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Butlletí
Excursionista de Catalunya

Excursions per Navarra

TUDELA

Ebase

L primer conegut que trobem en entrar per la part Sud de l'an-
tic regne de Navarra, és el gran Ebre que s'esmuny per la

 d'aquesta província, de l'un cap a l'altre. En baixar a
Tudela, aparegué als nostres ulls, majestuós, amb tota la seva mag-
nificència, portant ja el tribut d'altres rius importants; polit, per a
anar a ésser ]'espill del famós santuari saragossà.

Tudela, la cobejada per moros i cristians, en l'avior, es troba
meravellosament estesa en l'indret de l'aiguabarreig dels dos rius
que fertilitzen els seus entorns, l'Ebre í el Quílez, aigües, les d'a-
quest, que trempen el cer a meravella; tant, que es formà en altre
temps un barri de ferrers i daguers de gran importància.

L'horitzó de la ciutat és ample í desembarassat; benigne el cel,
í rica la terra en tota mena de conreus; per lzs masies i els camps
es cria el bestiar boví, de toreíg, brau a la plaça i mansoi en el
camp, í el de llana, potser la branca més important de la seva
riquesa.

La major part del terme, está situat en la plana, que la muralla
de muntanyes, que s'alcen a ponent, lliura dels vents septentrionals.

Volten la vila, famosa en la història de Navarra, delitosa cam-
pada, ombrívols passeígs d'acàcies í àlbers, especialment per les
vores dels rius, els quals, a més de posar-hi la seva nota bella,
fertilitzen, amb nombrosos recs, masies, horts i vinyes, í, ensems,
donen el tribut de peixos excel•ents, entre ells les preuades an-
guiles, que, segons conten els documents antícs, tingueren grans
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preferències en les taules de reis i magnats, i serviren de divisa a
les armes de la vila, abans que li fos concedit, l'any 1390, el fur
de ciutat per Carles el Noble.

Travessa el gran riu un pont de pedra de 17 arcades, obra força
interessant per la seva antiguitat í construcció, i pels diferents es-
tils dels arcs, apuntats els uns, els altres de caràcter romànic, al-
guns ojívals primitiu, í el del mig, d'arc rebaixat. Abans de la guerra
de la independència tingué tres torres petites —tal com figuren en
l'escut de la ciutat, d'or en camp blau voltades per les cadenes de
Navarra,—des del temps de Sanxo el Fort, época en qué es preté fou
construït, malgrat la major antiguitat que mostren alguns fragments.

El primer que es troba venint per la carretera, entrant pel pont,
és l'església de la Magdalena, sobre les parets ennegrides de la
qual jau el pes de molts segles.

Fou la parròquia dels cristians muçàrabs, durant el temps de la
dominació musulmana. D'aquesta época no en resta res, puix el que
ara es veu, pertany als segles XIII í xv; la porta és, potser, de l'èpo-
ca de la reconquesta, es veu en ella l'estil formós de l'escultura
francesa del XII en l'elegant imatgeria que l'emplena; exemplar
interessantíssim í ensems notable pel treball fi i complicat de les
arquivoltes, nombrosos detalls d'ornamentacíó, originals í plens
de beutat; més interessant encara pel tipus del timpà, que repre-
senta el Senyor fent semblant de beneir, assegut díns d'una auréola
de quatre lòbuls, amb el tetraformos dels Evangelístes en els angles.

El millor de Tudela és la vella catedral, avui collegiata, amagada
per cases, més o menys velles, que l'ofeguen, i lí priven el cop de vis-
ta de la façana. Per fer-se càrrec de la seva beutat, cal fíxar-se en les
tres portes, d'Occident, Nord i Migdia, i tantejar, després, pels ca-
rrers, els punts de vista més escaients per tal de fruir de les belleses
de l'antiga torre del frontis í de l'absis amb els seus capitells i
fínestrals.

És notable la porta de ponent, anomenada del Judici, ru-
blerta d'escultures i estàtues, que representen animals quimè-
rics és sorprenent; el cisell dels escultors medievals hi deixà
meravelles de gràcia i delicadesa. Cada una de les arquivoltes re-
presenta un tema diferent, i tanca la vora, riquíssíma ornamentació.

Llàstima que en el timpà, per completar el conjunt, no hi hagi
cap classe de relleu; sens dubte l'arquitecte el tenía destinat á la fi-
gura de Jesucrist —com era costum—dins d'una auréola, pronun-
ciant la sentència formidable ja que sense ella, clau del dogma de la
Resurrecció i del Judící final, resta l'allegoria incompleta, í manca
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als formosos capitells, al conjunt esplendorós de les arquivoltes
d'escenes inspirades en el llibre del Génesí í en el Judici final, d'es-
tàtues de prelats í personatges, d'animals fantàstics í d'elegant i
nodrit fullatge, un acabament. La seva construcció, sembla anterior
al regnat del rei Batallador (1125). La façana conserva una de les
dues torres que la guarniren, elegants, quadricular en la primera
secció, trencada per un terradet sostingut per baquetons de ca-
rácter bellíssim, sense ampit, que el temps degué destruir, contí

-nua vuítada amb finestres d'arc apuntat í acaba en una ala de
teulada molt graciosa que serveix de sosteniment a una punxa,
també de vuit cares.

Les portes del Nord i Sud, que donen al creuer, són un xic
més velles que la que acabo de ressenyar. Cap de Ies dues s'o-
bre al mig de la seva façana, í estan una mica més arrambades
vers la paret del creuer, per tal, sense dubte, de deixar més pas a
l'accés de les dues capelles absidals. La del N. és d'arc lleument
apuntat, de tres arquivoltes, vora exterior, tres columnes per costat
i timpà feixuc sense altres escultures que greques í fulles de primo-
rós treball bizantí. Els únics que com element decoratiu, contenen
figures, són els capitells que representen el baptisme de Crist,
degollació de Sant Joan, Sant Martí partint-se la capa amb un pobre,
Sant Nicolau ressuscitant dos infants, l'àpat d'Herodes i àngels
adorant el Senyor.

La porta de Migdia, d'arc romànic pur, de mig punt, té tres co-
lumnes per banda i tres arquivoltes de greca de Ilacería, fulles
grans í altres de flors orientals capriciosament combinades; els ca-
pitells, d'escultura francesa, representen escenes del Nou Testament,
Sant Pere sobre la mar, i la Cena.

L'ínterior del temple és senzill, de tres naus de quatre trams. El
chor está entre els segon i terç trams de la nau central. Dels cinc ab-
sis, el més gran i els del seu respectiu costat, són semícírculars; í els
dels extrems, rectangulars. Arreu s'obren capelles; les més impor-
tants són les del creuer. Els pílans que parteixen les naus són de
planta de creu, í porten quiscú deu columnes amb capitells de fu-
lles graciosament combinades, que sostenen els arcs apuntats. La
llum entra per nombroses lluernes rodones i alguns finestrals. El
retaule de l'altar major, obra del xv, de grans proporcions, lluu al
bell mig la imatge de Nostra Dona la Blanca, í, en les taules i me-
dallons, la vida del Redemptor, la seva mort i les figures dels dot-
ze apòstols. Per encàrrec del capitol, fou ideat i construït l'any
1689, per Pere Díeguez, d'Oviedo.
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A la capella de la Verge de l'Esperança es troba un dels sepul-
cres medíevals més majestuosos i admirables de Navarra, preuada
obra d'art que mostra en tota la seva beutat í grans proporcions i
en els relleus que rubleíxen les parets de l'arc conopial, i les cres-
teries delicades, el gust i la traça dels arquitectes i escultors.

L'insigne monument, que quasi emplena tota la capella, anti-
gament anomenada de Sant Gil, avui, com ja he dit, de Nostra Dona
de l'Esperança, guarda les despulles de Mossèn Francesc de Vi-
llaespesa, canceller de Navarra, mort l'any 1421, i de la seva mu-
ller Isabel d'Uxue.

Com veieu, no pot ésser més elegant ni delicat l'arc d'ogiva, lleu
-ment pronunciada, ní els tres rosetons, circulars els laterals, í elíp-

tic el del mig, del tímpà, de meravellosa decoració flamular, ní les
corbes que el curullen per ambdós extrems en forma d'ogiva, com
el cordó vinclat que serveix de llinda, i els lòbuls, d'encertades pro-
porcions, que pengen d'ell. Igual elegància mostren l'arquivolta de
l'arc, les petxines de gust delicat í ornamentació gòtica pura, amb
els escuts nobiliaris dels dos personatges sebollits allí, les estàtues
jacents dels quals descansen llurs peus en els emblemàtics lleó i
llebre.

Els arcs petits, de creuería, que ocupen les arestes, els pinacles
finament treballats, les figures dels caires de la urna cineràría, el
decorat de relleu í les atínades composicions dels baixos relleus,
de les parets, sota els arcs conopíals lobulats, són de riquesa i exe-
cució tan sorprenent que hom resta encisat molt de temps en front
de tan formosa obra.

La valor artística del retaule que guarda aquesta capella, í la
formosa reixa que la tanca, li donen encara major importància.

Per cert que el testament en què Mossèn Villaespesa disposà la
construcció de] sepulcre és un document força interessant, més que
per la fundació del monument í de la capellanía anexa, per de-
mostrar l'estat moral dels clergues d'aquell temps, ja que entre altres
coses diu: ...que el capeillan que haya de cantar esta misa sea a tal
que honestamente viva i honestamente sea vestido et especialmente
que en manera alguna allí non celebre sin calzas...

El chor, d'estil florejat dels més cridaners, que contrasta amb
l'ambient del temple, és obra del famós artista milanès n'Eduard
Orzago, autor de! meravellós cadiral del Pilar de Saragossa. És de
roure de les muntanyes navarreses, treballat amb primor, mitolò-
giques la major part de les figures i elegantíssíms els adornaments
de fulles. Les agulles quadrades del setíal del degà no poden pas
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ésser ni més fines, ni de més bon gust, ni més bellament dibuixa-
des í calades. El famós degà en Pere Villalón, mecenas de l'obra,
volgué que el seu seti, que per cert tenía com cadira episcopal,
fos el més ric í majestuós possible.

El retaule anomenat de Santa Catarina, del xv, és una de les
joies més preuades de la Santa Collegiata. Les dotze taules, sense
comptar les del sòcol, recorden les obres dels pintors idealistes
sotmesos a la influència de l'antiga escola de Colònia, per les figu-
res i vestimenta; la munió de capets en totes les taules, són veríta-
bles miniatures que, per la seva expressió religiosa i per la seva
tendresa, poden ben bé rivalitzar amb les sortides dels pinzells de
l'Angèlic. La Santa de la taula central corprèn per la seva ele-
gància í dolcesa.

El claustre, del xii al xlii, romànic d'estil, situat a migjorn, és de
de planta rectangular, senzilla arcada i variada ornamentació
d'escòcies de ziga-zaga la major part. Els capitells són romànics
també, rublerts de figures í fullatge bizantins de delicada execució.

