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^entfe Excursionista de Catalunya

El Cant de la Síbí1'Ia
Conferència liegída pel seu autor ei 18 de fe-
brer de 1918 en el Centre Excursionista de
Catalunya. Els exemp'es musicals foren
cantats per la Srta. N'Andreua Fornells.

T INC a parlar-vos aquesta vetllada d'una mena de cançó
generalment coneguda amb el nom de Cant de la Si-
billa, i us en vinc a parlar per especial comanda que
d'això cm fou feta; que prou cm sé jo que ni tinc mèrits

per a sollicitar la vostra atenció, ni coneixements per a complaure
-la, si tan bons sou d'atorgar-me-la; però, prenent esforç en mon

fervent desig d'honraclament acomplir ço que cm fon comanat, po-
saré tot mon poder en fer-vos lleu i plaent la sentada; i si ma pa-
raula no hi abasta, certament ho aconseguiran els cants de ma gentil
cooperadora N'Andreua Fornells.

Parlera, doncs, de la Sibilla i del seu cant.
El nom de Sibilla es perd en lo més llunyà de l'antiguitat grega

i apareix en tots els moments de la història d'aquell poble. També
apareix en els temps de Roma amb freqüència, i és important la
seva acció damunt els destins del poble del Laci. Eren les sïbilles
donzelles sacerdotesses d'Apolló, i vivien en llocs apartats de poblat,
dins de cavernes llòbregues; allí, l'esperit del déu que adoraven els
hi inspirava les prediccions de l'esdevenidor. L'historiaire Varró,
anterior al cristianisme, ens parla de deu sibilles distintes. Una a
Tracia, una. a Pèrsia, una a Delfos, una a Samos, una a Líbia, una
a Curras, una a l'Helespont, una a Frígia, una a Tibur i una a Eri-
trea, Fou la més famosa d'entre elles la de Cumas, de la qual diu
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Virgili que escrigué ses visions amb xifres i amb paraules damunt
de fulles de palma.

El rei Tarquí instituí a Roma el culte de les sibil-les, fent guar-
dar curosament, per gents a això consagrades, els llibres sibillins,
en els quals estaven consignades les profecies. Vingué un temps
en què els oracles sibillins no podien ésser consultats sense ordre
expressa del Senat romà. Per dues vegades l'incendi destruí a Roma
la collecció dels llibres sibillins; i els que han arribat fins a nos-
altres semblen ésser una barreja d'oracles antics, del temps del pa-
ganisme, anterior a Jesucrist, i de reminiscències del Vell i del Nou
Testament, suposant -se que els fragments més antics són d'un pa-
rell de centúries abans la vinguda del Mesies i els més moderns arri-
ben al tercer segle de l'Era cristiana.

Si entre els pagans l'autoritat de les profecies sibillines havia
estat grossa, no minvà pas en els primers temps del cristianisme;
car amb les interpolacions que s'havien anat introduint en els
llibres profètics, interpolacions que feien referència indubtable a
certs dogmes de la nova religió, eren els mateixos cristians els qui
invocaven les profecies, i els Sants Pares de la nova Església no
dubtaven en combatre als pagans amb els seus mateixos oracles
de les sibil-les. D'aital manera alguns d'aquests oracles es consubs-
taciaren en la nova religió, que deu centúries després de fundada
encara trobem una allusió als versos sibillins en la seqüència de
Nadal Laetabundus, i fins en el segle tretzè, al compondre Tomàs
de Celano la seqüència de difunts Dies irae, dies illa, inspirant-se
en una prosa dels morts escrita almenys dues centúries abans d'ell,
també es recorda i fa esment de la sibilla.

En un dels llibres sibillins, el vuitè, s'hi troben atribuïts a la
sibil-la Eritrea els versos que han donat origen al cant que motiva
aquesta conferència, versos que del grec havien estat traduïts al
llatí abans del segle cinquè, car sant Agustí, en el llibre XVIII de
la seva obra La ciutat de Déu, en parla extensament i en dóna
la versió llatina que comença Judicii signum tellus, fent remarcar
que les lletres inicials de cada vers formen un acrdstic de cinc
mots grecs, el sentit deis quals és : «Jesucrist, Fill de Déu, Salvadora.
El número dels versos és vint-i-set, i en ells s'hi desenrotlla, amb
multiplicitat de detalls, la profecia del Judici final.

¿Quin fou el moment en què aquests versos entraren a formar
part del repertori de cants de l'Església de Crist? És aquesta una

pregunta a la qual no es pot per ara respondre; sols podem afirmar
que en l'onzèn segle, i probablement en el novè, el cant del Juudicil
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signaucsn o Cant de la Sibilla ja existia, havent-hi documents per a
provar-ho. En efecte, el cèlebre musicògraf belga Coussemaker, en
la seva Història de l'harmonia en l'Edat mitjana, 1 s'ocupa amb certa
extensió d'aquest cant, i després de fer constar que n'ha trobat el
text en molts manuscrits, diu que sols en coneix quatre en els quals
es presenta el text acompanyat de notació musical. Tots quatre ma-
nuscrits es troben a la Biblioteca Nacional de París, i En Coussemaker
en dóna una reproducció en facsímil feta amb la més gran cura.

$s el primer d'aquests quatre manuscrits, el n. o 1,154, procedent
de Sant Marcial de Limoges, i conté cinc cants històrics, onze cants
religiosos i dues odes de Boeci. Fem especial esment del seu
contingut, perquè, tal com diu En Coussemaker, encara que l'es-
criptura no sembla anterior a la fi del desèn segle o al començament
de l'onzè, tots els cants de caràcter històric que conté són del no vèn
segle i la música que els acompanya remunta evidentment a la ma-
teixa època, car havent estat compostos per a ésser cantats, la mú-
sica degué ésser feta pels autors mateixos de la poesia o per músics
contemporanis d'ells. El Cant de la Sibil-la, que junt amb aquests
cants es troba, no té el caràcter històric d'ells; però, com ells ma-
teixos, pot haver estat copiat d'un manuscrit del novèn segle que
els contingués tots, i-és per això que abans hem dit que probable-
ment l'antiguitat d'aquest cant remunta al segle novè, encara que
el manuscrit en què es troba sigui de les darreries del desè o comen-
çaments de l'onzè.

Dels tres manuscrits restants, el que porta el n. o 2,832 sembla
del desèn segle, per més que En Coussemaker suposa pot ésser del
novè; el n. o 781 és del tretzèn segle. Quant al que porta el n. o 1,139,
és del segle onzè, perd en aquest el Cant de la Sibilla no es presenta
complet, ni és el mateix cant dels altres, per les raons que més en-
davant exposarem.

Ultra aquestes versions, les més antigues que fins a l'actualitat
es coneixen del Cant de la Sibilla amb la notació musical correspo-
nent, podem afegir-hi des d'ara una versió, també amb notació mu-
sical, d'un manuscrit que es troba a Catalunya. El manuscrit a
què ens referim és un Lectionale sumament interessant, propietat
de l'advocat gironí D. Narcís Sambola. Coneixíem aquest manus-
crit per una descripció que en el n. o 13 de la Revista Musical Ca-
lalan^az en féu el nostre bon amic i entusiasta gregorianista Mn. Miquel

I. E. de Coussemakcr, Histoire de l'Harmonie au Moyen Age. París, 1852.
2 . Gener de 5905, any II de publicació.
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Rué, mestre de capella de la Seu de Girona. A 1'empendre els tre-
balls de documentació necessaris per a la present conferència de-
sitjàrem, com era natural, conèixer la versió del manuscrit gironí i
en sollicitàrem fotografies a Mn. Rué, el qual s'apressà a fer-nos
saber que el manuscrit en qüestió no era a Girona, sinó que el tenia
en son poder Mn. Josep Gudiol per a estudiar-lo. No hi hagué
res perdut, car Mn. Gudiol, el savi conservador del Museu de' Vich,
ens complasqué a cor que vols cor que desitges, i quasi a volta de
correu ens remeté el clixés de les dues pàgines del manuscrit on és
contingut el Cant de la Sibilla. És una honor per a mi poder re-
merciar en aquest moment a ambdós bons amics per l'interès que
s'han pres per aquest modest estudi.

Tornant al manuscrit que ens ocupa, direm, seguint la descrip-
ció de Mn. Rué, que és un còdice de pergamí de 262 pàgines, a dues
columnes de 33 cros. d'alçada per 25 d'amplada, i que conté dotze
peces amb notació musical. Quant a l'època en què fou escrit,
pensem, com Mn. Gudiol, que no és anterior al segle dotzè. Aquesta
data la determina principalment el caràcter de lletra, car la notació
musical podria ésser anterior d'un segle; no fóra estrany, doncs,
que el códice fos còpia d'un altre escrit un segle abans.

Teníem l'esperança que, amb les fotografies a la vista, podríem
determinar si aquest còdice havia d'incloure's en el grup que actual-
ment es coneix, petit encara, de documents escrits en notació musical
catalana, car hem de fer constar l'existència a Catalunya d'una
notació musical del cant litúrgic, pròpia i ben caracteritzada, des-
coberta fa pocs anys pel savi gregorianista P. Dom Maure Sablay-
rolles, benedictí del convent de Besalú. Teníem, doncs, aquesta
esperança, però no hem pogut veure -la realitzada, en primer lloc
per causa de l'estat poc satisfactori de conservació de les dues pà-
gines que tenim fotografiades, i en segon lloc perquè els signes int:-
sicais característics de la nostra notació no es troben en el Cant
de la Sibilla; un petit indici tenim en la forma d'un signe, una clavis,

que pot ésser catalana; perd no n'hi ha prou, i caldrà per a arribar
a conclusió definitiva, un estudi de les altres peces musicals del
manuscrit.

Feta relació d'aquestes antiquíssimes versions del Cant de la
Sibilla, voldria jo ara oferir-ne l'audició a les persones aquí reuni-
des, però amb recança em veig privat de fer-ho per les raons que
breument vaig a exposar-vos.

Els elements gràfics constitutius de la notació del cant litúrgic
anomenada notació neumàtica, són els accents gramaticals : l'ac-
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cent agut i l'accent greu. Si, com es diu en la Paleografia Musi-

cal dels PP. Benedictins dé Solesmes, «la melodia es troba en estat
primitiu en el llenguatge, no té res d'estrany que siguem portats
a reconèixer en la notació d'aquest llenguatge, és a dir, en els ac-
cents, els signes primitius naturals d'una notació melòdica». Efec-
tivament, els accents gramaticals aplicats al cant tenen la mateixa
significació que aplicats a la declamació; en un i altre cas l'accent
agut significa una elevació en el modular la veu, i l'accent greu un
descens.

És de suposar que el cant litúrgic, en sos orígens, degué consis-
tir en una melodia molt simple, gairebé rudimentària i poc més
modulada que la declamació natural, i així és perfectament com

-prensible l'adaptació dels accents gramaticals en sentit de senzilla
intensificació del que originàriament ja expressaven. Però, la Me-
lodia litúrgica anà obrint les ales, i sa volada, tímida i curta al co-
mençament, esdevingué cada cop més airosa, més lliure i extensa,
i la pobra notació musical, per més que es complicà i es multiplicà,
sempre anà quedant enrera, rastrejant penosament i evidenciant-se
inapte a traduir de manera clara i precisa el vol magnífic de la me-
lodia. Prou els accents es combinen, s'enllacen, es lliguen i s'esti-
ren en el sistema quironòmic, o de neumes-accents; prou els ma-
teixos accents, avorrits de contorsionar-se de totes maneres, arri

-ben a desfer-se quasi per complet, esdevenint simples punts que
s'enfilen i s'abaixen a diverses alçades, procurant seguir la diver-
sitat d'elevació dels sons i constituint així l'anomenada notació
diastemàtica, o de punts destacats. La falta de precisió continua
persistint, fins i a tant que, amb una lentitud sols comprensible
per l'esperit supinament rutinari de l'home, van apareixent en l'es-
criptura musical ara una ratlla, dues més endavant i quatre a la
fi, a damunt i entremig de les quals es van enquibint i acomodant

-se els neumes-accents i els punts destacats; tant els neumes-accents
com els punts s'engreixen, prenen cos i es precisen, fins que un jorn
esdevindran aquelles grosses notes quadrades que tothom haurà
vist en els immensos llibres de chor que s'estilaren fins fa poc temps.

Després del que acabem de dir, és fàcil compendre que tot do-
cument musical escrit en notació sense ratlles, in campo aperto,

encara que sigui diastemàtica, amb punts destacats que intentin
imitar l'elevació dels sons, és impossible de traduir amb exactitud.
Heus aquí, doncs, la causa de què, de les més antigues versions
Completes del Cant de la Sibilla, escrites amb notació mixta de punts
ineumes-accents in campo apeno, o sigui sense ratlles (exceptuant-ne
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una, en la que hi ha una sola ratlla), no ens haguem atrevit a fer-ne
una transcripció, que sols hauria pogut ésser aproximada, i no hem
volgut acceptar les transcripcions que en dóna En Coussemaker
perquè les creiem del tot equivocades.

Hem dit, al parlar de les versions d'En Coussemaker, que n'hi
ha una, la del manuscrit 1,139 de 1'onzèn segle, que es presenta in-
completa i amb melodia distinta de les altres. La raó d'aquest fet
és perquè el Cant de la Sibilla, en el manuscrit de què parlem, for-
ma part d'una peça molt més extensa i interessantíssima. Aquesta
peça és un drama litúrgic, una d'aquelles representacions religioses
tan esteses en l'Edat mitjana.

És assats conegut el costum de l'Església, en aquells segles de
fe fondament arrelada al cor dels homes, de fer representar en les
diades més assenyalades de l'anyada litúrgica, en la diada de Nadal,
principalment, algun dels episodis propis de la festivitat que es ce-
lebrava.. Sia'ns permès manllevar a 'Mn. Higini Anglès les justís-
simes paraules que en un article precisament consagrat al Cant de
]a Sibilla en un dels darrers números de la revista Vida Cristiana,*

dedica a les representacions religioses. Diu Mn. Anglès:
«El simbolisme místic, a les funcions del culte, és tan frapant

i fou sempre talment venerat per l'Església, que Ella, avenint-se
amb els temps, ha permès que assats vegades esdevingués amb
una virior de dramatisme tan punyent que ferís les ànimes fins
les més endurides i fredes com el anarbre. Cuan sentim parlar
del drama litúrgic dels antics, hem de pensar que ell era íntima-
ment lligat amb la festa litúrgica quin text parafrassejava. ELs
fidels sols hi venien amb l'esperit de pietat i devoció; la vivesa
d'aquells personatges amb la vestimenta llur, els cants feridors, el
recolliment de la multitud al bell mig del temple ornat de pintures
murals, vidrieres, retaules i motllures de tota mena, on potser s'hi
trobaven estampades les figures, ara vivents, que ells esguardaven,
tot contribuïa a 1'ennobliment espiritual, aixecant-los damunt el
fang terrenal que trepitjaven a Teixir de la Casa del Senyor. Els
temps humils de la naixença de la litúrgia havien passat; al temple
tot hi agafa més forta volada; s'humanitzen les virtuts, els sants,
la Verge, el mateix Déu; els monjos, els clergues no saben aquie-
tar-s'hi, i de simples autors, hi esdevenen vers actors. Aquells
troj5us i seqüències s'animen ja més amb curts diàlegs; les interpo-
lacions litúrgiques esdevenen petits drames, els quals, entrant dins

* N. o 29, Nadal de 1917, any V de publicació.
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al temple, porten al món saya fecunda per a la virtut, les lletres
i les belles arts.»

La representació religiosa que en aquest moment ens ocupa
fou una de les més esteses i famoses. 13s generalment coneguda
amb el nom d'Els Profetes de Crist, i es basa en un sermó atribuït
a sant Agustí, que acostumava a llegir-se en moltes esglésies en
la sisena lliçó de les matines de Nadal. L'autor d'aquest sermó,
dirigint-se als jueus qui no volien reconèixer en Jesucrist el Mesies
esperat, invocava el testimoni de diversos personatges de l'Antic
i el Nou Testament, i al darrera d'aquests, les personalitats del pa-
ganisme, Virgili, Nabucodonossor, i la Sibilla. En la representació
o drama litúrgic a què el sermó atribuït a sant Agustí donà nai-
xença, el praecentor, prexantre o cronista que podríem dir-ne, des-
prés d'una curta introducció allusiva a la Nativitat del Salvador
del món, interpella successivament als testimonis, començant pel
d'Israel (personatge que no figura en el sermó de sant Agustí).
Van aportant els testimonis cada un sa declaració, i el darrer d'ells,
la Sibil-la, canta la primera estrofa, composta de tres versos, de la
seva profecia del Judici final, amb la tonada que ara aneu a sentir:

ELS PROFETES DE CRIST

(D'un Me. de 1'onxén segle)

Pausadament.

Ju - di - ci - i sig-num; tel-lus su - do - re ma -des- cet;

E - ce - lo rex ad - ve - ni - et per se - cla, fu - tu - rus,

si - li - cet in car - ne pre-sens ut ju - di - cet	 or-bem.

És aquesta una bella melodia gregoriana de sisè to, d'un ca-
ràcter sever i dolç a l'ensems, d'un sentit plenament afirmatiu,
en consonància amb la significació del text i el moment en què
apareix. Encara que el manuscrit on es troba és de 1'onzèn segle,



208	 CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

la circumstància d'ésser la notació a punts destacats, escrits amb
una cura notable de l'alçada dels sons que representen i al voltant
d'una ratlla que en fa encara més clara la significació, permeté a
En Coussemaker fer-ne una traducció certament molt aproximada a
la realitat, traducció que hem adoptat permetei..t- ios, no obstant,
alguna lleugera rectificació en un moment en què ens ha semblat
que En Coussemaker es desvià del bon camí.

La multiplicitat de documents de l'Edat mitjana en què el
Cant de la Sibilla es troba, amb notació musical els uns i sense ella
els més, és una demostració evident de la grandíssima popularitat
i difusió que aquest cant alcançà. Tal degué ésser aquesta po-
pularitat que, a l'anar-se perdent l'ús general del llatí, esdevingut
poc o mal comprès del poble, i a l'anar-se desenrotllant les llengües
romanes, que, si bé nascudes d'aquell idioma, se n'anaven a llu

-nyant de dia en dia, la conveniència de traduir els versos sibillins a
la llengua vulgar degué imposar-se per si sola.

