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PÒRTIC

— 7L CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, inspirat en Panlor
?aaap , í a la terra, ha treballat sempre pel ressorgirnent nacional,

dins el camp que li és propi.
Ara que la Pàtria ha recobrat les llibertats perdudes, avui que

l'estructuració del governament de Catalunya s'inicia, quan les
activitats ciutadanes han de convergir envers l'avaluació de totes
les possibilitats racials, el CENTRE, amatent com sempre als ne

-guits de l'hora, entre altres intensificacions de la seva obra, ha
volgut donar una nova empenta al seu portantveu. I heus ací que
ha donat al BUTLLETÍ una organització nova, eixida de l'experièn-
cia i plantejada en forma que permeti una nlajor varietat en el
text dins el màxim interès del contingut.

Amb això la tradició excursionística i cultural de la nostra
publicació no serà pas interrompuda en la seva trajectòria semi-
secular, anem només a accentuar-la, a rejovenir-la, a enlairar-la.
Ambicionem, però, que un día, després d'una marxa ascensional
continuada, el nostre BUTLLETÍ arribarà a ésser el Magazine de
¡'excursionisme català, la revista mostradora de les belleses í re-
cords de Catalunya, ]'estimuladora de les gestes intrèpides per
mar i muntanya de les joventuts catalanes, la incitadora dels es-
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guards i dels esperits envers les meravelles del món. Però no s'a-
vançarà ni a salts ni a gambades; l'excursionista sap que per anar
lluny cal fer vía pas a pas.

Aquest número inicia la nova etapa amb algunes reformes per
a remarcar-la. El BUTLLETÍ de març, dedicat als esports de la neu,
serà una mostra dels números monogràfics que de tant en tant
donarem. Ultra els treballs corrents, tenim en cartera treballs
d'excursionisme exòtic deguts a catalans que viuen a l'estranger
o hi han fet estada; guardem estudis originals que seran noves
aportacions vulgaritza dores per al coneixement de la nostra terra
i del nostre passat. Comptem, doncs, ja des d'ara amb materials
per a anar endavant en els propòsits anunciats; però no és tot el
que cal. Per al profit de l'excursionisme, per a l'enaltiment ascen-
sional de l'obra de] CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, per al
millor servei de les noves necessitats de la Pàtria, cal que el
BUTLLETÍ no solament arríbi a les Llars de tots els socis, sinó que
estigui on hi hagi un excursionista, un turista; que no manqui en
cap entitat catalana.

Des d'ara podem assegurar que si comptem amb aquest suport
collectiu, el BUTLLETÍ prendrà gran volada.

Excursió a Santa Coloma,
Guímerà í Cervera (1)

LA vila de Santa Coloma de Queralt fou visitada per l'Associa-
ció Catalanista d'Excursions Científiques el 24 de juny de

1880 (2).
Santa Coloma de Queralt és una de les poblacions més impor-

tants de la Segarra, al centre de la qual està situada. La història
d'aquesta vila ha estat estudiada per Mossèn Joan Segura i Valls,
Pvre.; i ara, de poc, la seva part monumental es pot veure en la
novella publicació Àlbum Meravella (3).

(1) Excursió col lectiva de les Seccions d'Arqueologia, Esports de Muntanya i Fotogra-
fia, efectuada el dia 23 d'octubre de 1932.

(2) Vegeu L'Excursionista, any III, núm. 20, p. 455. Hi assist ;ren els senyors C. A. Tor-
ras, Garcia Vilamala, Aulèstia, Guasch, Faura, Mariezcurrena i Aroles.

(3) Volum IV. 1931.
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L'església de Santa Maria de Bell-lloc, dita també de la Mercé,
és l'únic que se salvà de la total destrucció del convent de Pares
Mercedarís, fundat en 1307. Aquest monument es troba situat a les
afores de la vila. Les reformes que ha sofert l'església, especial-
ment en l'interior, l'han privat del seu vell carácter. Conservada,
la façana primitiva, aquesta té el major interès (1). És un exquisit
exemplar de l'art romànic dels seus últims temps. Per tant, creiem
equivocada I'opiníó de Mossèn Segura, el qual atribueix la nau i
la façana de Santa Maria de Bell-lloc al segle xi, error justifi-
cable en els temps en qué es publicà l'obra esmentada en la nota.
Aquest autor publica un document del 1270, del qual resulta que.
abans de la fundació del convent de la Mercé existía en l'església
de Bell-lloc una comunitat religiosa, composta d'homes i dones, co-
mun í tat doble, com fou el convent de Pedralbes (Sarrià). No obs-
tant, Mossèn Segura creu que no era un convent pròpiament dit,
sinó una comunitat religiosa o reunió de persones piadoses (puix
hi eren admesos els casats), que prenien el nom de donats o con-
versos. La fundació d'aquesta casa religiosa s'atribueix als comtes
del Queralt, si bé no exclusivament.

En el braç esquerre del creuer de l'església es conserva un se-
pulcre gòtic d'alabastre, a les tapes de] qual hi ha les estàtues ja-
cents d'un cavaller i una dama. A les cares hí ha escenes funerà-
ries í diversos escuts, amb el lleó de Queralt.

Del claustre gòtic, del qual fa esment Mossèn Segura, com de
les altres dependències, no queda ni el més petit rastre. Migrades
ruïnes no donen idea del que fou antic convent.

Església major de Santa Coloma

L'església parroquial se suposa que fou començada a edificar el
segle xtli. L'obra continuaría sense gran pressa, com se solía fer en
aquestes construccions, puix, en 1415, o poc abans, una senyora
anomenada Matea d'Alsamora deixava part dels seus béns per a la
continuació de 1'esglésía í campanar. En 1451, Francesc Llorens or-
denà igualment un llegat per a les obres de la creuhera de la iglesia.
Els treballs continuaren en el segle xvi, en què es treballava en la
coberta del temple, el qual s'acabà l'any 1631. Per aquestes dades,
hom pot comprendre la manca d'unitat en la construcció, puix com-

(3) Es troba reproduïda en I'AIbum Pintoresch Monumental de Catalunya, 2.° collecció.
any 1879, publicat per l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques. Article escrit per
Antoni Aulèstia i Pijoan.
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prèn des de ]'estil ogival primar i fins a la seva desaparició. No
obstant, el conjunt de la fábrica no está mancat de grandiositat.

