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Butlletí
Excursionista de Catalunya

El Bísbat de Roda

ER a major claredat permeteu-me que us faci una petita des-
cripció de l'antic poblat de Roda.

Roda era una població que hom pretén fou fundada pels
rodis. Més tard fou capital rípacurciensi. Avui, convertida en vila,
pertany a la província d'Osca; es troba situada a l'altura de 900 me-
tres sobre la mar, en la vorera dreta del riu Isàbena, des de la
ribera del qual s'albira la població sostinguda per un bancal de
roca, encínglerada i voltada de conreus.

De la grandesa i ornamentació d'aquella antíquíssíma ciutat sols
resten en peu una trentena de cases, d'aspecte rural, tan modes-
tes, que ni mereixen ésser descrites.

Un dels pocs que es conserven d'aquells històrics monuments,
és la ex-catedral, convertida avui en església parroquial, que si bé
ha desmerescut en importància artística, per les renovacions que ha
sofert des de la seva fundació, no obstant, en l'actualitat, encara
mereix ésser visitada, tant pel seu mèrit arquitectònic com també
perquè en el seu interior es troben sepultats els sants cossos dels
virtuosos bisbes de Saragossa i Roda, Sant Valer¡ i Sant Ramon
resp ectívament.

Fetes aquestes petites observacions, passarem a descriure, amb
notes històriques, l'origen del bisbat de Roda, i quins foren els
seus prelats després de la Reconquesta.
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LA SEU DE RODA I BISBES QUE LA REGENTAREN

Segons 1'Episcopologi de la Seu d'Urgell, durant la invasió
sarraïna, es mantingué el bisbat amb molt poques interrup-
cions; mes no per això deixà de profanar-se la seva església, la
qual consagrà novament el bisbe Sisebut l'any 819. Aquest mateix
prelat recorregué els comtats de Pallars i Ribagorça on consagrà
vàries esglésies, entre elles, l'any 834, la del monestir d'Alaó, (So-
peíra). En fer testament, l'esmentat prelat, l'any 839, llegà a
aquell monestir la seva biblioteca.

A mitjans del segle ix s'establí al Pallars un nou bisbat, que
corregué ambulant per aquell comtat í part del de Ribagorça, se-
gons determinaren els successos del poble cristià. Alguns d'aquells
bisbes estigueren a Roda, no perquè s'establissin allí, sinó com a
lloc de refugi per guardar-se dels seus perseguidors.

Aquest fet ha portat grosses confusions entre l'opinió d'escrip-
tors antics que han volgut ressenyar la cronologia de l'Episcopat de
Roda. Entre aquells, el P. Lacanal posa com a primer bisbe de la
Seu de Roda a Jacob, l'any 842, encara que no el dóna per
segur. Des de l'any 887 al 922 posa a Arnulf; i des de l'any 923
al 955, a Ató, bisbe de Pallars, Ribagorça i Sobrarbe.

Segons el cartoral de Roda, aquest bisbe fou sepultat en aquella
església; mes tampoc diu si era el seu prelat.

Altres escriptors més moderns, sense atenir -se a cap classe de
documentació, creuen veure en els bisbes de Roda els succesors de
la diócesí de Lleyda, pel sol fet de no trobar-los enlloc en aquella
época de la invasió sarraïna. Si així fos, ¿com pot ésser que
tants anys després el comte Ramon II i la seva muller Ermesendi
eregissin de nou el bisbat de Roda, í fessin allí una catedral a llurs
expenses?

Seguint l'opinió dels vells cronistes, a mitjans del segle ix
Roda pertanyia al comtat de Pallars. El que sí podem assegu-
rar és que, a les darreries del segle xii, i potser abans, els bisbes
de Roda tenien jurisdicció en gran part del Pallars, cona es veu en
la fundació del monestir de Sant Pere del Burgall, í la consagració
de moltes esglésies pels bisbes de Roda, dintre el comtat de Pallars;
per exemple: L'església de Viu de Llevata l'any 946, pel bisbe
Ató; la de Sant Pere de les Maleses (Eroles), l'any 986, pel
bisbe de Roda, Aymeríc I; la de Labaix, que des de l'any 771
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havia estat regida per benedictins, fou consagrada de nou
l'any 1017, pel bisbe de Roda, Aymeric II; la de Llesp el 1067, pel
bisbe de Roda, Arnulf, í les de Tahull, Bohí, Caldes i Alaó el 1123,
pel bisbe de Roda, avui Sant Ramón.

En inaugurar-se la nova Seu de Roda, l'any 957, costejada
pel comte Ramon II í la seva muller Ermesendí, aquests comtes re-
correren a l'autoritat d'Aymeríc, arquebisbe de Narbona, metropo-
lítà de la Marca Hispànica, per tal de que aquest prelat els donés
autorització per poder nomenar bisbe de la nova església a Odi

-send, fill dels esmentats comtes. Aymeric l'acceptà de molt bon grat,
segons consta en la carta d'erecció de l'església de Roda; afegeix
la carta que, per tal d'ostentar més aquella solemnitat, vingué
a Roda el mateix Aymeric, acompanyat de tots els bisbes de la
seva jurisdicció; i a presència d'una gran multitud de poble que
concorregué a tal cerimònia, consagrà bisbe de Roda a Odísend,
fill quart dels comtes Ramon II i Ermesendí, els quals dotaren
ricament la nova església, que dedicaren a Sant Vicens Levita,
mártir.

La conquesta d'aquell territori i la vinguda del comte Ramon II
a Roda, és la primera i veritable nota històrica del comtat de
Ribagorça, puix si bé han desaparegut molts documents dels nos-
tres arxius, tots els historiadors que parlen d'aquest comtat estan
d'acord en afirmar que el comte Ramon II llibertà dels sarraïns la
ciutat de Roda i que ell fou qui posà allí la cadira episcopal.

Segons l'esmentat cartoral major, en la primera época de la
Reconquesta, foren quatre els bisbes que regentaren aquella esglé-
sia, els quals anomena Odisend, Aymeric I, Jacob í Aymeric II.
Afegeix que aquest prelat fou captiu dels moros en apoderar-se
altre cop de la ciutat de Roda. Mes, per haver estat rescatat
pels Francesos, traslladà provisionalment la Seu de Roda al poble
de Llesp, prop de Sort, emportant-se'n allí els ornaments, llibres
í joies.

Reconquerida per fi, la ciutat de Roda, per les tropes de
Sanxo el Major, aquest monarca féu reedificar la Seu i el 1018,
posà en ella al bisbe Borrell, el qual consagrà, a més de la de
Roda, diferents esglésies profanades pels musulmans:

A la mort del bisbe Borrell, el 1063, fou proclamat Arnulf I.
Durant els 44 anys que aquest prelat dirigí aquell ministeri, res-

taurà completament l'església de Roda; i el 1076, portà a aquella el
gloriós cos de Sant Valer¡, antic bisbe de Saragossa, que des del
segle iv havia estat guardat en un sarcòfag en el castell d'Estada.
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Des de llavors, l'església de Roda fou esplèndidament dotada
pels reis d'Aragó, i concedits als seus bisbes molts privilegis i orna-
ments de gran vàlua.

El 1072 fou elegit per a la Seu de Roda un monjo del monestir
de Ripoll, anomenat Salomó. Aquest prelat fou acusat de dife-
rents faltes, per aquest motiu fou destituït, i se'n tornà al seu mo-
nestir.

A Salomó substituí en el bisbat, un tal Lupo, i a aquest, el
1076, Arnulf II. D'ésser certa aquesta data, el seu pontificat hagué
de durar molt poc; puix segons el cartoral de la Seu de Roda
l'any 1078 es celebrà un concili al poble de Terrantona, situat din-
tre del comtat de Ribagorça í prop del riu Cinca. En aquest concili
fou nomenat per a la Seu de Roda el virtuós bisbe Ramon.
Dalmau. També consta que aquest prelat adquirí grans influències
sobre els reís Sanxo Ramírez i el seu fill En Pere, i els obligà a que
firmessin el privilegi de no poder posar cap bísbe al Ribagor-
ça, que no fos proclamat pels canonges í el poble de Roda. Al
mateix temps els obligà a que cedissin grosses prevendes í
privilegis a l'església de Roda, í li fessin donació de tots els pobles
de l'esquerra del Cinca í la dreta del riu Ribagorçana; í que, tan
prompte fos guanyada als moros la ciutat de Barbastre, pogués
traslladar la Seu de Roda a aquella població. Postrats els reis da-
vant l'altar de Sant Vicens i Sant Valen, els féu jurar que compli-
rien tot lo promès. L'original d'aquesta religiosa cerimònia es
troba a la pàgina 35 del cartoral major de l'església de Roda.

No satisfet amb el jurament obtingut dels reis, passà à Roma, í
aconseguí la confirmació del Papa Sant Gregori VII.

Aquest valerós prelat, el 12 de novembre de 1092, establí a la
Seu de Roda la regla de Sant Agustí, í, de conformitat amb ella,
ordenà que els canonges no tinguessin res propi i que tots visques-
sin del comú.

També ordenà que els hàbits corals no fossin com els de les
altres esglésies, sinó que havíen de consistir en roquet amb màne-
gues, capa talar amb cenefa de vellut i muceta amb pitet, tot de
color negre.

Com es comprèn, aquest prelat era home de molta empenta,
puix durant els 14 anys que regentà la Seu de Roda ho trasbalsà
tot, buscà raons als bisbats veïns, situant jurisdiccions que no
existien, canvià sovint de pensament, la qual cosa més tard fou
causa de plets í moltes confusions als seus successors.

En morir, l'any 1094, ordenà el seu testament, en el qual deixa-
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va a l'església de Roda i als seus germans canonges, moltes pro=
pietats i ornaments d'altar, joies, monedes, egües, vaques, ovelles,
gra í vi.

Tan prompte fou guanyada la ciutat de Barbastre pel reí Pere I,
el bisbe de Roda, Pons, successor de Dalmau, portà a terme
tot el que estava ordenat pel mateix rei, í pels papes Urbà II í Pas-
qual II.

Consagrà la mesquida major, í la convertí en Seu episcopal,
establint allí la de Roda, d'on s'endugué alguns canonges i molts
ornaments.

Des de llavors es titulà bisbe de Barbastre i Roda.
Mort Pons, l'any 1104, ocupà la cadira episcopal Raímond de

Guillem, que més tard fou canonítzat.
Aquest sant prelat va tenir plets amb el bisbe d'Osca, í, després

de moltes amenaces, Sant Ramon perdé tota l'autoritat, i junt amb
els seus canonges es retirà a Roda, on morí el día 21 de juny
de 1126.

Mort Sant Ramon, el clero i poble de Roda elegiren, el bisbe
Esteve.

Poques són les memòries que tenim d'aquest prelat; només que
el 1126 acompanyà el rei Alfons, el Batallador, a Barcelona, des-
prés de la batalla de Cambrils.

Després del bisbe Esteve, fou elegit per a la Seu de Roda un
monjo del monestir de Sant Victorià, anomenat Pere Guillem.

La primera memòria que tenim d'aquest prelat és la consagra-
ció de l'església de Tolva, feta pel bisbe de Roda Pere Guillem
el día primer de març de 1130, la qual havia estat restituïda
al bisbat de Roda per Alfons el Batallador. A més, trobant -se
aquest monarca al poble de Zaidín, en presència del bisbe de
Roda Pere Guillem í d'altres barons religiosos, confessà la seva
culpa d'haver deixat prendre la Seu de Barbastre al bisbe d'Osca í
ordenà a aquest que la restituís al bisbe de Roda.

Complert aquell manament a primer de l'any 1131 el bisbe de
Roda traslladà altre cop la seva Seu a la ciutat de Barbastre..

També consta que el bisbe Pere Guillem acompanyà el rei

Alfons en el setge de Fraga, morint allí el dia 19 de juliol de 1134.

En quedar òrfenes les esglésies de Barbastre í de Roda, el clero
i poble d'aquestes, proclamaren per al seu bisbat, el que llavors
era bisbe de Pamplona, l'Infant Ramír.

Era aquest prelat Infant d'Aragó, fill de Sanxo Ramírez i germà

del rei Alfons. Havia estat educat a França, en el monestir de
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Sant Pons de Torneras. Monjo ja, el 1114, fou elegit per a la Seu
de Burgos, i, poc després, passà a la de Pamplona.

Tan prompte fou anomenat 1'lnfant Ramir, el Monjo, per a la
Seu de Barbastre i Roda, en aquestes poblacions es celebraren so-
lemníals festes religioses; mes, encara no havia pres possessió del
seu càrrec, que la mort inesperada del seu germà Alfons, el Batalla-
dor, ocorreguda el 7 de setembre d'aquell mateix any en la desas-
trosa batalla de Fraga, emplenà de dol els regnes d'Aragó i de
Navarra, privant-los d'un monarca valent i emprenedor que en
el seu llarg regnat de 30 anys sabé augmentar, amb les seves
atrevides empreses, els estats que havia heretat del seu pare í del
seu germà En Pere. Morí Alfons sense fills; per això féu testament
a favor de les ordres religioses.

D'aquesta voluntat testamentària, aragonesos i navarresos en
protestaren; puix, si bé reconeixien els grans obstacles que oferia
la successió, també opinaren que era l'infant Ramir l'únic que po-
dia heretar la corona; però es donava el cas d'ésser monjo i bisbe de
Roda. Aquestes dues qualitats de monjo i prelat de l'Església
hom creia que eren incompatibles amb les necessítats dels seus reg-
nes. Amb aítals compromisos es reuniren les Corts aragoneses, en
les quals es proclamà la preferència de dret que assistia a l'ínfant
Ramir, i en nom dels dos regnes d'Aragó i Navarra, pregaren al-
Papa Inocenci II que fós concedida la dispensa matrimonial a 1'in-
fant Ramir. Acceptada aquesta, í en ús d'aquell dret, deixà Ramir
el bàcul de Bisbe per empunyar el ceptre reial.

Per l'exaltació del bisbe Ramir al tron, d'acord amb aquest, el
Capítol eclesiàstic de Roda elegí per bisbe d'aquella Seu a Gaufred,
monjo també del monestir de Sant Pons de Torneras. Aquest pre-
lat fou consagrat, l'any 1136, per Sant Olaguer, arquebisbe de
Tarragona; així consta en una carta de l'arxiu de Roda.

El bisbe Gaufred unes voltes signava amb el nom de Barbastre
í altres amb el de Roda.

Fou gran privat del reí Ramir, i aquest nou monarca es valgué
dels seus consells en els negocis més compromesos, especial-
ment en la donació que féu del seu regne i de la seva filla, Na Pe-
tronella, per esposa del comte de Barcelona, En Ramon Beren-
guer IV. Entre els que signen els capítols matrimonials, el bisbe de
Roda, Gaufred, és el primer.

En retirar-se Ramir, el Monjo, al claustre de Sant Pere d'Osca,
el bisbe Gaufred perdé I'ajut d'aquell í es velé perseguit per Otó,
bisbe d'Osca, el qual amb gent armada l'expulsà de Barbastre.
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Aleshores es retirá amb els seus canonges a la Seu de Roda, í morí
allí a primers de setembre de 1143. Rebé sepultura en aquell
claustre, segons consta en una làpida empotrada prop de la porta
de l'església.

El 27 de novembre, d'aquell mateix any, fou elegit pel clergat í
poble de Roda un nou bisbe, tan sols per a la seva Seu, recaient
el càrrec en el virtuós canonge arcedià Guillem Pérez de Ravitas
que des de petit s'havia educat a 1'esglésía de Roda.

Guanyada la ciutat de Lleyda pel comte Ramón Berenguer IV,
aquest príncep féu restaurar la mesquida principal í la convertí en
hermosa església; la qual consagrà en honor de la Verge, el bisbe
de Roda, Guillem Pérez.

En virtut d'una butlla de Pasqual II, el bisbe Guillem traslladà
la Seu de Roda amb tots els seus drets a la nova església de
Lleyda. Fundà en ella vint canongies, regides pels mateixos estatuts
que reglen les de Roda.

Arranjada la nova Seu de Lleyda , al cap de dos anys pujà a
Roda, i, segons consta en una còpia auténtica que es conserva en
l'arxiu d'aquesta, el dia 23 de gener de 1151, donà a l'església de
Sant Vicens í Sant Valer¡ els delmes i tributs d'una casa en cada un
dels catorze pobles que anomena. Diu que fa la donació per haver

-se instruït i criat a Roda, per les grans sumes que havia pres de la
mensa per als setges de Tamarít i Lleyda, i pel gran tresor que se
n'havia emportat de 1'esglésía de Roda a la de Lleyda.

Des de llavors la Seu de Roda restà regentada per dignitats de
Prior Major, Cambrer, Enfermer, Almoiner í Sagristà, í altres ca-
nonges el nombre dels quals era indefinit, per ésser l'església regu-
lar. No obstant, sempre fou respectada i fou tinguda per catedral.
Les dignitats i canonges rotenses no menys que els ilerdenses te-
nien vet en l'elecció dels bisbes quan es feien pels capítols de les
esglésies catedrals.

