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:,- Butlletí
del

Ceptre Excursiouista de Catalunya

Notes d'una excursió
pel Segrià i l'alt pla d'Urgell

r--iÉREM aquesta excursió els dies 8 al 12 de maig de l'any

passat, acompanyats del meu germà i del bon amic En Jo-

sep Salvany, inseparables companys de les nostres excur-

sions, que amb el comú desig de conèixer totes les encon-

trades i recons de la nostra estimada terra, venim resseguint -los de

molts anys ençà sens preferències pel pla o per 1e muntanya, sols amb

la mira d'assolir la consecució del nostre propòsit.

A aital fi, tot Catalunya ens mereix igual predilecció, no deixant

per lo tant, sens visitar els indrets qual manca de sobressortints belle-

ses naturals en uns casos o de monuments arquitectònics en altres, pot

semblar, a qui tingui un esperit migrat o exclusivista, poc interessant

per a l'excursionista.

Perdoneu aquest esplai de nostre manera de sentir l'excursionisme

així com també l'atreviment de pretendre donar-vos a conèixer anib

ma poca traça, unes comarques que, per la seva importància històrica

i artística, són mereixedores de millor cronista. M'ha induït a in-

tentar-ho, el fet de que, en el nostre BUTLLETÍ, ben poca cosa o res

s'ha parlat d'alguns pobles que em proposo descriure. Unicament

per a omplir aquest buit i comptant per endavant amb la vostra ben-

volença, m'he decidit, repeteixo, a escriure les presents notes, i puix
que hi estic posat, començo doncs.

A primera hora del matí del día 9 de l'esmentat mes de maig,

sortírem de la ciutat de Lleida dirigint - nos vers els Camps
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Eliseus, bonic lloc d'esbarjo que es troba a la riba esquerra del
Segre, on s'hi va atravessant el riu pel pont nou construït moder-
nament en substitució de l'antic, que la gran avinguda de I'oc.
tubre de 1907 enfonsà en part. Poc més amunt deis Camps Eli.
seus, s'agafa a mà esquerra el camí que, seguint en gran part la
vorera del riu, porta a l'ermita de Nostra Senyora de Grenyana
on arribàrem en cosa de quaranta minuts. Abans es troba, col.
locada a dalt d'un marge, tina creu de ferro sobre una columna
de pedra d'estil del Renaixement. L'ermita no ofereix res de
particular i vista per l'exterior, no es diferencia gaire de la casa
deis guardians que té a son costat. L'interior és també senzillís-
sim, sois hi ha l'altar major i dos més de co-laterals; tots ells de
pobre gust i sens cap importància. Damunt la porta d'entrada s'hi
llegeix la data de 1653. Molt anteriorment ja existia aquesta ermita,
ja que les primeres indulgències obtingudes són datades a Avinyó,
en 22 de febrer de l'any 1340. La imatge és de relleu i forma part
d'un quadrilong amb ornaments ogivals qual alçària tindrà cosa de 30
centímetres. Segons conta la llegenda, intrigat un bover a ('observar
que un bou es sortia sempre de la vacada dirigint -se a un punt lleter-
minat, un dia el seguí, veient amb la sorpresa que és de suposar que
s'agenollava davant un esbarzer, dintre del qual lii trobà el pastor
l'avantdita imatge de la Mare de Déu. Per tradició també es diu que
Calixte I1I abans d'ocupar la cadira pontifícia, quan anava a Lleida,
visitava molt sovint a la Verge de Grenyana. Ha sigut també en tot
temps objecte de molta devoció deis fills de tota aquella encontrada,
fent-s'hi durant l'any diferents aplecs molt concorreguts, en particular
el que es celebra per la Pasqua Florida.

A poques passes de l'ermita, hi ha una altre creu. Es d'estil inde-
terminat i tota ella de pedra, molt més ben conservada que la que hem
esmentat anteriorment.

El camí de tornada el férem per la via del ferrocarril, com diuen
per allí. Aquesta és l'explanació ja feta i completament acabada de
bastants anys ençà, d'un bon tros de la via del projectat ferrocarril
del Noguera-Pallaresa. Deixàrem aquest camí a ]'arribar prop de la
grandiosa presa del riu i de les comportes del canal que ha construït
la Companyia «Riegos y Fuerza del Ebro» per a portar les aigües que
alimenten la Central Eléctrica de Serós.

Per a no allargar massa la nostra tasca passaré per alt el descriure
la ciutat de Lleida, la qual, ho ha estat prou vegades i sobretot molt
més bé que no ho faria jo. Per lo tant, reanusaré aquesta ressenya
sortint de la dita ciutat per la carretera d'Alfarràs, inaugurada en 27
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de setembre de l'any 1871 pel rei Amadeu de Savoia, i, als sis quilò-
metres férem el primer atur a ]'arribar al poble de

Torrefarrera, que compta amb 800 habitants aproximadament i
havia pertenescut al Priorat de Sant Joan. L'església és del 1799 baix
el tipus i gust dominant en aquella època. L'interior és de tres naus,
amb altars de relatiu mèrit.

Al sortir del poble, hi veiérem una bonica creu de pedra molt ben
treballada, deis darrers temps del Renaixement, amb entrellaçats que
uneixen els braços, els quals rematen amb florons. El capitell és oc-
togonal amb imatges a cada cara.

Continuàrem per la mateixa carretera que passa enmig d'ufanoses
hortes, regades per l'aigua de la Cèquia de Pinyana. Als tres quilò-
metres trobàrem

Rosselló, lloc de 670 habitants, aixecat a la ratlla de la plana de
Lleida amb el Segrià. L'antic poble nomenat Al Kaniz pels alarbs,
estava situat a 2 quilòmetres al nord-oest de l'actual. Aquest darrer,
foufundat a mitjans del segle XVII per una colònia de fugitius rosse-
llonesos de França que vingueren a establir -se aquí donant-li el nom
de la seva procedència.

L'església es començà el 25 d'abril de 1757. La façana és de si-
llena, no oferint l'interior del temple res de particular. Sois pot re-
marcar-se la pica d'aigua beneita amb columnes salomòniques i una
Vera-creu de plata. Ens aturàrem en aquest lloc el temps precís de
visitar la susdita església i després, pujant de nou a la tartana que
ens portava, ens dirigírem a

Alguaire, distant 5 quilòmetres. Es vila de bastanta importàn-
cia i es troba al peu del turó on s'aixecava el castell, dominant la
comarca del Segrià. Es comunica amb la carretera per un curt camí
veïnal.

L'església és un regular edifici construït en el segle XVIII, l'inte-
rior de! qual consta de tres naus, amb deu capelles i vuit altars sense
cap mèrit a excepció feta de l'altar major, acabat en el segon terç del
segle passat. La façana principal és com moltes altres del seu estil,
essent més interesant, una porta lateral coneguda per la «porta falsa»
que es del Renaixement amb una columna per banda. En el timpà s'hi
veu la imatge de Sant Sadurní portant el bàcul i a ambdós costats un
gerro amb lliris i davant la volta, onze capets de querubins. Sant
Sadurni i Sant Fost, són els patrons de la parròquia, essent aquest
darrer, segons tradició, fill de la vila.

En un extrem de la població en direcció nord, hi ha una creu de
pedra molt mutilada. Està col locada sobre una columna llisa en qual

S
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part superior s'hi veu gravada la data de 1869. La creu és força més
antiga.

A les afores i a la part alta de la vila, hi ha l'ermita de Nostra Se•
nyora de Merli, quina imatge havia estat venerada en l'església del
monestir de monges bernardes de l'Hospital o de Sant Joan de Jeru•
salem, que existia dalt del turó on també hi hagué el castell. D'amb-
dós edificis no en queda res en peu. L'ermita de Merlí és una construc.
ció de pobre aspecte, veient-s'hi en son interior sols digne d'esmen•
tar-se, apart de la titular, unes pintures murals, per cert molt dolen
tes, que es troben a cada costat del presbiteri. La del cantó de
l'Evangeli, alludeix al fet que explica la tradició de que un comte
d'Urgell, intentant invadir el territori pertanyent al monestir per
haver la Priora ordenat als seus vassalls que no obeïssin les ordres del
comte, al passar el pont d'Albesa quedà orb en càstic de son mal pro.
cedir. Reconeixent allavors la seva falta, es convertí en benefactor
del convent, recobrant tot seguit la vista. En l'esmentada pintura hi
està representat el comte a cavall, atravessant el pont darrera un
escamot de cavallers.- També s'hi veu la comunitat de monges implo-
rant la protecció del Cel i altres detalls, tot plegat tan infantilment

dibuixat com pintat. En el tomo de la Geografia General de Cata•
lunya corresponent a la província de Lleida, obra del qui fou nostre

malaguanyat consoci i amic En Ceferí Rocafort, hi ha una reproduc•
ció de l'esmentada pintura, atribuint -la emprò, a un plafó de rajoles

de València que diu hi havia en l'enderrocat convent de monges de
Sant Joan de Jerusalem de la Riera de Sant Joan, d'aquesta ciutat.

En tal cas, la pintura de l'ermita de Merlí seria només una còpia, cosa
que ignorem.

