veritable impor-
tancia; constituint, els seus vint -i-quatre volums apareguts, una no-
table font de dades per a tots els qui es preocupin de les més impor-
tants manifestacions de la nostra cultura i de la nostra activitat in-
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tel • lectual. Com a folletí, ha publicat, a més de les obres ja esmenta-
des : Record de l'ex/osició de documents gràfics de coses desaparegudes
de Barcelona durant el segle xix; Homenatge a la memoria del rei Martí
(no acabat); La Vall d'Hostoles, per D. Cels Gomis; Monografía de
la casa palau i Museu de l'Excm. Sr. D. Eusebi Güell, per D. Josep
Puiggarí; Notes folk-lòriques de la vall d'Ager, per D. Joan de Porcio-
les; Aforística mèdica popular, per D. Oleguer Miró; i Zoología popu.
lar, per D. Cels Gomis; sens comptar els nombrosos tiratges apart de

XALET.REFUGI DE LA RENCLUSA

(Proprietat 3c1 CENTRE)

treballs publicats en el BUTLLETÍ i les obres de diferents dels seus
socis nascudes a son escalf i protecció.

A més el nostre CENTRE compta amb una molt notable i interes-
sant biblioteca; s'ha preocupat d'anar augmentant les seves col . lec-
cions científiques i arqueològiques, que són de bon veure en aquesta
casa, degudes tant sols als entusiasmes de sos donants i arreplegadors;
i ha aplegat i ordenat un interessantíssim arxiu fotogràfic compost
avui dia d'alguns milers de reproduccions artístiques de monuments
i llocs notables de Catalunya.

Avui, el CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, al commemo-
rar el vint-i-cinquè aniversari de la seva fundació, es troba ple de ro-
bustesa i fortitut, rublert de saba sanitosa, inspirat per una tradició
de treball i patriotisme, i desitjós de continuar fent tasca profitosa i
educativa. Cert, i ben cert, que sembla haver evolucionat o canviat
un xic en les seves manifestacions culturals, practicant avui més l'ex-
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cursionisme per l'excursionisme que no pas l'excursionisme aplicat
als diferents aspectes o branques de la nostra intel • lectualitat; mes
això, molt comprensible, natural i lògic avui que Catalunya renaixent
està en vies de reconstitució nacional i en que s'han creat nous orga-
nismes de general cultura catalana que abans no existíen, no és pas
cap mal, puix l'excursionisme català té un camp i una esfera d'acció
ben determinada, una finalitat característica i uns medis apropriats,
per continuar treballant amb profit, honra i gloria d'ell mateix i de
la nostra idolatrada Catalunya.

Entre tots els excursionistes catalans, servarem el bon nom de
la nostra institució i treballarem per son expandiment i grandesa.
Cert que al darrera nostre deixem enyorats companys i mestres que
la mort ens va arrabaçant desapiadadament i la recordança dels quals
perpetuem en aquesta casa amb la nostra galería d'excursionistes
il'lustres, on veiem al costat dels precursors Parcerisa, Piferrer, Milà
i Fontanals, fra Agustí Canyelles, Sinibald de Mas, Domingo Badía,
Francesc Bolós, Joan Isern, Antòn Ciprià Costa, Carles Gimbernat,
Vermell i Tusquets, i Lluís Rigalt, els perduts companys Aguiló,
Maspons, Bosch de la Trinxería, Osona, Mn. Verdaguer, Arabía,
Font i Sagué i Juli Soler i Santaló; mes cert és també que al nostre
costat tenim una jovenalla ardida i entusiasta, que ens fa ovirar i
esperançar un gloriós esdevenidor.

Si feina havem fet fins avui dia, feina podem fer en lo successiu,
que no és pas acabada la tasca de l'excursionisme català; i tots havem
de treballar a fi d'aconseguir que els balanços venidors a practicar
pel CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA sien encara més satisfac-
toris que el realitzat avui al commemorar el vint-i-cinquè aniversari
de la seva fundació. Així sigui.

Barcelona, 23 d'abril de 1915.

z6
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EL FRONTAL I)E SANT JORDI*
Opúscol per a llegir-se en la vetllada de Sant
Jordi, als 23 d'abril de 1880, en el local de l'As-
sociació Catalanista d'Excursions Científicas>

SENYORS:

En aquest joliu dia, festa patronal de nostra Associació, com ho és
de tota Catalunya, dia en que donem lleugera treva als treballs d'in-
vestigació científica, artística i literaria propris de nostre institut;
ressonen plasentament, fins davant d'aquestes tant rònegues colum-
nes, les dolces veus de la poesía i els ben concebuts conceptes de la
festiva literatura. I, essent així ¿com podrà la severa arqueología in-
terposar sa veu, aconseguint ésser sens desplaer oïda, i armonitzar
ademés amb tant bell concert de gaies flors de vostre ingeni, quan sols
a vista dels venerables restos de la antiguitat que ens rodegen, sab
alçar una dèbil veu, en algunes conferencies arqueològiques que no sigui
sinó per llur assumpte armònic amb sa grandiosa majestat, aconseguei-
xen fixar vostra atenció, no sens tenir-hi molta part vostra indulgencia?
Vosaltres volguéreu que jo parlés avui de l'antic frontal de Sant Jordi,
de la capella que fou, abans, de la Diputació General de Catalunya,
i, obeint vostra comanda, sols podré intentar, mes no garantir, que
mon treball no vingui a torbar, en lloc de complir, el plaer i delitós
descans que ha sigut avui el motiu especial de congregar-vos.

Forta és la temptació, una volta nomenat el gloriós Sant Jordi,
d'engolfar-se l'investigador en la mar de llegendes i tradicions que
li van anexes, interessant és per demés la cerca dels origens d'aquestes
tradicions, esbrinant si provenen del Nord, o si són scandinaves, o
orientals, i fins índiques segons alguns volen; mes no receleu que jo
vulgui entrar-hi, puix recordo que no és aquest mon comès i que no
dec cansar vostra atenció amb investigacions llargues per llur antic
origen i intrincades per les moltes fonts d'on deriven, similituts i di-
ferencies que en gran manera les diversifiquen i ofereixen modifica-
cions nombroses sofertes per les civilitzacions i pobles on són i fins
ara foren conegudes. Les tradicions difícilment poden unificar-se;
es desenrotllen segons l'esperit de cada poble, paulatinament amb
ell s'encarnen, i el poble, segons diu nostra llorejada poetisa Agna de
Valldaura en son selecte aplec de Tradicions religioses de Catalunya,

* Llegit en el local del CENTRE la vetlla del 23 d'abril de 1915, diada de Sant Jordi.
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on també fa expressa menció del frontal de Sant Jordi, el poble, ex-
presa : «deu retratar-se amb sos defectes si es vol treure profit de l'es-
tudi que d'ell se faci : d'altra manera no es retrata el poble, sinó que
es crea una cosa ficticia que, participant de lo acadèmic i de lo popu-
lar, no és ni una cosa ni altra».

Tinc per cert l'erudit axioma; i recordant a Voragine, i amb ell
I'antiquíssim rés catòlic, sentaré que la ciutat de Capadocia, en
l'Asia menor, se dóna com la patria del màrtir, dit el gran màrtir

d'Orient, Sant Jordi, nom que, descompost, significa bon obrer o bon
conreador, qui procedí de noble familia i fou capità molt distingit en
els exèrcits de l'emperador Dioclecià. Segons alguns, donà el primer
senyal de que era cristià portant a cap amb 1'invocació de Jesucrist
i la Santa Creu que ajudà son natural ardiment, la temible aventura
de la liberació de la reial princesa Margarida (nom que també ofereix
variants) de l'espantable dragó de Cirene; i, segons altres, sols co-
mençada la persecució de Dioclecià contra els cristians, després de
repartits tots sos béns entre els pobres, féu pública professió de sa
fe subjectant-se als turments de l'abrusament de ses entranyes, de la
roda amb afilats coltells, del bany de plom fos, de les begudes em

-metzinades i altres de tots els quals sortí sens lesió, havent vist també
caure a sos peus els ídols del temple on fou portat per a sacrificar-lo,
fins que fou escapçat, quedant llarga memoria de sa valentía i sin-
gular gentilesa, tant d'ànima com de cos, puix sempre ha sigut anexa
a la memoria del jovencel Sant Jordi una figura galana i agraciada,
quasi seràfica i adequada a les sobrenaturals empreses a ell atribuïdes,
ja sia en vida o després de mort.

Si els apòstols Sant Pere i Sant Pau foren vistos enlairats defe-
nent a Roma del poder d'Atila, el flagell de Déu, i Sant Jaume fou
vist colcant un blanc i poderós corcer, combatent contra els alarbs en
la batalla de Clavijo; nostre Sant Jordi també, en 1076 colcant en la
batalla de Alcoraz sobre un blanc i briós corcer, fou vist portant un
penó blanc amb una creu vermella, i combatent contra els cruels
alarbs en favor dels aragonesos, que guanyaren una gran victoria al
crit de « — Sant Jordi» que, després fou el crit nacional de nostres guer-
rers. Llavors també es transformà l'antic blasó aragonès d'Ingojo
Arista amb el d'argent amb la creu vermella, tenint en els quarters
les quatre testes dels moros vençuts en la batalla; i, repetides les
aparicions del patró del regne aragonès, en 1200 D. Jaume I creà
l'ordre de Sant Jordi d'Alfama, més tard reduïda a la de Montesa,
instituïda en la Reial Capella del Palau major de Barcelona, fent-se
esplèndida festa, després, en el chor de la Catedral.
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Viva sempre fins a nostres dies la memoria del gloriós Sant Jordi,
la festa del qual era antigament de precepte en el regne d'Aragó i fou
instituïda d'una manera molt solemne i anualment, per la Diputació
General de Catalunya, en 1422, la tradició popular ha sintetitzat
particularment la bona memoria de Sant •Jordi en la liberació
de la donzella, punt que no sols ha donat caràcter a son patrocini,
essent, com diu la ja citada poetessa, amb altres autors, «símbol de la
victoriosa lluita de la fe cristiana contra els monstruosos ídols del
gentilismo>, sinó que també ha determinat sa iconografía, puix a Gre-
cia, Russia, Anglaterra, i entre nosaltres, la comú representació de
Sant Jordi és a cavall, armat de punta en blanc i aterrant amb sa
poderosa llança el terrible dragó o cocodrill, en certes representacions
alat, i en altres sense ales, però sempre espantable i descomunal.

La tradició adoptada per l'autor del preciós frontal de Sant
Jordi és la que refereix que prop de la ciutat de Silena, o Cirene, a la
Llibia superior, havía sortit d'un estany cert horrorós monstre que
(noti's bé), sols amb son alè, tot ho infestava (prou podría entendre's
això de l'heretgía), i per tal motiu, per a aplaçar-lo, se resolgué ti-
rar-li cada dia dues ovelles; mes, acabat ja el bestiar, fou precís bai-
xar-hi cada dia una persona tirada a sort. Aquesta recaigué, un jorn,
en la filla de] rei, nomenat Jerri, qui, si bé oferí tots sos tresors al
poble per a lliurar-la, sols obtingué que pogués plorar-la vuit dies,
després dels quals degué entregar-la a la fera, fent-ho així amb grans
senglotaments i posant-li ses millors robes i joies. Sola la donze]la,
plorosa i pregant fervorosament a Déu, se li presentà cavalcant el
gentil cavaller Sant Jordi; i, enterat de sa cuita, li prometé deslliurar

-la davant de tot el poble, que des de les torres i muralles esguardava
l'espantosa mort que temía; batallant per ella (La Religió?) en nom de
Jesucrist i de la Santa Creu. Prest sortí el dragó i s'entaulà la temerosa
lluita, en la qual Sant Jordi nafrà de mort la fera d'una llançada, i
llavors ocorregué el senzill diàleg en que Jordi digué a la princesa:
« — Passa ton cinter pel coll de la fera, i guia, sens que et faci pors,
com així ho féu; i, conduint a la ciutat el monstruós vestigle com un
manset anyell, el rei i tot el poble demanaren a Jordi el baptisme.
I després fou el mateix Sant qui amb sa espasa rematà la fera; essent
precís, per remoure son cadavre, el concurs de quatre parells de bous.
Per últim, diu també la tradició que les persones que reberen el bap-
tisme foren més de vint-i-dues mil; que dit rei manà fos erigida una
capella en honor de la Verge María i del deslliurador Sant Jordi, i que
del peu de son altar sortía una font d'aigua molt pura que curava de
tots els mals.
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Totes aqueixes particularitats
es troben representades en el fron-
tal, com pot comprovar-se en la
fidel, encara que petita, reproduc-
ció que tenim a la vista. En pri-
mer terme Sant Jordi i el dragó
en el moment més crític de l'esco-
mesa, i, no llunyana, la jove prin-
cesa, la qual, ricament vestida i
amb la corona al cap, esguarda,
per demés espaordida i genolls
flectats, la terrible lluita de la
qual dependirà son salvament. En
segón terme el reial palau amb
son bastiò, porta i torres presenta
en sa barbacana, sota de la qual
passa un rieral on neden nombro-
ses oques; en ses principals fines-
tres, en els elevats murs de for-
tificació, i fins en els terrats,
multitut de poble que esguarda
el combat, destacant entre ells el
mateix rei, pare de la princesa, la
reina i molts altres nobles, vestint
interessantíssims vestits orientals,
si bé entre ells se'n troben alguns
de dignataris de pobles occiden-
tals. En tercer terme, la ciutat,
amb sos portals, torres, avingu-
des, horts de l'entorn i variats
edificis, forma un bellíssim fons
al boscatge i a la frondosa i antiga
selva d'on sembla sortiría i era,
en efecte, sortida la fera; desta-
cant particularment per terra, en
primer terme, multitut d'ossades
humanes i de quadrúpedes que
foren víctimes de la terrible bestia.

