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Centre Excursionista de Catalunya

Excursió de 1'Ésera a 1'Isábena

a travers del Turbón

S EPARA el massís del Turbón les riberes de 1'Ésera i de l'Isá-
bena. És aquell indret la part més estreta de l'antic Comtat,
de Ribagorça que queda allí delimitat pels rius Esera i No-

guera Ribagorçana a una distància d'unes set hores de l'un a l'altre
essent l'Isábena el riu mitger de la comarca.

Ben pocs són els mapes que descriuen els poblets d'aquestes
riberes i pocs també els excursionistes que les han explorades.

El trajecte més curt per passar de la ribera de 1'Ésera a la de
l'Isábena és des de Campo a Vílacarle que, passant per la Vall de
Líerps, s'hi compten de 4 a 5 hores.

De retorn de nostra excursió pel Pallars, Aran i Maladeta, el
día 11 d'agost passat, ens deturàrem a Campo anant a parar a la
novella fonda d'Antoni Canalessituada a la carretera, modesta í
molt recomenable.

Campo es troba a mig camí de Graus a Benasque. Es una vila
d'uns 800 habitants, situada en una esvelta plana formada per
grans conreus í a 732 metres sobre el nivell del mar, a l'esquerra
de l'Ésera i dreta del riu Rialbo.Té per capçalera,a la part Nord, la
típica serra de Cervín, (1.696 m.) d'extens panorama, per bé que en
res s'assemblí, segons Gourdon, a sa germana gran, l'altiu cimall
dels Alps suïssos, del mateix nom.

Els carrers de Campo en general són estrets, les cases róne-
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gues. En la plaça major s'aixeca una hermosa creu romànica
encara que la falta de cultura fa que serveixi per a sostenir la il . lu-
mínacíó elèctrica.

La seva església romànica de campanar no molt alt, guarda
molt poc de la seva antiguitat. Segons consta en un pergamí de la
ex-catedral de Roda, en l'any 960 el bisbe d'aquella Seu, N'Odis-
sendo, fill d'En Ramon i de sa muller N'Ermesenda, comtes de
Ribagorça, manà edificar una església en la vila de Campo, la
qual consagrà, en honor de la Verge Maria, de l'Arcàngel sant
Miquel í de sant Vicens Màrtir.

Més tard dita església fou donada a l'abat del monestir de sant
Victorià qui generalment elegía sempre per prior d'aquesta un dels
seus monjos.

En data 29 de maig de 1094, el reí En Sanxo Ramírez, nomenà
rei de Sobrarbe i Ribagorça el seu fill En Pere í aquest, entre altres,
donà a En Raímond Dalmau, bisbe de Roda, l'església de Santa
Maria de Campo. Avui pertany al bisbat de Barbastro.

En un document datat a Terol en 1. er de novembre de 1297,
firmat pel rei En Jaume II d'Aragó, diu que en agraïment a l'obe-
diència prestada pels ríbagorçans i per la fidelitat que aquests li
serven, concedeix als de la vall de Bardagí i de Lierps el privilegi
de celebrar fira o mercat perpetu, tots els dimecres, en la vila de
Campo. Actualment per falta de bestiar, sols es celebra un cóp a
l'any, en els dies 18 al 24 del mes d'octubre. D'aquí ve la dita:
Campo, fira de fango, per les pluges que en aquella época hi
acostuma a haver.

Compta amb vàries indústries, en particular la fabricació de
culleres í altres objectes de boix.

Conserva en el seu terme les ermites de sant Belastut, qui fou
monjo del dit monestir de sant Victorià, la de sant Antoni Abad í la
de sant Sebastià.

La plana de Campo està reclosa d'altes muntanyes de bonica
silueta, no tenint altra sortida que la ribera de 1'Ésera. Al Sud
queda tancada per la serra de Morillo, al S. O. per Los Castellazos
i Naspún, a l'O. per la Fueva, amb la Peña Montañesa i serra de
Lavien; al N. O. a 2.910 m. d'alçada sobre el nivell del mar, for-
mant barrera, la barrancada de Collivert, es destaquen les esveltes
arestes de l'altiu Cotiella, al N. la serra de Cervín, de la que havem
parlat i al N. E. s'albira el majestuós Turbón, sostingut per la
serra d'Egea.

Totes aquestes serralades, com havem dit abans, han sigut molt
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poc visitades pels excursionistes, no obstant i tenir llocs dignes
d'ésser vistos i posseir, per tant, força atractiu.

Fa alguns anys, (1889), que trobant-nos amb el nostre amic En
Josep Llenas al poble d'Espés, fèrem l'ascensió al Turbón, el cim
del qual está situat a mig jorn de dit poble. Mirat des d'Espés,
es veu que sobressurt un vast i imponent massís, semblant a una
soca de roure trencada, formant una massa gris que constitueix,
per dir-ho així, l'horitzó d'Aragó. Diuen els aragonesos: Turbón,
centinela de Aragón i amb raó, puix és sabut que quan el Turbón
está nevat, es dístíngeix perfectament des del pont de pedra de
Saragossa, com també des del Portal de Sant Martí de Lleyda.

És de molt fácil accés aquesta muntanya, i no per aíxó deixa
d'oferir un panorama superb encara que arribi tan sols a 2.500 me-
tres d'alçada. La gent de la contrada l'assenyala com un observa-
tori magnífic, des d'on pot estendre's la vista sense destorb, tant
per damunt de les serres secundàries que baixen i s'esgraonen vers
les planúríes, com vers el dosser que formen les altes muntanyes
pírenenques, cobertes de neus perpètues.

Recordant aquella ascensió, í trobant-nos tant a la vora, ens de-
cidírem a escalar aquell gros massís í continuar nostra excursió per
la ribera de I'Isábena.

Demanàrem el camí millor a seguir per arribar al cim i ens
aconsellaren que el més bó í menys cansat era el d'Egea, puix el de
Bardagí és més fadígós i de més fácil pèrdua. Ens decidírem, doncs,
pel primer.

L'endemà de bon matí sortírem de Campo passant per davant
de la capella de sant Sebastià per un camí de ferradura mig carre-
ter, seguint la vorera dreta del riu Rialbo, les aigües del qual pro-
cedeixen de la vall de Líerps. Als 30 minuts de Campo es deixa a
l'esquerra un camí que condueix als pobles de Santa Maura i
Biescas, i als 5 minuts més un altre molt fressat, que condueix a la
quadra de Ballarín, al poblet d'Aguas Caldas i a la vall de Bardagí.

El camí que seguim, va planejant per la vora del riu, entremig
de conreus i als 15 minuts es passa per una palanca, el barranc de
Ciallas que en sortir de l'estreta vall s'esbargeix a travers de la
plana gojós de recobrar la seva llibertat unint -se a la poca estona
amb el riu Rialbo que deixa les seves aigües a 1'Ésera, sota mateix
de Campo.

En la vall de Bardagí la vegetació forestal és més ufanosa i no
Lluny de la palanca creixen alguns sapats roures í uns quants pins;
una mica més lluny són més espessos els arbres fins a transfor-
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mar-se en ombrius boscos, enlairant -se fins al port de Lamuria i
San Adrian, en direcció a Sant Feliu de la vall de Castejón de Sos.

Continuant nostre itinerari, el camí es remunta en direcció
N. E. i poc després a 1'E. seguint el riu a certa distància fins que,
més tard, s'hi torna a acostar.

El camí segueix fressat í en algún tros fins és planer entre
garrigues í boixos, destacant -se a l'altra part de la ribera, 1'encin-
glerada serra d'Espluga, qual poblet recolzat a mitja costa, so-
bressurt entre grosses nogueres i verds prats. A les 2 hores de
Campo la vall es va estrenyent i en alguns llocs, el camí és obert a
cops de pic en la roca viva, o traçat damunt del pedregam que ro-
dola de la serra d'Egea i dels contraforts meridionals del Turbón.
En entrar al congost d'Egea, es destaca sobre del cingle l'ermita
de sant Antoni, que domina I'hermosa plana de Campo, i el gros
massís del Cotíella. A l'esquerra del camí i sobre d'aquest, a poca
distància, s'observa una grossa bauma que anomenen Cova de les
Cabañeras. Poc després, sobtadament, ens trobem amb les prime-
res cases d'Egea í se'ns presenta a la vista 1'hermosa vall de
Líerps, d'ampla planúría, naixement del riu que havem seguit. Total
2 hores i mitja de Campo.