El monestir d'Alguaire i el de Xixena enclavat en terres d'Aragó,

fronterises a Catalunya, eren els més importants de l'ordre Hospi-

talària dins el reialme aragonés. La fundació del primer tingué lloc

en 1250 per Na marquesa de Cervera, vídua d'En Guillem de Guàrdia

i filla d'En Ramon de Cervera i de Na Miracle, germana del comte

d'Urgell N'Ermengol VIII. En 1640 amb motiu de la guerra dels

Segadors es traslladaren les monges a Barcelona, retornant a Al-

guaire al cap de dotze anys per a sortir-ne novament en 1699 per a
ocupar l'edifici del gran Priorat en la Riera de Sant Joan, quedant-hi

definitivament establertes fins en 1880 que passaren al nou convent

de les afores de Barcelona en la barriada de Sant Gervasi.
Conten les històries, que en l'època romana, es lliurà en el terme

d'Alguaire, una sagnant batalla entre Sertori i el procònsul Manili i
durant la guerra contra Felip III de Catalunya, el castell d'aquesta vila
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serví de base d'operacions a l'exèrcit català, havent contribuït en gran
manera al brillant resultat obtingut en la batalla d'Almenar, de qual fet

parlarem en son lloc. Terminada la nostra visita a Alguaire, empren
-guérem de nou el nostre pelegrinatge arribant al cap de dues hores a

Almenar. El seu nom, així com també el de bona part de les po-
blacions que anem ressenyant, és de filiació aràbiga.

Aquesta vila és la més important de tota la rodalia i d'ascendència
molt antiga, havent ja obtingut en 1197 el privilegi d'una carta -poble
otorgada pel comte de Barcelona En Ramon Berenguer. També te-
nia en ('Edat Mitjana un Aljama jueva.

Estan assentades les cases al peu d'un turó que, enlairant -se per
la part de ponent, forma una serra que s'estén de nord a sud. En si-
tuació preeminent, a un costat de la vila, s'aixeca l'església parroquial
baix l'advocació de la Mare de Déu de l'Assumpta, presentant un bell
conjunt. Es de planta gòtica i d'una sola nau, amb esbelts finestrals
en l'absis resseguit per unes arquacions lobulars a tall de cornisa. El
frontispici és del mateix estil que el campanar construït en 1740.

Aquest és vuitavat, de 63 metres d'alçària i el formen dos còssos sur-
posats, rematant amb un àngel de metall. Tot ell és obrat de pedra
picada i malgrat son considerable pes, descansa sobre la volta de la
portalada principal. Fou pagat pels veïns de la vila que s'imposaren
un cànon el qual seguí cobrant -se fins ben entrat el segle XIX. L'al-
tar major és lo únic interessant de l'interior de l'església. Al defora i
al voltant d'aquesta, es veuen alguns enterrame:ts. L'any 1897 apa

-regueren al descobert en el sòl de la plaça d'Anfós XII, a la qual donen
façana la susdita església i les cases consistorials, unes sepultures
buidades a la roca del mateix estil, segons sembla, de les anomena-
des olerdalanes.

Al darrera de l'església, hi ha una terrassa des de qual indret es
domina un extens territori.

Propietat del poble i guardades a la casa del comtí, són una rica
custòdia del Renaixement i tina formosa creu processonal deis darrers
temps del gòtic, essent ambdues joies de argent daurat.

De l'antic portal de la vila sois resten els estreps i una dovella
amb l'escut de les quatre barres, que és el d'Almenar. En la plaça
de Soldivila, davant on era l'esmentat portal, s'alça una bonica creu
de pedra d'estil gòtic decadent, construïda l'any 1722 segons la data
que hi ha a la seva base.	 # '

Dalt d'un turó proper, s'hi veu el castell anomenat deis moros, re-
construït durant la guerra dels set anys. Consta de quatre torres
quadrades i una de circular al mig, més aixecada que aquelles.
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En 1641 foren vençudes en aquesta encontrada les tropes castella-
nes per l'exèrcit català-francès i en 27 de juliol de l'any 1710, des.
prés de sagnant lluita, hi fou també derrotat En Felip V, de Castella,
qui, amb els seus, tingué de refugiar-se a Lleida i d'allí passà a
l'Aragó.

En sortint d'Almenar ens dirigim directament vers
Alfarràs, on acabava allavors la carretera, la que devia continuar

atravessant el riu Noguera Ribagorçana fins a Algerri i d'allí enllaçar
amb els trossos ja construïts que porten a Castelló de Farfanya se-
guint després cap a Balaguer.

El lloc d'Alfarràs està situat a la dreta de l'esmentat riu Noguera
Ribagorçana així que aquest entra a la plana per a dirigir-se al Se-
grià. Està a 20 quilòmetres de Lleida i a 23 de Balaguer.

L'església és petita, havent-hi en son interior cinc capelles. El
campanar és d'espadanya col-locat damunt la façana, qual porta és
d'estil barroc. D'època més anterior és una porta, actualment ta-
piada, que correspon a la part que fa avui d'absis.

La població no presenta cap mena de caràcter. En la plaça s'hi
veu un casal no gaire gran i de pobre aspecte, que ens digueren era
l'antic palau del Marqués d'Alfarràs, a qual familia pertanyia abans el
senyoriu d'aquest lloc, tenint-hi encara al present importants pro-
pietats.

La cèquia de Pinyana o de Lleida passa arran de les cases i té en
aquest indret uns set metres d'amplada, donant força allí mateix a una
fàbrica.

Pren dita cèquia o canal les aigües del riu Noguera Ribagorçana
en el lloc de Pinyana del terme de Castillonroy a 283 metres sobre el
nivell de la mar i es té ja noticies de sa existència en temps dels
alarbs, als quals s'atribueix sa construcció. Malgrat estigui en terri-
tori de la provincia d'Osca, la casa on hi ha el barratge, pertany sa
propietat a Lleida essent el batlle de dita ciutat el president del Con-
sell d'administració del canal. La casa de Pinyana es troba a una
hora i mitja d'Alfarràs i a 30 quilòmetres de Lleida, atravessant en
son curs els termes d'Andaní, Alfarràs, Almenar, Alguaire, Rosselló,
Torrefarrera, el de la mateixa capital i Alcarràz i Soses més en avall.
Cada tres anys, l'Ajuntament de Lleida fa la cerimònia de pendre'n
possesió, convidant a Pacte a totes les autoritats i junt amb elles i els
porrers portant les insígnies municipals, entren dins la veïna provín-
cia fins al lloc esmentat.

L'antic pont de pedra que posa en comunicació les dues voreres del

riu, fou enderrocat durant la guerra de Succesió. Tenia set arcades
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conservant-s e ' n dues de pedra. Les restants han estat substituïdes

per trams de fusta.
Des del pont, aigües amunt, es veu a la dreta i a cosa d'una hora,

(bars de Noguera, darrer poble català per aquesta banda i al fons, a
l'esquerra, la muntanya i en son cim l'ermita de San Salvador, perta-
nyent al poble de Pinyana, ja dins l'Aragó.

Atravessat el pont, el camí s'enlaira sobtadament per la riba es-
querra del riu, tenint aquest dessota fins al poc rato que el deixa per
a endintzar-se per un terreny pobre en el qual sols s'hi crien migrats
arbres i algunes que altres terres de conreu. De tant en tant trobà-
rem trossos ja explanats de la carretera, però no hi havia encara cons-
truïda cap obra de fàbrica.

Passada tina hora arribàrem al poble de
Algerri, construït al peu d'una petita serra formada per arrodo-

nits toçalets que presenten un aspecte molt curiós.
L'església parroquial, reedificada en el segle XVIII, té una bonica

façana del Renaixement amb tina formosa imatge de la Mare de Déu
sobre la porta. En l'interior sembla que hi ha algun altar de regular
mèrit, cosa que no poguérem comprovar per manca de temps.

Defora el poble, al costat de migjorn, hi ha l'ermita de Sant Blai
amb porxada al davant i a poques passes, els tres pilans termenals
d'un calvari; ambdues coses sense cap interès.

Dalt d'un dels esmentats toçals, es destaquen les imposants runes
de l'antic castell, que per l'àrea que agafava i es restes que encara es
veuen en peu, devia haver estat de grans proporcions.

El terrer de ('encontrada de qué parlem, és de dolenta qualitat per
estar constituït per una contínua capa de guix, havent donat en altres
temps bons guanys la fabricació d'aquest material.

El temps ens curtejava per a poder arribar amb claror de dia a
Castelló de Farfanya, distant vuit quilòmetres i on devíem pernoctar
aquella nit. La carretera que enllaça Algerri amb l'avantdita pobla-
ció passa sempre força enlairada disfrutant-se d'un dilatat panorama
sobretot pel cantó del Segrià. Pel nord tanquen l'horitzó les estriba-
cions de les primeres serres provinents del Montsec.

S'obiraven ja quasi al mateix nivell de la carretera les runes del
castell i el campanar de l'església, pro no vèiem enlloc el trencall que
devia portar-nos a Castelló.

La carretera deu guanyar reblincolant-se, el fort desnivell que
porta fins arribar a la vall per on s'escorre el riu Farfanya. Prop del
pont nou o sigui el de la carretera, hi ha la desviació del camí que
mena a Castelló on hi entràrem ja post el sol. Abans trobàrem tina
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capella derruida de la qual sois es conserven les parets laterals sens
cap detall. Davant de dita capella, s'hi veuen senyals d'haver-hi
hagut una creu de terme, com així ens ho confirmaren després. Efec-
tivament, no fa pas molts anys que encara s'aixecava allí una esbelta
i ben treballada creu d'estil gòtic florit, de la darrera època. La inci-
vilitat deis homes l'havia ja trencada en part, mancant-li un deis
braços.