Com és molt sapigut el 7 d'agost de 1161, morí el comte Ramon
Berenguer IV, i en heretar la corona aragonesa el seu fill Ra-
món, es canvià el nom pel d'Alfons II d'Aragó.

En 1170, aquest nou monarca convertí la ciutat de Roda en ver-
tadera capital civil de la monarquia catalano-aragonesa; puix es
trobà acompanyat dels bisbes de Barcelona, Lleyda i Saragossa.
Per tal motiu se celebraren allí les festes de Nadal amb tota
solemnitat, í el dia següent, en presència de totes les autoritats,
fou canviat de lloc el cos de Sant Ramon, i a precs de l'esmen-
tat monarca, fou extret d'un altre sarcòfag el cap de Sant Valer¡,
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reliquia que rebé en les seves pròpies mans, í amb tota devoció
entregà a En Pere, bisbe de Saragossa, per tal que la portés a la
seva església, de la qual el Sant havia sigut bisbe.

Tot això ho refereix el mateix Alfons II, en un privilegi que con-
cedí a l'església de Roda. Entre altres coses lí féu donació del
castell i vila de Montaruedo. Està datat a Roda el 27 de desem-
bre de 1170. Es conserva autèntic en l'arxiu municipal de Roda
amb el corresponent signe d'aquell monarca í el segell de cera del
Capítol rotensí.

En aítal ocasió, els canonges de Saragossa, Lleyda i Roda
s'uniren en germandat, acordant que les tres esglésies es tinguessin
com una sola i que, en morir algun dels canonges de qualsevol de
les tres, se li fessin funerals en les altres. En virtut d'aquesta fra-
ternitat, els canonges de Roda tenien seient canonícal en les esglé-
síes de Lleyda i Saragossa, í el mateix els d'aquestes en la de Roda.

Després de la translació de la Seu contínuaren els reís distin-
gint l'església de Roda amb donatius i privilegis.

Per espaí de mig segle, aquestes esglésies visqueren amb certa
harmonia, no obstant el tenir plets amb els bisbats limítrofs, sobre
antics drets episcopals en les esglésies, drets que reconeixien els
reís, tot i ésser més aviat nominals que efectius. Així seguien
els odis fins que, el 1682, feren barallar el bisbe de Lleyda amb el
Prior de Roda sobre la provísíó de beneficis a qué tenien dret els
de Roda i els de Lleyda, í com que ni els uns ni els altres volien
perdre els seus drets, entaularen nous plets, i darrera d'aquests
seguiren els antagonismes entre les institucions, oblídant els de
Lleyda que Roda era la germana primera.

A conseqüència d'un reial decret, signat el 3 d'abril de 1757,
el Prior de Roda es veié obligat a fer uns nous estatuts per a la
seva església, i des de llavors quedà extingida la regularitat que
s'havia conservat per espaí de més de sis segles, des de 1092, en
qué la constituí el bisbe Raimond Dalmau.

Així seguiren els antagonismes fins que Pius IX féu posar la pau
en bé de la religió a les esglésies d Espanya, í posseïda del mateix
desig la reina Isabel II, determinaren els dos Estats celebrar un
concordat en el qual s'arreglessin tots els negocis eclesiàstics. Amb
aquest objecte, en 16 de març de 1851, es firmà a Madrid l'esmentat
concordat, í el reial decret fou publicat a la Gaseta del 19 d'octu-
bre d'aquell any. L'article 11 disposa que cessin totes les jurisdic-
cions prívílegiades i llur reunió a les respectives diócesis assenya-
lades en la nova demarcació. L'artícle 21 ordena que les colegiates
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no descartades en els paràgrafs 2, 3 í 4, qualsevol que sigui llur
origen, antiguitat i fundació, quedaran reduïdes a esglésies parro-
quials, amb el nombre de beneficiats que, a més del rector, siguin
necessaris.

Sí bé l'església de Roda, el 1149, perdé la representació del seu
bisbe, no per això li mancaren bons priors que la regentaren i
enlairaren més i més amb ostentació de catedral, com lí correspo-
nia, fins que aquesta ostentació li fou arrabassada amb el nou
concordat.

No satisfets encara, ordenaren que fossin entregats tots els
documents í llibres que es trobaven a Roda, tant de l'arxiu
eclesiàstic com del civil; els primers que es depositessin a la Seu
de Lleyda í els altres a l'Institut provincial de 2. a ensenyança
d'Osca. Llarg seria 1'enumerar les càrregues de llibres i altres do-
cuments que s'emportaren, í així sols direm, per tal que els nostres
lectors puguin formar-se una petita idea del principal que hí havia
als arxius de Roda, que consultin l'obra del P. Villanueva Viaje
literario por las iglesias de España, volum 15, página 168, on tro-
baran una nombrosa llista de les obres i pergamins que hí havia
a la nostra església.

Orfena la ciutat de Roda de la seva església Catedral, quedà
com un fill sense pares. Els fidels confiaren aquella església a uns
tutors; i no era, per cert, el zel per llur bé, el que més privava en
llurs ànims. A poc a poc l'han deixat abandonada, convertida en
una humil parròquia, i ha perdut així els drets que tan digna-
ment havia conservat per espaí de nou segles.

Si bé l'Estat espanyol, en virtut de l'últim concordat amb la
Santa Sèu, té el compromís de sostenir el culte de les esglésies, les
reclamacions de la de Roda dirigides al seu prelat eren contestades
pel Capitol lleydatà amb missives, que deien que les consignacions
eren tan escasses que amb prou feines bastaven per subvenir a les
necessitats més peremptòries. En resum, que no hí havia res a fer.
Emperò, mercès a la persistència del veïnat de Roda i a les legals
reclamacions dirigides a la Comísió provincial de Monuments His-
tòrics i Artístics de la provincia d'Osca, a petició d'aquesta'
mitjançant expedient documentat í aprovat favorablement per les

Reials Acadèmies de la Història i de Belles Arts de Sant Fer-
ran, el dia 25 de gener de 1924, fou publicada en la Gaseta de
Madrid una reial ordre declarant l'església de Roda monument
nacional.

I ara, per acabar, direm que l'església de Roda havia estat res-
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pectada com a Catedral per espai de 894 anys. En la primera
època, fou Seu episcopal des de l'any 957 fins al 1149.

Dintre d'aquelles dues centúries fou regentada per 17 bisbes,
des d'Odisend, fill quart dels comtes de Pallars i Ribagorça, fins
a Guillem Pérez que la portà a Lleyda. I durant els 700 anys res-
tants fou dirigida per eminents Priors que l'enlairaren í es des-
vetllaren per ella.

UNA VISITA A L'ANTIGA CATEDRAL DE RODA

• Malgrat les transformacions sofertes durant tants de segles,
Roda conserva marcada la típica forma que al cim del turó rotensi
li donaren el seus fundadors. Després d'haver desaparegut un
dels dos portals que la defensaven, el de les Ferreries, encara sub-
sisteix el de Santa Anna, sobre el qual destaca 1'antíga casa
de la vila.

Del seu Castell no es conserva més que el basament i un petit
gràfic dibuixat així per alt, fa 40 anys. Aquest casal era cone-
gut amb el nom de Torre Gorda. Abarcava una extensió bastant
espaiosa; a la planta baixa hi havia ínstallat un gran celler en el
qual es veien collocades una trentena de botes de grans dimen-
sions, í en front de la porta, un ample cup cilíndric d'uns 5 metres
de diàmetre. Per pujar als tres pisos que formava l'ampla torre'
a l'interior es desenrotllava una planera rampa en espiral, per la
qual pujaven les cavalleries carregades de llegums fins dalt dels
pisos, convertits en graner del Príorat.

En front d'aquestes ruïnes s'alça, en regular estat, una casa em
-marletada, antiga residència del Prior, que havia estat, molt més

abans, palau episcopal, transformada a mitjans del segle xvi, í res-
taurada a començaments del segle xviii.

Per lo demés, poc de carácter artístíc presenta la descuidada
vila de Roda. Entre les modestes cases sols crida l'atenció una
porta del renaixement, que no tindria res d'art, si no l'acompanyés
l'escut d'armes de la tradicional família dels Gironzas.

Al costat de la casa Gironza, s'alça la magestuosa ex-catedral
rotensi, avui monument nacional, amb els àbsis d'antiga cons-
trucció, decorats amb petites arcades de forma lombarda, com diu
el senyor Puig í Cadafalch.

Abans d'entrar en aquest temple just será que donem una mira-
da a la façana de nova construcció, la qual ha canvíat per complet
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la unitat de la seva primera arquitectura. Crida l'atenció del visi-
tant, el campanar o cloquer vuitavat, guarnit amb fines motllures
de pedra treballada; als finestrals hi ha collocades 7 campanes,
totes elles amb boniques inscripcions de relleu, amb l'any en què
foren foses. La més antiga, que porta el nom de Jacobus Español
Sacrístá, és de l'any 1452; Maria del Pilar, del 1482; Ramona, del
1799 (data en qué s'inaugurà aquest campanar). El 1800 se n'hi
posaren tres més amb els noms de Vicenta Josefa, Míquela i María
del Rosari. L'any 1879, del bronze d'una de vella i esquerdada,
en fongueren una altra amb el nom de Bárbara.

Durant la guerra de Successió, la vila de Roda com també
altres poblats d'Aragó i Catalunya, es vegé força perseguida, puix
tan prompte havia de donar acolliment a les tropes de l'Arxiduc,
com hostatjar en el seu recinte les de Felip V. Segons les actes
que es conserven a l'arxiu municipal, a principis de l'any 1709
calgué Roda en poder de les tropes de Felip V, al comanament
del comte Staing, comandant general d'aquella regió. Aquest cab-
dill, en apoderar-se de Roda, s'establí allí, des d'on dirigía una
columna de 5000 homes que operaven per la comarca de la Conca
de Tremp. Als paisans i soldats que quedaren de guarnició a
Roda els obligà a enderrocar les muralles i construccions de
defensa alçades durant el sítí. També llavors féu explanar la plaça,
rebaixant uns 18 pams la costaruda rampa de roca viva que dona-
va accés a l'església, bastint després una ampla escala. Retirades
les tropes deis dos bàndols, el poblat de Roda restà més tranquí-
lítzat í el 1716 el seu Capítol projectà grans reformes en l'església,
contractà els mestres d'obres, Dionís Ranzón, de Barbastre, i Simó
Muñoz, de Graus, per a la direcció de les obres, obligant-se els
canonges a pagar les despeses deis fondos capitulars. Amb aques-
tes obres, que duraren gran part del segle xvtii, l'església de Roda
quedà completament transformada. Deixaren tan sois en peu els
murs de l'antiga. A fi de donar-li més esbarjo, construïren un
porxo en el front de l'antiga porta, i alçaren la nova façana i cam-
panar. L'antiga porta, que avui cobreix el nou porxo, és obra del
segle xui. La decoració es limita a una sèrie, en degradació, d'arca-
des llises de mig punt, ornamentades amb bells capitells inspirats
en temes de l'antic i nou Testament, o sigui la Fugida d'Egipte, la

Visita deis Reís a Herodes, el Naixement í l'Adoració. A l'altre cos-

tat, fent simetria, hom troba representada la vida de Sant Valení en

episodis perfectament esculturats.
Aquesta església consta de tres naus baixes, sense creuer, totes
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amb volta de canó circular, avui fondament modificades. La trans-
formacíó els treu tot el caràcter. Les voltes estan pintades simu-
lant arcs de volta gòtica, fent desaparèixer l'estructura de] tall de
la pedra amb què està fabricada. També s'han pintat diferents dates
de construcció i suspensió del seu bisbat.

El cor, que es troba a la planta baixa, és modern i senzill, fou cons-
truït en ple segle xvlti. Aleshores suprimiren l'antic, que estava enlai-
rat en la nau lateral, a peu pla del claustre, amb el qual comunicava.

En les naus laterals
es troben alguns altars
força interessants per
l'art antic i modern. El
que crida força 1'aten-

•	 ció és l'altar barroc que
es troba al costat de la

	

:.'	 porta que dóna pas al
claustre, en el qual es

f ,§ destaca un magnífic
Sant Críst del segle XII,

que sols surt del seu
lloc, en processó, el

n dies de pregàries, per
rebre els veïns de la
vila de Capella i altres
pobles que també hi
pujen en processó.

El més notable que
conté aquesta església
és, sens dubte, la crip-
ta, que es troba sota del

presbiteri de l'altar major. Té tres naus, dividídes per dos ordres
de columnes, cinc a cada costat, que sostenen la volta per aresta•
Els capitells, encara que modificats, són obra del segle XII, o pot-
ser més vells, si ens atenem a la traslacíó del cos de Sant Valení
en ple segle XI.

Segons un breviari d'aquella Seu, l'any 1125 es feren obres
a la cripta en la qual fou muntat un altar nou, que consagrà en
honor de la Verge Maria, el bisbe Raímond. L'any següent morí
aquest prelat, i les seves despulles foren collocades en una fossa
oberta davant d'aquell altar.

Segons un altre document, que diu que es conserva a l'arxiu de
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la Seu de Tarragona, l'any '1140 es féu una concòrdia entre el bisbe
En Pere d'Urgell í Gaufred II, bisbe de Roda, en virtut de la qual es
partiren per ígual les esglésies del comtat de Pallars que tenia, des
de molt de temps, el de Roda. Recordarem que el bisbe Gau-
fred II fou el successor de Ramir, el Monjo, el qual el nomenà gran
privat de la Cort í lí concedí valuoses donacions, amb les quals
restaurà algunes esglésíes del Pallars í de Ribagorça.

En aquells temps el bisbe Gaufred II, ordenà al canonge Elies
mestre en teologia de la Seu de Roda, que escrivís, amb tot
sinceritat, la biografía del virtuós bisbe antecessor seu, En Raí-
mond de Guillem, reconegut per tots com a sant. Escrita dita me-
mòria, que dóna molta llum per a la història d'aquell temps i honora
el seu autor (el P. Villanueva la publica íntegra en el volum xv,
página 314), fou tramesa a Roma pregant al Papa Innocencí II
la canonització d'aquell sant prelat que en vida havia sigut model
de virtut. Concedida aquella súplica, essent encara bisbe de
Roda el mateix Gaufred II, aquest prelat, a j udat d'alguns fidels,
l'any 1143 fundà a Roda la confraria de Sant Ramon, í amb els
honoraris d'aquesta, féu esculpir un magnífic sarcòfag en forma de
túmul, al qual traslladaren les despulles del ja llavors gloriós Sant
Ramon. Aquest sarcòfag, que per espaí de 500 anys havia sigut
guardador de les despulles de Sant Ramon, en l'actualitat fa el
servei de mesa en l'altar de la Verge María. Amida 1,80 m. de llarg
per 1 m. d'alt i 0,40 m. d'ample; el front ofereix, d'esquerra a dreta,
escenes de I'Anunciacíó, Naixement de Jesús, la Verge al Llit; als
peus d'aquest, Sant Josep. A dalt el Nen Jesús al bressol í l'ado-
ració dels Reis. Está sostingut per quatre figures representant el
bé í el mal.

Segons una lápida que es troba en aquesta capella, el sarcòfag
de Sant Ramon ha sigut destapat diferents vegades. El 27 de
desembre de 1170 a presència del reí Alfons II, fill del comte Beren-
guer i de Na Petronella d'Aragó, foren tretes les relíquies per a la
Seu de Lleyda í de Saragossa; el 1595, per a la Seu de Barbastre;
el 1602, per a la reina Na Margarida d'Austría, i el 1628 el bisbe de
Lleyda, Pere Anton Serra, l'obrí, remenà tot el que a dintre hi

havia, í en tragué vàries relíquies de dàdives, joies totes elles de

gran valor; el Prior de Roda protestà i el denuncià al Nunci

de S. S., i al poc temps de la denúncia, el bisbe Serra rebé una

butlla d'excomunió signada pel Papa Urbà VIII (acta notarial sig-
nada per Anton Gíronza, 1636).

L'any 1651 foren construïts per a aquesta cripta dos altars
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completament iguals, d'estil plateresc, que dedicaren a Sant Ra-
mon i a Sant Valer¡, les imatges dels quals, de talla, son represetan-
des, tenint a llurs peus, en forma d'urna, dues vitrines sobredau-
rades i guarnides de boniques policromies. Dintre d'aquestes, foren
tancades dues arquelles, forrades de vellut vermell, guarnides amb
tatxes í galó daurat, en les quals depositaren, a l'altar corresponent,
les despulles dels dos titulars de Roda, Sant Ramon i Sant Valen.

Des de llavors ençà, el sarcòfag de Sant Ramon, com ja hem
dit, fou destinat a mesa de l'altar de la
Verge. Aquesta imatge seient, és de fusta
policromada, té dos dits de la mà dreta
escapçats i li falta la poma; el Nen porta
un colom a la dreta í sembla obra del
segle xin.