Forma una sola nau, que acaba en l'absis poligonal, illuminada
per airosos finestrals. El mestre de l'obra en 1400 era Arnau de
Solsona.

La joia de l'església de Santa Coloma és, sens dubte, l'altar de
Sant Llorenç, el qual es conserva a la capella de Santa Creu. És

treballat en alabastre, forma requadros amb diverses històries, i
flanqueja la imatge del Sant Diaca, que ocupa el centre del retaule.

El feren construir Elisendis í el seu espòs, Pere Ferrer, senyors, en
part, del lloc de Civit i de Bordell, segons un testament de 30 de
juny de 1390. Esculpí tan rica obra En Jordi de Déu.

Dels antics retaules no se'n conserva cap; és possible que es
destruïssin en l'incendi que sofrí l'església el día 27 de desembre
de 1731.

De la part exterior del temple criden l'atenció el campanar ma-
jor, 1 un altre de proporcions més reduïdes i de línies elegantíssi-
mes. La primitiva porta principal de 1'esglésía, el 1577 fou destruïda
en part, í el que en resta està amagat per l'obra que aleshores s'hi
féu. Es mutilaren els capitells i les columnetes, les imatges de Sant
Pau i de Santa Colonia, les quals decoraven la porta; solament es
conserva, molt malmesa, la imatge de Sant Pere.

S'obtingueren algunes fotografies de la font dels Comtes, a l'en-
trada de la vila. De passada observàrem alguns carrers porticats
i moltes cases típiques; en algunes d'elles són de notar especial-
ment les baranes del balcó, obres exquisides de serrallería, dels
segles xvii i xviii. No molt lluny de la font esmentada (la qual, amb
la creu de terme que té al costat, forma un conjunt molt artístic)
existeix la Casa senyorial que fou dels comtes de Santa Coloma
(de propietat particular), la qual, si bé en el seu exterior conserva
cert aspecte senyoríal, segons ens informaren, l'interior de l'edifici
ha perdut el seu antic caràcter.

La manca de temps ens privà de visitar la que fou casa palau
dels comtes, í no podem afirmar si s'hi conserva el retaule gòtic
i les altres antiguitats que hi havia.

Guimerà

Des de la comtal vila anàrem a visitar Guimerà, passant per
Savallà i Vallfogona de Riucorb. Crida poc l'atenció aquesta part
de la comarca segarreuca pels seus paisatges , generalment escas-
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sos d'arbres i de panorames; de manera, que el seu major interés
rau en el marcat típisme de moltes de les seves poblacions. Una
d'aquestes, és Guimerà. Està situat a la vora del riu Corb. De pri-
mer antuvi ja crida l'atenció la seva estranya posició, puix les ca-
ses semblen talment enganxades al vessant d'un turó, amb pinto-
resca barreja. Coronen l'atapeït conjunt l'església parroquial i les
ruïnes del castell, de les quals s'alça una mig partida torre que les
domina. Enfilant-se materialment pels carrers, hom resta sorprès de
l'aspecte que tots presenten,puix sembla com si l'hagués compost un
expertíssim artista pintor escenògraf, o un arquitecte arqueòleg. Les
irregularitats del terrer donen perspectives i punts de vista d'uns
efectes ínteressantíssíms. Els arcs, els porxos, les cases, els portals,
tot és tan típic, harmonitzat per la negrosa tonalitat que els segles
han pintat ais murs dels edificis. Cap esforç de la imaginació no és
necessari per a figurar-se que el temps «s'ha deturat» en aquells
carrers tortuosos, estrets i costeruts, í en les misterioses voltes i
reduïdes places, on juga la claror escassa, que arreu traspua, amb
els batents de sol i sombra que donen al conjunt variats quadres
d'una espontània bellesa.

L'església parroquial i les ruïnes de] castell, que té properes,
des de la part alta del taró, en què s'assenten, dominen la població
la qual s'arrauleix, arrupida, sota aquelles construccions, record
del temps pretèrit.

L'església actual no és la que, dedicada a Santa María, es cons-
truí al costat de l'antic castell. Devia resultar petita; així és que a
les primeries del segle xiv fou bastida la que perdura. Fou coste-
jada en part pels nobles senyors Guerau Alemany í la seva esposa
Guévara de Rocabertí. A la portada hi ha els senyals heràldics
d'aquests fundadors, senyals els quals decoren els capitells de les
columnes que sostenen les ogives de l'artística porta. Aquesta, amb
el finestral que la surmonta, el qual campeja en el mur format de
carreus ben paramentats, formen la façana de severes línies. L'in-
terior és d'una sola nau, d'enlairada volta; la seva grandiositat
produeix un bell efecte, que contrasta en certa manera amb l'as-
pecte rònec de les construccions que s'esglaonen fins arribar al
senyoríal temple. EIs retaules pertanyen a l'època en qué el bar-
roquisme ornà la major part de les nostres esglésies.

Guardades en un recó d'una de les capelles laterals notàrem unes
pedres esculpides, amb figures i escuts (les ales í pinyes heràldiques
de les cases Alemany i Pinós), segurament procedents d'algun se-
pulcre. Recollits i ajuntats els fragments, en treguérem fotografies.
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Properes a l'església s'alcen dues creus de terme; l'una, darrera

el cementiri. Al pedestal hi ha una inscripció, de bells tipus ro-

mans, que perpetuen la memòria de Felip Primer, Vescomte de Gui-

merà. L'altra, no gaire lluny de la primera, s'alça destacant en
l'espai airosament la seva bella silueta, enfront del portal de la
vila, entre l'església i el castell. Aquestes creus foren erigides per
la noble família de Castre, l'escut de la qual està escarpellat en
les mateixes creus.

