
ANY XXIV	 BARCELONA, JULIOL 1914	 NÚM. 234

Butlletí
del

^cilli , e Excursionista de	 Jta 1 uliya

Ressenya d'lla excursiú per la comarca (le Gandesa

A
CORDADA precipitadament amb el meu germà aquesta excursió,
ens mancà temps de documentar-nos degudament respecte fins

a quin punt podríem portar a cap, amb els pocs dies de que disposà
-vem, el llarg itinerari que ens havíem marcat; fent-nos, emperò, el

propòsit de deixar per a una altra excursió tot allò que en aquesta
no poguéssim visitar.

A dit fi sortírem, el dia 25 de juliol de l'any prop-passat, en el
tren exprés de les 8.13 del matí, que arriba a Mora la Nova aproxima-
dament a mig-dia. Al peu mateix de l'estació del ferro-carril hi ha els
cotxes que en pocs minuts, i travessant per un llarg carrer l'esmen-
tada població, porten fins a la riba esquerra del riu Ebre.

Com tota població relativament moderna, no presenta Mora la
Nova cap fisonomía especial. Antigament se componía només d'un
nucli de tres o quatre masíes que pertanyíen a Mora d'Ebre; i en el
primer terç del segle xix, al créixer en importancia, es constituí en
municipi apart, prenent la població gran increment a 1'inaugurar-se
el ferro-carril directe a Saragoça.

Arribats al peu del riu Ebre, aquest se'ns presentà majestuós i
amb un gran cabal d'aigua, veient -se a l'enfront, bellament situada,
la vila de Mora d'Ebre, la més important, pel nombre d'habitants,
(le totes les del partit judicial de Gandesa.

Una barca ens traslladà a l'altra ribera, entrant a Mora d'Ebre
per la plaça de la Constitució. Poques coses conserva de l'antigor
aquesta vila, i lo poc que en resta no té cap mèrit artístic : carrers
costeruts, relativament moderns i sense fisonomía propria; l'esglesia
no presentant res de particular, i restant ben poca cosa de la primitiva
edificació del castell que havía pertangut als barons d'Entença i que
es troba avui dia abandonat.

f



166	 BUTLLETÍ DEL

A les quatre de la tarda surt l'automòbil públic que fa el servei en-
tre Mora d'Ebre i Gandesa. La distancia és de z6 quilometres, que es
recorren en una hora curta, per bona carretera. Instal • lats ja a la
davantera de l'auto per poder fruir millor del païsatge, i a l'hora pre-
cisa d'arrencar el vehícol, començaren a caure unes grosses gotes que
al cap de pocs minuts se convertiren en una gran tempesta d'aigua
i llamps, lo qual féu que no ens servís la nostra previsió : molt al con-
trari, l'aigua que queia i l'espessa boira que ens embolcallava ens pri-
vaven la vista a poques passes de nosaltres, i, en canvi, la pluja ens
mullava i rebíem tot sovint grossos esquitxos del fang de la carretera.

Aproximadament a mig camí, es passa per l'hostal de Camposines,
situat al peu de la carretera i on l'auto fa curta parada. El poblet de
Camposines, compost de diverses masíes escampades, forma municipi
amb Fatarella, poble distant uns 8 quilometres.

A vint minuts de l'hostal de Camposines es troba la vila de Cor
-bera d'Ebre, de bell emplaçament en el vessant d'un turonet, sobres-

sortint en la part superior 1'esglesia amb el seu alt campanar. Com que
la tempesta continuava de ferm, no poguérem aprofitar els curts ins-
tants de parada que fa també aquí l'automòbil per a treure alguna
vista d'aquesta vila, lo qual deixàrem per a una altra ocasió, que no
trigà a presentar-se. Represa de nou la marxa, a les cinc de la tarda
arribàrem a Gandesa, terme del nostre viatge per aquell cha. El tem

-poral, que no ens havía deixat en tot el camí, refermà encara amb més
força; i, un cop hostatjats a la fonda, en lloc de sortir a recórrer la po-
blació, com desitjàvem, no ens quedà altre recurs que contemplar fi-
losòficament com queia l'aigua, i calcular què faríem al sent-demà
si el mal temps continuava.

La població de Gandesa es troba assentada en un gran pla, a 372
metres sobre el nivell de la mar, entre el puig Cavaller, que s'alça prop
dels 1,000 metres, i la serra de Pandols. En l'actualitat té uns 3,700
habitants, però antigament ne tingué molts més, essent en aquells
temps una vila bastant important, lo qual era degut a sa especial
situació entre uns i altres dels regnes que formaven la Confederació
Catalano-Aragonesa.

Conquerida Gandesa als moros pel comte de Barcelona Ramón
Berenguer IV, aquest sobirà en féu donació a l'ordre del Temple, junt
amb els demés castells i viles enclosos en sa circumscripció. Més en-
clavant, a l'extingir-se aquesta ordre, tots els béns que posseía en la
comanda dita de Miravet passaren al domini dels cavallers Hospita-
laris, o de Sant Joan de Jerusalem, entrant a formar part, tot aquest
territori, de la castellanía d'Amposta.
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Durant l'edat mitjana tingueren lloc en aquesta vila importants
aconteixements històrics, entre ells el casament, en 28 d'octubre de
l'any 1319, de l'infant Jaume, primogènit del rei Jaume II, amb l'in-
fanta de Castella, na Elionor; matrimoni que se celebrà amb molta
pompa i fastuositat, i amb gran concorrencia d'invitats de la més
alta niçaga. Un cop beneïda l'unió, i davant la natural sorpresa de
tot-hom, l'infant consort se separà de sa muller i de la comitiva, i
abandonà la vila, renunciant, a darrers del mateix any, als seus drets
a la corona, per a prendre l'hàbit de cavaller de l'ordre de Sant Joan
de Jerusalem, professant més tard en la de Montesa.

En 1337 i en 1382 el rei Pere IV convocà Corts generals a Gan-
clesa, lo qual dóna prou motius per a creure en sa importancia, apart
de lo que les cròniques consignen.

Moltes penalitats ha sofert la susdita vila amb les nostres dis-
cordies civils, en particular durant la guerra dels Set anys, en la qual
època es vegé assetjada i atacada fins a set vegades, sense que els
carlins aconseguissin guanyar -la, malgrat el prestigi del llur capitost,
el cèlebre Cabrera, i les nombroses forces que hi abocaren.

Els records dels fets passats no ens entreteníen ja, i la nostra for-
çosa filosofía es convertía ja, cada moment més, en pregón mal hu-
mor, quan el cel s'aclarí i, apiadant-se sens dubte Déu de nosaltres,
féu que la pluja minvés de mica en mica i lluís el sol amb sos raigs
esplendorosos. Plovisquejava encara quan sortírem de la fonda, fent
via tot seguit vers 1'esglesia parroquial per contemplar sa formosa
porta romànica, la qual, junt amb la creu de terme de que parlarem
Inés endavant, eren els objectes primordials de la nostra anada a
Gandesa.