Egea és un poblet sumament petit, cap del municipi de la vall.
La seva església rural és de segona í está dedicada a sant Esteve
Protomàrtir. Pertany al bisbat de Lleyda i está enclavada a
1.085 metres sobre el nivell del mar. La vall de Líerps és la divisò-
ria d'aígües de 1'Ésera í de 1'Isábena.

Aquesta xamosa vall está formada pels poblets d'Egea, Espluga,
Padarnín, Píníello, Serrate i Vilas de Turbón, í compta uns 225 ha-
bitants.

En arribar a Egea, el primer que fèrem fou buscar un hostal a
fi de descansar, anant a parar a can Sebastià Serena, persona molt
simpàtíca de la que ja en teniem molt bones referèncíes.

Després de reposar una mica, sortírem a donar un volt per les
vores de l'església i seguint per uns camins de cantelluts códols,
ens enfilàrem fins a la capella de sant Antoni, per veure millor la
plana de Campo que havíem deixat. Visitàrem també el poblet de
Serrate que dista uns 15 minuts.

Havent anunciat nostre propòsit de pujar al Turbón, foren moltes
les persones del poble que mostraren desítjos d'acompanyar-nos í
així era una bona colla, composta del rector Mn. Arcadi Alemany'
el senyor Serena amb la seva filla Pilar, el senyor Ariñó amb la
seva simpàtica germana Consol, el meu fill i el que sotscriu, la que
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a dos quarts de cinc sortia d'Egea en díreccíó NE. pel camí de Las
Vílas que passa per Serrate, travessant alguns camps. Més tard
se'ns ajuntà a nosaltres el Sr. Garanto, un dels principals propie-
taris d'aquella vall.

El pintoresc poblet de Serrate està situat a 1.245 metres d'alçada
col •locat a l'aresta de dos petits torrents i voltat de colossals
pollancres í nogueres. Abans d'entrar a Serrate es tomba en direcció
Nord, deixant a l'esquerra el poblet de Padarnín (1.250 m.); es
segueix per bon camí la pendent de la muntanya i es deixa a la
dreta el Frontón com en diuen, de l'espadat del Turbón, i s'endinsa
suaument entre matolls de brolla on domina el boix.

Al cap d'una hora arribem al collet de la creueta. D'aquí en amunt
el desnivell és més fort í després de tres o quatre zig-zags ens
ensenyaren per sobre el camí, a uns 300 metres en el cingle, una
porta natural, tancada i barrada, que pot veure's, si es vol, amb
ajuda de la imaginació i fins s'hi troba el pany amb al seu forrellat,
format per una mata.

Aquest portal en el país és conegut amb el nom de Casa de les
Bruixes, puix és creença que en temps immemorial, segons els
contes de les velles, totes les bruixes del país es reunien allí en les
nits fosques per celebrar la festa del sàbat amb músiques i balls
macabres.

En certa manera la llegenda i la història van sovint de bracet,
puix històricament trobem que en l'any 1138 un venerable monjo de
sant Victorià, anomenat En Pere, feu edificar una capella al cim del
Turbón. Dita capella fou consagrada pel bisbe de Roda, En
Qaufred II, en el día de Santes Creus de 1140, dedicant-la a sant
Adrià i a la Verge. El monjo es retirà allí com a ermità a fi de
dedicar-se millor als cants religiosos i a l'oració, essent aquell un
lloc en el que fins llavors, cap mortal s'havia atrevit a habitar
durant el fret hivern.

Els cants d'aquest anacoreta foren confoses segurament per
veus estranyes i endimoniades, creient alguns que no es tractava
sinò d'udols de bruixes i sons de llurs mesfistofèlícs instruments.

Preguntàrem per dita capella i sols ens ensenyaren fragments de
les seves parets.

A mida que anem pujant la vista s'estén més i més, í a les dues
hores d'haver sortit d'Egea, sempre seguint per bon camí, en direc-
ció Nord, es troba en un petít replà la font de la Pedreña. L'aigua
d'ella brolla cristallína entre pedruscall í boixos. És una font molt
ben cuidada í perque el bestiar pugui abeurar-s'hi s'han col•locat
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tres o quatre troncs d'arbre, buidats en forma de piques, i així
l'aigua canalitzada, salta esgraonada de l'una a l'altre, fins a
perdre's novament entre les pedres.

Aquí descansàrem una bella estona, esmorzant-hi. Es domina
enfront el port de Lamuria, lloc per on passa el camí de matxos que
per la vall de San Adrian, en forma d'espiral, es remunta fins al cim
del Turbón.

A les vuit reprenem nostra marxa i en lloc de seguir el camí
fressat per la vall de San Adrian, tombem lleugerament a la dreta,
rostos amunt, seguint una munió d'hermosíssímes cabretes de petita
talla í del color de la neu, que van remuntant-se mentres pasturen
per aquelles canals, tot fent saltirons diabòlics, desafiant els perills.
Deu minuts tan sols empraren aquells animalets per assolir el cim,
mes nosaltres que no tenim tantes aptituds, ho agafem amb més
calma í a poc a poc anem remuntant aquella tartera formada per
pedra esmicolada fins a arribar a una canal que ens porta al cim.
Hem tingut una hora í mitja de forta pujada i restem embadalits
davant el bell espectacle que podem admirar a una alçada de
2.500 metres.

Aquí la comíssíó topogràfica ha aixecat una gran torre en forma
de prisma quadrangular d'uns tres metres d'alçada per dos de gruix.

Aquest pedró està considerat com a punt de mira de primer
ordre per a la triangulacíó. En una de les seves esquerdes diposi-
tàrem nostres targes.

Des de la mira, el panorama és exuberant. Al N. el Perdiguero
dominat pel grup dels Posets; al NE. la Maladeta i Serres de Cas

-tanesa, fent-li guardia d'honor, el Gallinero i el Bassibé amb els
seus vessants rojos í grisos, els Castíllazos de la Solana, com
l'anomenen els del país; més enllà les muntanyes araneses, els
Cómolos i Encantats; seguint el tomb dominem la Conca de Tremp,
amb el Pallars al fons, el pla de Lleyda, amb les aigües del Segre
que en aquella hora llencen grans reflexes mentres es dirigeixen
majestuosament cap a L'Ebre.

Al SE. San Quílez, la Carrodilla i Plans de Llitera, al S. les
riberes del Cinca, en la Barbatànía í Santuari del Pueyo, al SO. el
Guara i voltants d'Osca, a l'O. l'enorme massís del Cotiella amb la
serra Ferrera, separada per la vall de Viu, banyada pel riu Colli

-vert; més enllà les alteroses muntanyes de Jaca; al NO. les muralles
esportellades de la serra de Chía, l'emmarletat coronament de la
qual sembla l'avantguarda del Port de Sahún; més al fons el Mont
Perdut í el Vignemale voltat de fumeroles, que gronxant-se pel cim,
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coronen aquelles muntanyes frontereres amb una diadema ne-
bulosa.

Escampant la vista pels indrets que ens envolten, es veu un
eíxam de poblets que produeix un bonic efecte amb llurs campanars
més o menys altívols. Al NO. a la vora dreta de 1'Ésera í al peu de
l'últim ressalt de la serra de Chia, es veu el poblet d'aquest nom,
a l'altre vessant Vilanova, poblet ajocadet en un niu de verdor, les
blanques cases del qual semblen bolves de neu que hagin rodolat
de les muntanyes que l'envolten. A primer terme Castejón de Sos
voltat d'hermosos prats.