Per les parets d'aquesta cripta es tro-
^ 	 ben distribuïts, en forma de plafons, els

= 	 retrats de vuit bisbes rotenses, sepultats
•	

\	 1 .	 en aquella església. Són pintats sobre tela,
tamany natural, obra de mitjans del segle
xvni; no es veu cap indicació cronològica.

Sortint de la cripta, a mà dreta, s'obre
en el mur una petita porta que comunica
amb la nau lateral on es troba un depar-
tament completament fosc, per haver is-
tallat sobre d'ell la sacristia, que es troba
al nivell de l'altar major. No obstant, pas-
sant per entremig de trastos vells o mals
endressos, es pot arribar fins a trobar
l'absis de la nau soterrada, les parets de
la qual estan decorades amb pintures mu-

rals. A la planta baixa, sobre un petit finestró, es veu la figura del
Salvador, seient, i voltat dels símbols dels Evangelistes; a la vol-
ta, que és rodona, el Baptisme de Jesús; a l'altre costat, un ángel
i un brau alat; les restants figures han desaparegut. Semblen aques-
tes obra dels últims del segle xii o començaments del XIII.

En la primera meitat del segle xvi, es feren en aquesta església
grans reformes, mercès a la devoció i esplendide^a dels germans
Pere í Anton Agustín, de nissaga noble de Saragossa, i d'Aldonça
Albanell de Barcelona, Duquessa de Cardona. Dels dos germans,
que tots dos havien estat priors de Roda, el primer regentà aquell
priorat per espaí de 20 anys, passant el 1545 a ocupar la cadira
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episcopal d'Osca, i el segon el 1562 fou nomenat bisbe de Lleyda,
Seu que regí fins a l'any 1577 en què passà a l'arquebisbat de
Tarragona.

Durant l'estada a Roda de 1'íllustre Pere Agustín, aquest prior
tingué tractes amb l'arquítecte aragonés, Damià Forment, per
tal que restaurés el palau prioral í fes un altar nou en el presbiteri
de la nau central d'aquella església, obligant-se, el prior, a pagar
tots els gastos dels seus fondos particulars. Mes, en morir a la
ciutat d'Osca, aquell escultor, el 1533 s'encarregà del treball un
dels seus deixebles, anomenat Gabriel Jolis que acabà tan majes-
tuosa obra l'any 1556, com allí consta en una incripció.

La sumptuositat de l'altar major que es destaca en el presbiteri
de la nau central, sobre la soterrada cripta, és de fusta treba-
llada í policromada, estil renaixement. Consta de quatre písos, en
el primer són representades escenes de l'Anunciació, la Visitació,
el Naixement i l'Adoració dels Reís; en el segon, Sant Vicens, Sant
Valen, Sant Agustí, Sant Lliceri í Sant Ramon; en el tercer, el Pare
Etern, l'Assotament í Sant Valení en el desterro, i en el quart, el
Calvari i l'escut del prior Pere Agustín.

En els capítols de contracte d'aquest altar, es preveu que Jolís ha
de fer el retaule de la Seu de Roda, com els que havia fet per a les
esglésies de Sant Miquel dels Navarresos, el de l'Hospital i el del
Portillo de Saragossa, d'on era fill l'artista.

Aquest altar, que és obra espléndida, es pot tancar per un tríp-
tic retaule pintat per les dues cares. En una d'elles apareixen exe-
cutades amb gran vigor í correcció, les escenes de la resurrecció
de Llàtzer i la Verònica; en un altre dels costats, Jesús curant l'orella
d'un saió í els altres episodis de la Passió.

En el contracte, signat per Pere Agustín, procurador del Prio-
rat de Roda, es fa constar que l'obra ha d'ésser pintada d'un
color grisenc com les portes del retaule de Lleyda, i que les parets
o murs del temple siguin del mateix to (no diu el nom de l'artífex).

Sí bé les parets porten data de l'any 1571, sense que vulguem

desvirtuar aítal disposició, les pintures dels murs li tragueren
llavors tot el caràcter d'antigor.

Continuant lligant caps, trobem que l'any 1484 s'establí a

Roda el costum de guarnir monument per als dies de Setmana

Santa, í que el Capítol d'aquella esglesia, ordenava que cada casa
pagués un ciri per a la illuminació del monument. Des de la restau-
ració del nou altar major, aquella tradicional representació es con-

tinuà, í encara avui subsisteix en l'altar del Sagrament situat al
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presbiteri del Rosari, a la nau dreta. Tant els bastídors que s'em-
pren per fer el monument, com les grans portes que tanquen
l'altar major són, sens dubte, pintades pels famosos fresquistes
Tomás Poliquet í el seu company Pere Fernández. En dir que bé
podria ésser obra dels fresquistes Poliquet i Fernández, ens atenim
tan sols a una còpia autèntica de l'arxiu de Roda qué diu, entre
altres coses: L'any 1564 el Papa Pius IV convocà el famós Concili
Trídentí al qual assistiren molts prelats catòlics, entre aquells, els
illustres germans Pere i Anton Agustín de Saragossa, prelats que
residiren molt de temps a Trento, í en tornar d'Itàlia, vingué amb
ells 1'ernínent pintor italià Tomas Poliquet qui en arribar a Espa-
nya s'establí a Saragossa on creà una bella escola d'art, al costat
d'en Pere Fernández. Tots dos artistes deixaren en nostres terres
hermosos records d'art.

Al mateix temps, aquells prelats, portaren per a l'església de
Roda moltes joies, relíquies i ornaments de gran vàlua, la major
part d'ells, fets exprofés per a la nostra Seu, amb l'escut d'armes
de la família Agustín; per exemple, un frontal de vellut vermell per
solemnitzar els titulars de l'església, és brodat en seda; repre-
senta les figures de la Verge seient i Sant Vicens; als costats Sant
Valeni í Sant Ramon, fons de paisatge í orla verda, obra fla-
menca del segle xvi, amb l'escut del donador Pere Agustín.

Aquest escut apareix també en una casulla de seda blanca, al
davant, amb les imatges brodades de Sant Ramon í San Vicens; i
al darrera, la Verge, Sant Jaume apòstol i Sant Valen.

Altra de blanca també del segle xvi amb galó i franja de seda
roja, i brodat en ella l'Apostolat.

Altra de la mateixa procedència, de vellut vermell, les bandes i
faixa . estan brodades en seda; representen efígies dels Profetes
í Patriarques d'Israel, coneguda allí per la de l'arbre genealògic, í
está destinada als dies de gran solemnitat.

La mellor, sens dubte, és una de vermella, d'un teixit imaginari,
que sembla del segle xvii; mes les bandes i quadros que la decoren,
són més aviat del xv. La decoració representa episodis de la vida
de Jesús; al davant té tígures molt notables: Sant Vícens, titular
de l'església de Roda, la Coronació d'Espines í el petó de Judes; al
darrera, Jesús dirigint la paraula al Poble, la Creu a les Espatlles,
l'Assotament, Eccehomo, l'Oració a l'Hort i la Cena.

Fa pocs anys s'emportaren al museu de Lleyda diferents peces
d'orfebreria, obres totes elles d'estil italià del segle xvl; entre
aquestes, dos bustos reliquiaris d'argent d'uns 30 cm. d'alt, amb
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Seu De RODA. —Absis

' -	 -	 - -	 Che. J. 80.1K

RODA. — Ruines del castell i abdia
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SEU DE RODA. — Porta nova de la sala capitular

SEU DE RODA. — Porta antiga de la sala capiiular
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Seu DE RODA. — Interior de la cripta

CLB. J. SOLER

Sau DF RODA. — Frontal del segle XVI
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l'efígie de Sant Ramon í Sant Vicens i l'escut de la família Agustín.
No sabem sí a més del manuscrit en què tot això consta, pot

haver alguna inscripció o lápida commemorativa amagada en
aquesta església, puix gran honor sería per la vila de Roda el po-
der perpetuar la memòria d'aquells dos eminents prelats.

Segons escriu mossèn Gudíol, antigament els capítols i comu-
nitats de les esglésies teníeu el piadós costum de pregar en deter-
mínats díes pels difunts que els havien estat adscrits, i amb tal motíu
formaven un calendari necrològic, escrit en amples fulls de perga-
mí, per tal de que els presents dirigissin a Déu algun piadós sufragi.

No sabem sí antigament la Seu de Roda tenia el seu voln-n
necrològic en pergamí, però sí que el posseí d'una manera més
permanent que no pas els folis d'un llibre. El seu claustre cons

-truït en ple segle xii, serví admirablement per a guardar la memò-
ría dels difunts. Avui encara podem veure corn les quatre galeries
claustrals tenen llegendes en els carreus de quasi tots els arcs í
parets, contenint així un interessant í permanent necrologi, on es
fa constar no sols el nom del personatge sinó també la diada de la
seva mort.

De les 175 llegendes que tenim copiades d'aquest claustre, les
més antigues són de Pany 1197, sí bé n'hi ha d'altres de difícil lec-
tura per llur caràcter i ésser abreviades; i les niés acostades a no-
saltres pertanyen a la primera meitat del segle xiv, la qual cosa de-
mostra que en arribar al segle xv, els necrologís particulars de
les esglésies deixaren de tenir importància, per més que en general
continuaren fins que, durant la segona meitat del segle xvi, vingué
la reforma iniciada pel Concili de Trento, imposició de la litúrgia
romana, que obliga l'ús dels llibres impresos.

Com queda dit, el nostre claustre forma un quadrilàter, í té les
galeries, cobertes de fusteria, sostingudes per una fila de columnes
amb capitells trapecíals, avui aparedades per tal que se sostin-
guin, í al mig, una cisterna que proveeix el veïnat de Roda.

Dintre del claustre es troba la sala capitular, de volta ogival.
Fa poc temps hi havia a les parets un preciós retaule pintat en
tela dedicat a Sant Agustí, í unes còpies de Velázquez avui retira-

des i posades dintre el temple; a més hí havia quatre taules gòti-
ques del basament d'un retaule del segle xv, una trona portàtil

de fusta sobreplatejada, de mítjans del segle xm; un cadiratge pro-

cedent del cor antic, i un munt de llibres í pergamins per classifi-

car, que més tard foren cremats a la ereta.
Si bé per falta de cultura s'ha permès la destrucció d'aquells



198	 BUTLLETÍ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

pergamins í d'una sèrie d'edíficís pertanyents a barons il-lustres, no
per això els veïns de Roda han deixat de portar devoció a tot lo
referent a la seva església, defensant -la fins a vessar la pròpia
sang, com ha succeït en diferents revoltes, en particular durant la
guerra de la Independència, quan mercès al seu patriotisme, sabe-
ren guardar les joíes, totes elles de gran valor litúrgic, í mercès
al seu heroisme l'església de Roda restà intacta en aquells temps
d'esverament. Per desgràcia no ha succeït així en altres esglésies,
per exemple, la Seu de Lleyda, puix en resenyar-la el 1873 l'his-
toriador Josep Pleyan de Porta, fa constar que durant la guerra
de la Independència la Seu de Lleyda fou saquejada, í robats
les relíqu; es i ornaments més preuats, joies totes elles de gran
valor arqueològic; tot desaparegué en aquells dies d'amargor
per a la població. I segueix dient: avui sols conserva la nostra Seu
els ornaments que hom diu són de Sant Valerí; entre aquests, una
preciosa planeta amb labors teixides d'or í seda; una capa pluvial
amb un triangle molt petit al capdamunt, en lloc de capelló, amb
arabescos teixits també d'or i seda, í una ínscripcíó aràbiga repe-
tida en les dues caigudes.

De les moltes joies litúrgiques, en orfebreria i teixits d'art, que
han estat extretes de l'església de Roda per portar a la de Lleyda, la
que ha donat més joc és, sens dubte, la capa pluvial anomenada de
Sant Valerí. Algun scronistes, sense fer comentaris, diuen que aques-
ta joia es troba a Lleyda des de temps immemorial, i que probable-
ment la portà de Roda el seu bisbe Guillem Pérez, quan traslladà la
Seu l'any 1149. Aquesta nota es completament falsa, sí ens atenim
al que diu un pergamí que es conserva en l'arxiu de Roda, on es
llegeix de bona lletra el següent: «En l'any 1279 es celebrà a Tarra-
gona un Concili Provincial al que assistí Bernardus, Prior de Roda,
el qual acompanyà al bisbe de Lleyda Guillem de Moncada. Acabat
dit Concili pujaren tots dos a Roda í portaren per a la nostra es-
glésia diferents ornaments entre ells un tern complet procedent de
la industria musulmana, el qual ornament dedicaren a Sant Valerí».

També es diu que en 1806 el senyor Condé traduí les dues íns-
crípcíons aràbigues que conté en les caigudes dita capa í que diuen
així: Versicolor vestís et neto filo acupicta non adfert felicitatem.
celsitudiní: Set Striatus pannus, vestí fulcímentum et gratiam
plurimam.

El mateix senyor Condé en el volum XLIX de la España Sagra-
da diu també que trobà a l'arxiu de Lleyda rastre de reparacions
fetes en la capa de Sant Valer¡ per l'any 1499, en temps dels reís
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Catòlics. Per acabar presentarem una altra comprovació que
molt podria illustrar en aquesta confusió: Acabades les obres
de restauració de l'església de Roda, l'any 1784, es celebraren allí
grans festes religioses a les quals concorregué el bisbe de Lleyda
En Geroní M. Torres; durant aquestes festes foren traslladades les
despulles de 7 venerables bisbes, les restes dels quals de temps im-
memorial havien sigut sepultades dintre d'una columna d'enfront
la reixa que tanca el cor nou, que també llavors fou inaugurat.

Inventariades les restes de tots ells, foren collocades din-
tre de saquets lligats i lacrats, i portats en processó foren deposí

-tats dintre d'un sarcòfag en forma de panteó, construït dessota
l'arc que separa el presbiteri de la nau central i el del Sagrament.

Aquesta tomba és sumament senzilla; está decorada amb set
mitres de bisbes i sostinguda per petites motllures en forma de
ninxos, totes elles d'estuc imitant marbre fosc.

En aítal festivitat el bisbe esmentat celebrà de pontifical amb
la capa del tern de Sant Ramon, i la mitra í bàcul del de Sant
Valer¡.

No deixa de cridar l'atenció aquest fet, puix sí la capa de Sant
Valení havia passat a Lleyda a títol de donació, ¿com és que dei-
xaren a Roda dues peces del mateix pontificat i d'igual mèrit, com
són el bàcul i la mitra, joies del mateíx valor?

El veïns de Roda conten una tradició que diu que la capa en
qüestió, junt amb dues dalmàtiques, fa més d'una centúria foren
portades a Lleyda per tal de que fossin restaurades, puix allí tenien
més medis per repassar les cenefes de la banda engalonada, que
feia temps estaven desfilades.

Si així fos, la restauració no podía ésser més completa, puix ha
consistit en retallar la capa, í aquests retalls han estat repartits
entre alguns coleccíonistes, com s'ha pogut comprovar en exhibir-
los en diferents exposicions; per exemple, el 1888, en la de Barce-
lona; el 1892, en la de Madrid; el 1902, a Barcelona, í, el 1908, en
la de Saragossa. I ara, per acabar amb tan riques joies, aquestes,
sense cap inírament, han sigut enagenades.

La mitra que formava part del ja tan anomenat tern de Sant
Valer¡, és de tela moresca, de color blanc, petita i senzilla, amida
22 centímetres d'alt i no té més ornaments que un galó al voltant,

brodat amb dibuixos arabescs. A l'extrem de les ínfules, presenta
dos ocells sobre fons d'or, i altres labors.

El bàcul, que també pertany a l'esmentat tern, és obra, sens
cussió, de mitjans del segle xvi. Té tan sols uns 18 cm. d'alt, i és
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una joia magnífica sobre tota lloança. És de coure esmaltat amb
colors blau, blanc i roig. Al nus hi ha figuretes d'angelets, grava-
des, i quatre caparrons en relleu. Remata aquesta preciosa joia
una flor de lliri esberlada.

Després dels contratemps í canvis que ha sofert aquella església,
en l'actualitat encara s'hi poden admirar ornaments de gran vàlua
per a la arqueología; per exemple, la notable cadira de Sant
Ramon, que es diu usava el sant els dies de solemnitat, cosa
dubtosa puix aquell prelat morí l'any 1126, í aquesta joia més
aviat sembla de començaments del segle XIII.

Aquesta cadira té la forma d'estísora guarnida de relleus romà-
nics, tota ella és tallada amb gust í finura que demostra ésser feta
d'un consumat escultor; els braços acaben en caps de lleons i els
peus en forma d'unglots. Conserva fragments del seient, que era
de cuiro. Amida 79 centímetres de llarg per 37 d'amplada.

