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But11eti
del

Centre Excursionista de Catalunya
- CLUB ALPI CATALA -

Inauguració del Curs
de 1932-1933

L dia 28 d'octubre el CENTRE celebrà l'acte inaugural del
Curs 1932-1933, í amb aquesta avinentesa volgué retre pú-
blic tribut d'agraïment al que fou un dels seus antics socis,

En Juli Vintró, amb motiu d'haver ]legat al CENTRE la seva impor-
tant Biblioteca i colleccions de segells, mapes, gravats, etc.

Prengueren seient a ]'estrada el President del CENTRE, senyor
Pau Vila; el Secretari, senyor Fèlix Turull; el President de la Sec-
ció d'Arqueologia i Història, senyor Pelegrí Casades i Gratnatxes;
el Conseller de Treball del Govern de la Generalitat, senyor Fran-
cesc X. Casals, í el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, senyor
Joaquim Pellícena i Camacho, els quals ostentaven la representació
de les corporacions respectives.

Assistiren també la senyora Carme Galbany, Vídua de Vintró,

el consoci senyor Josep Galbany í Parladé, i altres familiars seus.
Obert l'acte per la presidència, el Secretari del CENTRE, senyor

Turull, donà lectura a la Memòria del curs darrer, la qual publicà
-rem íntegrament en el BUTLLETÍ del passat mes de novembre.

A continuació, el President del CENTRE, senyor Pau Vila, exposà



358	 BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

els propòsits d'emprendre les tasques del nou curs, í manifestà com
els projectes en els quals la Junta Directiva concentra avui tota la
seva atenció recolzen en un esperit de renovació i major amplitud
de les activitats de l'entitat, en consonància amb l'hora històrica
que viu Catalunya.

Remarcà com aquest desig de renovació que sent el CENTRE, no
vol dir trencar amb el seu passat gloriós, i n'és una prova palesa
aquest acte dedicat a En Juli Vintró, un dels seus antics socis. Des-
prés d'un calorós elogi del company perdut, i de regraciament a la
seva vídua, senyora Carme Galbany, per la donació feta al CENTRE
de la important Biblioteca i colleccions d'En Vintró cedí la paraula
al senyor Pelegrí Casades í Gramatxes, al qual la Junta Directiva
confià enguany la tasca del parlament d'obertura de curs.

Tot seguit el senyor Casades digué:
No es tracta de cap homenatge a En Juli Vintró, el qual, indub-

tablement, en la seva modèstia mai no hauria acceptat, sinó de
retre un sincer record d'agraïment a l'antic company d'excursio-
nisme. El CENTRE no és pas el més indicat, per la seva història i per
la seva actuació, per a caure en aquesta moda. Desdiu del seny
que se'ns atribueix, aquesta abundància d'homenatges, i crec que
haurien de reduir-se a més justos límits.

Siam perdonada aquesta expansió, motivada pel depriment
efecte que em causen aquests fets que tant falsegen la caracterís-
tíca serietat de la nostra gent.

Repeteixo que no és un homenatge, en el sentit que es dóna
avui a aquesta paraula, el que en la present vetllada realitzem amb
ocasió de celebrar l'estatutària sessió inaugural del curs 1932-1933.
En lloc del parlament presidencial se'm conüà l'honrosa comanda
- sense altre títol que ho justifiqui, que ésser un dels més vells
d'aquesta casa - de parlar-vos del generós donador d'una rica
biblioteca, d'una interessant collecció cartogràfica, de segells, ma-
pes, etc.

El nostre acte és per evidenciar, una vegada més, que el
CENTRE estima com un deure sagrat palesar la seva gratitud i de-
dicar un fervorós record a un antic company, el qual formà part
en el nombre d'aquells consocis que, en els primers temps de
l'excursionisme esmerçaren el millor de llur activitat i el més
exquisit de llurs sentiments per enaltiment de la nostra institució
í dels seus ben guanyats prestigis, i donaren mostres d'una abne-
gació mai no desmentida en ofrenar els millors fruits de llur íntel-
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ligèncía a l'altar de l'Alma Mater, la Gran Mare de tots, com és
Catalunya.

La galeria d'aquests patricis illustres que en imatge presidei-
xen, en assemblea espiritual, l'actuació del CENTRE, és una cons

-tant advertència que l'obra que iniciaren i sostingueren l'hem
de continuar sense defalliments, i trametre-la als qui han de suc-
ce ir-nos.