El que fou poderós castell de Guimerà ara és un informe con-
junt de ruïnes; es mantenen drets grans panys de les muralles i
algunes portes a més de la torre mig partida, í dominant les des-
troçades despulles de la que fou, amés d'una fortalesa, una sump-

tuosa morada senyoríal.
És de creure que en el lloc d'emplaçament del castell s'alçaria,

abans d'aquest, alguna força en defensa del territori conquistat. Al
Cartoral de Sant Cugat del Vallés, el qual conté escriptures del se-
gle ix, s'esmenta ja el lloc de Guimerà, patronímic, tal vegada, del
cavaller que per aprehensió, conquista o concessió comtal, el posseí
i repoblà les terres properes. Almenys, ja en la primera meitat del
segle xn s'hi pogué fer estada pacíficament, puix que hi existia la
parròquia, subjecta a l'església de Tarragona, en virtut de la Butlla
d'Anastasí IV de 25 de març de 1154.

Té el major interès, i és cosa curiosa, conèixer la distribució del
castell com a estatge dels senyors, puix que poc sabem de la inti-
mitat d'aquestes cases nobles desaparegudes. Per mitjà dels inven-
taris notarials hoin pot reconstruir mentalment la disposició d'a-
questes construccions medievals, en les quals es reunien els ele-
ments dels castells, dels palaus i de les masies.

A la planta baixa, després del portal d'entrada (que es conserva),
hi havia un pati descobert, on existia la cisterna i el safareig. (És
la típica disposició dels casals antics de la nostra terra). A ]'una
banda del pati, el celler, amb dos departaments, i a ]'altra, l'estable,
la botiga o magatzem de grans í una rebotiga o rebost per a dipo-
sitar els fruits del delme o de les prestacions en espècíe dels súbdits
terrassans. Vorer a l'escala, la qua], com totes, era construida a cel
obert en dit pati, hi havia el trull o cambra oliera, í al replà de
mitja escala, el pastador. Al pis principal hi havia vuit cambres i,
a més, el menjador, la cuina, el rebost í el saló. A la golfa, el guar-
da-robes, i, damunt de tot, un terrat, sobre el qual s'enlairava la
torre de guaita. Creu l'historiador del Castell de Guimerà que els
finestrals forans eren romànics f dividits en columnetes capça]ades
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amb capitells artísticament esculturats amb variats motius florals
de llacería, de fauna, etc. (dels quals es conserven bons exemplars
en molts llocs). Alguns d'aquells capitells es guarden encara a les
cases particulars del poble. Al pis principal del castell hi havia l'o-
ratori o capella privada dels senyors, de la qual fa esment un in-
ventari del 1481, en relacionar les robes i altres coses litúrgiques
que contenia.

En aquest particular, això és, dels mobles, robes, joies i, en ge-
neral de tot el parament de casa, és interessant la recensió que es
relacionen en els inventaris. Entre aquests s'assenyala especialment
l'inventari que prengué a la seva mort el noble senyor Bernat Gal-
ceran de Pinós (26 d'abril de 1402). D'ell es desprèn que la sump-
tuositat i la riquesa no eren estranyes a la senyoria] mansió de
Guimerà, puix s'hi consignen diversos objectes d'argent per al ser-
vei de taula, mobles de luxe, robes de riques estofes, tapissos per
a empalíar les parets de les cambres, draps de paret pintats amb
diverses figures, llits amb tot el necessari (matalassos, llençols, co-
brellits, cortines), catifes, grans arquibancs, bancals, etc.

De tanta riquesa solament resta el record contingut en els do-
cuments de l'època, l'únic que s'ha salvat. Abandonat el castell, des
de mitjan del segle passat (que tantes ruines causà a la nostra
terra), un subjecte resident a Madrid, completament desconegut al
poble, ostenta el títol de comte de Guimerà. L'abandó i els agents
atmosfèrics ho han destruït tot, i els habitants del poble han com-
pletat l'acció d'aquells. Un tros del mur del Nord i la mig partida
torre és l'únic que recorda la forta muralla que en els segles xin
i xv feren construir o restaurar els Alemanys i els Pinós, senyors
de Guimerà. Dels esmentats nobles són els portals de Llevant í de
Ponent que es conserven, en els quals campegen els escuts amb les
ales í les pinyes, senyals heràldics de les esmentades famílies. El
1393 es construí la muralla que uneix l'església amb el castell, i en
el segle xvi s'obrí un altre portal per Guillem Ramon de Castre í
de Pinós.

En l'esmentada centúria, la població, com moltes de Catalunya,
fruiría un període de prosperitat, per quant no solament s'hi cons-
truïren diverses cases, com revela llur estil arquitectònic, sinó que
també es repararen els portals de les muralles, reforçats amb tor-
res de defensa, de les quals queden vestigis. A les darreries del se-
gle xv i en el següent, es feren també importants obres i transfor-
macions al castell.

El domini feudal del castell í lloc de Guimerà pot fíxar-se en el
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segle XI, quan aquella banda de la Sagarra fou del tot lliurada de
sarraïns, els quals ocupaven, la vall d'Alfredi. En documents dels

anys 1038 i 1077 es fa esment del castrí de Guimeranis com una de
les afrontacions del lloc de Forès i del castell de l'Ametlla.

Per casaments, entroncaments familiars i vendes els dominis

de Guimerà, en el decurs dels segles, passaren successivament a
les nobles cases de Cervelló Alemany, Pinós Castre, Erill, Sentme-

nat í Ixart. Això fa que, com hem dit, tal vegada Factual posseïdor

no es recorda on rau Guimerà.

Cervera

La darrera part de l'excursió fou dedicada a visitar la històrica

capital de la Sagarra, la ciutat de Cervera.
Una de les curiositats més atractives d'aquesta important pobla-

ció és Sant Pere el Gros, església rotonda, coneguda també per
Sant Pere dels Gots. Es troba als afores de la població, al peu del
rierol Cervera í a prop del molí del Grau. Aquesta ínteressant
construcció és l'úníc que resta d'una primitiva cellula monacal, que
pertanyé al monestir de Ripoll. La fundació de l'esmentada casa
religiosa data de l'any 1081, í foren els seus fundadors Ramon Gui-
llem de Cervera í la seva muller Arsendis. Sembla que subsistí fins
que en els dies luctuosos de la guerra de Successió fou del tot des-
truïda; restà solament en peu l'esglesiola. Aquesta típica església
rotonda estigué en perú]] d'ésser enderrocada, i degut a les gestions
de la nostra primera associació excursionista s'obtingué de l'auto-
ritat eclesiástica la seva conservació.