L'antíga parròquia de la Trinitat, de la qual ni rastre queda, es
suposa que fou la capella del castell que els reis navarresos
tingueren a Tudela, a la pujada que porta al cim del tossal del Camí.
Del castell sols n'hi ha record de que hi visqué i morí Sanxo
el Fort, í segons els escrits de l'època, comunicava amb la vila per
la porta dita de Ferrería que sortia a una gran plaça en la qual
es trobava la casa anomenada el Porchó, en la qual els reis admi-
nistraven justícia. Aqueix castell fou palau, presó i cementiri, de
força capacitat, puix dins d'ell, l'any de 1170, el rei Sanxo el Savi
eíxoplugà tots els moros de la ciutat, per lliurar-los de la perse-
cució i malvolença dels cristians. Els reis Joan í Na Blanca, i el
malaurat príncep de Viana, hi celebraren festes brillants, í l'any
1433s'hi organítzá el famós peregrinatge reial al Pilar de Sara-
gossa, per complir un vot del sobirà.

En temps llunyans s'espargiren arreu de Tudela, un eixam d'es-
glésies, convents í ermites: la Magdalena, Sant Nicolau, Sant Jordi
el Reíal, Sant Jaume, Sant Pere, la Trinitat, la basílica anomenada
del Cierzo, Santa Bárbara, Loreto, les germanetes de Santa Eulàlia,
Sant Domènec, Sant Miquel Arcángel, del príorat de Sant Joan de
Calchetas, vora Cascante, Sant Gregori i Santa Margarida; els mo-
nestirs de Sant Marçal, de la Verge de Rocamador, de Sant Fran-
cesc, de la Mercé, de les Caputxínes, que tingué com origen una co-
munitat privada, beaterí format al bell mig de la ciutat, en la capella
de la Mort, per dedicar-se a la vida ascética i contemplativa en el
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segle xvii, del Rosari, del Carme í d'altres menys importants, des-
apareguts més de la meitat.

La de Sant Nicolau on es conta que estigué soterrat algun temps
Sanxo el Fort, i que molts pretenen fou temple muçàrab, encara
mostra un extraordinari timpà del segle xii, amb fragments de
preuats relleus, el qual ofereix la particularitat de que la figura que
enclou l'aurèola, amb posat de beneir el poble, en lloc del Salvador,
com de costum, és la del Pare Etern amb Jesucrist a la falda.

En edificis particu'ars es troben coses notables, per exemple, la
bella casa dels comtes de Guendulaín, el ràfec de la casa del
marqués de Sant Adrià í el palau dels ducs de Fèria, d'estil renai-
xement amb espléndida ornamentació en finestres i balcons

Tudela va distingir-se en tot temps pel seu amor a la indepen-
dència i als seus costums í usatges, que juraven respectar els reis
després d'haver jurat la conservació dels furs, privilegis i llibertats
navarreses; acte que solia celebrar-se solemníalment, en una era o
despoblat de l'altra banda del riu, vora el pont. Abans de sotme-
tre's al canvi dinàstic sofert per Navarra, quan el rei Catòlic s'apo-
derà de la nació pirenenca, es sostingué Tudela a la fidelitat jurada
als seus reis Na Caterina í Joan d'Albret fins que Lumbíer í el Ron-
cal es doblegaren. Passà per aqueix motiu situacions desesperades i
greus sofriments. La batalla que perderen les forces de Palafox i
Castaños manades pels generals Roca, els valencians í murcians;
Oneíl, els aragonesos; í Peña, els andalusos, contra les tropes que
manaven els generals Lannes i Mourez i la cavalleria de Lefebre, es
desenrotllà en la plana que s'estén fins a Tarazona.

No podem abandonar la ciutat sense recordar el ja esmentat
degà de la CatL'dral, en Pere Villalón, famós per les prerrogatives
amb qué aconseguí adornar el deganat fins arribar a tenir quasi
jurísdíccíó episcopal, i per la seva tossuderia en voler presidir des
del seu magnífic setíal els bisbes de Tarazona, la qual cosa lí valgué
que el prelat l'obligués a sortir del chor; famós perquè, en voler
semblar bisbe, va aconseguir-ho; famós per la seva empenta, que
no sols va fer-li pagar el cadiral del chor, sinó que va fer que cons-
truís la capella de Sant Pere, reedífíqués la casa del degà, palau
episcopal més tard, la Catedral de Tarazona í altres í altres obres.
Home més mundà que espiritual, amic del fast, segellà totes les
seves obres amb el blasó, dos estels d'or en camp vermell í una
faixa també d'or. Fou cambrer del Papa Juli II, i obtingué el privi-
legi de celebrar de pontifical. És la figura que omple més la història
de la venerable vila.
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A sis quilòmetres, aigües avall de la ciutat, en el lloc anomenat
El Bocal es troba la presa del magnífic canal imperial que, segons
documents guardats en l'arxiu del regne de Navarra, ja existía
l'any 1430. L'emperador Carles V va engrandir-lo l'any 1529 i el féu
tal com és ara. De la importància de l'obra amb prou eloqüència
en parlen el palau de la presa i els esplèndids jardins i frondoses
alberedes que fan d'E1 Bocal un veritable lloc reial, d'enlluernadora
magnificència.

En terme de Tudela, entre la ciutat i Cabanilles, a la vora
esquerra de l'Ebre, arrenca un altre gran canal, anomenat de
Tauste, la fundació del qual data de l'any 1160, segons documents
de l'arxiu general de Navarra, per un prívílegi concedít per
Sanxo VII el Savi a uns frares per tal de fer els treballs necessaris
a la construcció d'una sèquia i presa a l'esquerra de l'Ebre que,
com se veu, molt més tard arriba a fer-se navegable.

TAFALLA - OLITE

Encara que sigui solament per recordar la brillant hístòría
de Tafalla i Olite, cal visitar-les abans d'anar a Pamplona.

Estigueren, ambdues viles, tan identíficades en el període cul-
minant de la vida nacional navarresa, que el seu enllaç material ar-
ribà a esser gairebé un fet. Ambdues tingueren un fur poderós; i
per bé que l'origen dels de Tafalla és més antic, supera la seva veïna
en una cosa ímportantíssima per a la vida dels pobles, ço és, la
d'haver viscut en pau, sense lluites interiors, cosa que no pot dir Ta-
falla, que sempre fou un cau de lluites entre els seus ciutadans,
hidalgos i ruanes. La gran importància d'ambdues ciutats bé
prou que s'endevina encara avui en posar-hi els peus, per la gran-
diositat dels edificis i palaus que resten, pels seus castells o palaus
reials, preferits dels sobirans, i pels privilegis que tingueren de fi-
res, mercats, etc., etc.

El palau de Tafalla, que en el segle xiv manà aixecar Carles
el Noble, i el d'Olite, les ruïnes superbes del qual poden encara
admirar-se, obra aquesta de major empenta, són el testimoni de
més pes per demostrar la importància que assoliren, una i altra.

Les ruines del de Tafalla, no tenen ni de molt la grandesa de
les d'Olite. Segons les cròniques, fou de construcció molt feixuga,
espaiós, rublert de jardins, i voltat de muralles emmarletades, de les
quals resten records com el mirador d'arcades gòtiques i els bells
finestrals de la paret que dava al jardí, avui solar erm; també es
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conserven un setial gòtic, de pedra, desenterrat del que fou jardí,
í una cadira d'estisora, també de pedra, imitació curiosa de la
sella curulls dels etruscos i romans, que degué figurar en alguna
de les glorietes espargides pel parc. Resta el gran torreó, anomenat
d'011ígavia, amb l'elegant mirador de pedra, de forta volada sos

-tinguda, a manera de trompa, per un arc, mirador que comunicà
amb el jardí per una escala de caragol. Poden admirar-se, igual

-ment, les restes d'una construcció tan original com estranya ano-
menada Cenador del Rey, de planta poligonal irregular, oberta
per tots costats, amb arcs grans i exageradament rebaixats,
estrets, coronats amb pinacles que, segons conten, portaven
penells armònícs buits dels estreps, per tal de poder voleiar
í sonar dolçament. Durant molt de temps se'n conservà un
exemplar.

Tingué, aquest palau, més gran potser que el d'Olíte, una bella
galería arquejada i terrats per assolellar-se.

La ciutat, en altre temps centre de la cort, viu avui sense palau
reial í sense la major part dels que allí alçaren els magnats del se-
guici regí; vil: guardant els preuats tresors de les poques joies que
hí deixà la sumptuosa vida dels reis de Navarra, com el palau del
marquès de Fèria, d'admirable cornisa de pedra, finestres plate-
resques finament treballades í una imposta d'ornamentació àrab,
que migparteix l'edifici; la creu de pedra, del xvi, que va conser-
vant-se per miracle, situada a la plaça on s'alça l'església de Santa
María, d'una sola nau; un retaule a l'altar major, d'estil greco-
romà amb mitjos relleus que representen la vida í passió del Se-
nyor i de la Santa Verge, i un bell crucifix al costat de l'epístola.
La creu del terme, que es troba en un carrer apartat, és un bell
exemplar que no deu hom oblidar.

A l'església del convent dels recolets són dignes d'esser admi-
rats, un retaule de tan belles pintures que semblen eixides del pin-
zell de] Domeníchíno, obra delicada provinent de] famós monestir
de La Oliva, i el sepulcre, formós, dels nobles fundadors.

Deixem Tafalla, la senyoríal, í visitem Olite, vila d'un conjunt
de molt més interès per a l'artista í fins per al senzill excursionista,
ja que el seu palau, l'església i els altres edificis, tenen major im-
portància.

Tal volta, pel mateix que poc abans assenyalàvem, de la vida
pacífica interior que visqué sempre Olite, el caràcter i àdhuc els
monuments s'han conservat millor. De perspectiva agradosa és la
seva plaça major i d'alguns carrers típics, i pintoresc el carrer
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TUDELA : INTERIOR DE LA SEU

UI. G. X. I'nré.

TUDELA ; SEU. CHOR 1 CADIRAL DEL DEGÀ
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major, on aflueix tot el comerç de la vila, com poètic i melangiós
és l'emplaçament del que fou palau episcopal.

En enfrontar hom la capriciosa í severa silueta dels nombrosos
torreons, destruïts, repartits per les venerables i feixugues parets
del que fou castell-palau i ensems admirable fàbrica arquitectònica,
en lloc de creure contemplar les ruïnes d'un palau, té la sensació
de trobar-se al davant de les restes d'una ciutat víctima d'algun
dels daltabaixos de la natura esmentats per la història. Com aca-
bem de dir, les restes del seu castell-palau dels sobirans navarre-
sos són sorprenents, majestuoses í notables.

Aquelles torres truncades, aquelles ogives malmeses, emblemes
són de les vicisituds que passà el regne navarrès; í aquelles voltes
que presenciaren la celebració de tantes victòries, de tants esde-
veniments notables, on ressonaren crits de guerra, troves amoro-
ses de juglars i trovaires, apareixen com el sepulcre d'un regne
voltat arreu de paorós silenci, sols trencat pels xisclets llastimosos
de les aus nocturnes que hi nien o l'estrèpit d'alguna pedra que, en
despendre's, arrenca un nou record del llibre de la història.

La forma del venerable monument és irregular, í la planta, man-
cada d'unitat, sorprèn al primer cop de vista; mes, una volta ben
examinat, per incoherent que tot ell semblí, es veu que és obra
d'una sola època, i que la irregularitat és deguda sols a la descon-
fiança i recels en qué visqueren els senyors d'aquell temps, raó de'
l'altura exagerada de les torres, dels corredors estrets i serpente-
jants, de la munió d'escales de caragol, de les galeries que no te-
nien eixida, de les portes secretes, i de la combinació d'entra-
des . í sortides, mig amagades, garanties preses per a major
seguretat.

