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1\IEMORIA DEL SENYOR SECRETARI

Sen yors:

El CENTRE EXCURSIONISTA ha demostrat una vegada més
la seva vitalitat y lo que pot l'iniciativa particular quan
va esperonada per l'entusiasme. Desde l'any 1876, les so-
cietats excursionistes han vingut treballant sense descanç
en estudiar y fer conèixer a Catalunya, y ho han lograt de
debò, com ho proven les seves publicacions, de tot-hom
prou conegudes y l'actual exposició que ha organisat el
CENTRE pera commemorar el XXV aniversari de sa fun-
dació. Res més natural que, després de 25 anys de conti

-nuat romiatge per la terra catalana, volguessin demostrar
que 1'haviem recorreguda en totes direccions y haviem
anat anotant lo més notable que ja en l'ordre pintoresch y
artístich posseirn. Si ho hem aconseguit o n0, no sóch jo'l
que ho haig de dir-ho: per mi parlen aquestes parets aont
hi berra col • locat de la manera que hem pogut 1,400 vistes
fotogràiïques de les 2,600 que s'han presentat de tots els
indrets de Catalunya, fins de les comarques més llunyanes.

Si jo hagués de donar compte de totes elles, seria feina
un xich pesada pera mi y molt cançat pera'ls que m'escol-
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ten. Més en l'impossibilitat d'anar-les detallant una per

una, fent ressaltar l'importancia de lo que representen, ni

estudiar tant sols les distintes agrupacions en que's troben

distribuides, me concretaré, en la present Memoria, a fer

un senzill inventari de lo més remarcablè que figura a

cada regió.

PLA DE BARCELONA

En l'impossibilitat d'enquibir-hi tot lo que teniem reunit, no
hi hem posat més que una vista general de la Ciutat pera que hi
estés representada aquesta comarca.

BAI% LLOBREGAT

Santa Eularia de Provensana; Brugués; Sant Pons de Corbera;
Cervelló: iglesia y castell; Aramprúnyà; Martorell: Pont del
Diable y castell d'en Pairet; Pont del Lladoner; Esparreguera;
Begues.

CONCA DEL NOYA

Igualada: plaça; Pobla de Claramunt: castell; Miralles: iglesia

y castell; Tous: creu de terme; Santa Margarida de Montbuy:
castell de la Tossa ; Jorba: castell, creu de terme; Torre de Cla-
ramunt.

MONTSERRAT

Hi figuren trenta fotografies que donen perfecta idea de la
més típica de nostres montanyes.

PLA DE BAGES

Manresa: la Sèu, vistes generals y detalis, claustre romànich,
la còva de Sant Ignasi, Sant Domingo, Carme, pont vell; Sant
Benet de Bages: vista general y detalis del monastir.

CARDONER. — COMARCA DE SOLSONA

Cardona: les salines, castell y panteó; Fonts del Cardoner;
Serra de Busa y coll de Port del Comte; Sant Llorenç dels Mo-
runys, Pedra y Coma; Solsona: detalls de la població y Catedral;
Verge del Claustre.

BERGADÁ Y LLUÇANÉS

ALT Li.OBREGAT

Berga; Queralt; Pi de les Tres Branques; iglesies de Pedret;
Sant Jaume de Frontanyà y La Portella; La Quart; Bagà: plaça,
creu parroquial, camí de Bagà a Coll de Pandís; Fonts del Basta-



- 195 -

reny; Pals de Pedra Forca, Salt Guillem; Salt de la farga vella;
Pobla de Lillet: nionastir y capella de Sant Miquel; Fonts del

Llobregat.

VALLÉS Y MOYANÉS

Sant Cugat: detalls del Monastir; Serdanyola: castell; Sant
Pere de Tarrassa: les tres iglesies; Sant Llorenç del Munt; Caste-

llar; Santa Agnès de Alalenyanes; La Roca: castell, iglesia; Gra-

nollers; Sant Miquel del Fay; Sant Pere de Vilamajor; Llinàs;
Caldes de Montbuy; La Garriga: la Doma; Moyà: creu del Re-

me); Castellcir; Rocafort; Santa Maria de l'Estany: detalls del

monastir.

MONTSENY

Silueta de la montanya; valls de Santa Fe, Sant Segimon,

Sant Marsal; La canal de Morou; Tagamanent; Breda: campa-

nar, monastir; Castell de Montsoriu.

GUILLERIES. - COLLSACABRA

Sant Hilari Sacalm; Sant Romà de Sau; Castanyadell; Pont
de Malafogassa; Vallclara, Carós; Espinelvas: iglesia; Susqueda;
El Pasteral d'Amer; Ossor: detall de la plaça; L'Espinsella: detall
de la casa; Monsolis; Sant Sadurní d'Ossormort; Can Rocafiguera;
El Far: cinglera y ermita; Santuari de la Salut; Pruit; Rupit;
Salt de Santa Margarida d'Amer; santuari de Cabrera.

PLANA DE VICH

Vich: claustres de la Catedral, detalls de població; Sant Pere
Caserres: monastir; Folgaroles: iglesia y plaça; Sant Sixt; Tara-
dell; Santa Eugenia de Berga; portada y campanar; Vilalleons:
absis de l'iglesia; Torra de Saladeuras; Castell de Sabassona;
Castell de Centellas; Santuari de Bellmunt; Tavèrnoles: campa-
nar; Sant Martí Sascorts: portada.

ALTES VALLS DEL TER Y FRESER

Ripoll: monastir; Campdevànol: un carrer; Sant Pare de
Montgrony; Ribes; Caralps: porxada de l'iglesia; Gorja de Cre-
mals; Fontalba; Vall de Nuria; Puigmal; Puig de Bassibés y Fbssa
del Gegant; Coma de Vaca; Sant Juan de les Abadesses: monas-

tir; Camprodon; Santuari del Catllar; Les Rocasses y pont vell;
Conca de Ritort: Molló: campanar y portada de l'iglesia; De Es-
p inalvell a Molló; Llanàs: detalls de l'iglesia; Rocabruna.
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LA GARROTXA. — COMARCA D'OLOT

Banyoles; Santa Maria de Porqueres; Besalú: població, igle-

sies de Sant Pere, Sant Vicens y Santa Maria; Rocacorva; Olot;

Puigsacau; Santa Maria de la Cot: antich cràter; Santa Magdalena
de Puigsacau: La Baga; Singlebasàltich de Fontfreda; Montsacopa,

Castellfullit de La, Roca; Sant Joan les Fonts: iglesia; Lladó: igle-

sia; Santa Pau: plaça; Puigarnol; Serinyà; Beuda: iglesia, pica del

baptisteri; Baget: campanar, iglesia; Puig de Bassagoda; Pont del
Llerca; Gorges de Sant Aniol.

EMPORDÁ

Cervià: monastir; Cruilles: monastir; Castelló d'Empuries:
palau dels comtes, catedral; Sant Pere de Roda: monastir; Pala-
frugell: iglesia; Aigua Blava, detall de la costa, Cadaqués: pobla

-ció, iglesia; Cap de Bagur; •Cap de Sant Sebastià; Cap de Creus;
Torroella de Montgrí: castell; Perelada: castell dels comtes, claus

-tres de Sant Domingo y del Carme; Requesens: la vall, detalls
del castell; Sant Miquel del Fluvià: campanar; Vilatenim; Alba-
nyà; Massanet de Cabrenys; Pont de Molins.

