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ESGLESIA DE SANT GEMÍS, DE PALAFOLLS

L 'esglesia de Sant
Genís, de Pala-

folls, parroquia del
poble de Palafolls, es-
tš situada a l'entrada

	

^1

p	 del mateix, enlaira-
	'{,	 da sobre un turonet.

	

ÍL,! ^ I]] II I	 Í	 L'aspecte exterior,
senzillíssim, ofereix

'-	 al que hi arriba agra-
°^' 	 dable conjunt, desta-

a'	 cant-se el campanar
'	 per damunt del jardí

rectoral i mostrat sa

	.arel	 q silueta sobre el cel i
sobre les verdes mun-
tanyes.

Pertany aquesta es-
glesia a la serie nom-

PALAFOLLS : J oIES	 brosa a Catalunya de
esglesies començades

en l'època romànica i acabades en el temps barroc, i conserva prous
característiques per a fer-la interessant.

* Treball premiat en dit Concurs, organitzat per la Secció d'Arquitectura del

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA.
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Es cl'una nau amb capelles laterals; la volta és de canó, refor-
çada amb arcs torals. Té la particularitat d'estar el presbiteri i
arc toral corresponent tort respecte 1'aix de l'esglesia. La volta es
contrarresta amb les capelles; les de la dreta són les més antigues,
serven l'estil romànic cobertes amb canó d'arc apuntat (una d'elles

i'A1.ArOLLS : VISTA EXTERIOR DE L'ESGLESIA DE SANT GENÍS

està reforçada amb nervis, clau, i capitells gòtics), i en llur exterior
se manifesta dit istil sense deformacions, amb el mur de pedra
tallada i amb pilanets i arquacions. Les capelles del costat esquerre,
són : dues gòtiques, amb capitells decorats a base dels símbols dels
Evangelistes; i una semblant a les de la dreta, que actualment
serveix de comunicació amb la capella del Sagrament, de construcció
posterior (istil greco-romà).

L'absis no presenta res de notable. El retaule central és barroc,
bastant interessant; essent molt notable el sagrari, que és daurat, amb
una decoració a base de flors de color de rosa. El primer altar de
l'esquerra té unes pintures sobre passatges de la vida de Sant Isidre,
del sigle XVII, molt correctes.
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La fatxada de l'esglesia és gòtica. La porta és de mig punt amb
dovelles de llargada extraordinaria; presenta un motllurat delica-
díssim i guarda-pols amb capitells esculpturals; en lloc de fulla o

pinacle central deco-
rat, presenta un petit
doseret amb un Sant
Crist, i assota, en la
dovella que fa de clau
de l'arc, una inscrip-
ció, feta toscament,
que diu : «Johan des
Clapes balla dona
aquesta portal l'any
1546».

La parroquia degué
tenir èpoques de vida
de més esplendor que
altres; ne són mostres
les joies que guarda
avui; són dues creus
parroquials, una bi-
santina amb esmalts,
i l'altre gòtica florida,
de plata totes dues.
Té, a més, reliquiaris,
salpazer, i vares, tot
de plata.

PALAFOLLS : PORTA DE L'ESGLESIA	 No lleco pogut tro-
bar cap document re-

ferent a l'època de fundació i posteriors obres de 1'esglesia, ni en
l'arxiu parroquial se'n troba cap. L'única data que es té, és la dita

• Inés amunt, gravada en el portal. Segons ella, es veu que en l'any
1546 el batlle Joàn de Clapés va regalar la portalada, segurament
ami) les seves despeses, quedant son nom en la pedra, per a perpetuar
el fet i la seva munificencia.

Posteriorment s'hi han fet reformes, i no cal dir que .l'esglesia
està emblanquinada.
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ERMITA DE SANTA MADALENA, DE PALAUTORDERA.

L'altra esglesia de que es compòn el present treball, és l'actual
ermita de Santa Madalena, situada en el terme de Palautordera; està
en la falda del maciu del Montseny, les encontrades del qual són
plenes d'esglesies i ermites romàniques, pures les unes i canviades
o malmeses les altres.

Es Santa Madalena un dels tipus que més purs s'han conservat;

PALAUTORDERA : ABSIS DE L'ERMITA DE SANTA MADALENA

presenta tres naus cobertes amb volta de canó. La principal, no pre-
senta cap arc de reforç i està apoiada sobre uns arcs que serveixen
per a comunicar la nau amb les laterals, és a dir : són dos arcs que
tanquen un canó de poca longitut. Aquests arcs estàn avui tapiats,
no podent-se apreciar per l'interior de la dita nau aquesta particu-
laritat; mes se pot veure de dins les laterals;. la de la dreta té l'absis
esfondrat, i la de l'esquerra un troç del mur; ambdfies serveixen de
paller i están reforçades amb arcs torals.

Corresponent a les naus i segons llur importancia, s'acusen a
l'exterior l'absis central i dos abciols; el primer és de gran volada;
tenen tots una finestreta i uns pilanets sense acabar.
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Els absis i els murs laterals, que són els que presenten l'aparell
de la pedra al descobert (la fatxada està reformada), deixen veure,
particularment els absis, un treballat fet amb cura; les pedres no són
tallades a escaire perfet, però estàn posades en fileres regulars i amb
ordre.

L'ermita és actualment proprietat particular; pera restaurar-la
tapiaren els arcs laterals, partiren amb un envà I'absis central per
a fer-hi sagristía, pintaren l'interior i l'exterior imitant pedra, i des-
prés hi posaren un altaret gòtic, quedant tot com nou.

De datos històrics, donat el poc temps de que poguérem disposar,
no en podem retreure cap; però es possible trobar-ne, ja que algunes
parroquies veïnes i alguna casa particular posseeixen documents en
pergamí antiquíssims, encara que per lo indesxifrables no ens han
pogut dir res en concret.

