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Díada de Sant Jordí
FESTA PATRONAL 1 DE LA MEDALLA D'OR

A
MB la solemnitat que imposa la diada, tingué lloc al CENTRE

EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, el día de Sant Jordi, la Festa
Patronal i de la Medalla d'Or.

Presidí l'acte el senyor Francesc de P. Maspons i Anglasell,
acompanyat dels altres membres de la Junta Directiva del CENTRE
senyors Olivella, Reparaz (fill), Turull i Blasi. També prengueren
seient a la presidència el senyor Rafel Patxot i Jubert, al qual es
deu la institució de la Medalla, els senyors Pelegrí Casades i Gra

-matxes, Ignasi Folch i Girona i Francesc Matheu i Fornells, hono-
rats en anys anteriors amb aquesta distinció, Mossèn Llorenç Ríber
i la senyoreta Maria Perpinyà.

Obert l'acte, Mossèn Llorenç Ríber, posà de relleu la nobilíssi-
ma figura de Sant Jordi, amb la lectura del següent treball:

SANT JORDI EN LA HISTORIA, EN LA LLEGENDA,
EN LES CRONIQUES I EN LA DEVOCIÓ

Brillant amb la llum purpúria de la joventut, irradiant rossor
i fent gentils cavalleries, a les darreries de l'abril, arriba Sant Jordi.
L'amor ve amb ell; í la terra catalana li somriu amb el vermell llavi
desclòs de tantes í tantes roses. El vol del seu cavall és silenciós,
com el vol del Pegàs hellènic, qui tenia el flanc alat í la cama acèr-
rima. El cavaller celestial sembla que fa reviure el mite vell d'Ado-
nís, el de la sang florida.

A penes pertany a la història. Visqué dies breus; per amor del
Crist escampà la jove sang. I tot seguit la llegenda se l'emportà en
sa carrossa d'or í de roses. Tal com ens ha arribat, s'assembla al
mártir generós a un heroi de la Gierusalemme liberata: cabellera
roja de lleó, espasa de llamp, fulgor d'arcàngel, amor cast i cava-
llerívol per les donzelles inermes.

Per a celebrar el seu dia festival, obert en la tardania de l'abril
- Temps de primavera gentil, conc diu Fra Anselm de Turmeda -
m'ha plagut consagrar-li un petit ramell, collit en el verger del
Flos Sanctorum on tantes flors de meravella s'hi baden. I, prime-
rament, la història què en sap de cert?
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Era en el temps de l'imperí romà tripartit i de la senyoria de Dío-
clecíà. Diu hom que amb un obstinat silenci, l'oracle d'Apolló guar-
dava els vatícinis per tal com, deia ell, la terra tota de cristians era
infestada. Dioclecí.à volgué raure del mig aquella pesta dels Natza-
rens i promulgà edicte d'universal persecució. Ses presons buida-
ren-se de sicaris i de malvats i s'ompliren de neòfits de la fe novella.

Suau, entre les armes, amb un nom pacífic, amb un nom geòr-
gic, en la remota Capadòcia, creixia un jovencell, Jordi, que vol dir
Home del Camp. Per quin misteri aquest heroi de les futures lluites
ínclites, ell qui recorregué tota una Ilíada de turments i havia d'a-
cabdillar les armades de la cristiandat, portava un nom tan bucò-
lic, embaumat d'aromes rurals? Vet aquí un encís insospitat; una
gota de rou sobre un broquer; un lliri florit en Fasta á'una llança.
De la Capadòcia natal, terra ferotge, amb la seva mare vídua, se
n'anà a Palestina, el país suau del nard i de l'Evangeli. Tot just
havia complert la vintena anyada. I de Palestina, no sabem per quins
camins, hom el transporta a Roma en la pròpia cort de Dioclecíà.

Per a córrer més àgil a la lluita, Jordi llança la impedimenta
que portava, això és, ven els béns terrenals que amb la mort de la
seva mare heretà, en dóna el preu als pobres i se'n va a trobar
Dioclecià i surt volenterós a carrera de la passió i la mort.

En la passió més antiga que existeix, on són recontats el seu
martiri múltiple i les seves victòries multiplicades, és bo de veure
que l'hagiògraf més que historiador és el seu cantor més que pi.n-
dàríc. Agafà la matèria històrica molt tardanament, quan ja l'havia
deformada la llegenda i s'havia tornat imprecisa i vaga com un
núvol d'encens o com una via làctea on han de florir les futures
estrelles. L'enumeració dels turments semblen episodis d'una lluita
homèrica. La influència de l'Orient en la dita passió hi és ben mar-
cada. D'una llança que esquinçà la rosada tendror de la pell del
jove agonista, en romangué tota aixafada la punta, com si fos es-
tada de plom. Díns la presó, hom li agreuja el pit amb una pesan-
tíssima roda de molí, que no destorba l'alenar rítmic ni l'alçament
ni l'ímpetu del cor. Una altra roda, dentada, que l'esmicola tot,
encara no li pren la vida. Jesús, metge divinal, torna a la seva pell
trencada l'antiga frescor que tenia de lli ni. viu o de rosa rosada.
En les flames calcàries d'un forn on és llançat, ell hi troba la fres-
cor gemada del rou i de l'aura que els tres Donzells hebreus tro-
baren en el forn de Babilònia... Què més us en diré? Que per trobar
a la mort un camí més breu, l'espasa goluda s'enfonsà a beure-li
a sang dins el seu coll de llet.
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Assumida per la llegenda, la passió de Sant Jordi cobrà fabu-
loses proporcions i entrà en la matèria épica. És cosa sabuda que
la llegenda épica no es preocupa de les tres famoses unitats, ni fa
cas de l'espaí ni del temps. La passió de Sant Jordi que, segons
l'hagiògraf més remot í menys fabulós, durà set dies, en les llegen-
des posteriors es converteix en un septenni. Segurament, per aques-
ta mateixa llei, el setge de troia durà deu anyades. Els llatins més
que els grecs, transfiguraren el màrtir ínclít. Ja en el segle setè, la
fama de Sant Jordi s'era escampada per l'Occident, on se li consa-
graven temples sumptuosos, com ara el de Magúncia, la dedicació
del qual fou cantada per aquell jove capellanet que després fou
honrat bisbe, tan car a la reina de França, Santa Radegonda. El
nom d'aquest poeta és Venanci Fortunat, i el seu himne ha durat
més que no el temple maguntí.

Poderós en virtut, de les contrades
remotes d'Orient, el seu auxili
arriba a les contrades ponentines.

En les llegendes llatines, el màrtir violent del nom pacífic, sem-
bla una mena de Tirant lo Blanc, sense les febleses d'ell, natural-
ment, obrador de tota llei de proeses i prodigis. Qué en direm
d'aquell patir interminable per espaí de set anys, en presència dels
setanta dos reis de Grècia?

Del temps de les Croades ençà, cobrà la fama de Sant Jordi una
incontrastable empenta. Els croats portaven aquesta flor de mera-
vella i de cortesia d'aquella terra Santa que acabaven de conquerir
ennoblida pel seu sojorn, í tal vegada pel seu bressol i per les se-
ves cavalleries, com siga que tres ciutats es disputen l'honor de la
seva naixença í l'haver estat testimoni de les seves proeses; i una
d'elles és la ciutat de Berit, en la Síria.

L'allegoria de Sant Jordi, a cavall, lluitant amb el Drac, és des-
coneguda fins al segle catorzè. D'aquest segle ençà, pren una vo-
lada extraordinària. Va contribuir-hi segurament l'enorme popula-
ritat de la Aurea Legenda d'aquell seràfic Jaume de Voràgine, el
qual (ja no cal dir-ho) creu que la lluita és real i no simbòlica. I
acabà d'impulsar la difusió d'aquesta espècie, la predicacíó dels
missioners i singularment la de Mestre Vicens Ferrer. I la fixà, per
sempre més, la iconografia.

No és única, en la iconografía sagrada, la lluita d'un sant guer-
rer alnb un drac. Per lo menys, n'hi ha altres dos, de sants, que
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són representats aíxí: Sant Teodor í Sant Víctor, de Marsella. I de
més a més, dues santes, Santa Margarida i Santa Dimphna (Digna,
que diu el poble, per la dificultat de pronunciar el veritable nom,
grec). En tots aquests sants la lluita amb el drac, té valor de símbol.
Significa el poder infernal o les lletges passions, vençudes. En la re-
presentació gráfica de Santa Dimphna sinifica l'aterrament d'aque-
lla nefanda amor incestuosa amb qué el seu pare la temptava.

Amb qui principalment podria confondre's el nostre heroi celes-
tial és amb Sant Teodor. Ambdós són joves, ambdós són bells,
ambdós són forts. Va dir Virgili que té més eficàcia la força, si
s'encarna en un cos bell. Per a destriar-los fou, segurament, que
en la representació de Sant Jordi s'afegí la Donzella que exorna
l'horror de la lluita monstruosa, amb un encís de raig de lluna
o de bri de sol.

Aquells qui admeten, amb impávida credulitat, com si fos his-
tòrica, la lluita amb el Drac, van desavinguts quant al lloc d'aques-
ta lluita. Uns la transporten a Síbia, engendradora i nodrissa de
bèsties fantàstiques i esgarrifoses. La ciutat emmurallada que es
sol veure a la vora, en les representacions pictòriques, seria en
aquest cas, diuen, la ciutat de Cirene. Els altres creuen que el com-
bat esgarrifós hagué lloc en la Capadòcía natal, a la bella vora de
la ciutat de Sícía. I altres, finalment, sostenen que aquesta ciutat
fou la de Berit, en la Palestina, que suposen, de més a més, que
fou teatre d'un dels seus fets d'armes més famosos: el de retornar
a l'imperi romà la Palestina, alçada en armes.