Dues hores feia que voltàvem pel cim, encantats del panorama
esplèndid que es domina i que hem procurat descriure, quan ens
dirigírem a una fonteta situada molt pocs metres més avall, a la
Forada de San Adrian. Allí dinàrem tots plegats fins que prompte
se'ns ajuntaren uns pastors amb el desig natural de poder parlar-
nos, ja que no podien fer-ho més que poques vegades.

Amb tota recança, a les dues de la tarda ens despedírem
d'aquella amable gent, amb l'intent de passar el port de Las Aras í
des d'allí pel poble d'Espés anar a fer nit a Ballabríga.

Llavors un dels pastors ens digué que per anar a Ballabriga,
podiem estalviar-nos dues hores de camí si baixavem per la canal,
però, afegí, que era una mica difícil ja que es tractava de travesar
un rocatam molt escarpat í que únicament podien passar-hi gent
molt avesada. Això picà nostre amor propi í contestàrem que sí
ens indicava per on devíem passar, des del moment que ells hi
baixaven també ho podíem fer nosaltres. El pastor digué que sí
estàvem decidits ja ens acompanyaria un tros fins al començar de
la canal, ja que era un xic perdedor de trobar-la. Ens acomiadàrem
novament dels que havien sigut nostres companys d'ascensió amb
un a reveure i guiats pel pastor seguírem vers el NE. per sobre el
poble de Las Vilas, per bé que per veure'l seria precís acostar-se al
cingle.

El terreny que trepítgem és bastant ingrat, ple d'argelagues,
boixos i roca volcànica tota esmicolada, arríbant a la mitja hora a
unes concavitats que el pastor anomenà els pous de glaç, ja que
d'allí no se'n movia mai. Efectivament, en atansar-nos-hi veiérem
el que quedà de quan a l'hivern embolcallava tot el Turbón, puix
que per trobar-se a un lloc arracerat í no entrar-hi mai el més petit
raig de sol, es fon amb molta dificultat.

Passat una mena de torrent format per rocasses de grans
dimensions, el pastor es va enfilar a un petit promontori í des d'allí
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ens senyalà nostra ruta, i donant-li el nostre regraciament, ens
despedírem de l'improvisat guía.

La canal de les cabres que tan ens havien exagerat no és sinò
una grossa esllavissada de rocatam ocasionada per les neus i
aigües pluvials que han format una tartera de pedra també molt
esmicolada, però de curta extensió. Això vol dir que no ofereix cap
clase de perill; no obstant, és molt fàcil equivocar-la, puix per aquell
costat totes les canals s'assemblen. Per major claretat direm que la
canal de les cabres o de Las Vilas està situada cap a 1'E. del Turbón
í a uns dos quilòmetres del Port de Las Aras, qual camí s'albira a la
part NE. i un xic més elevat.

En deixar la tartera es troba un collet aglevat per on passa un
petit corríol que ve de Las Vilas, poblet que, com hem dit, està
situat sota una cinglera del Turbón, i en el que hi ha unes fonts
d'aigües medicinals molt recomenables pel mal de pedra, encara
que són poc conegudes.

Seguim a mà esquerra als pocs minuts de descens, en el torrent
de Caduerco es troba la font dels Carboners, molt semblant a la de
la Pedrefia, encara que no tan ben cuidada. Eren les quatre de la
tarda quan repreniem la marxa remuntant lleugerament cap a
l'esquerra í entrant al bosc de Caduerco. El camí és un verdader
passeig a l'ombra d'avets, pins i roures i a la mitja hora es troba el
camí que de Las Vilas va al Port de Las Aras. En mitja hora Inés
arribem a la collada de Ratés, partió amb el terme de Ballabriga,
qual poble es veu al lluny. Des d'aquí contemplem el Turbón per
fer-nos perfecte càrrec del camí que hem fet. Continuem seguint la
carena dreta endinsant -nos al gran bosc de Ballabríga, i ens causa
una tristesa veure centenars d'arbres socarrats i apilotats amb el
major desordre.

Després d'una hora de fort descens a les sís í mitja entràvem a
Ballabríga.

Ballabríga és un petit llogaret situat a 1.215 m. sobre el nivell
del mar. Compta uns 80 habitants í està agregat al municipi de
Beranuy. La seva petita església de novella construcció és rural de
segona, dedicada a sant Esteve Protomàrtir; correspont al bisbat
de Lleyda i a l'arxiprestat de Roda. La història d'aquest poble va
englobada amb la del Monestir d'Obarra del qual en parlarem. No
cerqueu aquí hostal ni fonda, però sí alguna vegada en vostres
excursions us detureu a Ballabríga, aneu a demanar hospitalitat a
Can Pellicer, on trobareu persones amables, bon menjar í netedat.

A la poca estona d'estar allí comparegueren al menjador l'amo
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de la casa amb dos fills seus i el capellà de la parròquia. No ens
costà molt encarrilar la conversació sobre les particularitats del
poble, a fi de veure si recollíem alguna dada interessant que ens
fos desconeguda i així sabérem que a cosa de mitja hora de les
Bordes d'Espés, sobre el camí en direcció al Port de Las Aras, es
troba la cova Vieja on fa pocs anys es descobriren algunes sepul-
tures. En una altra cova del terme d'Espés, anomenada de Forna-
zos, es descobriren sota terra quatre o cinc sepultures cavades dins
de la roca, i en cada una d'elles, tapada per una llosa, hi jeia d'es-
quena una calavera molt ben conservada.

Ens invitaren per anar-les a veure, però com teniem el temps
just, a l'endemà ens limitàrem a pujar fins al coll anomenat la
Croqueta d'Obarra.

El camí és una sèrie de zig-zags rapídíssims de graons desiguals
i relliscosos, oberts a la roca viva, on fa moits anys que el continuat
tragí dels matxos hi ha marcat la seva petjada, per ésser el congost
d'Obarra la gran vía comercial entre la ribera de l'Isàbena i la
de l'Ésera.

La travessia no és llarga, mes durant uns vint minuts el viarany
està sospés sobre l'abim que a més de 200 metres de profunditat
obra la seva gola entre migrats pins i matolls de boixeda, les
primes branquetes dels quals no podrien pas deturar el pobre que
calgués, així és que les desgràcies són freqüents. Però, per des-
gràcia així ha seguit fins ara i així seguirà d'ara endavant. Passen
els anys, de tant en tant cau un matxo amb la seva càrrega al fons
del riu í no se'n parla més.

Al cap d'una hora tornàvem a ésser al típíc poblet de Ballabriga.
Ens despedírem d'aquella amable gent í com era la vigília de la
Mare de Déu d'agost i, per tant, la Festa major de tot el Municipi,
compost per Ballabriga, Beranuy, Biescas, Pardinella i Raluy, el
rector ens invità a que ens quedéssim a la festa, puix la reunió es
fa cada any a l'històric monestir d'Obarra que dista de Ballabriga
un quilòmetre a la dreta de l'Isábena. Continuà el rector dient: Al
monestir d'Obarra tan sols lí queda avui el nom de parròquia,
pertanyent al bisbat de Barbastro, el rector de la qual víu a la
sufragània de Raluy, que dista tres hores de la primera, í com que
está molt lluny m'encarrega la custòdia del monestir no reparant
en que jo, rector de Ballabriga, pertanyo al bisbat de Lleyda; però en
aquest país ens hem d'ajudar els uns als altres. Jo els acom-
panyaré fins al monestir i així aprofitaré el viatge per engalanar
l'altar i netejar l'església, feina avençada per a demà.
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Com hem dit, 1'ex-monestir d'Obarra es troba situat a cosa d'un
quilòmetre de Ballabriga, a la vorera esquerra de 1'Isàbena, dessota
d'espadats cingles í assentat en una petita vall que està reclosa per
la serra de Calvera í el riu, comunicant -se per un pont de pedra
d'una sola arcada que enllaça amb el camí de Ballabriga.

Sí exploreu les belleses del Congost d'Obarra, de Gabarret o
Fontanedo com allí en diuen, sols hi trobareu solitud; entre les
seves salvatges muralles es troba a mancar aire í llum.

En la part més alta, en direcció N. es troben vestigis de l'antic
Castell Ripacurciensi que es diu serví de defensa al comte En Bernat
durant el seu govern.