ISIDRE PUIG i BOADA

QUATRE PARAULES SOBRE D. PERE ALSIUS *

LA

dura ma del temps ha segat una existencia que venía desde
jove dedicada, no tan sols al cultiu de les ciencies naturals, sinó

que també al foment de tot allò que podía ser profitós per el pais de
ont era fill; puix pot bé afirmarse que en la bella comarca de Banyo

-las, cap patrici l'ha excedit en amor a la terra, y en demostrar aquest
amor per tots els medis possibles.

Una coneixensa datada de llares anys, y nascuda de la comunitat
de nostres aficions, me posaren al corrent dels seus treballs; y, sense
que me proposi en aquet moment trassar la necrología completa del
benvolgut amic, plaume recordar els punts mes importants de sa la-
boriosa vida; perque, en ciencies, com en literatura, com en totes les
manifestacions de la activitat del home, no tot lo que se produeix
passa ab igual apreci a la contemplació dels esdevenidors; y sense
menyspreuar cap de ses obres, es feina per demés agradable, triar y
garbellar de entre aquestes, aquelles que sobresurten, y que han donat
al nom del venerable difunt excepcional importancia.

Treball llegit per son autor en la vetllada necrològica celebrada el dia 25 de
juny de 1915.
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L'Alsius ha deixat treballs historics y geografics, com son : «Es-
saig historic y geografic sobre la Vila de Banyolas», «Nornenclator
geográfico histórico de la provincia de Gerona», l'ultim en colabora-
ció ab D. Celestino Pujol, que meresqué ser premiat en el Certamen

PERE ALSIUS

mort a Banyoles el zo del passat febrer

obert en 1883 per la Associació literaria de Gerona; .y abclós treballs
l'acrediten de borne estudiós y (le concienciós investigador.

Emprò lo que mes ha tronat reals al séu nom, es lo referent a la
prehistoria del borne.

Hi lea prop de Banyolas, en terme de Serinyà, una cova, o millor
una bauma, que fou habitació dels primitius pobladors; y en ella ]li
deixaren restos de llur industria, pels quals s'ha vingut en coneixe-
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ment de que daten dels ultims temps del periode paleolític; es a dir,
de la època dlaodalenaianza.

Alsius ha escrit en 1895 sobre d'aquesta estació prehistòrica una
memoria titulada «Serinyà. Reseña de este pueblo desde la mas re-
mota antigüedad hasta los tiempos modernos»>, que fou premiada
por la «Associació literaria de Gerona. Els notables objectes de òs
treballat, cona armes y enginys de pesca que hi descubrí, han sigut
figurats y reproduits en mólts tractats de prehistoria, y han fet a
saber que es aquesta la única estació del home de aquell temps que
se coneix a Catalunya; y era la mes antigua, fins a que últimament
se va descubrir a Capellades una que data dels primers temps de la
pedra tallada; mes ha quedat Serinyà com 1'unic representant del
Magdalenià català : y no es això sol; entre els restes d'ossamentes
dels animals que feyen la alimentació d'aquells troglodites, descu-
brí Alsius un tros de banya de servo, que, estudiat per l'especialista
francés M. Harlé, resultà ser de un Reno (Cervus tarandus); y com
no hi ha a la part de ensà del Pirineu cap prova de la existencia de
aquet mamifer a la nostra terra, despertà aqueixa troballa gran in-
terès, y ha sigut obgecte de discussió, explicantse sa presencia de
dos modos; o bé el servo de qui procedeix era escapat dels manats
que pastoraven en aquell temps per la vessant Nort del Pirineu, y
conseguí guanyar la alta muralla de neu que coronava la serralada,
venint a caure en mans dels cassadors prehistorics de Serinyà; o bé
algun de aquestos habitants, en les incursions que feyen per tots
indrets, passà a la vessant Nort, y portà com a trofeu la cornamenta
de algun d'aquells exotics rumiants.

El temps dirà quina d'aquestas dos explicacions es certa; mes
la troballa de Serinyà feta per 1'Alsius, conservará sempre el valor
(le la novetat.

Dintre de aquet mateix camp de la prehistoria, els voltants de
Banyolas li proporcionaren un altre descubriment que és de un gran
interès antropologic. Se sap que la plana té el subsul format per un
espès sediment de tósca, compost de bancs de gruix variable, aon
els habitants hi obren pedreres pera la construcció. Son els sediments
deixats pel bellissim estany que sols cubreix avuy una llargada de
2000 metres, y en aquells temps abarcava una superficie deu vegades
més gran.

Una de aquestes pedreres li donà, a la part alta, monedes de la
època romana; mes en un dels bancs baixos hi trobà una mandíbula
inferior humana, que te un caracter notabilissim d 'antiguitat. Fóu
donada a coneixe en 1909 pel catedratic D. Manuel Cazurro en sa
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important Memoria «Las cuevas de Seriñá y otras estaciones prehis-
tóricas del N.E. de España», publicada per 1'»Institut de Estudis
Catalans>. Mes tard, en Zgz2, s'en ocupà M. Harlé d'un modo concís
en un treball sobre mamifers y ocells quaternaris d'Espanya; emprò,
l'estudi mes detingut es el que acaben de publicar a Madrit D. E. Her-
nandez Pacheco y M. Hugo Obermayer, en castellà y en alemany,
en les Memories de la «junta para ampliación de estudios e investi-
gaciones científicas del Instituto Nacional de ciencias naturales»; y
aquet treball demostra que la tal mandíbula, per la falta quasi
absoluta de barba, per la gran obertura del arc dentari, y per altres
detalls que ornitiré, pertanvía a un home vell dels temps musterians
(musterià superior), y era per lo tant representant del tipu nomenat
de Neaiidertat, del qua], a Espanya no s'en coneXia mes que un
exemplar trobat, fa molts anys, a Gibraltar.

El descubriment de l'Alsius proba doncs, que la rassa de Nean-
dertal s'extenía del N. al S. de la península ibérica.

No vull acabar aquestes mal girbades ratlles, sense parlarvos
un poc mes de l'estany de Banyolas, tan sols com a demostració de
l'interès que prenía Alsius per tot lo que tenía relació ab la ciencia.

