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RECORRENT LA COMARCA DE(, SOMONTANO
(Continuació)

CAS VAS

De Sant Miquel de Foces a Càsvas s'hi va ab molta facilitat.
Un corriol a travers d'una serralada de poca alçada nos hi portà
ab cinch quarts d'hora de camí.

A Càsvas, son famós monestir romànich fou fundat, en I I j3,

per la comtesa de Pallars, Na Oria. Lo Iloch es pla y a propòsit
per bons conreus.

Una gran plaça enfront lo monestir li dóna caràcter de gran-

desa. En ella s'obre la porta de la iglesia, extraordinariament

ampla y formada per una serie d'archs èsgrahonats, plens d'orna-

mentació. Es d'un conjunt molt elegant. Los motius ornamentals
són variats en aquesta porta.

Examinàrem les pedres de les parets exteriors de Càsvas, ano-
tant -hi algunes senyals de picapedrers o llombarders, que a conti

-nuació donara:

___	 N
RP

També comparant les senyals de les sues pedres ab les del cas-

tell de Montçó, cony havem fet ab les de Foces, n'hi remarcàrem
cinch d'iguals: la B ageguda, les dugues ratlles paraleles, l'àngul
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agut que li segueix en nostre làmina, la P, y la X o creu de Santa
Eularia, que lo Sr, Lamperez pretén esser de procedencia barcelo-
nina, no sabem si ab prou fonament '.

Ab dotze senyals de picapedrers, trovar-n'hi cinch d'iguals, ja
es molt remarcable.

La iglesia d'aquest monestir, no estaria gayre bé gens desfigu-
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CASVAS: PORTA ROMÁNICA DEL MONESTIR

rada en son interior, si no haguessin construït lo cor de les mon
-ges al cap de vall de] creuher. Exteriorment presenta completa la

sua absis, romànica del millor gust.
Segurament la comtesa de Pallars, Na Oria, al fundar lo

monestir de Càsvas, tingué idea d'instituir una iglesia sepultura
per los comtes de Pallars. Es dir, que, lo obrat per los reys d'Aragó
a Sant Joan de la Penya, per los de Nabarra a Sant Salvador de
Leyre y per los comtes de Barcelona en Santa María de Ripoll,

i) Lamperez: Ilisi. arq. trist. Taula de la p. 55.
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sembla voler-se iniciar en lo monestir de Càsvas per ella y son
fill lo comte Ramon.

En 1178, segons diu lo P. Ramon de Huesca (v. VI, p. Igg),

Oria, tancada en lo monestir de Càsvas, II donà les viles de Càsvas
y de Morata, que li havien pervingut per heretament, la almunia

Clixé de',r,riwe Smpervía

CASVAS: ABSIS DE LA IGLESIA DEL CONVENT, AB LA SUA

COMUNITAT PRESIDIDA PER L'ABADESSA

La Roya y altres béns. En 1178, o en 1182, ' també obtingué lo
monestir los llochs de Peralta d'Alcofea y Torres d'Alcanadre.

i) En lo Teatro histórico de las iglesias de Aragón, trovem una contradic-

ció en les dates de la donació de Peralta y Torres, puix en una part diu que

los donà la comtesa Oria en ¡178 al fer son darrer testament y en altra que los

cedí lo bisbe d'Osca Esteve en i i8-,.
També axò mateix contradiu la data del t t 77, que s'assenyala com la de la

mort d'Oria de Pallars, la fundadora de Càsvas.

En 1295 la Abadesa d'aquest convent exercia jurisdicció a Càsvas, Sieso,

Bierage, Peralta d'Alcofea, Torres d'Alcanadre, Torrellyon, Luabuer, la Roy,
y tonifreyt. Paga ya al Rey, per son monestir y vassalls, un tribut de 5oo sous
jaquesos, en la Pasqua de Resurrecció, en l'any 1339. (Registre 868, foli 36,
A. C. A.)
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Al. morir la comtesa Oria, hi fou allí enterrada, d'igual mane,
ra que son fill Ramon Roger, en 1187, y altres dos personatges de
la mateixa familia, quals noms desconeixem, Estigueren soterrats
en dugues sepultures que existien en lo matxó de la iglesia de la
part de la Epístola. Prd, se derrocaren, en lo segle XVII, per cons

-truir-ne altres de fusta als costats de la nau principal. Los blasons
heràldichs pintats en ells, són una capciositat del segle XVII,

Ciixé de 31arian Supervi,

CASVAS: UN ANGUL DEL GLAUST!tE DEL MONESTIR

puix en los tres escuts posats al sepulcre de la Comtesa, hi aparei-
xen, en lo del mitg, les barres de la reyal casa d'Aragó, en lo d'un
cantó un quadriculat ab quadros mitj blanchs y mitj negres, y en
lo tercer, quatre quarters, dos d'ells ab barres horizontals y los al-
tres dos ab una creu. En fi, que no hi sapiguerem distingir lo bla-
só de la àguila de dos caps, únich conegut com a propri deis com-
tes de Pallars.

Al interior de Càsvas també hi han detalls interessants de la
vella construcció, especialment en los claustres, quals arcades, bar-
reja de ggdtich y romànich, indiquen una època posterior al se-
gle XII, ço es, en ple segle XIII.