GIRONI s Y LA SELVA

Girona: detalls de la catedral, Sant Feliu, muralles, Sant Pere
de Galligans; Castell de Palafolls; Blanes; Massanet de La Selva:
iglesia; Tossa; Sant Feliu de Guíxols, calanca de Sant Pol, el
:convent, població; Vall d'Aro; Solius; Pedralta; un monolit; Ro-
manyà de la Selva: túmulus, Creu professional; Hostalrich: detalls
de població.

COSTA DE LLEVANT

Montalegre: detalls de la Cartoixa; Vilassar: castell, iglesia, can
Mayans, Torre de Moros; Serra de Sant Mateu; Sant Andreu de
Llevaneres; Cabrils; Dosrius; Cabrera; Argentona: iglesia; Cas-
tell de Burriach; Serra de íMontnegre; Rocarrossa: monastir, y
nombrosos detalls de població.

COSTA DE PONENT Y PANADÉS

Castelldefels: detalls de població, castell; Costes de Garraf; La-
quadra; Sitges; Vilanova y Geltrú: Museu Balaguer; Oleseta de
Bonesvalls; Villafranca del Panadès: iglesia de la Trinitat, Sant
Joan y Hospital, detalls de població; Castellví de la Marca: absis,
iglesia, castell; Castellet; Santa Oliva: Torre de Subirats; Sant
Martí Sarroca: iglesia, castell; Olèrdola : antigües muralles, igle-



- 197 -

sia de Sant Miquel; Marmellà: castell, pintures murals; Santa
Niaria de Foix: iglesia; La Llacuna: enderrochs del Castell.

CAMP DE TARRAGONA

Tarragona: detalis de la catedral, capella de Sant Pau, Mura
-llesciclòpees, monuments romans, aqüeducte, torre deis Escipions,

Arch de Barà; Reus: campanar; Salou; Valls; La Selva: creu par-
roquial, custodia; Alcover.

De la Rivera del Gayà hi figuren nombrosos detalis de pobla-
cions com Tamarit, Altafulla, Rodonyà, castell de Montmell, etc.,
y el monastir de Santes Creus.

CONCA DE BARBARÁ

Montblanch: iglesia, claustretde l'Hospital, portal de SantJordi;
Monastir de Poblet: diferentes ampliacions deis més interessants
detalls; Espluga de Francolí: iglesia; Castell de Solivella.

PRADES. - PRIORAT

Ciurana: portada de 1'iglesia; Torrent de Capafons; La Musa-
ra; La Bellera; Prades: iglesia, ornaments religiosos.

RIBERA DE L'EBRE

Tortosa: detalls de la Ciutat, catedral, col • legi de Sant Lluís,
claustres de íd., Cherta, azud de: Cardó; Ulldecona: creu del
terme; Alfaques; Cenia; Torre de l'Espanyol; Ribarroja; Beceite;
Batea; Flix, etc.

SEGARRA

Sant Magí de l rufaganya; Santa Coloma de Queralt: detalls
de la vila, iglesia, capella de la Mercè (portada), sepulcre deis
comtes, el palau ; Calaf.

COMARCA DE CERVERA Y RIBERA DE Ció

Cervera: iglesia, plaça, Universitat; Agramunt: iglesia, detalls
de la portada.

PLA D'URGELL Y BAIX SEGRE

Lleida: detalls de la Sèu vella, la Catedral, Sant Llorenç,
Sant Joan, Casa de la Ciutat, ruines de Sant Ruf; Bellpuig de
Lleida: monastir, panteó deis duchs de Cardona, castell y detalls
de població; Vallbona de les Monges: monastir, creu de terme;
Balaguer: Santa Maria, pont y detalls de la Ciutat, claustres de
Sant Domingo; Bellpuig de les Avellanes: monastir, creu de
terme.
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RIBERA Y ALT SEGRE

Artesa de Segre: castell; Pons: canal d'Urgell; Coll de Nargó:
iglesia; Organyà: portada de l'iglesia; Pas dels Tres Ponts; valls

de Tuixent; vall de Castellbò; Sèu d'Urgell: detalls de la catedral.

CERDANYA

Puigcerdà: portada de ('iglesia; Prats; Guils: iglesia; Urús;
Das; Surigarola: iglesia; Bolvir: iglesia; Saga: poble, iglesia.

ANDORRA

Andorra la vella; Casa- del Consell de la Vall; Sant Julià de Lo-
ria; Sant Romà Lesbons; Porc de Soldeu y nombrosos paisatges.

PALLARS. - CONCA DE TREMP

Fonts del Noguera Pallaresa; Montgarrí; Iglesias d'Alòs, Sant
Joan d'Isil, Isabarre y Sòn; Esterri d'Aneu; Port de la Bonaigua:
estany Gerbel; Vall d'Espot: portarró, estany de Sant Maurici y
roques deis Encantats; Sant Joan de l'Herm; Ribera de Cardós:
campanar; Vallferrera; Pica d'Estats; Sort; Gerri: monastir; Pas

de Collegats; Pobla de Segur; Ortoneda: campanar; Salàs: detalls
de la vila, creu parroquial; Congost d'Erinyà; Ribera de Flami-
sell; Estanys de Capdella; Ribera de Sarroca;'Corroncuy: por-
tada de l'iglesia; Bedoga d'Adons; Pinyana: dolmen.

Tremp; Talarn; Covet: portada de 1' iglesia; estret de Sus-
terris; Mur: monastir; Pas deis Terradets.

VALL D'AGER

Ager: absis de l'abadia, claustres, detalls de població; Mont
-sech: vista panoràmica de la serra; Pas de Montremey; Pas dels

Terradets; La Regola; Corsà.

RIBAGORÇA
Pont de Montanyana; Monastir de Sopeyra; Congost de So-

peyra; Pont de Suert; Vall de Bohi; Tahull: campanar; Ribera de
Sant Nicolau: cascara; estanys; Ribera de Caldes de Bohí; Estanys
de Cap de Port; Pich de Como-lo-Fornos; Detalls de la vall de
Caldes.

VALL D'ARAN

Viella: campanar, detalls de població; Estanys de Saburedo;
Iglesies de Salardú , Tredós, Bagergue, Arties, Viella, Gausach,
Bossost y Vilach; Estanys de Colomés: Ribera de Balarties; Pich
de Montarto; Estany y Port de Rius; Riu Negre; Ribera de
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Barradós: Ribera del Juheu y vall d'Artiga de Lin; Ribera de

Sant Joan de Toràn: Estany de Montoliu ; Coll de Portillon;

Vista panoràmica de les montanyes Malehides desde'l Port de

Viella y desde'! Port de la Picada.

CATALUNYA FRANCESA

Perpinyà; Elna : claustre ; Arlés : iglesia ; Ceret ; Prats de

!Atolló; La Preste; Canigó; La Xemeneya, Pich de Balatg: barra-

ques y estan ys de Cadí; Sànt Martí de Canigó: detalls del mo-

nastir; estanys de Querançà; Prades; Cornellà de Conflent; Sant

Miquel de Cuxà: detalls del monastir: Costoges; La Llaguna;

majestat; Envetg; Lló; Escaldes: retaule; Hix: iglesia y majes-

tat; Fontromeu; Pich Carlit y estany de Lanós. etc.

