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De l'antiga població poca cosa en queda avuy: la casa
•de la vila, alguna casa particular ab finestrals gòtichs N,

portal de grans dovelles y el monastir de benedictins.
Aquest és un conjunt d'edificis pertanyents a diferentes

èpoques, constituit pel convent nou, obra del segle passat,
que té un bonich portal barroch en el pati d'ingrés; l'iglesia
parroquial, qual meitat anterior és romànica ab feixuga
volta de canó, y l'altra meitat (creuer y absis) és d'estil
gòtich del segle XVI; y per alguns restos del primitiu mo-
nastir (una mitja torra aont encara s'hi veuen les carteles
que aguantaven el pedrer, restos d'altres) y un troç de
claustre o porxo.

L'esmentat claustre fou construit en els primers temps
del segle XI, y és notable perquè'ls archs són tots de ferra

-dura, com obeint a un sistema en construcció del que no
s'en veuen gaires exemplars a Catalunya (portal interior en
]'iglesia d'Olèrdola y portada de Porqueres, nau de Sant
Miquel de Boada), y que podria servir de fita pera l'estudi
de l'art romànich de la nostra terra. Está format per tres
.arcos, dels quals el del mig és més baix, que descancen
sobre columnes curtes y fortes, ab capitell cònich pirami-
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dal y apoyades en una base seguida. Sobre'l claustre hi ha
una galeria que dóna o porta al cor de l'iglesia, en la que-
s'obren tres fi nestrals a sobre de cada un dels archs del

claustre, sols visibles per l'interior de l'esmentada galeria..
Cada finestral está dividit en tres compartiments per du-
gues columnetes y acaba en tres archs de més de mig punt
y en forma de ferradura. En la part superior, rasant als
fi nestrals, hi corre una ratlla d'arquets parabòlichs que des-
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caneen sobre petits modillons esculpturats molt toscament.
El dibuix que'n publiquem, seguint mides rigurosa-

ment preses, mostra tant interessant monument d'una
manera que ara's fa difícil apreciar. En l'actualitat, diver-
sos envans y construccions de varies èpoques, sols perme-
ten de veure-n fraccions.

Sepulcre en els claustres del Monastir

En la paret d'aquest troç de claustre hi ha una sepul-
tura de pedra, probablement de la mateixa època, formada
per un ninxo arquejat. Els brancals són d'una sola peça y
capitell molt senzill ; 1'arch és format per dovelles de la
mateixa amplada de les pilastres. El sarcòfach té la forma
de caixeta y està adornat per una cenefa de fulles o arquets
esculpturats molt rudimentariament.

Desde Sant Feliu vaig fer interessants y agradables ex-
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cursions a Romanyà de la Selva, a Pedra Alta y Plana Ba-
sarda y per la Costa.

ROMANYÁ

Pera pujar a Romanyà vaig pendre'1 tren fins a l'apea-
dero de la Font Picant (15 minuts), desde aon vaig seguir
el camí que passa per les ufanoses arbredes vehines de la
font d'aigua mineral de dit nom, fins a les cases de Beil-

Iglesia de Romanyd

lloch, d'aquí vaig empendre la pujada per un corriol, y
en menys d'una hora vaig arribar a l'esmentat poblet.

Romanyà està situat en una plana, al cim de la serra
que forma la vessant esquerra de la vall d'Aro, estreb del
nus de les Gavarres. Les cases estan escampades entre
suredes y conreus, fòra quatre o cinch que estan agrupa-
des a l'entorn de l'iglesia. Aquests és un bon exemplar
romànich molt senzill; tal volta del segle XII, y en un dels
costats del creuer s'aixeca la torra campanar. A l'arribar
al poble vaig anar a saludar als meus bons amichs en Pere
y en Josep Cama, qual casa está davant de l'iglesia y des-
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de aon se descobreix quasi tota la regió de la Selva ab els
pobles de Llagostera y Cassà y un escampall de caserius
que com flors boscanes puntegen de blanch els grandiosos
boscos y els conreus de ]'encontrada.

Fa poch temps que obrint els fonaments pera fer una
paret, y, segons tinch entés, aprop de ]'iglesia, se descobri-
ren esquelets d'èpoques molt llunyanes, fragments de vidre
y de ceràmica, monedes romanes y empuritanes y un troç
de moralla romana que mostren que 1'espay que avuy

Suro de la Murtra

ocupa'l poble fou habitat pels romans y altres pobles
qual origen y historia no s'han posat encara prou en
clar. Emperò lo que desperta més interés baix el punt de
vista arqueològich és el monument megalítich que fou
descobert en 1894, en la proprietat d'en Pere Cama y que
donà a conèixer per primera volta nostre il • lustrat delegat
a Sant Feliu n'Agustí Casas, y en qual punt nostra corpo-
ració féu una visita oficial ara fa dos anys.