També s'hi troben dues pintes litúrgiques pertanyents al mateix
pontificat de Sant Ramon. Són de marfil; la major porta dos cèr-
vols esgrafiats en negre í daurats, dintre del doble cercle; al mig
un grif alat; a l'altra cara, dibuixos geomètrics capritxosos; ami-
da 10 per 8 cm. La petita representa en relleu un bisbe, vestimenta
del segle XII, li falten quasi totes les pues, les quals han sigut arran-
cades per a conservar-les com a reliquies.

El bàcul o crossa, que també es de marfil, té el bastó de fusta
sobredaurada i la volta llisa, acabant en punta sense més
ornament.

La mitra és de seda blanca amb galó ample al voltant, té
uns 25 cm. d'altura, i, tant en la cara anterior com en la posterior,
presenta dos cercles rojos; en l'un, una mà beneint í la llegen-
da Manus: Domini; a l'altre costat, el bè místic; les ínfules amb
quadros grans, ornamentades sobre or í seda blanca amb punts
blaus.

També es conserva la capa que formava el tern de Sant Ra-
mon. És molt llarga i de seda blanca, ornada amb galó í capelló de
poc més d'un pana d'alçada, representant ]'apostolat.

Després del que hem anotat, arqueològicament, poca cosa resta
en aquesta desventurada església; sols en un calaíx de la sacrís-
tia ens cridaren l'atenció uns quants retalls de teixits morescs,
entre ells un fragment on es veu representat un escut, en el qual
sobresurt una terrassa amb dos castells emmarletats. Aquest es-
cut també es troba reproduït en una inscripció sepulcral del segle
XIV amb el nom de Mur-prior, situada al claustre.
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També dintre d'un saquet, es troben una munió de relíquies de
sants, í sí bé en algunes es veuen anotacions de la seva proce-
dència, també creiem dubtosa aquesta classificació, puix el saquet
en qüestió, degut al seu deixament, ha sigut remenat a totes hores
per mans profanes, demostrant el poc respecte a tan piadoses
relíquies.

Trist és el dir-ho, mes aquesta decadència observada a Roda
començà quan s'emportaren per al Museu Diocesà els seus va-
luosos reliquiaris en què les custodiaven, tots ells d'orfebreria
arqueològica.

Per tal de no molestar més, nosaltres testimonis de vista í tradi-
cionalment, sols farem constar que entre els reliquiaris extrets de
la nostra església, a més dels bustos de Sant Ramon í Sant Vicens,
esmentats en altre lloc, hi havia també, entre altres que s'exhibien
en els altars corresponents en dies assenyalats, el següents:

El de Sant Agustí, que contenia relíquies de Sant Valer¡, Sant
Ramon, Sant Sebastià i Sant Antolí.

El de Sant Lícerí, que contenía relíquies de Sant Orenci, Sant
Llorens, Sant Pere d'Arbuès í Santa Teresa de Jesús.

El de Sant Valení i Sant Ramón, formant dues artístiques bran-
ques molt decorades.

El de Sant Llorens que contenía relíquies de Sant Pere Apòstol,
Sant Orenci, Sants Just í Pastor, Sants Cosme í Damià, Sant Joan
Bautista, Sant Agustí í de la Verge.

El de Sant Vicens Levita màrtir, titular d'aquesta santa
església.

I per acabar: El de Sant Experi i de Sant Llorens màrtir.
També fa pocs anys s'endugueren per al Museu Diocesà dues

creus processonals, una d'aquestes està formada amb cossos í mot
-lluratges posats els uns sobre els altres, enriquits amb peces

d'aplicació i fullatges, medallons amb bustos i alguns nínxos
amb figures. El pom es tornejat, amb altres aplicacions ornamen-
tals saltant de l'una a l'atra motllura de les que ornen el nucli,
posades agulles formant trepats, de manera que la llum contri-
bueixi a donar carácter mogut al conjunt. Porta l'escut de l'esglé-
sia de Roda amb porta flaquejada per dues torres í un floró.

L'arqueta on es guardaven aquets reliquiaris, que també passà
al Museu Diocesà, és de fusta forrada de vellut roig amb medallons
de coure esmaltat, de la primera meitat del segle xiii. Amida
61 centímetres de llarg per 29 d'alt í 35 d'ample. Actualment la tapa
ha sigut renovada.
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No sabem si als inventaris dels arxius i museus de Lleyda es
fa constar la procedència de tots els objectes procedents de l'an-
tiga Seu de Roda, pero sí que són molts i d'utilitat per a l'estudi
arqueològic; en particular un ceremonial de bisbes del segle XII.

En la actualitat, aquesta preciosa joia, es troba ínstallada en el
número 16 de l'armari de l'esquerra de l'arxiu de Lleyda. Consta
de 221 fulls a dues columnes, manuscrit en pergamí, caràcter del
segle XI. En el foli 26 porta una imatge de Jesús crucificat molt
interessant, al final manquen alguns fulls. Tracta, entre altres coses,
de la consagració de les esglésies í forma en qué s'havien d'in-
cloure les relíquies dintre de l'ara del temple, portades processo

-nalment. També parla de les creus en general i de llur simbolisme.
I ara, senyors, confiats en que aquestes mal lligades garbes

poden influir en que els aficionats arqueòlecs assoleixin més dades
verídiques, donem per acabat el resum monogràfic de un dels més
antics monuments religiosos de la nostra terra, erigit a comença-
ments del segle xi.

PERE PACH.

La vall de Canfranc

s una de les més importants de l'alt Aragó, no solament per
la seva extensió superficial, sinó també pels notables relleus
dels seus nuclis de muntanyes. Contribueix també a la seva

anomenada, el passar per ella una vía de comunicació que, tra-
vessant la serralada pírenenca, posa en relació els dos reialmes,
des de temps molt reculats.

Es troba aquesta vall arredossada pel N. a la ratlla fronterera,
que la separa de la vall d'Aspe, departament dels baixos Pireneus, í
de la ribera de Bíous-Artigues o alta vall de Gabàs, també francesa,
pertanyent al mateix departament. Confronta al ponent, amb el
territori d'Aísa, en la seva meitat superior, i amb el de Borau en la
seva meitat baixa. Pel llevant, la dívisòria parteix aigües amb
la conca del riu Gállego o vall de Tena i en la part inferior amb
el petit vailet d'Acumuer o de l'Aurín. Vers al migjorn resta oberta
la seva conca hidrogràfica en desembocar a la planada de Jaca.
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Es, doncs, la vall de Canfranc d'orientació transversal, i pel seu
aspecte general pot ésser considerada com dividida en dues sec-
cions ben diferents.

La superior forma una ribera reclosa, que en molts índrets es
converteix en un pregon engorjat, amb les vessants de banda í
banda encínglerades, calent a plom sobre el riu, aliniant-se en
serralades oblíqües que es van succeint les unes a les altres.

La secció inferior és de més obert perfil transversal; les munta-
nyes són de més arrodonides formes i separades de l'aix de la vall,
disminuint els espessors o serralades oblíqües abans esmentades,
i es troben, en certs indrets de la ribera, aplanades al fons d'aques-
ta. La primera secció apareix del•tot abrupta amb l'aspecte d'una
alta vall pírenenca. No així la segona, que es presenta parella a
les seves veïnes de llevant, les de Borau í Aísa en la part inferíor,
com hem vist.

Aquesta diferenciació és deguda a la gran faixa o banda del
cretàcic de l'alt Aragó, que hem tingut ocasió d'esmentar en tractar
de les valls anteriors. Aquesta ixecament atravessa la vall oblíqua-
ment de NO. a SE. Pel costat de ponent apareix en les encínglera-
des puntes del massís de Liserin, í en la crestallera del cercle de
Tortíellas: en aquel] indret s'estreba una llarga enfilada munta

-nyosa que dirigint -se seguidament cap al S., es sosté en alçària p^.r
la serra de la Magdalena o de Añaza i empalma amb la muntanya
de Lierde í serra de Grosín, les vessants de la qual, van a caure a
la conca meridional del riu Aragón, en la plana de Jaca.

Aquesta divisòria és la separació de la vall de Canfranc í la
d'Aisa, en la secció des de Líserin fins a Líerde, í de la de Borau,
des de Líerde al seu acabament. El massís calcàric esmentat es tro-
ba representat al costat ponent d'aquesta comarca, pel massís alte-
rós de la Peña Collarada, punt culminant, que abans de seguir cap
a llevant per l'escorxada serralada de Lana Mayor i Peña Telera,
ja enclavada aquesta en la vall de Tena, projecta vers el N. í el S.
dues brancades muntanyoses. La primera d'elles, derivació de
la darrera esmentada, segueix pels aguts pics de Bucuesa í d'Ez-
carra, baixa al port de Sorrosal, per tornar a pujar en la punta de
Lapazuso, í continua sostinguda a gran alçària de la vall, per les

carenes de les Arrolletas i l'Anayet, fins que va a soldar-se amb el

cordó de la frontera, en el qual destaquen les fites del Formigal i

de Peña-Blanca.
L'altra brancada de Collarada, continuació de l'anterior,

s'orienta cap al S., segueix per l'Espata, va a trobar la llarga mun-
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tanya de Larrosa í, perdent en alçada, s'empalma amb la serra
d'Ipas, que emplaçada perpendicularment a l'aíx de la vall, la tanca
per l'extrem meridional. Aquest cercle muntanyós darrerament
esmentat, des del Formigal fins a Ipas, és la divisòria d'aíguaves-
sants de les valls de Canfranc i de Tena, en la part superior; i per
medíacíó del petit vallet d'Acumuer en la inferior.

La frontera N. d'aquesta vall, o sigui la de França, des del pic
de Peña-Blanca pren l'aliniació cap al NO., seguint per la partició
d'aíguavessants de la muntanya d'Estun, fins arribar al port dels
Monjos; allí es torça cap al SO., i baixa ràpidament pels arrodo-
nits turons dels rasos de Caudanchú, i, passant pel cap del Som -
port, traça una línia parallela a les Gargantas d'Aspe, i entra en la
faixa de Peña-Roya, de qué vaig parlar en tractar de les valls
d'Aragüés i d'Ansó. Els grans rasos aglevats de Caudanchú, que
constitueixen la zona superior del port de Canfranc o Somport,
presenten llur sòl decantat al SE, lleugerament. Per l'altre costat,
totes les vessants de la corvada serralada dels ports d'Estun, for-
men una conca oberta al SO., aboquen Llurs aigües als Pireneus.
D'aquesta concurrència d'aíguavesos es forma el talveg superior
de la vall, i en ell té origen el riu Aragón o riu de Canfranc.

L'Aragón pren el seu nom, de la reunió dels petits desguassos
que davallen dels vasos esmentats, pel O. í del barranc del port
d'Estun, per 1'E.; aquest aiguabarreig s'efectua a pocs quilòmetres de
la frontera, i sota el lloc anomenat de Santa Cristina. Així format
el riu, mitjançant una curta inflexió al E. i S., pren decididament
aquesta darrera direcció, í segueix pel fons de la vall, fins a sortir
d'ella enfront de Jaca, des d'on, després d'haver-se-li ajuntat el
Gas, per la vorera esquerra; tomba el curs vers ponent per l'ampla
conca anomenada la canal de Berdun, acabada la qual surt del
territori d'Aragó per entrar en el de Navarra, on amb el tribut que
rep de l'Arga., acaba per ésser un dels majors afluents de l'Ebre.

El recorregut de 1 Aragón per la vall de Canfranc és d'uns
26 quilòmetres, portant un desnivell en la seció superior, fins a la
vila d'aquell nom, d'uns 28 per 100; i en la inferior, fins a la sortida
de la vall, d'uns 1'8 per 100. Reforcen el seu caudal mentre passa
per la vall, molts barrancs, alguns d'ells ben caudalosos, que són,
per la vorera esquerra, el de la Canal Roya que se Ii aboca prop
del seu origen; el d'Izas; el d'Ip; el d'Arraguás; el de San Juan; el
Ixnés o de Garcípollera, etc. No tan abundosos són els que afluei-
xen per la vorera dreta, puix sols el Seto, que surt del fons del cer-
cle de Tortíellas, té alguna ímportàncía; els altres, com el d'Aguaré
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í el de Gabardito, són barrancs que resten gairebé eixuts part
de l'any.

L'Aragón és riu de corrent constant í de petit estíatge, el seu
benefici per a la vall és, desgraciadament, de migrada valor, puix
per ésser aquesta vall tan reclosa, Ii manquen terres per prats arti-
ficials, í sols en els indrets de la secció baixa, es troben algunes
d'aquelles, així com petites hortes per al consum.

La indústria está representada allí en molt poca escala, per
alguna farinera i serradora; darrerament s'ha aprofitat un bon salt
al lloc anomenat Los Arañones, que dóna la força productora del
treball de perforació de la foradada internacional, en construcció.

La vall de Canfranc té una llargària de 30 quilòmetres de N. a S.,
amb una extensió superficial de uns 165 quilòmetres quadrats.

Els poblats d'aquesta vall són: la vila de Canfranc, i els pobles
de Víllanúa, Castíello í Aratorés, que estan mancomunats adminís-
tratívament. Demés, en una petita conca tributàría, l'anomenada de
Garcipollera, es troben els petits poblets de Yosa, Bescós, Acín,
Larrosa i Víllanovílla, així cona en la part baixa els de Cenarbe i
Bergosa.

Les comunicacions d'aquesta vall amb França, es fan traves-
sant el Somport per la carretera de segon ordre de Saragossa a la
frontera, que enfila la vall en tota la seva extensió. El recorregut
és de 36 quilòmetres fins a la ratlla fronterera des de Canfranc; és
practicable quan es troba obert el port al bon temps. No hi ha
establert servei públic de carruatges amb França, solament arriben
fins als Arañones, uns 4 quilòmetres més amunt de la vila. Aquesta -
mateixa carretera la posa en comunicació amb Jaca.

El tránsit cap a les valls veïnes es fa per camins de ferradura, í
alguns sols practicables a peu. Així es pot anar a Aisa, travessant
les collades de Gabardito o de Líserín i per escabrosos passants.
Amb la vall de Borau comunica pel camí de ferradura de la serra
Angelé. Les comunicacions amb la vall de Tena es fan des de Can-
franc, per camins de ferradura, passant els ports de la Canal-Roya,
el de Izas, o bé el de Sorrosal; per camí de muntanya des de Villa-
núa es pot anar a la vall d'Acumuer, creuant la collada de l'Espata;
així com desde Garcipollera, per la de Larrosa; aquest darrer camí
és de ferradura, no així l'anterior. D'alguns d'aquests itineraris en
faré relació detallada en parlar de les excursions per la vall.

La vall de Canfranc no és de grans recursos, els seus ports de
la part superior, com els d'Estun amb extensos pasturatges, no Ii

pertanyen; puix el 1492 fóren cedits pel rei Ferran, el Catòlíc, als de
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Jaca, en recompensa dels serveis que li prestaren en la guerra amb
el rei de Navarra, Joan d'Albrít. Aquesta cessió fou confirmada
per la regina Donya Joana, i per Carles V el 1518. Així també, els
rasos de Candanchú són propietat de la vall d'Aísa. Lí resten,
doncs, els ports de la cara mitja i baixa, com els de Canal-Roya,
Izas, Gabardíto, Collarada í Lierde, que són els més valuosos i els
que li proporcionen les herbes per al bestiar, de llana especial-
ment, que és la principal riquesa del país. Sens dubte millorarà
molt aquesta vall amb la construcció del ferrocarril transpirenenc
projectat.

Per anar a la vila de Canfranc des de Jaca, cal seguir la carre-
tera que en sortir de la capital cap al N., baixa ràpidament fins a
trobar el ]lit del riu Aragón. L'entrada de la vall está oberta entre
les serres d'Ipàs a llevant, í la de Grosín a ponent. Deixen a la
dreta la muntanya on s'asseu el port de Rapitán. Arribada la carre-
tera vora del riu, el remonta per la vorera esquerra fins els 3 quíló-
metres; i el travessa pel pont de Torrijos. En aquell indret la vall es
reclou en un congost entre muralles grisenques, per sobre les quals,
a la dreta, s'albira l'enlairat poblet de Bergosa. Seguint carretera
amunt s'entra en un eixamplament de la ribera, i per entre salzere-
des i verdes prades, s'arriba a 8 quilòmetres de Jaca, al poblet de
Castiello, que apareix esglaonat a l'esquerra de la carretera, amb
forta pendent, rodejat d'abundós arbrat í hortes. A l'altra vorera
del riu, s'obre la petita vall de Garcípollera, tancada al fons per la
carena de Larrosa.

Molt desembrassada es troba la ribera en sortir de Castíello,
fins a entrar a la gran plana en l'extrem septentrional de la qual es
troba el poblet de Víllanúa. Aquest gran eixamplament de la
ribera, on l'Aragón forma un ample areny, sembla haver estat un
antic estany tectònic avui dessecat, í tancat al N. per un estret con-
gost. Uns 6 quilòmetres calen per anar des de Castiello a Vílla-
núa, travessant de S. a N. la susdita plana. Pocs minuts abans
d'arribar-hi, es deixa a l'esquerra el petit veïnat d'Argües, que té
una capelleta románica de construcció molt senzilla. Víllanúa apa-
reix a l'extrem N. del pla, al nivell del riu, í a l'altra voy era,
a 965 metres d'altitud. Lí serveix de fons, el gran massís de Peña-
Collarada rematat per un encinglerat cimal.