Aquet estany juntament ab els estanyols que el volten, consti
-tueix un problema hidrologic de grandissima importancia, pel modo

de surgir les aigues, per les variacions que sufrexen, per l'absolut
desconexement de llur origen; y ab tot y axò, no habia mereséut de
ningú un estudi complet v detingut; axí es que, quan jo l'any 1go8
l'emprengué, tingué la gran satisfacció de saber que, anys enderrera,
essent Alcalde el nostre company, había intentàt sondejarlo, v habia
trobat, metre mes, metre menos, la meteixa profunditat màxima
que jo, valentme de instruments mes perfectes, obtingué en un dels
dos compartiments en que se troba dividit l'estany. Ell fiu instalar
en una vora una escala métrica pera tenir diariament nota de les
fluctuacions del nivell; y comensà un. Registre de les pluges y tem

-pestats properes v llunyanes, pera veure de deduir les possibles con-
seqüencies sobre l'origen deis manantials fondos que alimenten
l'estany, feina que, desgraciadament, no ha sigut continuada pels
Ajuntaments posteriors.

Ja veyeu doncs com ha sigut aprofitada la vida de] nostre esti-
mat company : ini la feyna tan personal que li representava la séva
antigua y acreditada farmacia, ni els quefers de la administració
municipal, que mentre fou Alcalde cuidà ab l'interès que exigeix
aquet carrçc, el privaren de destinar hores precioses al cultiu de la
ciencia : y axí pogué fer descubriments que els naturalistes justament
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aprecien, y fiu entrar en el camp de la prehistoria el nom de una co-
marcada, de la qual els que la cultivan no ne tenien .esment.

Ditxosos els qui, quan moren, dexen el seu nom unit a fets que
el perpetuen, y poden servir de estimul y de exemple a les generacions
que els han de succeïr.

LLUIS i. VIDAL

Barcelona, 23 de Juny de 1915.

TRESCANT PER LA SERRA

Q
U AN manquen els companys també són atraientes les excursions
 al'alta muntanya. Hi manca el comentari de l'amic, son consell

en un mal pas, sa participació en qualsevullga contratemps on les
pluges o les nevades fan un mal dia del destinat a passar-lo agrado-
sament, on les tempestes se congríen en un obrir i tancar d'ulls : res
hi fa, l'excursió té nous encisos, vos arnareu de llibertat, les emocions
hi són més fortes, impressionen més fondament, resten i no s'esborren
de la ment perquè tot vos hi heu donat i amb frnició les saborejeu,
que aquesta és bona cullita per als aimants de Natura, després del
goig dels ulls i del sòl exercici del cos.

He fet un bon temps de marxa, internant-me al Guadarrama
tot pujant, deixant -me anar delitosament a gust de les cames sots
oloroses pinedes, verdes, d'ondulacions arreu amorosides, immenses,
que, sots els núvols de boires que avencen a pas de gegant, prenen
un caient manyac i intensifiquen llur envellutament.

Aquest alt port de la Fuenfría, que devé tot baix en el veinatge
de muntanyes tant alteroses com enesprades, gosa d'una calma para-
disíaca sots la boira que des dels últims pibets n'amaga els cims en
Tret acaronament : tot d'una es destría i mostren en visió instantania
llurs pics, de ferma base de rocam, alçant -se superbs per a desapa-
rèixer desseguida envolcallats de nou pel blanc i joguisser mantell.

El pibet de les altures té quelcom d'heroic sots un cel inclement
en la major part de l'anyada, exposat al torb i als huracans que li
retorcen tronc i brancatge : però aguanta ferm i se'n defensa : l'ex-
periencia li ha ensenyat que no deu ésser agosat i ses branques no les
enlaira, les estén gaire-bé arràn de terra.

Vet-aquí que comença a caure pausadament la neu, tantost a
manera d'un fi ruixim d'abundoses bolves, com en grossos borrallons
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que tapen la terra sots immaculada blancor, donant nova variant a
quadre tant pintoresc : son ritme captiva, son caure sobre els arbres
produeix un fi murmuri augmentat per la remor d'un lleuger ventijol
que suaument sacseja la boscuria, pel caure de qualque pa de neu
des d'una branca enlairada, donant -vos en conjunt un sò de grates
armoníes que d'arreu remunten, murmuris en els que mantes vegades
els mestres de l'armonía hauràn trobat llurs pàgines més inspirades.

Tot d'un plegat vos adoneu que la solitut vos cor-prèn i vos
sotraqueja qualsevullga dels sorolls de la muntanya que acabaven
d'escoltar com dolça i feréstega melodía, dirigint arreu l'esguard,
darrera cada pibet, a les clapices, en busca de la causa de vostra te-
mença, i vos vénen a la memoria les histories de bandidatge, 1'espec-
tre de monstres apocalíptics, proporcionant -vos l'esgarrifança de la
solitut en una estona de defalliment. No, les clapices del pibetar són
desertes, darrera dels pibets sols hi ha altres pibets, fins els ocells han
desaparegut en busca del llur refugi que els guardi del mal temps; i
amb les fiblades del fret vos assereneu, tot rient de les emocions del
minut passat : tant mateix la muntanya vos dóna estranyes pensades.

La boira s'enlaira, la neu minva. Cal seguir la plana rambla de
la calzada i deixar l'hospitalari pibet que amb 1'abrassada de ses
esteses i amoroses branques vos ha donat sopluig : passeig encisador
que vanament els corpulents arbres pretenen cobrir, quina poca neu
ofega el soroll dels passos que ningú més hi ha senyalat. Ha de deixar

-se, i per la dreta canal per on s'esmuny l'aigua entre rica catifa d'her-
bei, des d'allà dalt, del collet que tot just és ovirador entre la boira
que se n'ensenyoreig altra vegada, l'ascensió a l'enlairat cim del
Montón de Trigo arribaría aviat a son terme; mes, la boira baixa, la
nevada reprèn copiosa, i sots solitari pibet acaronat per la remor de
l'aigua, que diligenta, brogidora, fa sa via saltant alegrement, encara
vos cal cercar-hi un refugi, dominant l'impaciencia d'arribar a lloc
on l'esguard no trobi trabes, on tot apareixi sots els peus, on el pano-
rama no tingui fi.