En dirigir-se a la ciutat, hom passa pel costat de l'església de
Santa Magdalena, situada a la banda oposada a Sant Pere el Gros.
És una construcció del segle XIII o primers del xiv, abandonada i
en ímminent ruïna. Té una elegant portada, i aíxopluga les arqua-
cions í el timpà de la porta, on hi ha la imatge de la Santa, muti-
lada. L'església és d'una sola nau, amb volta de creuera, i en molts
indrets dels murs exteriors els carreus presenten la particularitat
d'ésser encoixínats, no llisos, com és el niés comú en l'aparell
dels edificis medievals. Hom diu que Guillem Ramon Bertran dels
Arcs fundà aquesta església, o que hi fundà un benefici; és més
probable que ho fos per la ciutat, puix al dintel] de la porta hi ha
l'escut partit en dos quarters, en un dels quals hi ha el cérvol i en
l'altre les barres. En aquest temple hi hagué un retaule, costejat
pel municipi l'any 1459, í la mateixa església fou destinada a les
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GUIMERÀ: LA I'LAÇA

ç1. ,1. M. Oulleru

UUIUERA: U\ ASPECTE DELS CARRENS DE LA ?ART ALTA
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pràctiques piadoses dels rnesells; per això fou dedicada a la ger-
mana de Sant Llàtzer.

Dels portals í muralles que tancaven la ciutat, tot confós i bar-
rejat amb les modernes construccions, poc resta en peu que cridi
l'atenció.

Seguidament passàrem a visitar la Universitat de Felip V.
Per una d'aquestes paradoxes de què está plena la Història,

resulta evident i provadíssim que, correlativament amb les tiràni-
ques disposicions del primer Borbó contra Catalunya, inspira-
des per un rigorós esperit de venjança í de càstig, quan tot el que
formava el patrimon i espiritual de la nostra terra s'esquarterava
í queia misèrrimament, a Cervera, en el segur recer de la Universi

-tat, es conservà vigorós l'esperit vernacle sota el caliu que restà
vivent més d'un segle. Uns homes eminents, representants ge

-nuïns de l'ànima catalana, continuaren la vella tradícíó íntellectual
de Catalunya. La pèrdua de les llibertats polítiques no produí, cer-
tament, una solució de continuïtat en la part espiritual, sostinguda
i defensada per les grans figures de Josep Finestres, Montalvo, Ra-
mon Llàtzer de Don, els PP. Ferrussola, Larraz, Masdeu, Caresmar
i Pascual, Vega de Sentmenat, Ripoll, Mirambell, Salat, Torres
Amat, Campmany, els Bofarull, Cabanyes, Balines, Milà i Fonta-
nals i altres continuadors del célebre collegi barceloní de Corde-
lles; tots, professors i estudiants, catalans de la Inés pura soca.
Aquestes ànimes exquisides a Cervera covaren, durant una centú-
ria i mítja, la nostra Renaixença espiritual, que esclatà esponerosa
en la primera meitat del segle XIX i de la qual encara la generació
actual s'aprofita, i vulgui Déu que, barroerament, no la malmetí!...

Amb certa emoció, plena de respecte per al record d'aquelles
grans figures, seguírem les dependències de l'edifici. Aquest, exte-
riorment i interiorment, presenta totes les característiques del Bar-

roquisme, que dominava a l'època en què es construí la grandiosa
fábrica.

El que crida Inés l'atenció és la capella, en el seu temps Teatre
Major, essent el millor d'ella el retaule i la cúpula. El 1777
aquell fou encomanat a l'escultor nianresá Jaume Padró, al qual

es cregué el més hàbil de la província, segons hom digué en temps

de confiar-li l'obra, í que ha estat qualificat de Salcillo catalán per
un crític d'Art. És un bellíssínr exemplar del barroc català, exempt

de les exageracions d'aquell estil. Els materials emprats en l'obra

palesen la seva riquesa material. L'altar és d'alabastre blanc, de
Sarreal; els marbres de les columnes i plafons del retaule proce-
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deixen de les pedreres de Tarragona i Tortosa; els escuts, repises
í altres elements decoratius són d'alabastre blanc de Segará.

Al mateix escultor Padró és deguda l'obra de la cúpula, aca-
bada en 1787. Magníficament decorada, amb les estàtues dels Evan-
gelistes i grups d'angelons, és una de les més sumptuoses obres
que el Barroquisme deixà a Catalunya, i és més ponderada que la
de l'església de Sant Feliu de Codines, a la qual, en certs punts, se
la compara.

La capella universitària está formada per tres espaioses naus,

dividides per sis esvelts pilars, els quals, per mitjà d'arcs de mig

punt, aixequen l'elevadíssima volta d'aresta.
Mereix especíalíssim esment la imatge titular, la immaculada,

superba escultura, alta d'1'75 metres, d'un sol bloc alabastrí. Els
grups escultòrics de l'altar, cúpula i retaule són, realment, una
manifestació espléndida de 1'estíl barroc català, la superació del
qual solament es troba en l'església de Betlem, de Barcelona.

No ens detindrem a donar una idea de la profanació i depreda-
cions sofertes durant 42 anys per la Universitat, a conseqüència
del trasllat a Barcelona de l'Acadèmia cerverina, í els diversos
destins que tingué (des de caserna a presidil). Sortosament fou
treta d'aquesta misèrrima situació per haver demanat que fos
lliurat l'edifici a la catalaníssíma Congregació de PP. Missioners
del Cor de Maria, la qual, per concessió de l'Estat en 22 de
rnaíg de 1887, en té la possessió en usdefruit. A poc d'haver-s'hi
establert els PP. Missioners, començaren les obres de reparació
í consolidació greument compromesa del maltractat monument.
Els Museus d'Antiguitats i d'Història Natural són obra dels savis
arqueòlegs P. Francesc Noval i P. Antoni Pueyo.