Enriquit el mártir illustre amb tantes glòries militars quantes
en pogueren somniar les imaginacions més entusiastes, no emme-
ravella gens si els seus cantors li cercaren l'ascendència en els
temps Inés remots, i li cercaren comparança amb els herois mítícs
de la Grècia. Un d'aquests fou l'elegantíssim poeta, precursor prò-
xim del Renaixement, Baptista Mantuà, frare carmelita. El qual
comparà els esplets bèllics de Sant Jordi amb aquells de Perseu,
llibertador d'Andròmeda. De Baptista Mantuà són aquests versos
que arromanço en catalanesc:

A la Síbia tramès, renovà Jordi
les gestes de Perseu quan a la vora
de] mefític estany, teia delliure
de la mort certa, la reial donzella
trèrnola tota dins sos cabells rossos.
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En el segle mateix que Jaume de Voràgine escrivia la Aurea
Legenda, que és un dels llibres que més han encisada i aconsola-
da la humanitat i que, niés que cap altra cosa, contribuí a escam-
par per l'Occident aquella singular cavalleria de Sant Jordi, aíxò
és, de vèncer un drac í afranquir una donzella; també el nostre
gran rei En Jaume dictava el recit de les seves cavalleries, on el
sant bellicós fa la seva triomfal i primerenca aparició. Aquesta pri-
mera aparició s'esdevingué en la presó de la ciutat de Mallorca,
l'any 1229. No fou l'host cristiana la qui va veure el cavaller de
Déu aparegut en el seu auxili. Foren els negres ulls dels sarraïns
els qui foren encegats per l'aparició del genet celestial terrible í
llampegant de candor. Aquestes són les paraules de la Crònica:

Segons que els sarraïns nos contaren, deïen que veren entrar
primer a cavall un cavaller blanc ab armes blanques; e açò deu és-
ser nostra creença que fos Sant Jordi, car en històries trobam que
en altres batalles l'han vist de crestians e sarraïns, moltes vegades.

En aquel] altre fet d'armes en qué fou pres el Puig de Santa
Maria de València, no s'hi feu esperar l'adjutorí del guerrer capa-
docià divisat amb armes blanques, amb l'asbert blanc, dalt d'un ca-
vall blanc. I aquesta vegada no hi aparegué sol, sinó acabdillant
una host invencible i cavalleresca d'altres Sants militars. Aquest
n'és el rònec testimoni:

Diu-se que com ell (el Rei En Jaume) hagués tramesos alguns
nobles i cavallers en son regne de València, ço és, lo noble En Be-
net Guillem d'EntenÇa i d'altres cavallers d'Aragó i de Catalunya,
i fossen en un mont apellat Santa Maria del Puig; i tota la moris-
ma vengués contra ells en la batalla, qui fou gran entre ells, los
aparegué Sant Jordi amb molts cavallers del Paradís, qui li aidà
a vèncer la batalla, pei' la qual ajuda nengun cristià no hi morí.

Al guerrer de les arries de llamp i de les vestidures de neu, se-
gueixen a bells vols, les victòries incruents.

El culte al sant cavaller de Déu, monsenyor Sant Jordi, co-
mençà per aquelles terres qui es creien deutores a ell, de la re-
dempció. València s'anticipà a totes. En la primera meitat del segle
xiv ja per lo senyor bisbe fou ordenat que cascun any perpetual-
ment, la festa del benaventurat Sant Jordi, cavaller de Déu, tos
colta i celebrada solemnialment. Aquesta ordenació episcopal pro-
mulgaven amb pública crida els Jurats e] dia 22 d'abril de 1343 fent
a saber que l'endemà (que era dimecres) tot cristià i cristiana era
tengut de celebrar la dita festa del dit benaventurat Sant Jordi
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per tal que aquell dia sia ajudador amb lo Nostre Senyor Déu Je-
sucrist, que per mèrit de la sua sancta passió, do victòria a cris-
trians contra els enemics de la santa fe catòlica.

A València seguí Mallorca, on l'any 1407 es pregonà que de
aquí avant cascun any la festa del victoriós cavaller mossenyor
Sant Jordi, sia guardada be e solemnialment així com lo sant diu

-menge, de totes les feines temporals. I aquest manament i pregó
era perquè lo dit sant cavaller, en diverses batalles de crestiandat
és estat vist, i mitjançant la seva ajuda, deis enemics de la santa
fe han obtenguda victòria. I una vintena d'anys més tard, estimu-
lada per la Generalitat, apareix implantada la dita festa colenda
en tot el Principat de Catalunya. I ara la veiem festivada, amb so-
lemnitat creixent, tots els anys, obeint al ritme que porta l'abril
i escampa la sang vegetal de les roses.

Tan-de-bò la puguem veure celebrada així anys a venir!

Seguidament, la senyoreta Maria Perpinyà, anib gràcia exqui-
sida, llegí la següent poesia, allusíva a la festa, i sortida de la seva
inspirada musa:

NOVA LLUM

Si les estrelles devenien ertes
i amunt del cel la nit les engolí,
han devingut les rutes tan incertes,
que ni semblança tenen de camí.

I han emmudit totes les veus joioses,
- ara en el cor, ni dring ni cascavell -
i el glaç mateix que ha desful/at les roses,
també detura el vol de 1'oronell.

Dintre la nit que el cor entenebria,
i que s'enduia el nostre goig espars,
el nostre clara, Sant Jordi, defallia.
Vós éreu Lluny, i ens flagellava el març.

.1 quell silenci de campanes mudes,
aquella boira grisa dels matins,
l'enyor i el dol de les clarors perdudes
quan més esquerps se'ns feien els camins.

I el tremolor i el plany i la tortura,
pels fruits que cauen i pel goig que es fon...
Tot ho ha esventat aquesta llum segura,
que féu, Sant Jordi, pels camins del món.
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El vostre acer rabent per l'escomesa
ens ha signat: — L'abril és lluminós,
- com si ja el blat fós una mai' encesa,
i els dematins, un roserar desclòs -.

No aixecarem el pit que defallia
- ni que aixequés les fruites el mestral -
si, per tornar més clara nostra via,
tenim la vostra Llum com un fanal..?

I tots sabem que és, vostra llum, teixida
d'una mica de flam de joventut,
d'un somrís d'esperança amorosida
i d'un gran fogalleig de certitud..?

Abril! Sant Jordi! Ginestars i roses...
L'aigua de foc ha batejat el ram.
L'or en el pit, i, per cremar les noses
dintre del cor, les roses com un flam.

El President del CENTRE, senyor Maspons, glosà l'acte i remarcà
la seva significació, amb les següents paraules:

La festa que estem celebrant, tan plena d'encisos, en té un que
els supera tots i els explica tots , i és que és un acte de fe. A l'és-
ser un acte de fe es deu la seva perennitat, la seva simplicitat tra-
dicional í el que tingui aquesta emoció que ens domina a tots cada
vegada que la celebrem.

Per això és una festa que, essent cada any la mateixa, cada ve-
gada és nova, perquè, un acte de fe, amb el sol fet de repetir-se,
cada vegada adquireix nova vigoria; per això s'ha sostingut des
del dia en qué va nàixer el nostre CENTRE i s'ha mantingut victo-
riosa enmig de les vicissituds que acompanyen sempre una vida
que ja comença a ésser llarga. Canvien les persones que la cele-
bren i la seva forma externa, però és sempre la mateixa.

Els primers temps, se celebrava amb aquella unció gairebé cata-
cumbària en el que fou reduït pis alt d'aquesta casa, no perqué so-
frís persecucions agressives, sinó perqué s'havia d'acomplir en un
ambient glaçat per la distracció i la indiferència d'una majoria de
gents que no sabien comprendre prou la seva transcendència; des-
prés va tenir la vígoria que li donava l'ésser dignificada amb la
presència d'aquells homes que eren erigits en autoritat per desig-
nació del nostre poble; avui la celebrem sense que ens acompanyin
més que els que tenen a honor ésser fidels a l'esperit pairal, i la
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seva dignitat és la mateixa, si és que no va creixent cada any, com
creix a cada nova afirmació l'escalf amb el qual el sent l'ànima.

Per aquest motiu, la paraula que més li escau és aquella tan
curta com ubèrrima de sentit, amb la qual el poble festeja les so-
lemnitats que lí arriben al cor: per molts anys!, i tot el que ens
correspon és repetir-la: per molts anys la puguem celebrar, i per
molts anys puguin continuar celebrant-la els qui ens succeeixin.

En dir, per molts anys!, ho díein tot i fins ho diríem, sense
pronunciar paraula, amb el sol fet de trobar-nos reunits aquesta
nit, ornada amb el fiameíg de les roses de Sant Jordi, a l'enioru
del seu senyal, perquè és tan alta la virtut de l'esperit que vivifica
els mots, que, com més eloqüents els torna, menys fa necessari
pronunciar-los per a que siguin compresos.

Diem que som els que som i que volem ésser com ens fa desit-
jar el nostre ideal; diem que hem servat fidelitat, i que esperem
que la servaran també els qui demà ens segueixin; diem que els
que ens han precedit, són dignes de nostra desperta gratitud, i que
nosaltres aspirem a correspondre-hi amb les obres. Amb aquesta
sola paraula repetim l'acte de fe en la riostra història, en el nostre
avui, i en el futur demà: permeteu -me, dones, que no rompi l'encís
de la commemoració afegint-n'hi d'altres: per molts anys a tots!
per molts anys! una vegada més.

Una cosa, però, és inexcusable; cal que us digui el nom que
aquest any hem gravat a la medalla d'or instituïda pel nostre con

-soci senyor Rafel Patxot, a qui és atorgada, i quins són els rnérits
que n'hi han fet creditor. És atorgada a En Lluís Estasen.

Cada any, la designació de l'adjudicatari, costa una lluita; quan
el designat rep l'avís de venir-la a recollir, contesta, remetent-se
al quadro dels seus justificants, que ell considera d'evident insufi-
cíència. Aquesta vegada, la lluita ha estat singularment estrebada.

Una nit, damunt la taula de la Secció d'Esports de Muntanya, va
restar-hi uns moments un àlbum de fotografíes que ningú no ha po-
gut encara igualar. Eren minúscules de mida i monòtones de tema,
però d'una qualitat que captivava l'admiració de tots els qui el po-
guérem fullejar; tan la retien al simple excursionista, com al geòleg
o al meteoròleg, com a l'entusiasta de les escalades, del fotògraf
í de l'endinsat en els als estudis de les ciències físiques; eren foto-
grafies dels cims de les nostres muntanyes pirenenques i dels Alps,
í eren de 1'Estasen. La varietat de formes, presentava els inacaba-
bles canviants dels cimals, dins una perennal rnajestat que compre-
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nia. La seva visió tenia la continguda eloqüència d'aquelles mitges
paraules amb qué parlen els pastors de muntanya i que tenen el do
de despertar en el nostre esperit sentiments endebades cercats en
expressions més artificioses.

Excuseu-me, doncs, d'explicar-vos amb quines gestes ha con-
querit el nostre consoci l'honor de la medalla: els qui l'heu acom-
panyat en les escalades, en les nits al ras, sobre un relleíx, i en les
ascensions de matinada, sabeu que seria endebades: és un moment
d'aquells als quals el que els escau més, és un contingut silenci.