¿Com, quan i on es féu la primera traducció dels esmentats
versos? 13s aquesta altra pregunta la resposta a la qual tampoc
és pot precisar. En Milà i Fontanals hi dedicà un estudi lluminós
i acuradíssim que es troba insertat en el sisè volum de les seves
obres completes, i en ell afirma que les versions catalanes de què
a continuació parlarem, provenen d'una versió provençal que, sense
donar-ne la seguretat, atribueix al segle catorzè. Valent-se d'un
manuscrit de la Biblioteca Nacional de París, del segle quinzè, i
d'altre document que es guarda en 1'ArXiu capitular de la Seu de
la nostra ciutat, estableix una com versió crítica, fent constar que
la segona versió catalana, prové d'un cant provençal. però no, se-
gons creu, de la versió continguda en el manuscrit de París. Heus
aquí la versió que En Milà dóna com a més antiga coneguda en
llengua vulgar:

All yorn del yusisi
parra qui aura fag seruisi.

Vn rey uendra perpetual
del cel que anc nun fun(m) aytal;
en carn uendra certanarnens
per far del ce[gle] iuyament.

May del iusisi tot enant
parra una cenya mot gran

li terra gitara susor
e tremira de gran pauor.

Apres s'esbadara mot fort,
don mes semblant de greu connort

e mostrara an crits [e] an trons

las enfernals confusi(s)on[s].
Un cor mot trist raso(no)nara

del cel que mot reysidara;
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la luna el solely s'esculzira,
nulya stela non lusera.

Cascun cors l'arma cobrara,

aqui parra qui es :. on o mal;
li bons iran vers Dieus laysus,

li mal iran en ter[r]a ius.
Fuoc deysendra del cel ardent

an solpre que es mot pudent;

cel, ter[r]a, mar, tot [perira]

e tot can es fuoc delira.
Li puey es plans seran eguals;

aqui seran li bons el mals,
li contes el reys el barons
que de lur fazt (sic) rendran rason.

An[c] ren non fes hom tan cicret,
ni ren non dix ni non pen(y)set
que aqui non sia tot clar;
negun no poyra ren celar.

Ado[n]x non aura(n) on talent
de rriquesa d'aur ni d'arge[n]t,
ni d'autras causa[s] null desyr
may tan solamens de morir.

De morir es tot lur talent,
ado[n]x lur glatiran las dens:
non y aura negun non plor,
tot lo mont cera en tristor.

Ado[n]cx dira Dieus asprame[n]s
a cels que iran a perdement:
'anas uos en el fuoc ardent

car (anc) non fesest mo mandament.»
Als autres dira mot doysament:

a cel que iran a saluame[n]t:
edenes a mi, [cenes] bons fyls
que yeu vos guardaray de perill[s].,

Terratremol tan gran cera
que las torres derocara:
nul oms dempes non romandra
tan fort ter[r]a tremolara.

Li enfans que nas no sseran
dedins los uentres cridaran
an clara uos, mot autamens,
merce a Dieu omnipotent.

Aqui ceran li u[su]riyes
que de la mesalya fan denyers
e de l'emina fan sestyer:
aquilí cayran el uiu brasier

F- diran tut enaysi:
<glorios Dieus, sener, merce.
may volgram ecer de nient

que car uenem a naycement.n
Aquel senher que nos formet

e que de la Verges nasquet
nos guarde de pecat[z] mortal(1)[s]

e de penas perpetuats.
Ado[n] cx uendra Dieu essa mayestat

iuxar lo mont per ueritat,
ado[n]cx ueyran Dieu en la cros

on moriy per pecados.

Els manuscrits d'on Milà treu aquestes versions en llengua
vulgar no diu si porten la música; probablement sols contenen el
text. Però el nostre bon amic Mn. Antoni Pont, fundador i di-
rector de la molt coneguda i celebrada capella de música de Ma-
nacor en la illa de Mallorca, tingué la sort, fa pocs anys, de desco-
brir en un llibre de chor que fou de les monges de Santa Margarida
de Palma, exclaustrades pels volts del segle dissetè, una versió en
llengua vulgar amb la notació musical. Per una descripció que
d'aquesta versió fa el mestre Pedrell en un número de la revista
Dlusjca Sacro-His7ana,* pot col.legir-se per les característiques del
manuscrit on es troba, que la versió esmentada és del segle quinzè

* Bilbao, març 1910, any IV, n.o ro.
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i potser del catorzèn; així ho fa suposar el fet de qué la notació mu-
sical diu ésser escrita originàriament damunt de dues ratlles, groga
la una i traçada amb un punxó l'altra, ratlles que foren augmentades
per una mà posterior amb dues més, completant el tetragrama,
En son lloc parlarem de la melodia d'aquesta versió.

Com que en aquesta conferència ens hem proposat concedir
interès especial a la música del Cant de la Sibilla, esmentarem sois
de passada l'existència d'una versió literària considerablement es-
curçada en un breviari del quinzèn segle, existent en la Catedral de
València, i altra versió que figurava en una Setmana Santa de l'any
1 533 que en el propi arxiu es trobava, segons testimoni del P. Vi-
llanueva, reproduït pel Baró d'Alcahalí en son llibre La música en
Valencia.* Interessant-me sobre manera el coneixement d'aques-
tes versions, vaig demanar al meu amic N'Eduard L. Chavarri vol-
gués fer indagacions i procurar-me'n fotografies; En Chavarri es di-
rigí a aquest efecte a l'autoritat més competent a qui podia recórrer,
a l'illustre senyor canonge Sanchis Sivera, i veus aquí ço que aquest
li contestà, amb data Ii de desembre del passat any 1917.

«He registrado lo que respecto a la Sibila me indica. En el
Breviario que menciona Alcahalí no existe nada en valenciano, y
sólo un responsorio en que se habla del Juicio y de la promesa del
Mesías, todo en latín. Respecto a la Sibila únicamente se men-
ciona en la consueta del siglo xv con estas palabras : Cona dic gen
la sisena liso la Sibilla acompanyada ab lo vedell y dos canalobres
va a la trona del evangeli y quant es hora dite la Sibilla tres o quatre
cobles y tornasen a la sagrestia. Como se deduce, o parece deducirse
de este texto, las coplas no eran propias de un ritual determinado,
sino que se escribían exprofeso. No sé de dónde saca el Barón
las coplas que inserta, a no ser que las inserte la Semana Santa del
año 1533 que había en este Archivo, según testimonio del P. Villa-
nueva, la cual no existe ni hay memoria de que haya existido, lo
cual prueba su desaparición hace muchísimos años.»

Rebin l'amic Chavarri i l'illustre senyor canonge l'expressió
del meu agraïment per llur contribució al meu treball.

Esmentarem també, ràpidament, una versió del text contin
-guda .al final d'un llibre sumament interessant i molt rar. Diu la

portada d'aquest llibre : «Ordinari e Manual per als curats que 1 ab

diligencia voldràn entendre tot lo 1 necessari dels sagraments y la

* La música en Valencia. Diccionario biográfico y crítico, por D. José
Ruiz de Lihory, barón de Alcahalí. Valencia, 1903. Un yo].



EL CANT DE LA SIBIL'LA	 211

ad- 1 ministració de aquells. 1 Compost i ordenat per lo Reverent
muestre 1 Hyeronym Yuttlar, entre los Teolechs mínim. — (Imprès)
En Barcelona per Claudes Bornat, (l'any) I568.,> Segons el Dr. Tor-
res Amat aquesta obra és el terç ritual propi que ha tingut la Diò-
cesi de Vich, i es publicà per manament de 1'lllm. Sr. Dr. Fr. Benet
de Tocco. Per a la literatura religiosa en llengua vulgar és molt
interessant el contingut d'aquest llibre; però de música no n'hi ha
ni un borrall.

Saltant per damunt de moltes altres versions purament lite-
ràries del cant que ens ocupa, car d'esmentar totes les que coneixem
s'allargaria aquesta conferència ultra mesura, anem a les versions
musicals impreses en el setzèn segle.

Aquestes versions es troben : primer, en un Ordinarium Urge-
Ilinum, o Ritual per a la Diòcesi d'Urgell, del qual n'hi ha exemplars
de dues edicions al Museu Episcopal de Vich, una impresa l'any
1536 a Saragossa i l'altra en 1548 a Lió. A la bona amistat de
un. Gudiol dec també el calc de les dues versions contingudes en
aquests llibres, que m'ha servit per al present estudi. A la Biblioteca
de l'Institut d'Estudis Catalans, en el fons musical Carreras, hi ha un
exemplar de l'edició de 1548 descrita pel Mtre. Pedrell en el Catàleg
que del fons esmentat es publicà fa pocs anys.' Altra versió figura
en un Ordinari o Ritual gironí imprès en i55o, que també es troba
a la Biblioteca de l'Institut. D'aquesta darrera, com també d'una
de les urgellenques, Mn. Anglès en donà reproduccions fototípiques
en son treball esmentat més amunt, publicat en la revista Vida
Cristiana.

La quarta versió del segle setzè, ens la dóna En Francesc Pelay
Briz en apèndix al volum quart de sa col.lecció Cançons de la terra.a
Segons esclariments d'En Milà, aquesta versió la tragué En Pelay
Briz d'un Ordinarium barcinonense, imprès a Barcelona per Claudi
Bornat en 1569. En Pelay Briz no dóna la més lleu indicació de
procedència.

Aquestes són les quatre versions musicals del segle setzè que
fins ara coneixem, i aquestes quatre versions, escrites en notació
clara i perfectament comprensible, encara que amb incorreccions
més o menys nombroses, totes elles ens han servit de base per a
l'estudi de la música de totes les versions conegudes del Cant de la

1. Catàleg de la Biblioteca Musical de la Diputació de Barcelona, per En
Felip Pedrell. Barcelona, rgo8. 2 vols.

2. Cançons de la terra, Francesc Pelay Briz. Barcelona, Verdaguer;

París, Maisonneuve & C e . 5 vols.
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Sibilla, arrencant, com era natural que així ho féssim, de lo conegut,
per a esbrinar lo desconegut.

La nostra pacient investigació ens ha conduït al següent resul-
tat : TOTES LES VERSIONS DEL CANT DE LA SIBIL-LA DE QUÈ FINS
ARA HEM PARLAT, DES DE LA MÉS ANTIGA A LA MÉS MODERNA, TOTES
(exceptuant la que forma part del drama litúrgic Els Profetes del

Crist), TENEN UN ORIGEN Comú.* Del seu anàlisi acurat se'n pot
extreure un esquema melòdic, al qual s'adapten totes sense el més
mínim dubte. En les dues versions més antigues, les dels segles
desè i onzè contingudes en els manuscrits 1,154 i 2,832, la identitat
s'endevina malgrat les dificultats d'una notació diastemàtica molt
imprecisa, especialment en la primera. En aquestes versions l'es-
quema melòdic ve revestit d'una certa profusió ornamental. La
versió continguda en el códice Sambola del dotzèn segle, tampoc
s'aparta de l'esquema, ans al contrari, essent més sòbria d'ornamen-
tació la semblança esdevé més evident.

La versió del segle tretzè encara és més propera a l'esquema,
car d'ella pot dir-se que l'ornamentació és gairebé nulla, tan sillàbic
és el cant.

La versió del quinzèn o catorzèn segle del códice de les monges
de Santa Margarida de Palma de Mallorca, ofereix una semblança
notable amb l'anterior, salvant sempre, com és natural, les diferèn-
cies d'extensió i disposició del text, llatí en la una i català en l'altra,
que obliguen a la melodia a allargar-se o a contreure's segons el cas.

De les versions del segle setzè, les dues urgellenques són les més
simples, perfectament iguals entre si, malgrat les diferències de
figures usades en la notació. Aquestes versions són, al nostre ju-
dici, les que s'acosten més a la melodia-tipus que podria formar-se

* Circumscrit el present treball a Pestudi del Cant de la Sibil-la en terres
catalanes, esmentarem, no obstant, Pexistència del mateix cant en altres terres
de la península ibèrica i farem constar també que les versions que d'ell ens han
arribat a través dels segles confirmen la nostra hipòtesi d'un origen comú.
Vegi's a aquest objecte el Cancionero Musical de los siglos XV y XVI, trans-
crit i comentat per En Francisco Asenjo Barbieri (Madrid, publicació de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando). La peça n. o 243 d'aquest
cançoner és una curta composició a tres veus d'A. de Córdoba sobres els versos:

<Juicio fuerte será dado
y muy cruel de muerte.e>

La melodia del tiple o primera veu procedeix indubtablement del mateix origen
que els altres Cants de la Sibil-la. Això mateix succeeix en la música que sobre
els mateixos versos es cantava a la Catedral de Toledo, donada per En Barbieri
en un dels apèndixs al mateix cançoner. També la melodia del tiple testi-
monia la identitat d'origen.
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amb la superposició de totes les altres; la versió de l'Ordinari barce-
loní ofereix algunes diferències degudes a presentar-se més ornamen-
tada; però la melodia fundamental és la mateixa.

Ens resta sols descriure la versió de l'Ordinari gironí; aquesta
és la més adornada de totes. Els arabescos hi estan distribuïts amb
una profusió que supera bastant l'ornamentació de les dues versions
més antigues, les dels segles desè i onzè. Malgrat això, l'anàlisi ens
demostra irrefutablement la comunitat d'origen amb les altres.
Permeteu que us faci sentir aquesta melodia, executada en ritme
gregorià, com sembla exigir-ho el seu caràcter.

JUDICIJ SIGNU IN NONA LECTIONE MATUTINARÜ NTATALIS DO-

MINJ SEQUETI DIODO IN SEDE GERUNDENSI A PUERO CANTATUR

Al	 iorn del iu - di	 -	 ci,	 par -	 ra

	

_	 a

a—ama—ed—i- f a	 -_9 cobla a

	

qui au - ra	 fet ser - ui	 -	 ci.	 Un	 rey

vin	 -	 dra per-pe	 -	 tu	 -	 al

ve	 -	 stit de no - stra	 carn mor	 -	 tal.

del	 cel vin-dra tot	 cer - ta - met.

per	 fer de tots lo	 iut - ja	 -	 ment. p. Al iorn.

Abans de donar per acabat l'estudi del cicle de melodies d'origen
gregorià, us exposaré una qüestió veritablement complicada que es
Presenta en les versions del segle setzè contingudes en els Ordinaris
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urgellencs, que farem remarcar altre cop, perquè convé que us hi
fixeu, són les qui ofereixen la melodia més pura i més senzilla, amb_
dues versions, i especialment la de l'any 1548, ultra son caràcter in-
negable de melodies populars-religioses, presenten en la notació certs
indicis que poden fer sospitar que ens trobem enfront de melodies
que, si en son origen pogueren ésser gregorianes per ço que es refereix
al ritme en què havien d'ésser cantades, a l'esdevenir populars i
molt especialment al fer-hi l'adaptació del text en llengua vulgar, per-
deren la llibertat del ritme oratori, que és el ritme gregorià, i adqui-
riren el ritme mesurat, propi dels cants i dances populars i de la
música figurada. f3s aquesta una qüestió assats difícil de resoldre,
i si bé el qui us parla, per raons llargues d'explicar i d'una aridesa
que acabaria de posar a prova la vostra paciència, es sent inclinat
envers la hipòtesi que aquestes melodies eren cantades en ritme me-
surat, res hi ha que em permeti fer-ne l'afirmació absoluta.

Això no obstant, i com a senzilla demostració de què la meva
hipòtesi no és absurda, he realitzat un intent de mesuració l'audició
del qual vaig a oferir-vos. La melodia que del meu intent ha re-
sultat, presenta tot el caràcter de severitat piadosa, a l'ensems que
de senzillesa popular.

TRADUCC1ó MESURADA

Al jorn del ju - di - ci par - rà qui hau-rà fet ser-vi - ci.

Un	 rei rei	 vin - drà per - pe-tu - al 	 ves - tit de

nos-tra	 carn	 mor	 -	 tal:	 del	 cel vindrà

tot cer-ta - ment	 per	 fer del se - gle jut-ja - ment.

Aquesta meya conferència sobres el Cant de la Sibil-la seria ben

incompleta si no fes esment molt especial d'una versió que del cant
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susdit existeix en l'illa de Mallorca, versió que actualment encara es
canta en moltes de les parròquies d'aquella illa.

Aquesta versió no té res absolutament que veure amb les ver-
sions d'origen gregorià que ens han ocupat fins ara. Es tracta d'una
melodia hermosíssima, sumptuosament ornamentada i d'un caràcter
orientalesc molt accentuat. Aquesta, que és precisament una de
les característiques de moltes melodies populars mallorquines (les
de treball especialment), fa suposar en el Cant de la Sibilla un origen
en certa manera anàleg als cants del Misteri d'Elx.' El mestre Pe-
drell suposa que el Cant de la Sibilla mallorquí fou escrit en el gènere
de cant anomenat Muzàrabe.

De les diverses versions que del Cant de la Sibilla mallorquí
coneixem, versions que poc difereixen entre si, és, al nostre entendre
i apoiant-nos en una autoritat innegable, la més correcta i ajustada
a la tradició la publicada pel malaguanyat Antoni Noguera en sa
Memòria sobre els cants, balls i tocates populars de l'illa de Mallorca.2

Haurà sorprès als qui m'escolten que, fent ja llarga estona que
els vinc parlant del Cant de la Sibilla, no hagi procedit encara a la
descripció de la cerimònia representativa que acompanya aquest
cant. L'omissió ha estat voluntària, car ens hem reservat fer la
descripció esmentada per al moment en què tractaríem de la,versió
mallorquina, la qual, essent encara vivent avui en dia, ens ofereix una
riquesa de detalls de realització que hauria estat ben difícil d'acon-
seguir per ço que toca a les altres versions, la representació de les
quals sols pot collegir-se per brins de descripció dispersos, tal com
el que esmenta el senyor canonge Sanchis Sivera, extret de la consueta
del segle quinzè de la Catedral de València.

Anem, doncs, a descriure el cerimonial del Cant de la Sibilla,
traduint la detallada ressenya que en dóna N'Antoni Noguera en
son llibre fa poc assenyalat.

«Posseïm a Mallorca una veritable joia en el gènere religiós
quasi popular : el Cant de la Sibil-la.