L'església de Sant Antoni Abat, ¡inmediata a la Universitat,
crida l'atenció per la seva portada, obra del 1787, i no per la seva
bellesa, sinó pel pèssim gust que hi domina, puix és una barreja
d'elements renaixentistes, combinats d'una manera lamentable, se-
gurament aprofitats d'una altra construcció, puix s'hi pot veure la
data del 1598. Les imatges, relleus i altres detalls escultòrics no
desdiuen de la resta, estèticament considerats. Aquesta església
fou del convent dels PP. Antonians, els quals tingueren cura dels
malalts atacats del foc sagrat (erisipela?).

L'ínteríor de l'església, arquitectònicament és poc interessant.
No pertany al 1374, any en el qual foren consagrats els altars i el
cementiri de l'església, segons la làpida que hi existeix. La fundació
del convent antoníà fou en 1278. La reedificació de l'edifici, en el se-
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gle passat, li ha tret el seu primitiu caràcter, i a penes sí es poden
veure els elements que encara resten de la construcció anterior.

El propòsit principal, sí no únic, que ens obligà a visitar l'es-
glésia (le Sant Antoni Abat és la devotíssíma imatge de Jesús Cru-
cificat que es venera a l'altar major. És indubtablement una de
les millors representacions del Crucifix pertanyents al segle xiv
que es conserven a Catalunya. D'un realisme impressionant és la
testa, en la qual l'artista que l'esculpí expressà el que podia repre-
sentar els majors sofriments morals i físics. El pit enfonsat i la ma

-gror d'aquell cos turmentat, representa amb profunda emoció el
Vir Dolorum, í sembla que de la boca mig oberta acaba de sortir
la darrera de les Set Paraules que el Salvador proferí en la Creu:
Consumrnatum est.

La comanadoría de Sant Antoni Abat de Cervera, tenía per
sufragània la de Barcelona, fundada per F. Guido de Vianchía, en
1434. En la nostra ciutat es conserva l'església i el pòrtic, avui
restaurats per tal de reparar-los dels danys causats per l'incendi
que la bèstia humana desenfrenada infligí a les esmentades cons

-truccions en la setmana de juliol de 1909, desgràcia en la qual fou
destruït l'admirable retaule del gran pintor vuitcentista Jaume
Huguet.

Ens causà sorpresa, per les seves majestuoses proporcíons, la
Casa de la Ciutat de Cervera. Al fons d'una esbarjosa plaça, amb
pòrtics que li donen un típic caràcter, es desenrotlla amplament la
façana de la Casa municipal, que sembla més un palau senyorial
que no pas el que realment és. Contribueix al bell aspecte de l'edi-
fici l'alt campanar de l'església de Santa Maria, el qual enlaira la
seva robusta massa destacant -se airosa per damunt de l'edifici co-
munal. Superb conjunt, que malgrat pertànyer a èpoques distintes
i a diferents serveis, no es desentonen ni es destorben mútuament
tan heterogènies construccions.

Aquesta façana no fa recordar, certament, l'època en qué fou
constituïda la primitiva corporació municipal de Cervera, o sia, la
Confraria. En 1182, Alfons I d'Aragó facultà els veïns de la ciu-
tat que la formessin per al Govern de la Comunitat, convertida
en municipi durant el regnat de Jaume I. En l'emplaçament de l'ac-
tual Casa de la Ciutat existía, en el segle xiv, la Sala de 1a Paeria,
on es reunien els paers, la qual estaria emplaçada entre l'església
i la plaça del Mercadal. Aleshores l'església í la torre de les cam-
panes no estarien, com ara, tan ajuntades, puix els esmentats edi-
ficis quedarien separats a profit de la visualitat respectiva. Consta
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que fou construïda en la darrera desena del segle xv, i fon autor
de la traça un mestre picapedrer de Bretanya anomenat Martí
Imor. Un mestre cerverí, En Joan Barrufet, executà l'obra projec-
tada. Res no queda de l'obra de 1'auy 1490, la qual, segons re-
sulta de la seva descripció en els documents, tindria el caràcter

dominant de les construccions de la decadència de l'estil ogival,

o solament amb elements del gust renaixent. La façana, en la seva

part inferior, tenia un pòrtic format per tres arcades surmontades
d'un ampit í entaulanlent, amb sis finestres o claustrons formats de
columnes sísavades, amb els basaments, capitells í arcs correspo-

nents. Un pis superior, acusat per un nou ampit cornisat, així

rnateix devia claraboiar-se amb arquacions de claustre, defensades

per l'ample ràfec de la teulada.
Destruïda l'obra de l'Imor i d'En Barrufet, a les darreries del

segle xvii fou construïda la casa que avui perdura, obra de l'escul-

tor Francesc Roig, el qual seguí els cànons del Barroquisme, que
aleshores dominaven, sí bé dintre de la ponderació i equilibri ca-
racterístic d'aquest estil a Catalunya.

El que crida més l'atenció de la façana de la Casa de la Cíutat
(notable, d'altra banda, per la noble simetria dels seus elements:
portal adovellat, finestrals-balconades bessones, frontó trencat
í avolutat, on campeja el gran escut de Cervera), són les figures
humanes de mig cos, les quals, tot fent el servei de mènsules,
sostenen les llosanes de les tres balconades. Aquestes figures,
totes diferents, si bé son grotesques no arriben a ésser caricatures,
i recorden algunes gàrgoles dels edificis medievals, en les quals,
a voltes, es ridicularitzaven certs personatges. No volent supo-
sar que a tal objecte obeeixin les figures de sota els balcons de la
Casa municipal. Sembla que les figures de la balconada central
volen representar els cinc sentits corporals; les altres, figuren sol-
dats, pagesos, vells, dones, etc. de totes les edats í categories.
¿Són retrats de ciutadans cerverins que l'escultor, En Francesc
Puig (1680), tingué la «pensada» de ridícularitzar, subjectant -los
a l'humiliant servei que representen?