El President pregà al senyor Patxot que fes lliurament de la
Medalla al senyor Estasen. Així ho féu entre calorosos aplaudí-
ments i, seguidament, aquest passà a ocupar un lloc en la Presi-
dència, des del qual llegí els següents mots de gràcies:

No cal dir cona agraeixo vivament la distinció de qué se'm fa
objecte en aquest acte, però a l'ensems de donar les gràcies al ge-
nerós institutor d'aquesta festa i al nostre estimat CENTRE, he de
manifestar la meva extranyesa de que se m'hagi escollit com a me-
reixedor de la noble medalla; distinció que crec ímmerescuda.

I en dir immerescuda, eni refereixo a dues raons. La primera,
perquè en els vint anys que porto de recórrer les nostres contra-
des i de trescar per les serres, sempre he estat rodejat d'animosos
i bons companys, en els quals he trobat un poderós ajut; l'altre
motiu, és que el fer excursions no ha estat mai per a mi cap Sa-
crifici, ans al contrari, puix sí vaig començar per curiositat o per
distracció, el sentime:?t de la muntanya va arrelar tan fortament
en mi, que aviat les sortides es convertiren en necessitat, í és a la
muntanya on he trobat les niés fondes emocions, tant en els mo-
ments de vèncer els obstacles, com en els de trepitjar els més alts
cims que permeten gaudir els immensos horitzons.

Soc jo doncs qui estic en deute amb la muntanya, amb l'excur-
sionisme i amb el nostre CENTRE. Vegi's, doncs, que els meus mè-
rits són gairebé nuls.

Sé però que un deure de disciplina í de civilitat m'obliga a
acceptar tan honorable distinció, i, en acceptar la medalla amb la
més gran joia, ho faig creient que es vol premiar l'excursionisme
pur, zs a dir, als que no podent ésser científics per manca de mit-
jans, solament busquem en la muntanya la contemplació de la gran
obra mestra: La Natura.

En aquests moments, jo dedico un record a aquell grup d'esco-
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llits que, fa ja més de mitja centúria, a Mongat sembraren la pri-
mera llavor que tan ufana florida ha tret. No oblido tampoc els qui
foren els nostres mestres, aquells que portaren els noms d'Osona,
Torras, Soler i tants d'altres gloriosos, que amb els seus escrits
í amb els seus entusiasmes, encaminaren la nostra generació cap a
les muntanyes, cap a les altes serraladas pírenenques.

I ara jo prego a tots els companys d'excursions, que vulguin
compartir amb mi l'honor de la medalla; hi teniu tant de dret com
jo i, molt especialment, tots aquells que en el perill ens hem trobat
units en una mateixa cordada i hem compartit les angúnies dels mo-
ments difícils, hem tastat l'amargor del fracàs í hem viscut també
els moments indescriptibles de la victòria, quan dalt un cim, tenint
la terra als nostres peus, una estreta de mà diu més, molt més, que
totes les paraules de la llengua humana. Si en les nostres excur-
sions tots hem fet u, just és ara que ens repartim també els llorers.

Però una nova generació ens empeny, d'altres més joves que
nosaltres van pujant pels camins de la vida com per les muntanyes.
Aquesta ferma joventut d'aquí a pocs anys somriurà de] que nos-
altres creiem proeses, perquè en l'alpinisme la paraula impossible
és gairebé esborrada; enes, quan això arribí, els prego de pensar,
encara que sigui per breus instants, que així com nosaltres som
on som gràcies als primers passos dels vells, dels que ens precedi-
ren, ells arribaran també molt més lluny que nosaltres, que així és
el progrés í la vida, degut a la nostra experiència i a la dels nos-
tres predecessors. Però no desmaieu mai, seguiu sempre endavant
i amunt, i així com nosaltres procurem portar el nostre gra de
sorra, encara que molt petit, a la glòria de nostra catalana terra,
penseu que vosaltres podreu fer molt, però molt més per ella.

I ara, a tots moltíssimes gràcies.

Tot seguit, accedint al prec de la presidència, el senyor Rafel
Patxot, llegí el següent treball, formosíssim elogi de la muntanya:

En aquesta festa, que és ben bé de jovenesa, tant per l'esperit
que hi alena, cona per la tradició de la diada, la finalitat de l'acte
i la qualitat del medallista, deixeu-m'hi aplegar la veu d'aquella
altra jovenesa de la passada centúria, la idealítat de la qual esde-
vingué prou efectiva, per a esberlar ficcions seculars.

Idealitat és jovenesa d'ànima i nodriment de voluntat; nosaltres
seguim pregonant-la fidelment i, per amor d'ella, som romasos
lliures del materialísme imperant. Llei de lleis, la Llei moral abran-
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da, justifica i garanteix el nostre entusiasme, perquè, en temps de
materialitat i decadència, una salvadora reacció providencial, fa
que sia més albirador l'encís de l'espiritualitat. I ací escau la vella
divisa: la mort ny mord.

Festegem un muntanyenc, ço és, un home que s'adelita lluny de
l'anònim apilonament humà; que deixa el discordant brogit de la
ciutat ; per la veu harmoniosa de la natura, í l'aire tèrbol del fon

-dal, per la transparència dels cimals, i els perills traïdors de les
urbs, per la franca ardídesa amb la qua] tempta la muntanya, bo i
defensant-se letalment, encoratjant -nos a la lluita, i gairebé confes-
sant-nos per endavant, atractívola, que ella es vol deixar conquerir.

Aquesta avinença de l'home i la muntanya, enclou un simbo-
lisme que assajaré de glossar breument i, fugint de la literatura
cabalística que ara s'estila, us en vull parlar en llenguatge planer
i exacte, seguint la usauÇa del meu temps.

Jo no sé si la gent es dóna prou compte de la raresa de l'«home».
Els clàssics ens trameteren l'anècdota de Diògen cercant un home,
en ple dia, amb la seva llanterna, i, sí això succeïa aleshores, què
diria ara aquell filòsof, si li calla cercar-lo en el present?

Aviat, pel camí que anem, l'home perilla d'ésser menys que
una raresa, perquè acabarà esfumant-se en la boirina de les recor-
dances mítiques. Si a n'això davalléssim, cauríem als llims d'una
societat sense humanitat, un hauríem de menysprear í desapendre
la nostra valença mental.

Actualment, aquell ésser que, segons els ]libres sagrats, Déu
creà a imatge d'Ell, predestinant-lo, sembla que ja no serveix per
a la terra, que àdhuc hí fa nosa; almenys, tal és el parer dels que
ací baix volen esmenar l'obra de] Mestre í substituir-la per un nou
emmotllament, curosament simplificat, del qual surt la feina tot
d'una peça, amb els sentiments segons comanda, i les idees con-
vencionalment rotulades, gent que es belluga sense destorbar, com
feien els altres, que, essent de dívínal factura, tenien volença i sen-
sibilitat i mentalitat pròpies. Amb permís de les dames, aquells
homes eren prou bella cosa.

Malgrat les seves qualitats o, millor dit, precisament per mor d'e-
lles, l'home veritable és un grup, un nucli de resistència, que trenca
el cobejat allisament de la societat moderna, la qual no el vol com-
portar, perquè desdiu del seu blasó, on tampoc admet quarters, i
solament llueix un laminador, campejant sobre el míratge del desert.

Mes, com que la humanitat és primordialment í fonamental, un
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fet natural, i el món no pertany a cap monopoli, Madona Natura,
servant la idea de Déu, ens presenta i ofereix la muntanya, alçant

-se corpòria, desmentint la pecadora pretença d'arrasament; per ço,
la muntanya ha estat sovint santificada.

Dalt de muntanya, Moisès anà a cercar i rebé les taules de la
Llei, í el Críst, quan sembrava la seva llavor per la Galilea, es de-
turà a muntanya, í hi condensà el seu ensenyament, i aleshores
brollà en senzilla beutat el sermó de la muntanya, adollant pu-
ríssima doctrina, que massa fàcilment bescanvien els que més
deure tenen de practicar-la.

No em direu pas de cap invasió que sia vinguda de muntanya;
ben al revés, que quan la plana s'esvalota i les seves ones sobre

-ixen enfellonides, és amb la muntanya que topen i s'hi esmorren
i es deturen, puix ella sempre ha fet causa de restitució o estat
bressol de reconquesta: no plauen a la llibertat els rasos ni planu-
res, sinó que vol cingles í cresteres i puigs, ben penya-segats.

Quan el sol es pon, reserva la seva llum darrera per a la mun-
tanya, que s'arroenta i encén com un far, afitant l'excelsior de la
natura; i l'endemà, quan s'ha esmunyit la fosca, i l'alba argenta el
vel de la nit, que es desfà en rosada, el sol retorna enyoradís, per
a donar el seu primer bes a la muntanya que li somriu fidel, í,
commosa, ella fa riellar l'aigua pels llisalls on ell s'emmiralla, i,
afanyosa, apressa 1'escorriment de les congestes, per mor de que
els torrents saltin joguiners, en llur tasca de dur fecunditat a la
terra baixa, vers la qual s'escola, generosa, la muntanya maternal.

Si la mar boteix, roncant esvorada, té neguit de poca durada
i li cal retornar al cinyell d'horitzontalitat, que el Mestre Vives ha
sabut musicar.

Si l'aire s'ennegreix i encastella nuvolades, desbotant llamps
i trons i pedregada, són així mateix geniades que acaben i es fonen
en un cel ras de blau.

En canvi, la muntanya és monument de permanència, estrebada
de jovenesa de la terra, imatge de la lluita amb sí mateix, gest de
revolta solidificat, reserva d'energia, afirmació dominant l'aplana-
ment que l'envolta, proclama de personalitat i digna graonada per
a eixir de la calitja de la plana.

Sense muntanyes, a ben segur que Catalunya no hauria omplert
centúries d'història medieval, illuminant-les amb la seva cultura;
ni l'espiritualitat catalana no hauria trobat llevat per a la nostra
renaixença; ni ara el nostre poble, no s'obstinaria en voler perdurar.
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La muntanya és un poema amb tants de cants, com sien el tem
-perament í les facultats dels que la fullegen.

Per als esperits placèvols, hi ha closes gemades de flors, la vall
tranquilla descabdellant les fumeroles de les masies, la psalmodia
del rierol i 1'avellutat glebatge de les prades.

El pintor, extasiat davant la gama en davassall, es desesperarà
de la seva paleta, que solament disposa d'ingredients de cosa
morta, mentre que les colors de muntanya són pastades amb vida.

Sí sou romàntics, damunt el segle vincladís, envejareu l'alosa
quan canta la plenitud del viure, enlairant triomfalment la seva
espiral, fins que, sobtada de paternal recança, es deixa caure dret a
baix, a la nivada: no es pot arribar al cel, tenint les amors en terra.