Enquadra aquesta composició una bonica vorada de fullatge amb
alguns escuts en punta de Sant Jordi i de la Diputació; i la prolonguen
per sos costats, de manera que les dimensions totals del frontal són
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sis pams d'alçada per dotze de llargaria, una plafons de riquíssima
ornamentació de fullatge, mascarons, genis i quimeres, amb dues es-
tretes vorades, quiscuna amb arreus militars, com son elms, bacinets,
coraça, escuts, timbals i fletxes i estandarts amb la creu de Sant Jordi,
la qual també campeja en alt relleu en el centre de cada plafó.

Concebuda així la totalitat de l'objecte, son aspecte, que recorda
els preciosos frontals de Sant Joan de les Abadesses, de la Seu de Man-
resa i el de la Transfiguració de la Catedral de Barcelona, és riquíssim
i per demés agradable, puix la varietat de sedes de colors usades per a
tal brodadura, unes fluixes i altres de torsal, la profusió de fils d'or en
sos llocs corresponents, l'ús del vellut en algunes parts, i fins les me-
nudes pedres d'amatista i altres engastades amb certa profusió en els
armeigs del cavall, en la vestimenta de la princesa i en la vorada, tot
dóna al conjunt una visualitat per demés agradable.

Ressurten encara més aquestes circumstancies en virtut del
relleu verament extraordinari de tota l'obra, puix, apart de l'alt relleu
de la vorada i plafons laterals, la principal composició, tal volta un
tant més antiga i algún temps sola i servint per a excel-lent drap penja

-diç, presenta diferents relleus des de sos més llunyans termes, de manera
que, en el primer, la donzella, i més encara Sant Jordi i la fera, es
destaquen sortint alguns milimetres de la superficie general de la
brodadura, corn un alt relleu en un magnífic fris policromat.

En resum, pot dir-se d'aquest frontal, com ho fa mon estimat
mestre i company D. Josep Puiggarí en sa Garlanda de joyells de

Barcelona, «n'és tanta sa perfecció que de cada arbre poden comptar-se
les fulles, de cada erba els brins, les crins del potre, les escates de la
fera, les juntures de les pedres del edificis, i distingir-se els matiços de
les carns, trobant-se tot realçat pels contrastos i calculades transicions
de l'or, colors i bastiments».

L'autor d'aquesta bella obra és, per sort, conegut, i pot fixar-se
també l'època en que fou elaborada, puix en els registres de la Dipu-
tació es troba que : <lo divendres 3 de Mars de l'any 1475 los molt
honorables Diputats provehiren del ofici de brodador del General a
Antoni Sadurní brodador, aixi que de llavors en avant tingués en-
carrech de brodar totas y cada una de las cosas que'1 General judiqués
convinent». Atès l'estil i demés parts del frontal que ara ens ocupa, no
pot dubtar-se que aquest sería l'obra cabdal d'en Sadurní, per ell
donada com a obra mestra, o al mateix encomanada una volta se-
guit son nomenament. I quin fóra l'excepcional mèrit d'aquest artis-
ta ho proven, a més, els riquíssims brodats d'imatgería del terra com-
plet de vellut carmesí amb floratges teixits d'or, propri de la mateixa
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capella, les imatges de la qual representen passos de la vida de Sant
Jordi; el dosser i el talem de que es fa mèrit en 1503, essent el primer
primorosa obra encara existent; altre frontal segonari de vellut car

-mesí, or i seda, que recorda del tot els plafons de magnífic estil del
de Sant Jordi, altres frontals més senzills, de diferents colors, encara
que tots són preciosos, y les tires d'imatgería d'unes casulles, tot exis-
tent avui en la repetida capella de la Diputació, la qual, a més de
contenir del segle xv un curiós Sant Jordi d'argent oxidat i esmalts,
reliquiaris molt rics i models de l'orfebrería de dit segle xv, és també
un joiell arquitectònic inapreciable, especialment en son original i
ben disposat frontispici, tipus inimitable de l'art ogival en la citada
època.

Totes aquestes riqueses, i a més uns grans paraments historiats
de magnífica i tant preciosa tapicería que el mateix primor de dibuix
i colorit presenta en ses dues cares, eren exposades el dia de Sant Jordi
en la gran Casa de la Diputació General de Catalunya, en la qual festa
no es descuidava de donar a tots els concorrents un ramell o toia de
roses i altres delicades flors, d'on prové, sens mena de dubte, l'especial
fira que encara va prosseguint en nostres dies.

Volent assessorar -me per medi d'un entès pèrit, de les intrín-
seques qualitats del repetit frontal, un conegut mestre brodador de
nostre ciutat, pintor de més a més, i, com ho revelen ses obres per a
la Catedral de Tarragona, la de Vich i altres, artista dintre de son art,*
acceptà amb gust ma proposta; i, vist detingudament el frontal, que
ja lleugerament coneixía, lloà amb mi la bona disposició del conjunt,
lo armònic del colorit en general, la perfecció de les figures, particu-
larment de Sant Jordi i de la princesa, i, si no tant bona, la del cavall,
descollant per sa briositat i soltura de perfils, i, segons abans he dit,
coincidí amb ma consignada idea de que l'orla general i els dos plafons
laterals revelen altre estil d'execució i són, segons sembla, adicions un
tant posteriors a l'acabat compartiment central. L'obra apar brodada
sobre drap de fil amb sedes fluixes generalment, en unes parts sobre
els fons d'or, i en altres interposant-se els fils d'or amb els de les
sedes de colors. Segons estil propri del segle xv, el trapeig de les
figures resta solament indicat per sedes de colors més foscos i no
per embutits; i aquests, fets amb llana o estopa, es presenten ja en
algunes parts, com en alguna torre del palau, en la figura de la princesa
i molt més en les del cavaller Sant Jordi i el dragó, o, vulgarment,
aranya. En els plafons i vorades, al contrari, l'efecte principal de l'obra

* El Sr. 011er.
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consisteix en els botits, i el brodador sols realça i armonitza amb I'or,
sedes i velluts els referits efectes.

L'opinió facultativa, donades les dificultats de l'època en que fou
treballat el frontal, és que aquest no pot estimar-se en menys de 25,000

duros; i, posada atenció en la pulcritut de totes ses parts i en sos detalls
minuciosos, fins avui dia confiada l'obra a diferents obrers al temps,
és càlcul prudent que no podría acabar-se en menys de quatre o cinc
anys.

Vosaltres, que, inseguint les pràctiques de nostres predecessors
que posaren a Sant Jordi com l'espill de la cavallería, ço és, de la ge-
nerositat i de la lluita de la lleialtat i bona fe amb l'obscurantisme i in-
justa opressió, haveu renovellat també la memoria de Sant Jordi com
el patró de vostres clares empreses, i en sa festa haveu volgut també
portar-hi aquelles flors dignes emblemes de gentilesa i promesa d'un
fructuós esdevenidor, podeu haver entès, per tot lo exposat, quina és
l'estima del frontal de Sant Jordi i quina la generositat i preponde-
rancia de la digna Corporació que féu treballar-lo; i avui, repetint
aquelles paraules d'uns antics experts que jutjaren un nou orgue
per a Santa María de la Mar, en llur llenguatge expressiu i lacònic
crec que serà prou dir, en elogi del frontal de Sant Jordi, que és «bo,
bo, e bo».

Així estava concebut des de llarg temps en vostra il'lustrada me-
moria, puix amb motiu d'aquesta vetllada fou dit frontal la primera
joia que pensàreu esmentar; i si tant excel-lent la considereu, com és
degut i com ho comproven magnífiques descripcions i representacions
gràfiques no menys acabades, sols lleugera i inantedible minva haurà
pogut portar-li la dèbil exposició de mon discurs.

He dit.
t EDUARD TÀMARO

RECORDS DE MITJA CENTURIA ENRERA

LES NOSTRES PRIMERES EXCURSIONS

A l'arribar a Barcelona, uns quants companys de la comarca del
Penedès, per començar els estudis superiors a 1'Universitat i

escoles especials, feia pocs mesos que la ciutat comtal havía passat
pels terribles flagells d'una epidemia colèrica i d'una d'aquelles semi-
revolucions o pronunciaments militars que la teníen atuïda i que no
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deixaren altre resultat material que l'enderroc parcial de les muralles
que l'oprimíen privant son espandiment.

Ens trobàvem llavors en un món nou i sense saber en què ocupar
el temps que lliure ens deixaven les nostres tasques escolars. Curts de
butxaca i llargs de carnes, al reunir-nos els diumenges, projectàrem
començar les correríes pels dilatats camps i encontorns de la ciutat
per conèixer el nou país en que vivíem i en el qual teníem de passar
alguns anys. En aquella data, en lo que avui és l'eixamplament, ni una
sola casa de les que ara s'hi alcen hi havia, i per aquí començàrem les
nostres correríes, visitant els camps, barrancs, torrents i rieres que
darrera les muralles s'esteníen, els propers pobles de Les Corts, Gracia,
Horta, Sarrià i Pedralbes, i les veïnes muntanyes de Montjuic,
Sant Pere Màrtir i Tibidabo, i fins les de Llevant, amb la Conrería
i Montalegre, per estar de retorn al caure el dia, puix era precís entrar
pels antics portals, ja que sols amb esborancs poc practicables en
les muralles se podía entrar per aquelles.

Bé ens anaven aquelles passejades, sobretot a mon amic Leandre
Llorens, company també de despesa i el més ardit de la colla; quan,
passats els primers anys, i trobant-se en construcció el ferro-carril,
projectàrem l'anada a peu a Vilafranca, en les vacances de Semana
Santa, seguint el trajecte de la nova via. Els més dels companys s'es-
pantaren de tal projecte, i decidiren fer lo de sempre en tals ocasions,
ço és, prendre l'òmnibus del Paquillo o del Titus jove, que en cinc
hores portava a la nostra estimada vila.

Amb en Llorens decidírem portar avant el projecte i sortir de Bar-
celona en el primer tren, que sols arribava a Molins de Rei, i des
d'aquest punt, i a peu, seguir fins a Vilafranca, de manera que arribes-
sim a la vila quasi al mateix temps que els nostres companys amb el
cotxe. Molts foren els entrebancs i dificultats que trobàrem per seguir el
nou traçat de la via, puix atrassada la construcció, trobàvem desmunts
i terraplens a mig fer; i rieres sense passeres, palanques ni guals, que ens
obligaven a desfer camí i a descalçar-nos si no trobàvem qui ens passés
a coll. Amb tot, així arribàrem fins a Sant Sadurní, menjàrem quelcom
í miràrem els rellotges, veient que si aprofitàvem el temps podríem
arribar a Vilafranca poc abans o després d'arribar-hi els nostres com

-panys que feien el viatge en cotxe, i tranquilitzar les nostres families,
que si veien abans a alguns d'aquells i sabíen el nostre projecte es-
taríen amb ansia per la nostra calaverada.

Tot reeixí com desitjàvem : quan sortírem sobre la carretera,
tocant ja quasi a Vilafranca, passava l'òmnibus per sota, portant els
demés companys.

17
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L'èxit obtingut per nosaltres animà els demés, i el següent diu
-menge, que ho era de Rams, projectàrem una nova excursió, aquest

cop a Tarragona. Cert és que la majoría opinaren no fer-la a peu, sinó
en tartana de nostre compte, puix havía de durar tres dies, a fi de
millor aprofitar el temps. Així ho férem, visitant Arbós, Vendrell,
l'Arc de Barà, el Mèdol, Altafulla, Tamarit, Tarragona i el pont de
les Ferreres o viaducte romà, retornant a Vilafranca el dimecres a la
nit per anar a les professons del Dijous i Divendres que tanta nome-
nada teníen. L'èxit d'aquesta excursió fou la font de l'entrenament
per a nous projectes, que més tard havíem de realitzar.

Com de fet, després de converses i projectes iniciats durant un
dels cursos a Barcelona, acordàrem, per a l'estiu següent, fundar
una associació a la comarca de Vilafranca que, tenint el domicili a la
capital del Penedès, comprengués tots els joves estudiants i altres dels
diferents pobles de la comarca, i veient, ja de bon principi, al nostre
costat, a joves de Sant Quintí de Mediona, l'Armengol Clascar, des-
prés arcalde de Vilafranca; en Vallès i Respall, pare de l'actual di-
putat provincial Sr. Vallès i Pujals; i altres del Pla, Sant Sadurní,
Arbós, San Martí Sarroca, etc., etc.