L'esmentada esglesia ha sigut molt modificada, principalment
el seu interior, que fou engrandit en el segle xvli, seguint-se en la seva
decoració el gust de la moda d'aquella època. L'absis i part dels fi-
nestrals conserven l'estil romànic, amb influencies ogivals, de la primi-
tiva obra, que apar pertànyer al xfII. èn segle. Sobressurt persa bellesa
l'artística portalada, digna pariona, dintre del seu tipus, de les fa-
moses a la nostra terra. Una cornisa horitzontal, aguantada per mo-
dillons amb figures, requadra el frontis. L'arquivolta està sostin-
guda per sis pilastres a cada banda, amb capitells esculturats amb
fullatges; i els arcs presenten una ben encepegada i rica ornamentació
formada d'anelles, dents de serra i altres temes del mateix estil.

Acompanyats de D. Carles Monner, actualment soci delegat
d'aquest CENTRE a Gandesa i ferm aimant de les coses de la nostra
terra (qui se'ns oferí galanament a fer-nos de cicerone), seguírem di-
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ferents carrers de la vila, els quals, si bé presenten un regular aspecte
urbà, estàn faltats quasi per complet d'edificis que ostentin detalls
artístics. Només hi vegérem qualque finestral gòtic, essent el més no-
table el que adorna la Casa de la Vila, que apar ésser del segle xiv.

Del vell castell sols ne queden vestigis, havent -se aprofitat ses
parets per a fer-hi cases de pobre apariencia.

Després de tot lo esmentat suara, sols ens restava veure l'in-

(ANDES. : PO:0'M ADA DE I.'EsclÆSIA

teressant creu de pedra. Es d'estil gòtic, i la cobreix un esvelt templet
de construcció posterior, trobant-se situada en el camí del Cementiri
o carrefera de Catalunya. Estant molt malmesa aquesta creu, per-
què no acabés de desaparèixer l'han lligada amb cèrcols de ferro, lo
qual la desfigura bon xic.

Al despedir-nos del Sr. Monner, aquest ens donà dues cartes de
recomanació per a uns seus amics d'Horta i de Pauls. Una d'elles no
la utilitzàrem, per no haver visitat aquest darrer poble. L'altra carta
ens serví bona cosa, com veurem oportunament. Permeteu -me, doncs,
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que faci constar aquí el nostre agraïment envers dit senyor per les
atencions que ens dispensà.

Al sent-demà, a punta de dia, anàrem en tartana al poble de
Corbera d'Ebre, el qual (per no haver pogut aturar-nos-hi el dia ante-
ri(r a causa de la pluja) determinàrem visitar abans d'emprendre la
segona jornada de l'excursió.

Corbera d'Ebre, nomenat així per diferenciar-lo del poble de

CORBERA U S I BRE : EL CALVARI

Corbera del Llobregat (de la provincia de Barcelona), és de proceden-
cia alarba, no quedant-hi, emperò, cap vestigi de sos primers pobla

-(lors. Com a digne d'esmentar-se, sols hi vegérem tres creus de pedra:
una d'elles, incompleta, és dintre mateix del poble, davant del poçtal
(le Polbo; la segona, o sigui la del Piló, està situada a uns dèu minuts,
en els defores de la població, prop del fossar i en el camí de Villalba;
la darrera, coneguda per creu del Mortal (le Miravet, és a tocar la
carretera.

Com a cosa un xic pintoresca, hi ha un Calvari, situat en el ves-
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sant d'un petit turó mirant al poble. L'esglesia és d'estil Renaixement
i no ofereix res de particular.

Després de visitada ràpidament l'esmentada població de Corbera
d'Ebre, tornàrem a Gandesa, per a sortir-ne al cap de vint minuts en
direcció a Caseres.

A la sortida de Gandesa s'agafa la carretera general de primer
ordre nomenada de Tarragona. a Alcolea del Pinar, poble de la provin-
cia de Guadalajara, o sigui la mateixa carretera que seguírem el dia
anterior des de Mora d'Ebre. Al cap de poca estona la pujada va
fent-se cada vegada més sobtada fins a arribar al coll del Moro, dis-
tant 4 o 5 quilometres de Gandesa. Sobre el susdit coll, i en un turonet
de poca alçaria, existeixen restes d'un castell alarb, i en el mateix lloc
s'hi han trobat diferents objectes i monedes molt antigues, havent -lii,
per lo mateix, qui creu en l'existencia, anteriorment, d'una estació
pre-romana; suposició, per altra part, que es pot considerar ben fona

-mentada si es té en compte que en tota aquella rodalía, en un perí-
metre de no gaires quilometres, s'hi han descobert, de pocs anys an
aquesta part, importantíssimes despulles i enterraments de llunyanes
edats.

Entrava en el nostre itinerari el visitar algún dels llocs on s'han
descobert aquests enterraments, i en particular desitjàvem conèixer
unes pintures rupestres descobertes a Cretes, en el barranc de Cala-
pata, i a les roques nomenades roca del Moro. Segons noticies que en
teníem, aquestes pintures rupestres eren interessantíssimes, podent

-s'hi veure, destrament dibuixats, diferents animals, entre ells el ren.
Pels motius que exposarem més endavant, deguérem modificar la ruta
assenyalada per a aquell dia, veient -nos privats, per aquesta causa,
de visitar les esmentades pintures. Després hem sabut que el llur des-
cobridor, davant del perill que es malmetessin, les desprengué curo-
sament de la roca per guardar-les en lloc més segur. Volem suposar la
millor intenció en el fet, però ens hem ele doldre d'aquesta mutilació,
per quedar així anul • lada en bona part, per no dir del tot, l'importancia
que tinguessin aquestes primitives manifestacions d'art.

Feta aquesta petita digressió, continuarem el curs de la ressenya.
Els camps que volten el coll del Moro són coneguts per les Cen-

droses, nom que, segons diuen, es deu a l'afloració de cendres per
aquells indrets.

La carretera va enlairant-se suaument, seguint quasi sempre pel
fil de la serra, dominant a banda i banda un extens i formosíssim pa-
norama, en particular pel cantó esquerre, en l'últim terme del qual
s'alçaven, majestuoses i imponents, les diferents serralades que formen
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els ports de Beceit. Als nostres peus, entremig de turons i més turons,
es destacaven les cases del poble de Bot, situat entre les serres de
Pandols i la de Roca Mala. A l'altre cantó la vista és també extensís-
sima, ovirant-se a no gaire distancia la vila de Batea, col locada al
peu d'un toçal, i més enllà un bon troç de 1'immensa planura del
Baix Aragó. Al nostre enfront, vers ponent, ens tapava la vista la
montanya de Sant Cristòfol, a l'alt cim de la qual hi ha una ermita
dedicada an aquest Sant, que hi té una imatge de pedra de gegantines
proporcions. Bellament assentat en un replà de la mateixa montanya
de Sant Cristòfol, lii ha el poble aragonés de Calaceit, en el terme del
qual s'lian trobat les principals despulles pre-romanes de que hem
parlat anteriorment.