Després d'un breu descanç, sortírem ab en Pere Cama
seguint un camí que tira cap a sol ixent, passant, al cap de
poca estona, aprop d'un suro colossal, conegut en la
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rodalia pel suro de la Murtra, qual copa té seixanta dos
metres de cercle y qual soca ne té dos de diàmetre. Aquest
exemplar compta segles d'existencia, donchs fa més de i5o
anys ja era conegut com excepcional, y gaire bé tenia les
mateixes mides. Seguírem caminant, y al cap d'un quart
arribàrem a la part més elevada d'una ondulació del terreny
en quin punt ve planer, al nord del qual se troben els res-
tos del monument conegut pels habitants d'aquest lloch
ab el nom de la cova d'en Daina. Dit monument avuy está
desfet en part; emperò ab lo que en queda n'hi ha prou y
de sobres pera refer-lo tal com era quan fou construit.

Està format per una serie de lloses planes, de superficie
més o menys regular, clavades a terra, immediates l'una a
l'altra y disposades de manera que formen cèrcol. Dit cèr-
col, que mideix dèu metres y quaranta centímetres de dià-
metre, no és tancat completament, donchs hi falta un seg-
rnent de prop d'un metre y mig.

D'aquest espay arrenquen dos rengles de pedres (cinch
en un costat y quatre en l'altre) paraleles, formant un cor-
redor de i'io metres d'ample que va a parar a una mena de
cambra quadrada situada en el centre del cercle, formada
per quatre lloses per cada costat y tancada per altres dos
a l'extrem. Aquesta cambra té i'67 metres d'ample y està
tapada per dos grosses llambordes que forma'l sostre (una
de dites pedres mideix 265 de llargada per 1'35 d'ample,
l'altre és més petiteta, doncs té una llargada de i'S5 per
i metre d'ample). La pedra que completava'1 sostre está en
terra y és mig partida. Es probable que'l corredor que
posa en comunicació la cambra ab l'obertura del cercle fos
també cobert per les pedres que's troben escampades per
terra, constituint una mena de galeria coberta.

Es de suposar que tot aquest conjunt de pedres estava
cobert de terra, y ho demostren les circumstancies se-
güents: l• ra , l'interior del recinte circular está ple de terra,
que en molts punts aprop de les pedres forma un pis més'
alt que'l terreny exterior; 2. o ', l'explanada en que està
assentat el monument és una mica més elevada en la pro-
ximitat del mateix, y 3. c ', les grosses llambordes que for-
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men les parets de la galeria estan inclinades de dintre a
fòra, com si'l pes de la terra que les cobria les hi hagués-
imprès aquesta direcció. Les pluges, per altre part, poden
haver escampat la terra del montícul, quedant poch a poch
y a copia de temps al descobert.

Entre la terra de dintre la cambra s'han trobat òssos
calcinats, fragments de terriça grollera, mal cuita y plena
de grans de sorra uns, y altres de terra ben cuita y ab linies
paraleles creuant-se formant gra d'ordi; puntes de fletxa
de silex molt perfectes ab unes petites dents de serra en
les ales de la fletxa, algun gra de gargantilles d'òs, un troç
informe d'aram, un fragment de silex negrench molt ben
pulit y presentant en els costats de sa llargada un tall per-
fectament definit y treballat y algún altre objecte. Se tracta
donchs d'un túmulos.

A la tornada pot seguir-se, tot carenejant, la serra de
Vallbanera, y en cosa d'una hora s'arribarà al conegut
menhir descrit pel Sr. Pella y Forgas en sa Historia del
Ampurddn. Desde dit punt es baixa pel camí de Fanals a.
Castell d'Aro, o bé a la carretera de Palamós a Sant Feliu.

PEDRALTA

Un altre dia la vaig empendre cap a Pedralta y a
Plana Basarda.

Pera anar a Pedralta se surt de la vila pel camí de
Les Comes o pel de Sant Amans, que s'ajunten a la carre-
tera dels masos del Sr. Eriz; es puja cap a la Casa Nova,
y desde aon se segueix el camí de Santa Escolàstica_
D'aquesta masia, seguint un camí en direcció a Ponent, en
poch més d'un quart s'arriba a una carena, en quin punt
y al mig d'una reduhida plana's troba'l monument natu-
ral, conegut ab el nom de Pedralta.

Consisteix en una grossa pedra granítica oscil•lant,
de 8 a io metres de llargada, que's manté en equilibri
sobre una roca de naturalesa també granítica y que li forma
com una mena de pedestal. Segons de quin costat se la
mira sembla un colossal martell.