Veus-aquí lo principal que comprèn aquesta exposició.

Al major èxit de la mateixa hi han contribuit ab ses inte-

ressants col • leccions, apart del CENTRE, el Srs. Miquel y

Pascual, D. Juli Vintró, D. Juli Soler, D. Cristòfol Fra

-ginals, D. Frederich Bordas, D. Macan Golferichs, don

Pelegrí Casades, D. Rossendo Serra, D. Pere Palau, Mos-

sèn Joseph Mas, Pbre.; D. M. de Vilar, Mossèn Joan Pie,

prebere; Mossèn J. Vila, Pbre.; D. Antoni Maspons, don

Timoteu Colomines, D. Manel Mutis, D. Pere Alegret,

de Vilafranca; D. J. Tarrats, de Reus; D. V. Muñoz, de

Lleyda; D. B. Masdeu, de Tortosa; el Sr. Vilaró, de Sant

Julià de Vilatorta; D. Estanislau Segarra, D. M. Simó,

D. Lluís Figuerola, D. Joseph Fontdevila, els Srs. Carbó,

Torras, Maluquer y el que subscriu.

Sense moure-ns del CENTRE podem fer avuy una apro-

fitada excursió a travers de Catalunya; podem establir

termes de comparança entre les encontrades més llunya

-nes, apreciar les seves diferencies y estudiar els detalls

arquitectònichs tant distints com variats fins en comar-

ques vehines; podem veure'ls pichs dominants de nostres

serres y contemplar els més dilatats panorames que desde
ells se descobreixen.

Més no hem d'estar satisfets ab aquestes impressions,

que sois afalaguen els sentits: és precís que'n traguem un

profit més pràctich pera nostra estimada Catalunya.
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A primers d'any va inaugurar-se en aquest mateix
lloch una altra exposició de treballs gràfichs publicats per
les societats excursionistes que precediren al CENTRE des-
de l'any 1876, fetxa de la seva aparició. Avuy que'ns hem
reunit en aquesta històrica casa pera celebrar ab tota
solemnitat la festa major de la nostra Patria, n'obrim una
altra que podriem dir-ne dels treballs que'I CENTRE ExcvR-
5I0NISTn DE CATALUNYA té pera publicar. Aquella'ns de-
mostrava lo molt que s'ha fet fins ara; aquesta'ns posa de
manifest lo molt que falta fer encara si volem arribar al
complert coneixement de la nostra benvolguda terra.

L'estudi de les comarques, més difícil de lo que a pri-
mera vista sembla, trigarem séns dubte bastant temps pera
tenir-lo acabat, ab tot y els importants treballs que vénen
efectuant alguns consocis. Més si fins ara no hem estudiat
a fons cada una de les encontrades que integra Catalunya,
la present exposició prova ben a les clares que la coneixem
de sobres: no falta més que una mica de bona voluntat y
constancia en el treball, y veurem realisada la gran obra
de l'excursionisme català.

CEFEaí ROCAFORT
Barcelona, 23 Abril 1902. 

DISCURS DEL SENYOR PRESIDENT

Senyors:

Grans mercès a tots els que heu vingut aquesta nit a
nostre humil casal. Una vegada més els excursionistes hem
celebrat la festa de Sant Jordi, patró de Catalunya. Això
vol dir, senyors, que una vegada més hem refermat, davant
l'altar de la Patria, el vot que tenim fet de lluitar pel Bé,
per la Veritat, pel Dret y la Justicia.

Sant Jordi, el cavaller jove y gentil, ardit y generós,
que corre a deslliurar la Princesa malestruga de les ires
del Drach que l'amenaça, és l'arquetip del soldat de Déu,
de l'home honrat y digne que lluita contra'1 Mal, contra
l'Error, resolt a sacrificar-se per la Veritat y la Justicia.
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Aquest cavaller, Sant Jordi, és l'espill en que's miraren
nostres pares y en que nosaltres hem de mirar-nos sem-
pre; perquè aquest món, senyors, no és altra cosa que un
vast camp de batalla. Aquí, a ]a terra, tot és lluita, lluita
en tot y per tot y lluita que may para: la llum y la fosca
se la disputen y lluiten y es persegueixen pera ensenyorir-
se 'n, sense que may ni l'una ni l'altra logrin imperar-hi
en absolut. La vida y la mort, sempre enemigues, pugnen
y forcegen a tothora pera extendre-hi llur domini, la mort
dallant arreu tot lo que viu, la vida sembrant de bell nou
els camps segats y fent reflorir els cementiris. La roda del
temps may para: passa la Primavera coronada de flors, y
no bé l'Estiu, que cull els fruits madurs, acaba de cantar,
aleshores ve tot-d'una la Tardor trista, y darrera d'ella
l'Hivern, endolat y silenciós.

Naixen y moren els Imperis, y altres Imperis s'alcen
dels fossars de les civilisacions que foren. Seguidament
després de l'astre Rey, del sol esplèndid, que veu passar
les hores del dia dansant alegrement com un chor d'espe-
rances rialleres, la Lluna esblanqueïda veu passar les ho-
res de la nit silenciosa com una professó de records tristos_
La lluita, senyors, és incessant, és en tot y per tot; fins
dins nosaltres mateixos, fins dins aquest cap nostre tant
petit y dins aquest pit nostre tant estret, des-y-ara hi ha
uns combats més grans y paorosos que'ls que abaten els
imperis.

.Qui de vosaltres, un cop o altre a la vida, no ha sen-
tit dins ell mateix els udols del drach y eis crits del cava-
ller que I'acomet y la pregaria que fa la princesa adolorida
esperant el resultat d'aquella lluita, pregaria de tant en
tant trencada pels sospirs? Y fòra de nosaltres, en tots els
quefers y empreses de la vida, ¿no hi veyeu reproduir-s'hi,
a totes hores la lluita entre'l Cavaller y el Drach mons-
truós, que, com si fos per art de bruixeria, va cambiant
seguidament de forma, la lluita entre la Veritat y l'Error;
que may s'avénen, entre'l Bé y el Mal, que sempre's per-'
segueixen? Tots eis nostres esforços s'encaminen sempre'
a deslliureu' una Princesa, a atényer un ideal de veritat, de
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rondat y bellesa, aquell ideal que cada dia demanen a
Déu dient-li:

— Vinga a nosaltres el rostre sant regne!...
Cridant «Sant Jordi!» y alçant amunt la tallant es-

pasa, nostres pares anaren resolts a la reconquista de la
patria, y cridant també «Sant Jordi !» prosseguim nosal-
tres la gran obra; perquè la reconquista no està pas aca-
bada, senyors: bon troç se'n falta! Pera acabar-la no n'hi
Ira prou ab reconquistar aquest troÇ de terra aon reposen
els òssos de nostres pares; la patria no és aquest troÇ de
terra que heredàrem, de la mateixa manera que nosaltres
no som sois aquest còs terrós, aquest còs material gracies
al qual nostres esperits poden aquí comunicar-se: cada un-
de nosaltres sent lo que sentia Horaci quan exclamava:
—No^t onznis ?noriar! (No moriré tot jo!). En la patria hi
ha quelcom més que nostres valls y montanyes, com hi ha
també en nosaltres quelcom més que no és pas pols. Per
això és, senyors, que si són dignes d'eternal recordació
aquells braus batallers que a força d'armes reconquistaren
la patria, també'n són aquells que per altres camins s'apres-
saren a refer-la, a aixecar-la y ennoblir-la. Contra'1 dragó
infernal també hi lluitaren aquells senzills mestres que
aixecaren nostres meravelloses catedrals. Batallers ardits,
soldats de la patria y com ells apòstols del progrés, foren
també aquelis humils picapedrers y desconeguts paletes
que construiren els vells ponts que encara avuy serveixen
pera que romeus y caminants puguin passar a peu aixut
els nostres rius.