Castelló de Farfanya. Ens havien alabat molt, feia temps, els
seus monuments, per lo que la visita a aquesta interessantíssima po-
blació era un deis principals objectius del nostre viatge. La seva si-
tuació a 367 metres sobre la mar, entre el Montbell i el Toçal de les

Forques i al peu del turó en qual cim es destaquen les runes de l'antic
castell senyorial i més en avall l'església de Santa Maria, presenta un

conjunt molt agradable.

La majoria deis carrers són estrets i costaruts, amb cases d'aspecte
de l'antigor, algunes d'elles amb escuts i detalls escultòrics força in-
teressants. En el carrer principal en part porticat, hi ha un gran ca-

sal, per dissort mig enrunat, amb finestres del Renaixement. Hi ha

tres places. La de Baix és l'encreuament de varis carrers un deis

quals mena directament al riu, atravessant aquest per un antic pont
de pedra, des d'on comença el camí vell d'Os.

En la plaça de Sant Miquel, única de dimensions regulars hi ha

]'església parroquial, qual temple de construcció romànica en son ori
-gen, sois n'hi resta d'aquest estil, part deis murs i una formosa porta

formada de tres rengles d'arcs concèntrics amb entrellaçats de cintes,
plantes i animals que s'apoien en els capitells de les columnes, les

quals han desaparegut, menys una del cantó dret. Malgrat ésser
aquesta portalada del més pur estil romànic, en la dovella s'hi veu
una inscripció amb lletres gòtiques, per quin caràcter, sembla pertà-

nyer al segle XIV. L'interior del temple és un xic encofornat i ex-

ceptuant algun que altre altar de mitjà mèrit, no hi ha res de particu-

lar. Entre les joies litúrgiques que posseeix la parròquia, deuen
remarcar-se una creu processonal i un notable Lingnumcrucis d'argent,
havent aquest darrer figurat en l'Exposició d'Art Religiós celebrada

a Barcelona amb motiu de les festes constantinianes.

Careixent de campanar l'església de Sant Miquel, serveix pels
serveis de la mateixa el de Santa María, de qual important temple

parlarem ben aviat.
Darrera l'esmentada esglesia de Sant Miquel, hi ha la plaça de la

Font. Confirmant el seu nom, s'hi aixeca, en un cantó, una monu-

mental font pública que apar pertànyer al segle XVII. Està construïda
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de pedra picada amb volta rematant son exterior amb una creu de

ferro. A dins de la font, dessobre d'una peanya i sota de treballat

dosser, hi ha una decapitada imatge de pedra de la Mare de Déu amb

el Nin als braços, i escuts a cada costat.
D'aquesta plaça, seguint un estret carreró, s'emprèn la forta pu-

jada que mena al castell, trobant -se abans, la sobredita església de

Santa Maria, que havia estat fins fa pocs anys la parroquial del

poble. Actualment sols s'hi celebra missa per la festivitat de la seva
advocada, la Mare de Déu de l'Assumpta, i altres diades assenyala-

des . Es un temple d'estil gòtic d'altes i esbeltes proporcions atri
-buint-se sa construcció al comte d'Urgell En Pere d'Aragó qui go-

vernà el comtat durant els anys 1347-1408 per més que sembla ha-

ver-se trobat proves documentals de la seva existència en 1341. La

porta és un bonic exemplar de les darreries del gòtic. S'obre pel
cantó de migdia i està formada d'arcs apuntats en degradació amb
figures d'àngels i ornaments de fullatges en son exterior. En el

timpà hi ha una bella estàtua de la Verge Maria amb un àngel a cada

banda aguantant un escut que es suposa pertany a En Lluís de Beau-

mont, comte de Lerin i condestable de Navarra, a qui fou tramès el

senyoriu d'aquesta vila pel rei En Ferran el Catòlic.
En el que pot considerar-se frontis principal orientat de cara a po-

nent, s'hi veu un rosetó amb bonics trepats que formen una estrella

de vuit punts i dessota una petita porta, avui cegada, d'influència ro-

mànica.
Al costat de la primera de les esmentades portes s'alça el campa-

nar de pobre gust construït pels volts de l'any 1875, sens guardar cap

classe d'estil.
L'interior del temple és d'una sola nau; de planta de creu llatina,

amb tres columnes a cada banda del mur de les que arrenquen els nir-

vis de les voltes, els quals s'uneixen a tres interessants claus policro-
mades. Enclou aquesta església molts i importants objectes d'inne-

gable vàlua. L'altar major és un gran i ben treballat retaule ogival
de pedra policromada, del segle XV, dividit en quatre cossos amb re-

quadres representant els principals fets de la vida de la Verge. En

la pradella o bancal s'hi veuen els profetes i enquadra aquest retaule
un gran i senzill guardapols de fusta. Presideix l'altar la Verge
Maria, qual bonica imatge està col-locada dins un camaril. Es també
digne d'esment el sagrari, fet d'una sola pedra buidada. A ambdós
costats del presbiteri s'hi alcen unes grans tribunes amb gelosies que

enlletgeixen força el conjunt.
Altre notable retaule de pedra així mateix d'estil gòtic, potser

29
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d'època anterior i més interessant que l'abans esmentat, és el de Sant
Andreu, que hi ha en la capella del cantó esquerre del creuer. Està
bon xic malmès, essent també de doldre les successives capes de guix
amb qué l'han emblanquinat, fent-li perdre bona part del relleu de les
figures i adornos. La imatge del titular está col locada en lloc pree-
minent servint-li de dosser una alta agulla. En la mateixa capella, en
el seu mur de la dreta, hi ha un quadro representant Sant Gregori,

Es una pintura moderna de no dolenta mà.

A continuació d'aquesta capella, n'hi ha un altra de petita amb un
quadro pintat sobre tela que representa a la Verge amb el Jesuset a la
falda i Santa Caterina. Seguint el mateix cantó esquerre de l'esglé-
sia, el mur está lliure de capelles; sols hi penja un estimable retaule
de fusta en forma de tríptic i de dibuix ben correcte amb la pintura
molt escrostonada. Al mig del retaule hi ha dins un òval la Mare de
Déu de la L!et i a l'entorn quatre àngels tocant instruments musicals,

Als costats, a la dreta, Sant Roc i la l'esquerra Sant Sebastià i a la
part superior el calvari.

En la capella de la dreta del creuer hi ha un altar del gust domi-

nant en el segle :XVII, i de factura molt deficient. En canvi són

força importants les dues darreres capelles que ens manquen des-

criure, situades al fons de l'església dessota el chor. La construcció

d'aquest, pot suposar-se amb fonament, ésser feta en época posterior

a la de les capelles esmentades per apoiar-se la volta del chor, da-

munt els arcs de les mateixes, tapant en part la bonica cresteria i

figures que adornen son frontis. L'altar de la primera d'aquestes ca-

pelles és d'estil grec-romà i l'altre és un retaule gòtic format d'un sol

cos subdividits en cinc compartiments en els que hi estan representades

altres tantes imatges de figura sencera. Dessota la pradella hi ha un

altre bancal pintat que no perteneix al mateix retaule. Les figures

són dibuixades amb més traça portant ornaments estofats i daurats,

donant, en conjunt, la impresió d'ésser d'època anterior.

Altres coses de mèrit devem encara esmentar. El formós púlpit

amb motllures i afiligranats ornaments de guix d'estil Renaixement

amb reminicències del goticisme; la bonica pila baptismal ornamentada

amb grosses fulles i un sepulcre amb l'estàtua jacent d'un infant de la

casa comtal d'Urgell, que es troba al costat de l'evangeli.

Molt és de doltre l'abandó en qué es té aquest notable monument

i en sortírem amb recança pensant en la inconstància humana i pla-

nyent-nos, a l'emsems, de la possible dissort que podrà cabre als va-

liosos tresors que conté.

Sobre mateix de l'església de Santa Maria hi ha el castell, del
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qual sols resten una volta d'arc d'ametlla, part de torreons i altres en-
derrocs . Ocupava tota la part superior on s'assenta el poble i pot
ben suposar-se que havia estat una fortalesa de molta importància.
La defensava una forta muralla la qual seguia pel vessant de la banda

de ponent de] turó fins a trobar el poble. S'en veu encara alguna
llenca en peu, amb torres cilíndriques mig enrunades.

A l'endemà de la nostra arribada, ens disposàrem a deixar aquest
poble per a dirigir-nos a Os. No essent possible anar-hi pel camí
directe remontant el riu, per no poguer -hi passar la tartana, i no vo-
lent tampoc fer la considerable marrada que representava el donar
la volta per Balaguer, era lo més pràctic, segons la gent del país,
agafar una drecera que es troba a mà esquerra poc després de passat
el pont nou. Així ho férem.

A l'ésser dalt de la forta costa, es veu a no gaire distància del
camí, un Calvari, des de quin punt es frueix de la formosa vista, a vol
d'ocell, de la vall i poble esmentat.

Passats tres quarts de la nostra sortida, arribàrem un xic més
enllà del quilòmetre 7 de la carretera d'Ager. Va remuntant -se
aquesta en mig de muntanyes pelades i de migrats conreus, obirant-se
a l'esquerra, en un dels revolts de la carretera, el poble d'Os, i entre
els quilòmetres 12 i 13 es troba el trencall que porta al mateix. El
paisatge es torna més rialler i el terreny és més conreuat. Prop
d'aquell lloc, dessobre d'un turonet i envoltada de pins, hi ha l'ermita
de Nostra Dona d'Aguilar.