Tant prosperà lo monestir durant lo segle XII, que en 1204

sortiren d'ell dotze monges ab D. Arsendis pera fundar un con-
vent de la propria ordre de Cister, segons regla de Sant Benet, a
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Tamarit de Litera, a despeses de D .  Elvira, comtesa d'Urgell. Lo
bisbe de Lleyda, Gombau, havia donat per tal fundació una igle-
sia sots advocació de Sant Hilari.

En 1331 hi havien a Càsvas unes quaranta monges, distingint
-se per pertànyer a les més altes families d'Aragó y Catalunya.

Era abadessa de Càsvas, en 1314, Elvira d'Antillon, tia de Te-
resa d'Antillon la muller del infant Anfós d'Aragó, qui entrant a
esser comtesa d'Urgell, cinch dies avans de regnar a Aragó, morí
(28 d'Octubre de 1327). Teresa d'Antillon legà dèu mil sous a Càs-
vas y hi fundà una capellanía.

No s'ha d'estranyar, donchs, que s'hostatjassen a Càsvas reys y
prínceps de la casa d'Aragó, assenyaladament Anfós III de Ca-
talu,-ya y IV d'Aragó, nebot de dita abadessa D .  Elvira d'An-
tillon. '

Lo gran conqueridor de Napols, Anfós IV de Catalunya y V
d'Aragó, passà a Càsvas los dies 21, 22 y 23 de Septembre de 1418.

Desde allí anà a «les encontrades de la vall de Nocito», ahont hi
caçà una onsa. De Càsvas, lo 24 passà a MontÇó per la Perdiguera
de Pertusa .

En la solitaria vall de Nocito, ja dintre la serra de Guara, hont
vehern que hi havia onses durant lo segle XV, s'hi troven avuy
cingiars. En lo present any Igoy, aquestes besties s'han reproduhit
més que en temps precedents, no sois en les montanyes d'Aragó,
sinó en les del Pyrineu de Catalunya y de Nabarra'.

Corresponent, la abadessa de Càsvas, al afecte deis Sobirans
de la Casa d'Aragó, no dexava d'ajudar-los en les sues empreses.

i) Anfós d'Aragó, en 1317 (24 de Maig), quan sois era infant, se! trova a

Las Cellas, població que es camí de Càsvas, ahont tal vegada aniria. Dos anys

després, en i3 ig, havent fet nit a Las Cellas, passà a Càsvas, estant-hi los dies
6 y 7 de Febrer.

2) Itinerario del Rey Don Alonso de Aragón el que ganó Nápoles, per A.

Gimenez Soler, p. 17.
3) Feya molts anys que en la vall d'Aran no s'havien vist cinglars. Més en

aquest de 1909, cassadors francesos ne tiraren unes parelles als boschs de

Luxon. Mes, com les terres d'Espanya reunexen millors condicions per dits
animas, ells s'hi han corregut, desemparant les serres de França. També en lo
mont Higa (Nabarra), en 1909. se n'hi han corregut parelles de les montanyes
de Leyre, havent-s'hi reproduhit molt. Y tot passant per aquest lloch, en nos-

tre itinerari de Pamplona a Jaca (g de Juny de tgog), nos explicaren lo fet uns

Companys de diligencia. Afegint que, en altre terme nabarrés en que axò ma-

teix hi havia succehit, los vehins prengueren la resolució de llençar-hi pa-
relles de llops, perquè esguerressin les cries dels cinglars. ¡Vaja un remey,
ben pitjor que la malaltía!
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Declarà Joan II, quan les famoses guerres catalanes, en l'any
1464, que «la dita venerable Abadessa, proceynt en aço la voluntat
e consentiment nostres, ha tengut en nostre servey esignantment
en lo siti de Leyda, certa gent de cavall e de peu».

La importancia d'aquest monestir decaygué en la Edat Mo-
derna. Ses valioses rendes subsistien per ço en 1624, en qual any
encara corresponian a la Abadessa, los nomenaments d'arcaldes
deis pobles de Càsvas, Torres d'Alcanadre, Peralta d'Alcotea, Bier-
ge, Sieso y Yaso.

Les monges de Càsvas no tingueren clausura fins al Concili
de Trento. Avuy la comunitat se sol compondre d'una dotzena de
monges.

FRANCESGII CARRERAS -' CANDI
(Continuará)

L'APLEC EXCURSIONISTA DE POBLET

26 JUNY DG 1910

T AL

com s'havia anunciat, s'ha celebrat el primer aplec excursio-
nista català en mig de gran entusiasme y de l'èxit més falaguer.

Ha resultat un acte verament corprenedor y rublert d'encoratj adores
esperances al veure com s'ha respost a la crida llançada pel nostre CEN-

TRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. Feia goig de veure aquella ani-
mació que per uns moments interrompia -1 quietisme en que quasi
constantment roman 1'avui solitari monastir de Poblet! Era realment
una nota alegre y simpàtica • 1 veure, per entremig d'aquelles despulles
de passades grandesès, trobar-se companys vinguts de diferents en-
drets, donant-se franques encaixades de germanor, tot sentint ba-
tre llurs cors a impulsos d'uns mateixos sentiments!