Devanters y guiadors de nostra patria, foren aquells
monjos solitaris que passaren la vida reclosos dins lo silen-
ciós Scriptorium deis antichs monastirs, copiant papyrusy
palimsesles ratats pels segles, despulles de les passades civi-
lisacions: tant de bé feren ells a la patria ab sa ploma com
els capdills ab sa espasa. Soldats ardits que lluitaven
abraonats ab el Drach, foren aquelis alquimistes que,
cercant l'or material, veyen eixir des-y-ara de sos gresois
espurnes de veritat, llampechs que il • luminaven un mo-
ment la tenebrosa nit, per aon feya la Ciencia sa penosa

w,
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via, y, soldats sense por, apòstols com ells de la Ciencia,
foren també'Is metges—els físichs de l'antigor—que dema-
naven als tribunals el còs Tret dels ajusticiats pera cercar
la veritat entre'Is plechs més amagats de l'organisme
humà. Y els artistes de les edats passades, músichs, poetes,
imaginaires y pintors, el modest artesà, l'obrer senzill dels
antichs gremis, tots foren coratjosos soldats de la gran
host que en els passats segles lluità sense dcscanç pera
esvair les tenebres, pera assolir la bellesa, pera cxtendre
l'imperi de la Justicia damunt la terra desolada.

Perquè Sant Jordi, senyors, és cavaller y artista, juris-
consult y metge, enginyer y fabricant; y és pagès y mari-
ner y menestral; Sant Jordi és l'home honrat y . digne que
en el lloch aon Déu l'ha posat se comet de bon cor a la
santa lley del treball y s'hi agafa cony a un cap de corda
que li allarga l'Etern pera que, desde la mar sempre revolta
d'aquest món, pugui pujar a una vida més alta y gloriosa.

Si la nostra Patria fou gran és perquè nostres pares
seguiren en tot y per tot l'alt exemple de Sant Jordi, per-
què, com ell, lluitaren contra'l Drach, resolts a deslliurar
la Princesa d'ulls de cel, aquella Princesa que tots pressen-
tim, que tots ovirem allà lluny, Lluny per entre la calitja
que'ns emboira l'ideal.

Fem lo que feren nostres pares y tindrem lo que ells
tingueren: el sant estendard que ells aixecaren ha anat
passant de pares a fills fins a nosaltres, y, séns màcula, tal
cona el rebérem, hem d'entregar-lo un dia a nostres fills.
Siguem sempre honrats, prudents y coratjosos pera que,
al confiar-lo a la generació que ara puja, poguem dir-li lo
que digué'! nostre Rey Martí a son fill quan li entregà la
Senyera Reyal pera anar a la conquista de Sicilia. «Aques-
ta Senyera—li digué— no ha sigut may deshonrada: fèu
vós que may ho sigui mentres l'aguantin vostres mans.»

Senyors, pera que no ho sia mentres l'aguantin les
nostres, siguem, com deya ara mateix, sempre honrats,
sempre dignes, coratjosos y prudents; sobre tot, sapiguem
esperar; siguem sempre sórts a la temptació y no'ns dei-
xem abatre per la dissort. Si a l'hora menys pensada
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veyem caure algun de nostres capdills, com el que ara fa
pochs dies hem perdut, al veure-1 extès en el camp de ba-
talla, recordau aquelles paraules que'1 Bisbe de Barcelona
digué un dia en terra de Mallorca a l'host del Rey en
Jaume, que plorava la mort dels braus l'vloncadas:

«Soldats, — els digué, — cristians vencedors, enirais ara
per la illa, puix aquests nobles han trencat los murs, los
peryls han menyspreats, eximpli han donat de f òrialea.
Aquests —seguí dient-los —son escr•ebaniais, és a dir, s'han
enderrocat per ço que pujeis, son inclinats per ço que pas-
seis; son morts per ço que viscats!»

Pau y bon repòs y gloria eterna als capdills que'ns
daren exemple de fortalesa; pau y bon repòs y gloria
eterna als que s'inclinaren pera que nosaltres passessim.
Pensem que cada capdill que mor en el camp de batalla,
a l'inclinar-se y caure fa esglaó pera que aquells que'l se-
gueixen pugin. Senyors: pau y bon repòs y gloria eterna
al cavaller séns rnàcula que hem perdut y que tots plorem
encara: ell, com els Moncadas, després d'haver-nos dat
gran exemple de fortalesa, després d'haver trencat el mur,
s'inclinà pera que passessim, morí pera que visquessin.
Que Déu el tingui al Paradís!... Y ara, catalans, senyera
amunt! Sant Jordi y sempre avant!

He dit.
RAMON PICÓ Y CAMPAMAR

UNA EYCURSIÜ A POMPEI Y AL VESUVI
(Continuació)

Per sort, quan a Pompei se tractà de treure pedra de
molt endins, foren tals les dificultats, que's deixà la tasca, y
la colonia romana restà aleshores tranquila, sola, séns que
ningú pensés en ella ni la desvetllés de son somni de
mort.

No fou fins i5g2 que construint una cèquia pera pro-
veir d'aigua a Torre Annunziata se descobrí quelcom de
Pompei. Però no fou fins 1748 que's començà a parlar

ly
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seriosament de desenterrar les runes que per molts objec
tes trobats y pel descobriment d'Herculanum devien, séns
dubte amagar-se allí. El rey Carles III manà fer les exca-
vacions en tota regla. El sistema seguit eral de treure tots
els objectes y portar-los al Museu de Nàpols, que portà'1
nom de dit sobirà. Com se veu, no's feya esment a la ver-
dadera ciutat, es a dir, a ses cases, carrers y places, y això
que s'havien descobert l'amfiteatrey el teatre. Però en i86o
el savi Fiorelli fou comanat de la direcció dels treballs y
imposà'l mètode admirable que avuy dia se segueix. S'ha
tingut compte especial de desenterrar tots els carrers y
edificis, y s'han deixat (si al ras no's poden malmetre) els
objectes en llurs respectius llochs. En 1873 en Fiorelli
calculà que encara hi havia feina activa per 74 anys, ha-
vent-hi de gastar 5o milions de lires. Avuy falten encara
bons troços de les regions 1, II, ]II, IV, V y IX per des-
enterrar; se creu que ha d'esser lo més interessant, ja que
és el cantó més cobert per la capa de cendra.