1
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Tota la serra ont està situada y totes les montanyes de
Solius són de granit en estat de descomposició. Aquesta
és deguda a la transformació dels feldespats en kaolins,
que poch a poch se tornen polsosos, y allavores l'acció dels
agents atmosfèriéhs arrastren els elements del granit dis-
gregats (quars, mica y feldespats transformats), ocasionant
a les masses rocoses erosions y esquerdes més o menys.
capritxoses, qual resultat és l'escrostonament o fragmen-
tació de les grans masses de roca. A més a més s'ha de

Pedraita

considerar que la pasta ígnea que formà aquestes roques:
no era absolutament homogenia y que al refredar-se estigu&
sotsmesa a pressions immenses y desiguals per efecte de
l'encongiment de la crosta sòlida y dels gasos inclosos
dintre de la pasta o massa interior, lo qual ocasionà que
dintre una mateixa fosa hi quedessin nucleus de major
cohesió. En l'actual época geològica, al cap de milers
d'anys, al veri fi car-se en les roques un treball contrari, és•
a dir, de desintegració, aquells nucleus, segons se creu,.
són els que oposen major resistencia a desfer-se.

En tot el vehinat de Pedralta se troben a cada pas
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nombrosos exemples que demostren que la descomposició
de les roques de granit no és uniforme, ans al contrari,
que s'efectua d'una manera desigual. Devegades comença
per una escletxa que parteix la roca en dugues parts.
Devegades les escletxes són moltes y paraleles. En moltes

Resultat de 1a descomposició de les roques granitiques

acasions les ratlles de segmentació són més o menys per-
pendiculars, produint un escrostonaxnent en cubos des-
iguals. Emperò les formes que sovintegen més són les
arrodonides com llenties y ronyons; trobant -se formes tant
especials, que fan dubtar si són obres de l'home o resultat
de fenòmens naturals, de las que Pedralta n'és un notable
exemplar.
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PLANA BASARDA

Paralela an aquesta serra n'hi ha una altra que'n diuen
els Carcassells de Can Dalmau, contraforts totes dugues, de
la que's va de Sant Feliu a Tossa. D'entremig d'aquestes se
desprèn un turó més baix, d'una forma com de cono trun-
cat y aixafat per dos costats, qual pla superior és lo que
per l'encontrada y desde temps immemorial ne diuen

Formes que resulten de la disgregació de les roques granitiques

Plana Basarda. El lloch és verament feréstech, molt embos-
cat y voltat de serrats atapahits de bosclh. Aquest turó té
una alçada d'uns 20 o 25 metres y sols és accessible per
dos costats, donchs lo restant forma singlera. Entrant a
la plana pel camí que ve de la masia y capella de Sant
Baldiri se troba a un costat del camí un troç de pedra en
forma de cubo, rebaixat d'una cara com els abeuradors
de bestiar y un munt de pedres d'una mateixa grandaria
(carreus de io a i5 centímetres de costat) que semblen
restos d'una paret o d'altra construcció enrunada. En 1'al-
tre costat s'hi troba una entalladura oberta en la roca viva
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que forma una paret natural, molt ben feta, de forma rec
-tangular, semblant a un hipogeu y quals dimensions són:

amplada, i'8o metres; foradaria, 1'45, y alçada 167. El sol
d'aquesta cavitat és ple de terra, y entremig vaig trobar
alguns troços de ceràmica. Les parets són llises, y en al-
gun troç es veuen senyals d'haver sigut lliscada ab calç.
Pujant a la part superior de la plana, qual sol és de pegma-
tita granulosa, es troben unes 30 sitges obertes també en

É

Plana Basarda (costat SE.)

la roca viva tant acostades que quasi se toquen, y a més
n'hi ha d'altres disposades en dugues linies rectes y parale-
les de vuit sitges cada una. La forma d'aquestes cavitats és
molt semblant a les d'Olèrdola, sols que aquestes són
quadrangulars del fons. La boca és rodona, y la roca és
rebaixada pera posar-hi una tapadora. Entre les sitges hi
ha un forat que sembla fet a posta pera encaixar-hi un par-
pal o forcó pera aguantar una teulada.

Escampades per la brolla, que és molt espessa, vaig
trobar molts troços de terriça, com bocins de teula y troços
d'àmfores. Algunes són de terriça grollera, mal cuita y
plena de sorra; altres són semhlants a la ceràmica empuri-
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tana. Els Srs. Martorell y Peña y Botet y Sisó en trobaren
de semblants en llur visita a l'esmentat llocli.