»La representació de la Sibilla cantant la profecia del Judici
final, fou importada a Espanya pels benedictins francesos quan en
el segle onzè arreglaren o modificaren gran part del nostre ritual.3

I. La Festa d'Elche ou Le drama lyrique liturgique Esgagnol. Felipe
Pedrell. Paris, eSchola Cantorum», 5906. Fascicle de 55 pàgs.

2• Ensayos de crítica musical, por Antonio Noguera. Palma de Mallor-
ca, 1 908. Un vol.

3• F. A. Barbieri, El Canto de la Sibila. Article publicat en el n. o 7 de
la IGsstración Musical Hispano Americana.
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»No sabem l'època en què es començà a representar en les es.
glésies de Mallorca; perd sabem que en 1572 el bisbe Didac Arnedo
abolí el ritus de la Sibilla i que, a precs de son illustre succeïdor Joan
Vich i Manrique, tornà a restablir-lo el Capítol en 24 de desembre
de 1575, disposant que s'executessin, demés, algunes cantinelas

devotes, com es feia en altres esglésies, particularment a València;l
i que en 4 de desembre de 1666 el bisbe Pere Manjarrès de Heredia
publicà un edicte prohibint les representacions de la Sibilla en totes
les esglésies de la seva diòcesi, com no fos amb llicència expressa per
escrit.'

»Ignorem si l'edicte del bisbe Manjarrès és encara vigent, però
és cert que en moltes parròquies de l'illa es representa la Sibilla la
nit de Nadal. S'encarrega de cantar-la, immediatament després
d'acabat el Te-Decana, un nin d'uns dotze anys, habillat amb un
vestit de seda de color clara profusament brodat, cobert el cap amb
una mena de gorra armènia de la mateixa color del vestit i portant
amb totes dues mans una espasa lluenta i feixuga. Se'n va a ocuparla
trona acompanyat de dos escolanets i entona el cant de la profecia;
cant altament estrany i original, de sabor marcadament arcaica
malgrat la seva tonalitat (que és la moderna), i que té tot l'atractiu
de lo misteriós. Realment, no podia aplicar-se millor melodia a la
bellíssima composició atribuida al cèlebre mallorquí Fra Anselm
Turmeda:

El jorn del judici
Parrà qui haurà fet servici.

»Aquest cant no duu acompanyament de cap mena, perd alterna
les seves cobles amb curts versets d'orgue, i certament es necessita
que l'organista estigui ben inspirat perquè ses improvitzacions no
resultin cosa vana i terrenal comparades amb el profètic cant.

»L'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria inserta en el volum II de
Die Balearen una versió de la Sibilla quelcom més ornamentada que
la nostra i, demés, subjecta a compàs. Nosaltres la transcrivim tal
com l'hem sentida nombroses vegades, coincidint la nostra transcrip-
ció amb un manuscrit de la parròquia de Manacor.»

Desitjosos d'aplegar per al present treball tota la documentació
possible i intrigats per l'afirmació d'En Noguera de què a la parròquia
de Manacor hi havia un manuscrit amb el Cant de la Sibilla, ens apres-

r. Villanueva, Viage literario a las iglesias de España, XXII.
2. Llibre co, nú de la Curia Eclesiàstica de Mallorca, que comprèn els anys

1663 a 1669.
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sàrem a escriure al nostre amic ja esmentat, el Rvnd. Mn. Antoni
Pont, en demanda d'esclariments relatius al manuscrit de què parla
En Noguera i reproducció fotogràfica del mateix; Mn. Pont, amb
l'amabilitat que el caracteritza, ens contestà per lletra, que amb goig
extractem, ço que segueix:

(Amic molt estimat : M'apressur a contar -li tot lo que sé de la
Sibilla.

»Fa quaranta anys que sempre he ensenyat es nin que ha de can-
tà sa Sibilla. A Manacor, a la Catedral (de Palma), a Marratxí i
ara a Llucmajor. Sempre he ensenyada sa melodia que vostè
coneix per En Noguera (q. e. p. d.), que és sa de Manacor i que se
canta per totes ses Parròquies de Mallorca i casi per totes ses esglé-
sies... No he vist mai cap document, això es Perpetua de generació en
generació de viva veu...

»El cant de la Sibil-la dóna un gran goig a tot el poble, grans i
petits l'escolten amb gran devoció i tothom, com heu coneixen molt
bé, judique com se n'ha desfet la Sibilla.

»E) vestit és per totes ses parts per l'estil; aquí (Llucmajor) li
diuen a la ciutadana o de senyora, per fer diferència del vestit de
pejasa. Unes faldes de color i a damunt unes de mossolina molt
clara que fasse transparent. Un barret més o menys estrany (a
Manacor solia dur una gorra de bebè) i una espasa que l'aguanta amb
ses dues mans, dreta devant la cara, i que a algunes parts, com a
Llucmajor i Manacor, li serveix per taià el fil de ses neules que té
devant ell, procurant agafar-les, sobretot si són ensucrades. A
Marratxí he hi posen una coque d'una pesseta, i que va molt alerta
que no li caiga, perquè a baix hi ha dos escolanets que l'han acom-
panyat amb sos cirials, com és costum per tota Mallorca, que desgra-
ciada de coque si queia en ses seues mans. Are me'n recort d'una
cançó que's canta quan van a Matines:

Sibil-la alerta sa coque
que no t'escap de ses mans
que abaix hi ha ets escolans
que baden un pam de boca.

rLa Sibilla es canta després de Matines, abans de sortir la Missa
del Gall.»

Aquestes paraules de Mn. Pont, gentilíssimes en sa senzillesa,
estic segur hauran evocat en el vostre esperit tot l'ambient popular
que a Mallorca envolta encara el tradicional Cant de la Sibil-la.

28
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Escolteu ara aquest cant, i amb ell donem per acabada aquesta
conferència.*

VERSIÓ MALLORQUINA

_	 K	 _

El	 jorn del Ju	 -	 di	 -

^e—R—• —i	 -i R am— #^-
- 	 - -`	 --eme=

	ci 	 par	 -	 rà el qui

no	 hau-rà fet	 ser	 -	 vi	 -	 ci,

Primera F4 _ •^ i—mai i • •—R—i^ •	 • —
cobla	 --^-	 ^ ^

	

Je íes-̀	 su - crist Rei	 U-ni-ver-

sal,	 ho-mo i ver Déu e - ter-nal,

del cel vin - drà	 per a	 jut-jà	 i a	 ca	 -	 da

hu lo just da-rà.	 El jorn, etc.

* Com ja hem dit més amunt, hem adoptat la versió d'En Noguera, el
qual dóna en son llibre la tornada i la primera cobla, entenent-se, com és natural,
que les altres cobles es canten amb la mateixa melodia; però en una versió del
Cant de la Sibil • la mallorquí notada in extenso (o sia repetint la música de totes
les cobles) que l'exquisit poeta En Joan Alcover i Maspons trameté al president
d'aquest CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, En Francisco Maspons 1
Anglasell, i que aquest darrer amablement ens comunicà, hem trobat una
variant al començament de la darrera cobla que l'embelleix notablement i que
dóna a la invocació «¡Oh humil Verge!» una alenada fervorosa molt escaient.
De cap manera hem volgut prescindir de fer conèixer aquesta variant que in-

dubtablement no conegué En Noguera.
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Darrera	 _R •_R_R °_e=° •^ •— =R —¡	 R_!—• °—R

cobla	 _^-tom	 `mot--
!Oh	 hu-mil Ver	 -	 ge!

Vós qui heu pa-rit	 Jesús in-fant a-ques-ta nit,

a vos-tron Fill	 vu-llau pre-gar	 de	 12 in	 -	 fern

nos vu -lla guar- dar.	 El jorn, etc.

FRANCESC PUJOL

Memòria del senyor Secretari*

SENYORS:

i simpàtic és el nostre inaugural de curs pel que representa,
ho és doblement enguany perquè es posa de manifest
un pas gegantí donat pel nostre CENTRE envers la cul-
tura pàtria, un esforç titànic que ha de contribuir a l'enal-

timent de l'excursionisme científic en tots els seus aspectes, faci-
litant-li dades, documentant-lo i obrint fonts de coneixements a
tots aquells cada dia sortosament més nombrosos que el practiquen
i cerquen amb ell un mitjà per al seu desenrotllament físic, moral i
material. El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, per raó dels
seus components, antiguitat, història i publicacions, s'ha guanyat
el respecte i estima de totes les entitats mundials la norma de les
quals és instruir al poble, enlairant-lo i dignificant -lo; essent això
motiu perquè les relacions d'uns i altres siguin cada dia més estretes,

* Llegida en la sessió inaugural del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATA-
L UNYA celebrada el dia 29 de novembre.
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ja que els guia un mateix fi, la mateixa esperança i un propi ideal.
Resultat d'aquest consorci és l'acoblament per la part nostra d'obres
inestimables i revistes interessantíssimes en tots els rams que el
CENTRE acarona i cultiva i que formen avui uns set mil volums de
la nostra biblioteca. Està fora de dubte que l'avenç d'un poble es
demostra pel nombre d'associacions culturals que posseeix, i la valor
d'aquestes per l'extensió d'aquests armaris en les quals rastelleres
de llibres de tots tamanys, colors i formes hi estan dipositades el
saber humà, els quals s'obren voluntàriament a tots aquells que
volen fruir llur contingut i sadollar-se dels coneixements que pro-
porcionen.

Comprenent-ho així, els fundadors del nostre CENTRE crearen
junt amb ell, i com a cosa primordial, la llavors naixent biblioteca
excursionista. Engrandit el nostre estatge, i per tant, augmentats
els seus continguts, es destinà als llibres un espai que a falta d'altres
qualitats tenia a judici dels installadors la d'ésser molt gran, on poder
anar dipositant tots els que rebessin, amb l'esperança de qué per
molts anys quedaria subsanada aquesta falta. Però l'acumulament
vingué, i havem de confessar que ja feia massa temps que el CENTRE

tenia un magatzem de llibres més o menys ben col-locats, emperò
que s'allunyava molt de poder-se anomenar una biblioteca. Aquesta
imperant necessitat queda des d'avui, doncs, satisfeta; el nostre
CENTRE podrà vanagloriar-se de posseir la millor biblioteca excur-
sionista d'Espanya. Dit està que la seva perfecta installació ha
portat aparellades altres millores i reformes de local que ocasionaran
dispendis, però tinguem fe en l'engrandiment, constància en la
nostra actuació i voluntat en el nostre deure, i serà ben lleu la càrre•
ga que ha de redundar en copiosos beneficis individuals i collectius.

Fetes aquestes obligades explicacions, passem ara a complir
aquell precepte reglamentari de fer ressenya en tan solemne sessió
de tots els actes celebrats corrent el curs finit.

En el transcurs de temps que vinc exercint bé o malament
aquesta Secretaria, he escoltat moltes vegades individus de la Direc-
tiva estranyant-se de la molta feina que hi ha en aquesta casa. En
efecte : és necessari tocar-ho per a fer-se càrrec de la intensitat de la
mateixa i de la seva marxa progressiva d'un any a l'altre, en tant
que necessàriament el personal ha tingut d'ésser augmentat malgrat
l'esperit d'economia que domina sempre en tot moment i acte.

Fruit del mateix són el sens nombre d'actes, conferències i excursions
que es redoblen cada dia més i que tractaré de ressenyar, si bé d'una
manera molt succinta, amb el fi de treure en lo possible l'aspresa
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pròpia de tals ressenyes per tots aquells que l'amor al CENTRE els
ha portat avui aquí congregats per a donar escalf i vida a la primera
sessió oficial de la tanda de 1918 a 1919.

SECCIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA. — La infatigable i ardida
secció, amb tot l'entusiasme propi de la jovenesa, emprèn de nou la
ruta que s'ha assenyalat, coronant d'animació el dia 2 del passat
desembre les serres de Montal, santuari del Corredor, Alfar, baixant
fins Arenys de Mar, amb les curses que sap organitzar d'una manera
tan magistral; i a l'arribar la temporada de les neus, en el mes de
febrer, interromp la solitud de les muntanyes de Ribes i Camprodon
amb un esplai on es confonen els xiscles i crits d'animació ocasionats
per les curses de fuges i salts de skis, sense que el més petit incident hi
tingui lloc i despertant per uns dies aquelles gaies poblacions de l'en-
sopiment a què estan condemnades per la temporada hivernenca
amb el concurs de gentils excursionistes i socis del CENTRE que acu-
deixen a la festa,

SECCIó DE FOTOGRAFIA. — Bé es mereix que posem aquesta
Secció entre les treballadores. Deixant a part les nombroses ex-
cursions i visites per ella organitzades havem de fer esment de la in-
finitat d'exposicions i concursos que periòdicament ha vingut rea-
litzant. Totes elles han estat ben dignes del nostre CENTRE, igual-
ment executades, i no s'ha oblidat mai la part artística que forço-
sament ha d'anar aparellada en treballs d'aquesta mena.

Excursions i visites. — També volgué pendre part activa, en
ço que li pertocava, en la cursa Llinàs-Arenys de Mar.

Igualment, a l'ésser descobertes les interessants pintures murals
a l'església romànica de Santa Maria de Terrassa, anà a pendre
inventari de les mateixes.

Entrat ja l'any corrent, visitaren el dia 13 de gener l'església
de Sant Pau del Camp, i el dia 17 s'esplaiaren per Gavà, ermita de
Burgués i Castell d'Aramprunyà.

Els primers dies de febrer seguiren les petjades de la Secció
d'Esports i anaren a disparar les cambres fosques sobre la blancor de
les muntanyes de Ribes i Camprodon.

El dia Io impressionaren plaques a l'església vella de la barriada
de Sant Martí dels Provensals.

El dia 3 del mes de març es personaren a la Maresma, i traves-
sant la carena divisòria del Vallès, vegeren Mongat, Tiana, Cartoixa.
de Montalegre, Sant Fost de Capcentelles i Mollet.
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El dia 17 foren rebuts atentament en la visita a l'anomenada
Torre dels Pardals, situada al terme d'Horta, que un jorn fou antic
hospital de Barcelona, convertida avui en finca d'esbarjo.

Els dies 31 del propi mes i z• r del següent abril es presentaren al
Bergadà, fruint de la vella església de Pedret, amb les seves notables
pintures murals, del monestir de la Portella, Santuari de la Quart,
Alpens i Sant Quirse de Besora.

El dia 7 d'abril s'endinsaren als Sots feréstecs, tan magistral.
ment descrits pel nostre malaguanyat En Raimond Casellas, anant
des del Figaró al sot del Torn, la pedra dreta, sot del Bach i retor-
nant al Figaró.

El dia 14 visitaren el Museu arqueològic de Santa Ágata.
El dia 21 a la comarca Vallesana, passant per la vila romana de

Caldes de Montbui, pel pintoresc poble de Sant Feliu del Pinyó o de
Codines, pel meravellós reconet on s'aixecava el Monestir de Sant
Miquel del Fai, Riells i La Garriga.

El dia 28 resseguiren el baix Montseny, passejant -se pels xamo-
sos pobles de Sant Celoni, Campins, Fogàs de Montclús, Moscaroles,
ermita de Santa Madalena, castell de Montclús i Santa Maria de
Palautordera.

Disfrutant de la ufanor del mes de maig, retornaren el dia 5 als
Sots feréstecs, que ja havíem vist el mes passat, però aquesta vegada
fou anant des del Figaró al torrent de Maries, església de Montmany,
sot de l'Ampolla, ermita i torrent de Puiggraciós i La Garriga.

El dia i2 retornaren novament a la Torre dels Pardals, per tal de
fotografiar en colors els seus bonics jardins.

El dia 26 feren via a la important vileta de Sant Esteve de
Castellar, visitant l'església i altres monuments que recorden la ge-
nerositat de la Sra. Carles, vídua de Tolrà.

El dia 9 de juny s'encaminaren a Sant Quirse de Safaja, castell
i poble de Castellcir, Selva Negra i Sant Martí de Centelles.

Per últirn, tancant el curs els dies 29 i 30, dos dies al Montseny,
des de Breda a les valls de Santa Fe, Sant Marçal i Viladrau.

SECCIÓ D'ENGINYERIA. — L'activa i laboriosa Secció d'Engi-
nyeria inaugurà el curs fent la interessant excursió a Manresa, Súria
i Cardona, visitant les salines i els jaciments de sals potàssi.ques.
Aquesta sortida tingué lloc els dies 8 i 9 del passat desembre.

El dia 17 anaren a Montcada, visitant la fàbrica de ciment
Asland i les instal-lacions elevatòries d'aigües.

El dia io de gener féu una visita als tallers del periòdic La Van-

guardia.
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El dia 23 estudià la fàbrica de porcellana i el laboratori electro-
tècnic de D. Lluís Berenguer.

Corrent el mes de febrer, visitaren la Maquinista Terrestre i
Marítima i les obres de l'Hotel Ritz, els dies zi i 17, respectivament.

Entrat el mes de març vegeren, el dia z6, la fábrica de la Sociedad
Española de Lámparas Z.

Els dies 23, 24 i 25 feren via envers Girona, aprofitant-se'n
per a visitar el Pasteral, la fábrica de botons i cintes de Grober i C. a, la
Papelera Gerundense i la Farinera Encesa.

El dia 27 foren rebuts a l'establiment tipogràfic dels Srs. Henric
i C,a.

Entrada la primavera, el dia 13 d'abril feren una visita a La
España Industrial.

El dia 20, la fàbrica d'aire líquid, d'oxigen comprimit i acetilè
dissolt de la Societat de Carburs metàl•ics.

Durant el mes de maig estudiaren, el dia 2, les fàbriques Pirelli
i C. a i Thomas germans, així com també l'Escola d'Indústries a
Vilanova i Geltrú.

I el dia Z7 la fàbrica de filats Prat, Carol i C. a, de Sabadell.

SECCió D'ARQUITECTURA. — La Secció d'Arquitectura inaugurà
les seves tasques excursionístiques el dia 17 de febrer, visitant l'Es-
cola Elemental del Treball.

El dia 9 de març es traslladaren a la Central de Telèfons.
El dia 31, a 1'ex monestir de Sant Jeroni de la Murtra.
El dia z4 d'abril estudiaren el sumptuós temple de la Sagrada

Família.
I el dia 28 del propi mes les obres de l'Hotel Ritz, actualment

encara en construcció.

