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D'allí al Port de Benasque'l camí ve sempre de pu-
jada, enfilantse per l'anomenada Peña Blanca en zig-zags
molt soptades. Ja un cop dalt, aquest s'adressa, avançant
en dita forma fins a la barraca del Cabellut, situada, com
crech haver dit, sota mateix del Port y a una hora y mitja
de 1'1-Iospici. Deixant allí'ls cavalls, agafàrem lo camí que
en pochs minuts condueix a dit Port.

Aquest és molt enlairat y esmotxat per la mà del home en
el cim d'una carena alta de 2.417 metres, ovirantse desde ell
tot lo gran macís de la Maladetta (costat N.), desde'ls pichs
occidentals d'Alba y de Paderna fins als més orientals de
Numero y la Forcanada. Ve a esser una vista pareguda,
encara que més grandiosa, a la del conjunt de Montserrat
contemplat desde l'estació de Monistrol, en la que la part
fonda, per aon passa'l Llobregat, faria de Pla deis Es-
tanys. Més en punt a tonalitat sinistre no hi ha compara-
ció entre les dugues. Aquella massa immensa, començant
en negre desde'! pla aont arrenca, tornantse blanca vora
del cim y acabant altra vegada en negre dalt de la reta-
llada carena, produeix un efecte de desolació tant abso-
luta que arriba a encongir l'esperit. Tots convinguerem

lo
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en que'l nom de Montanyes Malehides que molts donen
an aquell conjunt caòtich li esqueya molt bé.

Una de les curiositats que ofereix la montanya, y que
desde allí distingiem molt netament, consisteix en la des-
aparició soptada de totes les aigües de la vessant NE. en
l'anomenat Trou de Toro, mena de pou tallat en la roca,
que sempre sembla ple y a punt de vessar, y que may
vessa per ferma que baixi la cascata que en ell se
llença. Segons sembla, aquelles aigües són les mateixes
que 4 kilòmetres més enllà, y en un nivell inferior de
600 metres, apareixen en la vessant oposada y en lloch
conegut pel Güell del Jueu, formant una de les fonts del
Garona. Si aquest conducte subterrani s'embussés, les
aigües, no trobant altra sortida que la de I'Esera, en
comptes de vessarse en l'Atlàntich pel Garona ho farien
en lo Mediterrani per 1'Ebro.

Poca estona poguerem disfrutar sense destorb d'aquell
feréstech panorama. La boira, empenyada sempre en por-
tarnos la contraria, s'havia enfilat per la vessant francesa y
sobreixia ja per damunt de la carena que determina la
frontera, y principalment per 1'esmotxadura del Port, en-
telantho tot. Per la part de França n'hi havia un tou que
espantava: nos veya res. Al principi encara'ns hi anava
bé aquell difumat en lo paisatge, puix ajudava a fer més
tètrica y gegantina la grandiosa silueta de la Malehida;
més al poch rato fou qüestió de recullir los trastos y
entornàrnosen per ahont haviem vingut. A l'arribar a
l'Hospici, per cert més confortable de lo que'ns crèyem,
varen servirnos un dinar que, encara que primitiu, trobà-
rem molt bo y sobre tot barato: sis ralets y bon profit.
Com teniem temps de sobres, puix lo trajecte d'allí al
poble en 3 hores fòra fet, ens hi quedàrem fins a mitja
tarde.

Per fi, a les 415 fou empresa de nou la marxa, fixant
-nos llavores en molts detalls de ran de terra que a l'anada

ens havien passat desapercebuts. L'Esera, molt petit en
l'indret de l'Hospici, començava prompte a engroixirse ab
les aigües d'un torrent que, per sa dreta y semblant a una
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cinta de plata, venia despenlantse pel fronteríç pich de la
(;lere. Més enllà, y pel mateix costat, rebia'l torrent de
Rem uño, y més avall lo d'Aguas Pasas, el qual, en forma
d'herniosa cascata, s'hi llençava per entre un bosch d'abets
molt fortament inclinat. Y com a detall d'aquest conjunt
calia afegirhi'l camí que trepitjaven, tot vorejat de rosers
selvatges y d'avellaners, per damunt dels que treyen ençà
y enllà'1 cap faigs, oms y pinabets, gronxantse emman-
drits dessobre una catifa de tota mena de colors.

No podiem queixarnos: allò era un seguit de visions
pirenenques a quina més maca, tancant dignament la se-
rie de les que desde feya una semmana disfrutavem.

Y tot això sense ensopegar en lloch ab cap nota dis-
cordant d'aquelles que llencen a perdre'l millor concert,
fent aclucar los ulls més que depressa. Res de casinos ni
de villes ni de parchs a l'inglesa; res de matinées blanchs
ni de gorres ab visera de celuloide. Lo Pont de Mahomet
no tenia, gracies a Déu, baranes ni'l Pich d'Aneto ferro-
carril de cremallera. A l'home no li havia vagat encara
d'esguerrar aquella obra de la naturalesa encastanthi pe-
gats de sa cullita. Eis tulits tenien de miràrsela d'un troÇ
lluny...

Acabat ja tot lo referent a la Maladetta, objecte princi-
pal d'aquesta relació, potser un xich massa llarga, sols me
toca descriure lo viatge de retorn, lo que faré a corre-
cuita, y a istil d'itinerari.

Dia 24.—Partida de Benasque a les 6 del matí; sortint
de la vall enfilantnos per les montanyes de sa vora es-
querra, arribant en menos d'una hora a Cerler, que tra-
vessàrem, vorejant després lo torrent de Renascaró, tenint
a dreta'ls pichs de Gallinero y Basibé, y a esquerra'1 de
Castanesa, per darrera dels quals anava sortint, a mida
que avançavem, lo feréstech y imposant massiu de Serra
Negra. Arribats al Coll de Basibé (2.270 metres), iloch no-
table per la varietat de sa flora, devallàrem la vessant fins
a trobar lo torrent de Baliera, vingut de Sierra Negra y
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afluent del Noguera Ribagorzana. Passat aquell y enfilan--
nos per la serra que'ns venia al davant y vorejant sempre'l
dit torrent, cada vegada més fondo, arribàrem a Casta-
nesa, darrer poble d'aquella part d'Aragó y lo primer en
que vegerem barretines. Dinàrem en ell, reprenent des-
prés la marxa vers Vilaller, primer poble de Catalunya,
an el que entràrem a posta ja de sol, després de passar lo
pont que en aquell indret junta abdues vores del Noguera
Ribagorzana. Després de sopar en l'hostal, ens despedírem
de nostres moços de Benasque, que de ben poch podien ja
servirnos, puix desconeixien lo país en que entravem.

L'endemà matí (dia 25) sortírem de Vilaller vers Caldes
de Bohí, travessant la serra que separa'l Noguera Ribagor-
zana de son afluent lo de Tor. Arribats al nivell d'aquest,
seguírem riu amunt, passant pel poble de Barruera y des-
prés pel de Bohí, arribant a l'establiment termal, situat
prop d'una hora més amunt d'aquest, a la una de la tarde.