Així ho comprengué En Vintró; i els fets, més que les paraules,
ho proclamen.

En Vintró fou un autodidacte; el que sabia ho va aprendre ell
sol. No és que s'especialitzés en una determinada disciplina. Com
la major part dels que foren, i són, d'aquesta casa (que és una
vertadera «Església» - en el significat grec de la paraula - d'ab-
negats fidels, fins al sacrifici), procurà assabentar -se abastament
del que interessa conèixer a un excursionista - en el sentit tradi-
cional í genuí d'aquest mot - de la història, de la geografia, de la
geologia, del folklore, de l'arqueologia i de les arts, completats,
aquests coneixements, amb els secrets de la fotografia, activitat en
la qual el nostre company sobresortí notablement. És un fet curio-
síssim i, a la vegada, característic de la generació de l'últim terç
de la passada centúria, el qual sobresurt en la renaixença cata-
lanista, que en dit període assolí la major i millor florida. Ens
referim al cas de l'autodidactisme, és a dir, de la illustració oh-
tinguda per l'esforç individual, fill de l'entusiasme i de l'abnega-
ció, sense altres propòsits que servir fidelment a la Pàtria re-

naixent.
La major part dels que he alludit, no es formaren en cap Centre

oficial d'ensenyament. Gairebé cap d'ells no anà a «perdre» el
temps millor de la vida en aquestes, aleshores, fàbriques de títols
acadèmics, que es coneixen amb el pompós títol d'Universitats.
Salvades les degudes excepcions, molts dels qui ocuparen legíti-
mament un lloc distingit en la Literatura, en la Història, en les

Ciències naturals, en l'Art i en altres disciplines, no podien osten-

tar aquesta lámina de paper, imitant pergamí, que es lliurava en

les secretaries de les Universitats de l'Estat Espanyol en acabar

els cursos d'alguna facultat.
Permeteu-nre que retregui el record d'aquests benemèrits, als

quals he alludit, en comprovació de l'afirmació que he fet, puix

que, tal vegada, es podria dubtar de la seva exactitud.

Coniençant, com és de justicia, pels fundadors del nostre Ex-
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cursíonísme, preguntaré: i ¿quin lloc ocupaven entre els homes de
carrera, com se'n deia aleshores, i que, avui, s'anomenen intellec-
tuals? Eren, crec, tots ells, uns modestos dependents de corredors
de comerç, plens de fervorós entusiasme per a tot el que tenia una
vàlua espiritual, representatiu del passat de la nostra Pàtria, i un
profund sentiment envers les belleses naturals, de què està sadolla
Catalunya. Amb aquests títols, i sense altre bagatge, aquella jo-
ventut, incompresa en absolut pels Senyors Este ves de llavors i
d'altres senyors que es consideraven superiors a aquests, ardida-
ment, com novells apòstols, recorregueren totes les contrades de
la nostra terra, í dibuixaven (aleshores la fotografia no estava a
l'abast de totes les fortunes), escorcollaven els arxius de les esglé-
sies i els papers de pell (així ho deien, perquè els entenguessin, en
les velles pagesies on anaven a raure), pujaven muntanyes per
comprovar altures..., etc., tot sofrint incontables incomoditats, de
vegades perills, i, arreu, incomprensió.

I ¿qui era En Vintró per a sobresortir en les disciplines de la
seva afició? Un dels fills de l'honrat mestre sastre, En Joan Víntró,
i successor en l'ofici patern, quan aquell honorable ciutadà barce-
loní finà els seus dies.

De l'estament menestral - que tant ha influït tostemps en 1'a-
venç de totes les energies que han caracteritzat Catalunya - han
sortit els homes més representatius de la nostra terra, en tots els
ordres de la vida espiritual i material...

Filòsofs, Historiadors, Poetes, Novellistes, Arqueòlegs, Artistes,
Exploradors, etc., els noms dels quals no cal retreure en aquests
moments, (fora d'algunes excepcions), sortiren de famílies de la
nostra menestralia. Ni l'aristocràcia de la sang, ni la del diner, no
ha produït el nombre d'homes que formen la nostra niés enlairada
aristocràcia, com és la de la Intelligèncía í del Sentiment.