En el quilometra 302 de la carretera general hi ha 1'enforcament
amb el camí veïnal o carretera de Batea. Fins a la fita del susdit qui

-lometre 302, s'lii compten, a peu, des de Gandesa, dues hores i mitja.
A trenta minuts de l'esmentat enforcament, se passa per la

Venta de la Serra, punt culminant de la mateixa serra, des d'on ve-
gérem ja el poble de Caseres. La carretera descendeix fent revolts per
a guanvar el gros desnivell que hi ha fins a arribar al llit del riu Algars.
Després de trobar un pedró amb l'imatge de Sant Antoni, a les nou en
punt arribàvem a Caseres. La distancia des de Gandesa es de 20 qui

-lometres, que, en la tartana, recorreguérem nosaltres en dues hores
i quinze minuts. La vila de Caseres es troba emplaçada a la riba dreta
del riu Algars, a 410 metres d'altitut, no oferint son aspecte gran cosa
de particular. L'esglesia és de construcció antiga, però ha sigut mult
modificada, i solament hi vegérem, digne d'esmentar-se, l'altar major,
d'estil barroc, dedicat a Santa María Madalena. Fou construït, l'any
1701, per 1'imatginaire Josep Sans, de Mora d'Ebre, havent costat
350 lliures valencianes.

A la plaça hi ha uns bonics porxes i una senzilla creu de ferro
col • locada damunt d'una columna de pedra. Pot esmentar -se també
un típic carrer 'que té la sortida pels susdits porxes i es coneix, segons
ens digueren, per la sita esperxa, no havent pogut saber l'etimología
d'aquest nom.

Des de sota els repetits porxes es disfruta d'un bell cop de vista
vers el rin Algars, les fonts del qual se troben al peu de la montanya
coneguda per toçal del Rei; i, seguint un curs de 44 quilometres, rega
els termes d'Arnes, Horta, Cretes, Lledó, Arenys de Lledó, Caseres,
Batea i la Puebla de Matasuca, unint-se amb el riu Matarronya a
Nonaspe, per a desaiguar, junts amdós rius, a l'Ebre.

L'itinerari a seguir des de Caseres era remuntar el riu Algara,
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primer per la seva riba dreta fins al lloc d'Almudèfar, per a seguir
després cap a Arenys de Lledó, Lledó i Cretes, tots tres pobles col-lo-
cats,a l'esquerra del riu i, per consegüent, en territori aragonès, ja que
1'Algars forma el límit o frontera dels antics reialmes d'Aragó i Cata-
lunya. De Cretes, travessant altra volta el riu, havíem d'anar a Arnes,
de la qual població teníem anotat, com a notable, un antic palau
senyorial, avui convertit en Casa de la Vila, i una creu de terme. Des

d'aquesta darrera

h4 "

.rt

poblado ens propo-
sàvem traslladar

-nos a Horta.
Segons teníem cal-

culat, ens quedava
temps, encara que
molt just, per a po-
der fer aquest itine-
rari; però no contà-
vem amb un fort
contratemps que
desbaratà en bona
part els nostres pro-
jectes. Fou aquell el
no trobar a Caseres
ningú que volgués

CASERES LA PLAÇA	 llogar-nos cavalca-
dures, per tenir-les

totes ocupades en les feines del camp. Com que havíem ja despedit
la tartana, no ens quedava el recurs de desfer el camí i retornar a
Gandesa. En canvi, si volíem fer el rest de l'excursió a peu, havíem
(le comptar amb una jornada molt llarga i excessivament pesada amb
1'impedimenta que portàvem i, sobretot, per l'alta temperatura, que
en aquella hora, era ja asfixiant i el sol cremava de debò.

Per fi ens proporcionaren un guia i un animal. Aquest darrer era
un ruc petitet; però, com que no podíem triar, acceptàrem tot seguit
els serveis que ens oferíen. Nosaltres volíem emprendre la marxa des-
seguida, però això no ho poguérem aconseguir : abans amo i animal
havíen de fer un altre viatge a cert lloc distant cosa d'un quart llarg,
segons ens digueren. Passàrem, com és natural, per aquesta condició,
i, avorrits i impacients, esperàrem sota els porxes la tornada del nostre
guia. Aquest ens havía promès que no trigaría més enllà de mitja
hora o tres quarts; i passà una hora, i un quart, i un altre quart, i no es
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veia venir. Ens posàrem intranquils, tement-nos una mala jugada,
que hauría resultat per a nosaltres molt desagradable en tots sentits,
i molt especialment per desfer-nos tota la combinació que teníem
feta. Al cap de prop de dues hores vegérem, amb natural alegría,
arribar el guia i el ruc. L'home es disculpà com pogué de la seva tar-
dança, i al cap de pocs minuts emprenguérem el camí, trobant a la
sortida de Caseres, prop del Cementiri, una creu de terme toscament
esculpida, i arribant
en quaranta minuts
al lloc d'Almudèfar,
el qual forma part
del municipi de Ca-	 -
seres.

El lloc d'Almudl -
far el constitueixen
en l'actualitat unes
tres o quatre cases.
Es componía, anti-
gament, d'uns 150

veïns, i formava mu-
nicipi propri, amb
una esglesia sots
l'advocació de San-
ta Agua. Adalt d'un
turó s ' hi veuen en-
cara restes d'Un cas-
tell d'origen alarb i que pertanyé despres als Templers. Al peu del
turó hi ha l'esglesia abans dita, la qual se troba també en runes.

Aquí es confirmaren les noticies que sols com a rumor ens havíeu
comunicat a Gandesa : la formosa creu de pedra que s'aixecava no
gaire lluny de 1'esglesia havia sigut aterrada, per venjar-se, cls crimi-
nais, del seu psoprietari. Trocejades i escamparles per terra, 11i jauen
encara les seves despulles. Part dels braços de la creu estàn guardats
dintre 1'esglesia junt amb una gran imatge de pedra (le linies no
gaire correctes. La gent del país considera aquesta imatge com a
Santa Madalena, però a nosaltres, pels atributs que porta a la mà,
ens va semblar que volta representar Santa Bàrbara.