En dit establiment passàrem los dies 26, 27 y 28, espe-
rant bon temps pera atravessar lo Port de Caldes, puix vo-
liem fer lo retorn per lá Vall d'Aràn y França. Més això
no'ns fou possible: una atapahida boira, que a ratos perduts
se resolia en pluja, ens tapava la sortida pel nord, la que
en semblants casos resulta molt perillosa. Aprofitant claps
de sol esblaimat, anarem a veure'ls llachs de Caballeros
y Llebreta, los més propers de l'establiment, y los pobles
vehins de Bohí y Tahuli, rònechs y ab iglesies romàniques.

Per fi, lo día 2q, a les 6 del matí, en Roca, en Fraginals
y jo emprenguerem lo retorn seguint Noguera de Tor avall,
deixant an en Llagostera y an en Samsó a Caldes esperant
l'aclarida del Port. Passàrem altra volta per Barruera
(8 matí), arribant a mig-dia a Pont de Suert, lloch on lo
Noguera de Tor desemboca en lo Ribagorzana. Després
de dinar reprenguerem la marxa (2 tarde), seguint les vo-
res, tant aviat la dreta com l'esquerra, d'aquest ultim riu,
lo qual mitja hora més avall s'encaixona en lo Congost de
Celles, y prop d'una hora passat aquest, en lo d'Escales
(4'35 tarde). Abdós són molt feréstechs y grandiosos, sobre
tot lo segon. Passant a la dreta del riu per un pont de tres
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ulls (455 tarde), arribàrem a Sopeira (5 tarde), deturant
-nos abans en un monestir romànich, famós en altre temps

y avuy dia molt atropellat per haverlo convertit en pe-
drera'ls feréstechs de] poble. Al sortir d hquest passàrem
definitivament a ]'esquerra del riu per un pont d'un sol
ull, en lo quin s'hi paga pontazgo. Més enllà, y a nostra
esquerra, vegerem lo poble d'Orrit, per sota del que pas-
sàrem atravessant lo barranch de son nom, y més avall lo
d'Espluga Freda, que enfilàrem amunt fins a trobar lo po-
ble, en lo qual entr àrem a les 9 del vespre, després d'una
jornada de 15 hores feta a cavall d'uns matxos que, guarnits
pera dur les provisions de Tremp a Caldes de Bohí, lluhien
en sa esquena una plataforma damunt de la que anavem
asseguts ab exposició de rómprens lo coll a cada pujada o
baixada. Res més migrat que'] poble d'Espluga Freda: tin-
drà cinch o sis cases, fent una d'elles d'hostal, aon sopàrem
y dormírem per pochs diners, xinxes compreses.

L'endemà (dia 30) sortírem d'Espluga Freda a les 5'45
del matí, enfilantnos per la serra de Lleràs, que separa'l
Noguera Ribagorzana del Pallaresa. Vista esplèndida sobre
gran troç dels alts Pireneus. Més endavant, y a l'altra
banda de la vessant E., s'ens aparegué de sobte la conca
de Tremp serpejada pel Noguera Pallaresa y la carretera
que'ns menà a Talarn y després a Tremp, aont entràrem
(1'3o tarde) pera sortirne (4'3o tarde) ab la diligencia, arri-
bant a Artesa de Segre a la una de la matinada (dia 31), y
a Tàrrega a les y. A les 9 prenguérem lo tren, arri

-bant per fi a Barcelona a la una de la tarda. La nostra
excursió havia durat quinze dies.

MANEL FONT 7' TORNÉ
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LO PRIORAT DE BON-REPÒS

y les pretencions de la mitra d'Urgell en 1786

Quan fou reconquistada als serrahins l'abrupta serra
del Montsech, s'erigí en ella una capella sots advocació de
la Verge Maria, que allí rebé'l nom de Bon-repòs. Mostra
encara son origen romànich 1'imatge de la Mare de Déu
portant lo nin Jesús, y que per la descripció que'n dona lo
P. Camós (i) se veu és avuy la mateixa qu'ell tingué ocasió
d'examinar ab anterioritat a l'any 1657. Es lo sol objecte
que pot atraçarse al segle XI.

Sobre l'origen d'aquesta imatge v causa del nom que
porta, diu, lo propri P. Camós, que, estant de caça un prín-
cep francés, en companyia d'altres senyors d'aquell veynat-
ge, se perdé per les boscuries y, cançat de divagar, s'ajegué
en lo lloch hont ara hi ha la capella, quedantse adormit.
«Estúvose dessa suerte algún rato,—diu l'obra predita, —y
sucedióle que, despertándose, descubrió bayo del lugar
donde tenía la cabeza desta S. Imagen, que sin duda le
causó tan dulce sueño, como se puede pensar; y á mas
desso tan bella caza, que con ella excedió á los demás que
havían venido con el. Por esto se intitula dicha Imagen de
Bon-repós, pues tan dulce fué para dicho señor el rato de
su descanso.»

Lo santuari passà a mans dels canonges premostraten-
ses de Bellpuig de les Avellanes, com a petit priorat hont
sempre hi residí un o més canonges. En lo sigle XVII s'en-
carregaren de la cura d'ànimes d'altra parroquia vehina
nomenada Santa Agna de Montodó y constituida per al-
gunes miserables pagesies escampades en los recesos dels
cims del Montsech.

(i) Jardín de María, plantado en el Principado de Catalulia, por
Fr. Narciso Camós (Gerona, Joseph Bró), plana 235.
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Los premostratenses feren objecte de no poques
modificacions l'interior de la capella, cambiant 1'antich
altar per altre del renaixement, ab un petit camaril, en
l'any i6¡5, data que's llegeix en la propria obra. Les
parets foren objecte de compostures y enguixats. Sols la
rodona àbsis, ab finestreta d'espitllera, aixís com la dispo-
sició general del petit y senzill santuari, són les proves
arquitectòniques que resten y mostren son antich origen
romànich.

La documentació rnitjeval llatinisà'1 nom de Bon-repós
per Bone-quiesce. Deuse tenir compte, emperò, en no con-
fondre aquest santuari ab altre que fou monestir de mon

-ges en lo bisbat d'Urgell y conegut y llatinisat ab lo propri
nom. En lo regne de Valencia hi hagué també un lloch
nomenat Boci-repòs.

Retornant als derrers temps en que'ls premostratenses
possehiren Bon-repòs del Montsech, regentava') priorat,
en lo últim terç del sigle XVIII, lo canonge Joseph Pey,
quan se trobà una gran pedra ab inscripcions romanes.
Fou lo rector de Covet, Mossèn Pere Joan Vergés, qui ve-
rificà dita troballa, en una iglesia llavors derrocada, dita
de Sant Feliu, en terres d'Isidro Perolet, que distarán tres
quarts d'hora de Sant Salvador de Toló. La pedra s'uti-
lisava pera mesa de Faltar y s'atraçava al temps de l'empe-
rador Trajà.

Temerós lo canonge Pey de que la lápidas perdés si era
deixada en Sant Feliu, determinà transportarla al priorat
de Bon-repòs. L'empresa era difícil, en tant que tota la
Conca ho conceptuava impossible. Més ell procurà vencer
totes les dificultats, logrant tenirla en aquell cim del
Montsech.