Però tot ríe té de fi, menys, pel moment, la nevada inoportuna,
desbaratadora de plans. La llum, somorta per l'espessa boira, entris

-teix la color de les vessants de les muntanyes on arriba l'esguard, i
amb l'interposició dels infinits borrallons llurs boscuries devenen
grises, perden llur matiç els boscos de Valsain, de catifa tant escaien-
ta i esponjosa.

Llarga estona cau la neu i espesseig la boira; mentres el riolet
canta que cantaràs : puja imprecisa la remor aquietada del bosc.

No cal enlairar-se més, que no és dia de panorames; aquesta
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conclusió vos veieu forçat a establir-la mentres penseu en els goigs
que vos esperaven al cim i tot llençant malediccions al mal temps
que vos priva en ple abril quan ja pensaveu assolir -lo, però la temor
de lo desconegut vos ne fa alegrar : és 1'egoïsme del cos en baralla
amb el desi, de les més pures i saboroses emocions, però és una veu
que no podeu ofegar i que cada vegada, amb més força, sembla
dir-vos : «— Què esperes, que no te n'entornes? Es pla i bo el camí
en avall! Amunt, amunt, ¿no et perdríes per colls i collets que no
coneixes?» I és precís desfer el camí, mortificat per la veu interior,
que crida — Covard!»

Se fa amb recansa la devallada, resseguint la calzada fins al port,
i si no fos per la nevada encara fóra profitosa la diada respirant a
plens pulmons l'aire de les pinedes.

Insòlites veus s'ouen, provinents d'uns nois : s'han extraviat
unes eugues per la muntanya i els cal cercar-les, no tement ni la boira
ni la neu : correràn Siete Picos, el port de Navacerrada, i si són sor-
tosos de trobar-les podràn dormir al Ventorrillo, o a la Cantina o a la
Venta de los Mosquitos, i això vos ho expliquen amb una senzillesa
que vos deixa tot confós. Es llur pa de cada dia.

Les lloses de la calzada aguanten ferm. Es obra de romans : sots
el jou del dominador a quants terrassans els costaría la vida aquest
camí que resisteix el pas de centuries i més centuries!

Cal baixar sempre : la neu s'ha tornat aigua i en païsatge tant
formós i feréstec hi plou, tant vulgarment com a ciutat, aquesta
petita pluja que sols vos recorda l'esllanguida tristor de l'hivernada
i fins vos priva de la contemplació al batre-us a la cara, mentres
seguiu en demanda de refugi a la casa de les Dehesas, ja en el pla,
al fons de la vall.

Bona gent aquests guardes; amb tota la bona voluntat vos
ofereixen el mellor lloc a la vora de la llar, on llengotegen les recar-
golades flamarades, mentres obligadament neix la conversació sobre
la caminada del dia i vos conten llurs llargs hiverns, sempre amatents
a privar les malifetes dels abundosos i atrevits llops de la serra.

En el cel gris s'inicía la fi de la jornada; a banda i banda del camí
les violetes semblen més belles sots la fina pluja d'aquesta vesprada
d'abril que no és l'abril de la terra baixa : llur perfum vos regala, són
bosquetanes, petites, boniques : és un goig fer-ne un bon pom, co-
llint-les d'ací d'allà.

La posta de sol s'anyora; és el bell acabament del dia amb ses
roentors i la placidesa que arreu dóna, que cent voltes canviaríeu
per aquesta grisor que ni sisquera ofereix diferentes tonalitats.
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Comença el viatge de retorn. Sentiu repulsió a l'acomodar-vos
en el compartiment del tren, que el confort de la calefacció i els nom

-brosos viatgers fan devenir 1'atmósfera irrespirable, anyorant el bes
de L'aire sà i fret de la serra. A 1' enterar-se els viatgers de que es troben
a l'estació de Cercedilla una esgarrifança de fret els arrauleix encara
més.

Pel pom de violetes no lii ha lloc convenient. Amb fruició vos
arnareu de son fi perfum, curulles encara les floretes de bellugadices
perles d'aigua : ne sentiu com un remordiment d'haver-les collides
de llurs reconets escaients per a portar-les on se marciràn. No manca
gentil noia que hi endressi significatives llambregades; les compreneu
i ofegant la recança sou desprès, oferint-les com una compensació
per les molesties que la vostra indumentaria mullada pugui ocasionar:
tenen la virtut d'esser-vos ofert de molt bon grat 1'endressament
d'aquella amb tota cura, per mans que hi estàn més acostumades,
tot fent comentaris del mal dia escollit per a la sortida, sens capir
que tots tenen llur encís, sobretot a la muntanya.

I la gentil companya encara amb els ulls vos repeteix les mercès
pel present de les fragants violetes...

JOAQUIM ELÍAS i JUNCOSA
Valladolid, abril de 1914

PUBLICACIONS REBUDES
(SEGÓN TRIMESTRE DE 1915)

Memorias de la R. A. de C. y A. de Barcelona.
Vol. X1, núm. 20. — D. José Serrat y Bonastre : Influencia del espíritu

de investigación científica sobre la invención y el perfeccionamiento de la

máquina de vapor.
Vol. XI, núm. 25. — Dr. D. Eduardo Fontseré y Riba : Métodos

modernos en meteorología.
Vol. XI, núm. 22. — M. Iltre. Dr. D. Jaime Almera, Pbro. Deán: Hoja

. - cita;ta del mapa geológico de la Provincia de Barcelona o del bajo vizcondado.

Vol. XI, núni. 23. — R. P. Longinos Navás, S. J . : Neorópteros nuevos

O Poco conocidos (quarta serie).
Bulletin Pyrénéen. Pau. (Març-Abril.) — Alphonse \Ieillón : Le rlevóir des ncn

conlbattants. — Ludovic Gaurier : Nos Morts, nos Héros. - Dr. Fayón : Le
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Panorama des Pyrénées vu de Pau. — Ludovic Gaurier : Eludes glaciaires
dans les Pyrénées Frangaises el Espagnoles. — Ct. Rayssé : Le Pic de Brasseil
ou Dent d' Ovlu en Ariège. — P. Rondou : L'A valanche de Héas. — G. Ledor-
meur : La région de Migouélou. — Comte de Saint-Saud : Rixes armées entre
^llontagnards des desix Navarves. — Echos.

Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. Madrid. (r.r trimestre 1915.)-

1). Vicente Sampérez N- Romea : Una evolución y una revolución de la
Arquitectura española. — D. Ricardo del Arco : El Arte en Huesca durante
el siglo xvi. - D. Juan Allende-Salazar : José Antolinez. — D. Leonila
Alonso : Cabezalero. — D. Elías Tormo : Mar de Cabezalero. — D. F. J.
Sánchez Cantón : Los pintores de Cámara de los Reyes de España. — La
Sociedad Excursiones en el palacio de Siria.

Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. (Octubre a Desem
-bre de 191 4 .) — Fr. José M. Pon : Sobre Fray Anselrtso Turmeda. -

J. Jordán de Urrier y Azara : La política exterior de Alfonso III de Aragón.
(Acabament.) — D. Joaquín Miret y Sans : Los noms personals y geográfichs
de la encontrada de Terrassa en los segles x.e y xi.e (Acabament.) — F. Carreras
y Candi : Les obres de la Catedral de Barcelona. (Acabament.) — D. Gumer-
sindo Alabart, Pbro. : Exposició sobre lo libre «De Civil ate Dei» de S. A gusti.
(Continuació.)

Boletín de la Real Academia Gallega. Corunya. (Abril.) — Homenaje a Curros
Enríquez : El VII aniversario de su fallecimiento. — Angel del Castillo : Bar-
go del Faro : Sus iglesias antiguas. — César Vaamonde Lores : Gómez Pérez
das Mariñas y sus descendientes (apuntes históricos y geneológie s). (Conti

-nuació.) — De Folk-lore : Parral.ios. Cantares populares. — E. C. A. : Bi-
bliografía.

Boletí.s de -la Real Academia Gallega. Corunya. (Maig.) — Homenaje en honor
de Curros 1-nríquez. — Angel del Castillo Burgo del Faro : Sus iglesias
antiguas. (Acabament.) --César Vaamonde Lores: Gómez Pérez das Mariñas
y sus descendientes (apuntes históricos y geneológicos. (Continuació.) — P.
Pérez Costantí : Los Colegiales de Fonseca (apéndice a Linajes Galicianos.
— De Folh-lore : Cantares populares.

Boletín de la Real Academia Gallega. Corunya. (Juny.) — Celestino García
Romero : Las lápidas romanas de Ciudadela. — César Vaamonde Lores:
Gómez Pérez das Mariñas y sus descendientes (apuntes históricos y geneoló-
gicos). — Pablo Pérez Costanti : Los Colegiales%- de Fonseca (af éndice a
Linajes galicianos). (Continuació.)	 De Folla-lore : Cantares populares.

Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones. Valladolid. (Abril.) -
D. Vicente Sampérez y Romea : Los palacios de los Reyes de España en la
edad media. Papeleta para uns Historia de la Arquitectura Civil Española.
(Continuació.) -- D. Joaquín Elias y J uncosa : Otra vez al Puerto de Arba.
— Pedro Alcántara Barauta : Libro de curiosidades relativas a Valladolid
(1807-1831). (Continuació.) — Narciso Alonso Cortés : «La Fastiginia», Pot

Pinheiro da Veiga (traducció). (Continuació.) — D. Elías Tormo : Un
gran pintor vallisoletano, D. Antonio de Pereda. (Continuació.) — D. Pedro
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Beroqui : A diciones y correcciones al Catálogo del Museo del Prado. (Conti
-nuació.)

Boletí de la Sociedad Castellana de Excursiones. Valladolid. (Maig.) — D. Vi-
cente Sampérez y Romea : Los Palacios de los Reyes de España en la edad
media. Papeleta Para una Historia de la A rquitectura Civil EspaiDla. (Con-
tinuació.) — D. Elías Torneo : Un gran pintor vallisoletano, D. Antonio
de Pereda. (Continuació.) — D. Luis Bertrán y Castillo : Por España.
Impresiones de viaje. — D. Pedro Beroqui : Adiciones y correcciones al
Catálogo del Dluseo del Prado. (Continuació.) — D. Narciso Alonso Cortés:
iLa Fastiginias, por Pinheiro da Veiga (traducció). (Continuació.)

Revista de Menorca. Mahó. (Abril.) — El puerto de Mahón : Exposición de la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Menorca al Excmo.
Señor Ministro de Fomento. — Informe de la Comandancia de Marina de
Menorca, sobre una solicitud del Ayuntamiento de Villa-Carlos. — Juan
Bart : La defensa marítima de España. — X. : Mahón y sus defensas. —
X.: La defensa de las Baleares. — Miguel Oliver Amorós : La juventud de
Orfila (autobiografía inédita), Orfila; prólogo de G. de Chapel d'Espinassoux.
(Continuació.) — R. Documento curioso. — Bibliografía. —Mauricio Her-
nández : Observaciones meteorológicas de marzo. — Francesc Camps Mer

-cadal : Polli -lore menorquí : De la pagesia. (Continuació.)

Revista de Menorca. Mahó. (Maig.) — La Redacción : Un nzahonés benemérito.

— Dr. José Armangué : Don Juan Monjo y el Ictineo Monluriol. — José
Riera y Alemany : Pro illinorca (carta abierta al Presidente del Ateneo). -
Francisco A. de Cienfuegos : Carta del autor de <ll'Iahón : Base naval avan-

zadas>. — Pedro Ballester : Mahón y sus comunicaciones con el puerto. -

Paul Fratz : El ,turdus musicus encortijado>. — Miguel Oliver Amorós:

La juventud de Orfila (autobiografía inédita), Orfila; prólogo de G. de Chapel

d'Espinassoux (traducció). (Continuació.) — Bibliografía. — Mauricio Har-

nández : Observaciones meteorológicas de abril.