D'aquesta pedrera sortí el «còdol» ferm, que no altra cosa fou
En Juli Víntró.

El nostre enyorat company havia complert 22 anys quan entrà
com a soci resident en l'antiga Assocíació Catalanista d'Excursions
Científiques, o sia, en el mes de desembre de 1885.

Aconseguida, l'any següent, la fusió de la primera societat ex-
cursionista amb l'Associació d'Excursions Catalana, quedà for-
mat el nostre CENTRE, i en el] actuà En Vintró fins a l'any 1911, en
qué morí en plena vigoria, als 44 anys; per tant, dedicà el millor
temps de la seva vida (i durant uns vint-i-dos anys, quan els com-
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promisos amb la seva clientela li deixaven hores lliures) a les tas-
ques que l'actuació de l'entitat, aleshores tot just formada, exigien
per a fressar-li el camí que havia de salvar a la nostra societat de
les dificultats que sempre es presenten en les coses que es comen-
cen, i que solament l'entusiasme i l'abnegació pot sostenir i fer
progressar, malgrat els modestíssíms mitjans econòmics amb què
ha hagut de comptar sempre el CENTRE.

Dels equilibris que en aquest caire hagué de fer el nostre Vin-
tró, f de les angúnies suportades estoicament per ell en els anys
que tingué al seu càrrec la tresoreria del CENTRE, us en podria fer
una recensió interessant. Mes, ¿per qué remoure inútils i tristes re-
cordances? Sí esmentem el passat, no devem deturar-nos-hi, no
sia que, com la dona de Loth, ens convertíssim en estàtues de ne-
cròpolis.

En Vintró fou un d'aquests homes que treballen molt, sense
moure fressa... Més diré: treballava i ajudava a treballar als altres.
Una de les seves diverses í profitoses activitats era la Cartografia.
En això s'havia especialitzat. Es documentà abastament com tin-
drem ocasió de comprovar, en dir, més endavant, el nombre de
mapes que forma un dels més importants lots amb què s'ha enri-
quit la collecció del CENTRE mercès a la seva generositat. Les car-
tes geogràfiques de les Guies del nostre inoblidable César A. Tor-
ras, si no totes, en bona part, les dissenyà En Vintró. Altres treballs
d'aquesta mena portà a terme, anònimament.

«No és el meu ofici» deia modestament, quan se li retreia el mèrit
dels seus treballs. Fou un virtuós de la fotografía. En Vintró colla-
borà a illustrar les obres de l'eximi mestre En Puig i Cadafalch;
de l'historiador í crític En Salvador Sampere i Miquel, i de l'editor
Martín, per no citar-ne d'altres. La major part dels clixés utilitzats
en els coneguts treballs d'aquells escriptors són deguts a En Vin-
tró. No cal dír que l'importantíssini arxiu fotogràfic del CENTRE

compta amb un nombre considerable de proves íi diaposílius, re-

producció dels més típics monuments que visità en les seves excur-

sions arreu de la nostra terra, i per níngú més no obtinguts, puix

que els arreplegà en llocs aleshores apartats de tota comunicació.

Us citaré el claustre romànic de la collegiata de Santa Maria de

Llussà, monument gairebé desconegut per estar situat en un reco

del Llussánès. Els premis guanyats en les exposicions clarament

diuen el lloc que En Vintró ocupava.
Entre les seves aficions i estudis també assenyalarem el de la
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Geologia. En l'esperit de vívíssima curiositat d'En Vintró no podía
mancar aquest cafre de les seves múltiples activitats. Recórrer les
nostres muntanyes i valls, fondals i planes, cims i cingleres, í no
saber-ne la història de llurs característiques o el perquè de llurs
varíadíssimes configuracions, era cosa impossible per a la pruïja
í cobejança de saber del nostre company. La colleccíó de fòssils
que recollí, palesament proclamen aquesta afirmació, i els exem-
plars que posseeix el CENTRE prou en donen testimoni.

Al nostre recordat company, no lí fou estranya la coneixença
del que en Arqueologia li cal saber a tot excursionista, en el sentit
en qué l'entenien els qui introduïren a Catalunya aquesta cultís-
síma disciplina. És per aquest noble afany d'il.lustrar-se sobre el
sígnificat i vàlua de les coses de l'antigor, que En Vintró formà
part de l'Associació Artístico-arqueològica de Barcelona, benemè-
rita institució que hagué de morir quan els abnegats i incompresos
Vintrós desaparegueren del món dels vivents, o caigueren en el
pitjor, si és possible, com és en els llims de la indiferència...