Ja dalt del Santuari, fou colocada provisionalment a
un dels costats del portal de 1'iglesia, hont segueix encara
avuy dia, á despit de les diferentes mans per les que ha
passat aquell lloch després de la desamortisació dels bens
eclesiàstichs.

Lo canonge Jaume Pasqual, qui ha deixat escrita la
present relació, en bu de sos volums de notes manuscri-
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tes (I), dóna també la copia de dita inscripció romana, que
copiem a la lletra:

L ' AEMILIO

L ' FIL ` GAL'

PATERNO ' P ' P

PRAEF'FABR'D LEG  VIII))

D) LEG ' IM ' I)) LEG VIICI7//////

I)) LEG ' Xilll G h) COH 71///1/

COH ` ÍIII ' PRCCCILEG ' II ' AC

FI ' P ' P ` TER ` DONIS ' DONATO

AB IMP ' TRAIANO ` TORQVI

BVS ' ARMILLIS ` PHALERIS '

CORONA ` VALLARI BIS b
IN DACIA ' SEMEL ' IN PAR

THIA

ATILIA ' L ' F ' IL ' VERA ' BE

NE ' DE SE MERITO

Durant l'any 1786 ocorregué a Bon-repòs un notable
altercat entre l'erudit historiador é ilustrat canonge de
Bellpuig de les Avellanes, P. Jaume Pasqual, y lo Bisbe
d'Urgell, a causa de les pretencions jurisdiccionals d'aquest.
La manera de finir, honrosa pera'ls premostratenses, és un
interessant episodi de la vida de l'erudit investigador ecle-
siàstich, al mateix temps que un hermós quadret de costums
del sigle XVIII. Lo deixà narrat de mà mestre, lo propri
protagonista, en lo volum X del Sacra Antiquilalis Catalo-
nia Monunlenta (foli 643), avuy en mans de l'erudit bibliofil
y jurisconsult barceloní D. Timoteu Valls, á qui devem re-
graciar la seva amabilitat en posar a la nostra disposició
tant interessants manuscrits.

Lo P. Pasqual fou un dels pochs catalans dedicats a les
lletres qui, en los regnats dels dos Carles de Borbó, man-
tingué encara l'ús del català en sos treballs literaris. Es cert
que'1 llenguatge resulta rublert de castellanismes, emperò

(i) Sacra' A nfiquitatis Catalonia Monumenla, vol. XI, foli 6g.
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deuen no tenirse en compte, si's considera que per aquell
curt nombre de devots del nostre idioma era tasca sobra-
damentfeixuga depurarlo d'aytals vicis sobradament gene-
ralisats.

La relació, tal y com ell la deixà escrita de mà propria,
és la que continuem fidelment copiada de l'original.

SACRIE ANTIQUITATIS CATALONIIE MONUMENTA 11

Relació puntual de lot lo esdevingui entre lo S. Bisbe de
Urgell D. ,, Fr. Joseph Boltas y •Is Canonges comissionats del
R. 1 Monastir de las Avellanas sobre lo assuinpto de la Iglesia
de Montodó, visitada per dit S. or III. 1, ' est any correm de 1786,
die 21 de 9. bre, que per noticia dels esdevenidors ha foi mat
lo D• ?  Jaume Pasqual, un dels dos Comisionals.

Havent, lo referit Sr. Illrn., emprès, aquest estiu pas-
sat, la visita dels terrenos més aspres de la sua Diòcesis, ço
és, las montanyas y lo Comptat de Pallás, trobantse ja no
molt distant de Bon - repòs, quant lo Rnt. Dr. Narcís Solà,
prior de dita Iglesia y Priorat de Bon-repòs, devia compa-
reixer personalment en est Monastir de Bell-puig de las
Avellanas, per rahó de finalizar son trienni, lo M. Illustre
Sr. D. Joseph Pey, Abat, y per consegüent també lo del
seu Priorat, vingué no poch temerás de las novedats que
podia atentar contra Bon-repòs y Montodó aquell Illustrís-
sim si arribàs a Sant Salvador durant la sua ausencia de
Bon-repòs. Fundaba sos temors, ja en lo geni marcial y
bastant animós de dit Illustríssim, que no havia tingut
reparo de introduhirse y visitar en diferents Iglesias dels
Abadiats de St. Miquel de Cuixà, de Sta. Maria de Ripoll
y de Sta. Maria de Labaix, igualment que en totas las de
la Comanda de Rialp, ja en que no podent ell anarli a
besar la mà quant arribàs a Sant Salvador, per estar ausent,
seria regular se resentís de eixa, que miraria com a falta

(i) Volum X, foli 6.13.
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de atenció, en qual punt és tingut comunament per delica-
díssim. Tot era temible suposat que'l die mateix que ell
partí de Bon-repòs esperaban ja en Isona al dit Illm. Ab
tot, la crítica situació insinuada dalt, no permeté pendrer
resolució alguna sobre un assumpto de tanta importancia
fins a que:

Lo die 11 del mateix mes de Vibre., despues de dinar,
rebé carta lo Sr. Abat del Sr. Rector de Covet, sacerdot
molt afecte a la casa de Bon-repòs, en que li donaba avís
de las ideas que havia deixat rastrejar lo Sr. Bisbe en Isona,
en certas preguntas que havia fet a ell y altres Rectors
sobre Bon- repòs; estaba concebuda la carta en estos termes:

(i) quals cláusulas ben pesadas y ponderadas, aparegué
indispensable lo regrés del Sr. Prior Solà a Bon-repòs, re-
solent també quel acompañàs lo Canonge Pasqual, a fi que
los dos, junts o separadament, obrassen tot allò quels apa

-ragués més convenient per deslliurar de la tempestat ame-
naçada a las pobras Iglesias de Bon-repòs y Montodó. Efec-
tivament, partiren ]os dos aquella matexa tarde del die ji
dissapte, donantse tanta pressa en son penós viatge, que al
die següent 12, diumenge, dinaren en Bon-repòs, desde
ahont partiren luego per Covet a fi de informarse per me-
nor y a boca del Sr. Rector, a qui havian anticipat un
mosso per no trobarlo desprevingut. Ell se trobaba ausent
de la Rectoria per ser un dels rectors comissionats, y aixís
devia seguir la cort comitiva episcopal en Isona. A pesar
de tot això, no foren en va los passos, perquè trobantse
casualment en Covet lo Sr. Rector de Benavent, que era
un dels que havian assistit en la conversa o preguntas del
Illm. sobre Bon-repòs, pogué informar als dos comissionats
de tot lo que desitjaban saber, y fou en bons termes lo
mateix que Sabia escrit lo Sr. Rector de Covet, anyadinthi
algunas observacions particulars que donaban bé a com

-pendrer las ideas de Su Illma., gens pacíficas sobre Bon
-repòs.