El ramal o carretera d'Os té un recorregut de 2 quilòmetres i mig
i en ésser a sa meitat, atravessa el coll de Tueres o de Sant Tomàs,
des d'on, en dies clars, es distingeix, segons diuen, la ciutat de
Lleida.

Del susdit coll, comença una forta baixada i als pocs moments
s'obira ja al fons de la vall el poble d'Os, quals cases s'arrapen al ves-
sant d'un turonet dominat per la muntanya de la Guineu, havent-s'hi
obert son llit, entremig, el riu Farfanya que neix en amunt, en terme
de Tartareu.

Os: està situat a 419 metres sobre el nivell de la mar í a 50 metres
del riu. Té uns 1.800 habitants, essent molt típics i costaruts alguns
deis seus carrers veient-s'hi encara cases de la vellúria.

En l'església s'hi marca bé l'estil del segle XVIII. L'interior és
de tres naus, alta la central i petites com a corredors les laterals, al-
çant-se sobre el creuer una esbelta cúpula.

En un dels extrems de la població hi ha una font monumental de la
mateixa època que l'església parroquial. Es de belles proporcions,
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ornamentada amb un escut sobre la volta, grossos gerros en els àn•
guls i una figura en la part central superior, qual estàtua lo mateix
pot figurar un sant que un guerrer. Alguns del poble, en to burlesc,
ne deien la font de Sant Titot.

Al cim del susdit turó hi ha el castell, avui dia completament des-
figurat amb força nialt gust i pobresa. De son antic destí, poc ne
resta; sois les parets i tina o dues portes adovellades i amb escuts.
Anexe al mateix, hi ha tina petita capella sens cap mèrit, que serveix
de panteó a la familia Siscar actual propietària del castell. Aquest
devia haver sigut molt gran i del tot inexpugnable pel cantó que dóna
al riu, per on el turó es presenta enesprat. L'envoltaven fermesmu•
ralles de les quals es veuen encara les despulles amb torreons esmot-
xats, dominant -se des del cim bona part del curs del riu sobre tot en
sa part inferior, amb el castell i poble de Castelló de Farfanya al fons.

A les afores, en l'enforcament deis camins de Tartareu i del con•
vent de les Avellanes, s'aixeca una creu de terme escapçada en son
braç superior. Es de senzill dibuix veient -se en el capitell quatre
escuts alternats amb caps d'àngel.

A cosa de tres hores d'Os, hi ha l'ermita de Cièrvoles de molta
anomenada en tota aquella rodalia. També es deu recomanar la gran
cova coneguda per El Foric, situada en la serra de la Guineu a mitja
hora de distància i a 88 metres sobre el riu:

Es fill il • lustre d'aquest poble el Pare Cirera, director del renome-
nat Observatori astronòmic de l'Ebre.

Forma part del municipi d'Os el poblet de Gerp que donà nom al
comte d'Urgell Ermengol IV per haver dirigit des d'aquest punt l'atac
a Balaguer l'any 1070 i de qual castell en parlen molt les cròniques
de l'Edat mitjana. L'antic poblet està quasi del tot abandonat, havent
servit fa ben pocs anys d'escenari per a impresionar una pel'lícula que
representa la crema i saqueig d'una vila, a qual fi posaren foc a les
cases i amb un bon arreplec de comparseria figuraren molt bé aquest
episodi. La nova població està dessota de l'antiga.

Sortírem d'Os dirigint -nos tot seguit vers el
Convent de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes: També

es troba dins del terme d'Os. Fou fundat en 1166 pel comte d'Ur-
gell Ermengol VII i sa muller Na Dolça, i únic de l'ordre de canonges
premostatenses a Catalunya.

Poca cosa en diré d'aquest cèlebre monestir per haver-se ja publi-

cat sobre el mateix, diferents treballs en el nostre BUTLLETÍ, molt

ben documentats i sobre tot, amb més traça de lo que jo podria fer-ho.
Està situat com ja he dit, poc més amunt del quilòmetre 14 de la ja
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al•ludida carretera que sortint de Balaguer porta a Ager i continua a
Tremp passant per l'engorjat deis Terradets. El lloc és agradfvol i
d'esplèndid a vista particularment vers Balaguer.

S'entra a l'edifici per un pati irregular que conté a la dreta, una
font monumental d'estil barroc. Al centre de la font hi ha el bust
modern del fundador de la Congregació de Germans Maristes, actuals
posseidors del convent, els que hi tenent establert un noviciat. La
pedra blanca d'aquest bust no ha agafat encara la pátina del temps, lo
qual fa que hi desentoni desagradablement.

Passat aquest pati, es troba desseguida l'important claustre romà-
nic, única construcció que resta de la primitiva fábrica del monestir.
Es de planta rectangular amb columnes aparellades i capitells de pobre
ornamentació en uns i tot just desbastats en altres. Damunt dels ca-
pitells, descança l'arcada de mig punt resseguida per senzilla motllura.

En una de les ales del claustre s'obre la porta de l'Aula Capitular,
de regulars dimensions, amb quatre esbelts pilans centrals que divi-
deixen la volta en tres naus iguals. Durant cert temps, quan l'esglé-
sia es trobava abandonada, la sala capitular serví de capella pública
baix l'advocació de la Verge de Bellpuig de les Avellanes. En l'ac-
tualitat s'hi donen algunes de les classes del noviciat.

L'església restaurada de poc és gòtica, del creuer en amunt i del
Renaixement lo restant i la seva planta és de forma de creu llatina
amb els braços excessivament allargats on hi ha capelles rectangu-
lars. A cada banda del presbiteri s'hi veuen u.ies ornacines sota ar-
cades gòtiques. La del cantó de l'Epístola contenia el sepulcre d'Er-
mengol VIl fundador del convent i a l'enfront la d'Ermengol X i Na
Dolça. En les capelles hi havien també altres sepulcres. Dissorto-
sament tots aquests superbs panteons foren anys enrera venuts a I'ex-
tranger pel propietari que era aleshores del monestir i els cadàvers
trets de son lloc de repòs i dipositats a l'església de Vilanova de les
Avellanes.

La porta exterior de l'església del convent és també d'estil ogival
formada per arcs en degradació amb capitells en els que s'hi veuen
delicats fullatges i escuts, tot plegat del millor gust. L'absis és semi-
poligonal amb calats finestrals dividits per una prima columneta.

Es molt típica una porta amb grossa porxada de pedra a dues ves-
sants que dóna ingrés a una de les dependències de la casa. No
podem tampoc deixar d'esmentar la brodada creu de terme de finals
del segle XV que s'aixeca no gaire lluny del convent, en el camí de
Vilanova de les Avellanes o de la Sal.

Finida la nostra visita a aquest interessantíssim monestir, prengué-
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rem comiat deis amables Germans Maristes que ens havien acompa.
nyat i desfent bona part del camí fet al matí, devallàrem per la carre•
tera fins arribar ja de nit a Balaguer, d'on en sortírem l'endemà a
primera hora cap a

Camarasa: Es una vila de més de 1.400 habitants. Es troba a
12 quilòmetres de Balaguer, a 251 metres sobre el nivell de la mar
i a la riba esquerra del Segre. Té de poc temps ençà una bona carre-
tera que embranca amb la de Tàrrega a Balaguer no gaire lluny
d'aquesta darrera ciutat i s'estava construint una altra carretera que
sortint de Camarasa i atravessant el riu per l'antic pont romà de set
arcades, anirà als pobles de Llorens i de Gerb a enllaçar amb la
d'Ager.

Pocs minuts abans d'arribar a Camarasa, al costat mateix de la
carretera, s'aixeca una creu amb I'esgraonada i basa vuitavades de
pedra i la columna i creu de ferro, reconstruïda fa uns quinze o setze
anys. En la base hi ha esculpit ('escut de la vila.

Segons conta la tradició, aquesta creu senyala el terme fins on
pogueren arribar els alarbs a ('invadir l'encontrada, quin aconteixe•
ment s'esdevingué per la festivitat de Sant Antoni Abat, o sigui el 17
de gener d'un any que, com de costum, no precisa la tradició. Vo-
lent donar proves de son agraiment i en remembrança de la victò-
ria obtinguda, la vila feu vot de celebrar la festa major en la susdita
diada i elegí, a més, per patró a Sant Antoni Abat en lloc de Sant
Miquel que és el titular de la parròquia.

La població, que fou capital del marquesat de Camarasa, està edi-
ficada en el vessant d'un puig avençat de la muntanya de Sant Jordi,
dalt de la qual s'obira l'ermita d'aquest nom. Té una plaça no gaire
gran i els seus carrers són estrets i de sobtada pendent veient-s'hi
alguns casals antics.

L'església situada en un lloc força desembraçat, va ésser cons•
tru'ida l'any 1737 seguint l'ordre corinti. L'interior és de tres naus
amb una cúpula octogonal sobre el creuer. Conté, a Inés deis altars,
dotze criptes de panteons pertanyents a famílies principals.

En la part superior de la vila, es troben les despulles de l'església
vella que posseeix un notable absis de forma semicircular amb una línia
de cimbres concèntriques que s'apoien en perllongades i esbeltes co-
lumnes amb treballats capitells. L'interior era de planta de creu llatina
i d'una sola nau amb voltes de canó apuntat cobrint la nau i el creuer,
mentre que la volta central era gòtica. Són també força remarca-
bles els capitells de les columnes en els que hi estan representades la

flora del país i escenes bíbliques. La circumstància d'haver estat
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també vila reialenca, explica, segons alguns autors, la sumptuositat
d'aquest temple i ses semblances de plan i d'alçat, sobre tot en l'absis,
amb l'església de Sant Martí Sarroca.