Ab l'estudi que eminents geòlechs, entre ells el cèlebre
Ruggiero, han fet de les excavacions, s'ha pogut fixar
l'època y accidents del terrible fenomen, que nostre sim-
pàtich amich Plini s'oblidà en el tinter.

Per fruits trobats, per l'estat dels cups  per les àmfores
en que'ls romans melloraven y conservaven el vi, és fòra
de dubte que l'erupció fou a mitjans de Novembre del 79.
Començà a primera hora y durà uns quarts dies, augmen-
tant y minvant alternativament, fins arribar a l'últim es-
clat de 1orÇa. Sols aixís se comprèn que tinguessin temps
els pompeyans de fugir, emportant-se'n cavalls, carros y
tresors. Tots els esquelets humans que ara veurem en el
museu s'han trobat en cambres ben lluny del carrer y en
positures d'empènyer alguns un obstacle, y altres aixafats
per les parets enderrocades. Es això avinent ab els detalls
del fenòmen.

L'erupció del Vesuvi se decantà en primer lloch cap a
Ponent, llençant per damunt d'Herculanum, Oplonti, etc.,
una capa de més de 20 metres de gruix composta de sorra,
cendra, greda, tosca, leucita, etc. Hores després arribà
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l'erupció a Stabies y Pompei. A n'aquesta primera erupció
de les materies que acabo d'anomenar, y conegudes en
l.'encontrada pel nom de lapilli, ne seguí una altra molt
forta de cendra ab aigua, durant la qual pedres enceses,.
gitades pel volcà, topaven contra'1s edificis, y ensems escla-
tava una furiosa tempesta y queyen gran nombre de llamps,
quals rastres encara's veuen.

La cendra omplí les cases fins a l'alçaria de sis a vuit
metres. Damunt d'ella s'anà depositantterra que'n podriem
dir volcànica y més amunt terra vegetal. Aquesta fou més
tard conreuada. Vet-aquí per què la part superior dels edi-
ficis manca en general. Sols cap a la «Domus Vetio-
rum», el cantó que's comença ara a excavar-se conserva
alguna teulada, degut al major gruix que allí tingué la
cendra.

No fou donchs Pompei destruida pel foch ni per la lava,
que líquida té al menys i,000 graus, sinó colgada pels
lapilli y la cendra. Això explica per què sos habitants tin-
gueren temps de fugir y per què'ls que no ho pogueren fer
se tancaren en els llochs més reclosos, pensant lliurar-se
de l'inundament.

Però hem entrat al museu. Aguaitem què hi ha de bo.
No gaires coses, puix, com he dit, les principals (estatues,
frescos, objectes de vidre) se guarden al museu de Nàpols.
No obstant, hi ha en aquest una cosa interessantíssima: la
reproducció d'uns quants còssos humans. El procediment
que seguí en Fiorelli és enginyós: amortallats com foren
els infeliços per les cendres, que prompte s'enduriren,
llurs formes restaren en elles quan llurs còssos se polvori-
saren. En Fiorelli no féu més que treure'ls òssos y omplir
lo buid ab una pasta especial que, un cop freda, s'endu-
reix moltíssim.

Cinch són els còssos quals formes s'han pogut repro-
duir: una noya que porta un anell, dues dònes de costat
(una d'elles prenyada), un home en posició boca-terrosa,
y un altre ab les mans enlaire com si fes força pera aguan-
tar quelcom que volgués enfonzar-se. Tots ells estan des-
pullats, alguns porten a la mà objectes de valua.
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Ademés d'això, hi ha en el museu taules, àmfores,
pots, finestres, queviures carbonisats, calaveres, rithons,
és a dir, porrons, ab lo que ha quedat fòra de dubte que'ls
romans ja bevien a galet.

Eixírem al passadiç, y, acabant -lo, nos deixà ja dins
del poble: a la llarga via Marina.

Abans de donar un pas pera endinzar-nos en els carrers
de la ciutat deis morts, com anomenà lord Byron a Pom

-pei, d'un cop d'ull volguérem rebre 1'impressió, sentir
l'efecte que'ns produirien ses despulles.

Aprofitaré jo ara aquest moment pera donar una idea
general deis carrers y places. Ja entrarem després en els
edificis més remarcables.

En primer lloch, si'ns recordem de lo que he dit al
descriure l'erupció, se trobarà la raó de que Pompei sem-
bli una ciutat escapçada; se conserven quasi tots sos edifi-
cis, més pochs d'ells tenen cap, les teulades y els pisos
superiors manquen. En cambi, s'ha conservat magnífica-
ment la part baixa y a voltes els primers pisos: els carrers
tenen tot llur aspecte: empedrats ab troços de lava, ab
aceres, passeres, etc..En general, són estrets, però bastant
drets; a moltes cantonades s'hi veuen fonts públiques
ornades ab 1'esculptura o relleu en pedra d'alguna divini-
tat o animal. Se conserven en les parets una gran munió
d'anuncis y versos pintats en lletres vermelles. Se reco-
mana en alguns tal o qual candidatura: tenen altres el
caràcter de sàtires contra persones conegudes o costums
pompeianes, no sent petit el nombre deis que van més
enllà de les fites que prescriu nostra educació. Era ales-
hores costum generalisada transmetre les noves per tal
sistema: a Roma més tard hi hagueren troços de parets
destinats solament als anuncis o «paschini».

En conjunt, 1'impressió que causen aquells carrers
deserts, empedrats ab lloses fosques y formats per cases
séns portes ni fi nestres y quals parets han sigut esbocina-
des en llur part alta, és greu y fonda de debò. No passa ab
Pompei com ab els monuments de Roma, per exemple ,.
deis que sois se'n conserven troços petits, que'ns fan persò
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endavinar la grandesa de l'edifici a que pertanyien. No
passa com ab el fòt-orn rornanurn, del que n'admirem el
magnífich arch de Septimi Sever, les columnes deis tem-
ples de Vespasià y de Saturn, però qual recomposició nos
és impossible imaginar-nos, puix solament ne veyem bo

-cins que's tenen encara, per entremig d'altres grans edif-
cis que, com la basílica Jiulia y l'atri de les Vestals, estan
enrunats y convertits en pilots de pedruscall.

A Pompei no: Pompei fou amortallada per la natura-
lesa; y tots els moviments de la naturalesa, per terribles
.que sien, són annònichs: ella la colgà; ella mateixa la
•conservà: sois sa part alta, poch soterrada, ha sigut des-
truida.