Reposem en els setials d'un ras, i, si escoltem díscretament, afi-
nant els sentits, en la dignitat de la quietud, sorprendrem intimi-
tats. Quan la boira puja de la coma i traspassa la carena, canviant
d'afrau, ho aprofita per a xiuxiuejar amb els brins de l'herbei; és
que els du noves de l'altre vessant, com després trametrà les d'ací
al serrat d'enllà; la boira és un dels molts correus de la contrada.

La muntanya fa aplec de vida de tota llei. Les aigües acotxen
generacions; les baumes estatgen els aimadors de la nit; en el tou
de la boíxerica s'esplaia un món, i la fosforescència de la fullaraca
és plena de misteri; la bellesa s'hi prodiga arreu. Ah! si l'home vo-
lía correspòndre-li!

El músic oirà tonalitats i ritmes indefinibles: la prestíssima cro-
màtica dels insectes, el tremolós sincopat dels saltarells en la gí-
nestosa, la cantúria polifònica dels verders, i el solemnial choral
que el vent diu en l'orgue de la baga.

Fogar de gentilesa, la muntanya s'és donada a les flors, i elles
se'n són fetes mestresses, tenint-hi un parament de riquesa i va-
rietat astoradores. Veureu feixugues elegàncies, com el manyoc
morat de l'herba tora i tiges gracioses duent el botó daurat de
l'àrnica; diferentment, moltes gencianes es plauen millor ran de
terra. El safrà de muntanya, previsor, soterra fondament la ca-
bessa; d'altres, imitant la flor de neu, van abrigades de llana. No
havent-hi malvestat, la rosa alpina és sense espines. Tampoc no hi
manquen les barroeres, que impacients travessen a deshora la
gruixa de neu í, amb campanetes de vori, fan el toc de primavera
per a deixondir-se i esparpellar, anticipadament, el veïnat. Incons-
cients heroïnes, les flors s'enfilen arriscadament, sense fer cas ni
de la neu ni del torb, í grifolen en les clapes entremig del glaç, ba-
dant-hi corolles vistoses, que les papellones també aniran a visi-
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tar, en Ies hores de solei. Hi ha flors temeràries, que pugen força
més amunt que el més alt cím pirenenc. I allà on no pot arribar la
pinosa, que amb el seu forçut aparell de resistència és retuda i de-
turada, allà campen, arrelen i s'esplaien, bellíssimes mates de flors
que, enasprades, regnen sobiranes, per virtut de llur mateixa deli-
cadesa, í algunes, les saxií'raáues, s'hi guanyen el nom de clivella

-dores de pedres. Ohl dona!, guarda i'ensenyament d'aquestes ami-
gues teves.

De vegades, la muntanya s'encaputxa de núvols, durant la diada,
per a pregar amb les seves companyes; mes, al capvespre, sol des-
cobrir-se, í, nua la testa, rep la serena, en la celístia espurnejant
de llantions.

Per als cors turmentats, reserva la cruesa de contrastos, la so-
litud ombrívola, la severitat de l'avetosa, els xiscles de la xurigue-
ra, la feresa de les tarteres, i el planyívol rossolar del pedruscall
en la clapíssa.

Els tràgics fantasiejaran al peu del cingle, en l'escampada de
rocam; s'abocaran al badall de la feria; capiran la sofrença del
terrer, retorçant-se vi.onat; admiraran les arestes remordídes pel
llamp, i sentiran com les allaus fereixen cruelment la faç de la
muntanya.

Que no es deturin pels costers, amunt sempre, els contempla-
tius. A mida que aniran pujant, les colors en minva, esblaimant-se,
guanyaran estesa; el so se simplificarà en la tonalitat bàsica, í el
ritme desplegará una amplitud descompassant la migradesa orgà-
nica. Via annint, integrant totes les colors, la muntanya es vestirà
finalment de blanc, per a agermanar-se amb la blavor. Llavors, ha-
vent restat enrera el bògít de la terra, i despullant -se mentalment
de la nostra defícíència sensorial, els contemplatius, a.liberats de
la llordesa de la còrpora que ens té fermats, pressentiran aquell
acord, omnipresent i eternal, essència de la deïtat.

Sortosament per a nosaltres, Catalunya n'és terra de munta-
nyes, i si els cossos que ací baix es malmeten, podem guarir-los
allà dalt, majorment hi refarein l'espiritualitat, enfangada per les
fotges dels caminals de la planúría: tot ço que aquesta rebutgí,
prou que heurà l'acolliment dels cims.

Els que, coneixent els paranys de la neu, ramblegen pels cres-
talls de les geleres; els que, havent après la malfiança amb qué cal
tractar les canals, s'entafureii per les esquerdes i saben issar-se
fins a les coroníses, que donen la clau d'un mal girant; els que es-
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calen el vidriós lliscament del pendís glaçat, i amb la tenacitat de
llur entusiasme, guanyen la muntanya per a fruir-hi la rapsòdia de
les altures; els que es despengen encordats per l'espadat, i reposen
en les lleixes de la timba, bo i esperant la represa de l'encorda-
ment; els que clouen l'ardiment de l'ascensió amb la prudència de
la davallada; aquests mostren un tremp d'ànima, tenen un domini
de sí mateixos , i adquireixen un sentit de la realitat, que els avesa
a resoldre lis situacions dífícils sense temença, puix han trobat
com el dubte és perdedor viarany, que esmerça temps i no mena
enlloc. La muntanya forja voluntats amb l'oreig de la desïliurança.

Guaitant des dels cims, s'eixampla la miranda, i els accidents
de la terra poc aparenten, perquè es fonen en determinants desta-
cant-se rellevades; així, el muntanyenc s'adona aviat de les marra-
des que la gent fa, i l'alpinista és vivent exemple de la gran lliçó:
solament s'assoleix ço que es mereix i es guanya amb el propi es-
forç; els cims sempre esperen els qui volen pujar-hi!

I els davanters que talment junyeixen la nostra impetuositat
meridional a una disciplinada constància, que no tenen rodesa de
cap, ni senten el xuclador de la buidor, en la serenitat de les altu-
res, acoblen l'esperit i la matèria; aquests són encoratjador í as-
senyat guiatge, per a les colles que van trescant la carena, frisoses
d'aplegar-se tots, part damunt dels solatges de la plana.

Acabà la festa amb uns darrers mots del senyor Maspons, que
clogueren l'acte. Es passà, llavors, a inaugurar el «Segon Saló Ca-
talà de Fotografies de Muntanya ».

Segon Saló Català
de Fotografies de Muntanya

LS resultats de] primer Saló, celebrat el darrer any, ha obli-
gat als organitzadors a establir definitivament aquesta nova
manifestació d'art muntanyenc. Les bases reguladores de

les qualitats necessàries per a presentar les proves a concurs, han
estat revisades, i ho seran novament, potser, per a corregir els pe-
tits detalls que poden influir en el conjunt del Saló.

Les persones aimants de la muntanya i les que la visiten amb
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Primer Accèssit	 AQUILES DE LA BLAITIERE



BUTLLETÍ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

39

N

y R-

s -.	 f

r

I	 .rte.	 •'^^! I	 '

Segon Accèssit	 EL Pic DELS LLOPS



B
U

T
L

L
E

T
Í E

X
C

U
R

S
IO

N
IS

T
A

 D
E

 C
A

T
A

L
U

N
Y

A
	

L
À

M
. X

X
V

I



SEGON SALÓ CATALÀ DE FOTOGRAFIES DE MUNTANYA	 181

la cambra fotogràfica, troben ara estrany l'haver passat tants anys
sense que s'hagués presentat periòdicament el recull de les varía-
des visions que procura en tots moments aquesta font de bellesa.

Han pres part al Segon Saló un total d'expositors més nombrós
que el primer any, amb una quantitat de fotografies, potser més
reduïda, per expositor, degut • al's ensenyaments rebuts. Són preci-
sament aquests resultats, els que desitgen trobar els organitzadors
i els mantenedors del concurs.

El Jurat d'admissió de proves, treballà amb dificultat per a triar
les fotografíes de mèrit que havien d'ésser exposades, deixant-ad-
meses les 121 proves que més tard veiérem escampades profusa-
ment pel salonet d'exposicions, curull de dalt a baix, el pati de les
Columnes í la Saleta-Museu, prèviament decorada amb gust senzill
per a fer ressaltar l'exposició.

Reunit el Jurat qualificador, compost pels senyors Dr. Joaquim
Pla í Janini, Frederic Juandó i Josep M. Vilaseca, í actuant de Se-
cretari el senyor Josep Pons i Soler, després d'un acurat regateig,
per a posar en valor les diverses qualitats de moltes fotografies
dignes de premi, arribà a distribuir les 3 medalles anunciades en les
Bases del Saló, però consíderant que hi havia moltes d'altres foto-
grafies que havien d'ésser distingides, obtingué la facultat d'aug-
mentar les qualificacions amb 3 medalles d'accèssit, atorgades per
acord de la Junta organitzadora.

Els resultats són els següents:
Medalla d'Or. —A la fotografia núm. 14, del senyor Lluís Esta-

sen, de motiu VALL DE L'ESSERA. Fotografia de qualitats ben ex-
cepcionals; tota classe de jocs de llum a la neu amb reflexes sobre
l'aigua. Una sèrie de matisos de grisos, d'un conjunt, d'una tran-
quillítat de línies a franges horitzontals, trobant el contrast ben
equilibrat per parts diagonals.

Medalla de VermeiL —A la fotografia núm. 18, del senyor Lluis•
Estasen, intitulada EL BICIBERRI. Indubtablement, és una fotogra-
fia de muntanya, d'alta muntanya, una combinació revolta de ro-
ques verticals i núvols circulars de gran vàlua. Una extraordinària
Composició, no obstant, de gran quietud, per la quantitat de blancs
oposats, de núvols i neus repartits amb una estudiada simetria.

Medalla de Plata.—A la fotografia núm. 15, del senyor Lluís
Estasen, de motiu VALL DE L'ESSERA, semblant a la prova de la Pri-
mera medalla, i presa segurament el mateix día i en ]]oc proper;
difereix, però, per una major profunditat, potser per la mica de du-
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resa de llums produïda per la neu i roca a distància, perdent-se el
mig fons en un seguit de ratlles horitzontals.

Primer Accèssit. —A la fotografia núm. 29, del senyor Josep
M. Guilera, a la titulada AGULLES DE LA BLAITIÈRE. Representa un
panorama alpí, on el més notable és el joc de llums en combina-
ció estranya amb els plans verticals, format per ratlles convergents
en un pou de glaç.