Els dibuixos, estampes, gravats í, sobretot, els llibres que cons
-titueixen la biblioteca d'En Vintró, la qual avui és del CENTRE per

disposició testamentària de l'amic desaparegut, demostren abasta-
ment la seva afició als estudis dels monuments i de les civilitza-
cions pretèrites.

En un mot: En Vintró, amb un esforç de voluntat formidable,
s'assimilà tot el que forma aquest conglomerat espiritual, patriòtic,
cultural - com se'l vulgui anornenar - que constitueix l'ànima, la
força, la raó de l'Excursionisme Catalanista. Era un receptor i a
la vegada un irradíador (si em permeteu aquests qualificatius) del
que en el camp vastíssím de les activitats culturals ofereix Catalu-
nya a tot esperit curiós o desitjós del vernacle saber.

Vull retreure un episodi de la seva actuació d'excursionista. En
l'excursió que En Vintró féu, amb els companys Jaume Massó í
Torrents, Enric Morera i Josep Galbany, l'any 1895, als cingles de
Talaíxà - de la qual En Massó compongué, en els Croquis Pire-
nencs, el deliciós quadret titulat Una nit a can Principal de Ribe-
lles - aprofitant l'avinentesa, En Vintró demanà a la noia de la
casa que els cantés alguna cançó. Vençuda la timidesa de l'esmen-
tada minyona, «que se'n donava vergonya de cantar, per por que
se'n burlessin», per fi cantà. Això motivà la bella cançó El Plany.
En Massó en copià la lletra í el mestre Morera féu la música. Així
actuava el nostre company quan recorria Catalunya; vull dir que
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aprofitava tota ocasió per a copsar el que millor resultava profi-
tós o útil.

Dec acabar aquest parlament donant -vos compte de l'esplèndid
donatiu que En Vintrá, en la seva darrera disposició testamentària,
ordenà a favor del CENTRE, í, ensems, del generós desprendiment
de la senyora Carme Galbany, Vídua de Vintró, que ha volgut do-
nar compliment a l'última voluntat del seu espòs abans del terme
fixat pel testador.

Un i altra són deutors de la nostra gratitud.
No us entrentindré explicant els tràmits preliminars per a l'in-

grés en la nostra Biblioteca i Arxius dels fons que constitueixen
el llegat testamentari d'En Vintró; mes, no puc, ni dec - malgrat
ferír la modèstia d'un company nostre - deixar de fer constar que
els treballs d'incorporació, catalogació i collocació interines deis
llibres, mapes, estampes, segells, papers diversos, etc., són deguts
al nostre bibliotecari, senyor
August Calvó.

Complert aquest deure, í
utilitzant la relació feta pel
nostre company Calvó de les
obres que constitueixen la
deixa d'En Juli Vintró, diré
que el nombre d'aquelles és
de 792, amb un total de mil
cent noranta -quatre volums.
Les matèries tractades en
aquestes obres - catalogades
curosament per ordre alfabè-
tic - es refereixen a Arqueo-
logia, Bibliografia, Belles
Arts, Geografía, Història, Bo-
tànica, Cartografía, Catàlegs
de Biblioteques, Arxius i Col-
leccions, Diccionaris, Tècnica
de Fotografia, Paleontología,
Paleografia, Numismàtica, Sí-
gillografia, Geología i Cos-
mografía, Prehistòria, Icono-
grafía, etc.