Els murs exteriors degueren tenir marlets i matacans; encara
es veuen, sortint amb gran volada, mènsules que sostenen torretes
cilíndriques d'atrevida í sorprenent construcció. El treball de pica-
pedrer és admirable i pels detalls que resten es comprèn l'art dels
escultors.

El to rogenc i daurat de les pedres forma un contrast força bell
amb el marbre d'algunes columnes, çò que demostra l'equilibri de-
coratiu del conjunt de la luxosa ornamentació arquitectònica del
castell-palau, en el qual les feixugues parets, quasi salvatges, les
poternes misterioses, pròpies de les fortaleses feudals, es barregen
amb galeries assolellades, vistosos calats i finestrals que la civi-
lització, vinguda després per derrocar el terrible poder feudal,
anà collocant-hi, amb elegància, per obrir pas a les tenebres. Això
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fa que la joia arquitectònica d'Olíte es classifiqui més entre els pa-
laus que entre els castells.

La tradició conta que tingué tantes cambres com dies l'any, co-
sa que tot í ésser exagerada no deixa de provar la seva importàn-
cia í grandiositat. Les torres de defensa, de planta quadrada unes,
i altres poligonal, foren més de quinze, assenyalades quiscuna amb
el seu nom: Talaia, Quatre Vents, Tres Corones, Cisterna, etc., etc.
De la porta principal, d'honor, igual que de la gran escalinata, no
se'n veuen ni senyals, solament resten nombroses escales de cara-
gol que, en diferents llocs, comunicaven els pisos.

Els jardins que voltaven el palau, conten els documents, que
eren meravellosos, molts d'ells penjats, com els de Semíramis a
Babílònía, çò és, estesos pels terrats, sostinguts per arcs ogivals
notables per la valent i robusta construcció. Brolladors i estanys
amb cignes í paons que, amb llurs vistosos plumatges, posaven en
les boscúries de pins notes joioses i brillants, ornaven els jardins,
rublerts de ríuets que mantenien la ufanor de les plantes exòtiques
í els arbres fruiters d'espècies poc conegudes, que embaumaven
l'aire, entre ells, els bosquets de tarongers i llimoners, que nodrien
de fruita daurada, la taula dels reís. Un altre lloc delitós fou l'hort
petit anomenat dels banys, í els enclosos dins de galeries a manera
de claustres com els assenyalats amb els noms de Xípresos, de la
Granada, de la Parra, que prou canten llur poesia i encís; llocs
meravellosos, marcs, tots, per a les passions í també per a les me-
ditacions.

Segons conta un document de l'època, l'any 1426, díns de la
sala de festes, amb motiu de la consagració del bisbe de Pamplona,
se celebrà una cerímònía que reuní més de tres centes persones.
També s'hi celebraren corts vàries voltes. Foren célebres: els mag-
nífics enteíxínats del palau, daurats mots d'ells, í els tapissos que
cobrien les parets, representant escenes de la història sagrada, dels
llibres de gesta o de la mitología, paisatges bíblics í alguns d'alle-
gories dites «moralitats».

La capella, dedicada a Sant Jordi, era gran í vistosa, segons les
cròniques del temps. A la planta baixa encara es veuen restes,
del lloc nomenat la leonera, on visqueren els animals fers des-
tinats a l'entreteniment dels prínceps o als exercicis venatorís;
lleons, lleopards, camells, etc., etc.

No és posible determinar l'emplaçament de cuines i cellers, que,
per cert, degueren esser molt grans, puix un escrit conta la festa do-
nada pel princep de Viana per celebrar el doctorat del confessor
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del palau, i entre altres coses, diu que en Papat varen servir-se 16
xals, 11 cabrits, 10 porcells, 3 vedells, 25 conills, 15 llebres, 125 ga-
l lines, 25 lliures de cansalada grassa, í 15 d'atmelles, entre altres
queviures de menys importància. Vora el palau hí havia també un
pou de neu í una caseta coneguda per Consergeria.

Moltes foren les festes que, demés de les ja esmentades, es ce-
lebraren en aquest palau; torneigs militars i literaris sumptuosos;
noces i bateigs enlluernadors, í tota mena de cerimònies, les quals
repercutien per la vila, en la qual vivien, escampades, les persones
que formen la complicada i lluent màquina d'una cort.

D'aquest palau d'Olite, escrigué un cavaller bavarès que viat-
java per Europa i que fou rebut, l'any 1445, pel sobirà: Seguro
estoy que no hay Rey ni príncipe que tenga palacio más hermoso,
ni de tantas habitaciones doradas, que no puede decirse ni imagi-
narse cuán magnífico ni suntuoso és.

Un soterrani comunicava el palau des de la gran plaça d'armes,
amb la ciutat; encara poden veure's la volta i els arcs feixucs,
apuntats, tan grans que podia molt bè circular-hi la cavalleria.

La decadència del palau, començà en unir-se Navarra amb
Castella. L'any 1556 fou cedit, amb la condició que hi visquès i el
conservés, al marqués de Cortes.... després, vergonya fa haver-ho
de dir, S. M. el Rei Felip V manà, l'any 1718, que els palaus de
Tafalla í Olite es venguessin..... No sorti, cap comprador..... Un in-
cendi començà l'any 1754 la destrossa del castell-palau d'Olite,
després vingué el general Mina i tornà a cremar-lo per tal de que
els francesos no poguessin, amb el metall que hí havia, fondre ba-
les; i, finalment, a començaments del xlx, el vandalisme dels homes
curulla l'obra destructora; hi posà la grapa de bèstia fera, profanà
amb les seves urpes les pedres rublertes de venerables records í del
polsim d'or de la història de l'extingit regne, fent caure ací í allà
el que les flames no pogueren malmetre; el furor ciutadà arrencà
les pedres per empedrar els carrerons o construir casotes vulgars.
¡Així les passions egoistes destroçen, tiren per terra el que aixecà
la intelligència, i l'art omplenà de meravelles!

Les dues parròquies d'Olite són força interessants. La de San-
ta Maria, d'una sola nau, té un frontis del XIII amb una porta rica
d'escultura, una galeria, fingida, de ninxols i estàtues policromades
—mal conservades —que s'estén per ambdós costats del temple.
Presideix el timpà la mare de Den; el claustre és formosíssim. La
de Sant Pere, d'últims del xnn, presenta una porta romànica senzilla i
elegant, mostra del millor gust escultòric. Les sís arquivoltes són
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de motllura, corren pels espais de l'una a l'altra greques de fulles,
flors í corda, de delicat treball; les columnes que sostenen aquests
arcs, són esveltes, i els angles de la paret, on sobreíxen tres d'elles
per banda, tenen arestes de fíníssímes motllures; en els capitells
predomina l'estil corinti, í les figures dels animals quimèrics són
de forma graciosa, fetes de mà de mestre. Les del timpà, de gran
relleu, quasi estatuetes, representen el Senyor entre Sant Pere í
Sant Pau, í dos àngels en oració. Sota corre una faixa amb figuretes
que representen escenes de la vida de Sant Pere. Dues menes d'o-
cells, de grans proporcions, la significació dels quals no ha sapígut
explicar-se ningú, criden ]'atenció a cada costat de l'arc de la por-
ta. La creu de terme propera prou val la pena d'ésser visitada.

El que he descrit, que va fer-me passar unes hores delitoses i
recordar temps de glòria í faust rublerts d'una força de color de-
coratiu portentós, és el que ha de visitar-se a Tafalla i Olíte, les
dues ciutats que abans d'adornar-se í envanir-se amb aquest títol,
quan solament eren viles, meresqueren ja el nom de Flor de Na-
varra.

UJUE - LA OLIVA

Abans d'abandonar aquesta regió deu visitar-se Ujue í el reial
monestír de La Oliva en la conca de l'Ebre vora l'Aragó, per l'inte-
rès monumental í històric que tenen.

Ujue fou cèlebre ja en l'avíor; els camínots que per terra tren-
cada, rublerta d'obstacles, portaven de Tafalla a dit poble passant
per entremig de les estribacíons o ramals de les serralades d'Andía
Orba, malgrat els treballs fatigosos, per allò de que la fe venç tot
obstacle, dues voltes l'any, abril í maig, es veien curulls de gent,
que en processó, caminant entre penyals i barrancs, per xaragalls di-
fícils fins i tot per al bestiar, i vorejant precipicis astoradors, anaven
a saludar la Verge de la Paloma-de Navarra-venerada en l'església
d'Ujue, ímatge descoberta l'any 758 en l'aspror de la muntanya per
un rabadà, que, tot guardant el remat, observà que tots els jorns
entrava i sortia sovint d'una roca del cim de la serra una coloma,
i en explorar-la, restà corprès i meravellat en veure en el fons de
la cova la ímatge de la Mare de Déu asseguda amb Jesús infant a
la falda, i als peus ageguda la colometa.

El vailet, corrent, saltíronant per les roques, baixà al poble, el
qual pujà en pes, després d'obert un camí, a contemplar, pie de fe i
entusiasme, la miraculosa troballa. La nova corregué per 1'encon-
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trada; la devoció cresqué com el foc amb les guspires; í les gràcies
celestials, com ruixim de benaurada pluja, caigueren sobre els habi-
tants, com sí la Regina del Cel tingués el propòsit ferm de fer estada
en aquell cim que descobria un panorama esplendent sobre moltes
regions navarreses, com si fos una guarda posada alií per la natu-
ra per tal de vetllar per la salut dels seus fills contra el perill,
llavors, sempre imminent, dels musulmans veïns.

Els esforços i treballs de tots, moguts per la palanca més forta
del món, la fe, aplanaren la terra del cim, trossejaren la roca i
alçaren un temple que, com la rosa més formosa, eixí de la més
paorosa de les roques, i que, a través dels segles, segueix estojant
la preada joia... I, meravella de les meravelles, el poble, emplaçat
al peu del vessant, anà, com les ovelles, triscant per la muntanya,
i, deixant la terra baixa, anà voltant el santuari, arraulint-se a la
seva ombra, í fruínt de les gràcies que a dolls vessava la Mare
divina sobre d'ell. Prengué el nom de Zlsua—ningú sab el que
abans tingué—que en vasc vol dir Coloma, i que més tard degenerà
en Ujue í la Verge fou anomenada Santa Maria de la Paloma.

En arribar la carretera de Tafalla al poble de Sant Martí d'Unx,
on es venera la Verge del Populo en l'església voltada de casals,
desemparats, tancats dins d'unes antigues muralles enrunades, amb
portes, valles í contravalles que pregonen la presència en el lloc de
1'antíc castell que Carles el Noble donà vitalici al seu alferes
Carles de Beaumais, encara que el senyoratge del lloc hagués estat
concedit per Carles II al vescomte de Castellbó, senyor feudal de
la regió de la Seu d'Urgell, Roger Bernat de Foix, comte regnant
de Foix... en arribar la carretera al poble, dèiem, migparteíx, i en
surt una branqueta que arriba fins a Ujue.

Dit poble, vist per la banda de Ponent, que és com s'albira en
arribar-hi, amb l'església i les torres, enlairat per la carena, té més
aspecte de fortalesa que de vila, de castell que de temple, puix el
gran torreó emmarletat, quadricular, amb matacans, i la torre més
baíxa, també emmarletada, escauen millor a un lloc d'armes i crits
de guerra que d'oració.