Més de cent cinquanta foren els excursionistes aplegats a redós
d'aquell notable monument, que passaren el matí d'aquell dia visi-
tant aquelles venerades ruines, entafurant-se per tots sos llocs, apro-
fitant les facilitats donades per la Junta Provincial de Monuments de
Tarragona, y escoltant les explicacions de diferents companys ben co-
neixedors de la vàlua y de l'historia d'aquelles hermoses construccions.

Allí, voltant per aquells meravellosos claustres, tinguerem la sa-
tisfacció de veure y saludar a diferents companys vinguts de diverses

i) Registre 3379, f. 79, A. C. A.
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comarques de la nostra terra. Entre ells ens cal recordar els Srs. Ar-
deriu, Pereña y Morera y Galicia, ab una nombrosa representació del
«Centre Excursionista de Lleida»; D. Oleguer Miró y mossèn Soler y
March, ab altra també ben nutrida del «Centre Excursionista de la Co-
marca de Bages»; els Srs. Montllor, Bedós, Saló y molts altres del
((Centre Excursionista del Vallès»; el Sr. Ferraté, presidint altra nom

-brosa comissió de la Secció Excursionista del «Centre de Lectura de
Reus); els Srs. Ruiz Porta, secretari de l'«Arqueològicá Tarraconense»,
y Joan Solé, ab una representació de l'agrupació excursionista de dita
ciutat; una comissió d'excursionistes de Montblanc, capitanejada per
l'infadigable catalanista Sr. Poblet; D. Narcís Cuyàs, portant la re-
preser^tació de la Secció de Sports y Excursions del «C. A. de D.
del C. y de I'I», de nostra capital; els individus de nostra Junta Di-
rectiva Srs. Torras, Massó y Torrents, Miret, Parés y Botey; y dife-
rentes senyores y senyoretes que • ns honraren ab llur presencia, do-
nant una nova nota de color, alegría y jovenesa an aquella simpàtica
festa.

)esprés del mig-dia, tots els excursionistes, que s'havien anat
escampant per aquells deliciosos encontorns de Poblet y de les masíes
y xalets de dalt de l'Espluga, s'aplegaren novament a l'Hotel de Vi-
lla Engracia, ont els fou servit el dinar a l'aire lliure en mig de la més
franca cordialitat y del més pur companyerisme.

Llàstima que-1 temps anava transcorrent y era precís començar
a pensar en la despedida y el retorn de tots els que allí estavem con-
gregats. Ab tot, no podiem pas fer-lo sense que se sentís una veu au-
toritzada que pogués parlar en nom de tots, expressant lo que tots
pensavem y sentiem. Y aquesta veu se féu sentir. Abans d'aixecar

-nos de taula, el nostre benvolgut president, D. César August Torras,
que, junt ab els demés representants de centres, seccions y agrupacions
excursionistes, presidia aquell acte de germanor, va parlar-nos ab sa
veu franca, entusiasta, sempre encoratjadora, dedicant una pietosa
recordança als excursionistes ilustres que la mort ens ha arrabaçat,
y fent remarcar la trascendencia y 1'importancia que ha tingut, té y
ha de tenir l'excursionisme dins del moviment cultural y constructiu
de la nostra renaixenta Catalunya. Ab paraula convincenta • ns féu
recordança també de l'historial societari excursionista, enaltint les
tasques que vénen realitzant els centres y seccions excursionistes
de nostra terra, parlant -nos d'aquelles altres societats excursionistes
avui malhauradament desaparegudes, com les antigues de Tortosa
y de Tàrrega, y fent veure la necessitat d'un acoblament germanívol
de totes elles a fi de no malograr empreses, iniciatives y activitats
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que potser ab el sol esforç individual o aillat romandrien xorques,
inútils, sens resultats positius. D'aquí —va afegir el Sr. Torras—la
necessitat de procurar la creació y enfortiment de centres excursio-
nistes comarcans y la conveniencia d'ajuntar llurs esforços en obres
generals, fent tasca colectiva y profitosa, ajudant-se mutuament, fent
continua vida de relació y treballant sempre en honra y profit de
nostra aimada Catalunya dins de les tasques y finalitat propria de
l'excursionisme català. Per això — continuà • 1 Sr. Torras — y a fi

de que no passi desapercebut y sens fruit aquest aplec, se us proposa,
pera l'any vinent, la celebració d'un Congrés Excursionista pera trac-
tar de qualques coses pera nosaltres ben interessants, com poden ser-ho,
entre altres, tot lo referent a la toponimia de nostra terra, a la confec-
ció de guies comarcanes, a l'estudi de la delimitació de les comar-
ques catalanes, y a tantes y tantes altres que-ns deuen forçosament
interessar y que podran determinar les comissions organitzadores
de dit Congrés y dels demés que puguin anar-se celebrant. Acabà •1
Sr. Torras el seu parlament dedicant paraules de remerciament a tots
els que havien concorregut an aqueixa hermosa festa de germanor, y
principalment a les representacions de societats y seccions excursio-
nistes que havien respost a la crida del CENTRE EXCURSIONISTA DE

CATALUNYA, y a les gentils senyoretes que ab llur presencia havien
hermosejat aquell acte, contribuint a son mellor èxit y animació.

Un general aplaudiment coronà, a tall d'adhesió, el parlament
del Sr. Torras. Tot seguit varen reunir-se -ls representants de totes les
entitats allí presents, acordant que l'any vinent, per la primavera, se
celebri uií-i Congrés Excursionista a la ciutat de Lleida, formant la seva
comisió organitzadora • ls presidents de totes les associacions excur-
sionistes catalanes que s'adhereixin a dita idea.