Com a curiositats biblio-
Marca de llibre per als volums

de la Biblioteca Vintró
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gràfiques assenyalaré un incunable, dels Actes 1 Capítols de Corts
de Catalunya, (segle xv); l'edició del 1585 dels Anales de Aragón,
de Zurita; del 1705 de Lupercio Panzano; de Francisco Diego de
Zayas í de Bartolomé Leonardo de Argensola; Los Anales del
Reino de Valencia, de Diago, del 1613, i la Historia de Catalunya,
de Feliu de la Peña, del 1709. Els 40 volums de la Colección de do-
cumentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, per Pròs-
per de Bofarull; els 51 volums de la España Sagrada, del Pare
Flórez i La Canal; els 17 volums del Viaje de España, de Ponz; la
Historia dels Hermitans de Sant Agustí, del P. Massot, edició del
1699; la Corona Benedictina, de Tristany, del 1677; la Crónica Ge-
neral de España, del 1550; l'obra de Mabíllon, de Re Diplomatica,
del 1681; Els Condes de Barcelona, de Diago, 1603; l'obra de Nu-
mismatica, de Zobel; la Perla de Catalunya, d'Argaiz; l'obra de
Blacas, del 1680; els Llibres Gremials dels Julians o Mercés i Cin-
ters, etc., de Barcelona, del 1622; i dels Corders, de 1667, etc., etc.
Cal esmentar també el relligat ínteressantíssim d'aquests darrers
llibres.

Espléndida és la collecció de cartografia: havem de fer constar
que la senyora Vídua de Vintrá, amb anterioritat a l'últim lliura

-ment de qué parlem, havia fet un dipòsit de molts mapes, recollits
pel seu espòs; í, ara, entre mapes i plànols, ha lliurat més d'un
centenar d'exemplars.

Els gravats relatius a vistes panoràmiques de Barcelona i a es-
cenes de carácter històric o episòdic de la nostra ciutat í altres
poblacions de Catalunya formen, també, un lot de més de cent
exemplars. Igualment, forma part del donatiu una nombrosa col-
lecció de segells en sec, i una altra, no menys interessant, de se-
gells originals, impresos en guix; una collecció de segells, també
originals, de diversos Municipis, i, finalment, un bon aplec de do-
cuments en pergamí, els quals algun dia seran objecte d'estudi.

En Juli Vintró, a més d'haver reunit una important biblioteca,
com demostra el nombre il a qualitat dels volums que la componen,
portat per les seves aficions als estudis geogràfics i la seva devoció
a les Belles Arts, completà els eleinents del treball intellectual a
què es dedicava amb l'adquisició de mapes, plànols, gravats, dibui-
xos, estampes, etc.; a més, havia recollit un regular nombre de mo-
nedes antigues i alguns objectes de vàlua arqueològica, amb la qual
cosa, tal vegada, es proposava formar una collecció d'antiguitats,

No és d'aquest moment el detallar-vos el contingut d'aquesta
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PLA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS, DEL SEGLE XVIII, AMB EL CASC ANTIC DE LA POBLACIÓ
(TAMANY 45x66 CM.). DE LA COLLECCIÓ JULI VINTRÓ
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considerable arreplega, la qual, sense comptar la collecció sigilo-
gràfica i filatèlica, puja a més de dos-cents exemplars; d'aquests,
una trentena són mapes, els uns generals de Catalunya, i els altres,
en llur major part, parcials, o de determinats territoris o comar-
cals, i, d'entre ells, un de molt curiós, del 1733, referent als territo-
ri s que tenien en plet les universitats (això és, municipis) del Com-
tat de Palamors í la vila de Palafrugell. Altres curiositats per l'estil
podríem assenyalar referents a aquest particular, però, amb 1'exhi-
bicí.ó de les més notables peces de la colecció Vintró que avui
inaugurem, s'obtenen majors elements de judici.

De gravats i dibuixos de caràcter històric, episòdic o merament
artístic, n'hi ha un nombre considerable, i alguns de raríssims; la
seva classificació ordenada permet obtenir sorpreses i troballes
no sospitades.

Només com a dada referent a la nostra ciutat, s'han classificat
63 gravats, a partir del 1572; alguns d'ells, de carácter històric, re-
presenten setges í bullangues, tan tristament característics, dels
segles xvii, xvul i xix, i molt interessants aspectes pintorescos de
llocs desapareguts i de monuments destruïts, així com també di-
versos projectes de decoració de carrers i cavalcades amb motiu
de reials visites, o d'ornamentació de la Seu per als funerals d'al-
guns monarques i personatges polítics.

Impossible de detallar, en aquest moment, el contingut dels di-
buixos, dissenys, làmines i altres documents gràfics de tota mena
que causen l'adiniració de com, en un temps relativament Iimítat,
pogué En Vintró reunir tan gran nombre d'elements d'estudi i eru-
dició. Els plànols de Barcelona i d'altres poblacions arriben a una
setantena, alguns dels quals avui seria difícil de consultar i menys
tal vegada d'obtenir.