La façana del santuari i ensems parròquia, té el cos inferior
un bon xic avançat, amb un arc d'entrada i una galeria al damunt,
que domina un esplèndid panorama, darrera la qual s'alça el cos
superior que sols té per adornament una senzilla claraboia circu-
lar... A la banda dreta, queden al descobert els feixucs contraforts
que sostenen la coberta del temple, la construcció interior de la
qual pertany a dues èpoques ben diferents; la nau, del xrv í el pres-
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bíteri, els tres absis í el començament de les tres naus, interrompu-
des per construir la gran nau ogival, són d'una época que pot
collocar-se en el viu o ix, després de ben examinats.

La imatge que es venera a l'altar major, és de fusta xapada
d'argent, com el Jesuset que té assegut a la falda, obra que pot molt
bé esser de l'art bizantí del x o xi, però alterat el seu carácter en
cobrir-la amb la fullola de metal í amb l'ornamentació de la franja
sense deixar per això l'aspecte neo-grec. La cadira o tron és també
d'argent i porta esculpides les armes de Navarra.

La predilecció que Carles el Mal sentia per aqueix santuari, sura
arreu; ell fou qui maná construir la porta senzilla i elegant; ell qui
va ordenar que s'esculpíssín els relleus del timpà í columnes, for-
moses representacions de l'adoració i de la cena; el( qui pagà la
gran nau í pintures murals que ]'ornaren i ell fou qui volgué esta-
blir una Universitat al costat del temple, magne projecte que no
pogué complir. En el testament llegà al santuari el seu cor, el qua],
una volta embalsamat el cadàver pel jueu Samuel, fou separat i posat
dins d'un pitxer construït, segons els documents, per Joan l'Estran-
ger, i guardat dins d'un nínxol obert a la paret, sobre l'altar de Sant
Joaquim, clos per una porteta de ferro amb la inscripció: Aquí yace
el corazón del Señor D. Carlos II rey de Navarra. Año 1386. Fou
custodiat el pítxer, dins una caixa de fusta toscament construïda, de
taulons gruixuts, pintada més toscament encara, al davant í darrera
amb branques grogues, sobre fons negre, í un gran cor vermell
entre dos escuts —les armes reials —í als dos costats, sobre fons
vermell, les cadenes heràldiques, grogues avui, en el seu temps
daurades. En una faixa blanca dins de la tapa pot llegír-se escrit
amb lletres gòtiques negres í inicials vermelles: Spiritum : mundum :
crea : in : me : deus: et: Spiritum : rectum:innova: vísceram: mels.

En la tapa es llegeix: Aquí está el corazón del rey D. Karlos
que mono en Pamplona, la primera noche de Enero del año de la
Encarnación de Nuestro Señor Mil CCCLXXX et IV et regnó
XXXVII anios et vivió LIII anios 1111 meses et XXII días: Dios por
su merced li faga perdon Amen. L'any 1571,— segons sembla indi-
car la data escrita en un angle—degué ésser feta una reparació,
í traslladada la víscera a un recipient de cristall ple de substàn-
cies oloroses, tal com avui es troba. Fou posat al costat el
pítxer buít.

El tresor de] santuari, pel seu valor i la quantitat d'obres d'art
que tenia, era molt celebrat; res en queda, les guerres, les lluites de
bàndols í els incendis, anaren destrossant -lo a poc a poc. Resta, sí.
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la devoció, que enriqueix constantment el santuari de la Paloma
d'Ujue, que veu arribar a la seva porta, tots el mesos de l'any, ro-
miatges d'organització pintoresca í saborosa i d'una color ràncía
encisadora.

El poble, mirat pel vessant de Migjorn, sembla talment rodolar
costa avall, i d'Orient, al revés, un exèrcit que s'enfila per conque-
rir 1'esglésía. A Llevant, prop de la muntanya cònica que lí serveix
de seient, s'alça una creu de pedra, amb la imatge del Redemptor
esculpida a una cara, í la de la Verge de la Paloma a l'altra, amb
un escut als peus.

Al redós de la creu, tot és tristor, desempar; tot és erm, eixorc.
Ujue, perdut dins el més astorador silenci, sense aigües que humi-
tegin la terra, sense arbres que l'ombregin, amb un clima foll, con-
tinua aixecant-se ferreny al cim del seu pedestal de gegantina pe-
nya, com Tibis llegendari sol reposar al cim de les piràmides; té la
tristesa de les ruïnes, sense ésser-ne, ungídes per la poesía dels re-
cords; poble i terra són de la mateíxa color, d'una uniformitat que
ensopeix, les cases tenen el mateix to de la terra; pels carrerons
costaruts i desnivellats, de capricioses giravoltes, molts d'ells veres
graonades, empedrats amb còdols polits pels corrents de les aigües
pluvials, que en cascades sorolloses davallen per ells; el vent hi
xiula i plora corrandes de dolorosos records........ mes, al cim de
tanta tristor, suren la pietat i l'amor vers la Verge que una blanca
coloma descrobrí dins el seu amagatall a un vailet, i que eixopluga
tot un poble al redós del seu temple casa], tota una contrada des-
prés, i, més tard, un regne, dels quals rep tot el tribut que el
poder, la riquesa, la devoció í l'amor poden oferir-11.

Per visitar les restes del que fou reial monestir de La Oliva,
des d'Olite, cal prendre la carretera que, vorejant el Cidacos, va
cap a Migjorn tot passant per les terres conreades i planes de
Beire, regades pel Pitillas. i voltada d'una campada admirable sol-
cada de recs. Aquí, deíxant el Cidacos al darrera, es pren la carre-
tera de Carcastillo; es troba prompte l'Aragó, de majestuós corrent,
i emmirallant-s'hi, la vila de Santacar, estesa en una plana que és
una mina d'or i ensems un encís. Seguint sempre la vorera del riu,
es pasa per Morillo de Fruto, en terra menys planera, al peu d'una
pineda i en mig de xamosos prats, devesa on es veuen parturar
braus de la vacada d'en Carriquiri que es banyen en les aigües del
riu, als tres quilòmetres on apareix Carcastillo, en el terme del qual
es troba el cenobi gloriós.
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La vila s'estén a la vorera esquerra del majestuós ample i pre-
gon Ebre; té una vida agrícola intensa; en poc temps ha crescut
extraordinàriament í el seu eixamplí comença a tenir un aspecte
força bonic; el carrer principal té molt de tràfec que s'escorre cap
als carrers transversals i a la gran plaça. La parroquial és magní-
fica, als hotels fan bon tracte i l'estada és agradosa. Carcastíllo,
abans celler de Navarra, és avui el seu graner; les vínyes formoses
periren en arribar la malura de la filoxera, í els treballs afanyosos
dels homes pràctics, convertiren, gràcies a l'abundor de l'aigua, en
terres de pa, les de vi.

L'Aragó, que descriu, amb el seu corrent majestuós, una corba
geométrica per la gran plana, dóna ufanor extraordinària a tota la
contrada, í en fa un ver paradís de pletòrícá vegetació, frondositat
i formosor sens igual.

Al Nord de la vila arrenca la gràn presa del canal que alimenta
tres recs, el més gran va a regar els camps de La Oliva, els més
bons entre els millors del terme.

En aquest paradís, erm i desert en els temps de la seva puixança,
brilla el cenobi conegut per La Oliva, exemplar per la santa vida que
s'hi menava, admirat per la ciència í el saber en ell refugiats, fama
que arribà fins al Sant Pare, irradiant la cultura per tot el món.

El celebrat monestir, situat al bell mig de la campada, fou fun-
dat per en Garcia Ramírez el Restaurador, el mateix any que pu-
jà al soli navarrés (1334) í fou, per tant, un dels primers monestirs
del Císter de la península, alçat als dinou anys d'haver -se establert
vivint Sant Bernat. els de Claravale i Movimundo. El rei féu donació
a l'abat d'Escala Dei, per fundar-lo, de la vila d'Encina amb el seu
terme, pasturatges i pertenèncíes, maná que es dediqués a la Santís-
sima Verge en acció de gràcies per la seva elevació al tron i per la
salvació de la seva ànima. Per a aquesta fundació vingueren a
Navarra l'abat Bertran í dos frares del Cister, als quals concedí el
sobirà, el mateix any, la propietat de l'església del poble de La
Oliva, dedicada a la Verge, i les cases, horts, vinyes, olivars, molins,
terres í tributs dels pagesos, dels llocs d'Encísa i Castelmundo
amb tot el que en ells es trobés per tal de que ells í els seus suc

-cesors poguessin fer cara a les despeses del monestir.
Segons l'interessant document anomenat La Tabla, resum re-

dactat per l'abat Gallur-Bertran, edificà la capella capitular, dita
avui l'antiga, vora l'església de Nostra Dona de La Oliva, í admeté
a la vida monàstica, segons la regla del Císter, 11 germans, i així
fou inaugurat el convent, l'any 1140.
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OLITE : CLAUSTRE DE SANTA MARIA LA REIAL

N. R. X. Pee

OLITE : ABSIS DE L'ESGLÉSIA DE SANT PERE
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L'església primitiva i la imatge, donades pel monarca, es con-
serven encara; la primera forma una mena de cripta. També es
pot veure la capella capitular. L'església gran, edificada pel rei
en Sanxo el Savi, és de grandiositat severa, té tres naus í fa l'e-
fecte d'haver estat inspirada per les construccíóns monumentals de
la Roma etrusca. Mostra tota la sobrietat í beutat de l'arquitectura
cisterciense, amb lleugeres variants que augmenten aquestes quali-
tats, com son el arcs del creuer, en els seus dos últims trams, més
propers al presbiteri, que, en lloc d'ésser de faixes prísmàtíques, són
de tres motllures gruixudes de tor; els dos trams del presbiteri, dels
quals el primer, tot í essent de volta de canó, és de secció ojival, í el
segon, de forma de closca peraltada amb quatrefaíxes de molt res-
salt per ogives. Dels cinc absis, el del mig és semicircular, amb tres
fínestres bocellades, molt profundes i els de cada costat plans amb
finestres de columneta bocellades igualment. Les finestres que do-
nen pas a la llum del temple tenen columnetes i són de tan gran sen-
zillesa que gairebe és una exageració, í semblen fetes a posta per
contrast de les dels temples clunianencs de rica decoració. En els
capitells no es troba cap riquesa d'escultura; la major part són lli-
sos com els calzes dels lliris, si bé la seva silueta és elegant, per
l'enroscat de fulles í adornaments que estrafan gracioses pomes.

El creuer és gran i proporcíonat a l'elevadió del temple; l'antic
chor arribava a la meitat del creuer, fins que l'abat Rada manà
reduir -lo, o millor dit, fer-lo retrocedir fins on és troba ara. El ca-
diral era de noguera finament treballada; en ell lluïen uns missals
de chor, començats d'ílluminar pel pare Colnpañó, l'any 1585, vingut
de Poblet expressament. Esparramats per l'esglésía es veuen deu
altars. El retaule que decorà el major - que avui decora el del con-
vent de R.ecoIets de Tudela—és una de les obres millors d'un artista
flamenc, protegit pel duc de Víllahermosa, anomenat Roland Mois,
retratista famós, del qual conserva obres el duc present. En el cos
de l'església, al costat de la porta que surt a l'escala de 1'hosta-
leria, hi hagué emplaçat un sepulcre de personatge important per
la raó de que, collocat abans dintre d'una capelleta, des d'on es
traslladà per obrir l'esmentada porta, estava aquella pintada per
la banda de dins i de fora. Representava la pintura interior l'enter-
rament o processó fúnebre d'un magnat, amb frares amb cogulla
i cirials, i al cim de la arcada s'obria un forat que travessava la
paret de part a part per donar sortida al fum de la llàntía, que cre-
mava dia i elit davant el sepulcre. Segons La Tabla, en un dels pi-
lans propers es velen dos escuts gravats, de la casa de Foix, ço
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que fa sospitar, tot junt, que dormiren allí les despulles del manes-
cal en Felip de Navarra, al qual matà el comte de Lerin pels en-
torns del monestir.