Lo die següent, Dilluns, de bon matí, partiren los co-

(i) No estigué continuada en esta relació.
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missionats per Isona, ahont luego de arribats procuraren
veurer al Sr. Rector de Covet, que se alegrà molt de la sua
prompta vinguda, perquè entenia haverhi vericulum in
mora, y después de haverlos donat noticia de tot, y encara
haverse conferit ell ab lo Rnt. Marsol, Capellà de Su
llima., per saber en que hora podrian besarli la mà, ente-
nent que tardarian a tenir proporció per lograr audiencia,
anaren a celebrar la Sta. Misa per encomenar al Sor, lo
feliz èxit de sa comissió. Immediatament anaren a Palacio
o Rectoria de Isona, ahont los Sors. Rectors comissionats
los convidaren a xocolate, entretant que devian esperar lo
temps de la audiencia; que no fou tant prest com se pre-
sumian, per estar Su filma. molt ocupat en despatxar lo
correu.

Finalment, cerca las i t foren cridats per besarli la mà.
Los rebé ab bastant agrado, y después de haverlos fet
assentar y preguntat qui eran, y ohida la resposta, se posà
serio y ab aquell ayre decissiu y decretori de que fa alarde
digué:

—Esa administración de sacramentos en Bon-repòs es un
abuso intolerable, por ser contra los Sagrados Cánones y
Decretos reales, exponiendo á mil nulidades los sacramentos.
Del descuido de mis antecesores se han originado esos y otros
infinitos abusos que yo procuro remediar.

Mentres ell parlava estigueren callant los comissionats,
sens atreviese a contradirli en res; emperò quan ell cesà
digué lo canonge Pasqual:

—Si V. S. Ilma. no estuviese tan ocupado, daríamos ra-
^ón á V. S. I. con toda ingenuidad de lo que hay en la mate-
ria; mas si V. S. I. se digna señalarnos hora...

—No, no,— respongué, —dígalo Vd. presto.
—Pites, señor, el pueblo de Montodó,— continuà lo Ca-

nonge Pasqual, —que es la feligresía donde han administrado
y actualmente administran los Sacramentos los Sres. Priores
de Boi:-repòs. estuvo por muchos años despoblado y desierto,
hasta que por los años de 6o del siglo pasado, el Señor juris

-diccional, D. Gerónnimo Cornet, ideó repoblarlo. Efectiva-
mente introdujo algunas familias en unas cuevas que se halla-
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ban allí y edificó alguna casa. En los tiemposantiguos en que
subsistía el pueblo, pertenecía al priorato de MMleyá; sin em-
bargo, conco el terreno y sus habitantes no respiraban otra
cosa que miseria, parece no quiso conocer esas nuevas ovejas
el Prior de Mevá.

Aquí interrompé Su llima.:
—El Priorato de Meyá es del Obispado de Urgel.
—Bien, Seiíor, lo cierto es que ni los Sres. Obispos de

Urgel ni el Prior de Meyá,— continuà lo canonge Pasqual,
—reclamaron sos derechos en ese lance, pues el referido Se-
íior jurisdiccional se vió en la precisión de recurrir al Monas-
terio de las Avellanas, á fin que no faltase el pasto espiritual
á aquellos pobres y miserables vasallos suyos. Guardamos
original en nuestro Archivo la carta que dirigió al Sr. Abad
que entonces era, suplicándole encarecidamente se dignase
encargar á los priores de Bon-repòs el cuidado de repartir el
pasto espiritual ti aquellos nuevos pobladores de Montodó, en
atención á que los priores de Bon-repòs estaban en posesión de
percebis las primicias de todo su Término. Parece condescen-
dió el Sr. Abad á la petición del Senyor, pues consta que ya
desde el aíro de 1662 exercían la cura en Montodó los priores
de Bon-repón y desde entonces la han exercido pacíficamente.

Aquí interrompé l'enrahonament sa Illma. dient:
—Quod ab initio non valet tractu temporis non potest con-

valescere.
—Sin embargo ., Sector,— respongué Pasqual, —la pose-

sión sobre más de centenaria ha sido pacífica, hasta que el
actual Prior de Meyá...

Aquí se alborotà un poch Su Illma. y, alçantse de la
cadira, digué:

—No n:e hable Vd. de ese disputador sempiterno.
—El, pues, contra todo derecho)' ra^ó>t, —digué Pasqual,

—quiso tornar posesión de la Iglesia de Montodó, y, con efecto,
bien ó mal la tomó, fijando edicto en la puerta de la Iglesia,
etc. Y crea V. S. I. que si hubiese pasado á ulteriores atenta-
dos havíamnos pensado nosotros recurrir al amparo de V. S. I.

Aquí estava ja un poch impacient perquè tardabam
masa, y aixís, despedint als dos comissionats, los digué:
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—Bien, lo tengo entendido: lodo lo componzdrernaosanuga-
blemente y nadie nos ohirá. Vdes. quédense á comer conmigo.
Vayan Vdes.

Los donà la sua benedicció y ells se apartaren cónten-
tíssims del primer lance, que deixaba prometrer los millors
resultats, deixant lloch al Rector de Limiana v altres dos
rectors que havian vingut á visitarlo y havian fet compañia
als comisionats a la vora del foch ans de la audiencia y
después de ella fins a dinar, puix la que ells lograren fou
brevíssima.

Parada la taula y tot apunt, los cridaren per dinar.
Su Illma. distingí als dos comissionats fentlos seure imme-
diats a ell, un a la dreta, altre a la esquerra, no obstant de
contarse entre els convidats molts Rectors, y en especial lo
de Limiana. Es de advertir que en la taula ningú parla
sinó Su Illma, o quant ell pregunta, persuadits a que no
pot sufrir que se li contradiga en res, segons nos havian
dit y previngut los Rectors amichs; ab tot, lo Canonge
Pasqual no deixà per això de dir alguna cosa útil, de tant
en tant, y conforme se presentaba la oportunitat, no adver-
tint senyal algun de desagrado en Su Illma. fins al ultim
del dinar, en que, haventse tocat casualment lo punt dels
judios y sa ridícula tenacitat en esperar encara la vinguda
del Messías, lo Sr. Bisbe, (que's gloría d'haver disputat
diferents vegades ab ells en sas Sinagogas), esforçà de
manera las rahons que ells alegaban en defensa de son
tema yls efugis que donaban a las més claras y expressas
profecías, ab la expressió alguna vegada de esto no tiene
solución. quel Canonge Pasqual, mirant com a cosa ver-
gonyosa que en una junta de tants ecclesiàstichs ningú
rebatés las gens fundadas proposicions judaicas, empren

-gué lo empenyo de fer veurer la sua insubsistencia y ridi-
culez, no pensant que això fos contradir a Su Illma., sino
als jueus. Al principi aguantà est la oposició, però arribant
finalment al passatge decissiu de la diabòlica providencia
del Emperador Juliano Apostata per la reedificació del
temple de Jerusalem, a fi de destruhir ab ella la gran pro-
fecía de Jesu-Christ, que tingué las fatals resultas quens
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asseguran los escriptors coetàneos, tant gentils com chris-
tians, de haver impedit la execució de aquell rabiós pro-
jecte (esforçat per los judios de tot lo Mòn, convocats a
Jerusalem per lo mateix Apòstata), las devoradoras flamas
de foch que per diferents vegadas hisqueren dels fonaments
del Temple y que abrassaren a molts tenaces jueus, que a
pesar de un càstich tan evident del Sr. volian continuar
en sa detestable idea; no pogué aguantarho Sa Ilma., que
tal vegada miraria la contradicció com feta a ell més que
als jueus, que tot enfadat digué:

—No faltan críticos que niegan el hecho,— ajustant algu-
nas altras expressions que denotaban bé son desagrado y
que obligaren al Canonge Pasqual a callar absolutament;
y's donà fi al dinar.