Al bell cim del turó, hi havia el castell senyorial, del qual es veuen
encara dues torres i altres restes. També es conserven les parets
d'un fortí constru'it en temps deis carlins.

Des d'aquest mirador, qual situació és molt estratègica, es desco-
breix un bonic paisatge. Dessota sos peus, el poble i la vall de Ca-
marasa amb la seva horta i sos camps d'arrenglerades oliveres, ser-
pentejant-hi entremig el riu fent suaus i gracioses curves. Tocant a
les cases es veu una colossal sínia de fusta de 11 metres de diàmetre
la qual aixeca les aigües del Segre i rega, junt amb una cèquia de
desviació del canal d'Urgell, aquella fèrtil horta. Pel cantó oposat,
es domina la sortida del feréstec engorjat que ha fet el Segre al pas-
sar entre l'espadada i rogenca serra de Montroig i la de Carbonera,
poc després d'haver -se-li ajuntat el Noguera Pallaresa.

Al lloc de la conjunció dels dos sobredits rius, la companyia
«Riegos y Fuerza del Ebro» o sigui la que vulgarment es coneix per
la Canadiense, hi està construint una gran presa per a embassar l'aigua
i regularitzar el caudal del Segre; en quines importants obres hi estan
empleats uua munió de treballadors.

Gairebé a l'extrem oriental de la serra de Montroig, dalt del cingle
i a uns 300 metres sobre el nivell del riu, s'obira perfectament des de
les runes del castell, la negra ombra de l'entrada de la coneguda cova
del Tabaco. La seva boca té 15 metres d'amplada a ta base per 20

d'alçada, afectant la forma apuntada. Se la coneix, segons diuen, amb
aquest nom, per trobar-s'hi a dins una pols molt fina que antigament
s'utilitzava per a barrejar amb el rapè. Aquesta cova és bastant gran
podent -se seguir diferents cambres, les quals foren anys enrera objecte
de serioses excavacions pel nostre distingit consoci En Lluís Marian
Vidal, qui hi trobà objectes d'os i de terrissa i altres restes de la in-
dústria prehistórica. En la mateixa muntanya s'hi compten altres
coves menys importants, part de les quals han estat també explorades.

Obligats a tornar el mateix matí a Balaguer, deixàrem per una
altra excursió la visita a les obres hidràuliques de la Canadiense i la
de la cova del Tabaco, ambdues coses prou interessants per a com-
pensar el viatge.

Balaguer: Procuraré no estendre'm gaire en la ressenya d'aqu esta
important ciutat per ésser prou coneguda de tothom. Sols donaré,
per consegüent, una ràpida ullada als seus monuments més notables i
a lo més típic que conté, com és la plaça major dita del Mercadal amb
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les seves porxades i la formosa vista de l'església de Santa Maria,
Es també ben típica la plaça del Pou, de reduïdes dimensions i
amb voltes.

Església de Sant Salvador: S'aixeca en la placeta del mateix
nom i es parla ja de sa existència en documents d'època molt llunyana,
havent servit en diferents ocasions de parròquia. La porta és ado-
vellada i molt senzilla i l'interior és d'una sola nau de volta de canó,
L'altar major és un interessant retaule i en un altar lateral s'hi venera
la formosa imatge gòtica de pedra de la Mare de Déu de les Parrelles,
procedent de l'ermita d'aquest nom que hi havia antigament a cosa de
mitja hora de Balaguer en direcció a ponent, convertida després en
convent de Trinitaris Calçats, avui dia desaparegut.

L'altar de Nostra Dona de l'Esperança és un preciós retaule d'ala-
bastre d'estil ogival del millor gust. El forma una baixa pradella i dos
cossos surposats amb requadres quals relleus amb figures i escuts, són
d'un del icat treball. Al mig hi ha una imatge barroca de la titular dins
d'un templet gòtic i del fons de la volta de l'altar en surt un arc amb
ornaments lobulars.

Convent de Sant Domingo: Fundat per Ermengol de Cabrera,
setzè comte d'Urgell i es troba a la ribera esquerra del Segre, al costat
de la carretera de Tàrrega i davant de l'antic pont de set arcades que
dóna entrada a Balaguer per aquest cantó. La seva església és d'estil
gòtic amb capelles laterals havent sofert molt per les guerres que en
totes èpoques han tingut per teatre aquell lloc, quedant mig enrunada,
lo qual obligà a escursar-la un bon tros de la part corresponent al
frontis. L'absis és molt esbelt i deu remarcar-se en particular el bonic
claustre ogival amb columnes molt acostades, essent l'únic en sa forma
a Catalunya.

Aquest convent serví durant cert temps de caserna, havent passat
darrerament a ocupar-lo una comunitat de frares caputxins.

Davant mateix de l'esmentat convent de Sant Domingo, hi ha una
creu. Es compon d'una columna cilíndrica amb un bonic capitell de la
XV centúria que sosté tina senzilla creu de ferro, posada modernament
en substitució de la de pedra que degué haver-hi abans.

Església del Sant Críst i convent de Nostra Senyora de Al-
matà: S'aixequen al nord-est de la ciutat dalt de la serra i s'hi puja
per sobtada costa en zig-zag que arrenca a poca distància del pont.
Aleshores en aquest camí s'hi estava construint un Via-crucis amb aires

de voler ésser monumental, de quals estacions, de gust bon xic discu-

tible, n'hi havia moltes ja d'acabades.
El convent és un grandiós i lleig edifici en l'exterior del qual sols hi
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veiérem digne d'.esmentar-se, una porta del renaixement amb columnes
estriades a cada banda. La Mare de Déu d'Almatà que li ha donat
nom, és una imatge romànica de fusta i de petites dimensions. Es ve-
nera en l'altar de] chor baix de l'església del Sant Crist, la qual és la
mateixa dei convent i es suposa ésser la més antiga de la ciutat i pro-
bablement la primera aixecada a Balaguer. Ha sofert moltes modifi-
cacions que l'han desfigurada del tot, restant sols del vell temple la
porta romànica tapiada, de dibuix molt senzill, que s'obria donant cara
al pla conegut pel Real.

En 1620 es construí l'actual altar i cambril del Sant Crist, qual for-
mosa imatge és de les mes anomenades de Catalunya per les seves
belles proporcions i pel cult que se li professa. Sembla ésser obra
del segle XVI i és molt coneguda la tradició que fa referència a la
seva prodigiosa arribada a Balaguer remuntant el riu. Conta la
mateixa tradició, que aquesta imatge és la primera que es conegué de
Jesucrist, essent obra de Nicomedus qui no es veié prou capaç de fer
la cara, i havent -se quedat adormit acabaren els àngels la sagrada testa.

L'any 1787 s'obrí l'actual porta pel cantó de l'església que mira a
migjorn davant de l'antic castell i palau dels comtes. Quan la nostra
visita, s'estava fent de nou el frontis de la susdita porta, donant-li un
caient més ric.

Església de Santa Maria: Es _ l'edifici més important de Ba-
laguer, construït tot ell de pedra de sillería, quals obres es comen-
çaren en 1351 havent passat per moltes vicissituts que atrassaren la
definitiva consagració fins el 24 de febrer l'any 1558. Es de planta
gòtica; d'una sola i atrevida clau que, degut a ses especials dimensions,
quasi tan alta com ampla, resulta desproporcionada, estant així mateix
faltats d'esbeltesa els finestrals de ]'absis i les capelles laterals que hi
ha en número de dotze. L'altar major és de fusta i d'estil gòtic mo-
dernitzat, no oferint res de particular. En canvi, és ben remarcable
la seva gran basamenta de l'època del renaixament. Es de pedra i
amb seguretat, correspon a un altre altar anterior al d'avui día. Són
molt pobres d'ornamentació les portes exteriors del temple essent la
del cantó nord-oest dels primers temps del gòtic i pertanyia a l'antiga
capella de Sant Miquel. L'alt campanar és octogonal dividit en
quatre parts per senzilles faixes tenint en sa part superior un ben
tallat avantpit.

A conseqüència del mal estat en que es trobava aquesta església,
en 1880 s'hi feren importants reparacions segons es fa constar en una
de les voltes de les naus.

En el carrer de Santa Maria, sota mateix de l'església, hi ha una
30
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creu de ferro que surmonta d'un trocejat capitell de pedra, dom¡nant-se
des d'aquell lloc un bonic i extens panorama, aigües amunt del Segre.

Tocant també a l'església de Santa María, la qual li serveix de ca-
pella, hi ha el fossar, els xiprers del qual li donen el caràcter propi a
que està destinat.

No gaire lluny es troba el portal del Gel i enfront del mateix, una
creu coneguda per aquest nom. Es del segle XVI ¡ l'única de Bala-
guer que es conserva tota ella de pedra encara que molt gastada.

L'esmentat portal del Gel, nomenat així per haver-hi hagut anti-
gament allí un pou de gel, es l'últim que resta en peu de les velles
rnuralles que enrotllaven la ciutat, de les quals, per aquest cantó, es
conserva encara una regular llenca amb torres esmotxades. Segons
ens digueren, per a obtindre el migrat profit del valor que en donguin
de les pedres, està amenaçada de desaparèixer dintre poc temps
aquesta muralla.