El reliquiari del cenobi era dels més rics í abundants. Abans
de construir-se el retaule de mestre Roland, les joies es guardaven
dins d'un gran bagul clavetejat d'or, a l'altar major; després, a
principis del xvl, foren portades a un altar o reliquiari especial dis-
tríbuït en diferents nínxols protegíts per cristalls. La imatge de la
Santíssima Verge s'és perduda; sembla inconcebible essent com és
la patrona del Císter. D'ella sols sabem el que diu un frare: En el
temple antic es venerava la imatge de Nostra Dona d'Oliva, de
peu, amb el Nen al braç dret i una branca d'olivera a la mà es-
querra; per a aquesta dedicació fundà la santa casa el rei D. Gar-
cia, i l'ennobliren 1 l'enriquiren els seus successors. Construïda la
nova església, fou collocada al mig de l'altar major, i allí roman-
gué fins l'any 1587, en el qual per haver-se construït el retaule
actual sense deixar un lloc per a Ella, fou portada a l'altar de
Sant Joan on romangué fins l'any 1600, que els veins del poble
d'Egea dels Cavallers, que li portaven gran devoció, varen dema-
nar-la per a pocs dies els quals, afegeixo jo, s'han anat convertint
en segles, segons sembla.

L'església gran tingué una trona í un faristol molt ben esculpits;
una sagrístía gran amb armaris magnífics í calaixeres, i una altra
de més petita anomenada lavatorio. La façana és del XII, xvi í XVII.

Del xli, la porta d'arc lleument apuntat, de dotze arquivoltes que
es sostenen en altres tantes columnes petites, de capitells que sols
mostren com a decoració, fulles graciosament collocades; els pilans
són rectangulars, amb canyes senzilles en les arestes, i en el timpà
llueix l'emblema del Corder diví voltat d'altres emblemes. En tota
l'obra sols es troben figures í caps d'animals bellament esculpits,
entre fullaraca, en la bella imposta del xii. Aqueixa porta romànica
s'enclou dins d'una façana feixuga que sobresurt un bon xic, for-
mada per dos pilans grandiosos que serveixen a un arc llis sense
decoració de cap mena. Formosíssims són els rosetons, de bell calat,
que llueix aquest imafront.

Els claustres són del temps d'en Sanxo en la part en què es
troba la sala capitular i en els dos primers trams, com ho mostren
les armes reials de les voltes; l'altra meitat és del segle xv, segons
indiquen els escuts del pare abat en Pere d'Eraso. El sobre-claus-
tre és obra de l'any 1526. La sala capitular és sols digna d'ésser
visitada en aquests claustres. Com la de Pamplona, s'anomena La



EXCURSIONS PER NAVARRA	 259

Pretiosa. La seva façana té cinc arcs sencílls, de mig punt, serveix
d'entrada el del mig, í els altres, de finestres; sís columnes curtes
els sostenen; són feixugues i els capitells tenen forma de calze de
lliri. En el segle xvi la varen malmetre com també l'ínteríor de la
sala que encara conserva la disposició que lí donaren en el segle
XII o xiii, ço és, quadrada amb quatre columnes, de les quals surten
vers els quatre punts cardinals els quatre arcs que sostenen la
volta.

L'arxiu guardà bon nombre d'escriptures de tots els segles, but-
lles i privilegis de Papes, donacions reials í particulars, inventaris
de joies en els quals figuraven creus, bàculs, pastorals i gremials,
calzes, canalobres, etc., etc. La sala on estigué installada la biblio-
teca, era de volta de mitja taronja í magnífica aparença, construïda
l'any 1692; els grans armaris guardaven preuats manuscrits del XII,

XIII i XIV, brevíarís curiosos, tractats ascètics, eren els més notables
el còdex del xiii titulat De Arca Noe, d'autor anònim, un altre del
xlv, d'Alamo Rufe Ad principium montis petulanum, l'abans es-
mentat La Pretiosa í opuscles de Sant Cesar¡, Sant Expert i altres
Pares.

Les ruïnes de La Oliva, no tenen l'aspecte romàntic que les de
la major part d'altres cenobís; les plantes parasitàries no hi crei-
xen en l'abundor acostumada; l'eura no enllaça amb el seu art
poètic í discret les arcades malmeses ni tapa amb la seva opulèn-
cia la nuesa trista de les esberles; ni les roques vestides d'arbredes
seculars formen un fons d'anfiteatre que els dongui més relleu. Res
de tot això acompanya per daurar amb poesía les polsoses colum-
nes; solament la somrient i esplendorosa natura, que avui l'envolta,
fa, en la seva vellúria, resaltar llur grandesa pel mateix desempar
en què jauen les restes venerades que en remembrar la seva his-
tòria brillant resorgeixen en l'esperit amb tota llur esplendent beu-
tat i puixança.

Gràcies a la Comissió de Monuments de Navarra es conserva
amb cura el que resta; i el lloc en qué tot fou, en altre temps, ab-
sorbit per la religió, la ciència i la vida monàstica, el desert, està
convertit, transformat, per l'agrícola, en un jardí, doll de riquesa;
la tristor s'ha convertit en joia, í el silenci, en moviment que deixa
encisats als que visiten els records del caduc monument digne de
respecte i admiració.

COMTE DE CARLET
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Assís

L
A ciutat es desenrotlla majestuosament dalt del darrer con-
trafort del mont Subàsio, el qual s'estén vers la plana, for-
mant una verda vall d'aspecte mig melangiós í alegroí. El

conjunt de la població apar una fortalesa inexpugnable, d'un dels
costats de la qual sorgeix l'imposant massa del convent í la Basí

-lica de Sant Francesc, dominats ambdós edifícís per l'antic castell
situat al cim del turó.

Per la religió i per l'art, és Assís un incomparable lloc. És im-
possible no somniar allí a cada instant al Poverello, puix que en
aquella vall és on obrí í aclucà els seus ulls, i cada reconada re-
corda un episodi de la seva vida meravellosa o bé va ésser testi-
moni d'alguns dels seus miracles. Cap altra ciutat parla més pre-
gonament a l'ànima que aquesta petita població de la Umbría,
pàtria de Sant Francesc, el nou Críst vingut a la terra, com mantes
vegades ha estat anomenat, í on morí un dia de tardor, fa ara jus-
tament setcents anys.

Quant a l'art, la Basílica de Sant Francesc és un notabilíssim
estoig d'obres dels més grans i genials artístes dels segles XIII

í XIV. El 17 de juliol de 1228, beneí i posà la primera pedra del tem-
ple, e] papa Gregori IX, molt amic que havia estat de Sant Fran-
cesc. Dos anys més tard, les obres estigueren prou avançades
per poder traslladar el cos del Sant al nou temple, i aleshores,
el mateix papa Gregori IX, li va concedir el títol de Cap í Mare de
totes les ordres franciscanes, privilegi que en el segle XVIII fou am-
pliat per Benet XIV, el qual elevà l'església a la dignitat de Basílica
Patriarcal i Capella Papal.

L'iniciador d'aquest célebre monument, fou Fra Elía, el vicari
i successor de Sant Francesc. No se sap, en canvi, el nom del seu
veritable autor o arquitecte; sobre aquest punt, no hi ha acord en-
tre els arqueòlegs. La Basílica es compon de dues esglésies super-
posades. L'entrada del temple inferior, està precedida d'un gran
porxo, construït el 1487 per Baccio Pintellí. L'artística doble porta,
és una elegant obra d'autor desconegut, feta de pedra i marbres,
amb un esvelt arc apuntat que sostenen feixos de columnes, al mig
del qual s'obre un gros rosetó i dos altres de més petits als costats.
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La fosquedat que domina l'interior de l'església baixa, la fa
aparéixer tota embolcallada d'una penombra misteriosa que eleva
l'esperit a les regions més pures. Quan els ulls s'han acostumat
a aquella mística claror, es veuen destacar dels murs í de les vol-
tes de la nau central i de les capelles laterals, una inacabable
munió de pintures d'una tècnica primitiva, però plenes de genial
unció i de sorprenent bellesa. Com en cap altre lloc, poden seguir-
se allí les petjades dels més famosos pintors, sobretot els floren-
tins i els síenesos: Cimabue, el Giotto, Simone Martini, els germans
Lorenzetti, Lippo Memmi, Taddeo Gaddí, i molts d'altres. No farem
pas esment de cada pintura i sí sols de les que en puguem donar
una reproducció gráfica, ben poques per cert.

A 1'entrar, a mà esquerra, hi ha la capella de Sant Sebastià,
amb un bellíssim fresc d'Ottaviano Nelli di Gubbio (segle xv). Re-
presenta a la Madonna della Salute í el Nin, un sant Bisbe, Sant
Antoni Abati Sant Francesc.

En la capella de Santa Magdalena, hi ha, entre altres, el cèlebre
fresc Noli me tangere, en el qual está representada la Santa allar-
gant els seus braços envers Crist ressuscitat, en el moment de la
seva aparició. Aquesta pintura és del Giotto; no manca, però, qui
l'atríbueíx a Buffalmacco o a Tomaso di Stefano.

En el creuer esquerre, es veu, també, entre altres ; un fresc de
molta anomenada, pintat per Pietro Lorenzetti. Representa la Di-
vina Madonna, que sosté en el seu braç esquerre el Jesuset, mentre
que amb la mà dreta Ii assenyala Sant Francesc. L'altra figura és
Sant Joan Evangelista. El magnífic conjunt d'aquesta pintura, des-
taca, més encara, pel seu ric fons daurat.

Per més que no en tenim cap fotografía, ens creiem obligats
a esmentar la tomba de Sant Francesc, situada al mig de la cripta
construïda el 1824, dessota l'altar major.

La sagristia de l'església inferior, té els seus murs esplèndida-
ment decorats amb pintures del segle xvti. En la volta del sostre,
es veu un magnífic plafó que representa el Pòrtic í la Glòria de
Sant Francesc, obra del pintor Sermei. De la sagristia es va al
tresor de la Basílica, en el qual es conserven preuats records del
Sant fundador í valuoses joies litúrgiques.

L'ESGLÉSIA SUPERIOR: Exteriorment és molt senzilla. Acaba en
una mena de frontó triangular í el conjunt nó té res més d'orna-
mental que la porta i el rosetó, el qual enquadren els símbols dels
Evangelistes, toscament esculpits. L'estil d'aquesta façana, recorda
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la forma dominant a la Umbría en l'època romànica, però molts dels
detalls pertanyen ja a l'estil gòtic. L'esvelt campanar és del temps
que es construí l'església inferior, ço és, d'arquitectura romànica.

L'interior de l'església superior, acabada el 1253, és de pur estil
ogival, amb grans finestrals que Ii donen una esplendorosa llumi-
nositat. Es d'una sola nau amb creuer, í els arcs de la volta són
a plena cintra, els quals arrenquen de feixos de columnes adossa-
des als murs. Admirables pintures decoren tot el conjunt de les
parets í la volta del temple; no queda un sol espaí sense ornamen-
tar. Foren els autors de tan insignes obres d'art, Giovanni Cima-
bue, el seu deixeble Gíotto í el frare menoret Fra Jacobo Turrita.