Al temps de despedirse de Su Illma., los Comissionats,
los digué:

—Cuando se van Vdes..
Pregunta a que no saberen respondrer paraula, supo-

sada la persuasió en que estaban de que Su llima. los do-
naria lloch de esplicarse y compondrer amigablement la
dependencia de Montodó antes de partir, conforme habian
quedat en la audiencia. Notant lo Sr. Bisbe la sua turba-
ció, los digué:

- Todo el tiempo que estén Vdes. en Isona vendrán d
comer y cenar aquí,—y's retirà inmediatament d'haver dit
això.

DR. JAUME PASQUAL

Transcrit per F. CARRERAS CANDI
(Acabarà)

CRONICA DEI, CENTRE

SESSIONS OFICIALS

SESSió NECROLÒGICA DEDICADA A D. JOAQUIM RUBIó Y ORS. 

H l CENTRE EXCURSIONISTA devia un record al patriarca de les
lletres catalanes, mort el dia 7 d'Abril prop - passat. Corri acostuma
la riostra societat, certa de que'! millor tribut que pot rendirse a la
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memoria d'una figura literaria desapareguda d'entre'ls vius, la
vetllada del dia Ig va consistir principalment en un aplec de lec-
tures d'obres d'en Rubió y Ors. Presidia un retrat del malagua-
nyat autor, voltat d'una glaça negra, y varen honrarnos ab llur
assistencia alguns individus de sa familia, entre'Is quals el seu
fill D. Antoni Rubió y Lluch, primer president que fou del
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA.

L'actual president, D. Lluís Marià Vidal, va obrir la sessió ab
un sentit parlament, y tot seguit va procedirse a la lectura dels
pròlechs de les dugues primeres edicions del Gaiter del Llobregat
com a bona mostra de la prosa del autor així cony dels seus sen-
timents patriòtichs. Després el Sr. Massó Torrents llegí una
curta noticia necrològica procurant posar de relleu els variats
aspectes de la personalitat d'en Rubió y Ors. Entre la considera-
ble obra poética de l'autor, se llegiren després les poesies Asos
canlars, Fantasia, Lo Gaiter del Llobregat y un fragment del pri-
mer cant del poema Rondor del Llobregat. Ll Sr. Vidal tancà la
vetllada ab oportunes paraules agraint l'assistencia a tots, y
molt especialment al Sr. Rubió y Lluch y demés individus de sa
familia.

Pera que quedi consignat el nostre record a l'inoblidable mes-
tre, extractem els següents paragrafs del treball del Sr. Massó
Torrents:

«Ara que pel desenrotllament de les idees catalanes heno arri-
bat a que la nostra és la qüestió candent de cada dia, que'1s
diaris van plens de les revindicacions y desitjos del poble català,
que les revistes s'ocupen sovint de l'historia y literatura catala-
nes; ara que és un fet real I'espandiment de la llengua, és una
obra bona dedicar un record tendre als precursors de tot aquest
moviment.

» El primer , de tots era D. Joaquim Rubió y Ors. qual mort
sobtada va adolorir als cors catalans el dia 7 del passat més
d'Abril.

» Imaginem- nos-el an aquell vellet nerviós dotat d'una extraor-
dinaria activitat que quasi tots hem conegut, en el temps de sa
primera jovenesa, entre aquell medi de castellanisme imperant,
sortint amb una nota nova, cantant seriosament y poètica am la
llengua mateixa que tothom parlava y que ningú gosava ni

somniava en aixecar més amunt de la conversa familiar.

»Als vint anys, el 16 de Febrer de 1839, va publicar la seva
primera composició poética el Diari de Barcelona; y d'allavores

endavant va anar publicant -n -hi d'altres que eren rebudes, de
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primer am curiositat, després am interès y més tard am passió
pel públich. L'any 1841 va publicar la seva colecció de poesies del
Gaiter del Llobregat, que va ser la primera que s'hagi fet de ver-
sos catalans. La primera veu de renaixement de les lletres cata-
lanes ja s'havia fer sentir y tard o d'hora havia de venir el desvet-
Ilament general de la nació.

»Els estudis històrichs havien d'empenyer tot lo demés. Ja en
1836 s'havien publicat dugues obres importants destinades a fer
època: els Condes de Barcelona vindicados, de D. Pròsper de
Bofarull, y el Diccionario de los Escritores Catalanes, del bisbe
Torres Amat; també s'havia començat ('impressió de les cròni-
ques de Geroni Pujades. En elles hi bategava l'esperit històrich
de Catalunya que havia d'inspirar als poétes.

»En Rubió havia sentat quelcom de la seva revelació poètica
al llegir la Oda d'Aribau que, dirigida primitivament a un ban-
quer, més tard va batejar-se molt bé d.Oda a la Patria.

»En el pròlech de la primera edició de ses poesies, el Gaiter
del Llobregat se plany d'esser sol, de que no aixequin el vol
nous poetes escrivint en la llengua que'Is és propria. Aquesta
idea del reeixecament de la llengua se trasparenta gaire bé en
cada escrit y en cada poesia d'en Rubió, a les que sol posar lemes
trets dels antichs poetes provençals o catalans.

»En la segona edició de les poesies del Gaiter, feta l'any 1858,
ja és tot diferent el llenguatge del seu pròlech; ja està'1 poeta més
animat, ja són molts els qui'l segueixen, y han respost de Valen-
cia, y han respost de Nlallorques, començant am ¡'inspirada veu
de l'Aguiló.

»Això succeïa tot y essent reduit, molt reduit, el públich que
escoltava als que li cantaven en son propri llenguatge. En 1842
va fundar-se la primera revista redactada tota ella en nostra llen-
gua, Lo verdader català, en qual coberta hi havia el dibuix d'un
pagès entristit am ('inscripció.

Per terra observa'l catalá ani tristor

sa industria, son convers y agricultura.

lo qual indica que les aspiracions no eren solament de llengua.
La revista hagué de plegar al cap de sis nombres per falta de
suscriptora.

» L'any 4o en Rubió havia treballat en la reimpressió de les
poesies del Rector de Vallfogona, y veient que'l públich responia
aleshores, aprofità l'ocasió pera donar a coneixer textos de Pere
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Serafí, de la traducció de les Metantorfosi d'Ovidi per Francesch
Alegre, de Francisco Fontavella y fins d'Ausies March. Una
edició complerta de les poesies de Pere Serafí va publicar el
mateix any.