ExposlcIONs I CONCURSOS. — En el mes de desembre es celebrà
l 'Exposició-concurs de fotografies per a escollir les que havien de
figurar com a làmines artístiques en el nostre BUTLLETí.

El dia 20 del propi mes s'inaugurà l'Exposició de fotografies de
la muntanya i monestir de Montserrat, originals de D. Adolf Zer-
kowitz.

El día 24 de gener s'exposaren alguns escollits gravats de la
collecció que posseeix el CENTRE.

El dia 15 de febrer se n'obrí una altre dels Concursos d'Esports
d'hivern que es celebraren enguany a Ribes i Camprodon.

El dia 14 de març tingué lloc l'obertura de l'Exposició de fo-
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tografies de Mallorca, originals totes elles del nostre consoci D. Joan
Nonell.

El dia ii d'abril, altra d'obres presentades al concurs de foto-
grafies de la Conreria de Montalegre i de la seva colònia Bosch.

El dia io de maig altra de fotografies de Suïssa.
I, per últim, en el propi mes, la Secció d'Enginyeria exposà els

treballs que s'havien presentat a concurs al local de la Biblioteca de
l'escola d'Enginyers.

I ara que parlem d'exposicions, cal fixar-se en la que s'inaugura
avui, els notables originals de la qual són procedents de la celebrada a
la societat excursionista madrilenya Peñalara, en la que el nostre CEN-
TRE hi féu un brillant paper amb les seves fotografies de muntanya,

CONFERÈNCIES. — Dos dies després de la inaugural de curs, el
dia z6 d'octubre, el nostre consoci (avui absent) Rvnd. Mn. Jaume
Oliveras volgué despedir-se del CENTRE, fent-li relació d'Una volta

a l'entorn del Mont perdut, continuant el dia 31 fent ressenya d'una
excursió De la Maladetta al Perdiguero Per la vall de Remunyé.

El dia 9 de novembre el nostre benvolgut ex president D. César
A. Torras donà una conferència sobre el tema Excursionejant a l'en-
torn de la serra del Fort del Comte, Alinyà i Oden, la qual continuà
el dia 14 de desembre.

El dia i6, el president de la Secció d'Arquitectura, D. Josep
Danés, estudià l'arquitectura popular, sots el tema Notes referents a

les masies de la secció septentrional de la comarca d' Olot.
El dia 23, el president de la Secció de Fotografia, Dr. D. Fran-

cisco X. Parés, féu la ressenya d'una Visita a les poblacions de Lió,
Basilea, Estrasburg, Magúncia i Wiesbaden.

El dia 27, el Sr. D. Albert Hebrard, de la Secció d'Enginyeria,
explicà una altra visita a les obres del port de Barcelona.

Durant el mes de desembre, es donà el dia 7, pel president de la
Secció de Geologia Mn. Marian Faura, una explicació d'un Viatge
soterrani, mitjançant projeccions de coves i avenes.

El dia 21, l'erudit arqueòleg D. Josep Soler i Palet tractà de

les pintures murals descobertes recentment a l'església de Santa
Maria de Terrassa.

El dia 28, l'actual president del CENTRE, D. Jaume Massó Tor-
rents, ens féu veure Torroella de Montgrí, Bellcaire i Estartit.

Per any nou el nostre amic D. Joan Danés donà una sèrie de

conferències els dies u, z8 i 25 de gener sobre el tema Encontorns,
monestir i vila de Ripoll.



MEMÒRIA DEL SENYOR SECRETARI	 225

El dia 15, D. Ermeter Serra ressenyà la visita efectuada a les
aigües de Cornellà.

El dia 31, altre consoci, l'arquitecte D. Jeroni Martorell, donà
una conferència sobre Dos anys de conservació i catalogació de mo-

a1uenent s.
El dia Z. r de febrer el consoci D. Feliu Duran tractà sobre Es-

cultura medieval catalana.
El dia 8, D. Francesc Pujol donà una interessant conferència

sobre El Cant de la Si billa.
El dia z5, tingué lloc el repartiment de premis als guanyadors

dels Esports de neu celebrats a Ribes i Camprodon.
El dia 19, escoltàrem a D. Jeroni Aurusa explicant Una visita

a la Sucrera de 1Vlollerusa.
El dia 20, D. Lluís Bonet, de la Secció d'Arquitectura, explicà

unes Notes referents a les masies de la Maresma.
El dia 22, D. Jeroni Martorell tractà dels castells i cases forti-

ficades de Catalunya.
El dia 27, D. Josep M. Martino dissertà sobre Marycel de Sitges.
Els dies z. r i 8 de març el soci D. Jacint Aragonès donà dues con-

ferències tractant d'una Excursió a través dels Pireneus catalans i
aragonesos.

Els dies 7 i 14, l'arquitecte Sr. Sugrañes parlà de L'estàtica en
el Temple de la Sagrada Família.

El dia 12, D. Josep Campderà explicà la Visita feta a la fàbrica
de mosaics /eidràulics Butsems i C.^.

El dia 15, el Dr. D. Josep Salvany seguí una Excursió entre les
Poblacions de Cervera i Guissona.

El dia 22, D. Jeroni Martorell seguí la tanda parlant-nos de Les
viles fortificades de Catalunya.

El dia 26, tancà el mes el Sr. Izard donant detalls de la Visita

efectuada a la fàbrica Guarro de Gelida i al Museu Santacana de Mar-
torell.

Els dies 5, i2, zg i 26, el Dr. D. Francisco X. Parés, president
de la Secció de Fotografia, ens explicà diverses Excursions per Galícia.

El dia 9, D. Josep Capmany recordà la visita que la Secció d'En-
ginyeria féu a la Central Tèrmica de la Catalana de Gas i Electricitat.

El dia z3, D. Ezequiel Martín dissertà sobre Filantropia, Caritat
1 Justícia.

El dia 1+5, D. Josep Ferrer descrigué la Fàbrica de carbur de
calci de la Colònia Sedó.

El dia 23, féu el mateix el Sr. Garriga amb la Fàbrica de vidre dels

2g
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Srs. Giralt-Laporta, de Cornellà, continuant el dia 7 del pròxim
maig.

Els dies 3 i lo de maig seguí son cercle de conferències el Dr. Pa-
rés, descrivint la històrica ciutat d'Ávila.

El dia 8, tocà el torn al consoci D. Antoni Cot, sobre els psi.
satges i urbanitzacions estivals deguts a la construcció dels ferrocarrils
de Catalunya.

Els dies 17, 24 i 31, ocupà la tribuna el Dr. D. Antoni Bartomeus,
per a fer-nos veure La Vall d'Aran i ses secundàries.

El dia 28, el professor de l'Escola d'Enginyers, Sr. D. Enric Gil,
dissertà sobre La metalúrgia de l'alumini.

El dia 7 de juny prosseguí la seva tanda el Sr. Bartomeus, sobre
La Vall d'Aran i ses secundàries.

El dia 14, altra vegada el Dr. Salvany ens explicà unes confe-
rències per La Sagarra.

I per últim, el dia 21, tancà el curs el president de la Secció de
Geologia, Rvnd. Dr. D. Marian Faura, explicant una Excursió a
Burgos en pie hivern, i el dia 28, altra d'Una exploració soterrània per
Mallorca.

Ultra tot això, la Secció de Fotografia ha vingut donant vetllades
tots els dijous consecutius, exhibint projeccions dels diferents indrets
de Catalunya, rendint també homenatge, de quant en quant, a la
fotografia en colors.

VETLLADES EXTRAORDINÀRIES. — Qualificarem d'extraordinà-
ria la celebrada el 2 de desembre dedicada als regionalistes gallecs,
en la que se'ls hi mostrà, mitjançant projeccions, les belleses naturals
i artístiques que enclou la nostra terra. L'ex vice-president Sr. Mas-
pons féu un sentit parlament de salutació a la regió germana, contes-
tant-li en nom d'aquells, D. Leandre Pita amb un altre d'agraïment.

També es celebrà la festa patronal de Sant Jordi amb la solemni-
tat acostumada, prenent-hi part D. Ventura Gasol, qui llegí una poesia
intitulada El torcer de Sant Jordi; Mn. Griera, amb un sentit escrit
sobre el Culte del propi sant, i D. Macani Golferichs, glosant sa llegen-
da, acompanyada d'algunes projeccions al-lusives a la mateixa.

VETLLADES NECROLÒGIQUES. — El dia 30 de novembre es ce-

lebrà la dedicada a la memòria del que en podríem dir fundador de
l'excursionisme català i, per tant, d'aquesta casa, D. Josep Fiter i

Inglès. La Memòria fou escrita pel malaguanyat D. Ramon N. Comas.
Així mateix va dedicar-se a la memòria del publicista i erudit ar-
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queòleg, soci honorari del CENTRE, D. Salvador Sanpere i Miquel,
la Memòria del qual fou escrita i llegida pel nostre benvolgut president
D . Jaume Massó Torrents.

El dia zi de juny altra, dedicada a l'amic de tots nosaltres,
publicista i ex secretari del CENTRE, qui tantes vegades en aquesta
solemnitat vos havia dirigit la paraula des d'aquest mateix lloc,
D. Ceferí Rocafort. Llegí la Memòria el nostre distingit amic i con-
soci D. Alfred Gaza, amb qui l'unien vincles de vera amistat.

Crec que l'anyada ha estat ben fecunda, ja que han pujat a la
tribuna eminents oradors, erudits científics i intrèpids excursionistes.

Ha utilitzat també el nostre local, per a cursos i conferències,
la benemèrita Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana.

EXCURSIONS ACOMPANYADES. — El CENTRE, a l'objecte de facili-
tar i fer conèixer el Pireneu català i aragonès, on té aixecats els re-
fugis Ull de Ter i La Renclusa, organitzà excursions acompanyades en
dits paratges on hi podien concórrer totes aquelles persones, socis
o no socis, que ho desitgessin. Els resultats foren falaguers, puix
foren molts els excursionistes que s'aculliren a les facilitats de guia
i altres aventatges proporcionats.

OBRES AL LOCAL. — Quant a les obres efectuades al local del
CENTRE, com havem dit al principi amb motiu del canvi i engran-
diment de la Biblioteca i construcció del Laboratori fotogràfic,
són aquest any importants, ja que li han canviat l'aspecte mercès
al bon zel, desinterès i intelligència del jove arquitecte director
de les mateixes, el president de la Secció d'Arquitectura D. Josep
Danés, a qui el nostre CENTRE jamai podrà oblidar tan assenyalats
serveis.

Amb motiu d'elles seria un ingrat si no fes constar també l'esforç
i bona voluntat desplegada pel personal de la casa, i d'una manera
especial per l'Oficial de Secretaria D. Joaquim Rubió i el Conserge
D. Pere Pach, els quals no han defallit ni un sol moment amb hores
ordinàries i extraordinàries perquè pogués portar-se a cap amb l'or

-dre i urgència que el cas requeria dins del breu temps de què es
podia disposar. El CENTRE els hi deu agraïment.

XALETS REFUGIS. — També la Directiva s'ha preocupat d'una
manera especialíssima dels xalets refugis; a aquest efecte tots haureu
vist els follets de propaganda indicadors d'itineraris que oportuna-
ment foren repartits. La millor prova d'aprovació per part del pú-
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blic és la corrua continuada que per uns dies hi hagué en aquesta casa
per a recollir-ne fins arribar al seu esgotament. Els resultats han estat
ben satisfactoris, a Ull de Ter hi acudiren des del i5 de juliol al i
de setembre (temporada oficial) 675 excursionistes, nombre que
jamai s'havia arribat de bon tros. També haig d'advertir -vos que
en el propi xalet queden enllestides les obres necessàries perquè tots
els socis del CENTRE puguin utilitzar durant la temporada hivernenca
la part baixa del mateix, segons acord de l'última Junta general.

Al parlar d'Ull de Ter cal també fer menció del donatiu de la
colònia estiuenca de Camprodon, consistent en un quadro format de
rajoles de València, on s'hi destaca la Nostra Dona de Montserrat, el
qual ha estat col.locat en lloc preferent del menjador, i per quina
ofrena el CENTRE els hi resta agraït.

Quant a La Renclusa, queda firmat el nou contracte entre el
CENTRE i la vídua i fills de D. Josep Sayó, molt favorable per ambdues
parts, restant tan sols donar compliment a alguns detalls d'adminis-
tració per al bon servei i marxa del mateix, que la Directiva no pensa
pas descuidar atesa la pràctica adquirida durant la seva explotació.

BUTLLETÍ. — Quant al BUTLLETÍ, segurament haureu observat
un xic d'irregularitat en la seva sortida.

Aquesta irregularitat no és deguda sinó a la carència de paper,
que s'ha vingut observant cada dia més, obligant-nos a sensibles tar-
dances. Malgrat el seu encariment hem procurat fins ara, si bé
amb grans sacrificis, no es mermés ni en el text ni en els gravats,
amb l'esperança de poder-lo normalitzar ben aviat. Aquesta mateixa
circumstància és motiu de la supressió de les làmines artístiques que
no s'hi pogueren acompanyar per manca de cartulines.

NOTES DE DOL. — Desgraciadament tampoc falten notes de dol
enguany. Les pèrdues han estat nombroses i de qualitat. D. Joa-
quim de Gispert, que havia figurat en jovenesa entre les nostres
files d'una manera ben notable, ens ha deixat per sempre.

L'últim soci honorari del CENTRE, el Rvnd. Pare Fita, erudit ar-

queòleg que es guanyà un lloc ben envejable entre els científics, ha

seguit el mateix camí.
D. Francisco Montsalvatje, publicista intel-ligent i investigador

incansable de tot quant es referia a Girona i sa comarca, ens ha

estat també arrabassat.
N'A. Pons i Massaveu, altre publicista aimant de Catalunya,

firma ben coneguda, ha estat també víctima d'aquesta llei inexorable.
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El soci protector del CENTRE, que estava sempre predispost
a tot allò que podia portar un profit en benefici i bona marxa, D. Eu-
sebi Güell i Bacigalupi, també entregà la seva ànima a Déu, deixant

-nos eternament; i per últim, una breu malaltia ocasionada per una
caiguda, ens arrabassà el -nostre bibliotecari En Ramon N. Comas.
Qui no coneixia el Sr. Comas, el barceloní impertèrrit i investigador
incansable, aquest heroi anònim que tant havia treballat en bé de
la nostra ciutat, i tant encarnat amb aquesta casa que solament el
pot haver separat d'ella la mort, precisament quan anaven a comen-
çar els treballs per a la nova biblioteca que inaugurem avui. Ha
mort al peu del canó i sense haver pogut fruir dels seus somnis d'or.
Sabedor el CENTRE de l'estat precari en què estava sotmesa la seva
esposa i la seva mare octogenaria, es cregué amb el deure de costejar
l'enterrament i obrir una subscripció a son profit, la qual es ve con-
tinuant per tal de què ja el CENTRE en plena activitat, puguin figu-
rar-hi tots aquells consocis que coneixent-lo en vida vulguin pendre
part en aquest acte filantròpic.

Que Déu els hagi acollit a tots a sa glòria i els premiï el bé que
han fet a Catalunya.

Aquesta és la tasca realitzada pel nostre estimat CENTRE, si bé,
com ja us he dit, explicada ben lleugerament. Si fos possible ava-
luar els beneficis obtinguts en pro de l'excursionisme i cultura pàtria,
podríem enorgullir-nos de formar part d'una entitat cultural de tal
volada, que arreu és coneguda i respectada per propis i estranys
per la seva regeneradora obra. Però no n'hi ha prou, havem de fer
una cosa gran, i a tal objecte cal que tots, absolutament tots, hi
posem de la nostra part mai sigui sinó un petit esforç, empenyent -la
en sa marxa progressiva. L'empenta no ha d'ésser molt forta, puix
que la porta ja iniciada, tan sols fer-li el cami planer perquè arribi al
cim, des d'on pugui vetllar per la cura i conservació del nostre pa-
trimoni artístic i natural que forma 1'engrandlment de la família
catalana.

TIMOTEU COLOMINAS
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Discurs del senyor President*

D. Jaume Massó Torrents

SENYORS I AMICS:

OM vos ha insinuat el nostre estimat Secretari, d'aquí
pocs instants inaugurarem la reinstallació de la Biblio-
teca del CENTRE EXCURSIONISTA, després d'importants

.n. obres efectuades en l'estatge social, havent aquest encara
fruït un nou increment. Però no vull passar endavant l'exposició
d'algunes idees que aquesta celebració desperta en el meu esperit
sense dedicar un record afectuós a la bona memòria del que durant
tants anys fou el guardià fidel dels llibres, el malaguanyat amic
En Ramon N. Comas. Tots sabeu que ell era un arxiu vivent de
la curiositat barcelonesa, treballador pacientíssim, dotat també
d'una retentiva prodigiosa; la major partida dels fruits, sempre bons
i sans, dels seus estudis, s'havien pogut collir entre les fulles de les
publicacions del CENTRE EXCURSIONISTA. La seva conversa, un
xic premiosa i no exempta d'humorisme, resultava tan instructiva
com les seves obres : descansi en pau aquest excellent enamorat de
Barcelona, tan afecte a aquesta casa, on ens costarà passar algun
temps, que venturosament tot ho esborra, que ens semblarà veure'l
comparèixer cada tarda saludant-nos amb aquell seu aspecte modest
i bondadós.

La nostra Biblioteca ocupant fins ara l'espai d'una llarga lli-
breria en la sala que fa angle amb aquesta on ens trobem, una gran
partida de llibres restaven forçadament entaforats en el doble fons
d'uns armaris baixos, disposició que dificultava sovint la recerca
de l'obra que es desitjava consultar. La nova installació posa en
valor tots els llibres que tenim; i s'està confeccionant un catàleg,
que trigarà encara a completar-se, en el qual cada unitat bibliogrà-
fica, cada article insertat en revista o anuari, podrà ésser fàcilment
trobat i servit. Malgrat el seu caràcter privat per a ús dels associats,
es pot dir que Barcelona guanya una altra biblioteca especial una gran
part dels fons de la qual es cercarien vanament en cap altra.

Ara, els prestatges oberts posen a la vista de tothom cada llibre

* Llegit en la sessió inaugural del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALU-

NYA, celebrada el dia 2q de novembre.