Segon Accèssit. —A la fotografia núm. 20, del senyor Lluís Es-
tasen, i de motiu EL Pic DELS LLOPS. És l'exemple culminant de
senzillesa. Un motiu lleu avalorat pel joc d'uns núvols transparents
que juguen per tota la fotografia.

Tercer Accèssit. —A la fotografia núm. 78, del senyor Josep Cas
-telltort, representant SALARDÚ. Contràriament a totes les ante-

riors, és un espectacle rialler, d'un poble reduït a un campanar i un
parell de cases, emmarcat per uns arbres laterals i un pont sobre el
riu de la part baixa. El total a contrallum, amb detall a tot arreu.

La totalitat d'expositors i les seves obres, és la següent:

Albert Oliveras . núms. 1 al 13	 -	 13
Lluís Estasen	 .	 . » 14 al 25	 -	 12
Josep M. 	 Guilera 26 al 30	 -	 5
Guillem Galceran	 .	 . » 31 al 33	 -	 3
Josep Forns .... » 34 al 37	 -	 4
Marcelí Gausachs » 38 al 41	 -	 4
Lluís Corbella	 .	 . » 42 al 44	 -	 3
Antoni Miralda . » 45 al 51	 -	 7
P. Gabarró .	 . » 52 al 55	 -	 4
A. Jinot . » 56 al 59	 -	 4
Jaume Milà	 .... » 60 al 62	 -	 3
Antoni Aguilar . » 63 al 64	 -	 2
Bonaventura Oliver.	 . » 65 al 67	 -	 3
Eliodor Orfila	 .	 . » 68 al 71	 -	 4
Rossend Flaquer i Gil 	 . » 72 al 75	 -	 4
Josep Castelltort » 76 al 84.	 -	 9
Joan Salvans	 .	 . » 85 al 90	 -	 6
Delmír de Caralt » 91 al 93	 -	 3
Rossend Flaquer i Barrera » 94 al 100 -	 7
Calixte Ortega	 .	 . » 101 al 106	 -	 6
Manuel Samitier.	 . ,' 107 al 112	 -	 6
Francesc de P. Blasi » 113 al 121 -	 9

Total de proves exposades. .	 121
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Costures populars de Barcelona

ABRIL

E
N aquest mes ja solen minvar les ventades, el temps ja no és
prou a propòsit per a fer volar els estels i el calendari dels
jocs infantils, que no està escrit enlloc i que ningú no regula

ni reglamenta, però que existeix, marca un canvi en la manera de
jugar. Són escollits els jocs sedentaris, especialment els rodolins,
que, no sabem per quina mena de llei ignorada, constitueixen el
primer deis jocs quiets adoptats per la mainada. Els menuts qua-
drets retallats de les auques, són jugats a la barrisca, a l'estra, a
la morra, a la repicada, al pa carn i peix, dit també el Cel, Glòria
i Infern, etc.

Dia 14. Sant Telm. Quant a aquest Sant, sembla que hi ha
una confusió. Els mariners catalans no tenien cap Patró, i adop-
taren Sant Erasme, que ho era dels mariners italians, amb els
quals la nostra gent de mar, estava en estret contacte. El nom
d'Erasme, per contracció, passà a ésser Erm: d'aquí va derivar
Elm, i, prenent la t final del mot Sant, esdevingué finalment Telm.
La festa se celebra el día 2 de juny; mes, sense que se'n coneguin
les causes, la nostra gent de mar prengueren per Patró el Sant ga-
llec Pea e González, el qual ho era dels mariners gallecs. Celebraven
la festa el día d'aquest Sant, al qual seguiren anomenant Sant Telm,
tot i no ésser aquest el seu nom.

La festa se celebrava amb gran pompa i ostentació a 1'esglésía
del Monestir de monges de Santa Clara establert en el barric antic
de la Ribera, puix que allí estava establert antigament el gremi de
la gent de mar, Més tard, quan fou derruït aquell barri, les monges
passaren a ocupar l'antic palau dels reis d'Aragó, i es traslladà
també allí la festa dels mariners i pescadors, que més tard , per
contingències polítiques, fou f >ta a l'església (te Sant Miquel del
Port, a la Barceloaeta. Fa anys que ha caigut en desús.

Fora el Portal de Mar i prop d'on avui comença el pásseig de
la Barceloneta, hi havia un pou públic ano nevat de Sant Telm. La
seva aigua era tinguda per niraculosa, i els mariners n'anaven a
cercar amb càntirs, en regaven tes barques i bastiments creient que
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el Sant les lliuraria de greu perill. També remullaven els ormeigs
de pescar segurs que així els afavoriria la pesca. El pou va des-
aparèixer fa escassament un segle, en urbanitzar-se aquell indret
de la ciutat.

Dia 23. Sant Jordi. Tot i ésser aquest Sant el Patró de Cata-
lunya, no gosa ni en molt de la popularitat que lí pertocaria do-
nada aquesta circumstància. La festa de Sant Jordi sempre ha re-
vestit un caràcter senyorívol i nobiliari; mai no ha arribat al poble
d'una manera franca i oberta com la generalitat d'altres festes. La
devoció és escassa en tot Catalunya, fíns al punt d'haver donat
lloc a la dita: és tan escàs com les capelles de Sant Jordi, que so-
lament n'hi ha una en cada bisbat, usada per a qualificar una cosa
molt rara. En efecte, a Barcelona mateix fa una vintena d'anys que
solament hi havia tres imatges de Sant Jordi.

Les Corts, reunides en el Chor de la nostra Catedral, l'any 1459,
declararen dia de festa el de Sant Jordi, í que ningú no es pogués
dedicar a cap feina servil. La Generalitat, com a cap i govern de
Catalunya, ja feia anys que celebrava gran festa. Es repartien rams
de flors i lleminadures a les senyores que hi concorrien. El so-
lemne ofici era confiat als frares Dominics de Santa Caterina, fins
l'any 1447, en qué foren excomunicats, í des d'aleshores a un ca-
pellà. La Generalitat feia sortir gran nombre de músics de tota
mena a tocar per places í carrers per a propagar l'alegria i el bu-
llici. N'era un record, la cobla de cecs que a mitjan segle passat
tocava en el pati de] palau de la Generalitat. Quan fou dissolta
aquesta insigne institució, la festa perdé el seu caire palatí i es
permeté al poble l'assistència a la festa religiosa. També data de

Fer Sant Jordi, roses
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llavors la fira de roses encara subsistent. És costum que prenguin
part en la festa els enamorats i promesos, i que ells facin present
d'un pom de roses a llurs enamorades.

Dia 25. Sant Marc. És el Patró del gremi de mestres saba-
ters (els fadríns i aprenents tenen Sant Crispí). És el gremi més
antic de Barcelona í, potser, el més antic d'Europa. Les seves or-
d inacions daten del 1209, o sia, de bastants anys abans que les del
gremi de sabaters de París, que és generalment considerat com el
més antic de tots. Un record dels molts privilegis disfrutats per
aquest gremi és l'escut amb una sabata que encara es troba a les
parets foranes de la Seu, en el carrer dels Comtes de Barcelona,
prop la plaça de la Catedral, el qual indica que en aquell indret í
dintre el temple és on té la capella. Dels antics privilegis solament
els resta el de poder ésser els primers en la processó del Corpus.

Se celebra la processó de les L12tanies, dita vulgarment de les
lledànies. Surt de la Seu per la porta de la capella de Santa Llúcia
i va a la Mercè. Abans anava a 1'Hospítal de la Santa Creu. Hi va
el Capítol Catedral amb els gonfanons. Abans hí assistia l'Ajunta-
ment en corporació; avui hi va solament la bandera de Santa Eu-
làlia; hí concorre també el gremi de mestres sabaters amb la ban-
dera. Surt després de l'Ofici; en el temple visitat es canta missa
solemne, segons la rúbrica de pregàries. Abans, durant el curs de
la processó es cantaven les lletanies del Sant í d'aquesta circums-
tància deriva el nom de la processó.

Dia 29. Sant Pere Màrtir. Abans es beneïen rams de llorer
í tota mena d'herbes, que tenien la propietat de lliurar de llamps,
bruixes, mals esperits i visita de mala gent. La cerimònia de la be-
benedicció es feia en totes les cases dominicanes; però el poble te-
nia més fe en anar al convent de les Beates que hi havia hagut a la
plaça que encara avui porta aquest nom, en la qual es feia una fira
que s'estenia pels carrers immediats. La sortia a beneir el capellà
en processó concorreguda per gran concurs de gent que portaven
rams de llorer, romaní, farigola i altres herbes populars. Aquestes
eren després penjades en portes í finestres, procurant que no en
restés cap sense el ramet per a lliurar-la de tot malefici. Els horto-
la ns i pagesos del Pla hi acudien amb molta fe. Penjaven després
els rams en tots els camps i terres de conreu en tina canya, procu-
rant que formessin una creu, segurs que així lliurarien les terres
de pedregades.
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Abans de la destrucció de l'ermita de Sant Pere Màrtir del veí
puig de l'Ossa, per les tropes napoleòniques, la gent del camp i
molta de ciutat hi acudien a fer beneir rams i herbes, creient que

Excursió a Sant Pere Màrtir

els que eren allí beneïts dísfrutaven de major propietat. En ésser
destruïda l'ermita, la imatge fou traslladada a la casa de Santa
Catarína del veí poble d'Esplugues; fins fa una cinquantena d'anys
s'hi beneïen herbes i rams.

SETMANA SANTA

Durant aquesta setmana, la mainada creu que no es pot fer cap
joc de córrer i cridar, perquè s'ofén el record de la mort de Nostre
Senyor. Són preferits els jocs en què es pica a terra, perquè confo-
nen í molesten el dimoni; així, doncs, es juga a rodolins, a la repi-
cada, a baldufes í a bales. Seguint el mateix criteri, els nois armats

de grosses maces corren pels car-
!	 rers picant les portes de les cases,

fent el màxim soroll possible; tam-
bé es reuneixen en rodona, asse-
guts a terra, í van picant el sòl
seguint el ritme de la següent can-
çoneta:

Santa Maria sola
trenca la cassola;
Santa Maria vella
trenca l'escudella;
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Santa Magdalena
porta la cadena
per lligar el dimoni.
Visca Sant Antoni!

D'aquest terrabastall el poble en díu matar jueus. Els petits porten
xerracs, carraus, garrics-garrees í escarriques.