Dec acabar. La Junta Directiva ha cregut que l'acte de la inau-

guració no havia de consistir en una fòrmula purament reglamen-

tària, sinó que se Ii havia de donar la major solemnitat possible,
en testimoni de gratitud al company, el qual, en el millor de la seva

vida, dedicà les seves activitats als treballs patriòtics i culturals

d'aquest CENTRE, donant-ne bellíssím exemple i volent perpetuar

aquesta penyora d'amor a l'entitat, li féu generosa cessió del patri-

moni espiritual de qué disposava; i sigui també inclosa en aquesta

nostra gratitud, la digníssima dama que, abans del terme legal, ha

complert, amb noble desprendiment, la voluntat postrera del qui

fou el seu company en vida i bon amic nostre En Juli Vintró.
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Acabat aquest parlament, el regidor senyor Pellícena, en nom
de la Ciutat, manifestà com aquesta ha seguit sempre amb viu inte-
rès la tasca del CENTRE. Féu un elogi de la menestralia catalana,
a què es referí el senyor Casades, i a la qual pertanyia En Juli Vin-
tró. Acabà tot expressant l'adhesió de Barcelona a l'acte que ce-
lebrava el CENTRE i féu vots perquè el nou Curs que s'inaugurava
anés a l'uníson amb Catalunya en el moment que aquesta reprenia
la seva autonomía.

Seguidament féu ús de la paraula el Conseller del Govern ca-
talà, senyor Casals, el qual digué que el Govern de la Generalitat
no podia oblidar el CENTRE, perquè sap com ha estat i és un fogar
de sa catalanisme, í sap els molts tresors que de la nostra Catalu-
nya ha descobert. És per això que la Generalitat ha cooperat a les
tasques del CENTRE amb la subvenció que li atorgà i a la qual
alludí el Secretari en la seva Memòria.

Féu constar l'adhesió de la Generalitat a ]'acte que el CENTRE
dedicava a En Juli Vintró i digué que no dubtava que durant el Curs
que inaugurava, el CENTRE tr eballarà com sempre per a I'enforti-
ment de Catalunya, que és de tots els catalans 1 que de tots els
catalans necessita.

El President clogué l'acte per passar a visitar I'exposicíó de 11í-
bres, mapes, plànols i documents diversos pertanyents a la Biblio-
teca Vintró.

Llímíana í la seva esglesía

A
la banda S. de la Conca de Tremp, s'obren dues valls ben
poc explorades. La de la dreta és un bon camí per a atacar
les feréstegues riberes del Ribagorçana, pels voltants del

congost de Monrevey (i no Bon remei), tot passant pels pobles
d'Estorm, Moró, Alsina, Sant Esteve de la Sarga i Alçamora. La
vall de l'esquerra o del Barcedana és un camí que de la Conca
de Tremp mena a la de Meià, passant per l'Hostal Roig. Hi ha
un projecte de carretera de l'Estat, del qual hi ha construida la
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part més costosa: de Vilanova de Meià a l'Hostal Roig, en la ca-
rena del Montsec, í de Reculada a Vilamitjana on empalma amb la
de Tremp.

En aquesta vall hi ha pobles interessants i recons poc explo-
rats, i hi sovintegen les coves i jaciments de fòssils força importants.

L'entrada de la conca de Tremp pels Terradets estava ben pro-
tegida de castells. D'una banda Guàrdia, Moró, Mur; de l'altra,
Llimiana. Aquesta població, que en èpoques llunyanes tenia un ex-
tens dominí, conserva encara algunes despulles de la seva passada
grandesa.

Itinerari.—Des de Tremp, als 15 kms., o de Balaguer, als 51, es
troba el pont de Monares o del Pago en el lloc on comença el con-
gost de Terradets. Un camí veïnal de 7,50 quilòmetres, el qual puja
400 metres ens mena a la vila de Llimiana.

Posició. —La població de Llimiana és molt semblant a la de Ta-
gamanent. Está asseguda en un morro de roques a 800 metres
d'alçària, el qual s'uneix, per mitjà d'un coll 25 metres més baix,
a la serra de Sant Gervasi. Malgrat le seva posició encastellada,
té un carrer Major prou planer, i el del Castell, per on passen, des
de fa pocs dies, tota mena d'autos. Té bones places. A l'extrem
nord, en el lloc conegut pel Castell, s'obre una miranda, recentment
urbanitzada, des d'on es veuen nombrosos pobles de la conca, les

muntanyes de la ratlla aragonesa, Pireneus, Montseny de Pallars,
Boumort, Montperdut i Maleïdes.