DISCURS DEL SENYOR PRESIDENT	 231

que el CENTRE posseeix fins tal dia com avui. És una tasca agra
-dosa la de resseguir les rengleres de volums d'una llibreria. De primer,

una ullada general produeix en el nostre esperit una idea d'ordenació
a la qual l'intellecte sent una inclinació marcada, educat per 1'ata-
visme d'una llarga sèrie de generacions que l'han encadenat a una
donada classificació dels coneixements. Al cap de poca estona, ens
dediquem quasi inconscientment a un treball de selecció, triant els
títols que resultin més suggestius per aquella especialitat que millor
ens atreu; en acabat, trobem el llibre que cerquem i no podem resistir
la temptació de treure'l del seu lloc, obrint -lo i fullejant-lo àvidament.

Hores tranquilles d'inefable dolcesa dedicades a l'estudi en mig
de la febre de la ciutat i dels embats de la vida! Sigui la que es vulgui
la disciplina per la qual senti vocació, amb la curiositat sempre dei-
xondida, l'estudiós porta dintre una flama inextingible que li co-
munica, arborant-lo, continuada escalfor, constantment nova ar-
dència; que li ilumina nous horitzons cada dia. Freturós de trencar
el vel misteriós de l'inconegut, va de dret per atènyer la fita irradiant
que se li presenta enfront amb la frescor imponderable de les seves
gràcies, talment com si fos una fada que mai l'home podrà aconseguir
ni tocar per més que arribi alguna vegada a sentir el frec llisquent de
la seva vesta voleiant. També l'estudi ens educa l'art de pensar, ens
circonda d'una cuiraça d'humilitat tan bon punt ens penetra el con-
venciment de la limitació de la humanal coneixença i de la curtedat
de la vida per a enllestir tasca gaire llarga; ens envolta d'una indul-
gent placidesa que ens farà escolar-se els anys sense adonar-nos que
la vellesa s'acosti, perquè l'estudi admet i acaricia totes les edats i té
el do, per la confiança que dóna, d'allargar la jovenesa. Àdhuc ens
semblarà que habitem en el millor dels mons i que fruïm una antici-
pació de l'eternal felicitat.

Però dels prestatges de la nostra Biblioteca, també eis llibres de
geografia i de viatges ens evocaran paratges delitosos. De llegir i de
mirar les admirables colleccions de 1'Alpine Journal o de 1'Appalachia
Ïlïounting Club, societats poderoses de Londres i de Nord Amèrica,
els membres de les quals recorren tots els àmbits de la terra, a nos-
altres que també estem acostumats a empendre viatges i excursions
ens semblarà com si la nostra ànima, desengaviada, sentís frisança de
volar envers les atraients regions de la fantasia. La geografia ens
ensenyarà a millor conèixer un país : el San GcLku, per exemple, ens
farà escalar en imaginació el Fusi-Yama o el Sirané-San al Nippó, o
bé el més alt pic Morrisson a Formosa; escalades que endevinarem a
través dels vels d'una llengua inconeguda. Si ens captiva 1'etno-
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grafia, la collecció Ymer, entre tantes altres obres de caràcter folk-
lòric, ens mostrarà els estats diversos de les civilitzacions primordials
per a qual estudi es pot dir que 1'Escandinàvia és la terra de promis-
sió. L'arqueologia, per la : comparança, ens farà estimar més els
nostres monuments : castells encinglerats, santuaris esquerps, es-
glésies romàniques rurals, o bé grans monestirs i palaus que marquen
èpoques d'esplendor, que podrem poblar del mobiliari adequat : és
nombrós l'estol de llibres i monografies que en aquest rengló la nostra
Biblioteca conté. La història ens farà el passat present als nostres
ulls i veure la correguda folla dels pobles detràs del benestar, que
se'ls esmuny de les mans quan estan a punt d'assolir-lo, entre sobres-
salts i lluites cruentes. En els cronistes catalans hi llegirem en pe-
ríode ascendent el procés de la nostra grandesa; i amb altres obres
apendrem a conèixer les causes de la nostra caiguda i decadència,
així com unes altres de més actuals ens infundiran confiança en la
integralitat de la nostra renaixença, iniciada, aviat complirà un segle,
per literats i per artistes precursors i clarividents.

Però el Pireneu, amb els seus pics enasprats i els replecs i valls
de vesta esplèndida, ens atreurà especialment si considerem que els
territoris de la llengua, en els quals és un fet real la imatge del poeta
del maridatge de l'avet amb la palmera, gairebé totes les muntanyes
semblen derivacions, estribacions i contraforts de la immensa serra

-lada : així és que l'amor deis catalans cap a ella ha anat essent gra-
dual i creixent sense parar. Aquí tindrem ocasió d'admirar l'esforç
dels bons companys de França, aportat per a la coneixença del Pi-
reneu que, ultra estudis i cartes remarcables que ornen alguns pres-
tatges, consten en els anuaris del venerable Club Alpin Français i
en la llur continuació La Montagne.

No hem d'extremar la nostra modèstia per a no girar-nos enrera
a contemplar la pròpia contribució. Les publicacions del CENTRE

EXCURSIONISTA són nombroses i ocupen un lloc d'honor; si ens de-
turem un instant a reposar ens farem més càrrec del llarg camí re-
corregut; fa bo d'estar-se a l'ombra de les fulles del nostre BUTLLETÍ,
que és ja un arbre molt frondós.

Les neus que festonen el Pireneu i en marquen les sinuositats
des de lluny ens inciten, en venint l'hivern, anar-la a trepitjar, i

no trigarà gaire l'activa secció d'Esports de Muntanya a portar-lli
un raig de vida acompanyada d'un gai estol de les nostres esportistes,
on lluiran les llurs airoses siluetes. Però la neu, que esborra els ca-
mins, ompla les cloterades, amaga i confon la terra, prepara els prats
amarats on, en venint la Pasqua, les ramades els aniran a pasturar.
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Hem trescat la nostra pàtria en tots indrets, encreuant -la per
tots els camins, i l'hem estimada més tant com millor l'hem seguida;
la llengua catalana dels nostres amors, que hem trobat vivent i ma-
tisada per tot arreu on hem dirigit les nostres petjades, l'hem di-
fundida en mil comunicacions i amb milers i milers de fulles impreses;
dels nostres monuments n'hem retret la imatge santa; ens diem de
Catalunya i per tot arreu hem dut la bona nova matinera del nostre
desvetllament.

Si Catalunya està prop d'aconseguir el premi que té prou me-
rescut, el CENTRE EXCURSIONISTA pot estar orgullós d'haver con-
tribuït a què en fos digna amb un treball de mitja centúria. Com
les neus preparant les prades regalades, també hem amarat la terra
perquè s'atansés més de pressa la primavera per la pàtria.

Noves hístòriques de la Selva (Solsona)

o per humils i petits han de deixar d'estudiar -se els arxius
de les modestes parròquies rurals, car a lo millor es
troben en ells dades que si no podem qualificar-les de
brancalades per a la història pàtria, sí que podem dir-ne

fulles, i ben formoses, per a formar l'arbre històric de generacions
passades.

Així ho ha entès molt bé un illustrat prevere, i avui digne rector
del poble de Llinàs (Solsona), Mn. Josep Armengou (i perdoni'ns la
seva modèstia si avui li treiem els drapets al sol, com s'acostuma dir),
el qual, amb esforç digne d'un veritable amateur, en les parròquies
on l'ha guiat l'obediència als seus Superiors, no sols ha escorcollat
i ordenat el seu arxiu, sinó que ha escrit en notes curioses tot ço que
de bo en ells ha espigolat. Les notes que avui donem a la publicitat
són el fruit recollit per dit reverend senyor en la Selva, primera
parròquia que comanà com a rector, havent obtingut amablement el
seu permís a dit fi.

Topografia de la Parròquia de Sant Climent de la Selva. — La
Selva, si sempre s'anomenà aital, els primers que hi sojornaren no
Son pas dels temps prehistòrics, car ho palesa l'arrel llatina del nom,

30
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que a fe li. escau, tant perquè tot aquest país per temps tou una
immensa selva, com per son aspecte salvatge i isolat.

Es una modesta parroquieta molt antiga, car ja es memora en
l'acte de la consagració de la Seu d'Urgell (any 81g); es troba al
nord-est de la província de Lleida, del districte municipal de Navés i
de l'oficialat de Solsona, a l'est del districte judicial de la mateixa
ciutat, de l'antic Bergadà, al qual pertanyia; segons les fites que li
assenyalà el periòdic de Berga El Cim d'Estela escau al nord-oest,

L'església parroquial està redosada en una planella no gaire arre-
cerada que hi ha poc més o menys a mitja davallada de la banda de
sol-ixent del fornit estrep que pel cantó de migdia apar apuntala
els espadats cingles de Busa. L'alterositat d'aquest lloc, presa des
de la sala de la casa rectoral, és de 1,070 metres sobre el nivell de
la mar.

La temperatura és agradívola a l'estiu i quelcom freda a l'hivern;
el termòmetre ordinàriament no davalla sota cero ni en els dies més
freds, i a l'estiu no acostuma tramuntar dels 3o a 350 centígrads;
la tardor sol prolongar-se fins ben aprop dels reis, perd la primavera
és tan gansonera, que gairebé ni menys la coneixem, quasi podríem
dir que passem de l'hivern a l'estiu sine intermedia quiete.

Les masies totes són esbarriades, i algunes molt llunyanes de
la parroquial. Les vies que per totes les endresúries aporten tanta la
parroquial com a les cases d'aquests camperols, més que camins,
cal que se'ls nomeni viaranys i corriols, car són del més aperduat.

Les parròquies veïnes són Busa, que dista cine quarts, i el ma
-teix La Vall; Besora s'allunya ben prop de tres hores. La població

més propera és Morunys, que dista tres hores; les altres poblacions,
com Berga, Cardona i Solsona, s'allunyen, poc més o menys, sis
hores.

Comprèn aquesta parròquia trenta dues famílies, amb 170 àni-
mes. Eclesiàsticament, havia estat del bisbat d'Urgell, però d'ençà
de l'any 1624 roman sots la jurisdicció del reverend prelat de Sol-
sona.

Políticament sempre fou del batlliu de Castelló, jurisdicció ja
de temps llunyans del senyor Duc de Cardona, fins que per les Corts
de Càdiç s'aboliren els senyorius jurisdiccionals. Llavors, el muni-
cipi de Castelló actuà pel seu compte, fins que per allà a mitjans de

la segona meitat del segle xix es mancomunà amb el de Naves, i
avui constitueixen el municipi de Navés i Castelló. Té aquest
agregat una escola pública per ambdós sexes, la qual tingueren el

mal gust de bastir en lloc molt isolat i melangiós.



NOTES HISTÒRIQUES DE LA SELVA	 235

Església parroquial de Sant Climent de la Selva. — Aquesta mo-
desta església i parròquia s'esmenta ja amb el nom d'illa silva, com
formant part de les parròquies de la Vall de Lord en l'acte de con-
sagració de la catedral d'Urgell (any 81g) i de temps llunyans, al-
menys del segle xi és dedicada a Sant Climent, papa i màrtir.

lis orientada de sol ixent a sol ponent, i la porta que és senzilla-
ment adovellada, escau a l'enfront de l'altar major. A manca de
plànol, aporto aquestes mides que ajudaran per formar-se'n alguna
idea. Compta i6 passes de llarg i 6 d'ample; la volta, que és de canó,
t- de 4o a 49 pams d'alta; al bell mig escauen les dues capelles la-
terals dels Dolors i del Roser, una enfront de l'altra. Ni l'altar
major, d'estil barroc, d'últims del segle xviii, ni els laterals, tenen
cosa remarcable que els recomani.l

Aprés de la nova primera que sobre aquesta parròquia ens pro-
porciona l'acte de consagració de la Seu d'Urgell, trobo un document
que remembra la Selva, publicat per l'erudit historiaire En Villa-
nueva, en son Viage literario, qui desempolsant i registrant el ric
arxiu Episcopal d'Urgell, encontrà un pergamí que diu així: «et ipsa
parroquia de ipsa Silva sic tenuit Alicus sacer in servitio Escluvane
episcopi vel Nantigisso episcopo, vel Rodulfi proesuli usque ad obitum
meum; et postea sic tenuit Adana gliscus sacer et Ferriolus sacer in
servitio de Rodulfo episcopo vel Visadone proesuli usque quo ea Visa-
dus episcopus eam tulit». Aquest document, la part interessant del
qual2 per la nostra parròquia acabem de transcriure, té per títol:
iRememoratio parroquiarum in valle Sordensi.

Podem considerar-lo com un capbreu de dites parròquies que
féu el bisbe Golderic (Ingobert?), per quant el comte d'Urgell, En
Suniari, s'havia apoderat d'aquestes parròquies i usurpat els drets
que allí tenia dita església, de manera que el bisbe Visado II per re-
cobrar-les tingué que acudir al dret de possessió. Els senyors bisbes
citats comanaren la Seu urgelitana des d'últims del segle ix fins bon
tros més enllà de la segona meitat del segle x. Visado II, successor
de Rodolf, autoritzà en 960 l'erecció de l'església de canonges de
Sant Pere de Grau d'Escales en monestir de l'ordre de sant Benet.

1. L'erudit i entès Mn. Serra Vilaró en son bell opuscle Senyoriu de la
vescomtat familia Miró, assegura que Factual temple fou construït de bell nou
pel rector En Jaume Pestils en la segona meitat del segle xvii. Resseguint els
decrets de Santa Visita, col-leccionats en aquest arxiu parroquial, es fa palès
que les reparacions i additaments (no la construcció de nova planta, la qual
Ja és molt més antiga) foren obra de tots els rectors del segle xvrr i bona part
del xvIII. És de doldre que informessin malament al susdit senyor.

2. Villanueva, Viage literario, t. X, apèn. XIII, pàg. 248.
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César Cantó, en el llibre terç de la seva Historia Universal, conta
que en el segle x esdevingueren terribles fams en termes que els
prelats aplegats en un concili convingueren que només es nodrissin
les persones més robustes, perquè almenys no sucumbís la raça
humana; entre les fams i les pestes ho despoblaren tot, i l'Espanya
també restà completament devastada.' Es versemblant, doncs,
que Visado II suprimí aquesta parròquia, o perquè aquests feligresos
ja tenien avinentesa per complir llur deure religiós a la propera es-
glésia de Sant Pere de Grau d'Escales, o també perquè tot aquest
terrer restà despoblat per les canses susdites, o perquè mancaven
sacerdots en la diòcesi.

Molt m'hauria plagut poder veure l'original del document que
cita el P. Villanueva, per confrontar si en la impressió de la susdita
obra s'hagués escorregut el canvi d'una lletra tan sols : car si en lloc
de eam digués eum, llavors, del gest de 1'Illm. Visado de cap manera
se'n despendria la supressió de la parròquia, sinó que en llevà d'ella
al sacer Ferriolus.

Àdhuc en el cas de la supressió, aquesta sortosament no es pro-
longà molt. car en unes confrontacions de l'any 7044 de la parròquia
de Sant Martí de Tarascó (avui de Navés) s'esmenta la Selva ((abet
affrontationes de parte orientis in parochia de ipsa silva».

En l'any ro88 el Comte d'Urgell Ermengol, feu mercè a la canò-
nica de Santa Maria de Solsona, entre altres, de l'església de la Selva
«et Ecclesiam sancti clementis de Silva». Amb aquest pergamí es
prova que el susdit comte exercia aquí una mena de senyoriu.

Amb aquesta donació a la llavors ja famosa canònica de Solsona,
tal volta es restaurà, sinó es reconstruí, l'església de la Selva, car en
el mes de maig de l'any 1124, la trobo consagrada pel bisbe tarra-
conense, En Miquel, que suposo seria un auxiliar de l'Arquebisbe
sant Olaguer, qui en dit any comanava la Seu tarragonina.° En un
document de l'any 1196 trobo a «Berengarius (le Villa-sicca» com a
rector de la Selva, i altre firma en un de l'any 1284.° En una donació
que féu En Ferrari Graell d'Albareda a l'església de Sant Esteve de
Montanyà de l'any 1302, el qual pergamí es guarda en la renomenada
masia Montanyà de Besora, també suscriu el prevere en «Berengarius
de Silva» .4

Si de Silva era el cognom, llavors no té cas, perd si firmava de

i. César Cantú, Historia universal, t. III, pàg. 648.
2. Arxiu parroquial del Sint.
3. Arxiu del mas Vilaró nou.
4. Arxiu del mas Montanyà de Navés.
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(,Silva» per indicar que era rector de la Selva, i és lo més versemblant,
car llavors alguns rectors es donaven el nom de la parròquia on ac-
tuaven, així ja sabríem que era el rector de la Selva al començament
del segle xiv. Fins el segle xvi trobo una pregona llacuna històrica
que per manca de documents no puc sitjar.

Abans del Sagrat Concili Tridentí, molts prelats i abats coman-
ditaris i no comanditaris, i el mateix moltíssims rectors, inseguint
el mal exemple de llurs superiors, no residien en llurs beneficis curats,
prenien possessió de llurs parròquies per procurador i no curaven de
veure-les, saludar-les, ni menys conèixer-les; les arrendaven, o llo-
gaven vicaris que les residissin, i a l'ensems actuaven de vers regents.
D'aquesta època trobo dos vicaris regents de la Selva : el Rvnt. Ber-
nat, qui actuà en el testament de Margarida Espunya, autoritzat en
1539, i el Rvnd. Francisco Faliu, el qual era vicari en 1558, com es
constata per la fundació d'En Pere Antigues.'

Arran del Tridentí, que definí de dret diví la residència personal
dels bisbes, etc. i rectors en llurs parròquies, es llevaren aquelles ges

-tes abusives que feien dels rectors uns mercenaris i convertien les
parròquies, bisbats, etc., en camps d'explotació material i en un
graminer d'abusos i mals costums.

De llavors ençà és quelcom més planer bastir un rectorologi,
almenys el d'aquesta parròquia; però com no és aquest el nostre
objectiu i resultaria pesat per la majoria dels lectors del BUTLLETÍ
DEL CENTRE ExcURSIONISTA, passo a descriure les capelles rurals,
començant per la més notable, o sigui la sufragània de Sant Miquel
de Marsenyac.