El principal objecte de l'associació era el coneixement de tot lo
antic i modern de la comarca, la conservació de sos monuments i
antiguitats, i el desenrotllament físic i l'educació cultural per medi
d'excursions dels seus socis. Estimulats, per lo molt que valíen i per
la consideració que de tot-hom mereixíen, per vilafranquins tant apre-
ciats com els germans Milà i Fontanals, el savi filosop Llorens i Barba,
el canonge penitenciari d'aquesta Catedral, després Bisbe de Vic, doc-
tor Morgades, i el meu germà Gaietà, així com per nostres companys i
socis Estalella i Torras, després bisbes de Terol i Vic, respectivament,
seguí durant molts anys la nostra associació amb entusiasme creixent
i amb resultats positius. Sobretot, quan ja, havent acabat la carrera
i establerts alguns a Vilafranca, aconseguíem que es renovessin i
afegissin nous socis de tota la comarca, i contribuissin tots, ja amb llurs
petites despeses (d'una pesseta al mes), ja amb llur entusiasme, als
seus fins socials i a organitzar, sobretot a l'estiu, època de vacacions,
excursions en tota la comarca. Olèrdola, Moja, Castellet, Castellví,
Sant Martí Sarroca, Fontrubí, Sant Quintí Mediona, Sant Sebastià
dels Gorcs, Subirats i Gelida, foren objecte ele les nostres excursions,
ja més factibles alguns anys després, per estar inaugurada la via del
ferro-carril . de Tarragona a Barcelona.

L'associació, amb sos modestos medis i amb suscripcions que s'ob-
teníem de gent docta i aimant del Penedès, vetllà per la conservació
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dels nostres monuments, aconseguint en bona part la conservació ele la
Capella de Sant Joan, el tornar-la al culte, i la seva restauració,
començant per les vidrieres, que encara avui existeixen, projectades
i dirigides per l'entusiasta vilafranquí D. Pau Milà, catedràtic de Llot

-ja, i procurant que algunes innovacions i reformes, sota l'encertada
direcció de persones il-lustrades, no resultessin adefesis i anacronis-
mes.

Així anàvem sostenint el caliu de la nostra estimada associació
comarcal del Penedès mon amic Leandre Llorens, ja advocat a Vi-
lafranca, i des d'aquí jo, amb els jovenets que veníen a estudiar o a
preparar-se per a diferents carreres i professions, quan volgué la
sort, dada ma carrera mercantil, que se'm proposés fer un viatge per
algunes de les provincies del Mig-dia d'Espanya : Murcia, Almería i
Granada principalment. No cal dir l'entusiasme amb que vareig ac-
ceptar les proposicions que se'm feren, i, amb tot i estar en ple hivern,
poc me vaig fer pregar, i en els primers dies del mes de janer sortía
per a Valencia i Murcia, que teníen ja ferro-carril. No així la provincia
d'Almería i part baixa de Granada, la primera de les quals no en
tenía cap i era ben escassa de carreteres. Tenía de recórrer la Alpujarra
i travessar la Sierra Nevada, coberta completament de neu, i a cavall
i per país per a mi del tot desconegut. Prenguí un bon guia; però, amb
tot, no faltaren accidents emocionants i fins tristos, que no contaré,
puix no és aquest el meu propòsit. No, per xò, tingué que penedir-me
del tal viatge, que recordo encara amb fruïció i el qual serví per es-
peronar mos sentiments i entusiasmes excursionístics.

Passaren uns quants anys. La nostra societat del Penedès prospe-
rava, i continuà fins fa pocs anys, en que per la mort d'alguns dels fun-
dadors més entusiastes desaparegué, quan alguns dels amics i coneguts
d'aquí proposaren fundar 1'«Associació Catalanista d'Excursions Cien-
tíficas. Amb tot i mos treballs personals i ocupacions, que ni els dies
festius me deixaven lliures, i que em privaven de prendre part activa
en les primeres tasques de la mateixa, gran fou ma joia i entusiasme al
veure realitzats en esta ciutat els projectes de ma jovenesa, a despit de
contrarietats i fins de desenganys. Transmetí jo la nova a alguns dels
que quedaven a Vilafranca (entre ells mon amic Clascar, que fou des-
prés un dels més actius delegats de la novella Associació) i veus-aquí
cona aquella idea patriótica de conèixer, recórrer i estimar la comarca,
la trobaven ara forta, emprenedora, exuberant de vida, estenent-se a
tota la nostra patria catalana. Déu vulgui que al celebrar el cinquante-
nari del nostre estimat CENTRE EXCURSIONISTA, son continuador, com
avui celebrem el vint -i-cinquè aniversari de la publicació de son BUT-
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LLETí, puguem dir també que trobem a nostra entitat gran, forta i exu-
berant de vida, i poguem, mercès a sos esforços i treballs, tornar a la
nostra patria a aquella edat d'or que abans tenía, la qual avui és ben
mereixedora de reconquerir.

ENRIC x. VIDAL i VALENCIANO
i. r abril 1915.

MON PRIMER VIATGE A LA VALL, D'ARAN

Muntat en un matxo borni
(ni mai que l'hagués llogat!),
aquest any, al mes d'octubre,
vaig aná a la vall d'Aràn.

I per miracle els ho conto,
puix, en un camí infernal,
tingué cent ensopegades..
o doscentes, que és igual.

Per arriba al tal país
vàrem puja un port molt alt,
que en diuen de la Bonaigua
perquè no hi siga tot mal;

i, si bé tingué un gran dia
(com deien els naturals),
quan, traient un pam de llengua
a l'últim arribí adalt,

feia un fret de mil dimonis,
la neu. ens queia a barrals,
i sobre de la verda herba
a lo menys n'hi havía un pam,

fent un efecte hermosíssim,
emprò un xiquet massa blanc
i massa fresc, en un seti
tant gran, tant sol, i tant alt.

¡Bé en conten, de meravelles,
els qui a eixa terra van!
¡Bé n'hi troben, de poesía,
els poetes per sos camps!

Mes jo dec sé home de prosa
o un xic massa material,
perquè a cada pas que dava
sols trobava un desengany.

Diu que hi ha frondosos boscos...
jo veig els cims ben pelats.
Diuen que hi ha uns prats bellís-
mes la neu els té tapats. [sims...

Diuen que hi ha moltes mines...
mes no en treuen minerals
perquè la gent és molt pobre
i els camins estàn molt mals.

El millor vi de la Conca
se porta a la vall d'Aràn;
però dos bots ne fan quatre
quan al Port hauràn deixat.

Jo prou lii buscava eugades
que, diu, pastoren pels camps.
Aon són? Oh! en aquest temps
no surten pas dels corrals.
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Les aigües que pels prats corren i dels frets i de les penes
són conduïdes amb tant d'art	 he quedat tant alelat,
que totes van a juntar-se	 que quan torni a Barcelona
pel mig del camí reial.	 tota la gent se dirà:

Ai Vall de la meva vida!	 — No cal pas que li preguntin
No és mal ball el que he ballat,	 per quines terres ha estat;
sempre amb fang fins als genolls, ja a la cara se li pinta
sempre amb neu fins als queixals, que ve de la Vall d'Aràn. —

sempre entre núvols i boires,
sempre pel mig d'humitats...
M'han sortit bolets als òssos
i molsa als peus i a les mans;

Tremp, novembre de 1870

Si alguna vegada cm perdo
i me volguessin buscar,
a la Vall d'Aràn no es cansin,
perquè no m'hi trobaràn.

LLUÍS M. VIDAL

NOTA : I, en electe, des d'aquella fctxa porto fets a la vall d'Aràn
vint-i-vuit viatges rodons. Barcelona, abril de 1915. L. M. V.

Venía a dir l'erudit historiador barceloní n'Esteve Corbera, ver-
dadcr excursionista del segle xvii, en la seva tant coneguda i utilíssima
obra Catalunya ilustrada : Es gran la provincia de Catalunya... dis-
córrer per ella e investigar -ho tot, esdevé poc menys que impossible.»
Tot això que a l'autor 1i semblava un miracle, i molt més, ho ha rea-
litzat el CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA en el curt espai d'un
quart de centuria. Ell ha portat a cap l'inventari de les riqueses natu-
rals i arqueològiques de Catalunya, mai més necessari que en l'època
present, en que tant sovint bufen apocalíptiques ratxades de vanda-
lisme artístic, i ademés ha estat durant molts anys el fogar de la ciencia
catalana, és a dír, de la ciencia sentida i vestida en la nostra llengua,
a la qual li estaven barrades abans totes les portes, no sols de les cor

-poracions literaries i científiques oficials, sinó àdhuc les de les fundades
i sostingudes pels propris fills de la nostra terra. Si avui la ciencia ca-
talana té artístics palaus que la cobegen, plens dels gloriosos records
de la patria, tingueu present que en la llar de l'excursionisme s'ha
encès e1 primer caliu ele la prosa científica catalana.

A. RUBIÓ i LLUCH
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L'acció política, fins la que té per finalitat l'autonomía de Cata-
lunya, produeix, fòra dels alts moments sentimentals que abranden
als pobles, divisions i rencunies impossibles d'evitar.

Calen a Catalunya institucions que despertin i mantinguin el
sagrat amor al terrer, allunyades de tot lo que divideix als homes; que
la via ascensional cap a la nostra llibertat no pot fer-se més que 'amb
una intensa catalanització, ço és : amb un entranyable amor a la
nostra llengua, al nostre dret, a les nostres costums.

Aquesta acció, que ha fet intensament el CENTRE EXCURSIO-

NISTA, atraurà sobre d'ell les benediccions dels catalans lliures de
l'avenir.

Lloem-lo, mentrestant, com una de, nostres més glorioses insti-
tucions.

FERNÁN AGULLÓ I VIDAL

Sr. President del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA.
Estimat amich y company : la seva galant invitació pera que, '1

meu nom pel sol fet d'esser jo soci del CENTRE are fa ja vinticinch y
mes anys figuri en el número extraordinari del BUTLLETÍ celebrant lo
XXV aniversari de la seva publicació, ha tingut el trist privilegi de
recordarme que 'm trovo ja al cap devall de la meva excursió d'aques-
ta vida y pròxim á comensar la excursió eterna.

Agraexo el recort porque es moltíssim convenient fer el traspas
de l'una á l'altre excursió ab las degudas preparacions, donchs en
l'altre vida, la eterna, no tindrem ni trovarem els excursionistas mes
que dos camins pera seguir y que hem de triar ja en la vida present
(¡ay del que l'equivoqui!), camins per lo demés molt coneguts y ben
esplicats en las nombrosas guías que de viatich poden servirnos pera
la darrera excursió; guias en las que, aixis com en vinticinch anys de
llegir el BUTLLETÍ DEL CENTRE he apres tantas y tantas cosas bonicas
sobre tot referents á nostra estimada Catalunya, cosas peró totas
del mon terrenal y finit que habitam y recorrem com á pelegrins, he
degut apendrer també moltas y moltas altres cosas faentas al mon
espiritual y etern en el quin prego á Deu entrar pel cami que porta á la
possessió de la Bondat Infinita, ahont desitjo ens vejam reunits y
acoblats, com á terme y fi venturos de totas nostras excursions, tots
els companys del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA.

Sempre de V. amich y servidor agrahit que '1 saluda afectuosa•
ment

RICART PERMANYER
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Gran és la feina feta per l'Excursionisme Català recercant, estu-
diant i fent conèixer i admirar les coses de la nostra terra en tots els
ordres; però un dels caràcters de sa labor que més importancia té, és
el de 25opular, diguem-ho així; que sens dubte, pesa tant almenys com
la quantía de lo fet. Sa obra no és tasca solament de savis o d'intel-
lectuals i artistes i per a erudits, sinó que s'ha estès a tot-hom, fent
a la vegada aimadors entusiastes i conscients que en sa actuació tenen
principal paper, i realitzant així una cultural acció de vulgarització.

Terrissa, abril de 1915

DOMINGO PALET I BARBA

UN CUART DE SIGLE BEN APROFITAT

Bellesas de Catalunya, de las que els fills de aquesta terra n'ha
-vian perdut l'esma fins al punt de que tenintlas devant dels ulls no las

oviravan. Monuments seculars, sagells de nostra gloriosa historia,
que descuverts de nou per les intuicions de alguns bons patricis de
inesborrable memoria foreu reconquistats per un estol de joves,
tots ja vells els pochs que'n restan. Pedras sagradas de la terra nostra,
joyas de Catalunya, are gracias á n'aquell jovent que'n feu de vostre
conservació un cult y de vostre estudi un sacerdoci, el conexeos ja no
pertany á una ciencia arcana. Avuy ja no se os ha de anar á trovar
en romiatge : avuy mercés als medis de publicitat y sorprenents aven-
sos de las arts gráficas vosaltres mateixas reproduidas fins en los mes
petits detalls y perfectament estudiadas y explicadas en vostres
origens y en vostres efemerides, no sols veniu á cercar á dintre de
sas llars als soterranis, sinó que traspasant las fronteras os mostreu
aixís mateix pera que os admirin y respetin als de fora de casa.
Benehit sins BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA.

Ben aprofitats han sigut els 25 anys que portes de existencia. Deu
te conservi pera el be de la nostra nisaga.