Deixant enrera a Villanúa, que ja tindrem ocasió de tornar-Id,
per ésser el lloc de partida per a l'ascensió al massís abans dit, í
passant pel davant de l'antic pont que amb pocs minuts condueix
al poble, la carretera s'entafora per un congost format per espa-
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dats penyals de color blanquinós. D'aquí endavant la vall, o més
ben dit, la gorja, ofereix un salvatge aspecte: fortament encaixo-
nada per encínglerades serralades que van arrestellant-se a banda
i banda, i ben cobertes de boscúries. Amb aquest hermosíssím
paisatge, vora sempre del riu, que va fent la seva vía escumejant,
a 3 quilòmetres de Víllanúa s'arriba als plans d'aigua-molls anome-
nats La Paula, que precedeixen de pocs minuts la vila de Canfranc.
Total 18 quilòmetres des de Jaca.

Canfranc es troba edificada a la vorera dreta de l'Aragón, í el
seu caseriu forma un sol carrer que està travessat per la carre-
tera. A cada costat es veuen estrets i curts carrerons. La població
és de 770 ànimes, i es troba a 1040 metres sobre el nívell del mar.
S'hi veuen pocs grans edifícis, tots d'aspecte pírenenc, ben a posta
per suportar les copioses nevades del llarg hivern. L'església
parroquial, situada en una placeta, és un edifici modern de reduï-
des dimensions í sense gust artístic. Essent aquesta vila fronterera,
té una duana, així com administracions de correus í telégrafs, els
empleats de les quals augmentats amb la força de carrabiners del
resguard, contribueixen a donar-li vida ciutadana, que no s'en deu
trobar gaire sobrada. Pertany al partit judicial de Jaca així com
al seu bisbat. La lliure administració comunal de qué gaudeix avui
Canfranc, junt amb els pobles que formen la vall, no data pas de
molt antic; puix el 1743 Felip V confirmà un edicte promulgat per
Felip IV el 1640, pel qual es concedía al Justicia i jurats de Jaca, la
plena jurisdicció en aquesta vila í territori de Canfranc, des de
la creu del Somport, fins a l'estany d'Izarbe, í des del riu Estarrún
a 1'Aurín, o sigui, tota la vall; en càstic d'haver-se rebellat els de
Canfranc contra el reí, a favor del de Navarra.

Donada una idea somera de la vall í dels seus poblats, passem
ara a recórrer-la pels indrets més pintorescs í atractívols, que bé
abunden. Per això, començant per la zona alta de la vall anirem
visitant les riberes tributàries del riu Aragón fins arribar a abarcar
en conjunt tot el territori, en síntesi, com podríem dir, des del cim

més enlairat, la Peña-Collarada.
Sortint de Canfranc per la carretera de França, donem una

mirada investigadora als enderrocs de les seves fortíficacions, que

en forma de castell es troben a la sortida de la vila; aquestes de-

fenses així com altres existents a les valls d'Ansó, d'Hecho, de
Tena, etc., daten de les darreries del segle xvi (1592), i foren construï-

des per resistir les invasions provinents de França, que, com les dels

hugonots, havien devastat el país. Avui aquells inservibles mo-
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numents de l'art militar, han estat substituïts per moderns fortins
circulars que es troben per la carretera que anem seguint. Déu
faci que no arribi el cas de provar sí aquests són tan inservibles
com els seus antecessors.

Quatre quilòmetres són necessaris per arribar a l'indret de la
vall, on s'aixampla a banda í banda, conegut pels Arañones.
Aquest lloc abans ígnorat de molts, com tants d'altres en aquells
recons dels Píreneus, s'ha fet avui prou conegut, per raó d'haver-
hi la sortida de la foradada internacional del ferrocarril transpire-
nenc.

Deixada enrera la plana dels Arañones i seguint la carretera,
torna la vall a recloure's. Trobem als 2 quilòmetres l'hostal de la
Cuca, i enfront, barrant la vall pel N., l'esperó muntanyós coronat
pel castell anomenat de Coll de Ladrones. La carretera fa un gi-
ravolt per sota d'ell, emprenent la suau pujada de l'Anglassé, on
es troba una petita fábrica.

Seguidament la pujada es va fent més sobtada pels vessants
de l'encinglerat penyal de Tobacor. Travessant el riu Seto que
baixa per l'esquerra dels emmurallats cercles de Tortiellas, des-
emboca la carretera en els rasos de Candanchú. D'allí, seguint en
continuades marrades, deixa a la dreta el lloc on estigué edificat
l'antiquíssim convent de Santa Cristina, veritable hospici dels Pire

-neus, avui completament enderrocat, í assoleix per fi la collada o
cap del Somport a 1632 metres sobre el nivell de la mar.

Travessada la collada, entra la carretera en la vall francesa
d'Aspe, i baixant sempre per un trajecte molt pintoresc, condueix
en 12 quilòmetres des del Somport a Urdós, primer vilatge impor-
tant que es troba.

Veus aquí recorreguda una de les vies més importants de l'alt
Aragó. Tota la bona intenció que enclou la frase «ja no hi ha Pi-
reneus», no és prou per fer-la certa pels infelissos que es veuen
obligats a transitar-hi en el fort de l'hivern, puix alguns ho han
pagat amb la vida.

Malgrat aquests obstacles, que el carril farà passar definitiva-
ment a la història, ha estat aquesta vía una de les més concorregu-
des del Pireneu í des de molt reculats temps. Per ella estava
trassada la gran via romana, que arrencant de Cesar-Augusta (Sa-
ragossa), í fent les estacions de Forum Gallorum (Gurrea actual-
ment) í Ebellínum (en els contorns del poble d'Anzánigo), tra-
vessava el Summo Pyreneo o Summo-Portus, per baixar al Forum
Ligneum (Urdós), í acabava a Benearnum (Lesear, prop de Pau).
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Tenía en tota la seva extensió 112 mílles romanes, o siguin uns
187 quilòmetres. D'aquesta vía poques traces s'en conserven; són
les més importants, una pedra míliaria trobada al Somport, i la
inscripció gravada en una roca a Escot, a l'entrada de la vall
d'Aspe que diu: Valerius vernus decemvír bis hanc viam restituit.

Per contra, de la cía que la reemplaça, construïda a l'Edat mit-
jana, podien seguir-se els senyals, puix no havia sigut modificada
fins modernament, quan es construí Factual carretera.

Deixem, a la dreta del Somport, la conca i vessants dels ports
d'F,stun, amb els petits estanys anomenats de Las Ranas, el sobreixi-
dor dels quals forma una de les branques, origen del riu Aragón,
que no descriuré per ésser aquella encontrada molt poc atractívola
amb monòtons aglevats í pelats vessants, i baixem per la carre-
tera, fins a 1 quilòmetre més avall de la borda d'Anglassé. Allí tro-
barem l'aiguabarreig del barranc de Canal Roya amb l'Aragón;
deixem la carretera, í prenem un camí de ferradura, pel qual bai-
xarem als pocs mimats a un pont de fusta que travessarem. El
camí va remuntant la ribera anomenada de la Canal Roya, que for-
ma un vailet orientat de ENE. a OSO., d'uns 7 quilòmetres d'exten-
sió encapçalat per la serra divisòria amb la vall de Tena. Pujant
pel camí contemplem sobre d'ell el roig esquenall del pic de la
Raca, í a l'altre vessant del barranc, 1'encínglerat Chíníprés; ambós
tanquen la vall en abocar-se a l'Aragón. Amb una hora í mitja
de caminar travessem el barranc, í a la vorera esquerra, deixant
el bosc clar que ens havia acompanyat, entrem en els aglevats.
Tombant la vista enrera veurem el pregon congost pel qual baixa
el barranc, i al fons, i per damunt de la vall, l'horitzó tancat per la
crestallera del Liserin í els cingles de Tortiellas.

Continuant la marxa í arribats més enllá, la ribera va obrint -se
en una ampla conca herbada, dominada per les serres, sobresor-
tint a l'O. la punta alta de Lacuás. Una hora més de planejar, pas-
sada la qual tornem a travessar el barranc, aturem -nos per con-
templar des d'aquell lloc tota l'alta vall de la Canal Roya, que for-
mant un cercle, s'anomena la Rinconada, envoltada per la carena
del Formigal al N., seguint la collada o port de la Canal Roya; més
enllà el pic de la Rinconada. A la dreta s'aíxeca l'elegant agulla
de l'Anayet, que vista des d'allí es presenta ben afilada í inaccessí-
ble. Entre aquests dos darrers pics, s'extén la nevosa carena de
les Arrolletas, que termeneja amb la vall d'Izas, que veurem des-

prés. Forta pujada ens cal fer per assolir la carena del cercle; no
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menys de dues hores de temps es necessiten per guanyar-la. Ens
trobem allí amb el cap del port de la Canal Roya, a 2100 metres
d'altitud. Compten des de Canfranc fins allí unes 6 hores llargues.

Es aquesta collada divisòria d'aiguavessants de l'Aragón i del
Gállego, o sigui, frontera de la vall de Tena. Es gaudeix des d'ella
d'una vista interessant per l'extesa. A ponent es domina tota la
ribera recorreguda de la Canal Roya, i els vessants del N. resalten
pel seu color roig de sang que contrasta amb els oposats, que pre-
senten els tons blanquinosos de Llurs roques calcàries. L'horitzó
d'aquest indret apareix retallat per l'escorxada restallera de les
Gargantas d'Aisa; el Liserín; l'estrany Castillo Achert, í per damunt
de tots el nostre conegut pic de Bisaurín. En primer terme teníem
l'agulla de l'Anayet, un dels cims més abruptes dels Píreneus. A
llevant, dominàvem tota l'alta vall del Gállego, amb la carretera
que des de la vila de Sallent puja al port del Formigal, passat el
qual, baixa per territori francés al poble de Gabás. L'enfilada pírà-
míde del pic de Midi d'Ossau no hi podía mancar, seguida en tot
l'horitzó des del N. al S. passant per l'O, d'un eixam d'alterosos
massissos de la vall de Tena, començant el formidable Balaitous,
fins al de Pondellos í el Vignemale.

Travessant la collada de la Canal Roya, en una hora es pot
baixar a la susdita carretera de Sallent, prop de la caserna de
Socotor, í d'allí anar a la vila de Sallent, capital de la vall de Tena.

Mes nosaltres tornem enrera i pel mateix camí de l'anada, tor-
nem a la carretera de Canfranc, í baixem per ella fins arribar des-
sota la muntanya del fort de Coll de Ladrones, í sí volem apro-
fitar un bocí més de bon camí, seguim avall fins als Arañones,
on deixant la carretera, prendrem el camí militar que condueix al
fort. Sí ens quedem al primer lloc, aleshores sortint de la carre-
tera, anirem a cercar el barranc més pròxim per l'esquerra de la
mateixa, que és l'anomenat d'Izas, afluent de l'Aragón. Seguim-lo
pel costat esquerra, vora amunt. La ribera es va fent més encon-
gida, fins arribar, als 40 minuts, a la Cantalera d'Izas, forta tar-
tera que sembla la moraine termenal que barra la ribera. Allí es
forma un congost pel qual baixa el riuet. Té en front els aplomats
calents del pic de Menorias, que es troba fit a fit de la llarga i
encínglerada serra d'Isería. Aquestes dues muntanyes, tanquen la
vall al començament. Guanyada la tartera per una forta pujada,
s'entra en un bon ras de pasturatges; tot seguit s'obre la ribera
amplament, en l'anomenat port d'Izas. Travessant la gran conca
herbada passàrem pels cubilares o cabanes de les Negras i del
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Pino, amb 115 hores des de la Cantalera. Una llarga i dreta costa
teníem al davant cap a llevant, que calla guanyar per assolir la care-
na on es troba el cap del port d'Izas, situat a 2390 metres d'altitud.

Aquest port situat en la continuació de la serralada de què
suara he parlat, de la Canal Roya, entre el pic de Lapazuso al N.
de la collada, segueix vers el S., a trobar el massís de Collara-
da (com he dit en parlar de la topografia d'aquesta vaïl). Es per
conseqüent aquest port, divisòria com l'anterior, i la vista que es
descobreíx des d'ell, pel llevant, és a poca diferència la mateixa
que en el de la Canal Roya. En canvi des d'aquest d'Izas, pot
admirar-se tot el vessant que tanca la ribera pel migjorn, amb
l'estesa enfilada de pics aguts í escorrencats, que començant amb el
d'Ezcarra, van seguint pels del port de Sorrosal i els de Iseria,
d'on, destacant-se cap al centre de la vall d'Izas un rocós contra-
fort, acaba en una série d'agulles, a les quals l'erosió ha donat
perfils tan capritxosos i inversemblants, que la gent del país han
batejat amb el nom de Campanales.

Des de Canfranc fins a la collada d'Izas es compten 4 hores í
mitja. Passada aquesta, s'entra ja a la vall de Tena, í baixant, amb
una hora í mitja al pont de Sestàs, en la carretera del port de
Sallent, es pot anar des d'aquest lloc, amb pocs quilòmetres, a la
vila del mateix nom.

Des de la vila de Canfranc pot fer-se una altra excursió molt
atractívola; tal és la del cercle d'Ip. Per això, en sortir de la vila es
segueix la carretera de França 5 minuts amunt; allí es deixa, tra-
vessant el riu Aragón pel pont d'Arriba, i s'emprèn la pujada pel
vessant de la ribera, fins a trobar el barranc que davalla d'Ip, lloc
on s'estimba per un salt, envoltat de grans penyals. Passat el
barranc, cal guanyar la part superior del salt, pujant per la Solana
i pels aglevats i boixos de les Loseras, entrant a la poca estona en
el bonic bosc de Cenar, de pins negres. Per dintre d'ell es segueix
llarga estona remuntant la ribera d'Ip per la vorera dreta, i a bona
alçària, fins arribar al cubilar de les Negras o d'lp, on hi ha la

cabana dels pastors. Aquesta es troba a més de dues hores de

Canfranc. Poc abans d'arribar-hi es surt del bosc per entrar als
aglevats que ja no es deixen més. Seguint en direcció NE., es
passa al quart d'hora pel cubilar del Borregíl. En aquell lloc s'entra
ja en el cercle de muntanyes d'Ip; als pocs minuts de caminar es

troba l'estany. Total unes 3 hores des de Canfranc.
El cercle d'Ip, es presenta clos per tots indrets menys pel
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ponent, que és per on es verifica el desguàs de l'estany. Pel
N. el forma 1'enesprada serra de 1'Iseria, que el separa de la
comarca d'Izas, que acabem de recórrer. Pel migjorn queda tancat
pel massís de Collarada, que en extesa cinglera parallela a l'ante-
rior, cau aplomada sobre el fons del cercle; en ella es destaquen,
a la faisó de torres de molt difícil escalada, llur mugró o cim ter-
menal, í els aguts esqueis que anomenen al país los Campanales,
un d'ells amb un gros forat de banda a banda.

Aquestes dues aliníacíons muntanyoses, que avençant cap a
ponent, cauen ràpidament sobre la ribera de Canfranc, es solden
a la capçalera del cercle, formada per la continuació de la serralada
de què hem parlat en tractar d'Izas í de la Canal Roya; mes, en
aquesta secció, es presenta aquesta, amb un aspecte del tot desllo-
rígat. Un seguit de puntes í malls de pedra escorxats, separats per
aspres bretxes plenes de neu, apareixen en ella, amb llurs repeus
rublerts de tarteres. Tals són els pics de Sorrosal; el d'Ezcarra,
veritable punta de llança; el de Bucuesa; la Pala de las Rayas; el
cim oriental de Collarada, etc., etc.

El fons del cercle está format per terrasses ondulades plenes de
tarteres í, en part, d'aglevats; al fons es troba l'estany. Aquest,
emplaçat a 2119 metres sobre el nivell de la mar, és de forma allar-
gada, amb el costat major orientat de E. a O., la seva llargària és
d'uns 1200 metres, í el seu sobreíxidor pel costat occidental forma
un petit barranquet, que als pocs minuts de recorregut, desapareix
sota el sòl completament. No lluny, als vessants de Collarada,
es veuen brollar unes caudaloses fonts, anomenades de Paxarica,
que són les que formen el barranc d'Ip fins que desaígua a
l'Aragón.

El cercle d'Ip, és un dels cercles calcaris dels Píreneus que ofe-
reix un estat de transformació més marcada, en les seves muralles;
en especial les del fons o del ponent, els conos de dejeccíó arriben
en algunes bretxes gairebé a llur cim, í les abundoses tarteres del
seu fons, ho acaben de testímoniejar. Per això, és un espectacle
estrany í ensems fantàstic el que ofereix aquell conjunt, amb el
solitari estany de lletoses aigües, guardat a l'entorn per un seguici
de pics de fosca color i ferreny aspecte.