Era ja mig-dia i no corría ni un alè d'aire. La calor era sofocant,
i, al mirar cap al cantó per on havíem de passar, molt pobre de vege-
tació, i, per consegüent, exposats a rebre sens remissió els raigs del
sol, cada vegada més ardents, intentàrem llogar un altre animal.

zI
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Després de fer-se pregar bon xic, accedí a acompanyar-nos un home
amb el seu. També era aquest un ruc, però no hi feia res : la qües-
tió, per a nosaltres, era enllestir tot lo possible. Parlàrem, com és
natural, amb el nou guia, de l'itinerari que ens proposàvem seguir, i
ens féu veure l'impossibilitat de fer-ho si volíem arribar a Horta en-
cara amb claror de dia. Efectivament, la distancia era molt gran, i,
amb el retràs que portàvem, no hi havía medi hàbil de compaginar el
nostre interès en visitar detingudament Horta i l'hora de la nostra
arribada, si no escurçàvem l'itinerari, deixant els pobles de Lledó,
Cretes i Arnes, amb totes les llurs curiositats. Així ho convinguérem,
i a quarts d'una de la tarda, muntats el meu germà i jo, cadascú en el
seu respectiu animal, sortírem d'Almudèfar, travessant a poca estona,
a gual, el riu Algars, i remuntant aquest per un bon camí de muls que
segueix els revolts i recolzades que fa el riu en el seu curs. A l'ésser
prop d'Arenys de Lledó es veuen extensos i formosos oliverars
i força cultius, que arriben fins a tocar el marge del riu. En aquest
cantó hi havía causat desastrosos efectes la gran tempesta del dia
anterior, havent sobreeixit el riu inundant els camps, i arrastrant,
l'aigua, els cultius amb la terra i tot. Per més desgracia, una forta
pedregada deixà completament les oliveres sense el llur ric fruit. Era
incalculable la perdua que això representava, oferint un quadro ve-
ritablement desconsolador la gran quantitat d'olives que jeien en
terra arrencades per la pedra.

A les dues de la tarda arribàrem a Arenys de Lledó, petit poble
col'locat a l'esquerra del riu Algars, pertanyent per aital motiu al
regne d'Aragó. Sos habitants, així com també els dels altres pobles
riberencs, i fins els d'altres situats molt més endins, tots parlen la
llengua catalana.

Arenys de Lledó és una població molt antiga. Fou conquistada
als alarbs per un estol de guerrers pertanyents a la casa de Cambrils,
a la qual el rei Jaume I cedí aquest poble i els de Lledó i Cretes, amb
la facultat d'usar en son escut d'armes tres torres en recordanÇa d'ai

-tal fet.
Pel cantó que mira a llevant presenta aquesta població un bon

cop de vista, havent-hi al peu de la mateixa una font abundosa co-
neguda per la font del Raig, i a poques passes una creu de terme molt
desfigurada. Adalt d'un serradet hi ha una altra creu de pedra molt
senzilla i moderna, sense cap dibuix ni mèrit. Al peu del camí que
ve d'Almudèfar, i prop d'una masía, hi havía existit una altra creu
de pedra, de la qual no resta més que el sòcol i la columna., veient-se
aquesta darrera ajeguda a un cantó.
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L'esglesia té una bonica porta gòtica, no havent visitat son in-
terior per falta de temps. En un carrer, sota 1'esglesia, hi ha les des-
pulles d'una antiga casa senyorial, obrada tota ella de pedra picada
i amb ben treballats finestrals.

Recorregut molt ràpidament tot lo esmentat, a les 2.45 de la
tarda sortírem d'Arenys de Lledó per un camí que passa pel
costat de la susdita font del Raig, travessant tot seguit el riu per
una palanca i conti

-nuant el mateix ca-
mí, el qual havía de
portar-nos a Horta
en cosa de set quarts
d'hora.

El camí segueix
de primer el riu a
una regular alçaria,
i el deixa més en-
(lavant per a em

-prendre dretament
la direcció d'Horta,
havent de salvar,
abans d'arribar-hi,
clos o tres petits ser-
rats paral • lcls. No

_'U

us estranyi que la
descripció resulti	 AREN" DE LLEDJ : ESGLESIA

pobre i poc detalla-
da, lo qual és degut, deixant apart la meva poca traça, a que, no pen-
sant que arribés el cas de donar-vos aquesta ressenya, poques notes
prenguí pel camí, i ara haig de refiar-me només de lo que em resta a
la memoria. A més el païsatge resulta ésser en aquells indrets bas-
tant monoton, i, amb l'alta temperatura que patíem, l'esperit esta-
va abatut i poques ganes teníem de treure vistes i de prendre notes.
Jo cm permeto consellar a l'excursionista a qui pugui interessar el
recórrer les riberes del riu Algars, que procuri fer-ho a la primavera o
a la tardor : mai durant l'estiu, i molt menys en plena canícula, com
ho férem nosaltres.

A 1'arribar al cim del darrer serradet, la decoració canvià com
-pletament, presentant-se al nostre esguard un formós seguit de ser-

res i de montanyes de formes rares i atractívoles : era l'alt murallani
dels ports de Beceit, que ens proposàvem travessar, el dia següent,
per anar a Tortosa.
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Despresa de l'alta serralada, s'alça l'original montanya ele Sant
Antoni en forma de piràmide, i niés ençà el poble d'Horta, bellament
situat adalt d'un turó i on arribàrem en pocs minuts.

Un cop albergats a l'hostal, i despedits els homes i les cavalca-
dures que ens havíen portat des de Caseres, anàrem a fer una visita
a D. Carles Terrats, llavors arcalde de la vila, per a qui portàvem
una carta de recomanació del Sr. Monner, de Gandesa. Rebuts molt
amablement pel Sr. Terrats, li exposàrem l'objecte de la nostra anada

a Horta, i tot seguit
–	se'ns oferí a acom-

+	 panyar-nos a 1'es-
#

	

	 glesia i a facilitar-
nos els datos que

k;	 -	 ! ^	 1	 poguéssim necessi-
^.	 -:-:.^	 tar pera l'excursió

; l	 als ports de Beceit.
^	 ^	 .;'	 ^ 	 - +±,^"^	 La part exterior

de 1'esglesia no ofe-
reix cap particulars-

.	 .^M _	 tat digna d'esmen-
-ï,

tar-se. La porta és
' =	 molt senzilla i des-

É'; til ogival, així com
]'interior, d'una sa-
la nau amb capelles

F[or.'rn : PÍ.wçn 1 Cnsn. DE r-n Vn A laterals. L'altar ma-
jor, d'estil gòtic, di-

vidit -en diversos compartiments representant escenes religioses, és
un magnífic exemplar de pintura mig-eval. Al centre del retaule, i
dintre d'un ninxo, hi ha 1'imatge ele Sant Joan Baptista, patró de la

vila. Un fragment del mateix retaule està col • locat en la capella del
Roser, de la propria esglesia. La porta ele la sagristía es d'estil Re-
naixement, i resulta de bon efecte. La pica de l'aigua beneita sembla
bastant antiga.