JOAN P. PERMANYER

El BUTLLETÍ del nostre estimat CENTRE, escampant-se per Cata-
lunya i terres enllà, a semblança d'aquells esclats d'espurnes vo-
ladores que surten de la llar arborada, encomana el foc del respecte, de
l'amor i del desig a tot lo que ha estat nostre, a tot lo que és nostre i
a tot lo que ha d'ésser nostre.

JOAQUIM CABOT
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Mai com ara, que la falta de salut m'ha fet renunciar forçosament
a la passió que sempre he sentit per la muntanya, havía llegit amb
més afició nostre benvolgut BUTLLETÍ.

Tot recordant -me al company inseparable i entusiasta soci de]
CENTRE, Mn. Eudald Jolis, que al Cel sia, evoca en mi totes les emo-
cions, tots els contrasts de la vida intensa de l'excursionista; les fati-
goses pujades, les soleiades roentes i 1'humida i traidora boira, sobe-
ranament compensades per l'alegre soroll de les cascates, la sublim
solitut de les altes valls pirenenques i els esplèndids incomparables
panorames dels seus cims.

Cada vegada que rebo el BUTLLETÍ, una alenada de vida se n'en
-tra a casa meva.

Ripoll, abril de iq 1 S	 TOMÁS RAGUER

:r.

La commemoració del XXV aniversari de la publicació del BuT-
Lr_ETf em dóna a mi, com segurament a molts altres historiaires i
gents de lletres catalans, la data més plasent i més aproximada del
començ dels meus treballs l'historia catalana. Temps feia que hi
sentía indecisa afició i que llegía amb delitança les cròniques antigues;
però principalment em movía 1'infructuosa curiositat de conèixer
detalls de fets apuntats amb concisió o vaguetat en el llibre d'en
Víctor Balaguer, l'únic que llavors excitava i mantenía el meu cata-
lanisme indefinit o inconscient. Creia que tot estava fet i que sols
precisava llegir-ho i recordar-ho, quan vaig anar trobant en aquest
BUTLLETÍ noves i apuntacions que em descobriren un camp extensís-
sim on hi calíen encara extraordinaris conreus. Aquelles interessants
ressenyes d'excursions al Montgrony, a Besalú, a Sant Pere de Roda i
de visites al museus particulars, com el d'en Bosch i Pazzi, i a expo-
sicions arqueològiques, com la de Manresa; aquelles primerenques con-
ferencies sobre l'art romànic i aquelles monografíes de castells feudals
i de coves prehistòriques, tot allò constituía per a mi un sorollós des-
pertador, i em revelava la tasca immensurable que romanía per fer i a
la que veníem obligats tots els catalans. Llavors vaig entrar per pri-
mera volta als arxius i vaig anar a contemplar amb un sentiment i
un interès nous totalment, per sa intensitat i sa orientació, les vene-
rables runes de Ripoll i de Poblet.

JOAQUIM MIRET i SANS
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¡Quin goig fa el fullejar lo que, en vint y cinq anys ha donat a
llum el BuTLLE'Ií!

Durant aqueix quart de sigle, ¡bé n'ha fet de bé a la terra!
¡Quántes págines hermoses, donant a coneixer al public valiosos

tresors d'élla, naturals y artístics, dels quals sóls poquíssimes persones
havian sentit parlar!

¡Y quán profitoses ensenyanses se treuen d'aquelles altres pá-
gines tristes, que senyalan desaparicions de joyes sense preu!

Catalunya, Catalunya : ¿podrás may pagar tot l'agrahiment que
déus a n'aqueixos petits llibres, al comensament humils, modestos, y
avuy esplendorosos espills del mes refinat gust?

Puigcerdá, abril de igiç 	 JOSEP MARÍA MARTÍ

Cada poble te sa llengua, y aquesta, segons el mestre, es la clau
que li torna sa llibertat. La nostra llengua s'havía retret á les llars,
y allí varen anar a trovarla, á estudiarla, á festejarla. Excursionistes,
folkloristes, periodistes, sempre anavem buscant aquella fórmula
misteriosa que pel temps s'havía oblidat, per desencantar la princesa.

Ha plogut prou des del temps de la «Catalanista» ençá, amich
Torras, y bona cosa de companys ja no hi son; pero, la fe perdura; la
llengua hi es, y prou deu contenir la misteriosa fórmula, prou : nosal-
tres no l'hem sapiguda trovar, potser els nostres fills serán mes sor-
tosos... el cor m'ho diu!

SEBASTIA FARNÉS

Digne de tota lloa fou el pensament dels nostres avant -passats
de fundar aquesta Associació amb l'objecte de que els socis coneixes

-sin i donessin a conèixer, no solament per medi de conferencies, sinó
mitjançant la publicació i divulgació de notes, memories i ressenyes
fetes pels mateixos, referents a la naturalesa, historia, art i literatura
en totes ses manifestacions, així com la llengua, tradicions i costums
de sos habitants. Avui, lo especial i interessant de nostra terra ha
vingut poc a poc a ser conegut pels paisans i pels estrangers contem

-poranis, i ho serà pels veniders, puix quedarà tot perpetuat en les
biblioteques i arxius del món.

Per altra part, nostres succesors beneïràn tant benaurada obra
per la gran utilitat que tot temps en podràn reportar-ne; i quedarà
demostrat l'esperit cult dels nostres avant-passats davant de totes
les generacions.

JAUME ALMERA, pvre.
is
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Tots els cataláns que de cor estimem a nostra terra, tenim de
agrahir els beneficis que aquesta deu al excursionisme.

D'aytals beneficis en son arxiu y testimoni irrecusable les nom
-broses e importants publicacions editades per les associacions excur-

sionistes.
Meréixen, doncs, bè de Catalunya els iniciadors del pensament

y els que, de una manera tant entussiasta, contribuéixen a sa reali-
sació.

ARTHUR BOFILL

Ja fa vint-i-cinc anys que Vàrem començar el BUTLLETÍ DEL

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, digne succeidor del que
publicava cadascuna de les dues societats d'excursions venturosament
fusionades! Es major de dies, segons l'expressió antiga; podem cele-
brar-ho. Me plau recordar aquells dies modestos de la presidencia del
senyor Maspons i Labrós, els meus actius i agradables quatre anys de
secretari; ¡que cm semblen lluny veient els esplèndids números del
BUTLLETÍ que ara surten! Fullejar ara tota la col • lecció, que des del
començament ha tingut un sentit arqueològic-excursionista, és reveure
el nostre trescat país baix aspectes els més diversos, en descripció i en
imatge; passen davant dels ulls els nostres dolços monuments, ens
penetra el record de cent excursions efectuades i el greu dels paratges
que encara no hem visitat i 1'anyorament de moltes hores delitoses
que mai més podrem refer.

j. MASSO TORRENTS

Me fa por mirar enrera.
Vint-y-cinch anys menos que són instant en la marxa de 1'Huma-

nitat, que va començar la publicació d'aquest BUTLLETÍ, y quants y
quants valiosos companys havem deixat pel camí! Per no nomenar més
que els més prestigiosos, hem perdut l'Arabía y Solanas, Montserrat
y Archs, Maspons y Labrós, Codina y Langlin, Almirall, Font y Sagué,
Juli Vintró y Juli Soler, morts quan encara teníem dret a esperar sabro-
sos fruits d'ells. Y dels que encara viuen, l'Artur Bofill, en Canibell y
en Fiter y Inglès, que van ser dels fundadors, estàn tant retrets que
es pot ben bé dir que moralment han mort per les excursions. Y jo
mateix, que vint-y-cinch anys enrera corría la Ceca y la Meca, avui
m'haig de contentar ab fer el tom de la meva cambra, com en Xavier
de Maistre, y encara ab ajuda d'altres.

CELS GOMIS
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Axi com un pare veu, tot cofoy, lo seu fill, plè de salut, àrübat als
vinticinch anys, no menys gojós me sent jo, qui vaig contribuir a
donar nova vida al primitiu BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA

DE CATALUNYA, de veure-1 atènyer a sa major edat, axí ufanós e ab
prou vigoría per complir plenament la missió de rehabilitar sa derro-
cada mare Catalunya. Tal és lo vot, e aquest lo constant desig que,
de tot cor, ací manifésta

ANTONI BULBENA

El BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA és el
Far que il • lumina totes les encontrades de la nostra aimada Patria per
lliurar-la dels c,>rsaris que volen fer presa de nostres joies artístiques
i arqueològiques. En XXV anys que compta el BUTLLETÍ de vida,
quantes n'ha salvat que hauríen desaparegut per sempre!

Tossa, abril de igis	 I. HELE

Vint-i-cinc anys a l'entorn d'una bandera, treballant tot'hora
per la cultura catalana, és lo mateix que esmerçar la meitat i la flor
de la vida en un hermós pelegrinatge, en un noble apostolat, en una
tasca enlairada.

Els que hem fet aquesta perllongada via, al trobar-nos ara al
bell cim de la serra, i a l'adonar-nos, tot contemplant el païsatge, de
que les primeres bolves de la neu dels anys comencen a ensenyorir-se
de les nostres testes, colrades per les soleiades de tots els plans i
muntanyes de Catalunya; els que, des de llavors vivim acoblats en
aquesta llei de germanor espiritual, a 1'ovirar, des-i-ara, des de la ca-
rena, els sens-fi de records que hi ha en el nostre prou ample horitzó
(les jornades fadigoses, els amics i companys que se'ns han mort, les
angunies per a assolir un grom d'avenç, i els afanys per a anar afermant
la personalitat científica de la terra catalana), avui, per a commemorar
aquesta mena de noces d'argent, anem de tots els indrets, cor-presos
d'emoció, a consignar, com en l'ara de la patria, el nostre nom en les
planes del BUTLLETÍ, amb el mateix amor que el que posa una violeta
entre els fulls d'un llibre estimat, car aquesta publicació predilecta
ha devingut el breviari aon hi restaràn per a sempre més registrades
les palpitacions de tots aquells que seguim la ruta d'unes aspiracions
que voldríem que fossen, tot temps, continuades per la joventut
intel • lectual, esperança definitiva de Catalunya.

Tarragona, abril de ig1 5	 JOAN RUIZ i PORTA
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Difícilment podría trobar-se en el gloriós renaixement de Cata-
lunya, una obra tant important i extensa com la que ha portat a cap
el CENTRE EXCURSIONISTA amb la continuada publicació del seu
BUTLLETÍ.

En ell s'ha apomellat tots els esforsos, xics i grans, ensenyances
reposades de savis i jovenívols reculls d'estudiants, per a conservar
i arxivar els preuats tresors dels monuments, per a ressucitar les
costums bondadoses i patriarcals, per a escampar arreu la dolcesa
de les cançons nostres, per a ensenyar-nos a guardar i estimar el bell
miracle de les nostres muntanyes flairoses. La col-lecció del BUTLLETÍ
DEL CENTRE ExcURSIONISTA, de Barcelona, és avui un índex complet
de les grandeses passades i de la força actual de la terra catalana.

Jo puc dir, i en sento moltíssim grat, que cap de les meves pobres
obres sería acomplida sense la seva ajuda. Per això, avui, amb motiu
de la vint-i-cinquena anyada de la seva publicació, ofreno als seus
directors i conreuadors el meu agraïment i una profonda i patriòtica
admiració.
Girona, abril de 1915	 F. MONSALVATJE i FOSSAS

Me plau consignar aqui la méva alta estima envers el CENTRE
ExcURSIONISTA DE CATALUNYA, quina honorable entitat, propagant
arreu, adhuc ab perfidia, l'amor y el respecte per las cosas de la nostra
terra, ensemps que difundint ab sas curiosas publicacions l'afició al
estudi de tot lo característic y popular esbargit per nostras encontra-
das, ha estat, sens ca,p mena de dubte, una de las Asociacions que
més poderosament han contribuit al foment del Catalanisme; que es
com si diguessem á la cultura general y al desvetllament de nostra
endormiscada patria.

JOAN PONS Y MASSAVEU

L'Excursionisme entenimentat fa goig y honra, fa salut y patria;
aprèn y ensenya; fomenta dignitat de vida, y per la del passat, com del
present, és noblement fomentat; agermana homes y pobles, com ager-
mana generacions.

Vint-y-cinch anys de propagar-ne, bé es mereixen entusiasta enho-
rabona. ¿Qui en regatejarà a eix benemèrit BUTLLETÍ, amb ocasió de
celebrar sa majoría d'edat? ¿Qui no se sentirà joyós, coparticipant
d'aqueix èxit?... Que ell sia creixent, cap a la cinquantena, és mon fer

-vorós anhel.
j. RIERA Y BERTRÀN
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La A ssociació Catalanista d'excursions cientifiques, fou la máquina
exploradora del nostre Art históricli nacional.

Catalunya, en la época de la fundació de la benemerita Associa-
ció, s' trobava sens Museus Arqueologichs, sens vida d'investigació
artística, ben orientada, sens col-leccionistes del nostre patrimoni
antich, escampat, desconegut y amagat, en esglesies empobrides, en
convents mitj enrunats, en hermites inaccessibles, ahont per anarhi,
hi havía casi pena de la vida.

Els coratjosos fundadors de la Excursionista, com vulgarment
l'anomenavem, feren sa vida de pel-legrinatje, no exenta de perills
y contrarietats, logrant en temps, relativament breu, la formació del
gloriós Álbum monumental, que fou lo primer inventari ser¡ y la clau
de la riquesa arqueológica que avuy coneixem.