Segons el Pare Villanueva, durant la invasió dels sarrains aquest
comte, ajudat pels francesos, tregué d'aquestes muntanyes els inva-
sors i portà sa conquesta per tota la ribera de 1'Isábena.

Segons la cronología dels comtes de Ribagorça, a la mort del
comte En Ramon I, heretà el comtat son fill En Bernat qui s'emmu-
llerà amb Na Toda, filla del comte Galindo Aznar II d'Aragó. A
despeses d'aquests comtes fou erigit el monestir d'Obarra, l'església
del qual dedicada a Santa María, fou consagrada en 20 de març de
l'any 915 per son germà N'Ató, bisbe de Pallars í Ribagorça, qui
anomenà per a la regència del nou cenobi l'Abad Egica.

Conten també que en morir el comte En Bernat, en l'any 951,
aquest fou sepultat en dit monestir, com també Inés tard, la seva
muller Na Toda.

Deixem la història i parlem de l'època actual.
Diu amb tota la seva autoritat, el Sr. Puig í Cadafalch:
«L'església d'Obarra restà tan sols decorada exteriorment, no

sols en sos absis, sinò també en sos murs laterals, per arcuacíons
í faixes, com els temples catalans de la segona meitat del segle xI,

caracteritzant-se més per sa estructura fundada en les voltes per
aresta tan poc coneguda en nostre terra» (1).

Una porta ricament esculturada del segle XII, avui tapiada,
donava entrada al temple, utilitzant-ne una de petita oberta a la part
del front de la nau central. Aquesta església consta de tres naus,
els pilans tenen pel costat de les colaterals els ressalts secundaris.
La nau central és il • lumínada directament per sobre les naus
menors. L'interior de 1'absís principal está decorat per arcades
sostingudes sobre columnes í finestres simulades en sa cornisa i els
absídiols ho són amb arcuacíons i faixes tal com els murs laterals,

(1) Vegi's «L'Arquitectura romànica a Catalunya». Vol. II.
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Del retaule gòtic de l'altar major, que conten les cròniques, res
se'n pot dir en concret, puix actualment aquest, está compost de
taules pintades en forma de plafons, aprofitades (o millor dít, mal-
meses) d'altres retaules, així com també hi ha una trona que
demostra el grau d'incultura, puix és feta amb trossos de retaules
procedents dels altars de les naus laterals.

En el paviment apareixen lloses que conserven dessota d'elles
els cossos d'abats d'aquell monestir í en el costat esquerre del
presbiteri junt al mur, la inscripció borrosa de la fossa dels funda-
dors d'aquell els comtes En Bernat í Na Toda.

A la part de l'epístola í nau lateral, a poca alçària i sostingut
per dos lleonets, es troba en sarcòfag, únic en aquest temple, amb
la figura d'un guerrer en la llosa que el cobreix, en part mutilada,
conservant -se intacte la cota de malla, cinyell i espasa amb dibuixos
policromats. És obra del segle xvi, pertanyent a la Baronia d'Espés,
poble situat no molt lluny del monestir.

Els ornaments que actualment posseeix aquesta església no po-
den pas excitar la copdícia dels malfactors, malgrat la solitud que
la rodeja, degut a la requisa que pel bisbat í particulars s'ha fet
d'alguns anys en aquesta part.

De la casa abadíal sols en resten actualment les parets.
A la plaça s'alça una creu de pedra i Inés enllà un petít ex-ora-

tori, que avui serveíx de corral pel bestiar.
No queda més aixopluc en aquella part de món, que la caseta

del moliner, guardador d'aquelles despulles històriques; no obstant
pensem que algun día potser tornaran a refer-se sos murs, conver-
tint-los en fàbriques, ja que avui el clàssic molí fariner s'ha trans-
format en turbina moderna que produeix fluid elèctric per íl . lumi-
nar els poblets de la comarca í tan aviat com hi hagi la carretera
hi veurem vagonetes aèries transportant els minerals de les serres
veïnes, avui inexplotades per falta de mitjans de locomoció.

Acabada nostra visita ens acomiadàrem d'Obarra continuant
nostre excursió vers Las Farrerias que es troba a uns 45 minuts
riu aval].

Passat el pont, el camí segueix la vorera dreta baixant suau-
ment l'arrodonida ribera.

Poques són tal volta les riberes que com aquesta ofereixen en
gran part de la seva extensió una alternativa tan irregular, per
dir-ho així, de congostos i de planúries.

A cosa de tres quarts d'hora s'arriba a Las Farrerias, caseriu
situat a la vorera esquerra del riu, pertanyent al munícípi de Cal-
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vera, poblet enlairat amb son llampant campanar, les vermelles
teulades i emblanquinades parets del qual ressalten amb vivor i
alegria entre la verdor i les roques grises que l'envolten.

El Molí de Las Farrerias era conegut per la Farga de Calvera;
avui és l'hostal més recomanable de tota 1'encontrada i consi-
derat com a límit de jornada des de Graus, (10 hores).

És un lloc pintoresc en qué tot, fins el vell molí, la roda del qual
coberta de molça és impulsada pel riu, té un color i un aspecte que
encisa, lloc a propòsit per temptar un artista.

Es el punt de parada de tots els traginers que porten llurs gé-
neres a la part de Vilaller, Les Paüls i Espés, per Ballabriga.

Mentre ens aturem amb dos traginers coneguts, dos o tres més
amb poca pressa, s'havien deturat vora el torrent amb un grup de
noies que rentaven, les quals si bé no tenien res d'hermoses, eren
en canvi molt rialleres í enraonadores. Feien un bell quadre que
donava vida i animació al paisatge.

Passàrem altra volta un pont vell, ple d'eura i molço, i seguint
la vorera dreta continuem nostra marxa en direcció al Molí de Be-
ranuy que dista mitja hora de Las Farrerias.

En front í a l'altra banda del riu, deixem el petit poble de Mo-
rens que pertany al bisbat de Barbastro. És aquest un dels llocs en
qué l'atzar o el caprici de L'home, col •locà unes casetes en un re-
plec de la muntanya.

Prop d'aquest í en un petit r€clós a uns 300 metres del riu, hi
gallardeja el poble de Beranuy, cap del municipi de Ballabriga,
Biescas d'Obarra, Pardinella i Raluy. La seva església dedicada a
santa Eulàlia correspon al bisbat de Lleyda.

El poble está voltat de conreus adossats a les cingleres de color
rosat de la serra de Sis. Però malgrat sa prosperitat relativa llença
d'amagat una mirada d'enveja a la rica plana que s'estèn a sos
peus.

Un pont romànic de dues arcades, una d'elles mig destruïda,
dóna accés al poble. Davant el pont i al costat del camí, es troba
l'hostal o venta. Allí la netedat no és cosa molt coneguda i per
tant, no és gens recomanable, fent bon servei les provisions que
un porta.

Si es passa el pont, es tindrà, més o menys, una idea d'aquest
lloc arreconat; un molí amb un pati cobert per on passa el camí,
un salt d'aigua que posa en moviment la roda i per fons la casa
senyoríal anomenada d'En Benito, formant en conjunt un quadre
píntoresc.

L
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Passat el Molí de Beranuy, als pocs minuts es travessa el
barranc sense aigua, ple de códols que prové del poble de Raluy.

L'església d'aquest poble está dedicada a la Verge í fou con-
sagrada per N'Aímeric, bisbe de Roda, en 23 de juliol de 1007.

És filial de la parròquía d'Obarra i resídèncía del rector
d'aquesta com ja hem dit abans.

De tant en tant, trobem traginers que pugen amb llurs combois
de matxos, tot empolainats, que van a vendre als pobles de mun-
tanya els fruits de les terres baixes, en partícularitat el vi negre
que tant aprecien els muntanyencs, í segueixen amb aire mandrós,
amb el cigar als llavis í la vara travessada al coll.