Convent de Santa Maria de Jesús: Es trova a les afores, al
cantó sud de Balaguer ¡ al costat de l'antic camí d'Albesa. Era de
frares franciscans, havent autoritzat sa fundació el papa Eugeni IV en
1443. L'església, segons la data esculpida damunt la porta principal,
és del 1747. Té una sola nau i és d'estil renaixement amb detalls
barrocs. Actualment serveix de magatzem a una farinera.

En el cantó llevant de l'església, s'obra un gran pati destinat a
claustre del que sols arribà a construir-se, segons el doctor Barraquer,
una galeria encara en peu, Formant -la cinc grans i esbelts arcs de mig
punt sostinguts per pilans quadrats.

Prop d'aquest convent s'aixeca la creu de la Secla o cèquia. Es de
ferro amb el capitell i fust de pedra.

Església del Miracle: Fou reedificada en les darreries del
segle XVII seguint el gust dominant en aquella centúria. La Mare de
Déu del Miracle és la patrona de Balaguer, quins fills li tenen especial
devoció. La imatge és de fusta i porta el seu Fillet als braços.
Malgrat estar en la escultura representada vestida, porta d'assobre
un enfarfec de robes que li lleven tot el caràcter.

La tradició explica que en l'any 950 de la nostra era, una mora
cavant en un hort que hi havia davant de la seva casa, tocà un cos dur
ple de brutícia i volguent-lo netejar el va ficar dins el cubell en què
feia la bugada. Després una veïna s'adonà que del cubell en sortia
sang, vist lo qual, les dues dones en tregueren la imatge i entre assom•
brades i plenes d'alegria veieren que representava a la Mare de Déu ¡

que de la mateixa rajava sang. Aleshores amb grans crits excla-

maren: ¡miracle!, ¡miracle! i escampada tot seguit perla ciutat la nova
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del miraculós fet, fort portada amb solemne processó la imatge a la
parròquia, que era en aquella època l'església de Sant Salvador, bas-

tint-li després un temple propi, en el mateix lloc on es trobà.
Església de Sant Josep: Es actualment la parròquia i no ofe-

reix, arquitectònicament parlant, res de particular. Havia estat l'es-
glésia del convent de frares carmelites, fundat en 15 de setembre
de 1677 per En Josep Roger, pagès i veí de Balaguer.

Donant per finida nostra breu estada a Balaguer, ens disposàrem
en la matinada del dia 11, a continuar l'excursió, dirigint -nos cap a
Albesa. Encara que la distància que hi ha entre ambdues poblacions
es sols de 12 ó 13 quilòmetres, hi passàrem, anant en tartana. dues
hores i mitja, degut a lo dolentíssim que és el camí. El paisatge
tampoc es recomana per la seva boniquesa, distraient només la mono-
tonia d'aquella extensa plana, un cònic turonet coronat per una grossa
creu que serveix de guia al vianant.

Abans d'arribar a Albesa o Aubesa, segons pronuncia la gent del
país, es troba el Farfanya, qual riu porta aquí molt migrat caudal
resultant també son llit tan estret que pot atravessar-se d'una gam-
bada. Malgrat això, les seves avingudes i les plujes per poc impor-
tans que elles siguin, inunden grans extensions d'aquell terreny i
deixen per llarc temps intransitable la via rodada.

Passat el Farfanya, el camí emprèn una pujada fins a guanyar el
cim de la baixa serra que separa les aigües d'aquest riu de les del
Noguera Ribagorçana. Pocs quilòmetres en avall, ambdós rius des-
aigüen al Segre en els termes de Menarguens i Corbins respec-
tivament.

A l'altre cantó de la serra esmentada, es domina quasi per com-
plet la comarca Segrianenca en un de quins extrems es troba la
vila de

Albesa: on hi arribàrem als pocs moments. La població no pre-
senta cap caràcter especial, donant-li sols molta anomenada la ferti-
litat de la seva horta.

Té una plaça bastant gran on hi ha una formosa creu de pedra
d'estil del renaixement nomenada del Portal per haver-hi hagut allí
antigament un deis portals quan la vila esta envoltada de muralles.
Derruïdes aquestes i aixamplada la vila, quedà la creu dins el nou
poblat. El primitiu, segons tradició, ocupava el terreny comprès
entre aquesta plaça i el camí de la creueta, on encara s'hi va a beneir
el terme per la diada de la Santa Creu.

Per ésser una obra força estimable, considero que val la pena el
descriure la susdita cretí del Portal. Son basament es quadrangular

i
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amb combinades metllures i la columna octogonal llisa, la que sosté
el capitell en què s'hi veuen els dotze apòstols cobricelats per doserets
que rematen en pinacles. Al cantó de davant de la creu, hi ha el
Sant Crist amb un ángel a cada costat tocant instruments musicals
dessota de treballats dosers. A la part oposada, hi ha la Mare de Déu
i altres dos àngels atnb la mateixa actitud i en el nus de la creu hi
estan collocats quatre capets de querubins.

L'església parroquial fou acabada l'any 1790 devent-se sa cons-
trucció a l'entusiasme i constant esforç del savi i famós rector doctor
mossèn Andreu Comes, fill del poble de Cubells. L'interior del
temple és de planta de creu llatina i son estil de les darreries del
renaixement amb detalls barrocs. D'aquesta darrera època, és l'altar
major amb columnes salomòniques i molt recarregat d'escultures i
d'adornos. En dues làpides empotrades a les parets del presbiteri,
s'hi llegeixen unes inscripcions. La del cantó de l'Epístola és en llatí
i hebreu i la que correspon a la part de l'Evangeli és en llatí i grec.
La llegenda d'aquesta última din així traduïda al català: «Per a monu-
ment a vostra Mare Assumpta al Cel a Vos Senyor Jesucrist consagrara
aquesta casa d'oració i sacrifici vostre. Ella intercedint lliureu-nos
de mal. Any 1770.»

Dessota l'esbelta cúpula del creuer hi han els quatre evangelistes
en bust de relleu.

L'obra capdal d'aquesta església és l'altar del Roser. Es tracta
d'tin preciós retaule de pedra, del segle XV amb dos rengles de
requadres en els que hi estan representades vàries escenes de la vida
de la Verge i la resurrecció de Crist, fetes amb remarcable traça.
Rematen els compartiments superiors, bonics pinacles amb figures,
que donen al conjunt del retaule un carácter molt artístic i escaient.
La imatge barroca de la Mare de Déu del Roser que s'hi venerava
aleshores, no s'avenia gens amb les filigranes ogivals de l'altar. Ente-
nent-ho així mateix el Sr. Rector, ens comunicà el seu propòsit de
tornar-hi a col locar l'antiga imatge que hi havia abans, la qual és una
estimable escultura gòtica.

Enfront d'aquest altar hi ha el de Sant Miquel. En el mateix.altar
s'hi veu grabat el nom de Miquel Crós benefactor de la capella o tal
volta autor de l'altar.

Al costat de l'Epístola hi ha la capella de la immaculada, quin altar
d'estil clàssic amb belles imatges de talla, guarda un carácter molt

apropiat amb les línies dominants en l'església. Fou fet a despeses de

' Butlletí Parroquial de la vila d'Albesa, any III, n.° 28.
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l'esmentat rector mossèn Andreu Comes, quals venerables despulles
hi són soterrades.

Els altres altars són menys interessants; quedant -nos sols ara
digne de remarcar de l'interior d'aquest temple, els seus púlpits d'estil
barroc.

L'exterior no ofereix res de particular. En la porta en fornia de
templet hi han unes làpides en qué s'hi llegeixen diferents inscrip-
cions. El campanar és d'espadanya essent força recomanables les
campanes major i mitjana pels relleus que les ornamenten i el seu so
majestuós i vibrant que s'ha oït des de Lleida, malgrat sa distància de
16 quilòmetres. El poble hi té molta fe en l'eficàcia de les seves
campanes, quan toquen a temps contra les bromes que porten malu-
res i pedregades.

Complert l'objecte que ens portà a Albesa, ens dirigírem a la
Portella petit llogaret que es troba a l'altra vorera del Noguera Riba

-gorçana dalt d'un puig. Està a cosa de 30 minuts d'Albesa i, apro-
ximadament a mig camí d'ambdues poblacions s'atravessa l'esmentat
riu per un antic pont de pedra de quatre arcades, construït l'any 1331.

Portella: L'única cosa que en aquest poblet presenta cert
caràcter, és la església parroquial. La façana és d'estil del renaixe-
ment rematant amb un alt campanar d'espadanya de tres cossos o pisos
surposats. Sobre la porta i dins d'una capelleta hi ha la testa d'una
imatge servint-li de sustentàcul un capitell de pedra amb figures.
Pertanyent a la primitiva fàbrica de l'església, també s'hi veu en el
frontis, un curiós rosetó a quins calats s'ha volgut atribuir-los-hi certa
tradició serraïna lo mateix que amb els que hi han en els rosetons de
l'església de Santa Maria de Farfanya, cosa que cap en lo possible, si
es té en compte el llarg sojorn que hi feren els alarbs en l'encontrada.

Defora el poble, hi ha una creu de ferro molt senzilla amb el fust
il'esgraonada de pedra.

Molts pocs minuts hi empleàrem en la visita d'aquest llogaret,
sortint-ne tot seguit envers

Vilanova de Segrià o de França qual insignificant . 11oc es troba
a una hora de distància, comunicant -se amb la carretera per un quasi
intransitable cami veïnal.