Bulletin Hispanique. Bordeaux. (Abril- Juny.) — R. Lantier : Reservoirs et

aqueducs untiques a Mérida. — J. Klein : The Alcalde entregador of the

Mesta. — Bibliographie : J. Oriol Anguera : El Dret Catalá a la illa de Sar-

denva (L. A. 1',rutails); F. de Figueiredo : O espirito historico (G. C.).

Butlletí de Dialectología Catalana. Barcelona. (Gener-Juny 1914.) — P. Fabra:

Els sots- àtons en el parlar de Barcelona. (Acabament.) — P. Barnils: Fòssils

de la Llengua, I. — M. de Montoliu : Miscel'lania sintàctica. — P. Barnils:

Comentaris a la flexió alacantina. —Aclarinments. — Bibliografía. — Crònica.

— . -1 dvertiment.
Boletín de la Real Academia de la Historia. Madrid. (Abril.) — Ricardo del

Arcr> : La judería (le Huesca. — El Conde de Cedillo : La iglesia de Santiago

del Burgo, en Zamora. — Rafael de Ureña : Cuestiones históricas. - Fr. Alon-

so Andrés : Peñafiel y su Carta-puebla. — Rafael de Ureña : Informe sobre

Peñafiel y su Carta-puebla. — F. Fernández de Bethencourt : Las armas

de I'illagarcia de Galicia. — J. Ramón Mélida : Obras históricas de Don

Jnmz Fernández y Amador de los laos. — Jerónimo Bécker : Santa Te-
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resa de Jesús en Alba de Tormes. — Fidel Fita : Gloria póstuma de Santa
Teresa en el día primero del año 1586. Dos relaciones autógrafas del Padre

Ribera, inéditas. — El Marqués de Villa-Urrutia : A Plavmate of Philip II,
being the kistory of Don Martin of Aragón; Duile of Villahernmosa, and of
Doña Leura de Borja p is ¡hile. — Federico de Motos : Rceas y cuevas »in-
tadas de Vélez Blanco. — El Marqués de Cerralbo : Nuevas pinturas ru-

pestres en Vélez Blanco.
Boletín de la Real Academia de la historia. Madrid. (Maig.) — Bernardino de

Melgar : Autógrajo epistolar inédito de Santa Teresa de Jesús. — Fidel
Fita : Carta autógrafa de Santa Teresa de Jesús, que se conserva en la ciudad

de Huesca. — Rafael de Ureña : El Modius de Ponte Puñide. — A. Fer
-nández, M. Anibal y A. Fernández Cano : El cerro de la Virgen de Gracia

(Toledo). — Angel del Arco : Nuevas inscripciones romanas de Tarragona.

Boletín de la Real Academia de la Historia. Madrid. (juny.) — F. Martín Arrúe:
La Cruz de la Orden civil de Alfonso XII. — Adolfo Fernández Casanova:
El Acueducto de los Pilares, de Oviedo. — M. de Foronda : Estancias de
Carlos V. — julio Puyol : Los Benjamines de la Real Colegiata de San

Isidoro, de León. — Enrique Romero de Torres : Antigüedades romanas
e ibéricas de Castillo de Soculún y Fuensanta de Martos, en la provincia de

Jaén. — José Ramón Mélida : Máscara cómica romana. — Fidel Fita:
Nueva lápida romana de Montánchez, capital de partido en la provincia de

Cáceres. — Francisco Codera : Inscripción sepulcral bilingüe de Toledo. -

Dr. A. S. Yanda : La lápida bilingüe de Toledo. — Fidel Fita : El epitafio
bilingüe de Toledo. — Barón de la Vega de Hoz : Cantabria y Logroño.

Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. Madrid. (Segón trimestre 1915.)-

D. José R. Mélida : El arte antiguo y el Greco. — Dr. A. L. Mayer : Cuadros
españoles en colecciones americanas. — D. F. Tormo : Mar de Cabezalero,
pintor de la escuela de Madrid. (Acabament.) — D. Ricardo del Arco : Pin-
turas de Goya (inéditas) en el palacio de los Condes de Sobradiel, en Zaragoza.
— D. F. J. Sánchez Cantón : Los pintores de Cánsara de los Reyes de España.
—T. y A. : Reseña de conferencias de Arte. — S. C. y T. : Retales, virutas,
cizallas. — D. Elías Torneo : La Galería de cuadros del incendiado Palacio
de Justicia.

Boletín de la Real Sociedad Geográfica. Madrid. (Segón trimestre de iqr5.) -
D. Carlos García Alonso : Valor geográfico y nacional de las fronteras. -
Fernando Colón : Parte del manuscrito de la Descripción y Cosmografía de
España. — Fr. José M. Alvarez : Descripción geográfica de la isla de Por-
alosa. — José Sánchez Ocaña : El canal de Panamá, por el geógrafo italiano
Dott. Giovanni Tempini (traducció). — Real A cademia de Ciencias de Turíf:
Los premios Vallauri.

Boletín de la Real Sociedad Geográfica. Revista de Geogratía Colonial y Mercantil.
Madrid. (Abril i Maig de 1915.) — D. José Sánchez Ocaña : La Geografía
como rama dele enseñanza. — D. J. Gutiérrez : Geografía social. — D. Emilio

Gómez Flores : Estudios sobre el cultivo del cacao en Fernando Poo. --
D. Enrique D'Almonte : Evolución del idioma y de los habitantes de Filipinas.
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S'han rebut, a més, les següents publicacions:
Hojas Selectas. (Segón trimestre.) 	 -
0 Instituto. Coimbra. (Abril- Maig.)