Des d'aquí el camí és bó i en molts trossos ve sombrejat per
frondosa roureda. Poc més avall es passa un petit torrent, deixant
a la dreta el poblet de Bisalibons, en qual lloc, en l'any 1743 passà
un fet molt notable, on els geòlegs poden estudiar-hi, ja que el
poble es separà de l'església, esllavisant-se uns 500 metres en
obrir-se la muntanya, segurament per un fenòmen sísmic. Avui
encara es pot veure l'església que está enlairada i al fons les po-
ques cases de que es compon el poblet.

Segons un cartoral procedent de Sant Victorià, en 23 de juny de
1067 el bisbe de Roda N'Arnulf consagrà l'església de Bisalibons
la qual dedicà a la Verge María. Pertany al bisbat de Lleyda.

En passar la palanca de Pardinella pensàvem remuntar fins
aquell poble i el de Bíescas que es troben propers, en mig de
camps sobre uns replans esgraonats al peu de la serra de Sis,
però decidírem seguir el marge de l'esquerra no sense donar
una mirada curiosa a la vorera dreta vers els poblets de Villacarle
i Torre la Ribera amb sos agregats de Santanulla í Roperos, tan-
cats per la serra de Merli í al fons per la vall de Líerps.

El riu Isábena s'engruixeix de nou amb les aigües del barranc
de Villacarle les quals procedeixen del Turbón í serra de Merli.

Caminem 10 minuts més i, tot d'una, entrem en una mena de
congost on formant una grossa bauma es descobreix un pílaret
amb la seva imatge dedicada a sant Cristòfol, patró dels traginers.

Aquí la naturalesa s'ha superat a ella mateixa; cobreix la bau-
ma l'enorme Serra de Sarraduy, d'ardenta í càlida coloració amb
ses capes de roca regularment estratificades, retallades en forma
de marlets. Dessota el camí brollen les caudaloses fonts de san
Cristóbal, les quals, segons diuen, procedeixen del riu Ribagorçana.
Són famoses en 1'encontrada í en parlen amb orgull. Brollen fu-
rients de les entranyes de la terra, esqueixant la muntanya, tra-
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vessant el camí í estrellant-se damunt del rocam cobert per la
molça, fins al riu í formen una ampla i magnífica cascada. En ge-
neral les aigües brollen pausadament, però a voltes, en èpoques de
pluges, són tan abundants que arriben a inundar el camí per com-
plet, dificultant el pas.

Passem l'estret esgraonat de san Cristóbal, continuant nostra
marxa seguint la vorera esquerra del riu, que passa a certa fondària
del camí, descrivint capritxoses curves i formant un llarguíssim
rosari que des de les fonts del Gallinero, a 2.719 metres sobre el
nivell del mar, arriba fins a l'aiguabarreig amb 1'Ésera, davant de
Graus o sigui d'una extensió de 70 quílòmetres i un desnivell de
2.200 metres.

El país presenta ja un nou aspecte, car els boixos es conver-
teixen en vinyes i oliveres.

Al cap de quatre hores de caminar, des d'Obarra, trobem les
primeres cases de Serraduy i passem el pont a sa vorera dreta,
deturant-nos a l'hostal d'Antoni Barrabás.

Serraduy és un poble de 250 habitants, situat a 810 metres d'al-
titud, estant dividit en quatre grups, La Víleta, Rialbo i el Pont que
està separat en dos barris. L'església parroquial està dedicada a
sant Martí tenint com a sufragànies La Feixa, Sant Llorenç, í Sant
Joan í correspon al bisbat de Lleyda.

Històricament trobem que en el día 4 de març de 1018, fou con-
sagrada l'església de Santa Maria del poble de Serraduy, pel bisbe
de Roda, En Borrell; la data és curiosa perque indica la del regnat
d'En Sanxo Ramírez. En 6 de desembre de 1196 fou consagrada
l'església de la Mare de Déu de La Feixa pel bisbe de Lleyda En
Gombald de Campurrells.

El Santuari de La Feixa està situat dessota les cingleres de la
serra de Serraduy, ruïna de la vellúria, amb sos replecs en les
parets com muralles enderrocades. Tot aíxò d'un to rogenc de teula
al qual el sol, que desapareix per darrera la serra de La Quadreta,
envía els seus raigs com l'ardent reflexe d'un incendi que va extin-
gint-se. La serra de Serraduy es veu pel costat S. la qual es pro-
longa fins a Bonansa cap al N.; té una extensió de 10 quilòmetres
de llarg per 6 d'amplada aixecant-se la part més alta a 1.788 me-
tres sobre el mar.

Des de Sarraduy ens dirigírem a la Pobla de Roda, seguint el
camí sumament planer. El riu corre mansament per entre conreuada
conca. El sol ha anat a la posta, quedant-se darrera la serra de
Güel de 1.454 metres.
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El paisatge té un aspecte d'alegria í frescor que encanta, no
donant-nos compte de que ens trobem a mitjans d'agost.

Als tres quarts d'hora d'haver sortit de Serraduy arribem a la
Pobla de Roda, antic eixampla d'aquest. Està situada en un petit
replec entre l'Isábena i el barranc de Carrasquero, barriada filial
com també les cases del Rin í La Quadra. La seva església dedicada
a sant Jaume Apòstol no té res de particular. La Pobla compta amb
250 habitants i és curiosa sa entrada per la part alta, amb son vell
portal negre com el d'una fortalesa de l'edat mitja. La placeta és
adornada amb una creu de pedra i ses cases estan col • locades una
sobre l'altra i arrenglerades a banda i banda de 1'úníc carrer, llarg
í costerut. Nostre intent era arribar aquell mateix día a Roda, que
dista mitja hora a fi de descansar allí tot l'endemà, més a prec
d'alguns parents ens veiérem obligats a fer nit a La Pobla.

A l'endemà, dia de la Mare de Déu, sortírem de La Pobla,
enfilant-nos al típic Turó Rotensí, seient de la ex-ciutat de Roda, la
que no ressenyaré per haver-hi ja dedicat un treball apart.

El día 16 de bon matí, fèrem entrega de nostres motxilles al
correu perque amb son burret les portés a Lascuarre, que està a
unes tres hores de Roda, ja que aquella vila és la única població de
la comarca que té carretera, i que allí les dongués al tartaner que
fa el servei fins a Graus on les trobariem l'endemà.

Continuàrem nostra excursió vers Graus que està situat a sis
hores de distància, seguint la ribera de 1'Isábena, mes en ésser al
riu í trobant-nos alleugerits per no portar les motxilles que no
havíem abandonat des de feia molts dies, decidírem apartar-nos
del camí. Passem el pont de Roda en direcció E. i ens enfilem al
poble de Sant Esteve del Mali, que dista una hora i mitja de la pri-
mera, per continuar nostre excursió seguint la serralada que divi-
deix les aigües del Noguera-Ribagorçana i les de l'Isábena.

Als quinze minuts del pont, deixem a l'esquerra la gran pagesia
anomenada El Villar, des d'on es domina gran part de la ribera,
Roda i la serra de Güel. Seguim esgraonant un corríol de capes
margoses, entre conreus i ginebrons fins a arribar a la carena,
deixant enderrera la comarcada de La Pobla, Carrasquero i serra
de Merli, perpendicular al riu.

A les vuit del matí arribem a Sant Esteve del Mall, poblet situat
a l'alçària de 1.050 metres des d'on se domina gran part de Cata-
lunya i en particular les comarques que havem ressenyat.

El poble és sumament pobre í compta tant sols amb 120 habi-
tants. Sa església dedicada a sant Esteve Protomàrtir, és rural,
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ordinària i senzilla. La primera noticia històrica que es té d'aquest
poblet correspon a mitjans del segle x en qué el comte En Ramon II,
fill d'En Bernat, fundador del monestir d'Obarra, s'establí allí on
es fortificà amb totes les regles d'aquells temps, punt d'apoí que li
serví per a la conquesta de Roda, població que era llavors en poder
dels sarraíns.

En el lloc conegut pel Mall, nom que donen en aquella terra a
les pedres grosses que es troben dalt dels cims, s'aixeca una capella
amb el nom de sant Sadurní, que fou consagrada en 1124 pel bisbe
de Roda, sant Ramon, com així consta en un
reliquiari d'argent del segle xvi, que es con-	 ^.
serva en la parròquia de Sant Esteve del	 t
Mall.