Guarda, l'esglesia, una altra joia molt recornanable : és una cus-
todia d'argent daurat del segle xvi i d'estil ele transició, dominant
en el peu la decoració propria. del Renaixement i en lo demés l'estil
gòtic.

El senyor rector, Mn. Llorenç Domenech, és un vellet molt sim-
patic i intel • ligent. Ens parlà amb elogi ele dos il • lustrats consocis
nostres : D. Joaquim ele Gispert l'un, i D. Cristòfol Fraginals l'al-
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tre. El primer és autor d'un interessant i ben documentat treball
en el qual, a més d'altres llocs, es parla extensament d'Horta i del
proper convent de Sant Salvador. El Sr. Fraginals té fetes per aquells
indrets moltes i profitoses excursions, havent -nos de doldre que aquest
senyor no s'hagi decidit encara a donar a l'estampa el gran nombre
d'itineraris que té re-
collits i que contri-
buiríen a fer conèixer
una ele les encontra-
des més boniques i
abruptes de la nostra
terra.

Al sortir de l'esgle-
sia prenguérem co-
miat dels senyors rec

-tor i arcalde, d'aquest
darrer fins al vespre,
hora en que, segon,
quedàrem, ens asse-
nvalaría el] mateix
l'itinerari de monta-
m,a més interessant
que podríem seguir
per travessar els ports
i traslladar-nos a Tor-
tosa; quedant tamb(`
a son càrrec el cercar-
nos un bon guia i les
cavalcadures que ne-
cessitàvem. Amb el
vostre permís, faré
Constar aquí el nostre
agraïment envers dits
senyors.

El sol començava a anar a la posta, quan, a corre-cuita i acom-
panyats d'un nebot del senyor rector, emprenguérem el camí del
convent de Sant Salvador, situat en el vessant N. de la muntanya
ele Sant Antoni i distant uns vuitanta minuts d'Horta. Se baixa del
poble fins a trobar un torrent per on passa el camí que ve de Gandesa
i Bot. Al començar la costa que porta al convent, se segueix un Via

-Crucis, tot ell molt malmis i abandonat. El formen quadrats pilars
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de pedra amb ninxos contenint escenes de la Passió, representades
en rajoles pintades, de les quals resten tant sols petits fragments.

La fundació del convent de Sant Salvador pot atribuir-se als
Templers, i, a 1'extingir-se aquesta ordre, devía passar a pertànyer
als cavallers de Sant Joan de Jerusalem en l'any 1317. Després, per
durant una llarga època, quedà sots la cura dels capellans de la po-
blació d'Horta, establint-s'hi més tard una comunitat de frares fran-
ciscans.

Abandonat el convent per l'esmentada comunitat, probable-
ment per trobar-se faltada de recursos, nombrosos fidels presenta-
ren, en 1542, una sol • licitut al rei Carles I, que es trobava a Montçó
celebrant Corts als catalans, perquè intercedís en favor del nou es-
tabliment, en aquella santa casa, ele la mateixa ordre franciscana,
com així ho obtingueren.

A mitjàn segle xvi donà gran nomenada al convent la circums-
tancia de formar part de la comunitat el Beat Salvador d'Horta, fill
de Santa Coloma de Farnés. La vida exemplar i les grans virtuts
d'aquest benaurat feren créixer la fama del convent, podent-se su-
posar que d'aquella data partí la seva prosperitat.

S'arriba al peu del convent per una escalinata formada de trenta
-vuit amples grades, i precedeix a l'esglesia un grandiós atri, o porxada,

format per dues voltes amb ogives de grans proporcions, veient -se en
els murs laterals, col• locats sobre mènsoles, sis o set elegants osseres, al-
gunes d'elles amb inscripcions i escuts heràldics. Al fons de l'atri s'obre
la formosa porta de l'esglesia, notable per la munió de columnetes
que la decoren. Remata les columnes un bonic fris format de fulles.

L'interior de l'esglesia és d'una sola nau, molt esvelta i de volta
apuntada. La seva planta té 28 metres de llarg per 8 d'amplada, i a
l'extrem que toca la fatxada s'alça el chor, sostingut per una volta
ogival. Aguanten la nau cinc pilastres per banda, embegudes en els
paraments, essent de molt més antiga construcció les quatre últimes
seccions; podent-se presumir que devíen ésser construïdes en els darrers
temps de l'art romànic. Per la part exterior, grossos i llisos esperons
pugen fins a la coberta i divideixen en parts iguals així els paraments
com l'absis, de planta circular; i, arràn de teulada, segueix una cor-
nisa, de la qual surt una renglera d'esculturades mènsoles.

En el segle xvii s'edificà la capella dedicada al Beat Salvador,
al costat esquerre de l'entrada de l'esglesia. Son estil és del Renaixe-
ment, amb volta cimbrada i cúpola. S'hi guardava un troç d'òs del
benaurat, de la qual reliquia féu donació a la comunitat, la duquesa
de Gandía, l'any 1665.
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La patrona de 1'esglesia és la Verge dels Angels, venerada a l'al-
tar major; imatge que té força expressió i sembla pertànyer al segle
XVII.

Exceptuant el claustre, tot lo que resta del convent no mereix
especial atenció, essent enderrocades la majoría de ses dependencies,

HORTA : PORTALADA DE L'E%- CONVENT DE FRANCISCANS

les quals, durant les darreres guerres civils, foren habilitades per a
hospital dels carlins.

Una porta de la dreta de l'atri dóna pas al claustre, essent la
seva planta un quadro regular amb muntants en els angles; component

-se de cinc arcs rebaixats en cada un dels costats, sostinguts per fei-
xugues columnes amb capitells dòrics. La galería superior, avui dia
tapiada, és d'igual disposició i estil arquitectònic, però de més reduïdes
proporcions. Aquesta obra pot atribuir-se al segle xvii, i,_ segons
l'esmentat Sr. Gispert, a qui segueixo en la descripció d'aquest - con-
vent, a la galería baixa del claustre hi havía representades, en pintu-
res murals, les principals escenes de la vida i miracles del Beat Sal-



180	 BUTLLETÍ DEL

vador, de les quals pintures no queda en l'actualitat el més petit
rastre.

A la mateixa montanya de Sant Antoni hi ha diferents ermites,
totes elles mig enderrocades. La de Sant Onofre, feta sota una penya,
amb portalada de grosses dovelles, fou manada construir, segons se
diu, l'any 1710, per en Josep Galtés i la seva muller en agraïment
d'haver aconseguit tenir descendencia mascle per intercessió del Beat
Salvador. En direcció a llevant, i per un bon camí vorejat d'alts i
magnífics xiprers, en cosa de vint o vint-i-cinc minuts es va a la font
i cova dita de Sant Salvador. Més que com a font, ha de considerar-se
com a degotall, rajant-hi l'aigua de tres en tres gotes que, segons
conta la tradició, féu brollar el Sant donant tres cops amb son bordó.
A l'altre vessant hi ha l'ermita de Sant Antoni, i al cim mateix del
toçal la de Santa Bàrbara, voltada de negres xiprers.