El temps havia passat desapietadament, y tothom emprengué •1
retorn vers l'Espluga de Francolí pera dirigir-se a llurs respectives lo-
calitats. Sols els companys de Lleida • s quedaren a fer alguna passe-
jada per aquells encontorns, aprofitant el temps que-ls quedava
abans de marxar el tren que • ls havia de retornar a llur ciutat. Tots
els demés, a peu o en carruatge, se dirigiren a l'estació de l'Espluga,
marxant ab el tren de les 4.41 de la tarda.

La festa estava termenada: ab recança -ns anavem despedint de
nostres companys de Reus y Tarragona, de Manresa y de Sabadell;
però, ab tot, l'animació continuava dins del tren tot atravessant les
pintoresques vessants del Gayà y la plana del Penadès, parlant ale-
grement de plans y excursions y fent vots pera • 1 mellor èxit y feliç
realització de la nova tasca que-ns havem emprès.
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En conjunt va resultar una festa altament simpàtica y encorat-
jadora, que fa esperançar una bona cullita. Contents y satisfets po-
dem estar els del CENTRE ExCURSIONISTA DE CATALUNYA: la nostra
crida afectuosament acullida, la festa de germanor feliçment celebrada,
ha de donar els seus fruits. Ab ansies falagueres estem ja esperant la
cele."-ació del Primer Congrés Excursionista Català. Mentrestant no
cal desmaiar ni restar inactius: la nostra tasca a realitzar es tant gran
o més que la que ja portem realitzada: ajuntem els nostres esforços,
y la portarem a fàcil terme y profitosament. L'èxit de l'aplec de Po-
blet així • ns ho fa esperançar: ell ha de ser el fonament de noves
obrer; ell ha de constituir una fita remarcable en mig la via esplen-
dor:ra que va fent l'excursionisme català.

Thls ens resta afegir aquí que van adherir-se per escrit a dita festa
el «' _lb Montanyenc», de Barcelona; la Secció Excursionista de eCa-
talr. _ 7a Vella», de Vic; la del «Centre Obrer Català », de Mataró; la
Secc .• del Canigó del «Club Alpí Francès»; y Mr. Jules Delpont pels
exc.onistes de la Catalunya francesa. A tots ells grans mercès.

BIBLIOGRAFIA
Durant aquest darrer trimestre s'han rebut diferents obres y publicacions

ab deltí a la Biblioteca del nostre CENTRE EXCURSIONISTA. Entre Varies altres
de menys importancia o menys relacionades ab les tasc1ues y finalitat de la nos-
tra entitat, cal esmentar les següents, a les que dediquem unes curtes notes bi-
bliogràfiques.

San Pedro de Casserras, por FRANCISCO MONSALVATJE Y FOSSAS.—Giro-
na. Estampa ele Dalmau Caries y Comp. a. IgIO.

Senyalada ab el número XX de la seva important colecció, el senyor Mon
-salvatje acaba de publicar aquesta nova obra, composta de més d'un centenar

de planes y varies làmines soltes, fent l'historial d'aquell venerable monument,
avui mig enrunat. En ella ressenva totes les vicissituts de l'antic nionastir, edifi-
cat sobre les despulles de l'antiquíssim castell allí construït en temps dels romans
pera vigilar el pas del Ter y l'entrada a la plana ausetana, acompanyant un ex-
tracte de la descripció artística que, deguda a la ploma de nostre company don
Josep M. a Pencas, va publicar-se temps enrera en aquest nostre BUTLLETÍ. De-
dica especialment un capítol a tractar de la fundació de] renomenat monas tir de
Casserres, deguda a la familia Cardona, .y altre a parlar de sa importancia y pos-
terior decadencia; acabant ab una ressenya y notes de sos priors, y un apèndix
documental.

Es, en conjunt, una obra força interessant, que constitueix un acabat estudi

26
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del monastir de Sant Pere ele Casserres, avalorant les tasques d'investigació his-
tòrica a.que ve dedicant-se el Sr. Monsalvatje, a qui tant dèu la cultura del
noatre poble per ses desinteressades y notables publicacions.

Dietari de 1'Antieh Consell Barceloní. — Publicat per l'Excm. Ajunta-
ment Constitucional de Barceiona.—Volum XII —Estampa d'Henric y C.B.

Any T9ro.

Recentment ha sortit aquest nou i elum del conegut Manual de Novells
ardits, que per iniciatives del nostre company Sr. Carreras y Candi, iuntameet ab
el Sr. Schwartz, ve publicant la nostra Corporació Municipal. En aquest volum
se comprèn el període de 1636 a 1641, ben trascendental pera la nostra Catalunya;
per lo que, donada la índlola d'aquesta obra y son especial caràcter de monument
documental, se fa inútil ponderar la so ya importancia pera tots els qui • s pre-
ocupin del passatydel'historia de nc•stra patria,tant flagellada en aquelltemps.

Aquest volum, acompanyat, com els demés, deis corresponents Index, en
res desmereix deis anteriors, venent -se pel seu preu de cost a raó de 8'5o pes-
setes l'exemplar.