Crech que pels voltants hi ha alguna altra sitja plena
de pedres y coberta per l'herbam. També en diferents
punts de Solius es troben vestigis ( Plana del vidre, prop de
la Plana Basarda, y diferentes coves artificials) que demos-
tren que desde'ls temps primitius aquesta regió fou habi-

Boca d'una sitja

Lada. La tradició popular senyala en aquestes atraus 1'exis-
tencia d'una gran ciutat anomenada Tuheda, nom d'un
dels barris de Sant Feliu de Guíxols.

Algun arqueòlech opina que Plana Basarda, per sa
situació y ses defenses naturals, deu considerar-se com un
canip atrinxerat roma.

Tot caminant per aquestes hermoses y feréstegues ter-
res, seguint un viarany que desde Sant Baldiri porta cap a
Solius, en direcció NO., passant per la serra de P'Iontclà y
en el punt conegut pel coll des Cep, vaig trobar un monolit
d'uns quatre metres d'alçada, irregularment prismàtich
cuadrangular, resseguit en dos cares oposades per un
bordó aparentment treballat a mà, deixant en cada cara
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com un plafó. La pedra és granítica y està incompleta-
ment fragmentada per estar en període de descomposició.
Es un monument natural com tants s'en troben, produit
per l'acció dels elements?

En dono coneixement als aficionats a estudis arqueolò-
gichs pera que estudiin la naturalesa d'aquest estrany mo-
nolit.

Monolit

BARQUEJANT

Algun dia també la feya per mar. A la tarde, passades
les llores de més xardor, sortia ab algun amich, embarcats
en un bot, y resseguíem el port. Aquestes excursions en
temps de bonança són molt agradoses y pintoresques.
Devegades vorejavem la montanya de Sant Telm, per sota
els penyassegats de la pedrera, passavem per ses Planetes,
els Penjats; després doblavem sa punta de garbí. El bot
saltava com pres d'una alegria boja; les onades, com si-
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joguessin, venien a desfer-se contra la roda de proa, y a
l'instant quedaven refetes, seguint després aval], avall, tot
remorejant, a fondre-s a la sorra de la platja. Les halena-
des salabroses del garbí'ns refrescaven dolçament. Alesho-
res deixavem els rems, y la barca, empesa per la corrent,.
caminava tot balandrejant -se, y nosaltres badavem con-
templant els molts accidents de la costa desde'1s singles de
ses Penyes, les puntes de Canyet, la de Sant Lions, fins al.
cap de Tossa, que's mostrava cobert de fines gases blavoses..

Calanques de Sant Pol

Un altre día sortíem a trench d'auba ab la fresca def!
matí y anavem, voga que vogaras, fins a la platja de Sant
Pol, y després ens entreteniem escorcollant totes les cales
y recons d'aquella hermosa costa, desde ]a cala Gran, cala
des Crach, les Calanques de Sant Pol fins a sota es Molí. Y
tornavem al port a l'hora que hi recalen els bouers y palan-
grers, acompanyats quasi sempre d'algun llaut que vé de
pescar ab ses armayades y d'algun aficionat a pescar ab
volantí.

Y també és molt agradable embarcar-se en algun sardi--
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naler, sortir cap al tard, ab els de prima, y assistir a una
,calada.

És hermosa aquella colla de llauts ab les veles inflades
que volen damunt l'aigua. Després, a l'arribar an el punt
aon sol passar el banch de sardines, se posen proa al vent,
arrien l'entena y comencen a tirar el gall en mar, y darrera
van seguint les peces de xarxa. Al cap d'una hora comen-
cen a cobrar els ormeigs.

El dia que vaig anar-hi, al començar a cobrar la primera
peça, sentírem uns esbufechs y tot seguit ens adonàrem,
-a la dubtosa claror de la lluna, deis lloms negrosos d'un
vol de dofins que esquinsaren quasi totes les xarxes. El
retorn fou solemne. La lluna, amagada entre núvols,
apenes argentava les onades; el vent havia mancat, y els
llauts, ab les veles esteses, arribaven poch a poch a la
platja silenciosa com un nombrós estol de fantasmes. 

Sardinalers

CRISTÒFOL FRAGINALS

«(A ca barrà)
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SESSIONS OFICIALS

FESTA PATRONAL DE SANT JORDI.—Va celebrar-se, com cada
any, en la diada del Sant Patró de Catalunya, que s'escau el 23.