Escau vers a sol ponent de la parroquial, de la qual s'allunya
ben prop d'hora i mitja. Per un pergamí de l'Arxiu Episcopal de
Solsona, consta que en el segle XI era de la parròquia de Sant Martí
de Tarascó, la qual avui és de Navé3, car en l'any io44 Na Guilla,
filla de Suniari de Malanyeu, nomenat també Guillem, levita, vengué
a la família Miró el castell de Tarascó, amb la parròquia de Sant
Martí de Tarascó i esglésies de Sant Cerni de Ginebros (Ginebres ?)
i Sant Miquel de Marsenyac. 2 Per un pergamí que es guarda en el
mas Vilaró nou, d'Olius del segle xiv, es constata com a rector de
Marsenyac En Pere de Peà. No he pogut esbrinar si En Pons de
Marsenyac, rector de la Vali en el segle xri, era natural d'aquesta an-
tiga casa, però és molt versemblant.

I. Arxiu parroquial de la Selva.
2. Mn. J. Serra Vilaró, pvre., Senyoriu de la vescomial familia Miró.

Barcelona, igog.
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A últims del segle xiv i començaments del xv la verinuda glà-
nola flagellà molt crudelment aquestes dissortades terres, deixant-les
desabitades i ermes; arran d'aquestes malaurances moltes parròquies
i sufragànies foren suprimides o agregades a les més properes. És
versemblant, doncs, que llavors Marsenyac i Ginebros, si és l'actual
Ginebres, restessin agregades a la Selva, car Besora, que escau niés
propet, no podia admetre-les, per estar sobradarnent afeixugada
amb tres sufragànies.

L'església actual està redossada en una estreta planella de la
serra de Marsenyac, a unes cent passes endavant de l'antiga i gran
masia de dit nom, orientada de tramuntana a migdia, i des d'allí
es frueix d'un bell esguard obirant-se bona part de l'antiga Lacetània.

A manca de plànol d'aquest temple, aporto les seves mides : té
i6 passes de llarg i 6 d'ample; la volta, la qual és de canó, té 40 0 45
pams d'alta; les quatre capelles laterals, dues per banda, són totes
iguals i es bastiren a les darreries del segle xvii i principis del xviii.

La llum entra per unes obertures molt petites del chor que la
fan poc orejada. La portada és quadrada, amb la data de 1702.

Hi ha cinc retaules. El de Faltar major, d'estil barroc d'últims
del segle xviii; en el lloc més principal hi ha la imatge de Sant Miquel
Arcàngel amb un esgarrifós dimoni dessús els peus; figuren, demés,
en aquest retaule, les de Sant Jaume, Sant Mateu, Sant Joan i Sant
Antoni Abat assobre la de la Mercè, tenint als costats Sant Pelegrí i
Santa Llúcia, totes de gran talla; el frontal, datat del i7io, era del
retaule antic.

En les dues primeres capelles laterals més properes a Faltar
major, hi ha els retaules del Roser i de Sant Isidre, ambdós d'estil
plateresc de la segona meitat del segle xvii. En les altres dues capelles
més prop de la porta, hi ha els retaules de Sant Lluís, rei de França,
i enfront, el de la Sagrada Familia, ambdós són teles pintades en els
primers anys del segle xviii. El frontal de la capella de la Sagrada
Família és ceràmic de l'any 1702. Aquests dos retaules estan execrats.

L'actual cloquer fou bastit en temps del rector Santaulària en
substitució del vell espadany, i remata amb una creu de ferre que
serveix de para-llamps, el qual, tal com està, no crec que esde-
vingui una gran defensa. Hi ha dues campanes amb inscripcions
que les encerclen, essent notable la que mira a sol ponent pels seus
relleus i inscripcions d'estil gòtic.

Sane Miquel del Soler de Granioneda. —En la serra del Soler, a
uns tres minuts dessús la casa i un poquet més amunt de l'eix de 1'en-
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forcament pel cantó oposat de la masia del Soler, es troba boj soliva
l'església romànica de Sant Miquel, orientada de sol-ixent a sol-po-
nent, la qual s'allunya de la parroquial una horá de camí molt pla-
ner, el millor de la parròquia. L'estructura de l'absis és romànica,
però d'un romànic rudimentari. El nostre erudit arqueòleg i pa-
leògraf Mn. Serra i Vilaró la fa del segle xii.

Les seves mides són : 9 passes de llarg i 3 d'ample; la volta romà-
nica té 12 metres d'alta. La porta adovellada escau a la banda de
mig-dia.

El retaule, d'estil plateresc, té diverses imatges, el mateix que
la del titular, pintades sobre taules, i apar obra del segle xvi o
principis del xvii. També hi ha la creu d'una antiga majestat i una
senzillísima pila baptismal, la qual, en opinió del susdit arqueòleg,
és de quan s'administrava el sant Baptisme per immersió; també
estotja un calze d'argent, estil ogival, de mitjans del segle xlv, que
esdevé una vera joia arqueològica.

El cloquer és d'espadanya amb dos ulls, podent molt bé ésser el
primitiu, emperò no serva més que una campana d'estil romà, molt
antiga, tal volta del segle xiv. Consta, per l'inventari del rector
Casals, que a últims del segle xviii, hi havien dues campanes. Amb
les malestrugues guerres que d'ençà han esdevingut, és versemblant
que s'emportarien l'una per fer-ne canons, com succeí en altres es-
glésies de l'entorn.

En cap dels molts documents antics en pergamí que he regirat he
trobat alguna dada històrica sobre aquesta antiquíssima església;
sols consta, per documents dels segles xvi i xvii, que se l'anomenava
parròquia, emperò crec que jamai ho fou in sense stricto; se l'esmen-
tarà aital, per quant es practicarien allí certes funcions parro-
quials.

En el cementiri d'aquesta església hi figuren, bastint ses parets,
dues antigues i senzilles urnes funeràries.

Sant Martí de les Serres. — Aquesta capella, que no té cap estil
determinat, s'allunya mitja hora de la parroquial, vers a sol-ponent
i escau entremig de les cases de Vilacireres i les Serres, tenint redos-
sada la migrada masoveria de Sant Martí.

De la primitiva romànica no en queda sinó un tros de paret i la
porta adovellada que formen part de la susdita masoveria i fan palès
que l'antiga era molt millor que l'actual que fou bastida en 1698
pel rector En Jaume Pos tus. Valdament hagués restaurat la pri-
mitiva, car ara tindríem una capelleta romànica venerada ja en io88,
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en qual any fou donada pel comte d'Urgell, Ermengol, a la canònica
de Santa Maria de Solsona.

Té aquestes mides : io passes de llarg i 5 d'ample; la volta rodona
uns 25 pams d'alta; la porta és quadrada i en el llindar hi ha la data
i nom del rector que la féu bastir.

El retaule sembla de transició del barroc farcit a l'auster estil
compost; fou construït pels escultors Pujol de Morunys en la primera
meitat del segle xix.*

Santa Maria de Castelló. — Castelló. Li ve aquest nom de l'antic
i formidable castell, avui enrunat, que s'escau a redós de la masia de
Castelló pel cantó de sol-ixent.

S'allunya de la parroquial una hora i mitja. Les runes i ender-
rocs fan palès que seria un magnífic castell feudal.

Es versemblant que dintre aquell gran muradall s'hi enquibiria
alguna capella per complir amb tota comoditat llur deure religiós
el castlà, la seva família i el servei.

En el segle xii era del senyor En Pere de Besora, qui en l'any
ii66 féu mercè del castell i vila de Castelló a l'Hospital de Jerusalem.

Avui sols queda del que fou castell tres o quatre paretotes de
bastant alçada, amb espitlleres sageteres i una gran porta adovellada.

A unes setanta passes més amuntet de l'enderroc del castell i
de la masia Castelló, hi ha una modesta capella, dedicada a Maria
Santíssima del Roser. Apar obra d'últims del segle xvi o principis
del xvii; ni arqueològicament ni arquitectònicament, ofereix res
de particular.

Tant el retaule com 1'imatge, de pèssim gust artístic, són de la
primera meitat del segle xviii (1726).

Tenia un benifet fundat, i el beneficiat venia obligat a celebrar-hi
o fer-hi celebrar un cantar en el dia 2 de febrer, donar dinar i almoina

* Alguns, equivocadament, pretenen que Sant Martí de les Serres fou
la primitiva parroquial, però sense cap fonament, car es comprova per docu-
ments de molta vellura la coexistència d'ambdues esglésies, i en els més antics
tot just es memora la de la Selva. Altres volen que la primitiva parròquia es-
tés setiada molt apropet de Vilacireres, car a redós d'un serradet que avui
anomenen de les Moles (perquè d'allí se'n proveïen els molins de la Valldora),
hi ha un cementiri molt primitiu, els sepulcres del qual foren bastits amb llosa

-nes, però per aquells encontorns no es troben pas rastres ni desferres de cap
església.

També en el pujolet d'assobre la vila s'hi veuen restes de sepultures an-
tigues, i ningú diu que allí jamai fos encimbrada la parroquial. Respectant el
pensar de tothom, la meva modesta opinió és que la parroquial sempre estigué
afermada en el mateix seient d'avui.
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als sacerdots i un panelló i dos tragos de vi a tothom. Aquest be-
nifet, a principis del segle xix fou canònicament agregat a altre de
Tarroja,

Els fidels d'aquests encontorns professen coral i afectuosa de-
voció a la Verge de Castelló, com ho constaten el gran nombre d'ex-
vots i altres presentalles que pengen en les parets de sa capella.

L'erudit Mn. Serra i Vilaró, en el seu bell opuscle Senyoriu de la
vescomtal familia Miró, diu que l'església de Castelló és romànica
i que havia estat parròquia. És de doldre que en ambdues coses l'in-
formessin mal, car l'església no té res de romànica, ni de cap estil;
ni en cap document he trobat que hagués estat parròquia, ni que jamai
la nomenessin així.

Passant per alt l'església de Sant Antoni del Fornell, per no tenir
cap interès traslladem-nos a la de pur estil romànic, encara que avui
execrada, i no pertànyer actualment a la Selva, sinó a la Vall, o sigui

Sant Martí de Vilaseca. — Aquesta capella, orientada de sol-
ixent a sol-ponent, està redossada en un solellós racer que s'escau sota
mateix dels conreus de Vilaseca i a la punta de l'emboscada davallant
que treu al camí de la vall. Es de planta romànica, i per l'estructura
del seu absis apar del segle x, el més tard serà de principis del segle
xi, car de semblants n'he vist que són de la susdita època.

L'absis té cinc arcs majors separats per faixes llombardes, i
en cada u d'aquests dos arquets menors, menys en el primer, de
cara tramuntana, que apar restaurat i en la restauració oblidaren
els dos arquets.

El vesllum hi entra per dues obertures romàniques de l'absis.
Les seves mides són : zi passes de llarg i 5 d'ampla, la volta uns 25
pams d'alta; la porta, adovellada, que s'escau enfront de l'absis, em
sembla que és d'època posterior a la susdita. Careix de retaule i
àdhuc de la imatge del titular.

Al davant de l'entrada i en la part de mig-dia del temple hi ha
restes d'un cercat, que poden ésser o de la casa del senyor capellà
que jo crec lo més versemblant, o del fossar, si jamai n'hi hagué.

Per l'acte de la consagració de Sant Esteve de Montanyà de
Besora (1545) consta que hi sojornava capellà, car un dels assistents
fou «Franciscus Pelós, presbiter Vilasicce».

De temps que està execrada, car no hi ha pas memòria de quan
estava habilitada pel culte. I es troba de tan mala vera, que
àdhuc sobre la nau i. l'absis hi creixen els rebrolls d'alsina; si no
l'apuntalen cuitadament, s'enderrocarà a no trigar gaire. Ara ser-

31
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veix de modest hostatge als pobrissons camperols que viuen o ron
den per aquelles isolades i feréstegues afraus.

Verament fa dolença que tant aquesta capelleta com la cenobial
de Sant Pere de Grau d'Escales no trobin una mà pietosa que les
restauri i refermi, fent lluir de nou aquestes planes ara borroses de
l'antic i gran llibre Fe, Pàtria i Art tan bellament escrit pels nostres
religiosos avantpassats.

També reca que en els segles xvii i XVIII, en lloc de bastir les
noves esglésies sense cap estil, no restauressin les antigues romàniques,
les quals enrunaren bàrbarament, perquè corrien perill d'esfondrar -se,
¿No les podien restaurar i refermar sòlidament, com hem vist que
s'havia practicat enjorn? Si així s'hagués fet, amb quin goig lea
admiraríem ara!

Abans de cloure aquest petit recull de notes, siga'ns permès
pagar el nostre lmmil homenatge al venerable prevere, patrici i fill
ilustre de la Selva, Mn. Joan Riba i Fígols.*

Nasqué en ?5 de setembre de 1805 en el porxo de la rectoria,
llavors masoveria del curat, essent el seus pobrissons pares de molt
bona conducta, pel qual motiu, al deixar la parròquia de Montmajor
el rector En Llorenç Riu per possessionar-se de la Selva, emprendat
de llur honradesa, se'ls emportà per masovers de la nova parròquia.

El noi Joan Riba, pastoret ensems que escolà del Dr. Vilar
-rasa, aprengué d'ell les primeres lletres, que continuà aprés en el

Seminari de Solsona, fins que s'ordenà de prevere. Obtingué entre
altres càrrecs eclesiàstics, el d'ecònom de Sant Jaume de Malagarriga,
morint beneficiat de Cardona l'any 1873. Mereix. doncs, un record,
que li volem consagrar publicant aquestes dades en aquest recull his-
tòric de la Selva, i no dubtem que seran ben acollides per la benemèrita
institució del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, del que podem
considerar-lo com a predecessor en les seves aficions excursionistes,
ja que fou no sols distingit artista, per quant bastí el renomenat
«musseum» de sal «gemma» de Cardona, sinó també entès arqueòleg
i paleografista, ja que recollí amb paciència benedictina, moltes joies
de l'avior sagrada, com mitres, algun bàcul dels abats de l'antic
monestir de Serrateix, com també un Llinonaire manuscrit del
segle XII i un Martirologi manuscrit del segle XI, ultra altres pre-
ciositats que guardava en la seva casa de Cardona, convertida

* Vegi's l'interessant opuscle jocs Florals de Cardona. Any 5954• Barce-
lona, Tipografía La Académica, el qual conté dues llorejades biografies de
?insigne patrici, per Mn. Josep Domeque i Mn. Josep Armengou, preveres,
respectivament.
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en un bell museu. Podem ben dir que Mn. Joan Riba (e. p. d.)
s'adelantà en l'obra cultural que ha seguit continuant el bene-
rnèIit CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, que llavors encara
tenia que néixer, per qual motiu creiem que tots els amables i
il-lustrats socis de dit CENTRE i llegidors del BUTLLETÍ hauran
llegit amb gust tot ço que a ell fa referència.

E. MUNTANY 1

Itínerarís d'excursions fetes per senyors socis

AUGUST HERZOG, FRANCESC SOLER COLL, LLUÍS ESTASEN.

30 de juny de 1918. — D'Esterri, per la ribera de la Bonaigua,
a l'Estany Gerbé, on acampen (2,300 m.), 4 h.

2 de juliol. —De l'Estany Gerbé als Puys de Saburedo (2,861 m.),
2.30 h., i retorn, 1.15 h.

3 de juliol. — Al Pic de la Bonaigua (2,761 m.), 1.5o h., i retorn,
1.40 h.

4 de juliol. —Al Pic Oriental del Basiero (2,889 m.), 2.15 h.,
i retorn, 1.40 h.

6 de juliol. — Al Pic Oriental del Basiero, 2.30 h. Ascensió a
l'Occidental (2,902 m.), 0.45 h. (segona ascensió coneguda al Pic
Occidental; la primera fou feta l'any passat, el 19 de juliol, pels com-
panys Lluís Estasen i J. M .  Lucena), i pel Coll de San Maurici
(2,675 m.) a l'Estany de Sant Maurici, on acampen, 3 h.

7 de juliol. — De l'Estany de Sant Maurici, per la Ribera de
Monastero, a la Punta del Mar (2,899 m.), 3.25 h., Pic de Peguera
(2,991 m.), i h., i retorn a l'Estany per la Ribera de Monastero,
2.30 h.

8 de juliol. — De l'Estany de Sant Maurici al Pic Occidental dels
Encantats (2,746 m.), per la cresta S., 2.35 h., i retorn a l'Estany,
1.35 h., i a Espot, 2 h.

JOSEP PAUSS, H. MENNERICH, ADOLF ZERKOWITZ.

24 de juliol de 1g18. — A les 18.30 h., correu fins a Tàrrega, arri-
bada a les 24.30 h.

25 de juliol. — A les 5 h. automòbil a Pobla de Segur, arribada a
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les zi h. Dinar Hotel Mundial. A les 16.3o h. automòbil a Capdella,
arribada a les 20 h.

26 de juliol. — Capdella (Hotel Energia) a l'Estangento, 3. 15 h,
Estany Tort i tots els llacs superiors fins a les Puntes de Mar (2,898m,),
Davallada pels estanys Colomines, Frescal i Estangento; tota la
volta en 8 h. Dormir a la casa de les preses de l'Estangento.

27 de juliol. — Sortida a les 5 h. cap als estanys Tort, Frescal,
Colomines i Saburó al Coll de Peguera, 4 h. Ascensió al Pic de Peguera
(2,985 m.), 0.40 h., i davallada en 0.3o h. Del coll de Peguera, 5.3o h.,
a Espot, passant pels llacs de Peguera, Espot, fonda Saurat.

28 de juliol. — Espot. A la tarda fins a l'Estany de Sant Maurici,
2 h. Dormir al ras.

29 de juliol. —Al Basiero. En 3 h. al Coll de Sant Maurici
(2,675 m.), i en 0.30 h. més al Pic inferior. Baixada a la canal i as-
censió al Pic principal (2,902 m.) en i E. Davallada pel mateix
camí a l'Estany de Sant Maurici.

3o de juliol. — Al Pic de Subenulls. En 1.30 h. fins al Coll al
costat del Pic, Coll de la Muntanyeta, i h., i al Pic (2,955 m•)
en 0.40 E. Davallada pel Coll de la Muntanyeta, seguint els llacs
fins l'Estany Nere i Llene i pel Portarró d'Espot a l'Estany de
Sant Maurici.