A una hora a 1'E. i pot dir-se a la ma-
teixa alçàda, es troba el poble de Cajigar,
separat del primer per un torrent.

Cajígar és un poblet compost de 70 habi-
tants, agregat al municipi de Sant Esteve.
Té fama per la típica fira de mussols, que
aprofiten els marxants per portar-hi bisute-
ría i quincalla, donant-li molt lluïment la
reunió de concurrents de la comarca que en
el día 25 de juliol, festa de sant Jaume, s'hi
aplega.

Sa església rural de primera està dedica-
da a Nostra Senyora de l'Assumpció; és
bastant espaiosa i d'una sola nau; son istil,
tant en l'absis com en la façana, és d'un pur
romànic molt interessant, com també ho és 	

CA^i Marc Imatge de la

r	 Triare de déu.

la imatge de la Verge que es troba en l'altar
major, assentada al tron amb son Nin a la falda, en posició molt
escaient.

El que més crida l'atenció d'aquella gent, és l'alçada del cam-
panar, cloquer fabricat a mitjans del segle passat í que és l'enveja
dels pobles veïns; tant és així que alguns per imitar-lo han afegit
als llurs, altes piràmides de llauna, llampants.

De Cajigar a Castígaleu, que es troba a la part S., s'hi compten
unes dues hores.

Reprenem nostra marxa i a la mitja hora entrem tot carenejant
al poble de Moresma, l'extensió del qual es quasi com el pla de
Barcelona. Compta amb 280 habitants, distribuïdes en 32 cases,
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totes elles separades, essent les Inés importants, entre altres,
l'Abadía, residència de l'Ajuntament, Chiró, Solíbeta, el Tozal, on
es conserven restes de son castell, la de Pericó, de construcció an-
tiquísima, casa pairal dels il • lustres Jovellar. La majoria d'aquestes
cases tenen capella pròpia.

Anem seguint la carena í despres de passar les cases de la Mo-
rera, Sailant, Llenero i Estaña, baixem per la part dreta d'un
torrent que més avall pren el nom de riu Gart í que porta ses
aigües al Noguera Ríbagorçana, entrant als pocs minuts al poblet
de Castigaleu.

Aquest burg compta tan sols amb 90 habitants. L'església parro-
quial és moderna í està dedicada a sant Martí, tenint com agregat
la capella de sant Llorenç. Passem de llarg, ja que la calor apreta i
seguim en direcció a l'Isábena, í a la una de la tarda entrem a la
posada d'Anton Lasheras en la vila de Lascuarre.

Lascuarre és una vila bastant comercial, í té fama per la tradi-
cioiial fira de sant Martí, el 11 de novembre. Compta son municipi
un conjunt de 580 habitants, incloent-hi també els agregats de La
Mora í Segarres Altes. L'església parroquial és força interesant,
obra de maons de mitjans del segle XVI, i està dedicada a l'As-
sumpció. Com hem dit abans, actualment Lascuarre és la única po-
blació d'aquelles riberes que compta amb carretera. Fa uns 50 anys
que el govern espanyol té aprovades les carreteres de Graus a Vi-
laller, seguint la ribera de l'Isábena i altre braç de Lascuarre a
Areny passant per Pont de Muntanyana. En tan gran espai de
temps, sols en té feta 14 quilòmetres,aíxò és,de Graus a Lascuarre,
gràcies a que el terrer és pla í també a les èpoques d'eleccions en
qué tots els electors es belluguen, sense recordar-se que sempre
resulten defraudats.

Eren les tres de la tarda quan sortíem de Lascuarre í en lloc de
seguir la novella carretera que fa vía a Graus, deixem aquesta
ruta i emprenem el camí veinal que porta a Benabarre. A la mitja
hora deixem aquest camí que s'enfila vers l'encinglerada serra de
Laguarres i tot planejant anem seguint un corriol que passa per la
part obaga d'aquesta serra, deixant a sota el pintoresc poble de dit
nom que compta amb 450 habitants. De l'antic castell sols en resta
una pagesia de l'edat mitjana, però bastant descuidada.

Al cap d'una hora passem per devant de la Casa de La Tarnuda
i ermita de santa Clara.

Més enllà deixem a mà esquerra el mas d'en Piniés i en trobar
la carretera que porta a dit mas i ve de Benabarre, remuntem
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aquesta per espai de 2 quilòmetres fins a arribar a la collada, en
vistes del poblet de Castarlenas, situat dalt d'un turó que sobresurt
de la serra.

Des d'aquest lloc, situat a 1.154 m., es domina gran part de la
vall de l'Isábena i la Frau de l'Ésera, l'encínglerada serra de Güel
i gran extensió del Píreneu.

Després de contemplar aquest bell panorama, tornem enrera en
direcció N. seguint un corriol per la vorera d'un torrent i a les set
de la tarda passem el pont de Capella que és romànic i de vuit ar-
cades, entrant a dita vila on fem nit, després d'una jornada de vuit
hores.

Capella és un vila de 500 habitants, en general agrícola; son
terme és bastant planer, però la població está situada dalt d'un
petit turó. Sos carrers són costaruts i mal empedrats. Sa església
parroquial es destaca per sobre les teulades de les cases, la majo-
ria d'elles construïdes d'adoves (maons sense coure). Está dedicada
a la Verge i sant Martí, per haver pertangut als Templers. Sa
construcció és románica í d'una sola nau, amb volta rodona, tota
ella emblanquinada.

No obstant, a l'altar major es destaca un magnífic retaule gòtic
dividit en 30 plafons, pintats i sostinguts per motllures sobredau-
rades, obra del pintor barceloní, En Pere Núñez, en l'any 1527 i,
segons allí consta, l'obra li costà tres anys de treball.

Les taules més notables són les 18 que formen la part alta, les
del bancal i tríptic són: La Salutació de la Verge, La Coronació de
sant Martí, L'Adoració dels Reís, La Mort de sant Martí, La Mort
de la Verge, í sant Pau i altres que no hem sabut reconèixer. En
l'església del veí poble de Laguarres, es troba també un notable
tríptic d'estil gòtic que bé podria ésser còpia del de Capella i pintat
a últims del segle XVIII.

El día 17 a la tarda, sortírem de Capella seguint la vorera de
I'Isábena í al cap d'una hora arribem a la bifurcació d'aquest riu
amb l'Ésera, enfront la xamosa vila de Graus ja ben coneguda de
molts socis del CENTRE.

Aquí donàrem per acabat nostre itinerari satisfets de l'excursió
í sadollada l'ànima dels hermosos í variats panorames oferts a la
nostra contemplació, quedant-nos, però, encara alguns dies per
aquelles terres en recerca de dades que, si a Déu plau, en altra
ocasió donarem a conèixer.

PERE PACH.
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Bibliografia

JOSEP BOTEY. —Bells indrets de Catalunya. Impressions d'un ex-

cursionista.—Un volum en VIII, 180 pp. i 32 íPlustracíons en

rotogravat fora text, relligat amb tela.—Barcelona, Editorial

Catalana, S. A. 1923. 6 pessetes.

ER bé que l'autor hagi inclós en aquest llibre ímpressíons de
ciutat í narracions de la vida de la gent de muntanya que
entren, aquestes últimes, de ple en el terreny de la literatura,

creiem que escau des d'aquest lloc fer la bibliografia del llibre es-
mentat, tota vegada que la meitat de les seves planes estan dedica-
des a descripcions muntanyenques.

La qualitat que en primer terme traspua de la prosa de l'autor,
és l'amor que sent per la muntanya. N'és un enamorat que es val
de tots els initjans posats al seu abast, la ploma i l'objectiu, per
mostrar a la pobre gent desconeixedora del que és un cim i un
horitzó, les esplendídeses de la seva aímada, les formosors de la
muntanya que sols vol que se lí aproximin amb els ulls de l'espe-
rit ben oberts per deixar-se estimar.