Durant el segle xvlii la Casa de la Ciutat degué sofrir algunes
modificacions i engrandiments, i es confiaren les obres a Jaume
Padró, el qual hagué de respectar la disposició de la façana,
puix solament fou eíxamplada de manera que no es nota la modi-
ficació que sofrí. A la porta nova es consigna l'any 1786, i d'aquest
temps són les cinc últimes figures o bastaixos, com diu el docu-
ment referent a les obres d'engrandiment de l'edifici, probablement
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obrades per Jaume Padró, i que representen dos homes que xiulen,
un carceller i dos homes Inanillats; aquestes figures alludeixen a la
destinació que es donà a la part baixa de l'edifici engrandit, o sia, a
presons.

L'església parroquial de Santa Maria

Malgrat l'escassa claror de l'hora en què visitàrem el magnífic
temple, poguérem fer-nos càrrec de la seva grandiositat, augmen-
tada per la nostra ímagínació quant a les parts que restaveri ja
embolcallades per la fosca. La sorpresa de trobar-nos en una es-
glésia d'aspecte catedralící es degué, a més de l'hora, a la circums-
tància que la massa exterior de la superba fàbrica queda amagada
gairebé del tot, per trobar-se corn formant un sol edifici amb la
Casa de la Ciulat, i per tenir afegides a les parets foranes diverses
construccions, que la priven de tota perspectiva. De l'absis, en la
seva part niés antiga, tot just es veu el tros o murs que ocupen
dues capelles, mentre, per damunt, s'albira la part superior del
campanar. Els contraforts, que queden lliures, mostren les restes
de les estàtues i els dosserets que les cobricelaven, destruïts per la
mala qualitat de la pedra, que la humitat ha destruït.

Començada la fàbrica actual dins del segie xiii, l'arquitectura
que hi domina és dels segles xiv i xv, amb additaments molt pos-
teriors. És de tres naus, i l'altíssima volta sosté el doble rengle de
columnes. L'absis, amb la girola, és de gran elegància, i per ésser
les voltes de la nau que enclou el presbiteri més baixes que les de
les naus principals, li donen un moviment de línies i plans que,
amb els finestrals que perforen els murs, produeixen un conjunt de
bellíssim efecte. El transepie o nau transversal s'endinsa en els
seus extrems, í forma els braços de la creu, els quals acaben, a la
vegada, amb uns absis que serveixen de capelles, encertada dispo-
sició, perquè dóna major grandiositat a aquesta banda del temple.

Pels historiadors de Cervera sabem que els mestres Perull, Vall
-llebrera i Barrufet foren successivament els constructors de l'es-

glésia de Santa Maria; que les capelles estaven decorades amb re-
taules de pedra i de pintura; que hi treballaren l'imaginari Jordi
de Déu, Bernat, Pintor, Lluís Borrassà í el seu esclau Lluc, i d'al-
tres, i que les escultures del trascor, darrera l'altar major, són obra
de Jaume Padró, 1'eximi escultor que hi esculpí els bellíssims bus-
tos dels Apòstols.

La claror, extingida del tot, no ens permeté admirar les vidrie-
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res dels finestrals, les quals encara guarden vestigis de l'obra de
Nicolau de Malaya, mestre vidrier francés del segle xv, i de la que
féu poc després el mestre català Gili Fontanet.

La contrarietat soferta per raó del poc temps que destinàrem a
visitar l'església, quedà a bastament compensada per haver pogut

contemplar, amb tota felicitat, la bellíssima Madona Santa Ma-
ria, la qual és un dels millors exemplars d'ímatges que es conser-
ven a Catalunya. Pertany al segle xut. Sortosament, ha estat res-
taurada d'una manera que només mereix lloances, revestida dels

seus antics prestigis i despullada de les impròpies robes que la
cobrien. A inés, ha estat retornada al lloc honorífic que li corres-
ponia, puix gairebé estava amagada, en el modestíssim on estava.

Per a realitzar el trasllat, que en podríem dir de desagraví, fou
construït un riquíssím baldaqui romànic, obra que honora l'arqui-
tecte Francesc Folguera. No desdiu aquest cibori de l'ordre arqui

-tectònic del temple, ni destorba el bell conjunt format pels tres
arcs de les capelles absidials, els quals es destaquen lliurement
darrera de l'edicle. Aquesta obra moderna harmonitza amb les lí-
nies ogivals del conjunt, í sembla com si amorosament volgués
fer reviure el record de 1'esglesíola del Col] de les Sabines, san-
tuari primitiu de la Santa Imatge, que ha tornat a recobrar la pres

-tància i els honors que el culte, la tradició i l'art la hi reivindica-
ven. Hom creu, amb fonament, que fou la primera titular del temple
cerverí, sota 1'advocacíó de la Mare de Déu del C.o11 de les Sabi-
nes, anterior a l'actual església, on seria venerada mentre es cons-
truïa aquesta. De totes maneres, fins al segle xiv no sembla que li
hagués estat consagrat altar propi.

Els últims moments de què disposàrem els esmerçàrem, guiats
sempre pel nostre company Duran i Sanpere, a contemplar els se-
pulcres històrics que es conserven en les capelles absidials, i ens
fixàrem especialment en el que guarda les despulles de Berenguer
de Castelltort. La tapa del sarcòfag, la forma l'estàtua jacent del
cavaller, i al davant de la caixa campeja un relleu, en el qual hi ha
la Verge Maria, amb el Nen Jesús a la falda, rebent l'adoració de
tres personatges. Flanquegen aquest relleu els escuts de Castell-
tort, dintre d'uns cercles lobulats. Al fons de la fornícula que aixo-
pluga el monument funerari, hi ha un altre relleu, ple de figures,
el qual ve surniontat d'un grup format per una imatge i uns àngels
en oració. En altres capelles, també de l'absis, hi ha el sepulcre de
dos personatges, ambdós anomenats Ramon Serra, i el de Bernat
Major, tots ells bellament esculpíts i semblants als ja citats. El se-
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pulcre d'un dels esmentats Ramon Serra fou esculpit per Jordi de
Déu; de l'altre del mateix nom no se sap qui fou l'autor, i es
distingeix de l'esmentat perquè algun dels seus fragments són de
inillor rnà; crida l'atenció el relleu que té a la banda davantera de
la caixa, el qual representa la presentació del fidel a la Verge.