31 de juliol. — Als Encantats. Contornejant l'Estany de Sant
Maurici a la Ribera de Monastero, allí enfilant una canal molt dreta,
2 h., i en 0.45 h. al Pic Occidental (2,776 m.), quelcom difícil. Dava

-llada pel mateix camí.
r.r d'agost. —De l'Estany Sant Maurici al Coll de la Ratera

3 h., en 0.45 h. més al Pic del mateix nom (2,905 m.). Vista es-
plèndida. Baixant pels estanys de Colomés, en 3 h., als Banys de
Tredós, i en 1.3o h. més a Salardú.

2 d'agost. — Descans a Salardú.
3 d'agost. — Excursió a Viella.
4 d'agost. — Ascensió al Montartó d'Aran, per la Ribera de l'Ai-

guamoix i Coll de la Ribereta, 4 h. Des d'allí directament al Pic
en 2 h. més. Davallada per Port de Caldes i de Rius a Salardú, 5 h.

s d'agost. — A Salardú, fent fotografies.
6 d'agost. — Al Llac de Rius per Artiés i Port de Rius en 4.40 h.

Pujada al Coll de Mar en 1.3o h., i tornant pel mateix camí, davallant
després a l'Hospital de Viella, 3.3o h.	 -

7 d'agost. — Al Biciberri. Des de l'Hospital de Viella per
l'Estany de Biciberri, 2.30 h. Prenent el vessant esquerre per fer

l'ascensió, els fou impossible arribar al Pic. Després de 4 hores de

M



ITINERARIS	 245

temptatives es trobaren a 30 m. del Pic davant d'una paret infran-
quejable. Baixada pel mateix camí en 4 h.

8 d'agost. — De l'Hospital al Llac de Rius, Coll de Mar, Coll de
Biciberri, Pic sense nom (2,898 in.) entre Biciberri i Tuc Comptesa,
Llac de Biciberri i a l'Hospital, 8 h.

9 d'agost. — De l'Hospital de Viella als estanys, 2.30 h., i en
1.30 h. al Coll de Mulleres. En 0.35 h. ascensió al Pic de Mulleres.
Davallada a la Renclusa en 0.45 h.

ro d'agost. —A l'Aneto, pel Portilló de dalt, sense guies, en
5.15 h., pujant gairebé fins el Coll Maleït. Travessant per sota el Pic
del Mig fins el Coll de Corones, Pas de Mahomet i Aneto 3 h. Pano-
rama i temps esplèndid. Davallada a La Renclusa pel mateix camí.

rr d'agost. —De La Renclusa a Benasc per la ribera de 1'És-
sera, 6 h.

12 d'agost. —De Benasc a El Run, 3 h., prenent allí l'automòbil
fins a Graus.

13 d'agost. — De Graus a les 5 h. amb automòbil fins a Barbas-
tro, 2 h. A les io h. amb el tren fins a Selgua, on prengueren el correu
fins a Barcelona.

ENRIC RIBERA amb dos companys.

3 d'agost de 1918. —De Barcelona a Tàrrega.
4 d'agost. — Tàrrega, Artesa, Comiols, Tremp, Pobla de Segur

i Capdella.
5 d'agost. — De la Central de Capdella, pel camí que va a la

dreta del funicular, a la Casa d'Aigües (2,045 m.) i al cim del Mont-
seny de Pallars (2,881 m.). Coll Quatre Pins, Vall d'Espot.

6 d'agost. — D'Espot a Caldes de Bohí per la Vall d'Espot,
Estany de Sant Maurici, Portarró d'Espot i. Vall de Sant Nicolau,
12 h.

7 d'agost. — Visita al poble de Bohí i encontorns de la Vall del
mateix nom.

8 d'agost. — Divisió dels expedicionaris per a trobar-se a la nit a
l'Hospital de Viella. En Ribera per l'Estany de Cavallers, Llastres
de la Morta, estanys Nere, Travesany i de les Monges, Port de Güell
i crestada (2,q}5 m.), Estany de Mar, Coll de Mar, Estany Tort i de
Rius, Port de Rius, Vall de Rius a l'Hospital, en 15 h. Els altres
companys, per Erillavall, Port de la Gelada i Senet, al mateix Hospital.

9 d'agost. —De l'Hospital per Coll de Toro (2,16o m.), Vall del
Nere, Coll dels Aranesos, Coll de Toro, i Val] de l'Aigualluts a La
Renclusa en 12 h.
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io d'agost. — Ascensió al Pic d'Aneto (3,4o4 m.) amb altres
tres companys, sense guia i per primera vegada. Estada al cim,
3.30 h. Temps esplèndid.

u d'agost. — Davallada per la Vall de 1'Éssera, Cascades de
Remuñe, Literola i Aigües Passes, cap a Benasc.

12 d'agost. — Benasc, engorjat del Run, Seira i Graus.
x3 d'agost. — Barbastre, Selgua, Lleida, Picamoixons, Sant

Vicens i Barcelona.

JOSEP DANÉS i FELIP PUJOL.

9 d'agost de 1918. — De Barcelona a Graus.
10 d'agost. —De Graus cap a Benasc, visitant les Gorges del

Run. De Benasc a La Renclusa.
u d'agost. — Matí, a l'estany de La Renclusa; tarda, al port de

Benasc.
12 d'agost. — Al pic d'Aneto amb tres companys. El temps es-

plèndid.
13 d'agost. —De La Renclusa pel Port de la Picada cap a les

Bordes i Salardú.
14 d'agost. — De Salardú pel Port de la Bonaigua a Esterri d'Aneu

i Sort.
15 d'agost. — Sort.
16 d'agost. — De Sort cap a Tàrrega i Barcelona.

DR. JOAQUIM VILAR I FERRAN.

Dia 19 d'agost de 1918. — D'Arenas a La Hermida (Santander),
pel Puerto de Era o Portudera i Sotres, en 11.30 h. Sortida d'Arenas
a les 5 del matí, arribant a Sotres a les 11.30 h. Sortida de Sotres
a les 3 de la tarda, arribant a La Hermida, per Andara i Beges, a les
8 de la nit. El recorregut total pot fer-se en io h., evitant Sotres i
dirigint-se a Tresviso des de Portudera.

Dia 20 d'agost. —De La Hermida a la caseta de minaires de
Lloroza (refugi el més alt dels Picos de Europa (1.950 ni.) per les valls
de Peña Roya i Lièbana (conca del Deva) i collada de Càmara. De
La Hermida a Camaleño, 21 quilòmetres i mig de carretera, que es
recorren en carruatge particular en 2.30 h., passant per Potes, capital
de la Vall de Lièbana. De Camaleño en 0.3o h. per camí de muntanya
a Tanarrio. D'aquest punt per la Collada de Càmara i casetó reial
d'Aliva, a Lloroza, 5.45 h.

Dia 21 d'agost. —De Lloroza a Arenas per la canal de Cambu-
rero, Bulnes i conca del Cares, amb io h. Sortida de Lloroza a les
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5 del matí, per Mirador del Rey (port occidental de Peñavieja), Hoyo
sin Tierra i canal de Camburero, arribant a Bulnes a les 11.15 matí
(6.15 h.). De Bulnes, seguint la ribera que desemboca al Cares, per
Poncebos, a Arenas.

Guia: Carrera de Arenas.
Hospedatge : A Arenas, Fonda Picos de Europa (confort molt

recomanable); a la Hermida, Fonda Cortina i Termas de La Hermi-
da. A Lloroza, per a pernoctar, es necessita un permís especial de
la Companyia Minera.

ARMENGOL ARRUGA, FERRAN ARRUGA, AUGUST BRUIX, SANTIAGO
PERDIGÓ i altres set companys.

ir d'agost de 1918. — Sortida amb automòbils de Barcelona per
Martorell cap a Tàrrega i per Artesa i Comiols a Tremp, Pobla de
Segur i Capdella, 14 h.

12 d'agost. — A Capdella, visita a les installacions hidro-elèc-
triques de l'Energia Elèctrica de Catalunya.

13 d'agost. — De la Central de Capdella, amb el funicular, a
la casa d'aigües (2,045 m.) i a l'Estangento, Estany Tort, Colomines,
Frescal, de Mar (2,450 m.), Coll d'Espot, estanys de Peguera, en la
qual vall, i a 2,200 m., fan nit al ras.

14 d'agost. —A Espot.
i5 d'agost. — D'Espot a Caldes de Bohí per la Vall de Sant

Maurici, Portarró d'Espot i Vall de Sant Nicolau, 12 h.
r6 d'agost. — De Caldes a Capdella pel Port de Rus, 9 h. Cap-

della, a Los Molinos, Pobla de Segur, Pas de Collegats i retorn a La
Pobla, 4 h.

17 d'agost. — De Pobla a Tremp, Comiols, Artesa, 4.30 h. Artesa,
Seu d'Urgell i Puigcerdà, 6 h.

r8 d'agost. — Puigcerdà, Collada de Tosses, Ribes, Vich, Bar-
celona, 7 h.

Horari amb descansos compresos.

JOSEP M . a SOLER COLL, ISIDRE i RAMIR PUIG, IGNASI CANALS I
M. MATAS.
i6 d'agost. —De Barcelona a Graus.
17 d'agost. —De Graus a Benasc, visitant les installacions de

la Catalana a les gorges del Run.
r8 d'agost. —De Benasc, per la vall de Vallhibierna, al campa-

ment de Lloses, situat una hora abans de l'estany gran del mateix
nom, 7. h.
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19 d'agost. — Reconeixement de la regió. Coll deis Isarts i
temptativa de puja al Roussell per aquest lloc, deixada per con-
siderar-ho impossible. Del Coll dels Isarts, bretxa de l'extrem de la
cresta que pel SO. es deriva de Roussell. On és <d'hipopotamei> de
Roussell? Estany de Liosas i campament, 13 h.

20 d'agost. —Els Srs. Isidre Puig, Canals i Soler, per una cor-
nisa i una canal al SO. del Pic de Roussell, ascensionen el mateix
(3,201 m.), 4.30 h. des del campament. D'allí, sempre per la cresta,
fins a la bretxa de Roussell. En Soler hi devalla, r h. Tornar
enrera, i per altra canaleta i la mateixa cornisa retornen al campa-
ment, 3.30 h. de davallada des de la bretxa.

21 d'agost. —En Ramir Puig i En Matas ascensionen el Pic de
Vallhibierna (3,067 m.), 5 h. de pujada.

22 d'agost. —En Canals, l'Isidre Puig i En Soler intenten pujar
a la bretxa de Roussell, perd han d'abandonar-ho per la duresa de la
neu, 3. h. Escalada de la cresta entre el Pic Margalida i la bretxa de
Roussell. Recorregut de la mateixa fins a la bretxa de Roussell,
i h. Resseguiment de la cresta. Ascensió al Pic Margalida (3,258 m.)
per la cresta, 0.45 h. des de la bretxa de Roussell. Sempre per la
cresta fins el Pic de les Tempestes (3,289 m.), i h. Dalt del pic es
troben amb En Puig (R.) i En Matas. En Soler i En Canals davallen
altra volta fins el peu de la bretxa de Roussell, la qual donen per in-
franquejable per dit lloc (vessant de Lloses). Descens al camparnent,
4 h., des del Pic de les Tempestes.

23 d'agost. —En Ramir, l'Isidre Puig i En Soler van a la gelera
de les Tempestes, 3.30 h., intentant pujar a l'Aneto per una canal de
la muralla, tenint que deixar-ho pel mal temps. De retorn, visiten
diverses bretxes de la cresta que separa Lloses de Corones.

24 d'agost. — Davallada amb pluja a Benasc, 6 h.
25 d'agost. — Descans a Benasc. Retorn a Barcelona d'En

Canals i En Matas.
26 d'agost. —Anada a La Renclusa amb els socis de «Peñalara*,

de Madrid, amb mal temps.
27 d'agost. —Visita a la part inferior de la gelera d'Aneto.

En Soler es posa malalt.
28 d'agost. — Ascensió al Pic d'Aneto dels «ePeñalaros» i l'Isidre

Puig.
29 d'agost. — Descans. Visita al forat d'Aigalluts i Estany de

La Renclusa. En Soler ja els acompanya.
3o d'agost. — Ascensió d'En Soler i En Ramir Puig al Pic d'Ane-

to, 4.30 h., i per la cresta que va vers el Pic de les Tempestes, fins a
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la bretxa del mateix nom, 2.15 h., anar i retorn fins el Pic. L'Isidre
Puig acompanya els «Peñalaros» fins el Port de la Picada, ascen-
sionant després el Salvaguàrdia (2,558 m.).

31 d'agost. —De La Renclusa, per barrancs, al Coll de les Sa-
lenques. Retorn per l'Estany de Barrancs i forat d'Aigalluts a
Benasc, 15 h.

.r. r de setembre. —De Benasc a Graus.
2 de setembre. — De Graus a Barcelona.

ANTONI BARRIE.

4 de setembre de 1918. — Sortida de Barcelona, amb el Reina
Victòria Eugènia, cap a Màlaga.

5 de setembre. — Màlaga.
6 de setembre. — De Màlaga a Granada, per l'imposant congost

d'El Chorro.
7 de setembre. — Visita a Granada i 1'Alhambra.
8 de setembre. — Sortida de Granada vers la Sierra Nevada. Per

la carena divisòria entre els rius Monachil i Genil a els Llanos de
Purche (1,450 m.) en 3.30 h. En 4.30 h. més, a les crestes del
Dornajo i al refugi Albergue de Sierra Nevada (2,250 m.), xalet en
construcció, propietat d'una societat excursionista de Granada.
Féu nit al Refugi.

9 de setembre. — A les 4 h. del matí sortia cap a la Laguna de
las Yeguas (2,980 m.). Des d'allí cap al Pic de Veleta (3,400 m.),
la qual ascensió no va acabar de realitzar per haber tingut una forta
indisposició, havent arribat a una petita cresta al SO. del Pic, a
uns 3,100 m. Esplèndid panorama, abarcant més de mitja An-
dalusia.

Davallada vers Granada, on va arribar a les 7 del vespre.
Del ro al 15 de setembre.— De Granada a Càdiz, i retorn per mar

a Barcelona.

ANTON ARMANGUÉ i LLUÍS ESTASEN.
.' 25 de setembre. —De Benasc a l'Hospital de Benasc, 3.15 h.

26 de setembre. — De l'Hospital de Benasc al Port de Gurgutes
i retorn, 2.20 h.

27 de setembre. — De l'Hospital de Benasc, per Coll Alfred, a
l'Hospital de Viella, 8.25 h.

29 de setembre. — De l'Hospital de Viella, per la Ribera de Fe-
narruy, Coll de Fenarruy a Caldes de Bohí i Bohí, 7.20 h.

^. r d'octubre. —De Bohí a Capdella per Coll de Rus, 7.15 h.
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Bibliografia
Plrineu Català. Guia itinerari. Per CÉSAR ATGUST TORRAS.

II. Garrotxa. ro8 itineraris, ro8 fotogravats y un mapa de la comarca.
Barcelona, Companyía Espanyola d'Arts Gràfiques, S. A. — 1918.
Aquest volum quasi pot conceptuar-se una obra nova, perquè allò que en

la primera comprenia plegades les Valls de Ribes i de Llierca, ara ens apareix
formant dos volums, el present destinat a la descripció de la Garrotxa i el VII
que ocupa sol la Vall de Ribes i altres altes valls del Freser.

L'autor estudia els límits difícils d'aquesta comarca de la Garrotxa, divi-
dint-la en Alta o d'Empordà, amb les viles de Massanet de Cabrenys i Sant
Llorenç de la Muga, i la Baixa, amb la vila important de Besalú, antiga capital
del comtat, i Tortellà. Es caracteritza aquesta extensa regió pel seu territori
trencat de serres i cingleres, abundós de cursos d'aigua i torrenteres que pro-
dueixen nombrosos saltants. El Bassegoda, amb totes les seves estribacions,
forma com un nus culminant d'aquesta regió, i gairebé tot el macís de la Mare
de Déu del Mont. Sota el punt de vista pintoresc, n'hi ha prou amb dir que
comprèn les canals de Sant Aniol i de Grau d'Enales; que així com pel cantó de
Baget s'assembla a la veïna comarca de Camprodon, té aspecte empordanès cap
a la banda de Sant Llorenç i La Bajol, i d'alt aspecte olotí cap a Mieres. En
conjunt, es compten uns 15,000 habitants. L'art romànic característic pot es-
tudiar-se amplament en la Garrotxa, perquè, deixant de banda el gran nucli
únic de la medieval Besalú, es troben monestirs primitius com els de Sant
Llorenç del Mont, i una munió de notables esglésies com la de Serinyà.
Felicitem al Sr. Torras per haver-nos presentat tan bé aquesta comarca en
la sèrie d'aquestes seves utilíssimes guies del nostre Pireneu. És de doldre
que el mapa pla que acompanya la present no estigui a l'alçària que ens té

acostumats en els altres volums publicats.

Cròníca del Centre
OCTUBRE DE 1918

SOCIS INGRESSATS EN EL SEGON I TERCER TRIMESTRE

Joan Givanel i Mas. — Enric Brugué Bancells. — Lluís Casanova. --

Josep M. Escofet i Rodríguez. — Francisco Bellver i Armengou. — Francesc

Vergés i Dalmau. — Josep Aumatell i Mora. — Miquel Canals i Arribas. -

Jordi Ernst. — F. de Font Pedrosa. — Joaquirn de Mas. — Francisco S. de
Jaumar de Bofarull. — Llorenç Mateu Ramis. — Francisco Florit i Picart. --

Manuel Beristain. — Joan Tomas Claramunt. — Josep Blasi Alvarez. — Josep
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Jubany Busquets. — Santiago de Nadal i Artós. — Manuel de Nadal i Artós. -

Josep Puig Deulofeu. — Enric Lluch. — Salvador Ribalta Bonilla. — Daniel
Miguel Fuertes. — Josep Alarnany Fortich. — Joan Marín. — Marian de G.
Casas Sala. — Juli D'Hertoghe. — Josep Abad Valdés. — Josep M. de Pon-
sich i de Sarriera. — Benet Meisser. — Frederic G. de Araoz i Pons. — Enric

Llobet. — Lluís Sans Marcet. — Ferran Casasayas Cortada. — Antoni Lu-
presti. — Joan Martí i Cargol. — Josep Clara Camps.