Després d'oberta la sessió pel senyor President, se llegí un treball

en prosa del Sr. Maspons y Camarasa sobre Sant Jordi y Cata-
11
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lunya; y les poesies següents: Poemes de la vida, per Tintorer;

La música que passa, per C. Omar; Epitalànzica, per Ubach y
Vinyeta; iVÍ'agraden lotes, per Trias; Himne a Sant Jordi, per

Flos; Els llessamins, per Guasch; Les bruixes del Canigó, per Vi-

ves; Recort d'Hongria, per Massó Torrents, y Cant d'absoltes,
per Cabot. També'l Sr. Morató llegí un hermós quadro de cos-
tums gironines. Tots els treballs foren ben rebuts y aplaudits. La
lectura va alternar-se ab l'audició d'escullides peces musicals toca-

des a l'harpa pel Sr. Duran y Bach.

SESSIÓ PREPARATORIA.—Tingué lloch el dia zo una sessió pre-
paratoria de l'excursió a Montserrat y a Cardona.

EXCURSIÓ

ExcuRSió A MONTSERRAT Y CARDONA. —EL IS dies 17, 18 y Ig
d'Abril tingué lloch l'excursió anunciada a Montserrat y Cardona,

seguint el plan traçat pel nostre president. Formaven la comitiva
els socis de la Société d'élude des sciences naturelles de Béliers,
que, acompanyats alguns de les seves families, havien arribat
abans de Pasqua a Barcelona baix la direcció de son president
M. Paul Cannat, y ademés D. Manel Paredes y tres socis del CEN-
TRE EXCURSIONISTA, D. Lluís Marià Vidal, D. Benet Roura y don
Bonaventura Cunill; total, una quarantena d'excursionistes.

Sortiren a les dugues de la tarde del dia 17 perla via del Nord,

y s'allotjaren a Montserrat en la Afasia de la Creu. Al dia següent
gran part de la comitiva pujà al pich de Sant Geroni pel camí
ordinari, mentres els Srs. Roura y Cunill hi montaven per la dre-
cera. Un dia esplèndid p_rmeté fer-se ben bé càrrech del magní-
fich panorama que's desenrotlla desde'I Pireneu al mar, y que, ab
el mapa a la mà, els explicava punt per punt el Sr. Vidal als
forasters, assenyalant ab la brúixola els pichs importants.

Els Srs. Roura y Cunill baixaren a Collbató y visitaren les cèle-
bres coves, mentres els demés s'entornaven a la Masia de la Creu y
aprofitaven lo restant del dia visitant el Monestir y els seus voltants.

Baixaren tots a Manresa en l'últim tren, distribuint -se en les
fondes de Sant Domingo y del Comerç.

A la matinada del Ig sortien en dugues diligencies cap a Car-
dona, detenint-se a l'arribar a les Salines, que són proprietat de la
Excma. Sra. Duquesa de Denia, on l'administrador D. Bonaven-
tura Marín, ab molta galanteria, els facilità en gran manera l'ex-
cursió, tenint-los arreglats tots els viaranys y desembossada la
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boca de la notable cova El forat Micó, que desde gran número

d'anys era impracticable; d'aquí els expedicionaris pogueren em

-portar-sen precioses estalactites de sal.

Les explicacions del nostre president els permeteren donar-se
compte dels interessantíssims y bonichs fenòmens naturals que's
presenten en aquest rich depòsit de sal gemma.

Se dinà a Cardona, distribuint-se en les fondes Nova y de Be-
Ilavista. y després de visitar ràpidament ('hermosa iglesia gòtica,

sortiren cap a Manresa, pera pen•dre, després de sopar ; l'últim
tren cap a Barcelona, ont arribaren molt satisfets de tant agrada-

ble y instructiva expedició.

CONFERENCIES Y LECTURES

Melodies populars catalanes tocades en el fluviol pel mestre
Enrich c74orer-a.

El sol anunci d'aquesta original audició va.atraure'l dia 27
una concurrencia tant extraordinaria que totes les dependencies
del local eren plenes de gom a gom y fins l'escala estava atestada.

El Sr. Massó Torrents llegí una especie d'introducció a la
vetllada motivant el fluviol, que transcriurem a continuació:

« La major part dels que sou aquí de segur que heu tastat al-
guna vegada l'emoció que produeix, al tombar una carena-

 la tonada del fluviol, abans y tot de que, confosos entre la ve-
getació de la fondalada, hagueu tingut ocasió d'observar en una
clapa de prat el pastoret assegut en una roca voltat de les ovelles.

»És una de les fruicions que esperen al viandant, una de les
tantes sorpreses reservades al qui tresca les montanyes; sorpreses
que causen una impressió tant més fonda com més viu siga'l ca-
lb del foch patri de que estiga sadollat el cor de l'excursionista.