Revista de Filología Españala. Madrid. (Tomo II. 191.5.)
Butlletí de Dialectología Catalana. Barcelona. (Gener-Juny 1914.)
Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales. (Abril-Maig.)
Bulletin de Dialectologie Romane.
Ruscino.	 1

Estudios Franciscanos.
Revista Montserratina.
Notaría.
I!ustració Catalana.
Alpi Giulie.
Revista Musica! Catalana. (Segón trimestre.)
11 Rosario e la Nuova Pompei.
Atti e Memorie. Parenzo.
La Alhambra. Granada.
Butlletí Associació Excursionista Avant.
Boletín Mensual del Observatorio del Ebro.
Butlletí del Centre Excursionista de Vich.
Mitteilungen des Deutschen und Osterreichischen Alpenvereins. (lIarç a Maig.)
Zeitschritt des Deutschen und Osterreichischen Alpenvereins. (Anuari 1914.)
Boletín Arqueológico. Tarragona.
Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana. Palma. (Abril.)

Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana.
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid. (Enero-Febrero 1915.)
Butlletí del Grop Excursionista Montseny. Barcelona. ( \faig- Juny.)

Boletín de la Comisión Provincia! de Monumentos Históricos y Artísticos de
Orense. (Març a Juny.)

L g s Archivos de Ibiza. (Marzo.)
Butlletí Japonés.
Butlletí de l'Agrupació Excursionista. Reus. (Abril-Maig.)

Bul!etin de la Société Neuchateloise de Oéo g raphie. Neuchatel. (1914.)

Excursions. Secció d'Excursions de l'Ateneu Enciclopèdic Popular. Barcelona.

(Núm. I.r(

L'Excursionista. ;Torino. (Núm...)
Boletín del Centro Artístico. Granada. (Maig.(

Bollettino dell'Associazione Archeologica Romana. Ronca. (Novembre-Desembre

1914.)

La Montagne. (Janer-Març 1915.)
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CRÒNICA DEL CENTRE

JUNY DE 1915

SOCIS 1NGRESSATS EN EL SEGON TRIMESTRE DE 1915

D. Josep Coma bloragues. — D. Josep Bordas Gebhardt. — Agustí Tejada
Alcayna. — Jordi Rubió Balaguer. — Theodor Creus. — Miquel Font Escudé. -
Bonaventura Pedemonte. — Antoni Puig Gairalt. — Josep Puigjané Pons. -
Artur Sargatal Xicota. — Emili Canosa Gutiérrez. — Eudald Duràn Reynals.
— Albert Carbó Pompido. — Josep M. Miró Ginbernau. — Joaquim Albiol
Guinart. — Joaquim Bosch Clivi. — Francisco Casas. — Enric Parés García. —
Josep Fernández Casals. — Josep Fernández Puig. — Eusebi Bosch Bierge. -
Josep Jlagret Perpiñá. - josep M. de Macià d'Espona. — Francisco Martorell
Trabal. — August Bruix Rodellas. — Joaquim Rubió Balaguer. — Enriqueta
Ruiz Rodríguez. — Joaquim Castelló Elías.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Tal com estava anunciat, es celebrà, el dia 8 del corrent, la Junta General
ordinaria a l'objecte de procedir a la renovació de càrrecs, revisió de comptes i
discutir les proposicions que poguessin presentar-se.

Fou presidida per D. César A. Torras, i, després d'aprovar les actes i estat
de comptes. tingué lloc l'elecció, per medi de paperetes, dels individus que havíen
de substituir als de la Directiva que, per prescripció reglamentaria, havíen de
cessar. Aquests, eren el president, el tresorer, el secretari segón i quatre vocals.
Essent elegits, per majoría : president, D. Jaume Massó Torrents; tresorer,
D. Gabriel Roig; secretari segón, D. Fèlix Durán; i vocals : D. Pere Rius; D. Jo-
sep M. Pencas; D. R. d'Abadal i D. Francisco Xavier Parès; els quals foren
proclamats per la presidencia.

OVACIÓ AL SR. TORRAS

El Sr. Gaza es lamentà de que el Sr. Torras, a qui tant deu el CENTRE
EXCURSIONISTA no admetés ésser reelegit novament.

El Sr. Torras li contestà que, després de dotze anys consecutius d'ocupar
la presidencia, bé es mercixía fos rellevat de ses tasques, i, majorment, quant
avui el CENTRE compta amb personalitats de valua per a desempenyar el càrrec
amb tant zel i entusiasme com ell mateix. De tots modos, afegí el Sr. Torras,
president i soldat de fila quedo sempre a disposició de rompre llances per al bé
i prosperitat de nostre CENTRE EXCURSIONISTA.

Les paraules del Sr. Torras són acollides per xardorosos aplaudiments.
El Sr. Gaza demana, llavors, sigui nomenat el Sr. Torras president honorari

de l'entitat.
El Sr. Maspons contesta al Sr. Gaza, en nom de la Directiva, que si bé està

del tot conforme amb el fons de la proposició, no en la forma, doncs, nomenar
president honorari al Sr. Torras, sembla que fa l'efecte d'arxivar-lo, i el Sr. To

-rras, a qui tots volent i respectem, no és troba en aquest cas ni molt menys.
Demana un vot de confiança per a la Directiva per a estudiar un homenatge
al Sr. Torras, acordant-se així, per aclamació.

El Sr. Danès, en nom de la joventut del CENTRE, s'adhereix a lo acordat,
enaltint les gestions del Sr. Torras com a president.
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El Sr. Torras, fortament emocionat, s'aixeca, donant les gracies per les
manifestacions de simpatía de que és objecte.

Entusiastes foren les proves de consideració i respecte que el CENTRE
EXCURSIONISTA donà al qui per dotze anys consecutius havía sigut son cap-
davanter. De peu dret tots els concorrents, li tributaren, durant llarga estona,
continuats aplaudiments, que no aconseguiren apaibegar ni les paraules del
propri Sr. Torras, ni l'aixecament de la sessió, fent-se sentir mentres el Sr. Torras
permanesqué en el local, i redoblant -se a l'ésser despedit.

La nova Junta Directiva queda, ara, l'encarregada de complimentar el vot
unlnim del CENTRE, tributant oportunament al Sr. Torras l'homenatge que
per son interés, zel, i entusiasme per a l'excursionisme i son casal s'ha fet me-
reixedor.