La munió d'exemplars que avaloran les seccions romaniques y
mitjevals del nostre important Museu de la Ciutat y 1' coneixement
que tenim dels llochs ahont s' troven altres notables exemplars;
aixís com sa conservació y estima, s' deu en gran part al patriotisme
y zél investigador dels nostres primers excursionistes.

Lo nostre Museu Arqueologich, pot ben dir mare á la Associació
Catalanista d'excursions cienti f fiques.

Aquesta es la meua humil pero sincera opinió.

CARLES PIROZZINI

La publicació del BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE

CATALUNYA, inaugurada en I89I, assenyala una data gloriosa per a
l'excursionisme i el ressorgiment de Catalunya, com ho fou la de la
fusió de l'Associació Catalanista d'Excursions Científicas,> i de l'Asso-
ciació d'Excursions Catalana». Amic fervent de 1'unió de tots els
catalans sota la senyera de la nacionalitat catalana, tinc a gran honra
haver format part de la junta de fusió d'amdúes societats que aleshores
es creà.

PEERÁN DE SAGARRA

Escar que desgraciadament desaparegués . el CENTRE EXCURSIO-
NISTA DE CATALUNYA, sempre quedaría son BUTLLETÍ com testimoni
de sos esforços en pro de la cultura y coneixement de l'armada terra
nostrada.

JOAQUIM GUASCH
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El BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA celebra
el vint-i-cinc any de la publicació aon s'ha concentrat els primers tre-
balls de descoberta de la terra. Girant la vista enrera, rellegint -lo, en-
tremig de treballs, plens de saber i de tècnica, s'hi troba la marca
trista de 1'atràs dels nostres medis d'estudi; mes, gracies a tant d'ex-
ploradors, a tants homes incansables, avui comencem a conèixer tot
Catalunya. El número que marca el primer quart de sigle ha d'ésser
la portada d'una nova jornada de treball en que els estudiosos, dotats
ja dels medis científics moderns, construeixin, completin, el conei-
xement de la patria.

I. PUIG i CADAFALCH

A més de la meritíssima obra cultural que aquest CENTRE ha vin-
gut y ve realisant ab infadigable constancia per extendre entre sos
socis el major coneixement possible de quantes riqueses naturals,
industrials, arqueològiques y artístiques conté nostra estimada terra,
crech que deuría ocuparse ja seriosament de formar ben aviat un
Museu de Folk-lore ahon podríen avuy encar acoblarse gran nombre
d'objectes y documents, a]guns devotament aplegats ja en col-leccions
particulars, y oblidats altres per golfes y botigues antigues, que tes-
timoníen l'estat de creences y supersticions, y els hàbits, usos y jòchs
més senzills de nostre poble durant els segles xviii y xix y que dintre
molt poch hauràn potser desaparegut per sempre.

NARCÍS OLLER

Senyor President del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA.
Benvolgut amic i company : Penso que res millor podré fer,

per a correspondre a vostra honrosa comanda, que consignar, en aquest
fragment, que, mercès a l'esperit que informa la fundació d'eix Ins-
titut i del seu- BUTLLETÍ, poguí escriure la Monografía del preuat mo-
nestir de Santes Creus publicat en l'Albuna pintoresch monumental de
Catalunya, i la descripció, més tard, artística i històrica del mateix
monestir, alçant -se el seu plànol allí ajuntat, a l'escala d'ú per cinc
cents.

I afegir, altrament, que, mogut per aquell esperit mateix, fou
que pogués assolir la digna col'locació de les despulles d'aquells dos
nobles varons, qual perdua en la conquesta de Mallorca féu plorar
al Gran Rei; esbarriades que tals despulles se trobaven dins l'espaiós
enterrament que teníen els succesors dels dits Moncada en aquell
monestir.
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Fent públic, un cop més, que això ho poguí assolir amb l'auxili
material dels Ducs de Medinaceli, que apareixíen com tals succesors
llavores, residents en Madrid; deixant dites despulles allotjades en
un grandiós i ferm bagul de cedre, amb bona ferramenta, tancat
anib pany, de que se'n feren quatre claus parelles, de les quals, la
una, restà en poder del reverend senyor Rector de la que és avui par-
roquial esglesia; altra de la Comissió Provincial de Monuments de
Tarragona, una tercera, remesa a la casa dita, com successora d'aquells
esforçats varons; i una darrera, de que en fiu jo present a la Biblioteca
Museu Balaguer, de Vilanova i Geltrú; acompanyant a quiscuna de
dites claus un testimoni de l'acta que de lo fet s'alçà, subscripta que
fou per l'esmentat senyor Rector, el senyor representant de la susdita
Comissió de Monuments Tarragonina i la modesta personalitat que
subscriu aquestes ratlles.

De vostè, senyor president, amb el més cordial afecte, servidor
i amic

TREODOR CREUS i COROMINAS

Tots els sers en la Naturalesa náixen petits y ab els anys creixen,
se desenrotllen y enrobusteixen fins a assolir son major grau ele
perfecció. Les obres dels homes que en son origen y desenrotllament
no s'acomodan a les lleys establertes per la Naturalesa solen.fracassar.
Lo BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA, per haver nascut y crescut
conforme a les lleys de la Naturalesa, lluny de fracassar ha anat ad-
quirint vida cada dia més robusta, ufanor cada dia creixent conver-
tint-se en una revista d'excepcional importancia, y sa col-lecció es un
verdader inventari de tot lo que té Catalunya en ses costums, en sos
monuments, en son terrer, en son art y, per dir-ho ab un mot, en totes
les manifestacions de l'activitat humana y de les forces naturals.

Olor , abril de 1 9 1 5	 JOSEP SADERRA

El Catalanisme, engendrat per l'amor y concebut per la anyoransa
ha produit fruyts, ya maduríssims, que ni les insídies dels seculars
enemichs de fora, ni les decepcions dels amichs ele dins, serán poderoses
pera destruir ó ferlos insípits, aixo es: els jochs Florals y l'Excursionis-
me. Per ells s'ha reivindicat lo patrimoni espiritual de la Llengua, tor-
nántla á posar en el lloch preeminent que li calía per son noble origen
y per sa gloriosa historia entre 'Is llenguatges que la tenen mes excelsa.
L'Excursionisme ha vingut á complertar aquesta obra patriótica, per
que ha fet l'inventari de la herencia artistica que tan abundosa'ns
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llegaren les gèneracions passades, clonant á coneixe la gran riquesa
que assolí en millors días, y es encara per nosaltres motiu de llegitim
orgull. El BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA,

continuador de la primera publicació de sa classe, L'Excursionista,
es l'auténtich document en que's relacionan aqueixes joyes del vell
patrimoni nostre; que essent conegut y estimat arreu, s'esmersan
cabals pera restaurar lo ruinós, y aplegar en museus les reliquies de
lo que s'ha pogut salvar. Y no sols aixó; tota la terra, la montanya, el
plá, els cims y'ls avenchs, tot es conegut, estimat y ensalsat. Aquesta
es la nostra obra.

Qui podrá destruirla si sos arrels son tan fonds y arrapats vigoro-
sament en el cor de la terra?

Quan cert es, que la simbólica llevor de mostassa s'es tornada
arbre grandissim! Vulga Deu lliurarlo de mals ayres!

PELEGRÍ CASADES Y GRAMATXES

MIRANT A L'ESDEVENIDOR

El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA mereix bé de la
Patria perquè ha sabut fer del seu objectiu social, no una finalitat
recreativa, ni sisquera una exclusiva vocació científica, sinó alhora, i
potser principalment, una pura idealitat catalanista.

Sense aquesta idealitat no hauría segurament assolit els èxits
que han fet i faràn memorable la seva tasca.

Mes en el meu humil concepte, per a arrodonir la seva gloriosa
empresa, li manquen al CENTRE EXCURSIONISTA dues victories a
guanyar : primera, la vulgarització de l'excursionisme patriòtic entre
els estaments obrers, destinant-hi a la mateixa una propaganda es-
pecial; i segona, la conquesta de la més tendra joventut catalana,
educant-la en el deport excursionista orientat vers l'alt esperit del
nostre renaixement patriòtic, evitant, en lo possible, que sia abasse-
gada per la farandolería exòtica dels minúsculs exèrcits amb lliga-
carnes de coloraines.

Per això és que al celebrar-se les solemnials bodes d'argent del
benemèrit CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, me complasc en
lloar son passat i desitjar per al pervindre la coronació de sa magna
obra amb la perllongació de sos efectes a totes les edats i condicions
dels catalans i a tots els estaments de la nostra terra.

Sabadell, abril de '9'S	 M. FOLGUERA 1 DURAN
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RECORT Y ESPERANÇA

A les derreries del any 1890 y començament del 1891, regná ani-
mació y mohiment en la Associació Catalanista d'Excursions Cientí-
ficas, que s'axoplugava sots los capitells del arrunat temple d'August.
L'infrascrit que hi exercía de Secretari primer y redactava L'Excur-
sionista (butlletí mensual de 4 planes sense gravats y existencia pre-
caria, puix sols circulava gratis entre los socis) podría referir per peces
menudes los incidents y contradiccions que experimentarem al voler
fusionar nostra corporació ab la d'identiques aspiracions y finalitat,
la Associació Catalana d'Excursions.

Pilla, la Catalana, de personalismes, que, en 1890, lo temps ja
havía mitigat, la sua gent coincidía ab nosaltres, en que s'imposava
fusionarnos per constituir una sola corporació, gran y poderosa,
honorificant al excursionisme català.

Mes la fusió no era per tothom vista de la matexa manera. Dis-
tingits individuus de nostra Associació, judicavan, que, a tota costa
devíam mantenir lo seu nom incólume. Altres que's deyan mes tran-
sigents, pretenían, que devía figurar en lo nom de la entitat fusionada,
la paraula Catalanista. Pró era base esencial de la unió, abdicar de les
dugues paraules, que, mes determinavan a quiscuna de nostres enti-
tats: Catalanista y Catalana. Solsament axís se creya que no aparexe-
ría imposició de part de ningú, que no hi hauría vencedors ni vençuts.
Aquest bon sentit s'imposá a tot sentiment particularista, després
d'algunes accidentades reunions.

Axís, lo CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, no nasqué en
18gr, sino que continuá la existencia de la vella Associació Catalanista
d'Excursions Científicas fundada en 1876. Llavors cessaren de publi-
carse L'Excursionista y lo Botllelí de la Associació d'Excursions Ca-
talana. Aquest era trimestral, de ioo o mes planes ab gravats y comp-
tava ab bona colaboració, obrintse pas en lo mon literari. Axís com

-pensava la Catalana sa falta de local propri. Lo present BUTLLETÍ,

quin quart de segle ara commemorém, fou en un començament tri-
mestral, de 96 planes ab gravats. Son primer nombre lo constituhíren
articles dels principals redactors del Botlletí de la Catalana, tots ells
nones llavors prou coneguts : lo meritíssim naturalista Miquel Cuní
y Martorell, lo reputat filólech Ramon Arabía y Solanas, l'observador
excursionista Joseph Castellanos y los ilustrats folkloristes Cels Gomis
y Jacinto E. Tort y Daniel. De la Catalanista hi colaborárem En Bo-

naventura Renté y l'infrascrit, agrahint a tots, que'm concedíssen
19
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l'honor d'inaugurar la nova publicació, ab la monografía del Castell de

la Roca del Vallés, de caracter excursionistich-histórich.
La tasca de la realisada unió, quin primer pas exterior donava lo

BUTLLETÍ de 1891, lo temps ha demostrat que fou profitosa, no resul-
tant mal empleats los trevalls dels quí ab fé y confiança la realisárem.
De dugues entitats anémiques, n'ha surgit altre ab plétora de vida: de
dos periódichs de laboriosa y imposible existencia, n'ha devallat
l'actual BUTLLETÍ, que, ab vida propria, pot enorgullirse de son cons-
tant creximent y de la honrosa acullida que ha tingut en tots los cen-
tres literaris en los que s'ha presentat.

Deu ha volgut, que, de llavors ençá, may mes la desunió, germana
gran de la discordia, s'introduhís en nostre comunitat excursionista.
Y bo fá de veure, que, tant com mes ha prosperat, mes incommovi-
ble's mostra a tota baxa passió, si aquesta alguna vegada s'ha atrevit
a trucar a la porta del CENTRE.

Plenament assegurada la vida futura, nos plau saludar desd'ara,
y sense por d'equivocarnos, al esdevenidor mitj segle d'aquest BuT-
LLETí. Deu fassi que tots lo pogam commemorar llavors com ara,
ab lo respecte y consideració ab que mereix saludar-se, tot lo que,
noblement y sense mesquinesa, contribueix a enaltir lo bon nona y im-
portancia de nostra estimada patria Catalunya.

FRANCESCH CARRERAS Y CANDI

Al resseguir carinyosament els BUTLLETINS del CENTRE EXCUR-

SIONISTA DE CATALUNYA, en sos volums que integren els anys 1891-
Ig15, vint-y-cinch de ben comptats, s'experimenta dues sensacions pels
que els havem viscut corporativament, y no per oposades menys in-
tenses :l'una, falaguera, de goig; l'altra, de racança, d'enyorament,
de dolor.