Ara per completar l'aplec d'excursions per aquesta vall, passo
a descriure l'ascensió al cim més alt de les muntanyes de Canfranc,
la Peña-Collarada, que efectuí el darrer estiu des del poblet de
Víllanúa, guiat per en Díonís Pérez, majoral dels pastors que cui-
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Vista general de la vall de Canfranc

Vila de Canlranc
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Panorama de Peña Collarada des de Soba

CLO. J. SOLER

Peña Collarada des d'lp
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Cercle i estany d'lp

Panorama des de la canal de Bucuesa
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den els ramats de l'acabalat propietari d'aquell poble, conegut meu,
el Sr. Escartín.

Arribat a migdia del 10 d'agost en aquell poble, que, com he dit,
es troba al fons de la ribera de Canfranc, a la vorera esquerra del
barranc d'Arraguás, í a 887 metres sobre el nivell de la mar, vaig
dinar a casa d'aquell senyor, que em tractà amb aquella franquesa
no exempta de dignitat, tan pròpia del carácter expansiu í noble de
bon aragonès. En haver dinat, sortí d'allí acompanyat del meu
guía, amb l'objecte d'avançar temps per a l'endemà. En sortir de
Víllanúa, abans d'entrar al pont de l'Aragón que porta a la carre-
tera, tombàrem al N., per darrera d'una casa í prenent un camí de
ferradura, començàrem la pujada pels vessants de Letrás, entre
camps de conreu í boixos. Al poc rato vàrem travessar les obres
d'explanació del ferrocarril, seguint amunt per la pedrera de Mos

-casecho amb una hora i mitjà des de baix. Allí prenguérem la
direcció N., parallela a la vall, que anàvem dominant des del fons
fins als encínglerats massissos de Liserín, í de la bretxa de Borau,
per on s'estén l'ampla clotada del port de Gabardito.

Mitja hora transitàrem per aquell alegroí camí, fins a entrar en
el barranc de Sasuz, endinsant-nos en una espessa boscúria
d'avets í pins, pujant pel fons del barranc, sempre envoltats pel
fullatge; fins que vàrem guanyar la part superior, en els plans ano-
menats de la Trapa, entapíssats de verds aglevats i de claps de
pins. Girant a l'esquerra emprenguérem sobtada pujada pels
penyals anomenats Las Rayas, deixant ja el bosc. En aquesta zona
es troba el terreny completament somogut, el sòl está format per
roques calísses grisenques Esberlades de tots indrets, semblant
una massa d'escòries en refredar-se; degut a aquest fenomen geo-
dinàmic es poden observar allí molts esfonsaments del sòl, en pre-
gons forats; això fa que en tota aquesta comarca alterosa, no es
trobi cap font, inconvenient que els pastors de les cabanes d'aque-
lla encontrada subsanen, recollint i fent fondre la neu que omple
aquells forats.

Part d'amunt de Las Rayas, entràrem ja en els alts rasos que

sostenen el cim de Collarada, i als pocs minuts de travessar els

aglevats en direcció O., vàrem arribar a la cabana de Collarada,

on havíem de passar la nit.
Aquest refugi és ben necessari, pels que no volen fer l'ascensió

del pic en una sola estrícada des de baix de la vall, puix a no ésser

la cabana de Marañán, que es troba al llevant i més baixa, no

hi ha cap altre refugi en aquella enlaírada plataforma. Allí,
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a 1830 metres d'altitud, en companyia dels pastors, férem un bon
àpat en què no mancà carn fresca í les tradicionals migas.

L'endemá abans de fer-se clar, ja ens trobàvem, el guia i jo, dis-
posats a envestir la pujada que ens calia fer fins al cim; mes per
allò que diuen «l'home proposa í.....», nostre delit hagué de repri-
mir-se, en vista del dolent jorn que se'ns presentava. He dit dolent,
i més que dolent, era pèssim. Una freda í persistent plugeta
d'hivern, barrejada amb borrallons de neu, anava caient tranquila-
ment, en mig d'un tou de boira espessa i llefiscosa que impedia la
visió a pocs passos. Res d'anar a veure vistes; a dins altra vegada.
¿Sabeu lo llarg que es fa el dia amb semblant temps, passat en un
espaí de no gaire més d'un metre quadrat en qué han d'enquibir-se
cinc homes,.i on amb prou feines us podeu estar drets, puix el fum
us ofega? Doncs, d'aquesta faisó vaig haver de passar aquell jorn
inacabable, en la cabana de Collarada. Us asseguro que em calgué
treure de mes pregones reserves, tota la filosòfica resignació, per
fer front en aquell desesperant per força. Emperò la perfídia, qua-
litat de qué han de fer un bon acopí tots els excursionistes que
transiten per les muntanyes, em féu guanyar el plet, puix l'endemà
el temps em recompensà amb una bona diada.

Ja us podeu imaginar, en fer-se día l'endemà, amb quin delit
trescàrem tots dos per aquelles costes d'aglevats, desafiant l'aíret
glaçat que ens enviava la neu caiguda la vigília, i com ens enfilà-
rem per l'escorrencada xemeneia que forma el mugró encinglerat
del cim de la Peña Collarada. Dues hores curtes empleàrem des
de la cabana, sense descomptar l'aturada que férem a la font dels
Campanales, bo í contemplant els aguts esqueís d'aquest nom.

El cim on ens trobàvem està a 2880 metres sobre el nivell de
la mar, i forma un petit planell circular d'uns 6 metres de diàmetre,
envoltat per cingleres a plom, que vistes de lluny, Ií donen l'aspecte
d'un mugró semblant al nostre Sant Llorenç del Munt. D'aíxó, li ve
el nom, que, segons l'ortografia dels dialectes de l'alt Aragó hauria
de dir-se'n Peña-Collarata, semblantment com la Peña-Foratata en
la veïna vall de Tena. L'explicació que dóna d'aquest nom el senyor
Mallada, de collada dorada, per raó dels reflexes que el sol pro-
dueix en aquesta muntanya, vista de lluny, no em sembla prou ve-
ritable; í molt menys encara la significació que del mateix, fan
constar les guies franceses, de Peña Collarada sinònim de penya
roja, anomenada així pel color de les roques (sic) quan als ulls
de tothom tals roques apareixen grisenques í no roges.

Aquesta ascensió es fa amb relativa facilitat, menys per la
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xemeneia del cim; emperò no pot dur-se a terme per qualsevulla
costat, puix com he dit, les terrasses superiors formen una plata-
forma encinglerada per tots indrets. Els passos per arribar a la
cabana on nosaltres férem nit, í per conseqüent al cim, són: 1. ef, el
de la collada de 1'Espata, pels que procedeixen de la vall d'Acu-
muer, seguint per Marañàn; 2. 0n , el que puja de la ribera d'Ip, i
passa per Pino-bajo; 3. er , el Paso-ancho pels que vénen de Can-
franc, i 4• rt , el que nosaltres seguírem pel barranc de Sasuz í la
vall de la Trapa. Els altres indrets del seu ample circuit són ínac-
cesíbles.

Al cim de la Peña-Collarada construí una piràmide de pedra
seca l'insigne comte Russell, el més gran coneixedor del Pireneus,
ell fa un xardorós elogi del gran panorama que des d'aquell cim es
descobreix, «Com si us trobéssiu dins la barqueta d'un aerostat»
diu. Això m'estalviaria d'afegir el meu modest comentari d'admi-
ració per aquell caos de pics (paraules seves), que tanquen l'horitzó
per llevant i pel N. amb el pic de Mídí d'Ossau, la imposant massa
de Balaítous, amb el seu glacíer que cau gairebé a plom, sobre
d'aquell erissament de puntes de l'admirable regió de Piedrafita, la
monumental carcanada dels monts d'Enfer o de Pondellos, esglao-
nats amb les muralles del Tendenera, i, en darrer terme, els estesos
glacíers del Vignemale i del Mont-Perdut, que relluen com espills.

De la banda del baix Aragó, es dominen onades i més onades de
serres esfumades en la calitxa on les de Guara i d'Oroel semblen
senzilles margenades.

Mes, de tot, el que més sorprèn, és el primer terme que s'albira
des d'aquell balcó a 800 metres a plom, que es desenrotlla amb
l'estrany cercle d'Ip, ombrívol, fantàsticamet enrondat per aquelles
muralles nevoses, que s'allarguen per la Lana Mayor í Peña Telera,
fins a sobre la vall d'Acumuer. Es sens dubte la Peña-Collarada
un punt de vista únic, per apreciar en el seu gran conjunt un dels
cercles més estranys dels Pireneus.

Amb aquesta ascensió que acabo de ressenyar dono fi a l'aplec

d'excursions per la vall de Canfranc; i per termenar en poques
paraules, vos recordaré que amb les meves descripcions de les
valls d'Ansó, d'Hecho, d'Aragüés, d'Aísa í de Canfranc, he procu-
rat donar-vos una idea encara que somera, que us haurà resultat

confusa, cony cosa meva, del que són aquestes valls, que formant
la conca hidrogràfica del riu Aragón, foren com ja vos diguí en

tractar de la història de Jaca, el casal on es bressolà el comtat
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d'Aragó, precursor del reialme que havia d'ésser temps a venir el
patrimoni del nostre gran Berenguer. Elles conviden a l'estudi dels
costums, indumentària í dialecte, sobretot les dues primeres, i de
llur admirable topografía, tant al excursionista saberut com al
senzill tafaner.

Deixarem, doncs, enrera aquesta, diguem-ne primera sèrie del
nostre recorregut pels Pireneus de l'alt Aragó, per entrar més
endavant, i comptant sempre amb la vostra benvolença a la conca
del riu Gállego, la regló dels Alts Pireneus centrals, la sens rival
vall de Tena.

Gener de 1911.

t JULI SOLER

L'Urgellet

L
A comarca de l'Urgellet és molt caracteritzada per distints
aspectes: topogràfic, tradicional, històric i toponímic en els
noms termenals que arreu la limiten.

Ocupa una gran extensió de territori; circumdat per alterós
muntanyam, i recluït per grandiosos engorjats en els passos dels
seus dos rius Segre i Balira. Al centre té la formosa plana de la
Seu, ornada de fruiterars, pastures í bells conreus, í, en els caients
de les serres, valls tant xamoses com la de Castellbó í altres ribe-
rals de qué parlarem. El Balira entra a la Plana de la Seu, on
s'ajunta amb el Segre, pel passant estret d'Arcabell; el Segre, sor-
tint dels engorjats del Baridà, hi penetra per ]'estret de les Caba-a
notes en el renomenat pont d'Arseguel. En sortir de la plana tra-
vessa els continuats engorjats dels Tres Ponts, el Forat d'Organyà,
els Esplovíns í el Grau d'Oliana, sortint allí de la comarca a ('en-
trar en la bella horta d'Oliana.

Alguns dels que s'han ocupat de l'estudi o delimitació de les
comarques, entre ells Mn. Font i Sagué, fan termenar l'Urgellet a la
sortida de] pla de la Seu, a l'entrada de l'estret o engorjat dels Tres
Ponts, deixant a fora tota la ribera d Organyà í la Seu, la vall de
Cabó í la vall de Lavança. Res més separat de l'equitat, de la deli-
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mítacíó orogràfica, dels antecedents històrics, de la tradició í de la
veu popular. La comarca de l'Urgellet havia constituït en conjunt
la part més essencial del vescomtat de Castellbó, antic vescomtat
de l'Urgellet. Les vícíssítuds històriques feren que, emancipat el
vescomtat del comtat d'Urgell, prengués variades orientacions
segons els resultats de les lluites continuades i els pactes de famí-
lia que feien créixer o minvar el patrimoni. El vescomtat de Cas-
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tellbó apareix sovint al comptat de Foix, altres vegades al comtat.
de Cerdanya í fins alguna volta al regne de Navarra. En les qües-
t í ons motivades seguidament entre el vescomtat i la mitra d'Urgell,
alguns pobles de la rodalia passen a voltes d'una a altra jurisdic-
ció. En dividir-se l'esmentat vescomtat en quarters, apareixen
Organyà í Lavança com a caps quarters. La veu popular anomena
ribera de la Seu a tota la vall del Segre fins a la sortída del Grau

d'Oliana. Els noms termenals enclouen la comarca en tota la seva

delimitació, com podrem anar observant. Els monuments megalí-
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tics observats encara en alguns dels extrems de la comarca ens
acaben d'orientar.

Les comarques que afronten amb l'Urgellet són: la Vall d'Ando-
rra, la Cerdanya, el Bergadà en un petit extrem, la comarca del
Cardener, la Ribera de] Segre o de Pons, la Conca de Tremp, també
en un petit extrem, i el Pallars.

Anem a examinar les confrontacions. El límits E. i SE. amb la
Cerdanya, Bergadà i Cardener els assenyalàrem ja en ocupar-nos
d'aquelles comarques. Indicarem solament que corren per la serra
de Bescaran, pas del Segre en el Pont d'Arseguel o estret de les
Cabanotes í serra de Cadí fins al cim de Comabona, serra Pedre-
gosa, pla de les Bassotes, Collell i Pedraforca, serra del Verd, port
del Comte, Tossa Pelada í serra de Cambrils confrontant amb la
comarca del Cardoner.

El límit S. í SO. el forma el Turb, pua ardida que s'enlaira a
1681 m., i la derivació de serra que s'encara amb la serra d'Aubens
en el Grau d'Oliana formant I'entall del grandiós engorjat.

El límit N. amb la Vall d'Andorra el formen de llevant a ponent
el cap de la serra de Bescaran, baixant per la serra de Calvinyà al
Runer o riu Ner fins a la seva unió amb el Balíra, remontant d'allí
la serra d'Asnurri i Civis, i els cims de la serra d'Os.

Formen el límit O., amb el Pallars i Conca de Tremp, les ser-
res que separen el Segre del Noguera Pallaresa seguint de N. a S.
en el límit d'Andorra per coll de l'Ars, 1930 m. alt.; ras de les
Conques, 2141 m. alt.; coll de la Basseta, 1730 m. alt.; Sant Joan de
l'Erm, 1710 m. alt.; cim de la Torreta de l'Orri o coma de Rubió,
2438 m. alt.; serra de Gíols; coll de Cantó, 1715 m. alt.; coll de
Tahús; serra del Boumort, 2082 m. alt.; coll d'Ares i serra d'Aubens.

El riu Segre quan entra al pla de la Seu per les Cabanotes
porta la direcció de llevant a ponent fins a Montferrer avall de
Castellcíutat, on es decanta vers al S. O. fins al pla de Sant Tirs
on pren decididament la direcció a migjorn fins a la sortida de la
comarca. Els afluents principals del Segre fins a l'engorjat dels
Tres Ponts, són el Balíra, que procedeix d'Andorra i va a desaiguar
al Segre sota Castellcíutat; la ribera de Castellbó, que baixa de les
muntanyes de Sant Joan de l'Erm í desaígua al peu d'Adrall; el riu
Noves, que baixa del repeu de coll de Cantó. A l'esquerra aflueixen
la ribera de Vilanova del Banat, provinent del Cadí; la de la Basti-
da, procedent de sota el coll de Creus en el propi Cadí i que ve a
caure al riu davant de la Seu; més avall, prop dels Hostalets de Tost
recull el Naviners i el Tost, provinent del Montsech o Cadí de Tost.
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El riu Segre entra a 1'engorjat dels Tres Ponts; í davant de les
ruines del famós i antic Priorat del propi nom se li ajunta el riu
Lavança, de llarg í accidentat curs, que és el seu afluent principal
després del Balira. Passat el nou engorjat del Forat d'Organyà,
arreplega a la dreta la ribera de Cabó, que es forma en els caients
del Boumort.

En avall d'Organyà, avall de] Pont d'Espí, arreplega el Segre
a l'esquerra, la ribera de Canelles, o de Perles, que baixa en distints
brancals dels arreplecs del gran massís de la serra del Port
de] Comte, i se lí uneix a la dreta la riera de Nargó í el Monta-
nícell.

En tres seccions pot dividir-se la comarca: la plana í les valls
afluents a la mateixa des del Baridà a I'engorjat dels Tres Ponts;
la ribera en avall fins al Grau d'Oliana, i la vall del Lavança.

Comarca tan accidentada que varia des de 500 m. alt, en la seva
part més fonda, 690 m. en la ciutat de la Seu, í altituds de 2.000 a
2.600 m. en els cims enlairats del Cadí. serra del Port, Boumort,
muntanyes frontereres del Pallars i Andorra, té aspectes diversos,
tots ells molt interessants, pintorescos í grandiosos.

Els productes de la terra són també molt diversos, des dels frui-
terars de la Seu als pasturatges dels cimers. Els boscos grandio-
sos, en especial de pins i avets, hi són encara en abundància.