Molt es de desitjar que per res s'interrompi l'obra altament natriètica
y educativa que ve realitzant el nostre Ajuntament ah la publicació d'aquesta
benemèrit a obra, reflexe ele l'historia gloriosa de la nostra benvolguda Barcelona.

Crónica de la Fiesta del Arbol en 1909.— Director: S. Panisz Ancauf.
— Tallers de Josep Casamaló. Barcelona..

Ha aparegut aquest important anuari de l'eAsociación de los Amigos de la
Fiesta del. Arbolo (any XII de sa publicació), que en res desmereix dels anteriors
en quant a son contingut y a sa presentació. En ell van ressenyats, junt ab varis
articles, tots els actes oficials o festes de l'arbre celebrats durant l'any a Espanya,
de les quals n'hi 1,a més d'una trentena que corresponen a Catalunya. Dita res-
senya está acompanyada clima informació gràfica que l'acaba de completar,
posant-nos tot plegat de manifest lo que es, y sobre tot lo que podria ser, aquel
ta simpática festa creada en defensa de les nostres arbredes y boscuries, que mans
egoïstes y governs ineptes vénen arrasant.

Anuari de 1'c(Institut d'Estudis Catalans u. Any i9o8.- -Tip. Henrich
y C. a. Farcelona.

Altre nou volum ha vingut a enriquir la vistosa colecció d'obres publicades
per aqueixa docta corporació baix les iniciatives y especial protecció de la nostra
Diputació Provincial. En ell van compreses la Memoria dels treballs realitzats
durant l'any per l'ednstitut», la proposta de la creació de la Biblioteca Catalana,
y una serie d'informes pel mateix emesos en diferentes qüestions que l'afectaven.
Segueixen després una tanda de treballs pertanyents a les quatre seccions
d'Arqueologia., Historia, Dret y Literatura, entre • Is que figuren: Las Cuevas
de Serinyá y otras estaciones Prehistóricas del NE. de Cataluña, per M. Cazurro;
Les Excavacions d'Empuries, por J. Puig y Cadafalch; Els Castells catalans dè la

Grecia continental, per A. Rubió y Lluch, y altres d'innegable vàlua; acabant ab
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la seva Crónica de l'any, referent igualmenta dites quatre seccions en que avui

resta dividit 1'.Enstitut. La presentació de l'Anuari, per ses bones condicionsy bon

gest, es un nou títol en son favor.—R. V. E.

CRÒNICA DEL CENTRE
JUNY DE 1910

J1;NTA GENERAL ORDINARIA Y DE SECCIONS

El dia zo d'aquest mes va tenir lloc la Junta General reglamentaria, proce-
dint-^c a l'aprovaci5 de l'estat de comptes presentat pel senyor tresorer, que
dóna. _:n resultat satisfactori, y a l'elecció d'individus de la Junta Directiva,
que h-, quedat constituïda en la següent forma:

D. Cèsar A. Torras, President; D. Eduard Vidal y Riba, viF-lresident; don
Juli','intró, Creso; er; D. Fidenci Kirchner, secretani primer; D. Martí Botev y Puig
serrei.:;i ss;on; D. Alfons Oliveda, D. Francisco X. Parés, D. Joan Rosals, don
Joaquim Miret y Sans, D. Josep Amat y D. Guillem de Barnola, vocals.

Després de breus paraules dels Srs. Galbany y Parladé y Vidal referents a
l'aplec excursionista que s'havia de celebrar pocs dies després, va ab ecar-sc la
sessi ,.

Seguidament va reunir-se la Secció de Sports de Montanya, com varen fer

ho també dins d'aquests dies les demés que estan constituïdes dins del CENTRE,

procedint a l'elecció de càrrecs de les llurs Juntes respectivos, que han quedat

fornades de la següent manera:

SEcció FE FoLx-i.osa: D. Ramon Miquel y Planas, /resident; 1D. Joaquim

Pena, viç-president; D. Manela Fina y Vergés, secretari; D. Ignasi Carsi, viF-
sécretari; D.a Adelaida Ferré y D. Alfred Gaza, focals.

Srcció na SFORTS DF MONTANYA: D. Manel Miret y Maimir, /resident;;
D. Guillem (le Barnola, viF- president • D. Lluís Coll, (resorer; D. Josep Tatxé, Nc-

cretari; D. I.lufs Balcells, I). Enric Ribera y D. Joaquim Artés, vocals.

SEcció DE GEOGRAFÍA FfsrcA Y GEOLOGÍA: D. Francisco Novellas, presi-

deat; D. Josep Salvany, viF-president; D. Melcior Marcer, secretari; D. Joan

Rosals y D. Frederic Wynn, vocals.

SECCIÓ n'ARQUITECTURA: Pero Domenech y Ponsa, president; G. Marto-

rell y Tarrats, viç-presidents Josep M. Miró, secretari; Esteve Porta, tresorer;

Ferran Tarragó, arxiver; Benvingut Rius, Alfons Barba y Adolf Florensa, vocals.
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La Secció de Fotografía queja constituïda tal cons ho quedó, després de la
seva reunió de 26 de lanar últim.