Què hi fa que en alguns inoments l'autor caiguí en unes inge-
nuïtats extremades? Si des del punt de vista literari podria això
assenyalar-se com un defecte, és, en canvi, una mostra de la sinceri-
tat amb què el llibre está escrit i en fa, encara, un nou alicient.

Cal, però, fer una advertència al llegidor sí aquest és un píre-
neista skiador o grimpaire i és que vegi en aquesta obra el llibre
d'un precursor seu en excursionisme í que, per tant, pensí que els
perills de les neus files geleres descrits en les seves planes que el jove
trobarà exagerats, molt més referint -se al nostre Píreneu oriental,
són encara fills d'aquell ambient que feia, deu anys enrera, qualificar
de temeritat una senzilla travessia hivernenca de Núria a Ull de Ter.

Gràcies sien donades a l'autor d'haver volgut fer-nos conèixer
les seves intimes emocions en un llibre bell pel contingut í bell per
la seva cuidadosa presentació.

E. P. N.
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Cròníca del Centre

JULIOL 1823

JUNTA GENERAL ORDINARIA. —EI 6 de juliol a la nit tingué lloc la Junta
general de socis del Centre per l'elecció dels càrrecs de la Directiva que,
segons reglament, devien ésser nomenats de nou.

Oberta la sessió el Vice- President, Sr. Guasch, manifesta que havent
ocorregut la defunció del Sr. César A. Torras el mateix día pel que estaven
convocats els socis a la' present reunió, la suspengué en senyal de dol.
Són llegits, acte seguit, els acords que la Junta Directiva prengué en honor
del difunt President, entre els quals hi figura el de proposar a la Junta
general el nomenament del Sr. Torras com a President Honorari del CENTRE
a perpetuïtat. Aquesta proposició fou acceptada per unanimitat, així com
foren ratificats tots els altres acords llegits.

La nova Junta Directiva quedà constituida, després de la votació, en la
forma següent:

President, Sr. Rafel Patxot í Jubert; Vice-President, Sr. Joan M. Guasch;
Secretari primer, Sr. Estanislau Pellicer; Secretari segon, Sr. Josep Danés;
Tresorer, Sr. Eduard Vidal i Riba; Vocals, Srs. Josep Franch, Lluís Estasen,
Timoteu Colominas, Joan Ruiz i Porta, Antoni Barrie í Rossend Flaquer,
junt amb els Presidents de les Seccions.

Entre els altres acords presos, mereix citar-se el de la creació d'una
Comissió de Refugis que tingui al seu càrrec tot el referent a nous refugis
i a la conservació i millora dels existents, comissió que deurà gaudir de les
mateixes atribucions que actualment disfruta la Comissió de Publica-
cions.

SECCIÓ D'ARQUITECTURA. —La Junta Directiva d'aquesta Secció ha quedat
constituida en la Junta general del 6 de julio], com segueix: President,
Sr. Guillem Busquets; Vice- President, Sr. Pere Benavent; Secretari, senyor
Ramon Argilés; Tresorer, Sr. Santiago Casulleras; Arxiver, Sr. Joan Vives;
Vocals, Srs. Damià Ribas, Joan Gordillo í Ramon Nicolau.

SECCIó D'ENGINYERIA.—Els díes 8 í 9 s'efectuà una excursió a Falset i
Bellmunt, visitant-se les mines de galena de la Societat aMinas del
Priorato, S. A...
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Noves

ESTUDI DE LA MASIA CATALANA.—En nom de la Fundació Concepció
Rabel! i Civils,, el Sr. Rafel Patxot ha ofert al CENTRE els mitjans per efec-
tuar i publicar un estudi complet de la Masia Catalana sota tots els aspec-
tes: històric, arquitectònic, jurídic, etc. Es aquesta una obra importantíssíma
que encara està, pot dir-se, completament per fer í no cal dir que el CENTRE
ha acceptat ben agraït la dita oferta i, d'acord amb la «Fundació », posará
tot el seu esforç perque l'obra resulti digna de] tema a ésser estudiat.

SUBVENCIÓ.— La «Societat d'Atracció de Forasters., ha subvencionat amb
500 pessetes la publicació dels fulletons de La Maladeta i Xalet d'Ull de

Ter, fa poc aparescuts.

FULLETÓ DE 'LA MALADETA*.— Continuant la col -lecció de fulletons que
començà a editar el CENTRE amb el dedicat a ' La Costa Brava', ha publi-
cat ara un segon volum destinat a fer conèixer el massís de ' La Maladeta».

Consta aquest fulletó de 40 planes il'lustrades amb belles fotografies
dels Srs. Juli Soler -j, A. Zerkowitz, E. Ribera, I. Canals, M. Faura, Catala-
na del Gas, J . M. Có i J. Sellarés i la portada ha estat dibuixada pel Sr. Josep
Ribot representant la visió de la Maladeta vista des del Port de la Picada.
El tiratge ha sigut pulcrament realitzat per la casa Succesors de J. Comas,
de Sabadell.

Aquesta publicació, en realitat petita guia de la regló, comprèn els iti-
neraris de Barcelona al Xalet de La Renclusa per la província d'Osca, per
la Vall d'Aran i per França i catorze itineraris, molts d'ells a partir de dit
Xalet, la realització dels quals permet a l'excursionista fer-se perfecte càrrec
d'aquell massís. A més hi figuren cinc gràfics de les ascensions més difi-
cultoses i un mapa esquemàtic de la regió. Una taula d'altituds i una petita
bibliografia completen el volum.

El preu de venda és de 2 ptes. pel públic i a meitat de preu pels socis del
CENTRE.

FULLETÓ DE SANTA MARIA DE RIPOLL. —A base del treball del Sr. Joan
Danés i Vernedas publicat en aquestes mateixes planes, ha editat el CENTRE
en forma de fulletó de 44 pàgines la Monografía del lloc esmentat.

S'han afegit a l'abundant material gràfic ja publicat en el numero d'abril
prop-pasat cinc làmines més, ço que eleva a disset el nombre d'elles, entre
les quals cal remarcar la de la portalada disposada en forma que permet
copsar d'un cop d'ull el significat iconogràfic de les diferents representa-
cions de la famosa porta.
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La coberta del fulletó dibuixada pel Sr. Josep Ribot és d'un bellíssim
efecte malgrat la seva simplicitat de colorit.

FULLETÓ-ITINERARI AL XALET D'ULL DE TER.—En un elegant fulletó de
dotze pàgines, bellament imprés pels «Tallers Gràfics Hostench» es des-
criuen els intineraris d'accés al Xalet per Camprodon i per Ribes í Núria.
II •lustren aquest fulletó una portada a cinc tintes, dibuixada pel conegut
artista i consoci Sr. Josep Ribot, onze fotografies originals dels consocis
senyors Gaspar Sala, J. Alvarez, Ignasi Canals, A. Zerkowitz i LI. Gibert i
un mapa de la regló.

Aquest fulletó ha estat posat a la venda al preu de ptes. 0'50 i s'entre-
gará gratuitament als socis del CENTRE que el sol•lícitin.

COMISSIÓ DE REFUGIS. —Cumplimentant l'acord de la Junta General, la
Directiva ha nomenat els següents senyors per formar part de ]'esmentada
Comissió: President, el del CENTRE; Vocals, Srs. Josep Danés, Lluís Esta-
sen, Enric Ribera í els Presidents de la Seccions d'Esports de Muntanya i
Arquitectura.

HOMENATGE DE L'EXCURSIONISME CATALÁ A EN CÉSAR A. TORRAS.—La Co-
missió d'aquest Homenatge que la malaltia primer i després la defunció del
venerable Sr. Torras va impedir que arribés a realitzar-se, ha fet entrega al
CENTRE, com a entitat mare de 1'excursíonisme, de la placa de ferro que
dedicava a l'homenatjat, la qual serà col locada al peu d'un retrat d'aquell.
El CENTRE queda altament honorat de la distinció de que ha sigut objecte
per part de dita Comissió en fer-lo guardador de tan valuós record.