Castell.—Res no resta del castell de Llimiana. Per documents
(vegeu A. Coy, Sort i Comarca Noguera Pallaresa, pàg. 83) hem
vingut en coneixement de l'existència de dit castell a l'any 954. La

vila de Lirnignana tenia en 1056 un extens terme, puix els seus
dominis arribaven al Ribagorçana, a Ager, Rubió, Eroles, Talarn,

Galliners, Castellnou, etc. Hom assegurà que, algun temps, fou

Cort dels comtes del Pallars jussà, i que hi està enterrat algun

d'aquells. No calen, de moment, més notícies, puix les dades més

importants de la vida del castell de Llimiana poden trobar -se en el

llibre citat d'A. Coy (1906).

La vila. —Poca cosa d'interès presenta la vila; llindes, algun es-

cut com els de Serra i Bergua, algun fragment de finestra a la casa
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Vilar, í les restes de] pany S. de la muralla, amb una porta i frag-
ment de torres junt a les arcades ogivals del pas al Cobert de Ca-
màndul.

L'església. — Havent perdut fa uns 40 anys l'esvelt campanar i
havent estat substituït per un terrat cobert, l'aspecte exterior de
I'església no permetia d'endevinar ]a seva importància interior. Ha
perdut també la porta antiga i les arquacions lonibardes, i sola-
ment se'n conserven algunes, a la banda S., que semblen refetes,
junt a uns fragments d'escultura arcaics. A la cantonada NO. hi ha
una petita pedra amb un relleu d'ull crucifix, la qual també sernbla
traslladada d'un altre lloc del mateix temple. És d'una factura
arcaica, a estil dels de la vall d'Aran. No arriba als meus coneixe-
ments poder fixar la seva antiguitat.

Els absis estan complets. Són molt semblants als de Sant Joan
d'Isil i no ens ha estat pos-
sible de donar-ne mostres
fotogràfiques degut a estar
totalment entreficats en les

t t habitacions de la rectoria.
Són tres. E] central té cinc
compartiments, i els laterals

PRESeiTEeI	 ?.R	 tres. Cada compartiment es-
tà coronat per dos arquets.

1 ^— .- --- ---- De les mides d'aquests ab-
sis, les quals poden treure's
de les plantes que publi-
quem, no en responem con]

1^V -	 ! ry a massa exactes, puix que
c^ R els procediments per a
 prendre-les han estat molt

complicats, a causa d'estar
repartit cada absis en di-
verses habitacions i estar
totes les finestres tapiades;
els absis petits són ímprac-

_	 ticables per l'interior, per
P_o ri _Tq	 la qual cosa ignorem si hi

ha pintures. El central és
perfectament accessible i

Llimiana. Planta de l'església	 presenta la pedra nua a
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ambdues bandes. És, en conjunt, un magnífic exemplar referent al
qual s'estan fent gestions per tal de poder deixar -lo al descobert.

L'interior, malgrat 1'em blanquinat, impressiona profundament.
És de tres naus, separades per forts pilars amb columnes, les
quals en arribar als arcs es transformen de semicirculars en rec

-tangulars sense capitells. Aquest interior, és tan exacte al d'Abella
de la Conca que l'única diferència es troba en l'aplanament dels
arcs í la irrregularitat de tota l'o-
bra . En els dibuixos de planta i
alçat poden veure's les particula-
ritats corresponents. En gratar
l'encalcinat, n'ha aparegut un altre
d'antic molt lluent. Creiem que l'a-
parell de les columnes, donada la
irregularitat que aquestes presen-
ten, no serà de pedra treballada,
sinó de pedra desbastada i encal-
c í nat a sobre. La forma dels arcs,
l'atríbuïm a imperfecció de treball.	 Llumiana. Alçat de l'església

La pica de batejar és senzilla;
la beneitera, molt malmesa, no permet poder precisar la seva an-
tiguítat; fou canviada de lloc no fa gaire. És notable un Crist,
probablement del segle xiii, de color molt fosc, el qual es venera
en la seva capella pròpia, oberta en la paret N. A la nau corres-

ponent, hi ha unes fustes, que sostenien un magnífic tapís, el qual
cobrícelava el moralment de Setmana Santa, i que fou venut anys
ha a un antiquari, així com altres antigalles de vàlua. El sòl està
cobert amb grans lloses i làpides sepulcrals del xvii i xviii, amb
caràcters arcaics.