La planta del chor és poligonal, i en els murs corre una bella
galeria gòtica. El cadiram, construït de 1492 a 1501, és principal-
ment obra de Domeníco da S. Severino, el qual tingué varis colla-
boradors. Són especialment notables, les figures del respatller
superior, que representen personatges illustres de l'ordre de Frares
Menors. Al fons de l'absís, hi ha la Cadira Papal, cobricelada per
una mena de baldaquí (segle xiii).

El convent va ésser secularitzat el 1866; l'edifici fou convertit
per ]'Estat en un collegí per als fílls de mestres. Té un claustre
gran amb una cisterna al mig, í altres de més petits, un dels quals
era l'antic fossar del convent. Són remarcables el refetor gran í el
petit, amb pintures al fresc; l'aula capitular, í altres dependències
com també els feixucs contraforts del convent en forma de gale-
ríes cobertes. De l'església superior de Sant Francesc, un llarg
carrer mena a la

PLACA DE VÍCTOR MANUEL, on hi ha una font í algunes cases
d'aspecte antic. A un costat de la susdita plaça, hi ha el

PÒRTIC DEL TEMPLE DE MINERVA, d'estil corinti-romà, amb sis co-
lumnes de travertí que sostenen el frontó. Aquest temple, fou trans-
format en església catòlica i posada sota l'advocació de Santa Ma-
ria della Misericordia. Més amunt es troba la

PLAÇA DEL DuoMo, al fons de la qual s'alça la Catedral, amb la seva
interessant façana. Pertany aquesta església al segle xii, però va és-
ser renovada en el segle xvi pel cèlebre arquitecte Galeazzo Alessi.

ESGLÉSIA DE SANTA CLARA, construïda en el segle XIII; però
restauracions posteriors li han llevat tot el seu antic caràcter. Din-
tre de l'església es conserven frescos de fort mèrit, i un Sant Críst
pintat, d'antiga tradició i molt venerat.
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Santa Clara, amb els mateixos propòsits que Sant Francesc,
abandonà la seva família i les riqueses, i fundà l'ordre de les Cla-
resses. La tomba de la Santa está situada en una cripta que hi ha
al mig de l'església, í una reixa de ferro empotrada en el mur d'a-
quella, assenyala l'indret on descansa el seu Cos. Tocant una
campana, s'obre a la poca estona la porta que hi ha darrera de la
reixa i apareix llavors un gran sarcòfag o urna de cristall, dintre
de la qual hi ha l'esquelet de la Santa, vestit amb hàbits monacals
í la cara coberta per una màscara de cera. Una monja, agenollada
fent oració, s'alça tot d'una i sense dir cap paraula vos allarga una
estampa de Santa Clara representada tal com es veu dintre l'urna.
Aquesta senzilla í muda escena, davant mateix de tan venerades
despulles, devem confessar que ens va produir una pregona im-
pressíó.

A l'extrem Sud de la ciutat, es troba una altra església de la
qual no recordem el nom. El seu quadrat campanar, és de tradi-
ció romànica.

Per aquell mateix indret, hi ha el Jardí públic, des del qual hom
frueix de la bonica vista de la població, i al lluny s'albiren les
muntanyes de Perugia.

Altres esglésies i coses interessants podríem esmentar com
existents a Assís, però no tenen la importància de les ressenyades
suara. Devem fer una excepció quant a la

BASÍLICA DE SANTA NIARIA DEGLI ANGELI, situada a cosa de mitja
hora d'Assís, però gairebé tocant a l'estació del ferrocarril.
Aquesta església, edificada el 1509 pel Vignola, i reconstruïda més
tard, conté al mig de la nau central i dessota de la cúpula, la tan
renomenada Porziúncula, petit oratori que estava antigament en-
voltat pel bosc de Subasio, i cedida la capelleta a Sant Francesc,
esdevingué per aquest fet el bressol i la seu principal de la seva
ordre. En la casa de davant del repetit oratori está representada la
Visió de Sant Francesc o el Miracle de les Roses, bonic fresc
d'Oberveck, pintat el 1830.

La Basílica de Santa Maria deglí Angeli conté d'altres interes-
sants records del Sant fundador: el petit jardí dels rosers de Sant
Francesc, que no tenen espines í en les fulles dels quals apareixen
unes taquetes com si fossin de sang; la capella construida sobre
l'emplaçament de l'antiga enfermería del convent on morí el Sant
i la taula on fou rentat el cos després del seu traspàs.

JOAN ROIG I FONT
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Monografía d'un petit
edifící català anterior

al segle XIX

N la capital de Lleyda i emplaçat entre els carrers Major, per
una banda, í Blondel (vora el riu Segre) per l'altra, es troba
el petit edifici català objecte d'aquest estudi. Aquest edifici

fou manat construir pel Sr. Joa-	
-quím Ballester a mitjans del ---

segle xviii, amb carácter de casa	 ,"  
particular. Habità el primer pis,	 , _ 
el mateix propietari, així com	 m ^`^"" 
també la planta baixa; els altres
pisos eren de lloguer. Actual-
ment és propietat del Casino
Principal.	 v

Passem a analitzar el factor	
3Ø
 -

principal que acrediti l'antigui-
tat de la casa, ço és la façana
del carrer Major.	 – -- - lo r 1 . _ _ _ _

El portal d'entrada conserva
( encara que emblanquinades)
unes dovelles, que formen l'arc,	 1'

bastant llargues, per l'estil de	 „ 1 

les del portal d'una casa partí-	 u eülÍ^'I	 ^!'Ii'iII'

cular de Pals (baix Empordà) que és notable per esser d'una
estructura més vella—és de l'any 1744— corresponent a l'art bar-
roc. També hi ha dovelles semblants al Monestir de Rueda (Sara-
gossa), segle xvii; i al portal de la casa rectoral de Reus el dove-
llatge és paregut, í fou construït l'any 1747, és d'art barroc.

(*) Aquesta casa fou aterrada a darreries de l'any 1924 juntament amb la del costat
esquerre per tal dz construir l'actual Casino Principal de Lleyda.
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La façana és construïda de pedra fins a l'entresol inclòs í la res-
ta és paret de maó vist, posat de cap, i aquesta dada demostra que
té influència aragonesa, degut a que en aquell temps hí havia
d'arquitecte municipal, un senyor aragonés. Els díntells del primer
i segon pis no són tals díntells,
sinó falsos arcs, ja que estan ^ — ^^	 ^^ r `-j
construïts per maons posats de
cantell com dovelles, í d'això en
tenim varis exemples. A Mon

-teagudo, partit judicial de Tudela
(Navarra) hí ha una casa se-
nyorial (castell) construïda amb
aquests arcs falsos, i data del
segle xvin; és d'art barroc; a
Barluenga (Osca) hi ha una
casa particular, d'estil renaíxe-
ment amb díntell paregut al del
primer pis de la façana.

La part final de la façana
està formada per una galeria de
tres finestres acabades en arc de
mig punt; í entre els molts exem-
ples que podríem citar, anome-
narem la Llotja de Saragossa
que és del segle xvi, estil renai-
xement, la Reial Audiència de
Saragossa que és del segle xvli;
i, a Alcañiz, la façana del castell,
art renaixement, segle xvi, on
també hí ha finestrals molt pa-
reguts al nostre cas.

Referent al ferro, tenim el
balconet de l'entresol que està format per ferros colocats a 45°
i es creuen, ja que segueixen les dues direccions. EIs que van de
dreta a esquerra són cilindres llisos de dalt a baix, mentre que
els que van de esquerra a dreta estan foradats uniformement per
deixar pas als que són completament llisos. Aquest balcó té una
particularitat, i és que els ferros que s'uneixen a la paret són per-
pendículars a aquesta, és a dir, que els trossos laterals queden di-
vidits amb quadrats verticals mentre que al front són quadrats
inclinats. Altra curiositat és que els ferros, en la part inferior,
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s'uneixen directament a la llosana del balcó. Construïda d'una
manera semblant és la finestra renaixement de la Casa de la
Ciutat de Barcelona.

La llosana del balcó del primer pis l'aguanten dos ferros forjats
a manera de mènsules, els quals demostren també l'època en qué
fou construït l'edifici, puix a Puentedeume (Corunya) la casa que
nasqué el bisbe Rajoy és d'art barroc construïda el segle xviu i hi
ha mènsules semblants davall els balcons; també n'hi ha al mones-
tir de Rueda (Saragossa), casa Abacial que data del segle xvii i té
la façana de maó vist, portal amb grans dovelles i ménsules de
ferro molt semblants a les del present estudi. (Vegeu en els adjunts
dibuixos l'esquema d'una de les dues mènsules que es conserven).

Un altre exemple el tenim a la Reial Audiència de Saragossa,
ja esmentada, on l'estructura
del balcó es molt pareguda a la
del nostre cas, í el mateix tro-
bem a Astorga, casa de l'Ajun-
tament, que és d'art renaixe-
ment, del segle xuti, i davall de]
balcó hi ha mènsules de ferro,
així com també a l'abans citat
castell d'Alcañíz.

La barana del balcó del pri-

L

mer pis també és de ferro forjat
_ i la disposició dels ferros verti-

cals és la següent: a l'angle hí
ha un ferro caragolat; vénen
després dos de llísos, de secció

1 quadrada, després un altre de
caragolat, í així successivament.
Al mig hí ha un adornament
fet amb ferro que agafa dos
espais. Finalitzen els angles dos
poms daurats bastant més gros-
sos que els del balcó de l'en

-tresol. Cas semblant el tenim a
Puebla de Híjar (Terol) en una

Li	 LL	 casa particular del segle xvi, art
renaixement, acabant la façana amb els finestrals de la golfa amb
arcs de mig punt i construïts de maó. També hi ha poms daurats
als balcons del tantes vegades nomenat Monestir de Rueda.
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Les baranes dels dos balcons del segon pis són fetes amb ferros
llisos de secció quadrada, í les dels finestrals del tercer pis són
molt posteriors ja que les posaren quan feren un piset pel criat de
la casa.	 ° ° ,,	 ,c<<

La porta del carrer era divi-
dida amb quadrats per medí de
fusta sobreposada, i als vèrtexs

	

d'aquests quadrats hi havia uns 	 lepe

claus grossos per fer sòlida la
unió dels llistons amb la porta 
pròpiament dita.

Totes aquestes dades ens

	

afirmen que aquest edifici fou	 n san ^.;za

construït al segle xviii amb ele-
ments del segle xvii,	 9

	

Are passem a l'estudi, per	 ^J	 p
parts, de l'edifïcí. Seguiré l'es-

	

tudi de cada una de les plantes. 	 °.j nero 

Planta baixa-soterrani. La
-nomeno així perquè, degut al

	desnivell del terreny, és planta	 w	 ^onrylleri w4j0.a•

baixa pel carrer Blondel, i plan-
ta

	

 soterrani pel carrer Major.	 _^
	Entrant pel carrer Blondel es	 '^

^	 cÓ,a°
	troba en primer terme la botiga	 '°-

en la qual hí ha una escaleta
	molt petíta que dóna accés al pis	 sgc'rid I<y_

(planta baixa carrer Major) i 
part d'aquesta botiga té com una

	

altura de trespol a trespol, fins	 . =.i 	 '°s4 

	davall del sostre de l'entresol,	 J	 y^.^. f••
rSn ae

	

í una altra part solament fins a	
f

la planta baixa. Després es bai-
xen tres graons i es troba el

	magatzem. Al fons del magat-	 c,r•^^ n4j°^

zem hi ha tres passadissos: el lateral dreta í el del mig, coberts
amb voltes rebaixades, construïdes de mampostería í rebossades
d'argamasa, i el pas lateral esquerra era una escala (que es con-
serva en part) que anava a l'escala de la planta baíxa del carrer
Major. El pas del mig comunica amb el celler, i s'hi troba una es-
caleta que va directament a la planta baixa on hí ha el safareig.
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Planta baixa. Està molt transformada, puix actualment hi han
fet un embà que divideix el portal, i té per objecte l'aprofitament

C .rr^r  
del local destinat a bo-
tiga. Abans, el que avui
és botiga era l'entrada,
i al fons començava
l'escala. El quarto on
hi ha el safareig anti-
gament era el dormitori
del mosso de la casa.