»Devegadessucceeix que, al primer moment de sentir la tonada,
ens costa distingir ben bé si és el sò del fluviol o la veueta fresca
d'un vailet de pagès. És que'( sò del fluviol té quelcom de la veu
humana, y de tant sentir-hi sols melodies de la terra sembla que
posseeixi la virtut d'encativar el nostre esperit. Devegades, atra-
vessant el bosch, es penetren els nostres sentits de la misteriosa y
agradable barreja de la flaire dels pins y de les tonades tristes,

mel,angioses, del fluviol, que sembla que s'aixequin de la pendent
solitaria ab la mateixa veu entelada y llunyadana de la puput.

»Altres cops, el pastoret ensingierat en un toçal ne treu unes
notes alegroyes y falagueres que'ns augmenten el dalit pera fer
1'ascensió fadigosa.
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»Aquest instrument senzill, de tant poca extensió, tallat en

un troÇ de canya o buidat en un tronch de boix, que entra sovint

en les rondalles, el trobem acompanyant les intencionades cor-
randes que s'endrecen els uns als altres els vehins deis llogarets o
bé presidint el pintoresch y mogut ballet de les valls pirenenques.
EI fluviol és com una veu coneguda que escau bé a tots els aires
de la terra; la mateixa veu que, senzillota y primitiva en l'alta
montanya, s'ha anat transformant cap al pla, complicant -se y per-
feccionant-se, en l'harmoniosa tenora que tant tendrament refila
les melodies peculiars del nostre poble.

»Ab en• Morera hem tingut ocasió d'experimentar plegats
moltes sensacions de montanya, ja recullint cançons populars per
les rònegues masies, d'ont ell ha portat el Plany, entre tantes
altres que ha harmonisat pera'! coro; ja extrayent -ne en lo possible
l'ànima, e! sentiment; ja fantasiant enfront dels grans espectacles
de la natura y perdent-nos a gratcient en les vagaroses"regions de

•la llegenda, d'on varem portar La Fada.
»Quan no hem pogut tirar endavant les excursions que hem

tingut desig de fer, ens hem aconsolat parlant sovint de les ja
efectuades, y les escenes a que dóna lloch l'acte de recullir can-
cons y el sentir-les han sigut pera una colla d'amichs sovint ob-
jécte de conversa.

»A una d'aquestes converses entre companys va venir: un
dia en Morera, portant après en el fluviol un bon aplech de tona'-
des catalanes. An els que l'escoltavem ens va produir un efecte
màgich, transportant-nos a un medi ben distint d'aquell en que'os
trbbavem. Y allavores va néixer entre uns quants de nosaltres
l'idea d'organisar una sessió íntima de fluviol en el CENTRE Ex-
CURSIONISTA., Y passant mesos y fins algun any, ha arribat el dia
en que hem pogut dur an en Morera aquí, després d'haver -lo ben
convençut de que, an aquest local, tot pren un aire d'intimitat,
com de casa, de que entre aquestes parets un pot gosar fer
actes com el d'avuy, que potser no serien ben compresos en altres
societats.	 ::

»ÇonvenÇuts, donchs, de que estem entre companyssimpàtichs
a tota manifestació, per humil que siga, d'amor a les coses de la
terra, hem lograt uns quants socis de la casa que'n Morera us
presenti una serie de tonades catalanes, algunes d'elles novenques
a ciutat, tocades en el tosch instrument de pastor.

»Si per una estona arribem a transportar-vos a la montanya,
a despertar en vosaltres records que séns dubte guardeu; si en
Morera pot comunicar-vos alguna de les emocions, que hem fruit
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plegats, ens donarem per ben satisfets dels resultats d'aquesta

vetllada íntima.»

Tot seguit el Nltre. Morera va fer sentir en el fluviol les me-
lodies següents, imprimint en l'execució de totes un sentiment
tant fondament català que'I comunicà a tot el públich. Agrupà de
primer la serie de tonades populars tristes y melangioses. Entre les

que"ns féu sentir recordem les següents: La Nina encantada,
L'A nionia, El Rossinyol, El testament d'Aureli, El Pardal, Mon

-tanyes de Canigó, El Mestre, L'Estudiant de Vich, La Ploma de
perdiu, Sant Ramon Nonat, El Comte l'Arnau, La pobra Joana,
L'Anunciació, Mal caçador.

Després vingué una tanda de cançons y ballets de ritme
animat: Els tres tambors, A la porta de sa aimada, La mort de la
Nuvia, La Senyora Isabel, L'hereu Riera, Bon caçador, La mala
nova, y diversos ballets y corrandes.

Entre'Is dos agrupaments esmentats, pera donar algun descanç
al Sr. Morera, en Massó Torrents va llegir un croquis pirenench
titulat Interior, en el qual se descriu una escena en una masia
arreconada de montanya, l'acte d'arreplegar cançons populars.