SOCIS ENTRATS DURANT EL SEGON TRIMESTRE D'AQUEST ANY

Residents: Francisco G. Goerlich.— Guillem T. de Guillem García.—An-
toni Fortet y Pascual. — Esteve E. Feliu.—Francesc Milà y Galimany.—Eu-
sebi Torras y Padrós.--Jaume Garrosset y Canallas.— Frederic Fontrodona. -
Primitiu Giménez de los Galanes y Badías. —Ramir Iiortet y Cisteré: —Francesc
Fàbregas y Mas.—Erasme Busquets.—Pere Giralt y Monteys.— Just Arguïlós
y Lopeña.-- Camil Solé.— Pere Mani.— Bartomeu Sabati. —Manuel Guitó.-
Oriol Martí.—.Joana Ducoulombier de Martí.—Juan Grau.—Domingo Baró
Mas.—Ramon Torre Clos.—Bernat Suñol y Cararach.

Delegats: Antoni Marquès, a Las Palmas (Canaries).— Pzlai Fontserè y
Eberhard, Sort (Lleida).

EXCURSIONS

A TÁRREGA, VILAGRASSA, VERDÚ, CIUTADILLA, VALLFOGONA DF RIUCORB,

VALLBONA DE LES MONGES Y >1'I ONTBLANC.—El dia 24, ab el primer tren del matí,
sortiren cap a Tàrrega diferents consocia pera efectuar aquesta excursió, força
interesar. t. Entre ells hi havia ls experts aficionats a la fotografía D. Juli Soler,
D. Gabriel Roig y D. Joan Roig, y el director d'aquest BIaTLLETí, D. Eduard
Vidal. L'objecte principal de la mateixa era visitar aquella serie de típiques po-
blacions compreses entre la Sagarra, la Plana d'Urgell y la Ccnca de BarLarà,
estudiant els llurs notables monuments arquitectònics. De Tàrrega visitaren cu-
rosament l'antiga casa Sobtes, ab sos -()tics finestrals, l'ar.tic palau dels margee-
sos de la Floresta, elegant construcció del segle xiii, y la veïna capella de la Sa-
grada Familia, ab interessartíssim sepulcre, igualment proprietat de dita fami-
lIa Sohfes; la part vella de la població, ab ses típiques porxades o escnberts; yla
seva iglesia parroquial, de seriós aspecte, grans dimensions y vuitavat campanar.

La mateixa tarda, varen visitar la veïna població de Vilagrassa, ab la seva
iglesia romànica, que conserva una hermosa portalada del segle xiii.

L'endemà, a primeros hores del matí, varen sortir en carruatge per la carre-
tera de Montblanc, agafant el brancal que condueix a Verdú, vila distant q kms.,
de típic aspecte, ab una notable iglesia ab portada del sogle xiii, son castell
senyorial ab altívola torra del 'homenatge, esbelta rarnbi a gótica y bells finestrals,
y les seves muralles, segell de passarlcs grandeses. De Verdú •s dirigiren a Ciu-
tadilla, prop l'encreuament de les carreteres de Tàrrega a Montblanc y de Vall

-fogona de. Riucorb a Sant Martí de Maldà, y a uns 6 ks. d'aquella població;
visitant son castell senyorial estil Renaixement, ab bell pati y alta torra qua-
drada, sa creu de terme a la plaça, la seva iglesia parroquial y restes del con-
vent de Nostra Senyora del Roser. Seguint la cafretera de Vallfogona, que vo-
reja la ribera dreta del riu Corb, y passant per Vallsanta, enderrocat convent
de Mones del Cister, se dirigiren a Guimer i, vila de típic aspecte, a 4 kms. de
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Ciutadilla aproximadament, ab ses cases esgraonadcs per la ves ant d'un turó
coronat per les despulles de l'antic castell, y la parroquial iglesia, ab una portada
gótica bastant senzilla; y a dita població de Vallfogona, que no té res de parti-
cular, distant uns 4 fems. escassament. Desfent el camí fins sota Cietadilla, y
emprenent la carretera de Sant Martí de Maldà, passaren per sota -le pobles de
Nalec y Rocafort, arribant a dita vila, desde on seguiren, por dolent camí car

-reter, fins a Mald 1, a una mitja hora llarga aï peu de la carrerera de Bellpuig, ab
sa iglesia del segle XVIII y son ruinós castell. Passant pel poblet de Llorenç, a
Iltitja tarda arribaren a Vallbona de les Monges, distant 5 kms., visitant prin-
cipa i rnent el notable convent de menges bernardes, originari del segle xii, al)
sa nau gótica coronada por aíiligranat cimbori, sa romànica portada y sos se-
pulcres ;xteriore.

L'endemà, dia 26, al matí, sortiren de Vallbona, y per Rocallaura •s dirigiren
a la serra del Tallat, ont acaba la carretera, continuant per dolent camí fins a
prop de Solivella, ab el seu enrunat castell, al peu de la carretera de Tàrrega
a Montblanc, ont arribaren a les 7•1' del matí, passant por la població de Guar-
dia -, continuant després vers l'Espluga de Francolí y monastir de Poblet pera
assistir a l'aplec excursionista que s'hi havia de celebrar y del que parlem en
altr- !lee del present número.