L'església amb el seu absis rodó i lo ben proporcionat de la seva
planta, dóna la impressió, vista de lluny, de que pertany a l'estil romà-
nic, però a l'arribar -hi aprop, hom té la desil'lusió de trobar-se amb
un vulgar edifici del renaixement.

Davant de la porta de l'església hi ha una creu. Es de ferro sense
cap mèrit posada en substitució d'una de pedra que caigué fa cosa de
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quinze anys. La columna i el bonic capitell que sostenen la creu, són
de pedra.

Prop de l'església hi ha també tina casa que diuen haver estat
fortificada. Ara no presenta cap aspecte guerrer.

El sobrenom de França amb què ademés del de Segrià es coneix
també el lloc de Vilanova, devem atribuir-ho a les mateixes circums-
tàncies fetes esment el parlar del poble de Rosselló, allí proper i
el qual, segons tenim dit, fou fundat per gent vinguda de l'antic
comtat d'aquest nom.

Tornada a empendre la marxa, arribàrem als quinze minuts, al
poble de

Benavent, situat al bell mig de la comarca del Segrià, en terrer
pla i vorejat de fèrtils camps. Es a 8 quilòmetres de Lleida i té una
regular plaça en un costat de la qual s'aixeca l'església acabada
en 1836 havent sofert fa pocs anys importants reformes, les quals
varen ésser pagades amb el producte de la venda d'uns quadres antics
que posseïa la parròquia. L'estil dominant en la susdita església és
el neo-clàssic i el campanar té una regular alçària.

En la mateixa plaça hi ha una formosa creu de pedra de gust pla-
teresc de les darreries del segle XVI.

D'aquí en avall, la carretera está en més bon estat, lo qual ens
permet arribar en tin quart al peu del calvari de

Torresserona, que es troba a les afores del poble.
Les creus darreres de l'esmentat calvari, s'alcen damunt d'una

gran roca de forma allargada, semblant, mirant -se-la de certa distàn-
cia el casc d'un gros vaixell petrificat. Resulta encara més inte-
ressant aquesta rocassa, pel fet d'haver-hi buidades en la mateixa un
regular número de sitges, avui dia abandonades i al descobert, havent
desaparegut les trapes que tancaven les seves obertures quadrades.

S'entra al poble pel carrer del Forn, on si veu una creu, que és
continuació del calvari, el qual va seguint pel carrer Major fins arribar
a l'esglèsia parroquial. De l'exterior d'aquesta, sols es veu un costat,
on hi ha la senzilla porta adovellada d'entrada.

Al sortir del poble del cantó de Lleida i enfront del nombrat carrer
Major, quin lloc és conegut per la Plaça, s'aixeca tina de les millors
creus de pedra que veiérem durant la nostra excursió. Es d'estil del
renaixement havent-hi en el capitell vuit imatges i la columna está
ornamentada amb caps d'àngels i algunes representacions dels impro-
peris de la passió de Jesucrist.

El temps de que disposàvem anava escursant-se per moments, per
quin motiu, al sortir de Torresserona i durant el tres quilòmetres que
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faltaven per arribar a Lleida, sois ens aturàrem breus minuts davant

les runes de l'antic monestir de Sant Ruf que es troben en la partida

d'aquest nom, dintre ja del terme de la capital. Fou fundat en 1149
pel compte Ramón Berenguer i cedit per aquest als canonges regu-

lars de Sant Agustí del monestir de Sant Ruf de Provença. Hostatjà
també, per curta temporada, a una comunitat de frares cartoixos,
passant després a la mitra lleidatana.

A poques passes de les susdites runes, hi ha una ben treballada
creu de pedra, qual descripció, per no fer-me massa pesat, deixaré
per una altra ocasió, donant aquí també pel mateix motiu, per ter-
minat el meu treball.

JOAN ROIG 1 FONT
Clixés de Gabriel Roiz

El ferrocarril -de Ripoll a Ribes

FESTA INAUGURAL

ORMANT part del ferrocarril internacional o transpirenenc
de Ripoll a Ax-les-Thermes, acaba d'inaugurar-se el primer
tros del mateix comprès entre les nostres viles de Ripoll
i Ribes del Freser. En el nombre anterior d'aquest

BUTLLETÍ vàrem parlar degudament de les obres de construcció 1 de
la importància excursionística d'aquesta nova via de comunicació; avui
adressem unes poques quartilles a parlar de la seva inauguració oficial
i pública, ala qual va assistir el nostre CENTRE EXCURSIONISTA 1 la
seva Secció d'Esports de Muntanya, amablement invitats per l'Ajunta-
ment d'aquella pirenenca població. Aquest acte, de gran trascen-
dència per la comarca, tingué lloc el dia 10 del passat mes d'agost.

Per assistir al mateix, es forma un tren especial des de nostra
comtal ciutat, amb el qual es traslladaren a Ripoll el sots -secretari del
Ministeri de Foment, el diputat a Corts per aquell districte, els repre-
sentants de l'Ajuntament de Barcelona, de la Diputació i de la
Mancomunitat, un senyor general de l'exèrcit, el rector de la Univer-
sitat catalana, enginyers de ferrocarrils i de la Maquinista Terrestre
i Marítima, periodistes, etc. A Ripoll s'ajuntaren a la comitiva oficial,
entre altres elements i autoritats, el senyor bisbe de Vich, el gover-
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nador civil de Girona, el diputat de la Cerdanya francesa M. Emmanuel
Brousse, els alcaldes de Ripoll, Puigcerdá i Osseja, el Sr. Gay de
Montellá de la Comissió Organitzadora, una representació de l'Ajunta.
ment de Ribes i els enginyers Srs. Fuster, Membrillera, Lacasa,
Velasco i altres, que eren justament felicitats per sa tasca meritòria.

La vila de Ripoll, que celebrava la seva festa major, estava tota
engarlandada i presidida per la grandiosa bandera catalana que
voleiava majestuosament des del cim de l'airosa torra romànica de
l'antic monestir de Santa Maria. En la petita plaça, a l'extrem del
nou passeig, s'obra la primera foradada del nou ferrocarril, per sota el
turó del Calvari, presentant la seva façana un vistós i pintoresc
aspecte. Allí, a un deis costats de la via s'hi havia aixecat un altar
i a son enfront una tribuna pels invitats. El jorn era esplèndit i la
gentada vessava d'entusiasme i alegria omplenant aquells encontorns.
Beneïda la via pel Sr. Bisbe revestit de pontifical i celebrada una
missa, s'organitzà el tren oficial que ens havia de portar a Ribes. A
son cap s'hi posà la máquina tota engalanada amb banderes i garlan-
des i en els cotxes hi anaren prenent seient les autoritats i demés per-
sones invitades.

Aprop de migdia, el tren es posa en marxa entre visques i aclama-
cions; travessa aquella primera foradada; deixa enrera la històrica
vila i comença a pujar suaument per la vora dreta del Freser entre la
curiositat deis camperols que saluden al seu pas. Travessant el
riu Mardàs, el tren arriba a Campdevànol, on es troba tot el poble
allí aplegat, oferint-se un vermut d'honor a tots els invitats, amb
parlaments de D. Francesc Fossas per la població i del sots-secre-
tari de Foment que agraí l'obsequi. Seguí el tren la seva marxa
triomfal entre els espinguets d'una xaranga militar i les aclamacions
populars, i es parà novament a ¡'apartador de can Illa, en la gran
fàbrica de ciment allí propera i quals propietaris ens obsequiaren
esplèndidament amb dolços, xampany i tabacs, canviant -se nous
parlaments entre D. Tomàs Suñé, fill d'un deis senyors propietaris
d'aquella explotació industrial i el ja esmentat sots -secretari de Foment,

Via amunt, descobrint nous i més bells paisatges i panorames, el
tren va marxant. Després de passar per la llegendària cova del pont
de la Cabreta i deis establiments de La Corba i de Perramón, ens
anem apropant a la joliva vila pirenenca de Ribes del Freser.

Davant de can Gauzi hi ha la gran esplanada i molls de l'estació,
plens a curull d'una gran gentada. Els espetecs d'una tronada aixor-
den l'espai; una secció de ,(Boys scouts», organitzada pel Dr. Rnt.
Josep Casadesús, victoreja entusiàsticament, seguit per tot el poble
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i nombrosa colònia estiuenca allí aplegada, destacant-se nombrosos

estols de gentils dames, senyoretes i vilatanes, embellint la festa

amb sa presència. Els invitats són rebuts per les autoritats locals,

al davant de les quals es veu l'alcalde de la vila Sr. Bertran, el
secretari D. Agustí Soler, el de Queralps Sr. Moser, i comissions

diverses de tota la comarca. Als acords d'una orquestra es posa
en marxa la comitiva en pública manifestació dirigint -se a la Casa
Comunal.