Pera acabar, en Morera va tocar les cançons patriòtiques El
Sol, L'arbre sagrat y, per últim, Els Segadors, que tot-hom escoltà
de peu dret.

Mètodes senills pera determinar la longitut, latitut, altitut y
aimut.

Aquest interessant tema'[ ve desenrotllant en el CENTRE don
Joseph Ricart y Giralt, Director de l'Escola de Nàutica, qual
competencia en assumptes geogràfichs és de tot-hom ben cone-
guda pels nombrosos treballs que té publicats.

L'auditori, que omple la sala de sessions y que segueix ab in-
terès sempre creixent al conferenciant, per lo que fa comprensi-
bles ses explicacions il • Iustrades ab abundor de datos, exemples
gràfichs y exhibició d'aparells, ha tributat forts aplaudiments al
final de cada sessió.

Creyera que interessarà als nostres llegidors l'extracte que'n
posem a continuació:

r.a Conferencia (30 Març).— Començà'l Sr. Ricart y Giralt
dient que, a pesar d'haver-hi en l'auditori moltes persones de
carrera científica, donaria a l'explicació tota la senzillesa necessaria
pera que'[ comprenguessin les persones que tenen pochs coneixe-
ments de matemàtiques. Explicà lo que s'entenia per situació d'un
punt en una ratlla, en un pla yen I'espay.. Demostrà ab senzills
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arguments ¡'importancia de la Geografia pera l'excursionista, puix

ella li ensenya la manera de conèixer la seva patria en tots con-

ceptes, desde') climatològich al geològich y fins el polítich. Féu

una excursió històrica sobre les diferentes escoles geogràfiques
y creencies respecte la magnitut de la Terra, y demostrà com

l'anomenada mida de Ptolomeu, que feya al nostre planeta més

petit en la relació de 29 a 40, va enser causa principal del desco-
briment de l'Amèrica, puix Colon morí sense haver sapigut que

havia descobert un nou món, creyent ell que sols havia trobat

el camí més curt de les Indies, això és, Levante por Poniente, cony

ell deya.
Explicà la manera de representar la superficie de la Terra,

primer en una esfera, y segon en un pla. Digué que'ls globos,
molt bons pera les aules de Geografia, no són pràctichs quan se
tracta de càlculs de situació y representació de detalls; puix pera
que cada kilòmetre vingués representat per un milímetre, necessi-
tarien una esfera de 40 metres de circunferencia. Explica com

essent el metre la	 fO	 part d'un quadrant del meridià, cada
1.000,000

grau té i c 1. t 1 1 metres, cada llegua en té 5 . 555 y mig, y cada
milla en té 1.852.

La representació de la superficie de la terra sobre un pla pot
fer-se per perspectiva, que comprèn les dugues classes de projec-
ció, l'ortogràfica y I'estereogràfica, y per desenrotllament que
comprèn el desenrotllament cònich o geogràfich y cilíndrich o
esfèrich o marítim. Donà una idea del fonament de cada una
d'aquestes projeccions geogràfiques, y terminà la conferencia
desitjant que l'Associació estudiés la manera de construir una
Carta de Catalunya en l'escala d'un centmilau, pera la que hi ha
molts datos, que sols falta ordenar.

2.a Conferencia (zo d'Abril). —Digué'I Sr. Ricart y Giralt que
dedicaria aquella sessió ala determinació de I'altitut, per esser més
senzill que la determinació de les altres característiques longitut,
latitut y azimut.

Digué que un punt en un pla queda determinat per dugues
ratlles que's creuin en àngul recte, geogràficament aquestes du-
gues ratlles donant la longitut y latitut; pera això és precís de-
terminar la direcció d'una de les ratlles d'encreuament, la qual
se diu azimut, y sil punt no's troba sobre'i pla és precís determi-
nar la seva distancia vertical, que's diu altitut. Féu notar que en
la ciencia moderna no's deu confondre I'altitut ab l'altura, perquè
la primera és mida linial y la segona és una mida angular. Dos
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objectes mirats desde un punt molt distant poden distar entre sí
molts mils metres y, no obstant, no tenir distancia angular.

Explicà lo que és l'atmósfera, els seus components y el seu
pes; demostrà com l'atmòsfera pesa sobre cada metre quadrat de
la superficie de la terra 10.336 kilograms; y com la densitat de
l'atmòsfera va decreixent de baix a dalt en progressió geomètrica,
resulta que la fòrmula pera trobar l'altitut d'un punt per la den-
sita t de l'atmòsfera és molt complicada y en rigor no és exacta.