A Pompei nos trobem ab una ciutat que té exactament
la mateixa distribució, proporcions y aspecte, goso a dir,
de quan tenia vida. Per tots els carrers que's passejaren
sos habitadors podem passejar- nos-hi nosaltres; a quasi
totes ses cases podem entrar-hi: trobarem encara en elles
eines y altres objectes; hi veurem ab fruició'ls magnífichs
mosaichs deis sois, els encisadors frescos de les parets tant

-originals, tant bells y que han donat nom a l'estil pom
-peyà; resarem en sos temples, quals ares encara's conser-

ven; nos divertirem en sos grandiosos teatres, coperto per
l'hivern y scoperto per l'istiu; si'ns plauen els deports
entrarem en l'anfiteatre, ont encara hi ha senyals deis
gladiadors; podrem visitar el forn d'un forner, discutir
y dir versos en el foro, banyar-nos y fer gimnástica en
les termes; recórrer . les tombes de la via dei sepolcri
(tafanejant els noms y oficis dels enterrats); ficar-nos a les
presons, aont encara hi resten les cadenes y els grills; en-
trar, si gosem, en una casa quals pintures no deixen dubte
:sobre qui (millor seria dir quina) hi vivia, y, finalment,
si tantes ganes ne tenim, fer lo que fa tot-hom, inclòs els
romans, quan fa temps que no s'ha fet, aprofitant les latrina
de darrera'l temple d'Apol.

Tot roman tal com era: tot está a punt, y caldria tant
sols cobrir les cases pera poder-les tornar a habitar, satis-
íent les necessitats de la vida moderna. Peraixò 1'impressió
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que causa Pompei és tant fonda: hi palpem tots els detalls
de la vida d'altre temps; quasi sentim el modo d'esser y
conversem ab sos habitadors, els hi sorprenem, se pot dir,
llurs existencies, séns veure per aquells carrers solitaris y
per aquells casals desguarnits ni una guspira, ni un mo-
viment de la vida de l'antigor. Tot nos apar nu y glaçat!
Sepulcre viu d'un còs mort! Sois d'en tant en tant cops
de coltell nos diuen que se'n desenterra un altre troÇ!

Nos extranya a Roma veure aguantar-se encara monu-
ments molt antichs, per entremig dels que hi serpentegen
tramvies elèctrichs: la vida ficant-se pel regne de la mort.
A Pompei veyem una ciutat romana que's desvetlla, que
ix de son vas, pera respirar de nou 1'halè de vida; però és
debades, que li falta l'ànima, y aquesta no li tornaran!

Per lo demés, Pompei no posseïa cap edifici que po-
gués posar-se en comparança ab els de Roma. No vol dir
això que non tingués de remarcables, com, per exemple,
l'amfiteatre; però s'ha de recordar que sa població no
passà de 30,000 habitants. Lo notable de Pompei y lo que
no's troba enlloch més és que sigui tota la ciutat lo que's
conservi. No'ns sorprèn per cap obra mestra d'arquitec-
tura; però'ns fa sentir y ens ensenya més la vida de l'època
romana que totes les despulles deis palaus del Cèsars.

Entrem, donchs, ja que'¡ guia'ns espera. Sent quasi
iguals les cases particulars, no'ns deturarem més que en
la prototipo de totes elles, ensems que la construcció més
remarcable de la ciutat: la domus vetiorum; però primer
nos caldrà fer esment y ficar el nas en alguns edificis pú-
blichs que'n són mereixedors.

Poch abans d'acabar la via Marina nos cridarà l'atenció
un que consta d'un gran pati al mig, voltat de 48 colum-
nes corinties. Es el temple d'Apol. Davant de cada una
d'elles hi havia una estatua. Sols una n'ha quedada. Al mig
d'un costat hi ha'l santuari, tretze esgraons damunt, el
pati, precedit d'un porxo format ab sis columnes.

ALFONS PAR
(Acabarà)

17



- 210 -

SECCIO OFICIAL

SOCIS ENTRATS DURANT EL SEGON TRIMESTRE DE 1902

SOCIS RESIDENTS

Francisco Sardà. —Viada Lluís Joseph M. — Rafel Domenech.—
Vicens Deu y Pausas. —Joan Tous y Case.—Francesch Mallol.-
Asher Huddlestone.— Joaquim Corominas.—Ramon Farrarons.-
Joan Duran.— Marian de Vilar y Fontcuberta. —Aleix Julbe y As-.
sencio. —Pere Reig y Fio!. —Angel Aguiló.—Ramon Pella y Tort.
—Manel Nonell y Sauri.—Joseph Pagès Cubinyà.— Carles Ventura.
— Antoni Valls. — Pere Castellety Pons.—Arthur Pedrerol. — Pau
Pascual y Pascual. — Pelegrí Rovira.— Pere Valihonrat.

SOCIS DELEGATS

Eladi Vila, a Alcoletge. — Ramon Arqués y Arrufat, a les Borges
d'Urgell.— Fidel Moragas, a Valls. — Joaquim Serret y Arbós, a Man-
resa. —Joan Berenguer, a Ripoll. —M.n. Jaume Bofarull, Pbre., a
Barbarà.

DONATIUS PERA LA BIBLIOTECA

De D. Ramon N. Comas: Excursió desde'! carrer de l'Avellana a la
torra del seny de les hores, pel donador.

De D. Joseph Maluquer Nicolau: els set folletos publicats per don
Joaquim Salvañà sobre alguns punts d'Historia Natural referents a
Catalunya.

De D. Aureli Campinany: les cançons catalanes La Atare de Déu y
Lo comte Garí.

De D. Romeo Mataro: Congresso interna^ionale Medico di Londra.
De ('«Academia Bibliogràfica Mariana» (Lleida): Certamen público,

celebrado con motivo del concurso de premios, etc. La Verge de les so-
gues, per D. Valer¡ Serra y Boldú.

De D. Joaquim Serret y Arbós: Ethologia de Manresa.
De Mossèn Joseph Gudiol y Cunili: «Nocions d'Arqueologia Sagra

-da Catalana, pel donador.
De D. Pere Marés Oriol : El corresponsal del coleccionista.
De D. Francisco Maspons Anglasell : Cartas sobre nuestra situación

política, pel donador.
De Mossèn N. Font y Sagué: Mapa de Catalunya, ab la delimitació

de les comarques naturals.

DONATIUS PERA'L MUSEU Y COL'LECCIONS

De D. Frederich Bordas: trenta sis fotografies.
De D. Joseph dc- Martí y Cardeñas: una rajola gòtica procedent

de Sant Pere de les Puelles.
De D. Salvador Dotres: tres goigs y una medalla commemorativa

del siti de Berga.
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De D. Joaquim Cabot: un cuadro comparatiu dels principals mo-
numents del món, sis fulles de calendari àrabe y un pesa- monedes.

De D. Francisco Monsalvatje: setze fotografies.

CRÓNICA DEI, CENTRE

JUNY DE 1902

SESSIONS OFICIALS

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA. — EI día 6 se va reunir Junta
General extraordinaria pera tractar del.11egat del Sr. Osona al CEN-

TRE EXCURSIONISTA. Presidí D. Ramon Picó y Campamar, qui donà
compte de les disposicions testamentaries de nostre malaguanyat
consoci, exposant que, si bé la Directiva no havia tingut cap incon-
venient en acceptar la biblioteca que havia pertanyut a l'eximi ex-
cursionista, va creure necessari assessorar-se de la Junta General
pera obrar en conseqüencia en lo referent a I'Observalos-i-Refuti i

que mana se construeixi, ab el producte de les seves obres, en el
turó de l'Home del Montseny, aont anys enrera'l CENTRE Excua-

SIONISTt hi havia fet alguns treballs. Després de discutir-se el ca-
ràcter d'aquesta disposició y tenint en compte que'ls treballs de
referencia varen haver-se d'abandonar per raons econòmiques, la
Junta General concedí per unanimitat un vot de confiança a la

Directiva pera resoldre aquest assumpte.
A continuació va celebrar-se la sessió preparatoria de l'excur-

sió a Manresa y Sant Benet de Bages que s'havia d'efectuar el se-
güent diumenge.