No fa pas gaire temps que, per subvenir a les despeses de la
portada d'aigües a Horta, s'intentà vendre els centenaris xiprers del
camí de la cova del Beat Salvador. Sortosament, segons tenim entès,
dos bons patricis pogueren aturar aquest intent de destrucció, que
hauría fet desaparèixer un dels recons més bonics d'aquells voltants
i m'atreveixo a dir, també, un dels passeigs de xiprers més formosos
de la nostra terra.

Al sent-demà, a primera hora, ens dedicàrem a recórrer els carrers
d'Horta. D'aquests n'hi ha de molt típics, amb casals antics, com el
conegut per casa dels Delmes i altres que denoten certa importancia
en llurs primers posseïdors. La plaça Major, o de la Constitució, està
voltada (le velles cases amb feixucs porxes, sobressortint la Casa de
la Vila, formós edifici de pedra picada, amb pintures a la part central
de la fatxada, que sembla pertànyer al segle xvi o al xvii. A l'entrada
de la mateixa plaça s'alça una bonica creu gòtica de pedra. El
conjunt d'aquesta plaça és de lo més típic que es pugui imaginar,
i' amb dificultat se'n trobaría a Catalunya una altra que pogués
igualar-la.

S'ignora encara la data de fundació del poble d'Horta, per més
que totes les probabilitats fan que se li pugui atribuir un origen alarb.
A 2 de les calendes de juliol de l'any 1177, el rei Anfós I de Catalunya
féu donació a ].'ordre del Temple del castell d'Horta, amb sos termes
i drets; i, segons l'il • lustre historiaire i consoci nostre Joaquim Miret
i Sans, «cinc anys després, en Ramón de Montcada donà perpetual-
ment, per la salut de la seva ànima, als Templers, el susdit castell anib
sos termes i altres deixes. Firmaren aquest document el rei Anfós i
l'arquebisbe Berenguer, de Saragoça. La possessió del castell d'Horta
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per la casa de Montcada ve també comprovada per altre document
otorgat l'any 1166 per en Guillem Ramón Dapifer i en R. de Mont

-cada, en el qual encomanen an en P. de Subirats el susdit castell per-
qué el tingui en nom d'ells i doni la potestat en tot temps.»

En l'alçament de 1462 contra Joan II la vila d'Horta seguí la
causa de Catalunya.

En la guerra dels Segadors, els nostres al • liats, els francesos, sa-
quejaren la població, emportant -se la custodia i altres joies del con-
vent. Més modernament Horta serví de quarter general dels carlins,
havent-se lliurat en aquestes encontrades, sobretot durant la guerra
dels Set anys, sagnants combats, amb perdua de molta gent per un i
altre bàndol.

Els habitants d'aquesta vila, així com també tots els dels altres
pobles que havíem visitat, són molt amables i servicials. Els homes,
en llur majoría, porten calces curtes, i al cap un mocador a l'es-
til aragonès. Les dònes van amb faldilles un xic curtes i mocador
al coll.

A l'hora convinguda es presentaren a l'hostal els dos homes que
havíen d'acompanyar-nos, amb les cavalcadures convingudes. Un
dels guies era el guarda-bosc municipal, que, per considerar-lo com
el més coneixedor d'aquells indrets, posà, el senyor arcalde, a la nos-
tra disposició.

Un cop arreglada la minestra de tot el dia (la qual havíem d'em-
portar-nos imprescindiblement, per no poder-nos refiar de trobar res,
o almenys gran cosa, per menjar, en les comptades masíes que hi ha
pel camí), i fets ja els darrers preparatius de marxa, a les sis en punt
del matí deixàrem aquell simpàtic poble, baixant pel cantó de ponent.
Al cap de set minuts se troba, a l'esquerra del camí, la font de la
Vena, l'aigua de la qual, segons ens digueren, no era gaire bona, ser-
vint principalment, aquesta font, d'abeurador dels animals. A quinze
minuts més se travessa la carretera que de Tortosa va a Beceit, no
estant encara, acabat el troç d'Horta a Arnes.

El camí passa entremig d'oliverars i terres de conreu, seguint
sempre la direcció vers les nomenades roques d'era Benet, formades de
quatre apilotats turons, el feréstec aspecte dels quals ens cridà ja
fortament l'atenció el dia abans.

A pocs minuts se troba el mas del Salt, prop d'una depressió
del terreny coneguda per salt del Barranc, on convergeixen les aigües
de diferents torrents, formant, a Punir-se, el riu de Sant Antoni, que
passa a poca distancia d'Horta i rega després els termes de Bot i
Prat de Comte. Poc abans d'arribar an aquest darrer poble, 1'es-

22



I82	 BUTLLETÍ DEL

mentat riu pren el nom de riu Canaleta, que conserva fins a la seva
confluencia amb l'Ebre.

Aquí es deixa ja lo que es pot considerar terra plana, endinsant-se
el camí per entre dos vessants de montanyes, remuntant un petit tor-
rent o barranc, com diu la gent del país, el qual se travessa moltes
vegades fins a arribar a la font del Salero, que brolla al peu mateix
del barranc. A l'altre cantó hi ha una casa nomenada mas del Salero.

Com que havíem de passar algunes hores sense trobar cap més
font, decidírem fer aquí un petit descans i menjar-hi un bocí. El lloc
és molt delitós i feréstec a la vegada. Les parets del barranc, en
aquest cantó molt elevades, no deixaven entrar els raigs del sol; i al
fons, com si volguessin barrar el pas, s'aixequen els enasprits pics
de la Mola del Mas d'en Vinyals i de la Gronsa. Eren les 7.25 quan
deixàrem la font del Salero, remuntant el mateix torrent, el qual se
deixa, als pocs minuts, a la dreta, per a seguir un altre barranc que es
troba a l'esquerra del camí i porta a la vall del Mustio, de migrada ve-
getació i enrondada d'alts cimals de pelades roques; ovirant-se, en
punts que semblen talment inaccessibles, l'entrada de diferents coves.
Segons ens digué un dels guies, en tot aquest aspre terreny s'hi comp-
ten moltes cavernes, alguna d'elles de regular grandaria, havent ser-
vit molts cops d'amagatall de malfactors. Durant les nostres llargues
guerres civils, també serviren, aquestes coves, de refugi d'algún dels
bàndols. El general carlí Cabrera hi tenía un dels seus inconeguts
amagatalls, i als lloctinents de la seva partida els sorprengueren les
tropes constitucionals en una d'aquestes coves i els afusellaren im-
mediatament.