El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, com abans sa glo-
riosa mare l'Associació Catalanista d'Excursions Científicas»; han
contribuhit, tot fent-la conèixer, en forma constant y intensiva al des-
vetllament per la dignitat y major apreci de nostra estimada terra,
y de ses nombroses excursions y visites, cada vegada més gràficament
exposades, sens reparar sacrificis, en la presentació dels nostres BUT-

LLETINS, que han fet revelacions ben importants : als uns, fent-los
sabedors de la valua dels tresors que teníeu a casa llur, ignorats, y pel
desconeixement tractats ab menyspreu, y als intel-ligents y aficionats
dels grans centres culturals, el descobriment y descripcions d'exem-
plars arquitectònichs, y en general d'altres objectes de valor artístich,
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ben estimables, que sens l'intervenció d'aquesta entitat hauríen res-
tat en etern y lamentable desconeixement o oblit, veient-se solament
explotats y movilisats a baix preu per la temible legió de corredors
d'antiguitats que, a força ele promeses y tota mena de combinacions,
acaben per rendir les voluntats més recalcitrants dels ignorants y
avars possehidors.

Y, com sia que tot aquest constant treball resulta d'un profit re-
marcable per a nostra estimada Catalunya, bé podem qualificar -lo
d'honorable y falaguer.

L'altre aspecte de dol, de racança y d'anyorament el tenim al re-
novar-nos les sensibles perdues, les importants baixes sofertes en
aquest decurs d'anys en els desinteressats rengles d'estimats consocis,
guerrilles de pau, que, portades per l'amor y l'afició, per l'estudi de
l'art y de la naturalesa, propies, en sos múltiples aspectes, per córrer
ardits y a tots temps, ab l'aparell fotogràfich a coll y la llibreta de no-
tes als dits, els recons y indrets de nostra terra, per poder il-lustrar
ses conferencies y fer-les més profitoses a tots aquells que els mou l'in-
terès pera conèixer els esplèndids tresors y apreciables cabals de nostra
patria, tant ignominiosament entrebancada y malmenada per envejosa
pobriçalla de pigmeus.

ALFRED GAZA

L'EXCURSIONISME CATALÁ

Despres dels Jochs Florals la Institució mes trascendental del
catalanisme es lo CENTRE EXCURSIONISTA. Los poetes iniciaren lo
renaxement de la patria evocant sa gloria passada y somniant sa
grandesa futura; los excursionistes l'asseguraren donant fe de la rea-
litat de sa existencia actual y comprobant tota la potencia que con-
serva encare sa vida present.

L'excursionisme ha escorregut lo vel que amagava tots los tre-
sors naturals y, artistichs de la terra catalana y que semblavan dormir
tant com lo mateix poble que'ls possehia. Al crit generós que senyalá
l'hora d'aquest reconexement, centenars d'entusiastes se llensaren a
l'obra d'una exploració feconda escampant per tot arreu una alenada
de resurrécció y de victoria.

Res escapá a sa esbrinadora mirada. Tot s'ha estudiat y resseguit

Y catalogat y una munió infinita de guies y d'itineraris y de descrip-
cions ha registrat tot lo que encare avuy dona vida v nom a Catalunya
desde les fonts ele sos rius a les platjes de son mar, desde les mes altes
y perilloses cimes de ses montanyes fins als misteris may avans d'are
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explorats de sos avenchs y coves, desde les mes ufanoses viles de fa-
mosa historia fins als llogarets mes humils y solitaris, desde '1 temple
mes august a l'ermita mes rónega y encongida, desde les planes mes
opulentes plenes de regadius y fruyterars fins a les serres mes es-
querpes y axutes hont semblava haverse ja extingit lo recort de la
petjada humana.

Y 'ls fills d'el Excursionisme no han fet aquexos viatges incessants
com a esbargiment de home enfeynat o com a deport del turisme, sino
que'ls han repetit adalerats, desficiosos, ab la febre del enamorat y ab
la convicció del apostol per predicar a tothom y desensopirlo y per en-
comanar a les gents son propi entusiasme fins a convertirles en cola-
boradores del inventari de tots los bens ab que Deu ha dotat a la
nostra patria y de tots los que li han guanyat los homes.

Y es per axó que al haver descrit les belleses naturals han pres
nota de sos monuments y han treballat per la reconstrucció dels que 's
perdian, han alsat lo que queya, han refet lo que s'esfondrava y han
escorcollat los arxius y retrobat lo que geya en l'oblit, y, arrivant a
l'entranya del poble, han recollit les formes de son llenguatge, ses
tonades y cansons, ses tradicions y ses llegendes, ses preocupacions
y ses pregaries.

La enorme tasca del excursionisme es una mostra assombrosa de
la vitalitat que portava en si nostra benaurada renaxensa. ¡Quant
temps y quanta constancia suposan, quanta activitat, quanta abne-
gació!

Lo BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA es lo
magnífich compendi d'aquexa tasca maravellosa de mitj sigle.

Per axò diém que'1 catalanisme deu un etern agrahiment al
CENTRE. Ell nos ha donat a conexer tot lo que encare tenim y lo
que som. Sense l'excursionisme, lo reconexement de Catalunya no
fora possible perque no te dret a ser reconegut pels altres lo qui co-
mensa per no conexers ell mateix.

FRANQUESA y GOMIS

L'excursionisme és per tot arreu un element de moralisació, una
escola pràctica, fàcil y agradosa, y una dèu d'ideal y de salut.

Mes a Catalunya és encara una síntesis de rehabilitació patriótica.
Aixís és com escateix la prehistoria nostra y els origens de la llengua;
cataloga els grans monuments històrichs encara presents; s'embadaleix
ab les belleses d'art y de natura y les propaga; rebusca les velles cos-
tums y mots vivents quasi ignorats, baixa a les fosques entranyes dels
nostres penyalars y puja a llurs cims perpetualment nevats, aon sent
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coral enlloch el contracte de lo diví, i tot ho consagra al sentiment de la
patria aymada.

Un fi multiplicat, inconcret, el mena, y una frisança noble l'em-
peny.

Brotada de la nostra jovenesa, sempre florida y més ufanosa cada
día : benehida síes!

ANTONI MASSÓ

L'OBRA DEL EXCURSIONISME CATALÁ

Me plau en aquest número extraordinari fer recordança d'una
sessió de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a la
qual tinguí l'honor de assistir acompanyant al Bisbe de Vich, ilustris-
sim Morgades. Era a primers de Maig de 1889. Haviam anat a Madrid
per assistir al Primer Congrés Católich Nacional, y de passada aprofi-
tar la ocasió per captar adhesions y donatius per l'obra magna de la
restauració de Santa María de Ripoll. De soci corresponent de la dita
Academia jo n'era ja d'alguns anys; y aleshores ab ocasió de la res-
tauració ripollera lo nobre Sr. Marqués de Monistrol volgué que fi-
gurás ben merescudament en la llista dels corresponents lo nom de
Morgades. Y per ferho ab mes solemnitat, forem convidats tots dos a
una sentada dels académichs. Jo crech que hi eran tots los de número
residents a la Cort; y desseguida vaig endevinar la segona intenció de
aquell honor que se'ns dispensava.

Després de la lectura del Acta anterior, y de breus paraules de
presentació dites familiarment pel senyor marqués, lo Sr. Madrazo
ab molta finura de paraula y ab un agredols de queixa, manifestá
la extranyesa de la Academia per no haver sigut consultada per l'obra
de restauració d'un temple que era monument nacional. Lo senyor
Morgades me don_t la paraula per contestar, y ab tot respecte li diguí
al Sr. Madrazo que no s'havia cregut haver de demanar aprobació de
l'obra a la Real Academia, per quant l'obra se feya sobre 'is plans ja
presentats anys arrera per l'arquitecte D. Elias Rogent, qui era lo
principal director de la restauració que feliçment s'anava executant.
Y per poderla fer ab mes independencia y per tant sense necessitat
d'expedients, s'havía partit del principi de no demanar cap subvenció
al gobern.

Aixó era parlar massa a la catalana devant de aquell areo^iago
oficial; y prenent peu del mot independencia lo senyor Dávalos que
actuava de secretari, formula un cárrech als catalans per la tendencia
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a prescindir del centre, açó es, de les corporacions oficials de Madrid y
de provincies.

Una altre guinyada del meu bisbe, me significà que havia de
tornar la pilota. Y aleshores ab tot lo respecte degut als acadèmichs
vaig probar que precisament aqueixa força centrifuga del catalanisme
n'havian sortit empreses com la que teniam aleshores entre mans; y
com lo senyor Dàvalos havia aludit a les societats excursionistes,
me fou cosa facil y molt agradable defensar l'obra fecundíssima del
nostre excursionisme que no era lo sport del alpinisme, sino una in-
tensificació de la propaganda patriótica y un element de cultura in-
comparable. Per reblar més lo clau, fins me vaig permetre dir que
valia més, molt més, per la conservació dels monuments l'acció de
les publicacions del Excursionisme que'1 funcionament quasi nul de
les Comissions Provincials de Monuments, órguens atrofiats per
la influencia del centralisme, o millor dit, de la burocracia centra-
lista. Y per aqueix indret vaig enfilar altres rahonaments que feyan
gros efecte en aquell auditori de notabilitats.

Al sortir de la Casa de la Academia de Belles Arts de Sant Fer
-nando, lo senyor Marqués de Monistrol me felicitava per haver de-

fensat una de les institucions que mes honra y profit donavan a la
causa de Catalunya.
Vicb. abril de i915	 JAUME COLLELL, PBRE.

ALS JOVES EXCURSIONISTAS DE CATALUNYA

Al vell pastor de la samarra blanca
que seu al cayre d'una roca, y tanca

la vista esmortuhida
per les clarors del sol y de la neu,

la donzelleta ardida
que puja d'un corriol de la montanya,
d'un encantat palau, que'n sab l'historia,
si sab, pregunta, lo camí més breu.

Lo vell pastor s'aixeca, fent memoria,
tirantse front amunt la barretina,
mirant parat l'aparició divina...
qu'encerclada de llor la cabellera,
les roses esbadántseli a la cara,
llençant clarors de cel sa vista clara,

puja y baixa la singlera
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com una dayna d'aquells cims lleugera.
Y alçant ab báuba má'1 gayato rústich,
— ¡Allá! — li diu : signantli dalt la serra
un punt que mitxparteix lo cel y terra.
Com enlluernat devant d'aquella fada
el vell pastor, tot vergonyós y mústich,
se gira vers l'esbull de sa ramada.

La donzelleta ardida
s'enfila per la neu

amunt amunt per dalt de la montanya.
De boyra blanca apar que va vestida;

lo geni l'acompanya;
dona ales a son peu.

Els grans abets la bressan ab ses branques,
sembla que vola sobre la congesta;
els ports li badan les gegantes tanques;
y pols de sol lluhint sobre sa vesta,

s'enfila amunt amunt,
y arriva a n'aquell punt!

Rónegues pedres, del passat ruína,
de líquen y de molses mitx cubertes,
com ossos d'unes tombes mitx obertes

hi veu la pelegrina.
Y com Jesús ab Llátze, estén els braços:
y s'alça un vell castell de gotichs traços.

Cau lo pont llevadís. Cuberts de ferro,
un estol de guerrers la surt a rebre,
y s'entra endins del senyorial palau.
Troba en l'estrado cavallers y dames
ab trajos richs de joyells d'orfebre,
brillant l'or y la seda com a flames;
y retrunyen pel pati'ls corns de cassa.

Una porta de bronze
la dú per una escala cargolada,
per una mina fosca y amagada
al claustre florejat d'un monesti.
Passan de dos en dos els callats monjos,
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y gronxan els xifrés tristos y flonjos,
els cants de l'oració del dematí.

La donzelleta ardida
del hort del monesti abasta una flor:
la sempreviva de color daurada;
y posántsela al pit li n'ha donada

l'esplendorosa vida
de l'art y de la fe y del patri amor.

La celestial y hermosa pelegrina,
com misteriosa fada

de les excursions, devant camina
oh amichs, de vostra triomfant jornada.
Ella es qui devant vostre ayrosa empunya

com senyera divina,
la llum que desenterra de les ombres
les inmortals y lluminoses sombres,
de les histories d'or de Catalunya!

Vicb, 14 abril 1912	 MARTÍ GENTS Y AGUILAR

Reus, 28 d'abril de 1915

Sr. President del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA.