XALET DULL DE TER.—El dia 15 del corrent, s'obrí al públic per la pre-
sent temporada, el Xalet d'Ull de Ter. Enguany s'han efectuat en el Xalet
ímportauts millores destinades a combatre les humitats produïdes per les
neus que en part el cobreixen durant els mesos d'hivern. El mobiliari del
Xalet ha estat també objecte de reparacions, renovant-se tots els matalas-
sos i robes de llit. Cal agrair des d'aquestes ratlles el donatiu que el senyor
Josep Espona va fer d'una important quantitat de llana pels matalassos
i al Sr. Joan Xicart les facilitats donades en la confecció d'aquells.

XALET DE LA RENCLUSA.—El dia 5, aquest Xalet inaugurà la seva tempo-
rada d'estiu durant la qual promet veure's molt concorregut pels excursio-
nistes, degut al fulletó-guia que de la regió de La Maladeta ha editat
enguany el CENTRE.

DONATIU PER A LA BIBLIOTECA.—Per subscripció oberta entre els socis de
la Secció d'Esports de Muntanya s'ha adquirit, a Suïssa, un important lot
de llibres d'alpinisme integrat per les obres següents: M. ARBANÉRE, Tablean
des Pyrénées Françaises; BINIT-HEUTSCH, I. L., Notice sur les Refuges des
Voyageurs daus les Alpes; CLUB ALPIN SuISSE, Les vingt-cinq premières
années du C. A. S.; Les cabanes du C. A. S.; Les cinquante premières
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années du C. A. S.; Les cabanes du Club Alpin Suisse en décembre de
1895; Tablegénérale des quinze prernières années del'Annuaire du C. A. S.,
1892; Table générale des quinze dernières années de l'Annuaíre du C. A. S.
(1906); CONWAY, DERWENT, Switzerland, the South of France and the Pyré-
nées; COMETTANT, OSCAR, De Haut en Bas. Impressions Pyrénénnes; DAU

-LLIA, EMILE, Au Pays des Pyrénées; La Tour du Mont-Blanc; DuFOUR, E.,
Les grímpeurs des Alpes; FALS H., ET MERCANTON, P. L., Le Manuel du
Skieur; CTARRIGOU, F., Les glacíers anciens et recents des Pyrénées, HOCK,

H., ET RICHARDSON, C., Le Ski; JAM, Aux Pyrénées. Bat-Laetouse ou Mar-
muret; KOENIG, HANS, Technique de l'Alpinisme; LANOYE, FERDINAND, Les
grandes scènes de la nature; NICOLLE HENRI, Courses dans les Pyrénées;
SARAGAT, GIOVANNI, E REY, GUIDO, Alpinismo a quattro mani; SPONT

HENRI, Les Pyrénées; SAVOIE P., DUC DES ABRUZZES, Le Ruwenzori.

PATINATGE SOBRE GLAÇ. --La Secció d'Esports de Muntanya ha conseguit
una rebaixa del 40 per 100 sobre els preus d'entrada a la pista de glaç
instal • lada al Cassino del Parc de la Ciutadella. Són molts els socis de dita
Secció que s'excerciten en aquest bell esport i creiem que aviat tindrem
entre ells hàbils patinadors. Per tenir dret a la rebaixa cal proveir-se d'una
contrassenya especial que es facilitará a la Secció.

ALTRA coNcESIó.—A instàncies de la mateixa Secció, s'ha conseguit per
tots els socis del CENTRE, de la casa 'Suprema', Pelai, 56, una rebaixa de
10 per 100 sobre els articles referents a excursionisme.

LA RADIOTELEFONIA 1 LES EXCURSIONS.— EI Director de l'Office National
Météorologique s'ha adreçat al Club Alpí Francés remarcant-li els avan-
tatges que reportaria als excursionistes, sobre tot abans d'empendre jor-
nades i ascensions d'importància, l'establiment d'aparells d'escolta radio-
telefònics als refugis més importants, així com als Hotels dels punts
d'ascensió més freqüentats.

Amb aquests aparells de preu econòmic (de 50 a 300 frs.), i de senzill
maneig, es podrien rebre les previsions del temps que des de la Torre
Eiffel emet l'Office International Météorologique, mentres s'acaba l'estació
regional de Lyon que interpretarà, per aquella regió i pels Alps, les infor-
macions tècniques i les previsions del temps que rebi de la Central.

L'escoltar, doncs, aquestes emissions fetes per la T. S. F. a Lyon, perme-
trà als diferents centres d'excursió rebre instantàniament les informacions
i previsions del temps més recents i completes.

OBITUARI. —EI CENTRE ha perdut un dels seus socis més entusiastes
amb la mort del Sr. Enric Mallat. A la seva família adrecem nostre més
sincer condol.
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Estació meteorològíca de Víella (Vall d'Aran)
RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE JULIOL DE 1923

TEMPERATURES A L' OMBRA	 J1PRESSIONS BAROMÉTRIQUES

MITGES MENSUALS

	

	 1	 II	 MITGES MENSUALS
MÁXIMA ABSOLUTA MÍNIMA ABSOLUTA UA 0°1 A LA GRAVETAT NORMAL

8 molt	 4 tarda	
en 24 hores	 en 24 hores

8 matí 4 tarda

18 077	 22°4	 32° (dia 5)	 6° (dia 3)	 684.5 mm.	 I 683.6 mm.

Oscii"Iacíó ex-
trema men-
sual..	 . 26°

Varia ció máxi-
ma diurna
(dia 4)	 . . 22°5

MITGES MENSUALS

25°85	 1	 11°4

A 0° I AL NIVELL D E LA MAR

765.3 mm. 	 763.2 mm.

Máxima (dia 22). . . 772.0 mm.
Mínima (dia 4) .... 759.0
Oscil • lació extrema. 13.0

HUMITAT RELATIVA	 PLUVIOMETRIA

MITGES MENSUALS 1 8 matí j 4 tarda Total d'aigua caiguda en el mes .	 . 99.9 mm.___ Día de major caiguda (dia 18) .	 . 31.7
Intensitat per dia de pluja i neu	 .	 . 7.68

Termòmetre sec.	 .	 . .	 18°77 22°4 Total d'espessor de neu en el mes	 . —	 mt.
Termòmetre moll .	 10°01 17°5 Dia de major espessor (dia	 ).	 . —	 n
Humi'at (percentatge) .	 24.5 57.5 Vent dominant en ets dies de pluja
Dies de saturació .	 . — 1 i nevades .	.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . NE.

VENT

DIRECCIÓ	 18 matí 1 4 tarda II	 VELOCITAT EN 24 HORES

Calma.	 . —
N
NE.. 12 14 Mitja	 mensual diaria	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 193.019 k.
E.	 .	 .	 . 2 3 Máxima absoluta (dia	 )	 .	 .	 .	 .	 .	 342.900 k.

S
SE..	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .
4

—
1
1 Recorregut total en el mes	 .	 .	 .	 .	 5.983.000 k.

SW..	 .	 .	 .	 .j 3 1

^INW .	 .	 .	 .	 ., 3 7

ESTAT DEL CEL

DIES	 18 matí 4 tarda I	 DIES DE	 NÚVOLS	 I1 NUVOLOSITAT

CLASSE I$ m. 4 t. MITGES MENSUALS

Serens	 14	 4	 Pluja . . . . 13	 g matí	 4 tardaBoira	 9 Cirrus .	 1	 1 
Nuvolosos .	 10	 18	 Gebre	 . .	 1 Nimbus . 5	 7 _

Glaçada, 8 m.	 Stratus . — —	 3.1 	 5.06
Coberts . .	 7	 9	 Neu . . . . .	 .. Cunmlus .I 7 114

NOTES. —Movíment sísmic. Día 10 a les 5 h. 30 del matí un fort terratremol del grau IV que
fou sentit a Burdeus, Bayona, Tolosa, Perpinyà, Capdella; corresponent l'epicentre a la pro-
vincia d'Osca. —Tempestes. En el dies 8, 17, 18 í 28.

Les anotacions díàríes han estat preses pel G.' Josep í revisades pel DR. M. FAURA I SANS.
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