La mainada fent els fasos

A totes les processons celebrades durant aquesta setmana assis-
tia un entremés vivent format per una comparsa que representava
un grup de soldats romans, coneguda pel poble amb el nom d'Ar-
mats comanats pel Capità Manaies. Els barcelonins d'avui no ens
podem formar una clara idea de la gran importància que havia
assolit aquesta comparsa en temps dels nostres avis. Durant tota
la Quaresma les diferents colles de cada parròquia o església un
xic important, es reunien en el patí d'alguna casa senyoria] en ple-
gar del treball i feien els assaigs del pas i moviments al so d'un o
més tabals i trompetes. És de remarcar que marcaven un pas cur-
tíssím no més enllà d'un parell de centímetres; havien de seguir un
ritme acompassat amb el toc dels instruments, i tots havien de donar
un cop de llança a terra al mateix temps. D'aquest pas el poble
n'ha tret la dita: camina més un armat, que s'aplica al que es be-
lluga molt i avança poc. Com que no hi havia cap altre mitjà de
distracció, en plegar de tallers i obradors tothom s'enginyava per
a veure els assaigs dels armats.

Els de la parròquia de Santa Maria feien els assaigs en el pati
de la casa Dalmases del carrer de Montcada; els del Pi, primer en
el casal, encara exístent, que fa cantonada a la plaça de Sant Jo-
sep Oriol i al carrer de l'Ave Maria, i més tard en una sala, que
havia estat utilitzada com a teatre, pertanyent a una vella casa
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senyoríal del carrer de Perot lo lladre; els de la Mercè, en el patí
de la casa Arrat, al carrer Ample; els de Sant Jaume, en el pati de
la vella casa de la Caixa d'Estalvis; els de Sant Francesc, en el
patí de la casa d'En Serra, a la Riera de Sant Joan, i els del Bon-
succés, a l'entrada i pati de la casa d'En Sanllehí. Les colles que
més es volien lluir llogaven la indumentària a un llogador de ves-
tits de teatre anomenat Freixa, que era al mateix temps porter de
la casa Parellada del carrer de la Canuda, on avui està establert
l'Ateneu Barceloní, i feien ]'assaig en l'entrada d'aquell palau se-
nyorial. Els propietaris de les cases les cedien amb gust.

A colnenraments del segle passat, no hi havia qui voluntària-
ment volgués fer el paper de soldat romà, i els organitzadors de
les processons es velen obligats a reclutar gent pagada, en la seva
majoria bastaixos de la Riba, que feien el paper de soldat per una
pesseta. Més tard, es posà de moda fer d'armat, i s'ho varen em-
prendre vàries confraries les quals aviat augmentaren considera-
blem en t el nombre de socis per tal de poder lluir el vestit romà
durant els dies sants. Fou precís crear nous càrrecs; foren insti-
tuïts els gastadors, que anaven davant de tot amb la llança posada
al coll, sense picar a terra, í amb un vestit més vistós que els al-
tres. Per a desempenyar aquest paper, calla ésser alt i ben plantat.
Darrera, seguien els escabellats, que anaven sense casc i amb una
perruca tota esbullada; portaven només un feix de lictors a la mà.
Seguía el Capità Manaia o Manaies, vestit molt més llampant que

Van molt tiessos i estirats
	

Altra legió de saions,
formant una gran legió	 que'n diuen Escabellats,
davant de la processó
	 acompanyen els Armats

el Manaia i els Armats.	 davant de les processons.

(d'un ventall de quarto de mitjans del segle passat)
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els altres; no portava llança, sinó una espasa a la mà, amb la qual
feia mil gestes i postures, sempre de cara a la tropa, caminant, per
tant, d'esquena. El seu comportament excitava la riota. N'hi havia
que, demés, portaven un pendó al coll; altres vegades el pendó era
portat per l'abanderat. En el pendó es llegien les quatre inicials
del senat romà, adoptades avui per l'escut de la ciutat de Roma,
S. P. Q. R., que el poble interpretava: sastres pobres que robeu, i tor-
nades a llegír en sentit invers: robeu que pobres sereu. Darrera el
capità, divídíts en dues fileres, seguien els armats pròpiament dits.

Es conta una graciosa llegenda de l'origen del nom Manaia,
aplicat al capità dels armats. Diu que, fa molts anys hi havia un
tal Joan Manaía, que tenia, de molts anys, monopolitzat aquest
càrrec de tan bona fe, que s'havia arribat a creure que era una
autoritat. En una ocasió el rei visità Barcelona, i al nostre home li
mancà temps d'anar-li a oferir els serveis de la seva tropa per a
fer-li guàrdia. Va extranyar un xic al monarca de veure que es tí-
tulava capità de la tropa romana, mes, creient que es devia tractar
d'alguna guàrdia o força ciutadana acceptà l'oferiment. El nostre
home, seguidament cridà tota la seva colla, els va fer disfressar
amb els cascs de cartró í robes espellifades i els digué que el rei
volia que li anessin a guardar les espatlles. Capitanejant aquella
colla de catnàlics es va presentar al rei, el gran Capità. El mo-
narca, en veure aquells carnestoltes, va creure que Ii havien fet
una burla i va manar que fos donada una solemne palissa al ta-
rambana capità. Aíxò va causar tanta riota, que sempre més els
qui han ostentat el càrrec han heretat el nom.

Els armats no es limiten a marcar el pas, sino que fan també
la pendonada, o sien, unes evolucions que eren dirigides pel Ma-
naia amb el pendó. Consistien en caragols i rues al voltant del
capità; els armats acabaven per quedar alterats de lloc. Els gas-
tadors í escabellats no hi prenien part. Quan els armats eren gent
pagada, es tractaven les pendonades i els llocs on havien de fer

-les, que solien ésser les places, per tal que ho poguessin veure
el màxim número de persones; però quan feien aquest paper gent
voluntària es feien les perdonades a desdir, puix tothom volia que
en fessin davant de les cases dels parents í amics que es trobaven
al curs de la processó, el qual, algunes vegades, havia estat alte-
rat per tal de passar per davant de la casa d'algun dels assístents.
També s'establí el costum de convidar els qui desempenyaven pa-
pers importants en la comparsa, a veure la processó, des de casa
seva, als amics i coneguts, havent de passar la processó precisament
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per davant, i, després de feta la pendonada, l'interessat deixava el
seguici, se'n pujava a casa a fer piscolabis i rebla felicitacions pel
llampant del trajo i pel lluïment de la pendonada. Això feia que les
processons duressin excessivament. Més d'una vegada sortí de l'es-
glésia amb claror de dia i tornà a entrar més tard de les dotze.

Els armats havien d'anar darrera el misteri del Sant Sepulcre;
mes, no sempre era així; en molts casos anaven davant la proces-
só. La colla solia reunir-se a casa del Capità Manaia, í d'allí sortia
formada í amb tota ostentació, cap a l'estatge de la confraria o del
particular que guardava el Sant Sepulcre.

Algunes vegades el Manaia, des del Dilluns Sant, solia penjar
el pendó al balcó de casa seva per tal que els veïns sabessin que
vivía allí í es disposessin a presenciar l'acte de la sortida. El Sant
Sepulcre era acompanyat a l'església, de la qual havia de sortir la
processó, i mentre estava allí ]i feien guàrdia quatre armats, que a
cada moment es canviaven fent molt de soroll i molta fressa. En-
trada la processó, tornaven a acompanyar e] Sant Sepulcre i el Ca-
pità. És de remarcar que mentre feien aquestes anades i vingudes
no marcaven el pas especial de la processó. També és de remarcar
que no tots els armats hi acudien.

Cap a mitjan segle, la gent rica í la noblesa varen perdre aquell
interès i va caure en mans de la gent menestral. El gremi de pin-
tors fou el que amb més entusiasme formava les colles d'armats,
que varen perdre molt en no ésser intervingudes per gent adinerada.

Una de les darreres colles en desaparèixer, fou la de la parrò-
quia de Sant Jaume. Un any, quan retornava al temple, uns foras-
ters mal intencionats encengueren la cua d'espart, tenyida de ver-
mell que penjava del casc d'un dels guerrers. En veure's agredits,
els pacífics armats, intentaren defensar -se amb les llances; un dels
agressors clavà una punyalada al capità í el ferí greument. Després
d'aquest fet, deixaren de sortir els Armats.

Durant aquesta setmana, els ceguets pidolaires es reunien for-
mant nombroses cobles o orquestres humils, que corrien pels car-
rers deixant sentir els aires del cant popular de la Passió.

Dilluns, Dimarts i Dimecres Sant. A la Seu se celebra l'alça-
ment de la Vera Creu, si bé amb molta menys solemnitat que a
l'hora nona.

Els mateixos dies, també a la Seu i a ]'església de Sant Felip
Neri, es canta la Sagrada Passió a tres veus.
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Dimarts Sant. Fins a l'any 1863 es va celebrar la processó
dels Esclaus, organitzada per una confraria anomenada així. Sor-
tia de l'església dels Trinitaris, establerts a la Rambla, en el lloc
on hi ha el teatre del Liceu; després de l'any 1835 sortí de la par-
ròquia de Sant Jaume. No hi anaven armats però sí una altra mena
de comparsa, formada per una colla de turcs armats fins a les
dents, comanats per un capità que anava embolicat amb una gro-
sa pell de tigre. La confraria tenia per Patró una imatge de Jesús
que, segons la tradició, havia estat presa pels turcs els quals la
tenien sense estima fent-la servir d'estaca en un desori. Uns mon-
jos Trinitaris la varen veure i en voler comprar-la, el propietari
turc acceptà de canviar-la a pes d'or. Acceptada la condició pels
missioners, abocaren una gran pila d'or a una de les balances
mentre posaren la imatge a l'altra, però amb tot i semblar que te-
nia de pesar molt més la imatge que la moneda, el plat de la ba-
lança que contenia l'or es mantenia arran de terra, mentre que
la imatge, miraculosament allaugerida, semblava que no pesés res.
Els frares anaren treient moneda de] plat fins que no n'hi restà una
de sola; el vent féu voleiar en aquell moment una palla, que caigué
en el plat tot just buidat, i igualà les balances. Per aquest miracle els
trinítaris pogueren posseir la imatge sense despendre ni un diner.
En record del fet anava la colla de turcs, capitanejats per un fe-
rotge personatge que simulava ésser el propietari del redimit Jesús.