CLAUSURA DE L'Ex poslCló DE FOTOGRAFIES DE CATALUNYA.

Tingué lloch el dia 3o, havent presidit D. Rossendo Serra. Se

donà compte d'algunes proposicions encaminades a la creació de

museus municipals en les diferentes comarques de Catalunya; se
determinà les excursions que's farien durant l'estiu, entre les que
n'hi figuren per tots els indrets de nostra terra y altres punts de

I'extranger, y acabà l'acte ab un bell discurs del vice-president,
qui, després d'enaltir ¡'obra de l'excursionisme, féu ressaltar l'irn-
portancia de l'Exposició, que tant visitada s'ha vist dels que s'inte-
ressen per la cultura catalana; y després de donar les gracies als
que havien contribuit al major èxit de la mateixa, se donaren per
acabades les tasques de la primera part del curs pera tornar-les a
Començar ab el mateix entusiasme, passades les vacacions d'estiu.
La nombrosa concurrencia que assistí a n'aquesta sessió acullí ab
forts aplaudiments I'hermós parlament del Sr. Serra.
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CONFERENCIES

L'il • lustrat arqueblech D. Pelegrí Casades y Gramaixes va Ile-

gir-nos el dia 13 un notable treball sobre les iglesies velles de

Tona, estudiant -les fins en els niés petits detalls que ofereixen,
apuntant curioses notes històriques referents al poble, y, extenent-

se una mica més, ens donà una acabada idea d'aquell troj tant
interessant de la comarca vigatana. La conferencia del Sr. Casades,
a més del seu valor arqueològich, se fa recomanable per la forma

en que està escrita, Els que varen tenir el gust d'escoltar -la, tribu-

taren justíssims aplaudiments al dissertant a !'acabar sa lectura.

SOTA TERRA. — L'AVENCH DE SANTOU. — Davant de nombrosa
concurrencia, el dia 20 llegí mossèn Font y Sagué son treball
sobre l'exploració de l'Avench de Santou. Començà explicant les

supersticions que entre la gent del poble corren respecte de San-

tou. Va descriure de mà mestra l'hermós espectacle que ofereixen
les cingleres del Montgrony; el quadro pie de vida que's desen

-rotllà a !'efectuar els preparatius pera la desitjada exploració, y per

últim féu una interessantíssima relació de lo observat durant les

set hores que estigué a I'avench. Mossèn Font va ser molt felicitat
per la seva brillant conferencia, que dintre poch temps publica-
rem en el BUTLLETI.

GUIA ITINERARI DEL PIRINEU CATALÁ. — El día 27, D. Cèsar A.
Torras va llegir alguns fragments de la seva obra, pròxima a pu-
blicar-se, sobre'! Pirineu Català. El nom del Sr. Torras y sa com-
petencia, de tot-hom reconeguda, féu que's reunís en el local del
CENTRE una triada concurrencia desitjosa de conèixer la seva pro-
ducció de caràcter eminentment excursionista, en la que d'una
manera tant admirable descriu l'autor les valls y serres de l'extensa
regió pirinenca que comprèn. A !'acabar, el conferenciant fou
entusiastament aplaudit y felicitat. Esperem que la Guia del se-
nyor Torras vegi la llum pública, pera ocupar-nos-en .detinguda-
ment en la secció bibliogràfica.

EXCURSIONS Y VISITES

VISITA AL «LABERINTE». — Va realisar-se ' l día primer de mes.
Ieunits en el local del CENTRE cinquanta dos excursionistes, se
dirigiren a la magnífica possessió que té a Horta'I senyor marquès
d'Alfarràs, aon sigueren molt ben rebuts pel majordom, qui'Is
acompanyà per totes les dependencies de !'hermosa finca, fent-los
veure les mil curiositats allí reunides. Desde aquestes planes do-
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nem les gracies més expressives al senyor marquès per la bona

acullida de que varen esser objecte'ls nostres consocis.

EXCURSIÓ A MANRESA Y SANT BENET DE BAGES. — Hi varen

concórrer els Srs. Gaza (Alfred y Adolf), Rodríguez de Alcántara,

Vidal, Castellet (Eduard y Pere) Soler y Escofet, Reig, Pérez y

Pía ja.
Els quatre primers sortiren el dia 7 en el tren de dos quarts de

dues, y aprofitaren la mateixa tarda pera visitar lo que ofereix més
interès en la Ciutat de Manresa: la famosa Sèu, exemplar notabi-

líssim de l'art gbtich, el claustre romànich, Sant Miquel, Sant
March, el Carme, el pont vell, la còva de Sant Ignasi, etc.

El dia següent, en el primer tren, arribaren els demés excur-

sionistes, y junt ab els delegats Srs. Miró y Soler y March s'enca-

minaren a dos quarts de dèu cap a Sant Benet, aont el Sr. Soler

(D. Alexandre) va donar-los curioses explicacions de l'interessan-

tíssima construcció objecte de la visita.
Es de doldre que monuments de tanta valua artística com el

de Sant Benet de Bages se trobin en un estat de descuit tal, que

si no s'hi posa prompte remey les inclemencies del temps acaba-

ran ab aquella preuada joya romànica, quins claustres severs y

aclaparadors conviden a la concentració de l'esperit y ens trans-
porten als primers temps de la nostra nacionalitat. Convençuts
com deuen estar els actuals posseidors de [importancia del mo-
nument de referencia, no hi haurien de plànyer unes quantes
pessetes pera la deguda conservació, puig se tracta d'una de les
primeres fites de la civilisació catalana.

Havent retornat els excursionistes a dos quart de dues a Man-

resa, alguns entusiastes socis de la Lliga Regional varen tenir la
diferencia d'acompanyar-los en el dinar y a la visita que feren
després a l'arxiu municipal, aon foren rebuts pel delegat D. Joa-

quim Serret, que'Is ensenyà lo més interessant que allí's guarda.

Després d'haver firmat l'àlbum de visites, donaren un passeig per
la ciutat, d'aon n'eixiren a les sis de la tarda y arribaren a dos
quarts de dèu a Barcelona.

De tot cor agraim als il • lustrats delegats del CENTRE y socis
de la Lliga Regional les moltes atencions ab que distingiren als
nostres consocis.