Campen els isards en les altes serres, í la caça en general és
abundosa encara que molt perseguida. En els rius s'hi pesquen
truites en determinats indrets, i, correntment, barbs i anguiles.

Els pobles de muntanya tenen les cases cobertes de llicorella.
El clima és molt fred i agre en la part alta, en els alts dava

-]lants de la serra; temperat i suau en els pobles de la plana.
La principal riquesa mineral està representada pels meners de

ferro i platí de Cívis, coure í ferro de Pallerols, sofre de Tahús i
carbó de la parròquia d'Ortó.

Els noms termenals en els límits de la regió, com hem dit, ens
donen molta Llum sobre la mateixa. Vegem-ne alguns: Arcabell,
en la frontera d'Andorra, al peu de] Balira, és molt signíficat; Cal-
vínyà o Ca Albinyà, que ens assenyala fita; Bes-caran; Arabell;
coll d'Ars; col] de Cantó; serra d'Ares, en la frontera de] Pallars;
Arcabell, en la muntanya de Civís; Arfà; Pallerols; Castellars;

Adraent, (Aragent, en antics documents); coll de Mola i riera de
Mola, entre aquesta comarca i la de] Cardener; Tossa Pelada i Per-
les, en la serra del Port; Peramola, poble fora de la comarca i a la
sortida de la mateixa després de] Grau d'Oliana.
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Componen la comarca 32 ajuntaments amb els quals van com-
presos una ciutat, la Seu d'Urgell; 5 viles, Organyà, Tuxent, Cas

-tellcíutat, Arfà i Castellbó; í 80 pobles i Llogarrets, amb un con-
junt de 18.000 habitants.

Es troben en la plana i prop dels rius Segre i Balira, la Seu
d'Urgell, capitalitat de la comarca, cap de partit i bisbat de la
Seu, situada a 690 m. alt., í compta amb uns 4.000 habitants. La
catedral es del segle xi, molt modificada, de tres naus, amb un
altar semblant al de la catedral de Barcelona, í els claustres són
romànics amb una ala reconstruïda. Els carrers són típics, princí-
palment el carrer Major i el de Santa Maria. Conserva encara els
antics portals de Cerdanya, d'Andorra, de Sant Agustí í de Pera-
mola. Com a edífícis moderns té el Seminari, Palau bisbal, Sagrada
Família í Asil de Sant Joseph. Als seus afores hi ha belles arbre-
des prop del riu, hortes, jardins í fruiterars.

Segre amunt, a la part dreta, prop de la vall de Bescaran hí ha
Estamariu, encastellat dalt d'un penyal alçat a 1085 m. Conserva
una antiga església romànica molt interessant, amb elegant absis
central i cobertes de llicorella, i les ruïnes de l'antic castell dels
vescomtes de Castellbó fronterer amb la Cerdanya.

A la part oposada del Segre hi ha . Alàs, que forma ajuntament
amb la parròquia de Torres, més endinsat en la muntanya i està
dominat per un castell de l'antic vescomtat.

Segre avall trobem Castellcíutat, vila de 500 habitants, enlai-
rada en un cap de serrat. encarant-se amb la Seu í damunt l'aigua-
barreig del Segre i del Balíra.

Segueix la Parròquia d'Ortó separada pel riu a la seva banda
dreta i unida municipalment amb els pobles Gramós i Adrall, on
el bisbat tenía un castell. Aquesta parròquia era de la jurisdicció
civil de la mitra de la Szu, sovint disputada pels vescomtes.

Riu avall es troba, també a la dreta, Noves de Segre que fa
ajuntament amb els pobles d'Argestues, Bellpuy, Beren, Malgrat í
Miravall, que s'abriguen en els replecs de la planada o en . els fal-
dars de la serra d'Ares.

A la vorera esquerra es troba la petita vila d'Arfa que forma
amb els caserius de Coma, La Freyta í Navíners un municipi de 450
habitants. Aquesta vila era del senyoriu del Capítol de la Seu.

Més avall, prop del riu í de la carretera, hí ha el poble de Pla
de Sant Tirs í raval de La Ferrería.

En amunt de Noves í a la dreta també del Segre, hi ha el poble
de Castellàs que form'. ajuntament amb Biscarbó, Latorre í
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Junyent, en la vall de la ribera d'aquest últim nom. Castellàs i La-
torra tenien fortaleses del vescomtat de Castellbó. Junyent, més
amunt, encara que en aigües del Segre, correspon al Pallars i per-
tanyia al vescomtat de Vilamur.

A migjorn de Castellàs, al repeu de la muntanya d'Ares, hi ha
el poble de La Guàrdia d'Ares ajuntat amb els d'Ausas, Espahent,
i Trejubell. El castell de La Guàrdia estava al límit del vescomtat.

Arabell, que forma ajuntament amb Bellestar, Campmajor i
Montferrer, es troba a la dreta de] Segre, enlairat í a bona distància
del riu.

La històrica vila de Castellbó es troba en el fondal del seu ríbe-
ral, a la part dreta del riu Segre i a llarga distància del mateix.
Està situada a 780 m. alt., i compta sols amb 200 h. És una població
típica, essent dignes d'especial menció l'antiga Collegiata amb apre-
ciables detalls ogivals, la bella creu de terme, í l'ímatge venerada
de Sant Fum. Dista 4 hores de la Seu í està dominada per un turó
on s'alçava el castell senyorial.

El municipi de Vall de Castellbó que s'estén en amunt de la
seva extensa vall, en els calents de les serres de coll d'Ars, Burch
i Ferrera al N. í de Coma de Rubió a ponent, està integrat pels po-
blets d'Albet, Avellanet, Carmeníu, Les Heres, La Roqueta, Santa
Creu, Sant Andreu, Sarcerol, Sallent, Sendes, Seíx, Solanell, Tur-
bíàs i Vilamitjana, comprenent entre tots, sols uns 450 h. En
aquest districte municipal hí ha el santuari de Sant Joan de l'Erm,
a 1700 m. alt, i la torreta de l'Orri que s'aixeca a 2439 m. alt.

Més al NO., al repeu de la muntanya del Ras de les Conques, en
aigües caients al Balira, a 1530 m. alt., hí ha el poble d'Ars, que
forma ajuntament amb els de Sant Joan Fumat, Ferrera i Mínís-
trells. Té un castell roquer enrunat que defensava el terme del ves-
comtat de Castellbó.

Més al NE., també en aspre territori, a 1535 m, alt., prop de la
frontera d'Andorra, hi ha el rònec í solitari poble de Civís que for-
ma ajuntament amb els d'Argolell, Arduíx, Asnurri i Os, no menys
mesquins i pobres. Bells llocs de pintoresques excursions.

A la banda esquerra del Balira, fronterer amb Andorra, hi lla el
poble d'Arcabell en una petita vall. Es troba a 1170 m. alt., í té ad-
junt el veïnat de La Farga de Moles, que porta també nom termenal.

Balira avall, anant a la Seu, hí ha el poble d'Anserall, a 740 me-
tres alt., formant ajuntament amb Estelareny, Calvínyà, Llírt i Mor-
ters. En aquest poble hi havia l'antic monestir de Sant Cerní de

Tavernoles, del qual resta molt poca cosa.
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A la serra de Bescaran, a l'esquerra del Balíra í dreta del
Segre, hí ha el poble de Bescaran, a 1350 m. alt., que té una esglé-
sia romànica amb alt í elegant campanar quadrat, i conserva les
ruïnes d'un antic castell termenal del vescomtat de Castellbó.

Sota els calents de la serra de Cadí hi ha el municipi de Serch,
que reuneix amb el poble del seu nom els altres escampats poblets
de Ges, Ortodó, La Bastida d'Ortons, Vilanova del Banat í Lletó.

Sota els estreps del Montsec o Cadí de Tost, a l'esquerra del
Segre, hi ha el municipi de Tost, que ajunta amb aquest poble els
de Castellar, La Bastida, Montant, Sabanya, Torà i Hostalets de
Tost, aquest ultím prop del riu.

Fins aquí els pobles que es troben en el pla de la Seu í vessants
de les seves altes muntanyes.

A l'enclòs dels engorjats, des del de Tres Ponts fins al Grau
d'Oliana, estan situats els municipis d'Organyà, Coll de Nargó,
Montanicell, Cabó, Tahús, Fígols i Alinyà.

Organyà és una antiga vila al peu del Segre, de típic caràcter,
que compta amb 1150 h., í era cap d'un dels quarters del ves-
comtat de Castellbó. Té rònecs i antics carrers í una antiga esglé-
sia románica de la seva històrica collegíata.

Coll de Nargó és un rònec poble pintorescament situat en el
pendent d'un serrat a la dreta del Segre. Té 725 habitants junt amb
els poblets d'Aubàs, La Massana, Les Masies, Sant Miquel i Santa
Eulària escampats pels replecs de la serra.

Montanicell, en la part dreta del Segre, a part del riu, serra
amunt, a 1105 m. alt., en el límit de la comarca, té agregats els po-
bles de Estremós, Prats, Sallent, i Valldarques. Era als límits me-
ridionals del vescomtat de Castellbó í el seu nom és termenal.

Cabó es troba en l'aspra í ampla vall del seu nom, que s'uneix
al Segre part d'amunt d'Organyà, a la sortida de l'engorjat de Tres
Pons; s'origina en la serra del Boumort. Forma ajuntament amb
els petits poblets de Senyús, Pujalt, Vilar i Ares situats més o
menys enlairats en la pròpia vall. Ares es troba a dalt de la serra
del seu nom, que indica terme, i és fronterer amb el Pallars. Prop
de Cabó hí ha un dolmen.

Tahús es troba enlairat a 1510 m., al NE. de la serra del Bou-
mort, í té a ponent la muntanya dels Castells í la de Cuberes. Es
troba, junt amb el seu agregat Castells, en el terme occidental de la
comarca í del vescomtat de Castellbó.

Fígols ocupa els calents de les aspres í rectes serralades de l'es-
querra del Segre, en els engorjats. Té adjunts Canelles, Aubach,
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Romanius, Boloríu, Tresponts í Boltrera; tots ells esquerps í rònecs.
La vall de Fígols desaígua davant d'Organyà; les de Perles í Cane-
lles, prop de Pont d'Espí, davant de Coll de Nargó.

Alinyà, que es troba a 1025 m. d'altura, té agregats els poblets
d'Alsina, Forn, Llovera, Perles, Pujol, Sorts, Vall Baixa i coll de
Boix. Pertanyia el terme, que es troba en els alterosos calents del
massís del Port del Comte, del Coll de Cambrils í Morro del Turb,
al comtat de Cardona. El Turb es troba a 1621 m. alt..

La vall del Lavança, comprèn els ajuntaments de Jossa, Tuxent,
Fòrnols í Lavança.

Jossa es troba a 1380 m. alt., en un tossal dominat per l'església
í les ruïnes de l'antic castell senyoríal dels seus propis senyors, í té
adjunta la parròquia de Cerneres.

Tuxent vila de 400 h., a 1225 m. alt. Antiga església parroquial
en un tossal (Tossent) unió del Jossa í del Mola, senyoriu de la Seu.

Fòrnols forma un municipi amb Cornellana i Adrahent (Ara-
gent). Havia pertangut al vescomtat de Castellbó.

Lavança és un extens municipi que comprèn Montargull, Sant
Pere, Ossera, Císquer, Sorribes, Pradínes, Banyeres, Masroig í Coll
d'Arnat en la serra de Montsec.

-- CÉSAR A. TORRAS

Bíblíografía
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. —LeS Guilleries.— Un fullet

en 12.°, 52 pp. i un mapa. —Barcelona 1924.

LES GUILLERIES. — Terra de tradicions i llegendes, exerceixen
una misteriosa atracció damunt l'excursionista novel]. De més di-
fícil accés que altres encontrades, per la seva peculiar naturalesa,
causa també d'un deficient sistema de comunicacions, queda quel-
com arreconada en els programes d'excursions dels que es dedi-
quen a recórrer els bells indrets de la nostra terra. A tal retraïment

ajudava també la manca d'una guia de la regló.
Així s'explica l'altíssím interès amb qué era esperada la pu-

blicació d'aquest fascicle que el CENTRE EXCURSIONISTA tenla
anunciat, í que ara acaba de aparèixer. Està integrat per la des-

cripció general de la comarca, diferents itineraris detallats que
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permeten formar una completa xarxa de excursions i un mapa.
Hem dit que la visita a les Guílleries desperta una máxima cu-

riositat, i el que per primera vegada les recorre no queda pas dece-
but; puix aquesta regió mig-partida pel Ter, está curulla de belleses
naturals. La seva característica la formen els cingles colossals, mu-
rallam tallat a plom que empresona profundes barrancades, engor-
jats i congostos, alguns d'ells de gegantines proporcions, que acu-
sen el treball míllenari dels corrents d'aigua, al cap dels quals
figura el riu Ter, que travessa tota la comarca amb repetides gíra-
gonçes, i els seus principals afluents, rieres Major, d'Osor, de Rupit
í de Tavertet. Seguir el curs d'aquestes, princípalment el del Ter i el
de la riera Major, és un continuat encís per a l'excursionista, que
pot admirar, a més, llurs nombrosos saltants.

La vegetació de les Guílleríes és encara abundosa, amb riberes
poblades de verdor í ufanoses boscúries de castanyers i faigs, de
roures i alzines.

L'aímant de la muntanya troba esplai petjant cims albiradors:
el Matagalls, a migjorn, de més de 1.700 m., en el límit de la comar-
ca; Sant Miquel de Solterra, culminant la part de llevant; Porta Ba-
rrada; Tavertet; El Far..... encastellats, en cingleres espadades, do-
minadores de profundes valls.

La història í la tradició han deixat preades relíquies en aquestes
encontrades, des de les trobades en els monuments prehistòrics de
Rupit i Tavertet, als vivents testimonis del passat: les ruïnes de cas

-tells i casals senyorials, monestirs, santuaris, esglésies i ermites, en
tal nombre, que acusen a bastament les grandeses d'altre temps.
Mereixen idèntica atenció la munió de pobles bellament emplaçats
í de típic aspecte, a més de clàssiques masies escampades arreu.

Les Guilleríes,.l'obreta de que ens ocupem, que és alhora des-

cripció í guía itineràría de la comarca, está destinada a donar
a conèíxer i facilitar la visita a aquells bells indrets, que per a molts
restaven hermètics. La seva acurada presentació es veu enriquida
amb més de 40 escollídíssíms fotogravats í una portada polícroma,
mereixent una menció especial el mapa itinerari que l'acompanya,
per ésser el primer i únic publicat a escala de 1 : 100.000 (1 cm. per
quilòmetre), ben apreciable per 1'excursíonísta, que pot consultar-hi
els camins, cursos d'aigua, relleus principals i situació d'edificis í
poblats, dibuixats a diferents tintes.

Creiem que aquesta nova publicació, afegida a la llarga llista de
produccions del CENTRI EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, víndrà a
prestar un bon servei a l'excursionisme catalá.
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Cròníca
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 MAIG DE 1925

CONFERÈNCIES I EXCURSIONS.—Els dies 1 i 8, el senyor Bona-
ventura Bassegoda donà dues conferències amb el tema: Visions
de Pedralbes, les quals foren illustrades amb una nombrosa collec-
cíó de diapositives inèdites degudes al senyor Joan Nonell í Febrés.

El día 15, el senyor Joan Danés í Vernedas donà una conferèn-
cia sobre Les obres de restauració del monestir de Sant Joan de
les Abadesses, íllustrant el seu treball una nodrida colleccíó de
diapositives fetes per diversos socis. Com a complement d'aquesta
conferència s'inaugurà el mateix dia una notable exposició de
fotografíes, que constituí una completa informació documental
de tant interessants obres.

El día 22, el senyor Miquel González í Llubera donà una confe-
rència sobre Ascensions a la Pica d'Estats. Aquesta descripció fou
també illustrada amb una colleccíó d'interessants diapositives.

El dia 25, s'inaugurà una exposícíó de fotografies de núvols,
obtingudes per la FUNDACIÓ CONCEPCIÓ RABELL I CIBILS, VÍDUA
ROMAGUERA. A l'acte de la inauguració, el Dr. Eduard Fontseré
donà una conferència sobre l'Observacíó i significació meteoro-
lògica dels núvols.

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA. — Aquesta Secció organitzà per al día 3
una visita als clàssics jardins d'El Laberinte, situats a Horta; els
dies 9 í 10 una excursió a la Costa Brava, seguint l'itinerari de
;Palafrugell al Far de Sant Sebastià, Llafranc, Calella í Palamós
el día 21 es féu una visita als jardins de la Villa Amèlia, de la
senyora Vídua de Folch; í els dies 30, 31 í 1.er de juny es féu una
excursió al Bergadà, seguint l'itinerari de Bagà al Santuari de
N. D. del Gresolet.

SECCIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA. — Organitzades per aquesta
Secció es feren: el día 3 una excursió al Montseny per fer una
ascensió a la serra de les Agudes, per la vall de Sant Marçal i la

cresta septentrional; el día 10 a les Guilleries, i el dia 17 al castell.

de Montsoriu i a la riera d'Arbúcies.
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SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA. —Les excursions efectuades
per aquesta Secció foren: el día 3, a Rubí per tal de visitar el forn
de terrisseria ibèrica, descobert en el lloc conegut per Can Fatjó;
el día 10, es féu una visita a la Casa de la Ciutat per tal de conèixer
la nova decoració del Saló de Cent; el día 17, anaren a Argentona;
el dia 24, es visità la Casa-Museu Amatller, per tal de veure el
sepulcre romà -cristià, descobert a la nostra ciutat, i el-dia 31, es féu
una excursió a Vilafranca del Penedés.

Els dies 6 i 13, el senyor Alfons Par donà dues conferències
sobre Shakespeare. En la primera comentà una collecció de foto-
grafíes i s'exhibiren alguns facsímils d'edicions primitives, l'efígie
del dramaturg í altres documents d'interès shakesperià; í, en la
segona, parlà de les obres dramàtiques, estructura del seu teatre í
vàlua de les mateixes acabant amb la projecció de reproduccions
de quadros deguts al pintors Holman Hunt, Madore, Brocon,
Rosetti, Seslíe, Maclise, Sergeant, etc.

Els dies 20 í 27. el Dr. Josep Salvany donà també dues confe-
rències amb el tema: Tornant de Terra Santa, descrivint, en la
primera, Síria, Turquía, Grècia, Malta í Nàpols; i, en la segona,
Roma, Assis, Florència, Pisa i Gènova; íllustrant les ressenyes amb
una nombrosa i interessant collecció de diapositives.

SECCIÓ D'ENGINYERIA.—Aquesta Secció efectuà, el dia 2, una
excursió a Rubí per tal de visitar la fàbrica de bales de pedra de]
senyor E. Viñas, la de blanqueig, tints i estampats «Rubí Indus-
trial, S. A.».

JUNY DE 1925

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA.—EI dia 26 tingué lloc la Junta Gene-
ral per a l'elecció de càrrecs de la Junta Directiva del CENTRE, la
qual quedà constituïda en la següent forma:

President, Sr. Francesc de P. Maspons í Anglasell; Vice-presi-
dent, Sr. Eduard Vidal i Riba; Secretari primer, Sr. Ricard Luján í
Fayos; Secretari segon, Sr. Joan Sellarás i Vernet; Tresorer,
Sr. Joan Nonell í Febrés; Vocal-bibliotecari, Sr. Josep Franch i
Mestre; Vocal-conservador del local, Sr. Jeroni Martorell i Terrats;
Vocals, Srs. Josep Pons i Soler, Lluís Guarro í Cases, Lluís Estasen
í Pla, Francesc Blasi i Vallespínosa í els senyors Presidents
de Secció.
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SECCIÓ D'ARQUITECTURA. — President, Sr. Josep M. Martino i
Arroyo; Vice-president, Sr. Manuel Mayol i Ferrer; Secretari,
Sr. Joan Vives í Figuerola; Tresorer, Sr. Emili Sala i Pibernat;
Arxíver, Sr. Damià Ribas í Barangé; Vocals, Srs. Marius Gifreda i
Morros, Artur Puig i Riera í Antoni M .  Pujol í Sevíl.

SECCIÓ DE FOT)GRAFIA.— President, Sr. Rafel Degollada i Cas
-tanys; Vice-president, Sr. Rosend Flaquer í Barrera; Secretari,

Sr. Josep M. Vilaseca í Vallbé; Tresorer. Sr. Antoni Bergnes i
Serrallach; Arxiver, Sr. Alfred Bosch i Batlle; Director del Labora-
tori, Sr. Lluís G. Olivella i Arenas; Vocals, Srs. Joan Xicart í Rígual;
Juli Morer i Vílardell i Josep Marimon í Vidal.

SECCIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA. — President, Sr. Ignasi Folch í
Girona; Vice-president, Sr. Joan Pujolar í Marích; Secretari, Sr. Mi-
quel González i Llubera, Tresorer, Sr. Josep M. Estasen i Pla;
Vocals, Srs. Francesc Soler i Coll, Ricard Sagué í Ferrando, Enríc
Llorach i Navarro, Josep M. Guilera i Albiñana í Francesc Freixa
i Cases.

SECCIÓ DE GEOGRAFIA I GEOLOGIA. —President, Dr. Marià Faura i
Sans; Vice-president, Sr. Marius Guerín í Ventura; Secretari,
Dr. Josep R. Bataller i Salvador; Tresorer, Sr. Josep Andorrà i
Viñes; Conservador del Museu, Sr. Josep Closas í Miralles; Vocals,
Srs. Gonçal de Reparaz í Ruiz i Manuel A. Sancristòfol í Arboix.

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA i HISTÒRIA. —President, Sr. Pelegrí Casa-
des i Gramatxes; Secretari, Sr. Timoteu Colominas i Coll; Arxiver,
Sr. Josep Garrut í Sala; Vocals, Srs. Enric Vilaseca i Tock; Manuel
Genovart í Boixet, Joan Bt. a Fonta í Manau i Josep Salvany i
Blanch.

SECCIÓ D'ENGINYERIA. — President Honorari, Sr. Pere Rius i
Matas; President, Sr. Salvador Fuella í Bragós; Vice-president,
Sr. Antoni Ferran í Degríé; Secretari, Sr. Manuel Gumà i Carreras;
Vice-secretari, Sr. Josep M.  Brillas í Oliveró; Vocals, Srs. Víctor
Bultó i Blajot, Ferran Cuito í Canals i Antoni Homs í Ferrés.

SOCIS INGRESSATS DURANT EL SEGON TRIMESTRE DE 1925. —Macià

Ferrando.—Pilar de Quadras i Feliu. — Josep Torras i Gené.

-Rosend Serra i Pagés.—Isolina Viladot í Vinyes.— Antoni Riera i
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Sallarès. —Lluís Fullat i Aragonès.—Jaume Farré.—Enric Casano-
vas.—Rícard Puig í Maroto.— Agustí Comas i Font.—Josepa Farré
í Gomis.—Nicolau Per í Giralt.—Joan Escarrà i Vidal. —Eloi Ca-
talà í Vílà. —Pere Comas í Espasa. — Carles Majó í Falcó.—Lleó
de Grave. —Joan M .  Ruiz i Hèbrard.— Ernest Puig í Font.—Lluís
Xírau i Iglesias.—Andreu Bausili.—Tomàs Xírau i Iglesias.—Bona-
ventura Raurich í Maleras —Francesc Tomàs. — Ricard Whíte i
Sitges.

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA. —LeS visites í excursions organitzades
per aquesta Secció foren les següents: Els dies 30-31 de maig í 1
de juny, al Bergadà, seguint l'itinerari de Bagà, santuari de N. D.
del Gresolet í Pedraforca; el día 11, a Agell on visitaren els jardins
de la Torra Amatller; el día 21, als jardins del Palau de la Mar-
quesa de Castellvell, í els dies 27, 28 i 29, a la Costa Brava per
Cap de Creus, Roses i Cadaqués.

SECCIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA. —E1 día 10, tingué lloc l'acte de
repartiment de premis concedits als concursants que prengueren
part en els campionats í curses d'esports d'hivern, celebrats en-
guany a la Molina, dels quals donàrem ja compte en el número de
maig, considerant acabades les tasques del curs de 1924-1825 amb
un àpat de germanor que es celebrà el dia 14, al Tibidabo.

SECCIÓ DE GEOLOGIA I GEOGRAFIA. —Aquesta Secció, de comú
acord amb la Societat de Ciències Naturals de Barcelona CLUB
MUNTANYENC, efectuà, el dia 7, una excursió geològica als Monjos.

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA. — Seguint la tanda de con-
ferències organitzades per aquesta Secció, el dia 3, el senyor
Pelegrí Casades í Gramatxes dísertà sobre Els Sarcòfags Romano-
Cristians considerats com obres escultòriques; els dies 10 í 17, es
celebraren dues sessions de projeccions dels clixés mes interessants
obtinguts pels socis de la Secció en les excursions i visites realit-
zades durant el curs.

El dia 24, es feu una excursió a Sant Joan de les Abadesses per
tal de conèixer les obres de restauració de l'església del Monestir
í Museu Arqueològic.

Darrerament, el dia 14, tingué lloc l'obertura d'una exposició
d'exemplars fotogràfics d'imatges de la Mare de Déu, del període
gòtic, a Catalunya (segles XIV al xvi). El senyor Pelegrí Casades í
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Gramatxes donà lectura d'un treball de Mn. Josep Gudíol sobre
Les Imatges Vestides. Prengueren part en l'exposició els senyors
Mn. Josep Gudiol, Joan Roig, Manel Genovart i Francesc Blasi. Hi
figuraren 139 exemplars fotogràfics de les imatges venerades en
les esglésies i santuaris de diverses localitats de Catalunya i dels
museus episcopals i locals í de colleccíons particulars.

Noves

PER L'ESTUDI DE LA MASIA CATALANA. —E1S socis del CENTRE
EXCURSIONISTA DE CATALUNYA saben com I'entítat fa ja algun temps
que està treballant en l'estudi de la Masia Catalana, degut a la íní-
ciativa de la Fundació Concepció Rabell, vídua Romaguera, la qual
va dirigir-se al CENTRE per tal que aquest assolís la responsabí-
lítat científica de l'estudi.

Molts elements dispersos han estat reunits per dur a terme
aquest treball que, en essència, consistírà a la publicació d'una obra
monumental que contindrà els diversos estudis que comprèn la
Masia: arquitectura, mobiliari, indumentària, aspecte jurídic, geo-
gràfic, toponímic, etnogràfic i històric, religiós, moral, social i
literari, etc.

En la feina de recerca í d'arxiu es treballa activament, però
aquestes tasques haurien de tenir la cooperació de tots els socis
del CENTRE; sens gran esforç poden aportar un munt de dades d'in-
terès, de fotografies, croquis, etc., referents a algunes masies o
alguna comarca o algun període.

Aquestes dades seran arxivades i formaran part del recull ge-
neral que tindrà com a terme la redacció del llibre que ha de donar
a conèixer a altres terres el que és aquesta casa bastida en tots els
indrets de Catalunya.

No dubta el CENTRE de la bona acollida que es donarà a aquest
prec de collaboració que fa en general a tots els que sentin amor
per la terra í d'una manera especial als seus socis.

EL LLEGENDARI POPULAR CATALÀ. — EI dia 28 de maig, el Sr. Rosend
Serra i Pagès va donar una conferència a propòsit de l'epígraf que
encapçala el present resum.
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Pot entendre's per llegenda, segons el conferenciant, la narració
poetitzada dels fets històrics o tinguts en tal concepte. Unes vega-
des és popular, o sigui, creada pel poble, essent llavors curta, sen-
zilla, amb pocs noms propis i indicacions de data quan no és d'èpo-
ca incerta; í altres cops és erudita, és a dir, creada pels escriptors,
carregada de detalls, amb intervenció de molts personatges, i sol
estar ben precisada l'època.

Ambdues, poden ésser religioses, patriòtiques, fantàstiques, ca-
valleresques, vulgars í amoroses. A més, hí ha els que podríem
anomenar fets llegendaris o llegendetes, de carácter episòdic; so-
vint, nuclis de llegenda, exemplaritats morals o explicacions ingè

-nues sobre orígens dels sers, fenòmens naturals, etc., que vénen a
constituir com una mena de cabal enciclopèdic del poble.

Les llegendes, índependeniment dels assumptes tractats, es refe-
reixen a dos grans ordres d'idees: a la successió de les vicissituds
històriques, o sigui, les cronològiques (així hí haurà les prehístórí-
ques, ibèriques, gregues, cartagineses, romanes, etc.), í a la referèn-
cia dels llocs, o sigui, les tòpiques (orígens, esperits o genís propis
dels diversos indrets í incidents ocorreguts).

Cal també establir la diferència entre llegenda líterària desen-
rotllada pels literats í basada en fets reals o suposats, i història
llegendària, que és la història embellida, com en un principi ho era
tota.

Les llegendes varíen a l'ínfínít pel que respecta als detalls; mes
en essència, no. Hi ha un cert ordre de fets determinats que en
constitueixen les característiques, que són els temes, la semblança
dels quals s'observa fins entre els pobles més allunyats. Sovint, se'n
reuneixen alguns formant cicles, i no han mancat autors que els han
volgut classificar, com En Hahn, que els va reduir a 40, amb nom-
broses variants, í En Baríng-Gould a 33. Aquests treballs, de gran
paciència í erudició a la vegada, faciliten el coteíg entre les llegen-
des de les regions més apartades, conduint a l'averíguacíó d'orígens
í transmissió, ja sigui per vía oral o escrita.

Alguns tractadistes s'han ocupat de les lleis que regeixen les
llegendes, essent les més senzilles, les formulades per en Raul
Rosíères, que es redueixen a les següents: 1. a , dels orígens: entre
tots els pobles d'una mateixa capacitat mental, la imaginació pro-
cedeix d'una manera análoga í arriba sovínt a creacions llegendà-
ries semblants; 2. a, de les transposicions: a mida que l'anomenada
d'un heroi va perdent-se, la llegenda creada per honorar-lo, se
n'aparta í es fixa a un heroí més famós; í 3. a , de les adaptacions:
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tota llegenda que canvia de medi ambient, es transforma per adap-
tar-se a les condicions etnogràfiques í socials del nou medi.

Les llegendes són la poesía del passat, marquen l'esperit racial
í no solament se les ha de considerar com un entreteniment ínteres-
santíssím, sinó com un estudi auxiliar de la història i font perpètua
d'inspiració per a tots els artistes. Els pobles que les estimen, do-
nen prova de llur vitalitat, i com que els corrents moderns fan des-
aparèixer depressa les tradicions, és precís fixar d'un cop el nostre
Llegendari popular, perquè la major part del que s'ha fet fins ara
no té cap valor folklòric.

Aquesta obra cabdal per la cultura catalana, des de molts punts
de vista, podrà ésser un fet, sortosament, mercès a la generositat
d'En Rafel Patxot i Jubert, a qui restaran perpètuament agraïdes la
ciència í la tradició catalanes.

El conferenciant va acabar donant lectura í glossant el cartell
-convocatòria publicat a l'efecte, segons el qual es concedeixen va-

liosos premis en metàllic, que importen en conjunt 5.000 pessetes.
Els aplecs de les llegendes transcrites, tal com el poble les diguí,

sense afegir-hi noms ni incidents, podran referir-se a iocalitats, co-
marques, personatges o un ordre de fets qualsevol, i han d'ésser pre-
sentades al Club Muntanyenc, carrer del Comte de l'Asalto, n.° 22,
principal, la primera quinzena de març de 1926. El veredicte serà
emès per tot el dia 30 de juny. En la Secretaria d'aquest CENTRE i en
la de l'esmentat Club es facilitaran cartells explicatius a qui desitgi
prendre part en tan interessant concurs, que ha d'ésser la base per
a l'obra magna del nostre Llegendari.

LA INSÍGNIA DEL CENTRE. — Ha estat aprovada per 1 • autorítat go-
vernativa la insígnia del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA í, per
tant, tots els socis poden usar-la lliurement.

LA CONQUESTA DE L'EVEREST. —El día 5 tingué lloc en el Colíseum
la presentació de la interessant pellícula documental titulada L'epo-
peia de l'Everest, que fou projectada sota els auspicis del CENTRE

EXCUR-IONISTA DE CATALUNYA.
Brillantíssím aspecte presentava aquell sumptuós saló, ple de la

més selecta i distingida concurrència. S'hi trobaven reunides les

més prestigioses figures del nostre excursionisme, i no mancà tam-

poc la nota simpàtica de l'element femení, que en entusiasme excur-

sionista no queda tampoc ressagat.
Abans de començar la projecció, el senyor Eduard Vidal i Riba
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féu una breu història dels repetits intents de conquesta del cim Inés
alt del món, í féu vots per tal que, a no trigar, es celebri una nova
vetllada en la qual pugui donar-se compte del més complet èxit
d'aquesta empresa d'interès mundial.

La projecció causà una immillorable impressió entre els concu-
rrents, que sortíren altament complaguts í aplaudiren llargament.

APLEC DE GERMANOR EXCURSIONISTA. — El día 7 tingué lloc a
N. D. de la Salut (Burriach), Argentona, el germanívol aplec orga-
nitzat per les entitats mataronínes. Assistíren a l'acte, en represen-
tació del CENTRE, el president senyor Joan Ruiz i Porta i el senyor
Rosend Flaquer.

La festa consistí en la celebració d'una cursa excursionista, una
missa a la memòria d'En Céssar A. Torras, Angel Guimerà í Pep
Ventura, un dinar de germanor í algunes audicions de sardanes.
En conjunt, resultà una festa d'agradosa companyonia, digna del
major elogi per a les entitats organitzadores.
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