» Però ja al mateix temps que sortia la segona edició del Gaiter,
apareixia l'important colecció que amb el tito) dels Trobadors
nous comprenia composicions de més de 35 poetes diversos. L'any
següent se publicava una nova antologia: Trobadors moderns y
s'instauraven els Jochs Florals, essent en Rubió un deis quatre
fundadors y precisament el qui trià'1 segell de l'institució y el qui
redactà'I cartell que ha servit de patró 41 anys de carrera.

»Desde allavores fins a la seva mort no va deixar may en repòs
la seva inteligencia prodigiosa, ja sia com a poeta, com a erudit,
com a historiador y filosoph, ja sia en la càtedra, en la Acade-
mia de Bones Lletres, y en els diversos y importants càrrechs que
en la seva vida ii ha calgut desempenyar.

»L'any 42, ('Academia de Bones Lletres li acordava'1 premi
d'una viola d'or agafada en una gorra de vellut negre, a l'estil
deis antichs trobadors, al seu poema Rondor de Llobregat. En els
Jochs Florals va esser guanyador de I'englantina, en i86o, per sa
poesia Los Catalans a Africa; la viola en 6a amb el Triomf de
la Creu; l'any següent obtenia altre cop I'englantina pel seu
romanç històrich L'últim Conste d'Urgell, essent aleshores nom

-brat mestre en Gay Saber.
»Com si la sort el destinés a primer en tot, també'1 primer

treball en prosa que hagi obtingut premi en els Jochs Florals
va esser una seva gesta cavalleresca de Berenguer lo Gran, escrita
carinyosament en llenguatge del XIV(" segle.

»Els seus treballs histbrichs són tants, que no podem fer sinó
donar una llista deis que's refereixen a coses de Catalunya.

» Diverses vegades ha escrit la biografia d'en Vicens Garcia, el
popular Rector de Vallfogona; la del Dr. Bastero y Lladó, autor
de la Crusca provettlale; un notable estudi crítich sobre A usies
March y la seva época; una noticia sobre la vida y escrits de
D. Afane? Milà, una altra sobre en Roca y Cornet un treball en el
qual va descobrir la veritat sobre'( suposat descobriment de Blasco
de Garay; tina colecció de datos nous sobre'1 cèlebre Capmany; la
coneguda Ressenya de l'actual renaixement de la literatura cata-
lana, posant en ciar, ell que millor que ningú altre podia fer-ho,

que no és degut a l'influencia deis moderns poetes provençals.

Hem d'afegir-hi també dos notables y extensos estudis: Bruni-
quilda y la societat franco-galo- t •ontana en la segona itteitat del

lI
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segle VI, y les Consideracions sobre'ls origens de ¿'independencia

del comtat català.
»Tot això, que venim d'enumerar per record, no representa

sinó una terça part del seu treball intelectual.
»Poden comptar ani quina complacencia y orgull mirava al

cap de cinquanta anys seguits de treball el desenrotllament pres
per la nostra llengua escrita, ell qui va esser un deis que van
posar la primera pedra del nostre renaixement literari, que ha
vingut acompanyat del renaixement en tots els altres ordres.

» De l'ús apocat que s'en feya l'any 39, l'ús ja general, privada-
m ent y en públich, que ja no esglaia a cap català: tots trobem
lo més natural del món l'ús exclusiu de la nostra llengua en cor-
poracions, periòdichs y llibres.

»Perxò'l simpàtich vellet que acaba de morir octogenari, va
solemnisar les seves bodes d'or literaries amb una edició monu-
mental de les poesies del Gaiter del Llobregat, acompanyat de la
llur traducció a diverses llengües; y els literats de Catalunya
varen dedicar-li una vetllada solemne en el derruit Palau de
Ciencies, y l'any següent, 18go, el Cos d'Adjunts va aclamarlo
president deis Jochs Florals.

» L'institució que acabem d'anomenar, que no trigarà molts
anys a celebrar les seves bodes d'or, podrà estar satisfeta de la
seva obra. Quan li toqui al CENTRE ExcURStoNIST:\, també podrà
estar orgullós de lo que ha fet: d'haver escampat d'un cap a l'altre
de Catalunya aquest amor a lo nostre que ja no ha d'abandonar
may més als cors catalans.

»Però abans, y potser més fondament que'ls excursionistes,
abans que'ls Jochs Florals, en Rubió y Ors va fer despertar la
conciencia somorta de Catalunya. Venerem avuy el seu record,
y, com deya el malaguanyat Sardà en ocasió del cinquantanari,
honrem al precursor, al mestre, a l'avi !»

VETLLADA LITERARIA EN HONOR DELS SOCIS PREMIATS EN ELS
JOCHs FLORALS D'ENGUANY. — EI dia 9 va tenir lloch la festa que
s'acostuma a celebrar pera fer coneixer als socis les obres que,
degudes a individus de la nostra associació, han obtingut premi
en els Jochs Florals. El nostre president, D. Lluís Marià Vidal,
dirigí unes breus y atinades paraules als concurrents recordant
que l'any passat degué suspendres aquesta vetllada per causa de
la guerra entre Espanya y els Estats Units, que's trobava ales-
hores en el periode culminant, y fent veure que avuy tot va pel
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camí natural pel desenrotllament de les idees catalanes. Després,
per varis associats, foren llegides les poesies: Amor sens fruit
(guanyadora de la flor natural), y la Nuvia, originals abdues del
nostre delegat a Vich en Joan Bta. Nadal; Florencia y Roma, de
mossèn Jaume Colleli, poesia que obtingué la viola d'or y d'ar-
gent; y Lo darrer sospir, sentida composició del Sr. Martí Genís
Aguilar. Després el mateix Sr. Marian Vayreda, delegat a Olot, va
procedir a la lectura del preciós fragment de la seva novela Sanch
nova, que ubtingué'1 premi de prosa ofert pel Consistori deis
Jochs Florals. Aquesta lectura, aixís com les anteriors, va agra-
dar molt als nostres associats, que les aplaudiren de tot cor. El
Sr. Vidal va tancar la vetllada ab un sentit parlament.

SESSIONS PREPARATORIES. —EI dia 9 va verificar-se la de 1'excur-
sió per les serres desde'I coll de Parpés a Collsacreu ; y el dia Ig
la preparatoria de l'excursió deis dies de Pasqua a Tordera, Cas-
tell de Palafolls, i\lalgrat, Blanes, Lloret y Tossa.