Al mig de la vall del Mustio hi ha el mas d'en Vicenç de Blanco,
ric hisendat de Tortosa; i en un extrem de la mateixa vall s'aixequen
les fantàstiques i ja esmentades roques d'en Benet, i a l'altre cantó
la montanya coneguda per la Gronsa, sortint al fons, entremig d'un
baix coll, la punta dels planets d'Arnes, de silueta molt atractívola
i encinglerada.

Se travessa l'esmentada vall i s'emprèn tot seguit una forta pujada
per un dolentíssim camí, que ens obligà a baixar de les nostres caval-
cadures. Se passa frec a frec d'una grossíssima roca aïllada coneguda
per roca Minyona, i a una hora escassa de la nostra sortida de la
font del Salero arribàrem al peu mateix de les roques d'en Benet, les
quals estàn formades d'un conglomerat semblant al de la montanya
de Montserrat, presentant també els mateixos caràcters. L'alçaria
d'aquestes roques és considerable, essent completament inaccessi-
bles per aquest cantó. En el cim s'hi havía alçat un castell roquer,
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el qual és, segons opinió del nostre ja citat consoci Sr. Fraginals, el

castell de Bene o Ben-e, molt nomenat en les cròniques de l'edat
mitjana, havent-se, per consegüent, de considerar la denominació
d'eix Benet, amb que es coneixen avui dia aquestes roques, com una
contracció de l'antic nom del castell.

La vista que es frueix des del peu de les tants cops esmentades
roques d'en Benet és de lo més bonic que es pugui imaginar. Pel cantó

VISTA PANOR.\JIICA DES DE LES ROQUES D ' E'N I iENET

SE, se presenten grans glops de montanyes de punxagudes formes:
en primer terme la punta del Gall, i al fons la penya Galera, nom que
vam trobar molt apropriat, per tenir, la montanya aquesta, la forma
d'una galera. Als nostres peus hi teníem la vall del Mustio, i vers l'O.
tètriques fonclalades per on s'escolen les aigües de diferents barrancs,
sobressortint majestuosa, en darrer terme, la formosa silueta del toçal
(le Sant Antoni.

El camí segueix quasi fregant les roques d'en Benet, trobant -se
a Poques passes una petita balma nomenada la covela de l'Home mort.

Aquest nom li prové d'una llargaruda roca que abans obstruía quasi
completament l'entrada de la balma i que per sa especial forma sem-
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blava, vista de lluny, un home estirat. D'aquesta roca se'n conta una
llegenda, o lo que sigui, i és la següent : No fa pas molts anys, va
córrer la veu que la susdita roca amagava un ric tresor; i, havent-ho
sabut l'hereu d'un dels més miserables masos d'aquells indrets, féu
saltar, d'amagat, la roca a barrinades. Ningú ha pogut saber quin re-
sultat donà l'escorcoll de la roca; però, segons se diu, es va poder ob-
servar que des d'aquella época els habitants del susdit mas fruíen
d'una major prosperitat. Per més que, efectivament, a l'altre cantó
del camí, i davant per davant de la balma, hi ha un munt de roques
que semblen esberlades a cops de mall, no es pot donar gaire crèdit
a lo que quasi sempre no són més que fantasíes del poble.

Escoltant la relació que ens feia, el guarda que ens acompanyava,
de la troballa de l'esmentat tresor, arribàrem a l'extrem NO. de les
roques d'en Benet. A l'enfront se presentava altre seguit de serra

-lades, destacant-se a l'esquerra el coll i punta de la Giliberta, i a la
dreta la punta de l'Aigua. El camí dóna la volta al marre que forma
llacabament de les roques d'en Benet i s'entra al fons o vall de l'Ave-
llaner, voltada també de toçals encinglerats, sobressortint l'aguda
punta dels Ganxos. El camí baixa sobtadament entremig de bosc i
roques de formes rares, fins a arribar a la font del Gironet, que es
traba al fons de la vall i al peu mateix del torrent de l'Avellanar,
d'aigües cristallines; el qual lloc és ple de vegetació i molt pintoresc.

Se travessa el turrent davant mateix de la susdita font, i s'em-
prèn una altra forta pujada per un estret corriol molt perdedor que
passa pel mig del bosc, tenint a cada costat alts boixos que en certs
indrets priven quasi el pas.

Passats vint-i-cinc minuts se deixa el bosc i es troben els plans
de les Heres, petits planells on se veuen dos o tres masos de pobre as-
pecte, els quals són els edificats a més altitut de tots els d'aquella ro-
dalía. Se travessen en part els plans de les Heres, i a cosa de mig quart
se troba una bifurcació. El camí de l'esquerra porta al poble de Pauls
passant per l'ermita de Sant Roc, i el de la dreta, que seguírem nos-
altres, és el conegut per camí de les Marrades, el qual és també molt
perdedor i dolentíssim : tant es així, que des de la font del Gironet
consideràrem prudent fer a peu tota aquella forta pujada. A les onze
en punt arribàrem al coll de les Marrades, i al cap de trenta-cinc mi-
nuts més a un altre coll, el nom del qual no ens saberen dir; i d'aquí,
baixant pel vessant que dóna aigües directament a l'Ebre, en cinc
minuts s'arriba a la font dels Fanguitjos, pertanyent al terme de
Pauls. Aquesta font, el nom de la qual està molt apropriat, se troba
situada en un recó molt delitós, però en canvi l'aigua és molt bruta,
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per brollar en un petit bassal completament al descobert i que serveix
d'abeurador als ramats que pasturen per aquells indrets. Necessitàvem
reparar ja les nostres forces, pel qual motiu decidírem dinar en aquell
lloc, cuidant-se els guies de fer un bon foc i d'arreglar la vianda que
portàvem. Havent dinat (eren les 12.45) desférem el camí fins a tro-
bar el darrer coll esmentat, des d'on, per un viarany que segueix sem-
pre per la carena de la montanya, en mitja hora s'arriba al Piló, a
1,179 metres d'alti-
tut, punt culminant
de la serra del bosc
de l'Espina. Al cim
mateix hi ha el piló
que dóna nom a la	 -	 .::. 1
montanya, el qual	 ` Ç	 1,

serví de vèrtex per	 " -	 rt `°'
a la triangulació	 -
geodèsica de Cata-	 .,.

L'espessa calitja
que ens embolcalla-
va no ens deixà fruir
plenament del for-
mós panorama que
es domina des d'a- 	 LES ROQUES D'EN BENET DES DEL PILÓ

quell alt mirador. Al
NNO. se destacava, a segón terme, el Montsagre, i Inés enllà la mon

-tanya de Sant Antoni, ovirant-se al fons la montanya de Sant Cris-
tòfol, sobre Calaceit, i les immenses planures del Baix Aragó. A 1'O. hi
teníem les montanyes d'Arnes, la Caixa de Valderrobres (vila que
s'assenta a son peu) i el toçal del Rei, de 1,398 metres d'altitut; essent
aquesta darrera montanya la més alta de la serralada propriament
dita de Bece t, en el cim de la qual lIi ha el molió que fa de partió
als tres regnes d'Aragó, Valencia i Catalunya. Al S. se presentava
majestuosa la serralada del Mont Caro, el cim de la qual se troba a
1,413 metres sobre el nivell de la mar; i pel cantó de llevant se veien,
mig esfumades per la calitja, les montanyes de Cardó.