DONATIUS PER A LA BIBLIOTECA

D'un soci s'han rebut els següents donatius : Museus d'Art í d'Arqueologia
de Barcelona, Guia Sumària; Catálogo del Museo Provincial de Antigüedades
Barcelona; Catálogo del Museo Arqueológico-Artístico Episcopal de Vich; Guia
del Primer Congrés d'art cristic2 a Catalunya; Catálogo del Museo de Bellas
Artes; Catálogo de la Exposición de Arte Antiguo; Catálogo de la Sección de Te-
jidos, Bordados y Encajes del Museo de Arte Decorativo y Arqueológico; Las
llangonissas de Vich, comèdia original de Josep Serra i Campdelacreu; Orígenes
de Sabadell, por Manuel Ribot i Serra; La question aurignacfenne, par H. Breuil;
Le passage de la Figure d l'Ornement daus la Céramique peinte, par l'Abbé H.
Breuil; Exemples de figures dégénérées et stylisées u l'époque du renne, par l'Abbé
H. Breuil; Figurations du lion et de l'ours des cavernes et du rhinocéros tichorhi-
nus sur les parois des grottes fiar 1'homme de l'époque du renne, par 112rs. le Dr. Ca-
pitain, Breuil et Peyrony; Obscrvations sur un báton de cosnnzandement orné de
figures animales et de personnages semi-humains, par L. Capitain, H. Breuil,
P. Bourrinet, D. Peyrony; Les gravures de la gro/le des Eyzies, par L. Capitain,
H. Breuil, et Peyrony; Bibliographie (1899-1gio), par H. Breuil; Sculjatures an-
tiques et sculptures imitées de l'antique au Musée provincial de Barcelone par

E. Albertini; L'aurignacíen présolutréen, par H. Breuil; Discursos que D. Claudi

Omar y Barrera y D. Joseph Puig y Cadafalch, llegiren en la sessió necrológica
de D. Terenci Thos y Codina; Cataluña juzgada por escritores españoles no cata-
lanes. Recopilación por Julio de Gracia; En defensa del teatro Principal. Ar-

tículos publicados en el diario La Publicidad, por F. Virella Cassafies; Cartas

catalanistas al meu bon amich D. Albert Rusiñol, per Joan Balanzó y Pons;
Los conflictes d'Espanya y lo catalanisme; Deliberacions de la primera Assamblea
general de delegats de La Unió Catalanista, tinguda a Manresa en 1892; Noticia

da estaçao romana na Quinta da Ribeira, em Tralhariz, por Ricardo Severo;
Estatueta romana de Soutello, por Ricardo Severo; Le font Prehistórica y Medicinal
de Vallfogona de Riucorb, per Mossen Miquel Piera, Pbre.; Del infinit y del límit
en ¿'art, per Josep Torras y Bages, pvre.; Lley de l'art, per 1'IIm. Dr. J. Torras y
Bages, Bisbe de Vich; Ofici espiritual de l'art, discurs per film. Dr. J. Torras
i Bages, Bisbe de Vich; Crónica de les festes del Centenari den Balines, per Lluís
B. Nadal; José Yxart, estudio necrológico, por Juan Sardá; Estructura mental
y significació filosófica de Balines, per Frederich Clascar, pvre.; L'obra den

Balmes en la historia de la filosofía y en la filosofia de la historia, per Enrich
Pla y Daniel, pvre.; L'évolution de l'art quaternaire el les travaux d'Edouard
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Piette..., par 1'Abbé H. Breuil; Restos de una villa lusitano-romana (Povoa de
Varzim), por José Fortes; Les cases de bronze pré-romains trouvés en France,
par Henry Corot; Les éolithes du Portugal, par José Fortes; Les épées de Créancey
et de Sivry, par Henry Corot; Paleoethnologia Portuguesa, por Ricardo Severo;
La spirale préhistorique et antres signes gravés sur pierre, por J. Fortes; Nomen-
clature des épées du type de Hallstatt, des rasoirs de bronze et de fer, et des perles
trouvés daos les tumulus de la Côte d'Or, par Henry Corot; Notice surl'ernjloi
des hachettes celtiques comme amulettes et talismans, par Henry Corot; Primeiros
vestigios do periodo neolithico na provincia de Angola, por Ricardo Severo; Note
sur une moule acabe découverte en Espagne, par Emmanuel Delorme; Arqueologia
prehistórica, por A. Mir y Casases; La cansó popular catalana, la lírica naciese-

Usada y d'obra de d"Orfeó Catald, per Felip Pedrell; Ex-voto de SoutellodeArabia,
por Ricardo Severo; O Ossuario da Freguezia de Ferreiro, per R. Severo e
Fonseca Cardoso; Necropolo Lusitano-romana da Lomba, per José Fortes; A
sepultura da Quinta da Agua Branca, por José Fortes; As fibulas do noroeste da
Peninsula, por José Fortes; As Necropolos Dolmenicas de Tras-os-Montes, por
Ricardo Severo; Fi bulas e fivelas, por José Fortes; Memoria topographica da
antiga Lisboa, por José Joaquim d'AscensSo Valdez; Instrumentos de bronze,
por José Fortes; Les peintures rupestres du bassin inférieur de l'Ebre, par H.
Breuil et J. Cabré Aguila; Nouvelles découvertes en Espagne, par H. Breuil;
Les peintures et gravares murales des cavernes pyrénéennes, par E. Cartailhac
et H. Breuil; Sur la Présence d'éolithes à la base de l'éocène parisien, par H.
Breuil; L'dge du bronze dans le bassin de Paris, par H. Breuil.

De D. Agustí Duran, un exemplar dels seus treballs En Bernat Martorell,
il'iu>ninador de llibres i Noticia de ¡libres en inventaris de Cervera.

NOVEMBRE DE 19z8

SESSIÓ INAUGURAL I REINSTAL • LACIO DE LA BIBLIOTECA

El dia 29 d'aquest mes es vegé honorat el nostre local per nombrós públic
que omplenà el saló d'actes, abundant, com sempre, el sexe femení que tant

relleu dóna a tota mena de festes. No n'hi havia per menys, ja que anava a

celebrar-se amb més solemnitat si hi cap que els altres anys, no tan sols la inau-
gural de curs, sinó que també altra millora la necessitat de la qual es feia sentir

ja de molt temps i se li anava a donar bon compliment amb la inauguració de

la nova Biblioteca excursionística. En efecte, ocupada la presidència pel que

ho és del CENTRE, D. Jaume Massó Torrents, acompanyat de les representa-
cions de la Mancomunitat de Catalunya, Diputació Provincial, Ajuntament de

la ciutat, Acadèmia de Bones Lletres, Acadèmia de Ciències, Jocs Florals, Lliga
Regionalista, Institut cl' Estudis Catalans, Ateneu Barcelonés, Club Muntanyenc,

etcètera. Breus paraules del president donaren per començat l'acte. Acte se-
guit, com és de consuetud, el Secretari primer del CENTRE, D. Timoteu Colomi-
nas, -donà lectura de l'acte reglamentari on exposà l'activitat desplegada du-
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rant el passat curs, tan intensa que veritablement animà a tots els concurrents
aimants de l'excursionisme en tots els seus rams, a prosseguir la tasca amb en-
tusiasme, ressenyà ço que havia mogut a la Directiva a rependre noves obres
al local per a la reinstal• lació de la Biblioteca i augurant al CENTRE, en temps
no molt llunyans, una vida pròspera i de resultats ben profitosos per Catalunya.

Acabada la Memòria, el Sr. Massó Torrents donà lectura del discurs inau-
gural, en el qual, després de dedicar un sentit record al que fou en vida Biblio-
tecari del CENTRE, D. Ramon N. Comas, investigador incansable en tot quant
es referia a Barcelona, glosà ço que era el llibre i la Biblioteca, i amb galanura
exquisida dedica un veritable cant a l'excursionisme en Ço que té de científic
i sentimental.

Després de pronunciar les paraules d'obertura i de mercès a tots els assis-
tents i traslladada la presidència amb tots els delegats, s'obriren oficialment les
portes de la nova Biblioteca.

Veritablement causà bona impressió a tots els concurrents la nova sala
destinada als llibres, tant pel caràcter que se li ha donat com per la
distribució i ordenament dels mateixos, la qual ha de constituir, a no tardar
gaire, un dels atractius, tal volta el més important del CENTRE.

Foren moltes les enhorabones que escoltà la Directiva i el President de la
Secció d'Arquitectura, D. Josep Danés, director de totes les obres.

Noves
NOVA JUNTA. — Et Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de

la Indústria ha fet assaber al CENTRE la constitució de la seva nova Junta di-

rectiva.

HOMENATGE. — El CENTRE ha pres part a ]'homenatge al seu ex president

D. Lluís M. Vidal, contribuint a ]'entrega d'un martell de geòleg d'acer i marfil

que se li ha fet ofrena.

NOVES ENTITATS EXCURSIONISTES. — S'ha ofert al CENTRE un nou grup

excursionista fundat a Ceuta; també ho ha fet el Centro de Turismo Aragonés.

Se'ls ha oficiat saludant-los i desitjant-los llargs anys de vida.

PREMI. — Com de costum, ha contribuit el nostre CENTRE amb la quan-

titat de 5 o pessetes, per un premi per la VIII festa de la Música Catalana que
s'ha de celebrar a l'Orefó Català.

NOVA JUNTA. — La Real Academia de Buenas Letras ha fet assaber al

CENTRE el nomenament de la seva nova Junta directiva.

ALTRES ENTITATS EXCURSIONISTES. — Ha participat sa nova Constitució el.

Grup Excursionista Canadienc.
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També ha oficiat al CENTRE, en el mateix sentit, la Joventut Nacionalista

d' Igu alada.
A tots se'ls ha contestat desitjant-los prosperitats en son comès.

NOMENAMENT. — Ha estat nomenat Bibliotecari del CENTRE D. Ricard
Soler.

ADHESIÓ I CONVIT. — Essent convidat el CENTRE a Pacte d'entrega a la

Mancomunitat de Catalunya del plebiscit dels Municipis de Catalunya demanant
l'autonomia, hi assistí la Directiva en corporació, adherint -se a aquell acte pa-
triòtic i de ciutadania.

VISITA DELS PEÑALAROS. — En els primers dies del passat setembre tin-

guérem la satisfacció d'estrènyer la mà a un grup de socis de Peñalara, l'en-

titat ben coneguda de Madrid, compost dels senyors Bargueño, Schmid,

Madinaveitia, Andrada, Urgoiti i Victory, el darrer, soci delegat del CENTRE

EXCURSIONISTA DE CATALUNYA prop de l'entitat de referència.
Els mencionats senyors estaven de pas a Barcelona amb motiu d'una ex-

cursió empresa des de la vila i cort cap a les muntanyes Maleïdes amb l'intent
d'arribar, en diverses jornades, fins al Xalet d'Ull de Ter, reconegut, per cert

ben interessant. Els nostres companys excursionistes tingueren de canviar
d'acord a causa del mal temps que experimentaren seguidament. Des de Sort
es dirigiren cap a la nostra ciutat per a seguir cap a Ribes i Núria per arribar a
Ull de Ter, programa que no pogueren realitzar a causa també del mal temps
i no poder ajornar llur retorn a Madrid.

A la visita efectuada al nostre estatge se'ls mostrà detingudament les de-

pendències totes de la casa (en enrenou a causa de les obres), detenint-se bona

estona a l'arxiu de clixés per a projecció, i així mateix s'entretingueren llarga-

ment amb els llibres escampats per la sala d'actes.
Els simpàtics socis de Peñalara sortiren molt satisfets de la visita, restant

nosaltres encantats d'haver fet la coneixença d'elements de tanta vàlua dintre
l'excursionisme de Castella.

Darrerament hem llegit agradosament en la revista Pcña1ara, correspo-

nent a l'actual mes de novembre, un interessant article del nostre bon amic
D. Antoni Victory, referint-se a l'excursió feta per alguns peñalaros a les Mun-

tanyes Maleïdes.
Al referir-se el Sr. Victory al xalet de La Renclusa, fa unes, per nosaltres,

falagueres manifestacions, que no podem per menys de transcriure per agrair
-les-hi coralment : «De las atenciones que tienen con el viajero en aquella casa,

cuantos elogios se digan son pocos. Y no pecamos de exagerados.)>
Per la nostra part, sols hem de dir que el nostre esperit de germanor amb

tots els qui formen la comunitat excursionista ha fet sempre que poséssim tota
cura i atenció en acollir al foraster. Però no podem deixar de mencionar a
la senyora vídua Sayó i fills, per a felicitar-los i encoratjar-los a prosseguir
en llurs atencions als hostes del xalet del CENTRE a les Muntanyes Maleïdes,
que dita familia regenta.
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Estació meteorològica de Víella (Vall d'Aran)

RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES D'AGOST DE 1918

TEMPERATURES A L'OMBRA	 I PRESSIONS BAROMÈTRIQUES

MITGES MENSUALS MÁXIMA ABSOLUTA MÍNIMA ABSOLUTA

nmati 1 4 tarda 	e 2.1 hores	 en 24 llores8 

t7°03	 22°It	 3305 (dia 161	 6° (dia 8)

Oscil • ]ació ex-
trema men-
EUaI.	 27^5	 MITGES MOMSUALS

y'.arlacio màAt•
ma diurna
(dia t4;. . . 22 	 25°92	 to°61

HUMITAT RELATIVA
	

PLUVIOMETRIA

MITGES MENSUALS
A 00 1 A LA GIIAVETAT NORMAL

8 mati	 4 tarda

682.82 mm.	 681.61 mm.

A 00 1 AL NIVELE, DE LA NIAR

763.93 mm. 1 761.15 mm.
Máxima (dia 9)	 768.4 mm.
Mínima (dia 20). 756.3 »
Oscil'lació extrema 12.1	 »

MITGES MENSUALS 8 matí 4 ta rda U Total d'aigua caiguda en el	 mes.	 30	 mm.

Termòmetre sec	 .	 . 17O3 22 °I t
Dia de major caiguda (dia 2).	 .	 .	 24	 »

Termòmetre moll	 .	 . t 391	 17 0 04 1 Intensitat per dia de pluja i neu	 .	 7.5	 »

Humitat (percentatge). 68.7 65 Vent dominant en els dies de pluja

Dies de saturació. I	 1 — Ii i	 nevades .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 Calma

VENT

DIRECCIÓ 18 mall 4 tarda VELOCITAT EN 24 IEORES

Calma.	 . 29 tt
N.	 .	 .	 %	 . t 6 Mitja mensual diària	 .	 .	 .	 .	 . .	 13.577 k.
NE.	 .	 . — 9
E.	 .	 .	 . — t Máxima absoluta (dia 23)..	 .	 . .	 63.300 k.
SE.	 .	 .	 . I 2
S ,	 ,	 .	 . — t Recorregut total en el mes.	 .	 . 420.900 k.
NW.	 .	 .	 .	 . — I

ESTAT DEL CEL

DIES	 J 8 matí 4 tarda DIES nR NÚVOLS NUVOLOSITAT

CLASSE	 8 m.

(

 4 t.	 MITGES MENSUALS

Serens	 .	 .I 17 12
Plu a

1	 4
8 mati	 4 tarda

Nuvolosos. 9 9 Boira	 .	 .	 .	 5
Cirrus	 5	 I

-Stratus.	 .
Coberts .	 . 5 ro Cúmulus.	 4	 8	 3.12	 4.54

Lea anotacions diáries han estat preses per l'H.° Pablo i revisades pel DR. FAURA 1 SANS.
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RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE SETEMBRE DE 1918

TEMPERATU11ES A L'OMBRA PRESSIONS BAROMÈ'T'RIQUES

MITGES MENSUALS
MITGES MENSUALS

MÁXIMA ABSOLUTA MININA ABSOLUTA A 00 1 A LA GNAVETAT NORMAL

8 mati	 ^	 4 tarda en 24 hores	 en 24 hores 8 mati	 4 tarda

1 4°43	 I 	 1 7° 5 3 680.46 mm.	 699.69 mm.
3105 ldia t	 2 	 (dia 14)

Oscll'Iació	 ex- A 6 0 1 AI. NIVOLI. DE LA MAR

trema men-
s uat.	 .	 2915 MITGES MENSUALS 762.06 mm.	 1	 760.22 mm. 

Variació màxi- Màxima (dia 26) .	 770.7 mm.
ma diurna Mínima(dia231 .	 752.5	 »

(dia ¡4).	 24° 22°05	 9°o3 Oscil•Iació extrema	 18.2	 »

HUMITAT RELATIVA PLUVIOMETRIA

DIRECCIÓ	 18 matí L4 tarda	 VELOCITAT EN 24 HORES

Calma .	 . 19 9 Mitja mensual diària	 .	 .	 .	 . .	 .	 37.97	 k.
N.	 ,	 .	 . 2 2
NE..	 .	 . 2 10 Máxima absoluta (dia i	 .	 .	 . .	 .	 153.3u	 k.
E.	 .	 .	 .	 . 1 4
SE	 .	 .	 , 6 ¢ Recorregut total en el mes .	 . ,	 ,	 1,139.10	 k.
S 1

ESTAT DEL CEL

DIES	 8 mati 4 tarda	 DIES DE	 NÚVOLS	 NUVOLOSITAT

Serens	 ¢	 3	 Pluja.	 I;a	 CLASSE 1810141. MITGES MENSUALS

Nuvolosos .	 16	 14	
Boira.	 5	 Cirrus. .	 5	 2 8 matí 4 tarda
Calamarça .	 1	

.1 3	 2
Coberts .	to	 13	 Neu . . . .	 2	 Stratus .1 5 1	 5.53 1 7

	

CÚOIUIUSI 6	 6

NoTA.— Tempestats en els dies, 1, 16 i 22. Comencen les nevades hivernals en els dies 23
i 24 a la muntanya.

Les anotacions diàries han estat preses per l'i-!P Pablo i revisades pel Da. FAURA 1 SANO.

E! CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA I la Direcció del BUTLLETI deixem
integra als respectius autors la responsabilitat deis treballs firmats.

Barcelona. — Tip. LA venç: Rambla de Catalunya, 24. — Telèfon A. i 15
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