VISITA A L'IGLESIA DE L'HOSPITAL MILITAR. — EI diumenge dia
15 va efectuar-se la visita, previament anunciada, a ('iglesia de
l'Hospital Militar. A dos quarts d'onze del matí, reunits els se-
nyors Gaza (D. Alfred y D. Adolf), Andreu, Comas(D. Ramon N.
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y D. Joseph IBI.°), Par (D. Alfons y D. Joan) y Rocafort, en
aquell santuari, pogueren admirar les pintures magistrals que'l
decoren, especialment les que són obra del quasi paisà nostre en

Joseph Flauger, deixeble predilecte del cèlebre pintor francès
M. David, el més gran artista que tingué l'escola neo-clàssica en
la nació vehina. Irrtportantíssima és la perspectiva que simulant
un retaule barroch omplena la paret del fons del presbiteri, y
molt ben entès també se presenten aquelles pintures que repre-

senten als quatre doctors de ¡'Iglesia en els angles del mateix
presbiteri dessota del cornisament de la cúpula, talment semblen
esculptures rellevades, com fa I'il-lusió de ser corpòreo aquell
altar, tenint un que fixar-s'hi per veure que no ho és; però l'ad-
miració pujà de punt en els visitants al fixar-se en la pintura de
1'esmentadacúpula. Aquella composició magna de figures presen-
tant una multitut de Sants y d'Angels davant cl trono de l'Altís-
sim, avalorada per un colorit brillant y vigorós, realment subjuga
l'atenció quant més un la contempla, y s'acaba per convenir que
és, séns dubte, una joya de l'Art que honorifica nostra ciutat.

Y pensar que aquelles esplèndides manifestacions del geni de
l'artista Flauger estan destinades a desaparèixer, apena de debò
l'esperit.

Per això una vegada més els socis del CENTRE tingueren de
doldre's de la proposada venda de l'Hospital Militar y consegüent
enrunament d'aquell edifici que guarda, entre altres objectes de
valor artístich, aquelles pintures que ab tanta delectació contempla
tot aquell qui té ocasió pera visitar aquella antiga iglesia del Se-
minari, primera casa de sacerdots de Sant Vicens de Paúl esta-
blerta a Espanya, degut al zel dels canonges Geroni Enveja,
d'aquesta ciutat, y Francesch Senjust, de la Sèu urgellesa en 1704.

VISITA A LES COL'LECCIONS DE D. ANTONI AMATLLER. -SC va
verificar el dia 22, havent-hi assistit una trentena de socis. Encara
que'l principal objecte era veure les valioses col • leccions de vidres
de totes les èpoques que posseeix el Sr. Amatller, la visita va
fer-se extensiva a les dependencies de la sumptuosa casa que
habita nostre distingit amich, qui, ab aquella amabilitat que en
ell li es tant propria, va acompanyar ais visitants, donant -los tota
mena d'explicacions referents a la construcció d'aquell hermós
palau, aon la riquesa va sempre unida ab el gust més delicat.
Remerciem al Sr. Amatller les moltes atencions que va tenir
envers els excursionistes.
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'Nocions d'Arqueologia Sagrada Catalana, per JOSEPH GUDIOL Y

CUNILL, PBRE.

L'il • lustrat conservador del museu episcopal de Vich y soci
delegat del CENTRE. EXCURSIONISTA DE CATALUNYA en aquella

ciutat, acaba de publicar un llibre interessantíssim que llegiran ab
vera fruició els aimants de l'art de nostra terra. Aquesta obra,
Ilorejada ab I'únich accèssit (5,000 pies.) concedit en el Concurs
Martorell de 1902, el seu autor la titula modestament Nocions de
Arqueologia Sagrada Catalana. Al nostre eniendre, més que
unes nocions, constitueix la publicació de mossèn Gudiol un
tractat acabadíssim de ciencia arqueològica, com pot veure -s del
contingut de la mateixa.

Apart del capítol preliminar en el que estudía'1 concepte,
importancia, divisió y desenrotllament de l'Arqueologia, dedica'ls
dos primers capítols ala Protohistoria, ocupant-se en els següents
en l'examen de les Antiguetats Gregues y Romanes; estudi molt
a propòsit, perquè, com diu l'autor, volent donar les noticies més
complertes possibles y ajudar el coneixement de nostre gloriós
passat y del cambi que en tot operà'l Cristianisme desde sa apa

-rició, era convenient donar unes curtes notes sobre aquella mate-
ria, encara que directament no tinga sempre relació ab les crea-
cions religioses.

Paria després de l'art cristià, del que'n fa una herniosa apo-
logia, examinant els diferents períodes o fases en que's presenta;
el llatí-visigot, el romànich, gòtich o ojival y renaixement, y es-
tudía en quiscun d'ells l'Arqueologia artística, literaria y Icono-
grafia, passant revista de lot lo que comprenen aquestes branques
de la ciencia arqueológica, com són les meravelloses construccions
arquitectòniques que en els segles mitjos aixecà la fe cristiana,
esculptura, pintura, indumentaria, epigrafia, bibliografia, etc.

A tractar de l'art romànich y gòtich, ab molta oportunitat fa
notar el caràcter propri ab que's manifésta en la nostra regió; ca-
ràcter que coinçideix ab l'engrandiment polítich de Catalunya y
que va decayent quan aquesta perd la seva personalitat que li
donava vida.

Recomanem a tots els excursionistes aquesta interessant
obra, que a més del seu valor intrínsech està molt ben presen-
tada; forma un volum de 647 planes, il-lustrat ab 176 gravats y
està escrita en una forma senzilla y agradosa.

C. R.
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Com diem en altre lloch, el dia 3o de Juny va tancar-se l'ex.
posició de fotografies de Catalunya, que tant ha cridat l'atenció
durant els dos mesos que ha estat oberta. A tots els que directa o
indirectament han contribuit al major èxit de la mateixa, els ho
agraim de veres; agraiment que fem extensiu a la prempsa periò-
dica, que va ocupar-se'n fent-ne ressenyes molt encoratjadores
pera nosaltres.

Aquesta Exposició segurament haurà donat resultats ben posi
-tius. Entre alguns socis ja s'ha iniciat l'idea de fer-ne una publi-

cació acompanyada de monografies; més pera portar-la a terme
se necessita un capital de qúe'l CENTRE no pot disposar. Si's
rebessin algunes adhesions més a n'aquesta idea contribuint ca-
dascú, en lo que bonament pugui, a sufragar els gastos que això
ocasionaria, no hi ha dubte que dintre de poch temps tindriem
completat l'àlbum pintoresch Monumental de Catalunya, que
anys endarrera havia començat l'Associació Catalanista d'Excur-
sions científiques.

Acaben de perdre un altre excursionista eminentíssim, Mossèn
Cinto Verdaguer (A. C. S.). Mori'l dia io del passat mes a la torra
Joana de Vallvidrera, després de llarga y penosa malaltia.

Feya poch temps que, atesos els seus mèrits, havia sigut nom
-brat soci honorari d'aquest CENTRE. Era un poeta enamorat de

la Naturalesa, que descrivia d'una manera magistral en els seus
poemes. El Canigó podem dir va ser fruit de les moltes excur-

sions fetes al Pirineu català, que havia recorregut pam a pam.
Sempre tingué gran estimació al CENTRE L'xcuRsioNISTA, ha-

vent publicat algun treball en els anuaris. La Junta Directiva
acompanyà corporativament les seves despulles y acordà posar
el retrat de l'insigne cantor de l'Allhnlida en la galeria d'Excur-
sionistes ¡Ilustres, en quin acte se llegirà la seva biografia.

El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA sols se declara responsa-
ble de lo contingut en la Secció Oficial del seu BUTLLETÍ, deixant ínte•
gra als respectius autors la responsabilitat dels treballs firmats.

Barcelona.—Tip. L'Avenç: Ronda de l'Universitat, 2o.=1'eleton 115
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