Sense detenir -nos a penes, donàrenl un cop d'ull a la capella
del Santíssim Misteri, oberta al braç esquerre del creuer de 1'es-
glésía. És una sumptuosa obra de l'any 1619, construïda en des-
agravi al sacríleg primer robatori de la relíquia del Lignum Cru-
cis. L'altar fou executat per Jaume Padró, célebre escultor man-
resà (1790), el qual tant a Cervera cona en altres esglésies de Cata-
lunya té obres de positiu mèrit.

El retorn a Barcelona l'efectuàrem per Montmaneu, Jorba, Igua-
lada, Castellolí, els Brucs, Collbató, Esparraguera, Olesa, Abrera,
Martorell, Sant Andreu de la Barca, Pallejà, Molins de Reí í Sant
Feliu.

Al mateix lloc de la sortida ens acomiadàrem els companys
que havíem pres part en tan interessant excursió. Eren les 21 ho-
res 1.5 m.

PELEGRÍ CASADES I GRAMATXES

Monsenyor de Carsalade

Catalunya ha perdut amb la mort del venerable Bisbe d'Elna-
Perpinyà, un dels homes que millor ha comprès la seva ànima.
Gascó de naixença, Monsenyor de Carsalade du Pont s'enamorà
de la terra rossellonesa i de la gent catalana, i es féu català de
cor. A nosaltres ens sembla ben nostre. La restauració del mones-
tir del Canigó és una gesta perdurable bastida en pedra. Els ex-
cursionistes ens en sentim emocionats cada vegada que ens enfi-
lem per la canal de Sant Martí. Sempre en passar-hi, hi veurem
el bisbe patriarcal que el tregué de les ruïnes. Per això avui en
homenatge piadós a la memòria del gran bisbe constructor - que
ens evoca la figura medieval de Sant Armengol - el CENTRE Ex-
CURSIONISTA DE CATALUNYA posa en aquestes pàgines, com a flors
sobre la seva tomba, la prosa del poeta rossellonès Josep Sebastià
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Pons, el qual ha tingut la gentilesa de trametre'ns per' al nostre
recordatori aquestes ratlles cordials.

M
/f ONSENYOR de Carsalade nodria uns pensaments d'un idea-

lisme tan generós, que es perdien en el límit del somni i que
temperava amb la seva natural finor. El model del gentilhome que
solament coneixent per la història, ell eus el renovava amb gran
vivacitat. Era Príncep de l'Església. I aquella enginyosa divisa
Salsus,non putresco guiava els actes de la seva vida. Ja declarava

en la seva primera lletra pastoral el seu desig de restaurar l'abadia

de Sant Martí del Canigó, i citava ]'elegia de Verdaguer en què el
Campanar de l'abadia respon en la nit negra al de Cuíxà.

La història d'aquesta restauració no ens emocionaria tant si el
prelat no hagués seguit la inspiració del poeta. Seria prou fàcil de
mostrar que ]'epopeia verdagueriana lí havia robat el cor. Ell ma-
teix m'ho deia, ja fa anys, en la mateixa plaça del monestír. Jo no
tenía aleshores la paciència d'admirar en tots els detalls un poema
massa ample, i pensava com avui que la paraula no pot lluitar
gaire amb l'extensió evocadora d'una simfonia. I això ho declarava
sense reflectir al meu noble interlocutor que ja s'enlairava amb
tota la seva bona fe en les regions del sublim: «Bé n'és d'encanta-
dor, deia Monsenyor, el preludi de] poema amb els cornamussaires
que hi fan dansar el joventl I res no és comparable a la magnifi-
cència del darrer cant. Solament el geni podia mostrar els monjos
i pavordes que pugen fins a les crestes, mentre que les encantades
es perden en les boires.» Jo volia defensar la causa de les encan-
tades, que són unes criatures admirables, í el bisbe ja no m'oïa.
Una visió seràfica el portava sempre enllà. Parlava, i el seu anell
traçava uns cèrcols d'ametista.

Així com així sempre ha estat difícil de viure en la llegenda.
Aquesta llei natural de l'amistat catalana que sempre s'és mantin-
guda molt viva a l'una i a l'altra banda dels morts, ve un dia que
sembla estranya. Tenim tants i tants motius d'ínquíetud que hom
s'enginya a descobrir-ne d'altres. Al Rosselló no sabríem que la
dictadura sotmetia els catalans a unes vexacions penoses, sí
aquestes vexacions no s'haguessin clarament manifestat part ençà
del Pireneu. Segurament Monsenyor de Carsalade veié amb sor-
presa que un govern inquiet prohibía el pas de la frontera a una
cobla, amb l'ocasió del Coronament de Nostra Senyora de Font
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(Arxiu del Club Excursionista de Gràcia)
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Romeu. Més tard encara, la innocència d'una campana fou mirada
com un perill. Ja feia temps que el Bisbe de Perpinyà volia tornar
la campana olotina al seu lloc primitiu que ocupava a Sant Martí.
Ell va saber amb estranyesa que un governador de Girona s'opo-
sava a l'esmentada restitució. Era refusar el pa de la llegenda al
vell bisbe que ja tenia un peu dins la tomba de la comtesa Guisla.
Ell va esperar amb paciència, fías que l'adveniment de la República
í de la Generalitat li varen permetre de realitzar el piadós projecte.
I en el darrer estiu de la seva vida, vingué la campana a cantar el
coronament de la seva obra entre els merlets de la torre canigo-
nenca. Diuen que aquell dia pronuncià amb una veu feble una al

-locució catalana que amb penes pogueren oir els qui el rodejaren.
Eren unes paraules senzilles i que brillaren com l'aigualera. Hom
pot pensar que una son tranquilla l'envaí després de tal diada. I
també hom creuria que aquella nit va oir a la porta de la cella els
tres cops de la maça avisadora de Sant Benet que avisa als reli-
giosos la proximitat de la mort.

J-S. PONS

El sepulcre romp. de Boades
L'obra dels =Amics de l'Art Vell.