SESSIONS Y CONFERENCIES

TRES DIES A SALAMANCA.--Tal .ton el títol y el terna sobre que versà la con-
terencia que • 1 dia 3 d'aquest mes va donar D. Joaquim Mordió com a. resultat
ben profitós de la seva excursió y estada en aquella antiga ciutat. Durant la
sessió va exhibir una vistosa serie de cl?xés fotogràfics, que acompanyà 1;t, des-
cripció dels mcnuments, llocs més notables y costums d'aquella renomenada
població, de la que féu un acabat estudi, força interessant.

LA NIT DE SANT JOAN AL PIRENEU (PUIGMAL).—El dia i', nostre company
Ti. Joan Danés y Vernedas, va donar la seva anunciada conferencia fent la res-
senya d'una excursió a Riges, I\Turia, Puigmal, Noucreus, Ull le Ter y Campro-
don, realitzada ja fa algun temps, y descrivint les emocions d'una nit tradicio-
nal passada pintorescament al peu d'aquell cim alterós. La (lita ressenya, curu-
llada de datos històrics y atinader apreciacions, fou acompanyada de varies

projeccions fotogràfiques.

A L'ENTORN DEL TIBIDABO.--Nostre benvolgut consoci D. Ceferí Rocafort

va donar, el dia 17, una curiosa conferencia desciivint un itinerari a fer desde

nostra ciutat al voltant del macit de la serra del Tibidabo, passant por Sarrià,
Pedralbes, Sant Just, Sant Feliu, Molins de Rci, Papiol, Sant Cugat del Vallès,

Sardanyola, Moncada y Sant Andreu; la qual descripció va circumscriure-s a

tots els seus monuments y a sa historia y vicissituts, presentant també tina in-

teressant colecció de projeccions fotogriflques obtingudes pel propri conferen-
ciant y pel reputat fotògraf Sr. Mas.
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EL MONASTIR DE POP_LET.—El día 23, :, com a preparació de la visita que
ab motiu del projectat aplec excursionista, del que parlem en altre lloc, s'havia
de fer a dit renomenat monastir, nostre consoci l'arquitecte D. Emili Llatas va

donar una conferencia ressenyant les innombrables belleses d'aquell grandiós
monument, tot presentant gran nombre de vistes fotogràfiques del mateix re-

ferent a son conjunt v detalls més remarcables.

EL CENTENARI DE LA MORT DEL REI MARTE.--Continuant la tanda de con-
ferencies organitzades per la Junta Directiva pera commemorar aquesta data,
durant aquest mes s'han donat les següents:

Dia 7. Desde dalt del ram penar del Pi. Records del darrer rei del Casal de Bar-
celona, per D. Ramon Nonat Comas. —Dia 14. Les lletres catalanes en teznps del
rei Martí, per D. Jaume Mascó y Torrents.—Dia 28. La voluntat de Catalunya

davant la voluntat del ret Martí, per D. Sebastia Farnés.
Com que totes aquestes conferencies aniran publicant-se seguidament com

a folletf d'aquesta nostra publicació, ens abstenim de fer cap extracte de les
mateixes.

SECCIO DE FOTOGRAFIA

CURSET DE FOTOGRAFIA.— Durant els dies 2 y 3o d'aquest mes, el soci don
Alfred Bosch ha vingut continuant les seves interessants conferencies sobre Fo-
tografía, dissertant sobre • ls següents tenies: Preparació, desenrotllo y nzilloranzent
dat clixé, y L'iinatge positiva. Tiratge, ampliació y nzontatge; que anà desenrotllant
ab gran coneixement de la materia y en forma agradosa y de pràctics resultats.

FOTOGRAFÍA ASTRONÓMICA.-E1 día 16, D. Josep Comas y Solà dont,, una
notable conferencia, desenrotllant el precedent tema ah aquella competencia
que per tothom li es reconeguda y que una volta més demostrà en dita ocasió.
Acompanyà • 1 seu treball, força curiós y interessant, ab la presentació de dife-
rents clixés de fotografía astronómica, que posaren de manifest lo molt que pot
ferse en dita materia y les utilitats que pot reportar-ne la ciencia astronómica.

SECCIO DE FOLK-LORE

FOLE -LORE DE TossA.—El dia 12, la senynreta D. e Julita Farnés donà
una interessantíssima conferencia sobre aquest tema, descrivint d'una manera
acabada aquella encontrada y fent un examen crític d'algunes rondalles ,, d'al-
tres manifestacions folk-lirignes, executant ella mateixa diferentes cançons,
que anà interpretant al piano ab tota cura y correcció.

CONVERSES D'ARQUEOLOGIA

Durant aquest mes, D. Pelegrí Casades y Gramatxcs ha donat les darreres
lliçons corresponents al curs actual, continuant l'estudi de La Grecia clàssica en
les seves converses números Cxxxi, cxxxll y cxxxlll. En la del dia i va trac-
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tar dels odeons y monuments coràgics, exposant llur objecte y caràcters ar-
quitectcmics; y en les dels dies 8 y Ig estudià • ls hipòdroms, gimnasia, habita-
cions privades, y altres manifestacions de l'arquitectura civil d'aquella època.
En totes elles acompanyà la seva disertació ab la projecció de diferents clixés
fotogràfics, descrivint els monuments que anaven estudiant-se, fent aixís més
comprensives y agradoses les converses del Sr. Casades, que han quedat ara en
suspens fins al prop-vinent curs, en que tornaran a reprendre-s.