Aquesta tradició barcelonina, avui mig esborrada, havia gosat
de gran popularitat, fins al punt de donar lloc a un curiós costum,
encara vivent entre els escultors i imatgers, els quals quan tracten
de vendre una imatge de Jesús, mai l'anomenen pel nom, puix diuen
que Jesús solament pogué ésser venut per Judes, í que ha de repug-
nar a tot esperit cristià, el tractar de vendre'l novament; Ii donen el
nom de palla en record de l'alludida llegenda, i, quan es tracta
d'una imatge de Jesús en el bressol, diuen que solament venen la
palla del bressolet i que regalen la imatge al que compra la palla.

Després dels fets turbulents del 1835, la imatge i la confraria
passaren a l'església de Sant Jaume, on encara es pot veure el Je-
sús de la llegenda, en un altar del creuer, al costat de la sagristia.

El Capità general solia portar el pendó principal en aquesta
processó; per això hi concorrien molts elements militars.

Dimecres Sant. El poble porta diferents coses a les esglésies,
generalment a les respectives parròquies, per a contribuir a la for-
mació i ornament del monument. Solen portar-hi ciris, les palmes
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i palmons que han estat beneïts durant el Diumenge de Rams,
maigs, o sia, un cultiu casolà d'alguna llavor graminosa, blat, blat
de moro, besses o altre gra semblant, plantat en un test í mantin-
gut a les fosques, guarnit després amb flocs de cotó i cintes viro-
lades; també qui té un ocell ben cantador, sol portar-l'hi perquè
refili durant les funcions de la Setmana. Els posen en llocs un xic
arreconats per a evitar que el baf de la cera no els perjudiqui.
Abans, totes les colles que anaven a cantar caramelles, portaven
la cistella ben guarnida al monument perquè fos beneïda durant
totes les funcions d'aquests dies.

Tal dia com avui se celebrava el Salpàs, que consistia en una
visita que el rector o el vicari feia a totes les cases de la parrò-
quia acompanyat d'un escolanet que portava una caldereta de sal
amb aigua beneita, amb la qual eren pintades totes les portes i
obertures de les cases per a evitar la presència de bruixes, mals
esperits i tota mena d'éssers malignes. Amb els aspergís es tira un
grapat de sal a cada porta i obertura, segons voluntat dels esta-
dants de la casa. També s'usava una branqueta de llorer beneït.
Solia preguntar-se primer als veïns sí desitjaven que a la casa fos
fet el Salpàs. A Barcelona fa anys que ha calgut en desús, però
encara es practica en barris agregats, com Les Corts de Sarrià i
Sant Joan d'Horta. Els escolanets solen cantar una cançoneta en
la qual demanen que sia remunerada llur feia:

Sal i aigua dels bons ous,
que demà serem dijous;
els diners pels capellans
i els ous pels escolans.

Si a la casa donen algun cèntim són per al capellà, i, sí donen
ous són per als escolanets.

(Continuarà)
JOAN AMADES

Cròníca
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 ABRIL DE 1929

Un Viatge a l'Àfrica Oriental. —Els dies 5, 12 i 19 d'aquest mes
tingueren lloc les tres primeres conferències del cicle que, amb
l'esmentat tema, donà Mossèn Jaume Oliveras, la primera de les
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quals fou titulada Remuntant el Nil, í en les altres dues tractà
d'Els Missioners i els Caçadors. Projectà una sèrie de diapositives,
impressionades en aquells paratges africans, les quals despertaren
l'admíració de l'auditori. Escaient-se, la darrera conferència d'a-
quest cicle, el dia 3 de maig, ens reservem donar la ressenya com-
pleta de totes elles en el pròxim número.

Festa de la Medalla d'Oi'.—Corn tots els anys, per la diada de
Sant Jordi, tingué lloc la Festa Patronal í de la Medalla. Atesa la
solemnitat í significació d'aquesta Festa, la ressenyem detallada-
ment en el present número.

Sessió de Projeccions del Marroc Francès í Sud d'Argèlia.—De
tan pintoresques contrades africanes, projectà una important col-
lecció de diapositives, el dia 26, el senyor Comte de Sant Jordi.

SECCIÓ DE FOTOORAFIA.— Durant el mes d'abril, aquesta Secció
realitzà les següents excursions: dia 7, al Castell de Solivella, Fo-
rès i Tallat; dia 14, a Prats de Llussanés, Llussà í Sagàs; dia 21, a
Vilanova de Sau, Sant Romà i Vich; día 28, a Súria i Coaner.

SECCIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA. —Durant el mes d'abril aquesta
Secció realitzà l — s següents excursions: dia 7, a Matagalls, per Mas
Vidal, Sant Segimon, Matagalls, Sant Marçal, Roques del Montseny
í Palautordera; el dia 14, a Sant Llorenç del Munt i La Mola; el
mateix día 14, un altre grup anà a Mataró, Burriach, Cabrera, Sant
Mateu, Montornés i Montmeló; el día 21, a Montserrat, Cavall Ber-
nat, Roques de Sant Antoni, Sant Jeroni, Santa Cecília i Monistrol.

Ultra aíxò, el dia 23, diada de Sant Jordi, s'inaugurà el «Segon
Saló Català de Fotografies de Muntanya», organitzat per aquesta
Secció.

SECCIÓ DE GEOGRAFIA i GEOLOGIA. Curs de Geografia Urbana.
— Durant el mes, segons s'ha vingut anunciant, ha seguit aquest
curs, les lliçons del qual explica el Professor senyor Pau Vila, amb
assistència de bon nombre d'interessats en aquesta branca de les
ciències geogràfiques, i, ultra les esmentades conferències, realit-
zaren, el dia 28, una excursió a Badalona, la qual tingué el cafre
de lliçó práctica.

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA. Sessió de Projeccions de
Berlín, Postdam, Ginebra, Berna i Lucerna.—El dia 4 el senyor
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Joan Roig í Font, projectà una collecció de diapositives de les es-
mentades ciutats. La concurrència que hi asistí pogué admirar
diversos aspectes de les mateixes.

Visita a l'Arxiu de la Catedral de Barcelona.—El dia 7, aques-
ta Secció realitzà una visita a l'Arxiu de la Catedral de la nostra
ciutat.

Mèrida arqueològica. —El senyor Francesc Blasi i Vallespinosa,
el dia 11, dissertà sobre aquest tema. Després d'algunes observa-
cions sobre l'estat actual de la ciutat de Mérida, la més important
de les voreres del Guadiana, va fer una completa exposició de les
ruïnes romanes descobertes suara en aquella ciutat, certament les
més importants d'Espanya í les que amb Inés propietat donen idea
de la puixança dels romans en les terres espanyoles durant llur
permanència a la Lusitània.

El senyor Blasi posà de relleu els monuments més notables de
Mérida: el Teatre, l'Anfiteatre, Aqüeductes, Temple de Júpiter, etcè-
tera, els quals parlen del seu poder, escaigut, tanmateix, en les èpo-
ques més esplendoroses de l'Imperi Romà. Tot í el lamentable estat
d'abandonament d'avui - digué el conferenciant - restaran sempre
impregnades d'una aroma espiritual que les envolta de venerable
respecte.

Una série de diapositives que es projctaren durant la confe-
rència, completà la descripció clara i interessant del senyor Blasi.

Sessió de projeccions dels Pireneus Orientals. —De diversos
indrets dels Pireneus Orientals, projectà una collecció de diaposi-
tives el senyor Joan Roig i Font, el día 18. Com l'anterior, fou l'en-
cís de la concurrència.

Excursió a Gallifa. —El dia 21, un nombrós grup de socis va
fer una excursió a Gallifa per tal de visitar les obres de restaura-
ció de L'antiga esglé , la d'aquell poble.

Visitaren també el Castell í la interessant església romànica de
Sant Sebastià de Montmajor.

Sepulcres de Pedra Medievals.—Sota tan suggestiu tema, el se-
nyor Feliu Duran i Cañameras donà una conferència, el dia 25. El
conferenciant donà lectura del capítol que, tractant aquest tema,
té escrit en la seva obra en preparació «L'Escultura medieval
Catalana».
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Tractà extensament de les laudes sepulcrals; detallà totes les
dels temps romànics que es conserven a Catalunya.

Després parlà de les laudes gòtiques, i les classificà, segons la
seva ornamentació, en epigràfiques, decorades amb motius geomè-
trics, laudes en les quals figura l'efígie del difunt, laudes amb esce-
nes de l'enterrament, i laudes amb motius religiosos.

Tractà, a continuació, del lloc on solien emplaçar-se els sepul-
cres i detallà extensament els sepulcres reials de Santes Creus, els
dels fills de Roger de Llúría, al Puig (València), i el d'Elisenda de
Montcada (Pedralbes), donà les dades històriques que es tenen
d'ells i les suposicions que s'han fet sobre l'artista que els esculpí.

La conferència fou íllustrada amb nombroses projeccíons de
diapositives de l'Arxiu del propi CENTRE.

Exposició d'Estampes de la Patrona de Catalunya.-
Organit-zada per aquesta Secció, s'inaugurà, el día 27, diada de la Mare
de Déu de Montserrat, una Exposició en la qual figurà una extensa
i interessant collecció d'estampes de la Patrona de Catalunya.

Aquesta Exposició fou més interessant encara puix que les es-
tampes exposades corresponien als tres darrers segles, facilitades
pel propi CENTRE 1 pels socis senyors Joan Bta. Corominas, Joan
Bta. Batlle, Manuel de Genovart í Josep Corominas. El nombre
d'exemplars exposats passà, de molt, del centenar.

Visita a la Biblioteca de la «Revista Ibèrica».—EI día 28 es va
fer una visita a la Biblioteca d'aquesta Revista, installada en la
Residència deis PP. Jesuïtes del Palau.

Excursió a Argèlia i el Sahara.—Tal soni havia vingut anun-
ciant se, aprofitant les festes (l e Setmana Santa i Pasqua, tingué
lloc aquesta excursió, que es realitzà feliçment. Els excursionistes
sortiren de Barcelona el dia 21 de març i retornaren el 7 d'abril.
Pogueren admirar les moltes belleses que enclou aquella regió
africana, tant per la seva part típica i el seu bonic paisatge, com
per la riquesa de l'art musulmà i, sobretot, les grandioses ruïnes
romanes que hom hi troba en gran profusió. Especialment Djemila
deixà inesborrable record als excursionistes, per l art refinat i
d'imposant majestuositat de les seves construcciouo, tan merave-
llos ment bcn conservades.

Sorprengueren, sobretot, es Gorges de Rhnmmel de Constantí -
na, les quals, per la seva bellesa salvatge, superen tot el que hom
pugui dir.
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Biskra i el magnífic jardí Landon (el Jardí d'Alah) i els Oasis
de les rodalies són un ]]oc de sojorn ben agradós i molt visitats
pels turistes.