Saín Planta entresol. Al
menjador hi ha empla-
çada l'escaleta que va
al safareig, i aquí hi ha
una solució molt cu-
riosa, que és la següent:

an°va com que aquesta esca-
leta té poc lloc per des-
enrotllar-se, í és ímpos-

Dortr, S>	 síble de baixar al safa-
y fl	 reig, ja que ho impedeix

p'S F	 el	 trespol,	 collocaren
un armari damunt 1 es-

á cala	 i dins de l'armariL  feren la volta d'escala
que arriba fins a uns 80

cm. a partir del trespol,

j	 io bar	 e.+,	
així que per anar a baix

`C.Vb4 es té de passar forço-
'	 ; sament per dins de

marí. (Vegeu la secció).
La cuina de	 l'entresol
és més alta que la res-

Sató ta del pis, i això fou fet
-i,^fltA 1 –ris	 per fer més esvelt el por-

tal d'entrada. També 'hi
i" i':°"	

ha una escala que abans
comunicava	 directa-

crrer Majr ment amb el primer pis.
Planta primer pis. Com hem dit, és el pis que habitava el pro-

pietari, í és el que encara conserva vestigis de riquesa en sa cons-
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truccíó. Les cornises del saló í del passadís són una simplificació
ben entesa de motllures. (Vegeu esquema). El bastiment del passa-
dís í el de l'arcova que dóna a la sala, són d'un gust exquisit per
llur puresa de líníes; estan formats per quatre petites pilastres es-
triades, amb capitells jònics i acaben per cornisament al llarg. És
de fusta. (Vegeu l'esquema de conjunt, í detall de capitell).

Planta segon pis. A part dels balcons, no té res de particular.
Planta tercer pis. Tant el píset com la golfa estan isolats de la

teulada per un sostre mort que s'aguanta damunt d'una fusta de
cantell que va empotrada a les parets mítgeres, i per evitar la
flexió de dita fusta n'hi ha una de vertical clavada a la biga mestra
de la teulada í unida a la horitzontal per cua d'orenella. (Vegeu
secció). El sostre està format per bigues molt primes i revoltons
de guix de poc gruix, ja que sols té com objecte isolar el pis dels
agents atmosfèrics.

Una dada d'aquest edifici, potser la més interessant, és la dis-
posició de l'escala. Comença en la part inferior per un tram collo

-cat en la mateixa entrada, í després ja ve la caixa d'escala de llar-
gada constant ï d'amplada variable. Després de passar el primer
pis, l'escala s'eixampla per medi d'un replà que és el que cobreix
el passadís del primer pis, i damunt del segon pis també està co-
bert el passadís per un altre replà, es a dir, que arriba l'escala al
capdamunt que té tota l'amplada de la casa, i dóna en secció una
forma bastant original; puix té com a fí pràctic el salvar la desigual
altura dels pisos, í, demés, influeix molt en que la part inferior sigui
més•illuminada que si la caixa de l'escala fos constant de dalt a baix.

Lleyda 1 abril 1922.

RAMÓN ARGILÉS

Sant Bartomeu d'Altorrícó

A
BANS d'arribar al límit natural de Catalunya, per bé
que avui políticament és Aragó, es troba aquesta petita
església, entre l'estació i el poble d'Altorricó. La planta

actual que s'acompanya, consta d'un absis a Llevant i un altre
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a Ponent i és una raresa a Catalunya, a part de les de Sant
Pere de Burgal a la Vall d'À-

:._,. neu i la de Sant Pons entre Car-
dona í Olius, vora el Cardener.

La de Sant Bartomeu d'Al-
Z 1	 S torricó és més posterior, i sembla

tractar -se	 de la	 transformació
d'un temple d'una nau, ja que
l'absis de Ponent té els carreus

diferents	 de	 la	 resta	 del temple. Al seu	 ínteríor, tot	 enguixat,
apareixen columnes apa-
rellades que són fetes per
filades i resten adossades
al mur.

La petita nau	 és	 co-
berta amb volta apuntada.

Les pedres porten les

o

marques dels obrers i res-
ta tapiada. La porta que
s'obria al Nord, entre els
dos	 absis, rebia	 la	 llum
d'una	 finestra	 de	 l'absis
de Llevant sobre l'actual
porta oberta en el mateix absis.

Dita església sembla coetànea de Sant Ruf de'Lleyda.

J. DOMENECH I MANSANA.

Llegendarí popular català

SEGON CONCURS, 1927

A
l'objecte d'aplegar, per tal de publicar-les oportunament,
totes les llegendes catalanes que sia possible, i fixar així
la tradició històrica que s'està perdent per moments, la

«SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA, FILOLOGIA I FOLKLORE» del «CLUB MUNTA
-NYENC», convoca els folkloristes i tots els que estimin les nostres

tradicions històriques, exposant a l'efecte les següents bases del
Concurs:
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I. Es procurarà presentar ordenadament els aplecs ilegendís-
tícs; per tal de completar-los, seran admeses les llegendes preses
d'obres hístòríques, monografies i premsa local; en aquest cas, se'n
donarà un extret ben clar, amb indicació d'obra, autor i número de
la plana o periòdic. Les referències a la premsa de fora de Barce-
lona, relatives a col • leccions completes, seran especialment tingu-
des en compte.

II. Avaloraran els treballs, el nombre total de llegendes, l'es-
pecial d'inèdites, la ponderació de totes elles envers l'assumpte
tractat i l'interès històric í narratiu a la vegada, que puguin oferir;
així com tots els elements que l'aplegador creguí oportú d'afegir,
per exemple: coteig amb llegendes estrangeres; inclusió de fotogra-
fíes, gravats o dibuixos dels llocs i personatges tractats; indicació
d'orígens probables, obres artístiques que s'hi hagin inspirat, etc.

III. Els plecs amb els treballs, sense firmar, duent títol í lema,
seran entregats a la «SECCIÓ D'ARQUEOLOGÍA, FILOLOGIA I FOLKLORE»
del «CLUB MUNTANYENC» (carrer Conde del Asalto, n.° 22, principal)
en la primera quinzena de desembre de 1927, acompanyats d'un
sobre tancat que porti els mateixos títol í lema, í continguí, a dins,
el nom i adreça de l'autor, ben llegibles.

IV. El jurat, compost de folkloristes competents, tindrà en
compte les diverses circumstàncies que puguin concórrer en els es-
mentats treballs, per premiar-los si els creu dignes d'ésser-ho i en
la forma que considerí més convenient.

V. Seran concedits premis de PESSETES 1500, 1000, 750, 500 í
250 per ordre de mèrit. Hom reserva, demés, PESSETES 1000 per a
la creació d'altres premis menors, o per afegir als citats, segons s'es-
timi oportú; així com, en el cas de trobar-se amb dos o més treballs
d'igual vàlua, podrá fraccionar-se el premi en altres tantes parts.

VI. El jurat examinarà els treballs, i el 31 de març de 1928,
tot lo més tard, emetrà el veredicte, i al cap de pocs dies, es farà la
distribució de premis en el referit «CLUB MUNTANYENC », la qual
s'avisarà mitjantçant la premsa.

VII. La propietat de tots els treballs premiats queda de la
« INSTITUCIÓ PATXOT», la qual es reserva la facultat d'incorporar-los
a les seves publicacions en la forma que judiqui avinent, i els au-
tors no podran, per tant, publicar les llegendes premiades sense la
prèvia autorització de l'esmentada «INSTITUCIÓ PATXOT».

Barcelona, 26 de juny de 1926.
El President de la Secció,

R. SERRA I PAGÉS
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Observacions que cal tenír en compte, en presentar
els reculls de Llegendes, perquè puguin optar
a premí:
1.° S'entendrà per Llegenda catalana, qualsevol fet que el poble ad-

miri i conti, com a realment succeït, encara que la crítica històrica el negui,
en qualsevol de les terres de parla catalana (Catalunya, Balears, Valèn-
cia, ratlla d'Aragó, Rosselló i Alguer) o dels pa ïsos sotmesos en altre
temps al domini catalano-aragonès (com Provença, Sicília i Sardenya)
encara que es refereixi a personatges estrangers que hagin fet un gran
paper en la nostra història (p. ex. Ataulf, Carlemany, l'Arxiduc Carles).
No cal dir que s'estén el concepte als catalans cèlebres, que hagin actuat
fora de les esmentades bandes (p. ex. els Borja a Itàlia, Sant Damas papa,
Santa Isabel de Portugal). Els fets purament històrícs, en els quals no en-
tra la fantasía popular, no són llegendes.

2. a Sempre que vingui a tomb seran admeses les Llegendes tòpiques
o sia de lloc, sobre etimologies tradicionals i éssers fantàstícs (p. ex. encan-
tades, sirenes, gorjos, follets, símiots, bruxes, aparacions i anímals quimè-
rics) que tinguin interès notori. Es recomana molt especialment 1'anotacíó
de Llegendes relatives a ritus, cerimònies i pràctiques (p. ex. certs costums
infantils, balls, vots de poble, festes commemoratives, aplecs, etz ), al-lusius
a un fet llegendari.

3. a Les Llegendes presentades a concurs constituiran sèrie; es a dir
estaran totes relacionades amb l'assumpte que les acobla, d'acord amb els
quatre grups que s'índíquen en l'apartat següent. Una sola Llegenda no
podrà pas ser premiada, a menys de constituir una monografia que estudií
les fonts i el successiu desenrrotllament, o sia, un treball de Literatura
comparada.

Hauran, per tant, de concretar-se a:
a) Una comarca, localitat o tros de terra qualsevol, dels països indicats.

(p. ex. Conflent, Alcoy, Montseny, Eivissa).
b) Una època determinada. (p. ex. denominació cartaginesa, bàndols de

«nyerros i cadells ' , guerra de Successió).
c) Un personatge llegendari, de relleu històric o eminentment popular,

descomptats els lladres vulgars. (p. ex. Hèrcules, Jofre i el Pelós, el
Comte l'Arnau).

d) Un ordre de fets, sia el que es vulgui, que tinguí importància dins
de la nostra història, o que sigui possible d'atribuir-lo-hi, fonamen-
tant-lo bé. (p. ex. pirateries en les nostres costes, monuments me-
galítics, concomitàncies catalanes del Sant Greal). S'exclouen les
tradicions sobre troballes d'imatges i els miracles per llur interces-
sió, per haver estat ja publicades les principals en moltes històries
i monografies.



CRÒNICA	 273

4.° Les Llegendes seran fidelment anotades, tal com les contin, per
curtes que sien; això no vol dir que hagin de ser copiades al peu de la lle-
tra, amb les incoherències í ímprecisións de llenguatge possible, sino que,
perseguint l'objecte de fixar l'esperit tradicional, no s'han d'inventar noms
ni incidents per convertir les senzilles narracions folklòriques en composi-
cions líteraries.