Ribes apareix totalment engalanada. Arcs de triomf, damassos,

banderes, brancatges, flors; una gran nota de color i alegria s'estén

arreu. A la Casa de la Vila, l'alcalde expressa la joia de tota ('encon-
trada pel fet que s'està commemorant i el diputat D. Eussebi Bertrand
remarca la seva transcendència i els esforços realitzats, dedicant

sentits records als iniciadors, als impulsors i als tècnics d'aquesta

obra, Els sots -secretari de Foment, D. August G. Cañero, posa de
relleu la importància d'aquest ferrocarril transpirenenc i el mèrit deis
directors de la seva construcció; elògia la tasca i la intervenció d'en

Cambó (qui acabava d'arribar en automòbil en companyia d'en Rodés);

i saluda a tots, prometent treballar pel prompte acabament d'aquelles

obres. A precs del públic parla el Sr. Cambó en elogi del personal
tècnic i anunciant que el Parlament espanyol estaba votant una forta

consignació per la terminació deis ferrocarrils transpirenencs.
Amb el mateix tren, autoritats i invitats es dirigiren a l'Hotel

Montagut, on es celebrà un dinar en son obsequi, tenint-hi lloc asse-
nyalat els representants del nostre CENTRE EXCURSIONISTA i de la seva

Secció d'Esports de Muntanya. Al servir-se el xampany, hi hagué

nous parlaments deis Sr. Gay de Montellà, Fuster, Brousse, Cambó i
Cañero, disolvent-se seguidament la comitiva, per anar uns cap a
Ripoll i Barcelona; altres, a visitar la foradada de Toses i la Cerda-
nya; i els demés per retornar a la vila de Ribes, on es celebrà un
distingit ball i altres festes populars.

El ferrocarril de Ripoll a Ribes quedava inaugurat. L'endemà al
matí, sortí de la vila pirenenca el primer tren públic vers Ripoli, enlla-
çant amb el de Sant Joan a Barcelona. Ara sois manca que les
paraules pronunciades en el dit banquet pels diputats senyors Brousse
i Cambó, tinguin acolliment en els governants d'una i altra vessant

pirenenca, ii esperonant l'obra deis uns els treballs, es dongui el
merescut impuls a les obres de construcció de tot el trajecte, espanyol
i francés, de Ripoll a Ax, per poder-lo inaugurar no ja l'un abans que
l'altre, sinó ambdós simultànea i conjuntament i amb data ben propera.
Això és lo que esperen els excursionistes catalans, aimants de les
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belleses naturals de nostre pàtria. Mentres tant felicitem -nos del
primer pas donat.

Ribes, tina de les viles preferides dels nostres excursionistes; el
centre deis nostres esports d'hivern, és ja estació de ferrocarril.
Constatem amb joia aquest fet i felicitem -nos-en tots plegats, tot
reinerciant a tan xamosa vila i a ses dignes autoritats locals per les
atencions que aquests dies han tingut amb els representants del
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA.

En Melcior Rodríguez d'Aleàntara

OSTRE CENTRE acaba de perdre en el passat juliol un altre

antic soci de calitat. En Melcior Rodríguez d'Alcàntara,

el músic eminent, un deis millors crítics contemporanis.

I ^^ ; Sota sa batuta de mestre s'escoltaren a nostra Ciutat les

primeres obres de Morera i Lamotte. Fon crític musical de la des-

aparescuda «Renaixensa», després de la «llustració Catalana» i última-

ment de «La Vanguardia». Artista de temperament no pogué sus-

traure's a tot allá que el fes sentir i per això era un enamorat del

excursionisme i de l'arqueologia servant un amor immens a nostre

CENTRE qui tenia l'honor de comptar-lo entre les files deis seus més

adeptes. Descansi en pau i Déu li hagi premiat el bé que feu en son

pas per la terra.

Bagà

EXPLICACIÓ DE LA LÀMINA DE LA SECCIÓ DE FOTOGRAFIA. — A uns dos quiló-

inetres per bona carretera de l'estació de Guardiola cap de via del tren

econòmic de Manresa a Berga s'lii troba el típic poble de Bagà. Pocs

pobles catalans presenten el carácter del que ens ocupa. Els seus restes

de muralla, les porxades desiguals, les sortides barbacanes i carrers tor-

tuosos són tant fregiients, eixí com les balconades de fustam en forma de

galeria, que subjuguen l'ànim de l'excursionista embadalint-lo i transpor-

tant-lo al temps de la vellúria. La lámina d'avui representa un d'aquests

carrers on es respira aquest ambient saturat de poesia al ensems que de

bellesa pel visitant que sap apreciar lo que fou el nostre poble.
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10z

10

12
13
14
15
16
17
18
19
20
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Suma

Promitg

ESTAT DEL CEL

8 matí 4 tardaIMA MÀXIMA PLUJA

233.5 32.000 Núvol Serè
3 13 32.000 Serè Núvol
I 14 12.024 Serè Tempesta
r 12 0.400 Boira Pluja
1 14 Serè Serè
i 13 Núvol Núvol
? 6 Serè Serè
i 19 Serè Serè

13 Serè Serè
i 14 Núvol Núvol
1 13 4.004 Boira Pluja
' 14 Seré Serè
í 12 Serè Serè

13 Serè Serè
19 Seré Serè
14 Seré Serè
12 Serè Pluja
14 8.020 Núvol Núvol
12 12.004 Núvol Núvol
14 20.032 Núvol Núvol
13 20.008 Núvol Núvol
10

301
Boira Serè

.5 140.492
075	 I 13°68
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ESTACIÓ METEREOLOQICA DE LA RENCLUSA

(PIRENEUS CENTRALS) a 2125 m. s. m.

MES DE JULIOL (del 10 al 31)

Comparació amb l'observatori de Viella (dies 10 al 31)
MES DE JULIOL

RENCLUSA	 I	 VIELLA	 I Diferència

Temperatura mitja . . . .
Mitja de les màximes . . .
Màxima major . . . .
Mitja de les mínimes . . .
Mínima menor . . . . .
Aigua caiguda . . . . .
Dies de pluja ......
Intensitats per dia de pluja .
Mitja diària d'aigua caiguda.

9021
13° 6S
23° (d. 10)
4° 75
2° (d. 16, 18, 30

140.492 mm.
9 dies

15. 61 mm.

15° 4
21° 7
29° 5 (d. 18)

9° 11
5°5 (d. 22)

85.3 min.
8 dies

10.66 min.
3.87 mm.

8	 t' 9t a

— 6°19
— 8°02
— 6° 5
— 4°36
— 3° 5
+ 55.192
±1
+ 4. 95
+ 2.516

	

_° jidLI	 Y ^Qun_ mai	 ar 

Dies serens . . . .	 12	 11	 10	 2
Dies emboirats nuvolosos .	 10	 11	 12 I 20

Les anotacions preses per PEPITA SAvó i revisades pel DR. M. FAURA 1 SANS.
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Estació meteorològica de Viella (Vall d'Aran)

RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE JULIOL DE 1919

TEMPERATURES A L'OMBRA 	 PRESSIONS BAROMÈTRIQUES

MÁXIMA ABSOLUTA

en 24 hores
MÍNIMA ABSOLUTA

en 24 hores

MITGES MENSUALS
A 00 1 A LA GRAVETAT NORMAL

8 matí 4 ta rda

29°5 (dia 18) 4° (dia 9) 681.66 mm. 681.26 mm.

A O° 1 AL NIVELL DE LA MAR

MITGES MENSUALS 764.12 mm.	 1	 761.86 mm.
Màxima (dia 21) .	 768.4	 mm.
Mínima (dia 4)	 .	 754.4	 ,>
Oscil•lació extrema 1421°6	 8°5

MITGES MENSUALS

8 mati	 4 tarda

14°16	 18°24

Oscil • lació ex-
trema men-
sual . .	 . 25°5

Variació màxi-
ma diurna
(dia 17). . . 200

	

HUMITAT RELATIVA
	

PLUVIOMETRIA

MITGES MENSUALS	 1 8 matí
Total d'aigua caiguda en el mes . 126.3 mm.

Termòmetre sec . . . 14°16	 18°24	 Dia de major caiguda (dia 13). . . 34 »

	

Termòmetre moll . . 1 12°27 ^ 15°4	 II Intensitat per dia de pluja i neu . 10.5 n
Humitat (percentatge). 79	 73.4

de saturació	 Vent dominant en els dies de pluja. Calma N.Dies 

VENT

DI RECCIÓ	 I 8 (llatí	 4 tarda II	 VELOCITAT EN 24 HORES

Calma. . . .
N......
NE.. . . . .
E.	 .	 .	 .	 .	 .
SE..	 .	 .	 .	 .
s.	 .	 .	 .	 .	 .
SW. . . .
W. . . .
NW. . . . .

23	 8
2	 6
3	 15	 Mitja mensual diària. . . . . . .	 35.874 k.
2	 -
-	 —	 Màxima absoluta (dia 5) . . . . . 138.600 k.

1	 2
—	 —	 Recorregut total en el mes. . . . 1112.100k.

ESTAT DEL CEL

DIES	 8 matí 4 tarda	 DIES DE	 NÚVOLS	 NUVOLOSITAT

CLASSE I8 m. 4 t. MITGES MENSUALS

Serens . .;	 13	 2	 Pluja . . . . 14	 18 matí 4 t arda1	 Cirrus.	 4	 2
Nuvolosos. 	 10	 16	 Boira. . . . 8 Nimbus . 2	 3

 1Stratus .
Coberts. .	 8	 13	 Calamarça . 2 Cúmulus. 1 10 I 4.38	 68

NoTA.Tempestes amb trons i llamps en els dies: 4, 5, 7, 10, 12, 18 i 28.

Les anotacions diàries han estat preses per I'H.° Josep i revisades pel DR. FAURA 1 SANS.

Barcelona. — Tip. «L'Avenç» : Rambla de Catalunya, 24. — Telèfon A. 115.
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