SESSIONS I CONFERENCIES

El cha 4 del corrent, D. Bonaventura Bassegoda explicà una excursió a la
regió volcànica d'Olot i al terreny carbonífer de Surroca.

El dia u, D. Francesc X. Parès ens donà a conèixer altre excursió a Gi-
nebra i Chamounix.

Tant l'una com l'altra foren il • lustrades amb boniques projeccions foto-
gràfiques.

El dia 18, la Secció de Fotografía organitzà una vetllada d'exhibició de
clixés fotogràfics en colors. Davant de nombrosa concorrencia, que omplenà
nostre saló d'actes, l'amic i consoci D. Alfred Bosch explicà les manipulacions
de la fotografía per aquest procediment, fent veure nombroses projeccions
de diferents autors a qual millor i d'una naturalitat extremada.

El dia 25, se celebrà la vetllada necrològica en honor dels que foren nostres
distingits consocis D. Pere Alsius, de Banyoles, i el renomenat folk-lorista
D. Cels Gomis.

Anib assistencia dels fills d'un i altre el president del CENTRE, D. César
A. Torras, obrí l'acte, i, després d'enaltir llur bona memoria, féu remarcar les
qualitats dels que s'anaven a homenatjar ja no tant sols cona excursionistes
sinó com a científics. El primer, fent valieses troballes i indagacions que enri-
quiren nostra prehistoria; i el segón, com a observador i investigador de nostres
costums, cançons i folk-lore en general. També es dolgué què una vegada pres
l'acord de celebrar aquesta sessió, vingués a augmentar-se el nombre de perdues
amb el ferm fundador de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques,
D. Josep Fiter i Inglès, an el qual també se li dedicarà un record en temps oportú.
El Sr. D. Lluís Mariàn Vidal llegí la Memoria dedicada a D. Pere Alsius, i el
propri Sr. Torras la dedicada per D. Ramón N. Comas a D. Cels Gomis, les quals
mereixeren sentits aplaudiments de la concorrencia. I, després de llegir treballs
publicats pels dos homenatjats, la presidencia remercià a les families i als con-
corrents que amb sa presencia contribuiren a enaltir la bona memoria d'excur-
sionistes tant eminents com ho foren D. Pere Alsius i D. Cels Gomis.

CONVERSES D'ARQUEOLOGÍA CRISTIANA

El president de la Secció d'Arqueología, D. Pelegrí Casades i Gramatxes,
continuà les seves lliçons en el següent ordre:

Dic ¡. Conversa XXVI : Epigrafía dels segles iv al vir. Inscripcions damas-
sienes. — Son valor. — lmitacions: — Inscripcions de caràcter particular.

Dio 14. Conversa XXVII : Continuació de l'estudi de l'epigrafía dels
segles v al vi. — Els grafitti. — Altars.

Dia. 21. Conversa XXVIII : La missa en els primers segles. — Les cadires
(catuedr^e) bisbals. — La de Sant Pere del Vaticà. — Les llanties. — Medalles de
dcvoci;í i reliquiaris.	 -
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EXCURSIONS

Els socis d'aquest CENTRE, de la Secció de Fotografía, Srs. Josep Salvany
y Joàn Nonell, feren una excursió per les Balears que durà dels dies 13 de maig
al } de juny; visitaren les ciutats de Mahó i Ciutadella, Alcudia, Pollensa, Mo-
nestir de Lluch, Sòller, Deyà, Valldemosa, Palma, Raxa, Alaró, Manacor i les
seves coves del Drac, Sant Joàn, Petra, Felanitx i Andraix. Feren un gran
nombre de clixés, tant en plaques negres com en autocromes.

El dia 13, la Secció de Fotografía féu una excursió d'un dia a Sant Andreu
de Llavaneres, recorrent sa pintoresca riera.

El dia 27, la propria Secció visità Moià i l'interessant esglesia i claustres
de Santa María de l'Estany.

DONATIUS PER A LA BIBLIOTECA

De l'institut d'Estudis Catalans : un volum titulat Treballs de la Societat
de Biología. — De l'Institut d'Estudis Catalans : un volum titulat Arxius de
l'Institut de Ciencies. — De l'Associació d'Arquitectes :l'Anuari corresponent a
l'any 1915. — De Fr. Antonino de la Asunción : Historia documentada del
Convento de PP. Trinitarios de Avingaiia. — De D. Josep Botey : La cacera
dels isarts.

NOVES

REGLAMENT DE REFUGIS. — S'ha acordat la publicació del Reglament de
Refugis, aprovat recentment, per a ésser exposats en lloc visible dels mateixos,
per al millor coneixement de tots els excursionistes.

OBERTURA D'UN REFUGI. — Ens notifiquen que el Chalet des Courtalets,
refugi del Canigó, ha obert oficialment son hostatge, trobant-s'hi un guia per
a sempre que sigui indispensable sa companvía.

Socis PREMIATS. — En el recent Concurs Nacional de Fotografía, celebrat
a Madrid, per iniciativa del Círcol de Belles-Arts, han siguts premiats els socis
d'aquest CENTRE D. Enric Mallat; D. Josep Puntas, D. Josep M. Co; D. Josep
Salvant/ i D. Joaquim Torras. Ens felicitem i donem l'enhorabona a la Secció
de Fotografía per l'èxit obtingut pels individus que l'integren.

Avfs. - Se fa present a tots els socis que vulguin disfrutar de les aventatges
que proporciona el carnet d'identitat, que poden proporcionar-se'l a la Secretaría
d'aquest CENTRE.

Del mateix modo s'adverteix, als que ja en són posseedors, que no serà
Vàlid si aquesta Secretaría no ha inutilitzat l'any 191.1 amb la contrassenya que
utilitza a l'efecte.

El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 1 la Direcció del BUTLLETÍ deixen
íntegra als respectius autors la responsabilitat deis treballs firmats.

Barcelona. — Tip. <L'Avenç» : Rambla de Catalunya, 2 4 . — Telefon 1 :5
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