El fort vent que bufava dalt del Piló ens féu deixar aviat la
contemplació de tant formós panorama, i tornàrem enrera pel mateix
camí de la pujada. A pocs minuts se deixa aquest camí per a seguir-ne
un altre que es troba a nià dreta, el qual porta al coll d'Alfara, o coll
del Maroco segons ens digué el guarda; nom, el darrer, que ens semblà
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bon xic estrany. La distancia des del cim del Piló fins al coll d'Alfara
es de quinze minuts aproximaclament.

A l'ésser a l'esmentat coll s'emprèn definitivament la baixada
seguint el camí conegut per costa d'Alfara, que en son primer terç
resulta en gran manera dolent, per passar pel mig d'una tartera de
roques calices esmicolades, que relliscaven, saltironejant, a 1'apoiar-
s'hi els nostres peus, lo qua] feia encara més pesada aquesta dre-

tíssima baixada. El
camí passa encaixo

-nat per dintre d'una
canal d'encinglerats
vessants, destacant

-se en el de la dreta
una rastellera de
punxagudes roques
aïllades, semblant
gegantins guardians

•• d'aquelles afraus.
A quaranta minuts
del repetit coll se
troba la font d'Al-
fara, sota un cobert
d'obra; des d'on se
condueix l'aigua a

DETAL>. DE LA COSTA D'AT_FARA	 dita població d'Al-
fara, que s'ovirava

als nostres peus. En trobant terres de conreu el camí va fent-se
més planer, i a les 15.20 arribàrem al poble d'Alfara, travessant
abans el torrent del mateix nom. La situació d'aquest poble, col•locat
adalt d'un petit serrat, no pot ésser més bonica. Per falta de temps
no ens aturàrem a visitar-lo, i, seguint un camí de muls que és
la drecera per anar a Tortosa, s'emprèn una curta però forta pujada,
des del cim de la qual se domina el poble d'Alfara i les montanyes
que 1'enronden. Se travessa de primer una erma vall, i a poca estona
una altra, ja conreada, on se troba la font del Solà, que raja al costat
del camí. Eren les 3.45 de la tarda, i ens calía no entretenir-nos si no
volíem arribar a deshora a Tortosa. El camí baixa fins a trobar el
torrent del Toscà, les abundoses fonts del qual neixen al peu del
Mont Caro. A les 4.15 travessàrem aquest torrent per un vell pont de
pedra, seguint a regular alçaria la seva ribera dreta, per a trobar de
nou el llit del mateix torrent en el lloc on hi ha un molí abandonat,
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Se deixa a l'esquerra el tantes vegades nomenat torrent del Toscà, les
aigües del qual, per medi d'un rec, són conduïdes a un dels convents
establerts a Roquetes; i, agafant a poca estona un bon camí veïnal
que passa per entremig d'extensos oliverars, es troba el poble de Ra-
guers, agregat a Tortosa, compost de diferents masos.

ALFARA : VISTA GENERAL

A les sis de la tarda arribàrem a la barriada de Jesús, pertanyent
també a Tortosa. El canal dit de lar dreta de l'Ebre passa pels defores
d'aquesta barriada, des de la qual, seguint la carretera de Xerta, en
vint-i-cinc minuts s'arriba a Tortosa, on donàrem per terminada la
nostra excursió.

JOAN ROIG i FONT

(Clixés de Gabriel Roig.)
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NOVES

Els hereus del que fou en vida l'estimat consoci Juli Soler i Santaló
(q. e. p. d.), ben penetrats (le l'immens amor que aquell sempre havía professat
al CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, ens han fet donatiu, en son record,
de tot quant posseía referent a excursionisme. No cal pas dir l'abundor i la
valua d'aquesta ofrena : tots coneixíem els treballs que portava fets i les
col • leccions importantíssimes que havía aconseguit en sos reculls. De més a
niés d'una bona part de l'edició de sa Guia monogràfica de la Vall d'Aràn i

de tota l'existencia de postals de la mateixa comarca, figuren en el donatiu
obres i folletos en bon nombre, ben interessants, així con' també sa riquíssima
col • lecció de fotografíes amb llurs corresponents clixés i positius per a projec-
cions; tot d'un valor inapreciable per a tots aquells que cons nosaltres senten
l'escalf de les belleses ele la terra.

Inútil és Llir que el CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA els resta
extremadament agraït, i, que des d'aquestes planes, que tantes voltes havia
honorat amb sos treballs l'amic Soler, els remerciem en nom de la cultura i de
l'excursionisme català.

La companyía Energía Elèctrica de Catalunya, que tants interessants
treballs executa en l'alta montanya catalana, amb un desinterès digne de
lloança, ens ha fet perpetua donació d'un formós aixaplqc en els estanys de
Capdella, lo qual contribuirà que sigui aviat un fet l'acariciat somni d'una
xarxa de refugis en el nostre Pireneu.

El Sr. Quatrecasas, farmacèutic de Camprodón, ha donat per al servei del
xalet-refugi d'Uil de Ter, proprietat del CENTRE, un adequat botiquí perquè
es pugui utilitzar en cas d'urgencia. Mercès al Sr. Quatrecasas per sa genero-
sitat, si bé desitjant, a l'ensems, no haver d'utilitzar el seu donatiu.

S'han reprès enguany, amb molt delit, les obres per a l'aixecament de
l'edifici -refugi de la Renclusa, a les Montanyes Maleïdes. Si no ve cap contra-
temps, creu el contractista que el CENTRE podrà inaugurar-lo oficialment
durant la vinent estivada, lo qual facilitarà les visites en aquella part del
Pireneu i l'ascensió al pie d'Aneto.

El nostre soci delegat a la vila de Tossa, D. Ignasi Melé, ens fa assaber,
per medi d'una carta plena d'entusiasme, que, al practicar excavacions ec un
lloc no llunyà de la població nova i a l'entorn d'un mur de marcat origen
romà, ha descobert restes de construccions romanes i fragments de ceràmica
força interessants. El Sr. Melé pensa continuar els treballs d'investigació en
quant sos medis Ii permetin, pel qual motiu el feliciten, ben coralment; essent
molt possible que el CENTRE organitzi una excursió a dit lloc per a son estudi.

El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA i la Direcció del BUTLLETÍ deixen
íntegra als respectius autors la responsabilitat deis treballs firmats.

Barcciona. — Tip, «L'Avenç» : Rambla de Catalunya, 24.— Telefon t t 5
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