Estimat amich : la teva carta es d'aquelles que dexan lligat y
convensut al qui la reb. Me poso á regirar papers y no trobo res que fasse
per vosaltres, com no sia l'adjunt pensament poétich que vaig escriure
al Claustre de S. Cugat, en la data que firmo. ¿T'en recordis? Eran
més de 40 socis : Arabia, Támaro, Ambrós, Aulestia, Pau, etc., etc.,
morts. Riera, tú, Fiter, y tans altres, vivents encara. Jo, tenía quinze
anys; era la primera vegada que surtía de casa, sense la familia.
Aviat fará 4o anys. ¿Creus tu que tot axó pot justificar unes estrofes tan
migrades? Fesne l'ús que vulgas, y afegeixhi lo que't sembli. Fa dos
anys, a les planes de La Vanguardia, vaig dedicar dos articles al
excursionisme d'aquell temps. Estractar o repetir lo d'exos escrits,
no ho crech pertinent; puig son massa coneguts del púhlich. Vejas,
donchs, si puch quedar saldat al) les adjuntes posades; corresponents
a una idea tan agradivola pera mi, per portar vinculada la recordansa
d'uns temps, uns companys y unes tasques, que tant de profit dugue-
ren a nostres ideals de tota la vida. Consti, donchs, que en primer
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lloch, t'agrahexo que t'hajas recordat de mi, qui, ab tot y no haver
fet mes que d'espectador platónich de vostres esforsos, entussiasmes
y treballs, Deu ha volgut darme vida pera veure com crexía l'arbre
que tú y aquells amichs de l'ànima vareu plantar en 1877. Lo CENTRE

EXCLRSIONISTA y ta personalitat se'm representan à través dels anys,
com una mena de lluyta entre'1 pagés y l'arbre. Lo primer, lo planta;
lo temps y ses inclemencies se caragiren contra '1 segón, passan anyades,
bones y males; pero ve'l dia que'l plantador té'l goig de contemplar
l'arbre, sá, ferm, ben arrelat y mostrant l'abundor de sos fruyts y
1'ufanía de sa brancada. Tu dirás si '1 CENTRE EXCURSIONISTA es
l'arbre teu y si 't costa suors, afanys, conreus y... males anyades.
Ben bones te les ha desitjades sempre ton amich de cor, tan teu avuy,
com en los estius del 1877, en que primer colp, al costat teu, vaig apen-
dre, trescant per nostres serres y afraus, á conexer y estimar nostre
dolsa y benhaurada Catalunya.

AL CLAUSTRE DE SAN CUGAT DEL VALLÈS

Ea la primera excursió oficial de la sAsso-

ciació Catalanista d'Excursions Cieutificaso,

¡Oh claustre benhaurat!, en tes arcades
Y en ton hortet joliu,

¿Cóm es que tan á pler veig captivada
\Ia jove fantasía enamorada
Com si en ses ombres hi tingués son niu?

¿Cóm es que á dins tos murs lo pit s'axampla,
Fulla gegant del art?,

¿Cóm es que ignota veu á pregá 'm crida,
Y de tristesa 1'ánima ferida,
Planyent lo teu afront, romp á plorar?...

Sau Cugat, 21 d'octubre de 1877	 ARTHUR MASRIERA

20
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DISCURS PRESIDENCIAL'

D JADA de llum, de joya, de primavera, de flors, de renovellament
de vida es la diada d'avuy, la diada de Sant Jordi. Quan natura

sonriu, quan la frescor de les matinades desensopeix l'esperit y el
sol ardent en cambi remou la virulencia de la sanch; quan tot ofereix
esclat de nova vida, els camps verdejen, les flors s'aponcellen y 'ls
arbres se cubreixen febrosament de noves fulles; quan tot s'acopla
-a enlairar en el sonrient espay un himne encorajant de renaixensa,
ve la festa xamosa del Sant Patró de Catalunya com un recort anvo-
radiç y com un esperó de nova vida patriotica, a fernos revifar l'anhel
esperançador del bell renaixement de Catalunya.

D'any en any el CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, seguint
la tradició noble y generosa de sa precursora l'Associació Catalanista
d'Excursions cientifiques, conmemora ab major o menor esplendidesa
la diada poetica del Sant Patró de Catalunya.

Y en tants anys ja com porta de vida nostra institució quantes
desilusions, quants de desenganys, quantes perdues doloroses de
volguts y anyorats companys y quants fruits recullits en cambi de
l'afany de nostres treballs y gestions. La lley de les compensacions
servint sempre de nivell confortador.

¿Perque '1 CENTRE EXCURSIONISTA sensa cap lley d'oficialitat que
l'obligui a conmemorar la festa del gloriós Sant Jordi ve cada any en
la diada d'avuy a engalanar-se y a oferir un bell tribut de poesia,
clams anyoradisos d'un gloriós passat, cantichs d'esperança o fruits
d'investigació y estudi? Perque la generosa y cavalleresca tradició del
Sant atuint al drach pera salvar a la donzella, te quelcom (le paritat
ab la acció noble y desinteresada del escursionisme catalá, el qual té
per objecte especial també salvar y sobreguardar tot lo bell, tot lo
interessant, que en monuments, en arts, en bella natura, en folklore,
tradicions y cants ofereix nostra aymada terra; perque la festa del
noble Sant Cavaller es la festa del altruisme y la gesta del escursio-
nisme catalá es també gesta de cavallerositat, altruisme y noblesa.

Fem sino un xich de memoria repassant els fonaments y origens
de nostra institució. L'escursionisme catalá fou fill d'un sentiment
y d'un impuls patriotich fonamentat en ferma base cultural d'edu-

* Llegit en la diada de celebració de la festa del vint-y- cinquè aniversari del
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA.
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sació y estudi. Foren sos precursors educatius Caresmar, Villanueva,
Piferrer, Parcerisa, Pi y Margall, Victor Balaguer y Marian Aguiló.
Villanueva y Caresmar li infundiren l'esprit cientifich d'investigació
y estudi. Piferrer y Pi Margall, romantichs en l'estil y en la obra, li
infiltraren el sentiment generós de patriotisme y d'amor als monu-
ments y a les belleses de la terra. Den Parcerisa n'heretá les aficions
grafiques y den Victor Balaguer, que fou un dels escriptors que per
son estil entusiasta feu mes catalanistes, sensa serho tal vegada ell en
el fons sino mes en les apariencies, n'estragué sino un fons pregó d'eru-
dició historica un enamorament dels llegendaris fets del nostre passat,
exaltats per un intens calor de romanticisme y fervorós entussiasme.
L'Aguiló pulcre y purista, fi observador y compilador, li infundí un
sentit practich d'estudi y investigació y un marcat interes pera '1
folklore en general y pera la depuració del llenguatge y son conseguent
enriquiment.

Y quan en 1876 per iniciativa den Fiter é Inglés fou fundada
la primera entitat excursionista, la ASSOCIACIó CATALANISTA D'ES-

CURSIONS CIENTIFIQUES, entrá seguidament a formarne part tot
l'element jovencá que sentía amors per Catalunya, artistes, poetes,
escriptors, aymants de les ciencies naturals, admiradors de tota
lley de belleses, tot aquell qui sentint devoció per Catalunya
desitjava coneixerla, estudiarla, en ses extenses comarcades, baix
distints punts de mira, estimantla per lo que valgués y donant
a llum a la vegada tot el fruit de treballs y investigacions, fent
que'ls demes la coneguessin pera que aixis coneguda fos esti-
macla de tothom y en llurs peregrinatges exaltaren per tota nostra
terra '1 sentiment patriotich, despertaren als adormits, desvetllaren
als que ensopits estaven y feren mes adeptes y proselits pera la Cata-
lunya renaixenta, que no ha fet ni ferá may cap altra mena de pro=
paganda, perque penetraven en lo més intens del anima del poble,
el feyan sentir, li fevan valdre a sos ulls tot lo que quiscun valer tenía
y li ensenyaven a guardarho y respectarho. Y sensa forsa oficial de
cap mena feren molt mes que les adormides corporacions oficials,
pera salvar monuments y pera ferne resaltar llurs belleses, contribuint
a restauracions preuades. L'escursionisme es ben sapigut que fou '1
propulsor de la restauració del historich y artístich cenobi de Ripoll
Y ]es columnes del temple d'Hercules, tan properes a nosaltres y tan
simboliques per l'escursionisme que ha viscut desde son comens social
arrelat a n'elles, haurian desaparescut de Barcelona pera anar a em-
bellir una mansió senyorial de la costa catalana sino hagues sigut
l'esfors ferm del CENTRE ExcuRSIONIsTA pera contenirho.

R
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Y 's pot dir que de la data del 1876 fins ara han passat pels rengles
de 1'escursionisme tots els homens que han donat gloria a Catalunya
per llurs mereixements artistichs, cientifichs y literaris.

El nombre d'adeptes a 1'escursionisme aná creixent de dia en cija
desde son comens; els trevalls se multiplicaren y 1'escursionisme en
sos primers dies befat y menyspreuat pels ignorants y pels pretencio-
sos prengué importancia y fou atés y escoltat arreu, consultat y
enaltit.

Y es curiós recordar, senyors, aquelles primeres escursions de
neofits que provehits de llurs llibretes d'anotacions, armats de
llapis y cartera de dibuix — la fotografia poch adaptada encara al
escursionisme — anaven arreu afanyosament prenent notes, trayent
apunts grafichs, calcant llaudes, recullint fosils y pedres, furgant en
rectories y masies pera desenterrar empolsats pergamins y antichs
documents y aprofitant tot medi d'investigació y estudi. Y tenian un
caracter verament amoros y interessant aquelles sessions tingudes, al
final d'una escursio, al peu d'un marge de camí o mig a les fosques en les
sales d'espera d'una estació de ferrocarril, aon tothom donava compte
amb entusiasme de les investigacions rebudes, de les observacions ano-
tades y dels reculls fets, mostranse dibuixos y calchs practicats y
aon se tenian sempre paraules d'encoratjament pera anar prosseguint
la consecució de la obra empresa. Y fruits d'aquests treballs foren els
arxius y coleccions del CENTRE y molts de particulars, les publicacions
fetes, els volums de Memories, les conferencies donades, els Alburas.
pintoreschs monumentals y L'Excursionista primer periodich de
divulgació escursionista. Y com que per tot arreu aon anaven feyan
proselits estengueren la xarxa de socis delegats que tan huida coope-
ració donaren a la obra.

Y vingué una crisis de creixensa, filla de la mateixa exhuberancia
de vida y la Associació 's dividí en dues, la d'ESCURSIONS CIENTIFIQUES.
que segui la marxa empresa y la CATALANA D'ESCURSIONS que vingué
a aportar mes elements de vida encara al escursionisme. No fou una
desfeta, no fou una divisió de forces, fou un acreixentament de les
mateixes.

Y dich que no fou resta de forces per quan se pot dir que cada As-
sociació prengué son especial sagell per mes que abdues conservessen
per sobre de tot son amor inquebrantable a Catalunya.

Deixá sentir sa influencia, en la CATALANISTA D'ESCURSIONS
CIENTIFIQUES, el formarne distingida part integrant components
nombrosos de la Escola d'arquitectura, sadollats d'entusiasme y
afany de treball y estudi, com també '1 fruit donat per les notables.
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conferencies de divulgació arqueologica exp]icades pel convensut
mestre en aquells coneixements, Eduart Támaro, qui tragué gran
nombre d'aprofitats deixebles; aixis es que gran part de les activitats
de la Associació foren dedicades als treballs d'investigació artistica
arqueologica, influint, aquests treballs y decisió ferma, en la conser-
vació de monuments, en el descubriment de belleses arreconades y
en la salvació d'objectes d'art poch menys que desconeguts o no
apreciats y propers molts d'ells a desapareixer de Catalunya.

No deixá per aixó la CATALANISTA abandonades, en son ample
camp, les demes branques d'estudi y observació propies del escursio-
nisme. Les tres seccions generals de Literatura, Arts y Ciencies tre-
ballaren ab fé y ab exit.

La influencia de les presidencies de l'Argullol y den Riera y
Bertran doná molt impuls al element literari y en aquell local primi-
tiu, avuy inexistent, arrimat als capitells de les columnes d'Hercules,
que avuy contemplem esbeltas y desembrassades y aon hi estavam,
com he dit, arrapats, com una eura amorosa, no pera escanyarles y
oprimirles sino pera amorosirles y salvaguardarles, s'hi llegiren treballs
molt apreciables, venint alli 1'inolvidable Mossen Cinto Verdaguer
a donarnos llegida de les primicies de les seves magistrals publicacions,
essent de notar que adepte fervent de 1'escursionisme, era en aquell
lloch solsament, en lo que ell en deya'1 nostre casal, aon llegia perso-
nalment en veu alta les seves composicions.

Els estudis historichs d'investigació eren impulsats pel plorat
bon company Antoni Aulestia, erudit y convensut insvestigador his-
torich, entes alhora en arqueología y moltes altres branques del saber.

Mes aon se demostrá en gran manera la disparitat de sentir
d'abdues asociacions fou en lo referent al escursionisme de montanya.
La CATALANISTA ab la creació de la Secció Topográfica-Pintoresca ini-
ciada y fomentada per l'Antoni Massó y altres benemerits companys
assumi l'esperit purament catalanesch del escursionisme montanyench
y les escursioíis als alts cims, a les agudes carenes, a les estimbades
cingleres y a les fresques y amagades valls, analisant tota lley de belle-
ses naturals, tenia no sols per objecte coneixerles pera enaltirles y di-
vulgarles després en publicacions, entre altres, tan importants com els
ALBUMS PINTORESCHS MONUMENTALS DE CATALUNYA, sino també
pera inculcar en l'esperit del poble l'amor al terrer, la conciencia
del propi valer y l'interes y estimul pera guardar y respectar els
tresors oferts per la bella naturalesa o llegats pels nostres passats.