EXCURSIONS

ExcuRSIó A LES SERRES DE LA COSTA DESDE COLL DE PARPÉS
A COLLSACREU. Tingué lloch el diumenge dia I I del corrent Maig.
Formaren part de I'excursió'Is Srs. Estapé y Torras (C. A.), junt
ab dos altres senyors excursionistes que s'hi agregaren. Ja
feren en el primer tren dret a Mataró, aont sense detenir-se
prengueren la tartana d'Argentona. En aquest punt visitaren

('iglesia de Sant Julià, parroquial, de planta gòtica, desfigurada per

restauracions. Posseheix un notable retaule major pertanyent al

segle XV o XVI y una elegant trona que té delicats treballs d'es-

culptura. Una tartana 'Is conduhí cap a Coll de Parpés per la

carretera que va a Granollers. Després d'haver deixat a dreta '1

brancal que va a Llinàs, la carretera va enlairantse sensiblement,

dominant un bell panorama sobre ('hermosa vall d'Argentona,

circundada de montanyes y oberta sois pel costat del mar oferint

una bonica conca plana productiva y regada per abundor de

fonts y manantials; a un costat se redressa l'escarprat turó en

el que s'ostenten les ruines del castell de Burriach. A Goll de

Parpés, uns 300 metres alt, deixaren la tartana y seguiren el llom

de la serra en direcció al NE., tant aviat entre boscatge com entre

espessa brolla. Passaren a frech del cim del turó deis Castellans,

a uns 400 metres d'altitut, per entre bosch de sapats pins. D'allí
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baixaren al vehinat d'Alcoll, per ont atravessa'I camí de ferradura

que va de Dosrius a Cardedeu, tornant a empendre tot seguit
ferma pujada dret al coll de la Torrassa del Moro. D'aquest punt

se desprenen de la carena general un estrep dret a la Costa, ont hi
ha en son espadat extrem la pintoresca capella de Sant Sebastià

y altre estrep dret al Vallès, ont s'aixeca en sa punta avançada la
revinguda Torrassa del Moro.

Visitaren de primer l'ermita de Sant Sebastià, a 400 metres

d'altitut, mig enrunada, apuntalada en son interior per distints
peus drets que aguanten la mal segura volta. Sa situació és deli-
ciosa sobre un bell promontori de grosses y trencades roques, no
tenint altre replà que'l just pera l'ermita. Domina un explendit
panorama sobre'I mart'' la Costa. D'allí, desfent camí, anaren a la
Torrassa del Moro, bellament emplaçada entre bosch de pins,

disfrutant de bell cop de vista sobre les fondalades, plans y mon

-tanyes del Vallès. La torra és cilíndrica y té 4 metres de diàmetre

per 7 d'alçaria. Ses parets són d'un gruix extraordinari. Tota la
part inferior és d'obra romana, feta ab grans carreus y presenta
un bell aspecte. La part superior té superposicions de distintes
epoques. Avuy mateix s'hi estan fent treballs, podent observar,
no obstant, per lo fet, que no afecten, per ara, a la part antiga.
Seria de doldre que desaparegués tant notable y antich monu-
ment o que per un mal entès bon gust o mísera utilitat fos
transformat o desfigurat barbarament.

Tornaren al Coll de la Torrassa y seguiren altra volta pel lil
de la serra divisoria del Vallès y la Costa. Atravessaren la carre-
tera de Llinàs en el coll de Can Bardoy, a poch més de 300 metres.
En el mateix coll hi ha l'antiga ermita de Sant Cristofol, abando-
nada, y l'antiga masia; y an elles propera un modern chales o

villa y una capelleta de gust modern en substitució de l'antiga.
Atravessada la carretera, se deixen al NE., a curta distancia, lo
castell vell de Llinàs, en ruines dalt d'un turó.

Passaren pel vehinat y parroquia d'Alfar en un coll en que hi
atravessa'I camí que va de Dosrius a Llinàs. L'iglesia parroquial,
en el mateix coll, ocupa una situació molt pintoresca. Sa planta
és gótica, desfigurada; son campanar és de bell aspecte, y el
retaule de son altar major té alguna pintura digna d'esment. Té
un sepulcre del segle XVI, en el cementiri, pertanyent a la fami-
lia de Belloch.

Enllà d'Alfar se troba un gran casal antich de bella presencia,
y seguint per entre bosch se baixa a la grandiosa casa den Pau
Arenas, al mig d'ampla collada. També, per entre bosch, torna a
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pujarse seguidament fins a arribar al cirn del planell ont s'hi
aixeca'l notable santuari del Corredor, a uns 600 metres d'altitut,
d'estil gòtich, de grans y belles proporcions y ab elegant campa-
nar y severa portada. La vista de que's disfruta és extensíssima.
És un panorama de primer ordre, rivalisant ab els de Séllechs y
Montnegre. Curta fou l'estada que hi feren: era tart, havien
caminat un grapat d'hores y el temps era molt just para poder
arreplegar el tren a Arenys de Mar. Del Corredor baixaren direc-
tament a Arenys de Munt sense tocar al Collsacreu, que deixaren
a curta distancia.

Just arribaren pera pendre la tartana que'Is portà d'Arenys
de Munt a Arenys de Mar. En aquest punt agafaren el tren
últim, quels retornà a Barcelona.

ExcURSIó A TORDERA, CASTELL DE PALAFOLLS, MALGRAT,
BLANES, LLORET r TossA.—Les diades de Pasqua, que enguany
s'esqueyen els dies 21 y 22 d'aquest mes, van ser destinades a
recorre un magnífich trajecte, sempre en aquesta hermosa
comarca de Marina, a la qual dedica aral CENTRE: la seva més
preferent atenció.

Sortits de Barcelona en el primer tren els companys senyors
Cèsar A. Torras, Cristòfol Fraginals, Joseph M. Coll y Rodés,
Jaume Massó Torrents y el soci delegat a Lloret, Emili Martínez
Passapera, se dirigiren fins a l'estació de Tordera, excepció feta
de l'últim, que baixà a Blanes pera retrobar-los l'endemà en el
camí de Lloret.

Durant el trajecte tingueren el gust de rebre a Canet la salu-
tació del Sr. Serra, delegat en aquella vila, qui'ls acompanyà
fins a Sant Pol. A Calella varen poder estrenyer la mà als indi

-vidus de l'Agrupació Catalanista de Malgrat Srs. Pons, Esquena
(fill) y Vivó, els quals tingueren l'amabilitat d'acompanyar -los
fins a l'estació de la seva propria vila, ont els varen despedir
donant -los un a reveure fins al cap de poques hores. Abans de les
vuit arribaren a Tordera, terme del seuviatge ferroviar, y allí
tinguerem ocasió d'encaixar ab el Sr. Adroher y els senyors
Quintana y Navinés, delegats del CENTRE EXCURSIONISTA. Junt ah
ells varen anar de l'estació fins a la vila y, després de fer-los
mostrar les notables alhajes que conserva la parroquia (una pre-
ciosa creu del segle XIII, un càlzer del XIV y una espléndida
custodia més moderna, però de tradició gotica), portaren la llur
bondat fins a oferir-los un fort esmorzar en la Fonda del Terrassh,
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y no'ls deixaren fins al moment d'empendre'I camí que'ls havia
de dur al castell de Palafolls. Va ser un camí preciós el que varen
seguir, y a cada tom s'havien de girar encisats pera contem-
plar sempre un poch més amunt l'espectacle que deixaven
enrera. S'aturaren un moment a l'antiga ermita de Sant Pere de
Vivelles y pujaren després al castell de Palafolls, conjunt gran-
diós de construccions de diverses èpoques seguint el gran desni-
veIl d'aquell cim de roques. No obstant, tot sembla anterior al
segle XIV . A cada banda de lo que fou portal hi ha una paret
doble, ab escala interior que debia conduir a un matacà pera la
defensa de l'entrada; en I'àbsis s'hi veu encara el rastre d'unes inte-
ressants pintures murals del segle XI1^. Els Srs. Torras y Fragi-
nais tragueren diverses fotografies de tant notables ruines. Desde'I
castell devallaren a Sant Genís de Palafolls, on no'ls fou possible
examinar les alhajes sagrades, y, anant en direcció de Malgrat,
aviat se trobaren ab el Srs. Vivó y Esquena (hll) que'ls venien a
rebre. A la vila de. Malgrat varen arribarhi'Is excursionistes a les
dugues de la tarda, on trobaren als companys Arrau y Robert, que
havien sortit de Barcelona en el segon tren y intentaven fer part