5. a Al peu de cada llegenda, es posarà el nom, edat, procedència 1
adreça de la persona que l'hagi contada, per poder-la comprovar en els
casos que convingui.

6. a Els aplecs de Llegendes es presentaran escrits a màquina (o al-
menys en lletra ben clara, si fossin manuscrits) í relligats o cosits, per tal
de que no es pugui extraviar cap fulla.

Crònica

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 JUNY DE 1926

CONFERÈNCIES 1 SESSIONS. —El día 4, el senyor Albert Maluquer
donà una conferència amb el tema: Els Espòrtmens i els Esportius.
Curiosos estudis psicològics, íllustrada amb projeccions.

El mateix dia 4, a la tarda, el senyor Tomàs Carreras i Artau
donà també una conferència folklòrica sobre El Refraner i la Filo-
sofia Popular Catalana.

Els dies 10 i 17, el senyor Joan Roig, donà dues interessants
conferències. En la primera tractá dels monuments d'Itàlia, i des-
criví Peruggia, Assís i Tívoli; i en la segona tractà deis monuments
pagans de Roma. Aquestes conferències foren illustrades amb
interessants projeccions.

Finalment. els dies 11 i 18, el senyor comte de Castellà donà
dues conferències sobre Excursions per Navarra. En la primera
descriví Tudela, Tafulla, Olíte, Ujué i el monestir de La Oliva, i en
la segona parlà de Pamplona. Ambdues conferències foren profu-
sament illustrades amb projeccions del Dr. Xavier Parés í Bartra.

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA. — Les excursions organitzades per
aquesta secció són les següents: El día 3, al matí, a Vallvidrera per
tal de presenciar la processó de Corpus; el dia 6, a les Guilleries,
seguint l'itinerari de Vich, Sant Sadurní d'Ossormort, Espinelves,
Viladrau i Balenyá; el día 13, al matí, a Sant Medí; el dia 20, al
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santuari de la Verge dels Angels (Girona); í el día 27, al museu
Municipal d'Art í Arqueologia.

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA i HISTÒRIA.—Alguns socis d'aquesta Sec-
ció visitaren, el dia 6, la casa-palau dels senyors comtes de Güell.

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA. —El día 25 tingué lloc la reglamentà-
ria Junta general ordinària de socis per a l'aprovació de comptes i
provisió dels càrrecs de la Junta Directiva del Centre, la qual quedà
constituïda en la següent forma: President: Sr. Francesc de P. Mas-
pons í Anglasell.—Vice- president: Sr. Tímoteu Colominas i Coll.

-Secretarí l.er : Sr. Lluís G. Olivella i Arenas.— Secretari 2.°n : senyor
Joan Sellarès i Vernet.—Tresorer: Sr. Joan Nonell í Febrés.—Vocal-
bíbliotecari: Sr. Josep Franch í Mestre. —Vocal-conservador del
local: Sr. Antoni Gallardo í Garriga. — Vocals: Srs. Lluís Guarro í
Casas; Lluís Estasen í Pla; Francesc de P. Blasi í Vallespinosa:
Manuel Comella i Seguí, í els senyors Presidents de Secció.

SECCIÓ D'ARQUITECTURA. —President: Sr. Pere Benavent de Bar-
berà.—Vice-president: Sr. Manuel Mayol í Ferrer.— Secretari; sen-
yor Joan Vives í Figuerola.—Tresorer: Sr. Emili Sala i Pibernat.-
Arxiver: Sr. Damià Ribas i Barangé.— Vocals: Srs. Artur Puig
i Riera.

SECCIó DE FOLKLORE. —President: Sr. Josep M. Batista i Roca.-
Více-presídent: Sr. Rosend Serra i Pagès. —Secretari: Sr. Joan Rígall
i Casajoana.— Vocals: Srs. Josep Fontanet i Manen; Tomàs Carre-
ras í Artau; Agustí Duran i Sampere i Pau Vila í Dinarés.

SECCIó DE FOTOORAI?ÍA.— President: Sr. Rafel Degollada i Cas
-tanys.—Více-president: Sr. Lluís G. Olivella í Arenas.—Secretari:

Sr. Josep M. Vilaseca i Ballbé.— Tresorer: Sr. Antoni Bergnes i
Serrallach.— Arxiver: Sr. Rosend Flaquer i Barrera.—Director del
laboratori: Sr. Joan Xicart í Rigual.— Vocals: Srs. Josep Marimón
i Vidal, Joan B. Alà i Castelltort i Salvador Massuet í Amoròs.

SECCIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA. —President: Sr. Ignaci Folch
í Girona.—Vice-president: Sr. Josep M. Guilera í Albíñana.—Se-
cretari: Sr. Albert Oliveras i Folch.—Tresorer: Sr. Josep M. Esta-
sen i Pla.—Vocals: Srs. Francesc Feíxas i Casas, Francesc Soler
i Coll, Josep Rivas i Seva, Francesc Domenech i Cases i Joan
Brunet i Pons.
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SECCIÓ DE GEOLOGIA I GEOGRAFIA FÍSICA.— President: Rvd. Dr.
Marià Faura í Sans. —Vice-president: Mn. Josep R. Bataller í Cala-
tayud.—Tresorer: Sr. Josep Andorrà i Viñes.— Secretari: Sr. Manuel
A. Sancristòfol í Arboíx.—Conservador del Museu: Sr. Josep Clo-
sas í Miralles. — Vocals: Srs. Gonçal de Reparaz i Ruiz, i Enric Ribas
í Vírgíli.

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA 1 HISTÒRIA. —Pres1dent: Sr. Pelegrí Casa-
des i Grarnatxes.—Secretari: Sr. Timoteu Colomínas i Coll.—Arxi-
ver: Sr. Josep Garrut í Sala.— Vocals: Srs. Enric Vilaseca i Tock,
Manuel Genovart i Boíxet, Joan Bt. a Fonta i Manau, i Josep Sal-
vany i Blanch.

SECCió D'ENGINYERIA. —President Honorari: Sr. Pere Rius i
Matas.—President: Sr. Salvador Fi^ella í Bragós.—Vice- president:
Sr. Antoní Ferran í Degrié.— Secretari: Sr. Víctor Castells í Valls.

-Více-secretarí: Sr. Lluís Creus i Vidal.—Vocals: Srs. Manuel Vila-
plana í Pagès, Carles Godó i Valls i Pau Artés í Olivé.

SOCIS INGRESATS DURANT EL SEGON TRIMESTRE DE 1925.— Senyors:
Josep M. Presas, Jaume Mercadé, Mercè de Quadras i Feliu, Con-
rad Meier i Wasserinann, German Kreye Frerk, Gaspar Bruguera
í Inès.—Leandre Ferrer i Marti, Eduard Schílling & C. ia , S. en C.,
Joan Ribes i Daura, Alexandre Lübíer, Salvador Viladevall i Coll
(delegat a Mataró), Joan Brufau i Cusídó (delegat a Mataró), Josep
Majó i Lleonart (delegat a Mataró).

Bíblíografía
SALVADOR FARRARONS.— Perquè fem excursions. —Publicacions del

C. E. Minerva.—Un fullet en 8u•, de 37 p. p.—Barcelona, 1926.

Aquest fascicle, que va precedit d'una defínició esquemàtica
de l'excursionisme, té ulla doble valor: posa de relleu la
conveniència de que «cada u faci les coses sabent perquè les
fa,>, í demostra l'avenç que ha fet en la nostra terra, l'ambient
excursionista.

El fascicle del senyor Farrarons, que avui hi encaixa plena-
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ment, fa uns quants anys hauria estat poc menys que una anorma-
litat quan «1'anar a la tum-tum» i el «mirar i no veure res» estava
a l'ordre del día.

Si alguna observació haguéssim de fer a aquest interessant tre-
ball, és la manca d'un complement que es desprèn, però, del seu
text; la recomanació de que l'excursionista no ha de deixar mai de
recordar que anant pel món cal comportar-se sempre anib una
exemplaritat que correspongui a les altres finalitats de l'excursió,
i que no està renyida amb cap de les posicions d'esperit que pot
adoptar un home digne de considerar-se'n.

Si les obretes com les del senyor Farrarons, es repetíssín sovint
promptement se'n veurien els seus saludables efectes.

JOAN CODINA PUIGSAULENS. - Monestir de Santa Maria de l'Estany.
Un volum en 8u ., 117 + XXXII p. p.—Barcelona, Editorial Polí-
glota.-1926.

Aquesta obreta, curosament presentada, és un treball de vul-
garització, fet amb amorós entusiasme, amb la finalitat de que el
visitant del Monestir tinguí un mínim de dades a la vista que li do-
nin idea del que fou i representa.

Va illustrada amb profusió de gravats, molt interessants, espe-
cialment els que reprodueixen capitells del claustre, i amb un
pròleg del senyor Folch i Torres.

RAMON D'ALóS-MONER. —Sant Jordi, Patró de Catalunya. — Collec-
ció Sant Jordi.—Volum I.—Un fullet en 12.,, 95 p. p.—Barce-
lona, 1926.

El cos central d'aquest llibre dedicat príncípalment a parlar
de la història i de la llegenda de Sant Jordi, el forma la trans-
cripció d'un manuscrit del segle xv que amb la íngenuítat pròpia
de l'època, broda amb fabuloses complicacions la llegenda pri-
mitiva del Sant. D'aquest manuscrit el senyor Ramon d'Alós

-Moner en va donar un tast a la sessió solemnial del CENTRE
el dia de Sant Jordi d'enguany, captivant els oients amb el seu encís.

El llibre, però, es completat amb una resumida visió del patro-
natge del Sant Cavaller sobre Catalunya, i parla dels seus inicis,
del seu rastre en la historiografía i en la literatura, en l'art i en el
folklore nostrats, de les ordres í confraries jordianes, de les relí-
quies, de les festes, sobretot a la Generalitat, í del nou creixement
de la devoció catalana a aquell que per haver vençut la força
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amb la fermesa de la seva fe, ha estat consagrat l'heroi triomfador
del drac.

Bell començament per a la collecció, per a la qual es de desitjar
la major de les difusions.

P.

ALI-BEY EL ABBASSI.— Viatges. —Vol. I.—Tànger.— Collecció Popu-
lar Barcino. VIII.—Un volum en 12.0 100 p. p.—Barcelona, 1926.

Les obres del barceloní Domènec Badia, per sobrenom Alí-
Bey, impreses en gairebé totes les llengües cultes, malgrat l'antígua
edició catalana, seran per a no pocs una novetat per no haver-hi
hagut ningú que tingués l'escaient pensada d'oferir-les a la lec-
tura, com ara està fent l'Editorial Barcino, en petits volums de
vulgarització.

L'esperit d'empresa, l'audàcia, l'amenitat en el dir i la espurna
d'ironia que caracteritzen a Badia, fan no sols atraient, sinó abas-
segadora la lectura de les seves pàgines. Com diu molt bé Nicolau
M.  Rubió en el pròleg, si les malvestats polítiques que patí ja en
aquell temps la nostra terra, no ho haguéssín fet ímpossible, avui
el nom de Catalunya seria capdavanter en la definitiva exploració
del continent africà; aquestes obres del que es motejà a sí mateix
d'Alí-Bey, en són una demostració.

M.
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