En conjunt és un nou exemplar d'església romànica de tres

naus, de finals del segle xi, exemplar ben estimable i digne d'ésser

posat en valor tot fent sortir el conjunt deis tres absis aparedats,

per afegir així un nou monument a l'aplec de joies que encara

estan en peu a la Conca de Tremp, i més ara que l'encastellat po-

ble de Llimiana compta amb un conjunt de serveis urbans admira-

blement muntats que, en treure la vila de l'aïllament a què la seva

estratégica posició la condemnava, la posen en relació amb els

altres pobles i a l'alçària moral que li pertany.
A. GALLARDO
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Campanar de 1'esglésía
de Sant Pere de Reixac

ESGLÉSIA de Sant Pere de Reixac fou consagrada el dia 5 de
les kalendes de gener, de l'any 18 del rei Enric, o sia, el 27
de desembre de l'any de la Nativitat del Senyor 1049, per

Gislabert, bisbe de Barcelona (1).
En els segles x i xi Reixac tenia els noms de Pasturans í Porcià;

més tard adquirí el nona que avui porta. De la primitiva església
es té noticia, corn existent, en 992, i hi ha, ultra l'altar de Sant Pere
o major, els dedicats a Sant Joan Baptista i a Sant Joan Apòstol.
En 1028 consta com a parroquia].

En l'escriptura de consagració, de l'esmentat any 1049, es fixen
els termes parroquials. Per l'interès que té el conèixer les primiti-
ves particularitats topogràfiques de la rodalia de Reixac, a conti-
nuació consignem quins foren els límits d'aquesta:

A Llevant, des de la Pedra Roja fins a la serra de Canyet; d'a-
quí, al puig Castellar i riu Besós. A Migjorn, comença al riu Besós,
va de dret pel riu Ripollet i, tot passant per davant de l'església de
Sant Esteve, segueix a la carretera que va de Roma a Espanya (sic);
a Ponerit, amb la mateixa carretera, va cap al torrent de Canalies,
passa per la serra de Santa Perpètua fins a Parets Delgades; d'aquí,
pel riu Besós, es dirigeix a la vall de Forn í acaba a la Pedra Roja.

El 14 d'octubre de 1171, Guillem de Torroja, bisbe de Barcelona,
cedí a la Canònica d'aquesta ciutat la parròquia de Reixac, que fou
aleshores de Patronat del Capítol Catedral, corresponent a l'ad-
ministració o pavordia del mes d'abril, fins a l'any 1581 en qué
Gregori XIII uní l'església de Reixac al monestir de Sant Jeroni de
la vall de Betlem o de la Murtra. En 1778, el bisbe Climent erigí en
Vicaria perpètua (Rector) la parròquia de Reixac, i la tragué del
domini dels frares de Sant Jeroni de la Murtra; i en 1876 passà a
ésser, com avui, Tenèncía de la parròquia de Montcada.

La parroquial de Reixac havia tingut dos títols beneficials: l'un,
fundat en 1309 per Ramon Riera, canonge de Barcelona, a l'altar

(1) Speculum Decanatus Vallensis, p. 367 i següents (Arxiu de la Catedral de Barcelona).
(2) Arxiu Cúria Ecles. de Barcelona. Vol. VII. Dotaliarum. 288. —]dem. Lib. 1. Antiquit.,

doc. 436, fol. 165.
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Campanar de l'església de Sant Pere de Reixac

de Sant Joan; era el presentador el propietari del mas Riera de
Reixac, avui can Fontanet; i, l'altre, del 1379, sota l'advocació de
Santa María, fundat per Pere Riera, hostaler de la pobla nova de
Montcada (1).—P. C. i G.

(1) Les indicacions necessàries per a aquestes notes, les devem al Rvnd. Dr. Josep Mas,

domer i oficial de l'Arxiu de la Seu.

La responsabilitat iíteràría í d'il • lustració deis treballs que
es publiquen en el Butlletí correspon exclusivament als seus
respectius autors.
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