Es visitaren així mateix les importantíssimes ruïnes de Timgad,
de Tebessa, Sbeïtle i la famosa Cartago; hom admirà la gran Mes-
quita de Kairuan i la petita, però bonica, Mesquíta del Barber, i
cridà poderosament l'atenció dels excursionistes la blanca Tunis
í els seus típics Souks plens de vida i color, que conserven encara
tot l'encís de la vida oriental.

De Tunis tornaren a Barcelona via Marsella, on arribaren fe-
liçment, malgrat el fort temporal, satisfets de l'excursió a terres
tan exòtiques i riques en monuments d'art romà.

Noves

El Collegí de Monges Carmelites Terciàries Descalces.—El día
15, visità el CENTRE un nombrós grup d'alumnes del Collegi que
aquesta Comunitat té al carrer del Montseny, de la barriada de
Gràcia.

Les acompanyà Mossèn Antoni Batlle, Pvre., el qual féu una
explícacíó de les columnes que forinaven part de] temple romà,
conservades en el pati.

Visitaren, després, les altres dependències de la casa, especial-
ment l'Arxiu Gràfic i la Biblioteca, que mereixeren una preferent
atenció.

Bibliografía
BUENAVENTURA BASSEGODA Y AMIGÓ.—Pedralbes. El Convento. No-

tas de Hístória y de Arte. Las Pinturas Murales de Ferrer
Bassa. Su importancia y descripción, por Manuel Rodríguez
Codolá.—Un fullet en fol., 40 pp. i 50 fotogravats.-- Barce-
lona, 1928.

Els prestigiosos noms dels autors de la monografía Pedralbes
són garantia suficient per a donar la més absoluta seguretat que
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res que mereixi ésser posat en valor del monumental convent, fun-
dat per la regina N'Elíselda de Montcada, fou oblidat o tractat
lleugerament.

En síntesi, que supleix a bastament qualsevulla obra volumi-
nosa, és historiada la reial fundació, i es fan remarcar les belleses
arquitectòniques de l'insigne monument, d'uu modo especial, l'es-
glésia, el claustre í les principals dependències de la clausura.

L'interès, per tant, de la monografía Pedralbes, és excepcional
per quant, per mitjà de dita publicació, poden ésser conegudes les
parts més importants de la construcció conventual, qual visita no
és accessible per raó de la clausura que l'Orde imposa.

No és la primera vegada que la piadosa fundació de l'egrègia
vídua de Jaume II d'Aragó ha estat estudiada sota el seu aspecte
arquitectònic i artístic. Són prou conegudes les monografies, fa
anys publicades per la Rvda. Mare Anzizu i per l'arquitecte senyor
Josep O. Mestres. No obstant, la novíssima obra Pedralbes com-
pleta í illustra aquelles publicacions, de tal manera, que la con-
sulta de l'obra l'arquitecte senyor Bassegoda í Amigó, i del crític
i professor senyor Rodríguez Codolá, és dei tot necessària per a
tenir un cabal concepte de la importància excepcional, tant des del
punt de vista arquitectònic com artístic del monument de Pedralbes.

Especialment, quant a l'últim aspecte, el seu interés és excep-
cional perqué dóna a conèixer noves clarícies respecte a les Pintu-
res murals de Ferrer Bassa, tot completant el que sobre tan por-
tentosa página del nostre Art quatrecentísta, escriví, anys enrera,
En Sanpere i Miquel.

És tan substanciós tot el contingut de la monografia Pedralbes,
que impossibilita de fer-ne un extracte, ja que altra cosa no per-
meten aquestes notes.

Recomanar-ne la lectura, considerem que no és precís, perqué
excita a tan útil treball, si no reunís les millors condicions intrín-
siques d'erudició í amenitat (utile dulcí), la presentació del llibre
i l'abundosa il•Iustració gráfica.

Sí, cony deia un autor, la bellesa de la dona és la millor reco-
manació per a acceptar la companyia agradosament, la presentació
acurada d'una obra literària convida, a bastament, a fruir les emo-
cions estètiques més pures.

En aquest concepte, acompleix suficientment el seu objecte la
monografia Pedralbes.

P. C. 1 G.
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Biblioteca

REVISTES INGRESSADES ÚLTIMAMENT. — Sumaris resumits.

LE JOURNAL DES VOYAGES
Montaubert, A.—L'Expédítion de Secours Guilbaud-Arnundsen.

—1929-7.
Romanet, J.—A 1'Assaut du Mont Blanc.- 1929-11.
Flammarion, Gabríelle C.—Notre Voisine: la Planète Mars.-

1929-15.
Jouglet, René.—A Travers la France. Le Nord.- 1929-39.
Dehaudt, Georges. —Un Voyage à Brousse, 1'ancíenne Capita-

le de la Turquie.-1929-43.
Bellechère-Allanic. —Au Pays de la Mort blanche.-1929-69.
Chaumel, Alfred. —Mon Voyage aux Indes.-1929-75.
Deffin, M. Marcelle. —Les Vil/es d'Art de la Tunisíe. Naheul et

D j erba.-1929-79.
Abensour, Léon.— Vers le Pule Sud.-- 1929-87.
Tapie, R. P. Marie. —Une Visite à 1'Instítut sérothérapique an-

ti-ophidien de Butantan.-1929-97.
Abensour, Léon.—Creusera-t-on un Tunnel sous la Manche et

sous le Détroit de Gibraltar?-1929-111.
Bradi, Lorenzi de.— Impressions de Peche en Corse.- 1929-119.
Allanic de Bellechère, J.—A Travers la France. Les Vosges. -

1929-130.
Abensour, Léon.— Washington et la Maison Blar:che.-1929-147.
Magard, Pierre. —Mes Chasses au Lion. - 1929-152.
Rondeleux, Marcel. —Les derniers Jours de la Marine à Voiles.

1929-188.
Martíne, Albert —Vi/les et Déserts d'Orient —1929-205.
Fournier, Chrístiane.—A Travers la France. La Vendée.-

1929-209.
Constantin-Weyer, M. —A travers la France. Le marxis poite-

vin. -1929-219.
Mortane, Jacques. —La traversée de l'Afrique centrale en capot

bimoteur.-1929-227.
Abensour, Léon. —Au Mexique. - - 1929-242.
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Vidal, Georges. —La vie des Pionniers en Amérique Centrale. ---
1929-(I-255), (1I-308).

Abensour, Léon. —Daus la jungle du Matto-Grosso. 1929-259.
Desmulíé-Ennesch, C. H.—La ville de Luxembourg.-1929-264.
Ichac, Pierre. —Les films de Voyages (muro. Voyage à Libéria).

1929-274.
Ranionet, J.—A 1'assaut du Mont-Blanc (suite). 1929-281.
Abensour, L.—A travers le Kamtchatka. - 1929-291.
Héritier, A.—Une visite au Berceau de Shakespeare à Strat-

t'ord-sur-Avon.-1929-295.

LA GÉOGRAPHIE
Dumbrava, Constantin. —Une année au milíeu des Esquirnaux.

1929-14.
Perrier, Général.—L'Assemblée générale de 1 Union géographi-

que internationale et le Congrés international de Géogra-
phie (Londres- Cambridge, 13-15 juillet 1928) —1929-24.

Hansak, J.—Contribution à 1'étude du peuplement en Slova-
quie: communes et ,kof)anice».-1929-49.

Europe.—Les études limnologiques dans les Pyrénées Fran-
çaises.-1929-68.

Afrique.—Expédition du P. Schumacher, des Pères Blancs, chez
les Pygmées du Kivu (Centre Africain). - Les travaux du ser-
vice géographique de Madagascar.-1929-70.

Asie.—La colonisation chinoise dans 1'ile de Hai -nan.- 1929-77.
Régiorrs polaires.—La Terre de Graham est une ile.-1929-80.

REVUE DE GÉOGRAPHIE ALPINE
Rey, M.—La limite géographique de l'habitat perché dans les

Alpes frariçaises.-1929-5.
Plandé, R.—L'utilisation industrielle de la vallée d'Aspe.-

1929-41.
Lenoble, F.—La végétation des Monts da Matin. -1929-55.
Blanche, J.—La questíon des pénéplaines du Jura tabulaire.-

1929-155.
Arbos, Ph.—La houille blanche daus le Massif Central fran-

çaise. --
Fancher, D.—La traversée des Vosges et des Pyrénées par le

chenrin de fer.- 1929-177.

ARXIU DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA

Galera, R. de la. —Les cases pairals de Terrassa. -1929-128.
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Canyameras, Ferran.— Carnet de Ruta.- 1929-130.
Torras, Jaume —Maladeta i Forcanada.- 1929-134.
M. M. G.— Alguns detalls a subsanar.- 1929-145.
Galera, R. de la.—Les cases pairals de Terrassa.- 1929-146.

THE NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE
Corey, Herbert.—Down Devon Lanes. - 1929-529.
Graves, Ralph A.—Through the English Lake District Afoot

and Awheel. - - 1929-577.
Marlowe, Chrístopher.— A Tour in the English Fenland.-

1929-605.
Herrick, Francís H.—The Eagle in Action. 1929-635.
Lattimore, Owen.—The Desert Road to Turkestan.- 1929-661.
Hall, Chapin.—California, Our Lady of Flowers.- 1929-703.
Siepen, Howard. —On the Wings of the Wind.- 1929-751.

BULLETIN PYRÉNÉEN
Saiiit-Saud, Cte. de.—Campements et Etudes sur la frontíère

Franco-Navarro Aragonaise.- 1929-40.
Soudan, L. -• Heptapolis (Campements de la Sierra de Montar-

to). 1929-60.
Meillon, Alphonse.— Excursions autour du Vignemale.- 1929.71.

PEÑALARA

Antón, A y F. de.—Las Cuevas de Collbató.- 1929-87.
Vidal y Box, Carlos.—La Sierra de Gredos en invierno.-

1929-92.
Casteret, Norbert.—Mi campaña espeleológica del año 1928 en

el macizo de los Montes Malditos.- 1929-111.
Deffller. —Elna excursión a Pirineos.- 1929-117.
Olivella, Luis G.—El montañismo en España: origen y desarro-

llo de esta actividad en Cataluña.- 1929-124.

BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA «SABADELL»
Segarra, Ferran de.—Un segell de] segle XV, referent a Saba

-dell.-1929-154.
Sallarès, Joan.—L'excursionisme i la seva literatura.— 1929-156.
Creus i March, LI. —L'excursionisme a les escoles.- 1929-166.
F. i M., J.— Camins i fonts de] Vallès.- 1929-167.
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