NOVES

E L XALET-REFUGI D'ULL DE TER.—Previ acord de la Junta Directiva del
CEN :RE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, el dia 15 d'aquest mes de Juliol
s'obrirà al públic el servei de restaurant del Xalet d'Ull de Ter, regint les ma-
teixes condicions y preus que durant el passat estiu. Enguany, les nevades
copioses caigudes darrerament, han fet aplaçar el començament de la tempo-
rada estiuenca. Ab tot, són ja diferentes les colles que durant la primavera han
visiat aquestrefugi. Actualment s'hi disfruta d'agradable temperatura, lo que,
junt ab les comodidats que s'hi troben, fa esperançar una temporada ben ani-
mado a Ull de Ter.

EL REFUGI DE SANT ANDREU DE LA CASTANYA. — Igualment queda obert
pera • is excursionistes el Refugi de Sant Andreu de La Castanya, habilitat y amo-
blat per la Secció de Sports de Montanya del nostre CENTRE EXCURSIONISTA,
del que ja donàrem compte en el número corresponent a Janer d'aquest mateix
BUTLLETf. Del tot llest aquest refugi, poden allotjar-s'hi comodament fins a dèu
persones, comptant a l'efecte ab bons llits. Apart de les facilitats donades per
la senyora Viuda de Pons, proprietaria de dita masia de Sant Andreu, y de la
suscripció oberta entre • Is socis de la mentada Secció de Sports de Montanya,
han contribuït principalment a son moblatge y habilitament els grans magat-
zems d'<El Siglo», les entitats «Circo Eqüestre» y «Asociación de Cazadores»,
les cases Abadal y C. a, Jover y C. a, Comas y C. c, Fills de J. Bertrand, y els par-
ticulars D. Eusebi Güell y Bacigalupi, D. Pere Grau Maristany, D. Eusebi Ber-
trand, D. Marc Rocamora, D. Artur Bulbena, D. Juli Marial y molts d'altres.

Es d'advertir que, pera utilitzar aquest refugi, s'han d'adquirir les contras-

senyes corresponents, al local del nostre CENTRE EXCURSIONISTA.

EXCURSIÓ OFICIAL.—Pera mitjans d'Agost, la Secció de Sports de Mon
-tanya del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, està organitzant una ex-

cursió muntanyenca ab carácter oficial. El plan es fer 1'ascenció a la Pica
d'Estats o de Sotllo (3.141 ms. d'alt.) per la vessant espanyola, pujant-hi pel
Noguera-Pallaresa y Vallferrera y tornant per les valls d'Andorra y Cerdanya,
acampant a l'aire lliure en tendes de campanya, durant l'excursió una set-
mana justa.
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EL PRIMER CONGRÉS EXCURSIONISTA CATALÁ. — Tot just llançada l'idea
de celebrar en la primavera del vinent any de 1911 el primer Congrés Excur-

sionista organitzat en la nostra terra que s'ha de reunir a la ciutat de Lleida
segons acord près en l'aplec excursionista de Poblet, que tots eis centres y

societats excursionistes s'apressen a contribuir a son èxit més complet y

brillant. Són ja varies les comunicacions rebudes al CENTRE ab consultes y

datos referents al mateix, y en totes elles se revela gros entusiasme y grans
desitjos de que verament resulti una festa atraienta y un acte d'importanc'a y

de pràctics resultats. Tindrem a nostres llegidors al corrent de tot quant se r3fe-

reixi an aquest trascendental acte.

SECC1ú METEOROLÒGICA

ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE VIELLA (VALL D'ARAN)

RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE JUNY

TEMPERATURES (A L'OMBRA)

MITGES MENSUALS MÁXIMA

EN 24 HORES

I	 MÍNIMA

EN 24 HORES8 MATI TARDA

13°.8_

18

13 ".00 310.6 (dia 20)

I	

2°.	 (dia 5)

PRESSIONS BARUMÈTRIUUES

A 0° Y AL NIVELL DE LA MAR

MITGES MENSUALS

8 MATÍ	 I	 8 TARDA

764 '97 mm. 1 76579 mm.

Dies serens	 7 8 M.	 2 8 t.	 Dics de pluja . . 15
ESTAT DEL CEL.) » nuvolosos. 15	 » 11 3 » I	 » de rosada. .

	

» coberts . .	 8	 »	 t 5	 »

HUMITAT RELATIVA	 NÚVOLS	
J NUVOLOSITAT

MITGES MENSUALS	 CLASSE DOMINANT	 MITGES MENSUALS

8 MATI	 8 TAIIDA	 8 MAT[	 8 TARDA	 8 MATI	 8 TARDA

74'60 	 7993	 CUMULUS NIMBUS	 5'o3	 I	 650

VENT

TOTAL DE PLUJA MENSUAL. 1344 mm.	 DIRECCIÓ D OM INANT VELOCITAT: EN 24 HORES

8 MATÍ	 8 TARDA	 MITJA MENSUAL

CALMES	 NE.	 t6o'86 kms.

j. S. S.

El CE:NTHE ExcURSIONJYIA DE CATALUNYA y la Direcció del BUTLLETÍ deixen
íntegra ais respectius autors la responsabilitat dels treballs firmats.

Barcelona. —Tip. «L'Avenç », Rambla de Catalunya, 2 4.—Teléfon 1 t 5
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