de ]'excursió. A la fondas reuniren en expansiu dinar, acompa-

nyantlos també '1 Sr. Esquena, delegat y president de la nova
Agrupació Catalanista de Malgrat. Després y ab l'agradable com

-panyia deis Srs. Esquena, Pons y altres amichs de la vila, visi-
taren el casino, l'iglesia y molt especialment un notable Sant
Cristo sobre'l que's conserven interessants tradicions. Encara
hi hagué temps pera fer una passejada per la platja, y més tard
els excursionistes anaren a peu fins a Blanes, sent acompanyats
tins a mig camí per 1'antich catalanista malgratench D. Martí
Casas.

L'endemà, dilluns, sortiren de Blanes de bon matí, excepció
feta dels Srs. Arrau y Robert, y després de visitar ]'iglesia y les
runes del que fou palau deis vescomtes de Cabrera, s'encamina-
ren dret a Lloret, deixant enrera la torra de Sant Joan, l'ermita
de Sta. Barbra, y el convent de caputxins sobre '1 rocam que
avança en el mar. Aviat varen ser al concorregut santuari de
Sta. Cristina en terme de Lloret. Allí'ls esperava '1 Sr. Martinez
Passapera, qui s'havia hagut de separar deis demés companys
el dia abans. No trigaren a entrar a la vila de Lloret, on foren
obsequiats ab un esmorzar pel Sr. Martínez. Allí tingueren oca-
sió de saludar als Srs. Enrich Botet y Sisó y Hermenegild d'Urré-
jola; y de reveure als senyors delegats d'aquest CENTRE a Canet y
a Pineda, Marian Serra y Anton Ros, que tenien la bona idea de
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l'anada a Tossa fer juntament ab els demés companys que havien
sortit de Barcelona. Pera mellor completar l'excursió, determina-
ren anar a Tossa per mar, que sempre és cosa agradable de contem-
plar desde l'aigua les hermoses cales y les abruptes rnontanyes
que dominen en el troç de costa desde Blanes fins a Bagur. Arri-
baren molt bé a la platjeta anomenada el Codolar, desde on se
destaca d'una manera estranya la silueta deis torrions y panys de
mur de la vila vella de Tossa. La varen recorrer tota, seguint
ja sia l'antich camí de ronda, pel que encara's pot voltar gaire bé
tota la muralla, ja'ls tipichs carrers que guarden encara tot el se-
gell migeval. Moltes varen ser las vistes que durant matí y tarda
tragueren els Srs. Fraginals y Torras, ab tot y que la boira no
deixà que's pogués aprofitar bé tot el temps. Tot examinant l'inte-
ressant vila vella encaixaren ab el Sr. Francisco Colomer, catala-
nista y corresponsal de la Costa de Llevant, qui acompanyà als
excursionistes bona estona. A l'hostal hi trobaren al metge
D. Ignasi Melé, amich o conegut de quasi tots per haver sigut un
deis més actius socis de l'Associació Catalanista d'excursions cien-
fitiques, precursora de la nostra, avuy delegat. Cap a les cinch de la
tarda s'entornaren a Lloret per terra per un camí molt pintoresch
però bastant errador, gaire bé sempre atravessant extenses sureres.
A Lloret varen fer nit, y l'endemà dimars, els excursionistes se di-
rigiren a Blanes, desde on, en diversos trens, retornaren a llurs
casas, sumament complascuts de l'excursió y agrahits a les aten-
cions rebudes de tots els delegats del CENTRE y altres catalanistes
que tingueren la sort de trobar.

CONFERENCIES Y LECTURES

El dia 5 del corrent Maig el Sr. Jaume Sturzenegger va fer
una bonica disertació sobre Coses de Suissa. Va descriure les
grandioses belleses que conté aquella nació, fent ressaltar el
caracter emprenedor de sos habitants, enumerant algunes de les
portentoses y atrevides obres que han construit pera major como-
ditat dels viatjers, dient que cada any augmenta'l nombre de
touristes que van a admirar la majestuosa naturalesa alpina, fins
al punt de que l'any passat varen anarhi més de quatre milions
d'estrangers. En la sala hi havia exposada una notable colecció de
llibres descriptius, catalechs, vistes y cartells anunciadors de
diverses empreses de Suissa, que produhien un magnífich y ento-
nat efecte. Dita exposició durà uns quants dies, a fi de que
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poguessin visitarla'Is associats que no haguessin pogut escoltar
l'interessant relació del Sr. Sturzenegger.

L'ultima sessió ab projeccions lluminoses d'aquest curs va
celebrarse'I dia 26. Eren de clixès del conegut excursionista don
Cèsar A. Torras, un dels qui millor coneixen el Pireneu català.
Les vistes exposades varen ser fetes durant una llarga excursió
per les serres divisories del Ter y del Fluvià; resultaren totes molt
netes y sobre tot preses per un que sent la naturalesa y sap la
manera d'obtenir un bon resultat. Acompanyava l'exposició de
les vistes ab una explicació clara y concisa ab tot y ser nombro-
sos els clixès. No cal dir si'Is concurrents varen omplir el local y
si varen sortir satisfets del treball del Sr. Torras.

AVÍS

És tant llarga la tasca que'ns haviem senyalat d'estudiar

anyalment dugues comarques naturals o històriques de Cata-

lunya, que la Junta Directiva s'ha vist precisada a reduirla,

dedicant l'activitat del CENTRE a una sola, per ara y fins a

nou avís.

Per consegüent, l'exposició y concurs que debla tenir lloch,
durant el vinent mes de Juny, de tota mena de treballs escrits

y plàstichs referents a la comarca de la Marina vulgarment

anomenada Costa de Llevant, queda aplaçada fins al mes de

Desembre.

Barcelona, 23 de Maig de 1899.

El secretari,

J. !MASSÓ TORRENTS.

Lo CENTRE ExcuRsioNISTA DE CATALUNYA SOIS se declara respon -
sable de lo contingut en la Secció Oficial del seu BUTLLETÍ, deixant
íntegra als respectius autors la responsabilitat dels treballs firmats.

Aarcelona.—Tip. L'Avenç: Ronda de I'Universitat, ao.-Telefon t t5


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25