La Catalana d'escursions dirigida per l'Arabia y Solanes, home
de vasta erudició y cultura, enamorat de les institucions estrangeres
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de caracter montanyench, ab les que sostenía estretes relacions, incliná
aquesta branca del escursionisme a gendre per imitació y exemple els
Clubs Alpins y societats d'escursions estrangeres.

Molt treballá, la Catalana en el camp de les ciencies naturals de-
gut a la influencia benfactora, entre altres, de l'Artur Bofill, com se
feren també notables estudis y reculls folklorichs impulsats per
En Cels Gomis, treballador infadigable, y pel inolvidable En Fran-
cisco Maspons y Labrós, soci d'abdues entitats, a qui tant deu
l'excursionisme no sols per sos treballs importants sino també per
sa influencia decisiva en la unió generosa de tots els elements escur-
sionistes en l'actual CENTRE EXCURSIONISTA.

Y vingué aquesta fusió fa una vinticinquena d'anys y'l sentiment
altruista y l'esperit de investigació y estudi continuaren essent la
norma del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA y Deu vulgui que
sempre hi perseveri. Mentres no perdi aquest caracter y continuhi
essent el defensor de les belleses naturals y artistiques de Catalnya,
mereixerá l'estima xardorosa de tots els bons catalans y seguirá ocu-
pant entre les entitats culturals el lloch eminent a que per sos merei-
xements s'ha vist enlairat.

He dit.
CÉSAR A. TORRAS

ALS EXCURSIONISTAS
¿Perqué á las fullas d'eura esmaragdinas
Deu la figura los ha dat del cor?
Perque, amigas fidels de las ruines,
los donan l'abrigall del seu amor;

perque servescan d'aspre á las que cauhen,
á las que's tenen dretas de mantell,
de sudari florit á las que jauhen,
cansadas de parlarnos del temps vell,

perque ab sos rinxos y garlandas verdas
sian tapís de l'ábside trencat,
y amaguen del vell frontis las esquerdas,
arruguas ab que'ls segles l'han llaurat;
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perque, en seguici de la aèrea arcada,
la acompanyen pels ayres en son vol
y, ab sos brassos d'esposa enamorada,
se lliguen al pilar que resta sol;

y per vestirlo en sa ivernal nuesa
li posen randas de sos brots novells,
d'hont penjan com adornos de viudesa,
de raíms d'atzaveja los joyells;

perque l'alt capitell que'l temps esfulla
devorant sas figuras afamat,
nos sembla, ab nou relleu y ab nova fulla,
testa ahont lo cabell ha rebrotat.

Quan mor un roure vell en la roureda,
si l'eura, sa estimada, 'l sobreviu,
en sas brancas y tronch penjada 's queda,
convidant als aucells á ferhi niu.

Sos brassos sechs amaga, d'amor boja,
de sos brassos amants amb la verdor,
bosquetana Semíramis que estoja
la pols de son marit dintre son cor.

Y vessant vida, somnis y canturias,
aquell cadávre inmens sembla vivent,
y la tomba del rey de las boscurias
es lo bressol d'un altre mon naixent.

De Catalunya l'arbre viu encara,
si es vell, grat sía á Déu, no es moridor,
lo fruyt daura sa cima com suara,
i está cona sempre sa brancada en flor.

Mes, per vert y ufanós que sia '1 roure
té en sa inmensa capsada algun secall,
y las onas del temps, que'l fan somoure,
sempre algun brot ne tiran riu aval].
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De vent cada alenada lo despulla
d'un tros d'escorça ó d'una flor gentil,
y aixís de brot en brot, de fulla en fulla,
los cabells roba la tardó al abril.

¡Qué fullas cauhen de la patria historia!
¡del front de Catalunya, qué brillants!
qué raigs de llum del carro de sa gloria,
astre d'amor de tots los catalans!

Ja un alt castell, ja un monestir s'ensorra,
ja's pert, com una joya, una costum,
ja un santuari divinal s'esborra
anb lo vas d'or perdentse lo perfum.

Ja vella cariátide cansada
l'arquivolta del temple deixa anar,
y pedra que avuy pert la portalada,
demá per terra tirará l'altar.

La gótica finestra coronella,
si veu torce '1 pilar que la sosté,
també torsuda acluca sa parpella
divina, que una fada desclogué.

De segle en segle 'ls monuments s'esfloran.
¡ay! son ramells que passan de má en má;
los ulls amants cada matí n'anyoran
algun, que aquella nit s'esllavissá.

La orella angora '1 cántic que s'oblida,
y al avi que'l cantava anyora '1 cor,
y á cada flor que en terra cau marcida,
y á cada estrella que en lo cel se mor;

y als sabis de la pléyade de Balmes,
y als cantors de l'esbart de Piferrer,
y 'ls que, allá dalt floreixen ja com palmas
que abrigá un dia '1 catalá llorer.
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Excursionistas, que pel pla y la serra
en lo camp de la patria espigolau,
ajudáuli á cullir lo que es á terra,
ajudáuli á servar lo que li cau.

Puix vostre cor en son passat s'abeura
aconhortaula de tant be perdut,
per ella sou vosaltres un brot d'eura
que s'enfila amorós á son escut.

j JASCINTO VERDAGUER

Vetllada patronal i (le comlliemoració

a la casa pairal ple l'exearsionisille català

EL dia 23 del corrent, diada de Sant Jordi, nostre casal aparesqué
enjoiat. ¿I com no havía d'ésser així al complir el vint-i-cinquè

aniversari de sa constitució en CENTRE EXCURSIONISTA DE CATA-

LUNYA?

En efecte, a les dèu de la vetlla, malgrat l'aspror del temps,
nombrós públic se trobava congregat al saló d'actes àvid d'escoltar
autoritzades paraules i de rendir homenatge a l'acte solemne que
s'havía de celebrar. Ocupà la presidencia el que ho és del CENTRE,

D. César A. Torras, tenint a la dreta el representant de l'Excm. Ajun-
tament i a l'esquerra el de T'Excma. Diputació provincial. Els demés
llocs de l'estrado eren ocupats per reputarles personalitats represen-
tants de diferents Associacions de cultura, entre les que hi figuraven
l'Orfeó Català, Academia de Belles-Arts, Ateneu Barcelonès, Insti-
tut d'Estudis Catalans, Círcol Artístic, Associació d'Arquitectes de
Catalunya, Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, Asso-
ciació Autonomista de Dependents de Comerç i de la Industria,
Orfeó Tortosí, Club Montanyenc, Centre Excursionista del Vallès,
Centre Excursionista de Terrassa, Secció excursionista del Centre
ele Lectura de Reus, etc., i l'ex-president del CENTRE D. Lluís Mariàn
Vidal.

Obrí l'acte la presidencia, llegint l'hermós treball que precedeix
al • lusiu a la festa que es commemorava, essent molt aplaudit.
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A continuació, el Secretari general del CENTRE donà lectura de
les adhesions de l'Agrupació excursionista de Reus i de l'Ateneu Pala-
frugellenc, així com dues cartes, una de D. Antoni Rubió i Lluch i
altra de D. J. Riera i Bertràn com a ex-presidents de l'entitat.

El Sr. Vidal i Riba llegí la Memoria insertada anteriorment,
resultant son treball el verdader historial del CENTRE, no omitint el
més petit detall i posant de relleu lo molt que ha treballat des de sa
constitució en bé de l'excursionisme i de la patria, treball que meres-
qué l'aplaudiment del nombrós auditori que l'escoltava.

El Sr. Danès llegí una poesía de D. Francesc Matheu.
El Sr. Valls, com a recordança i per l'interès i oportunitat de la

diada, donà lectura d'un treball escrit pel malaguanyat Eduard Tà-
maro sobre el Frontal de Sant Jordi de la Diputació Provincial, treball
que per son valor arqueològic publiquem en el present número.

El Rvnt. Mn. Ribé recità altre poesía al • lusiva al centenari del
rei D. Jaume, la qual fou molt aplaudida.

La presidencia ens donà a conèixer també com a record, l'her-
mosa poesía dedicada als excursionistes per l'immortal poeta Mossèn
Jacinto Verdaguer, la que pot llegir-se, també, en son lloc corresponent.

El Sr. Danès ens féu sentir després la lectura del seu treball in-
titulat Els innominats, ensalsant els treballs i sacrificis de tots aquells
•que indirectament han contribuït al desenrotllament de l'excursio-
nisme malgrat no figurar sos noms enlloc, no faltant jamai son modest
concurs en quants actes s'hagin pogut celebrar.

I, per últim, tancà l'acte la presidencia, remerciant a tots i alen-
tant al CENTRE a seguir el camí emprès en bé de nostre sempre ben

-volguda Catalunya.
En resum, l'acte resultà digne del nostre CENTRE; Déu vulgui

que amb el mateix dalit i entusiasme pugui celebrar, dintre vint-i-cinc
anys més, ses noces d'or.
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XII CONCURS D'ARQUITECTURA

DEI, CENTRE EXCURSIONISTA DE CATÀLUNYÀ

VEREDICTE DEL JURAT

Arqueología arquitectònica

TEMA I. — Estudi complet d'un castell mig-eval de Catalunya.
(Descripció, plans i fotografíes.)

Premi al treball referent al castell de Prenafeta, presentat per
D. Josep M. Vives. (De l'Institut d'Estudis Catalans : Volums del
seu Anuari.)

TEMA II. — Estudi d'una casa senyorial antiga de Catalunya.
Desert.
TEMA III. — Monografía d'una masía catalana.
Premi al notable treball d'arquitectura popular de la comarca

d'Olot de D. Josep Danès i Torras. (De D. J. Puig i Gadafalch : L'ar-
quitectura románica a Catalunya, i demés publicacions propries.
De D. César A. Torras : Guia del Pirineu Català, i dem's publicacions.
De D. Juli Soler ¡ : La Vall d'Aràn, i col • leccions de postals.

TEMA IV. -- Recull de plantes inèdites de construccions cata-
lanes de caràcter religiós, civil o militar.

Premi a la col-lecció d'esglesies presentada per D. Josep Danès
i D. Lluís Bonet. (De l'Excm. Sr. Arquebisbe de Tarragona i de
l'Excma. Diputació provincial.)

TEMA V. — Col • lecció de dibuixos o fotografíes de detalls d'ar-
quitectura en les viles de Catalunya.

Premi a les col • leccions presentades per D. F. Folguera i don
LI. Bonet. (De la casa Parera, any I de Materiales y Documentos de
Arte Español. De D. N. Cuyàs, una màquina de fotografiar. De la
casa Fabra, Dr. D. F. Santacana i casa Thomas.)

TEMA VI. -.— A la millor aquarela d'un monument històric na-
cional.

Premi de l'Associació d'Arquitectes i del Sr. President de dita
Associació.

No s'adjudica.

Pro, ectes i estudis d'Arquitectura

TEMA VII. — Estudi complet d'una villa d'esbargiment en un
poble veí de Barcelona (amb mobiliari i jardins).

Premi villa d'esbargiment a Horta de D. F. Folguera i de don
J. Danès. (De l'Excma. Diputació, 200 ptes.)
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Premi al projecte dels Srs. Rubió i Raventós. (De D. J. A. ioo
pessetes.)

Premi al projecte del Sr. D. Antòn Puig Gairalt. (De la Secció
d'Arquitectura, ioo ptes.)

Premi al 'projecte de D. J. Bergós. (Del CENTRE EXCURSIONISTA
DE CATALUNYA : l'obra Andrea Palladio i volum I de la Bibliothek
alter beister der Banhmnrt, i altres llibres.)

TEMA VIII. — Estudi d'una font decorativa per a una petita
placa pública.

No s'adjudica.
TEIVIA IX. — Projecte de xameneia revestida de ceràmica.
Desert.
TEaI,\ X. — Dibuix per a un arrimador de rajoles de Valencia.
Premi al lema 111agda, de D. Benvingut Caballol. (De la casa

Pujol i fill, 50 Ates.)
TEMIA XI. — Dibuix per a baldoses hidràuliques.
Premi al lema Fragment, de D. Ricard Guinart C. (De la casa

Bulet, Cervera i C. a , ioo ptes.)
Premi al lema Olaf, de D. B. Caballol. (De la casa Bulct,

Cervera i C. a , 5o ptes.)
TEIA XII. — Projecte de reixat per a una casa particular.
No s'adjudica.
TEMA XIII. — Projecte de barana amb balustres i aplicacions

forjades (tipus econòmics).
Premi al lema Balconalge, de D. Ll. Bonet. (De la casa Ballarín

i C. a : Un objecte de bronze fos a cera perduda.)
TEMA XIV. — Projecte de paper pintat per a un menjador

(conjunt i detalls).
Premi al lema Tarongina, del Sr. Bonet. (De la casa Osmas, loo

pessetes.)
Barcelona, 27 març ig15

CÉSAR A. TORRAS. — J. DOMENECH MANSANA. — ISIDRE PUIG I
BOADA. — ADOLF FLORENSA. — JOAQUIM FOLCH I TORRES. -
JOSEP GODAY I CASALS. — JERONI MARTORELL.

El Crnris EXCURSIONISTA DE CATALUNYA i la Direcció del Buri.LETi deixen

íntegra als respectius autors la responsabilitat deis treballs firmats.

Barcelona.— Ti o. " L'Avenç»: Rambla de Catalunya. 24 —Teiefon i t 5
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