Explioa lo que s'entén per nivellació topogràfica per medi deis
nivells d'aigua, d'aire y els eclímetres. Per l'excursionisme sola-
ment se poden recomenar el baròmetre y 1'hipsòmetre. Explicà la
teoria, descripció y maneig deis baròmetres de mercuri y ane-
roide, presentant a la vista son baròmetre de Gay-Zussac y un
aneroide; explicà'I fonament de les correccions per temperatures,
capilaritat y del zero pel primer y les de temperatura, temps y
graduació pel segon. Recomenà l'aneroide y quan és bó y ben
manejat, per lo qual abans s'han d'observar els dos coeficients de
temperatura y del temps. Aconsellà que may se sortís d'excursió
sense comparar l'aneroide ab un bon mercurial, comparant-lo de
nou a l'arribar de l'excursió. Digué que si en veritat aquests ins-
truments no poden donar exactitut, poden donar resultats molt
apreciables pera l'excursionisme, que va a l'avantguarda de les

brigades geodèsiques y fins de les topogràfiques, y de no conèixer-s

les altituts de molts punts a conèixer-les, encara que siguin ab un

4 0 6 per ioo d'error, val la pena, molt més tenint en compte que

els procediments són tant senzills. Pera demostrar-ho comparà

el calcul de I'altitut del Mont Blanch, que porta I'Annuari del

Bui'eau de Longitudes, ab el procediment senzill que ensenyà, re-
sultant solament 16 metres de diferencia, que és ben poca cosa.

Digué que les Cartes de ratlles isobares que publiquen tots els

dies els principals observatoris y alguns diaris estrangers com Le

Temps de París, donen a l'excursionista un medi senzill pera

calcular les altituts, puix dites isobares representen l'estat del

baròmetre al nivell del mar y zero graus de temperatura; dato
que falta quasi sempre a l'excursionista.

Per fi explicà l'hipsúmetre. Per això donà una idea de lo que
s'entén per evaporació y per vaporisació. Digué que l'evaporació

té lloch a diferentes temperaturas, segons la pressió atmosfèrica,
puix aquesta equilibra la força elàstica deis vapors; per lo tant,
elevant-nos sobre'1 nivell del mar, les pressions van disminuint y

augmentant la força elàstica deis vapors. Digué que'ls termòme-
tres de l'instrument van graduats de décima en dècima de grau
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desde'ls 85" a tot °, y acompanya una escala de pressions corres-
ponents ,d punt d'ebullició de l'aigua. Féu observar que aquest
instrument és més curiós que pràctich, perquè necessita esperit
de vi y aigua destilada; perquè l'aigua, segons la seva densitat,
bull a diferentes temperatures.

Digué que en les excursions sempre convenia anar calculant
altituts d'estacions intermitges y pendre l'anterior per base, y així
anar adelantant pel sistema que'ls francesos diuen de proche en
proclze, puix comparar la pressió de sortida ab una altra obtin-
guda al cap d'un dia o més, no condueix a cap resultat. L'inter-
val de temps entre dos nivellacions, a esser possible, no ha de
passar de sis hores.

CURSOS

CURS DE GRANIATICA CATALANA, PER PosiPEU FABRA.-14. , lliçó,
dia 4.— Article y pronoms personals àtons.—Origen y ortografia
de les formes reduides (1, ls, etc.). Apostrof.—Formes reforçades
(el, els, etc.)— Combinacions de pronoms àtons y de preposi-
ció y article. Contraccions. — Pronoms posposats al verb. Em-
pleu del guió entre'I verb y el pronom.

15.' lliçó, dia i i.— Combinacions del datiu del pronom perso-
nal de tercera persona ab l'acusatiu del mateix pronom. Substitu-
ció de hi a li. Substitució de els hi al datiu plural y a les combi-
nacions els el, els la, els els: els les y els ho. Els en hi per els en,
n'hi per li'n, etc.

ib.' y última lliçó, dia 25.—Castellanisació del català. Descas-
tellanisació per cambi de terminació y de sufixe. Castellanismes
sintàctics. Empleu de la preposició a davant del complement
directe. Empleu de doncs per puii, etc.

Ab aquesta conferencia va donar el Sr. Fabra per terminat el

curs actual, que's- rependrà passat l`estiu. Tots els que han escol-
tat ab tant interés les lliçons d'aquest notable curs se manifesta-
ren satisfets y desitjosos de seguir-les en el vinent.

. Lo CENTee EXCURSIONISTA DE CATALUNYA sols se declara respon-

sable de lo contingut en la Secció Oficial del seu BUTLLETÍ, deixant

íntegra als respectius autors la responsabilitat dels treballs firmats.

Barcelona.—Tip. L'Avenç: Ronda de ('Universitat, 2o.—Telefon 1 t5
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