D URANT el passat mes de juny, en el curs d'una excursió de
recerca arqueològíca, visitàrem, en companyia dels senyors

Puig i Cadafalch i Colomines, les restes que subsisteixen del mo-
numental sepulcre romà de La Torre del Breny, situat a les proxi-
mitats de Manresa. En la mateixa ocasió, els nostres amables
guíes manresans, el culte clergue Mossèn Valentí Santamaria i el
senyor Joan Símon ens indicaren l'existència, a uns dos quilò-
metres del monument esmentat, d'una altra sepultura romana, més
modesta, encara que també de notables proporcions í menys mal-
mesa per les injúries dels homes (diem les injúries dels homes i no
parlem de les nafres produïdes pel temps, posat que els monu-
ments antics pateixen i moren a mans dels homes, no per la pesan-
tor dels anys).

Aquest sepulcre nou, situat prop del caseriu de Boades, terme
municipal de Castellgalí, però en la ribera esquerra del Llobregat
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í més proper a Sant Vicenç de Castellet que no al cap del municipi,

era conegut de temps pels estudiosos manresans, però no havia

estat mai publicat ni degudament estudiat. La nostra visita ens féu

apreciar tot el seu interès i la seva conservació relativament satis-

factòria, que en permetia la restauració amb una despesa petita.

De totes maneres en la volta que cobria el sepulcre hí havia un
gran esvoranc; al damunt havia estat acumulada una quantitat

enorme de terra í pedres que, juntament amb moltes filades super-
posades a les parets, en desfiguraven totalment l'aspecte; un dels

angles, posat en fals, mancava de solidesa í havia determinat di-
verses esquerdes; per fi, en les parets de 1'E. i del W. havíeu estat

fets grossos esvorancs, un d'ells grollerament tapat i ]'altre con-
vertit en porta, fets de segur per a donar al vell recinte una utilitza-

ció molt altra que la primitiva. A més, el seu interior, destinat ara
a pallissa, resultava impracticable. El monument, d'una banda,
oferia un evident perill de destrucció i, d'altra, no podia ésser de-
gudament estudiat sense netejar -lo i excavar-lo, encara que no
crèiem que aquesta darrera tasca proporcionés cap troballa.

Si es recorda que els monuments d'aquesta classe són a Cata-
lunya (i fora d'ella) extremadament rars, fins al punt que a la nos-
tra terra com qui diu es poden comptar amb els dits de la mà, í
que encara alguns d'ells (per exemple el de Lloret de Mar i el d'Ai-
guaviva) estan talment desfets que la restauració és ja impossible,
és molt natural que els «Amics de l'Art Vell» pensessin que era
altament convenient conservar per al nostre patrimoni artístic i
històric el sepulcre de Boades, í que aquesta tasca queia de ple en
el camp de llur activitat.

En comunicar la nostra idea a Mossèn Santamaría, amb el prec
de fer les necessàries gestions prop del propietari del terreny en
què s'eleva el monument, no crèiem que la gestió dels «Amics»
hagués vingut tan al punt. Mossèn Santamaría, al zel i a l'activitat
del qual es pot ben dir que es deu no haver de lamentar la des-
trucció del sepulcre de Boades, ens comunicà immediatament que
la intervenció de la benemérita entitat era extraordinàriament ur-
gent. En efecte: el monument estava a punt d'ésser aterrat per tal
d'ampliar una pallissa que està construïda a la seva banda N., ja
que la grossa volta que el cobreix no permetia encabir-hi prou
munts de palla! I això, volien tenir-ho fet per la imminent batuda!
Tal volta sense les copioses pluges del juny i juliol, que ho endar-
reriren, ja hauríem arribat tard.

Després de laborioses gestions, en les quals de tota manera el



Sepulcre de Boades: Línies arquitecturals de la banda W.

EL SEPULCRE ROMÀ DE BOADES	 23

propietari senyor Vall de Vilaramó demostrà la millor bona vo-
luntat compatible amb els seus interessos materials, «Amics de
l'Art Vell» adquiriren per compra l'usdefruit del monument i el
compromís que mai més no s'atemptaria contra la seva integrítát.
Així pogueren emprendre'n la consolidació, í, amb l'extremada

prudència que els caracteritza, la restauració, la direcció dels tre-
balls de la qual ens fou encomanada.

El sepulcre de Boades és un edifici de planta quadrangular. Ex-
teriorment amida 5'10 per 5'60 ln., i interiorment, 390 per 360. Cor

-respon la mida menor externa a la major interna, degut que les
dues parets del N. i del S., que han de rebre l'empenta de la volta
són molt més grui-
xudes. La coberta	 -/
està formada per
una volta grassa,
l'extradós de la qual
forma doble vessant.
L'aparell de tot l'edi-
fici és la pedra me-
nuda, poc polidament
tallada í barrejada
amb molt de morter,
usat com fou en la
construcció el pro-
cediment de les em

-postades; excepte
una socolada ínfe-	 Escala t : loo
rior de grosses pe-
dres tallades i quatre carreus situats en la part inferior externa
dels angles. Exteriorment i ínteriorment totes les parets havien es-
tat enlluïdes. Una triple filada de rajols, de la qual quedaven prou
restes per a poder restituir-la, acusava les línies arquitectòniques
principals: pendents de la solera í coronisa en tot el contorn.

En buidar-lo, en cerca d'una possible resta que ens indiqués el
nivell de l'antic paviment, sota d'una enorme quantitat de terra
i pedres foren descobertes amb sorpresa quatre sitges de factura
completament ibérica i una fossa allargada, cavada igualment en
la terra compacta que forma el sòl natural. Les sitges, capriciosa-
ment distribuïdes, eren anteriors a l'erecció del monument romà,
posat que una d'elles quedava en part sota els fonaments. La fossa
tampoc no corresponia al monument, puix no solament no n'ocu-
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pava el centre, si-
nó que venia es-
biaixada í també
es ficava sota els

1-	 tonaments. De to-
j	 tes maneres era

y	 posterior a les sit-
ges, una de les

`--' quals tallava. La
fossa era buida, i
les sitges havien
estat buídades,
almenys, dues ve-
gades: la primera,
de segur, en fer
el sepulcre, data
en la qual ja de-
gué desaparèixer

Sepulcre de Boades: Secció transversal. Escala 1: 100	 el material que
solien contenir

aquestes cavítats quan estaven destinades a sepultura (cendres,
testos); l'altra vegada, en temps medievals, com ho testimoniava la
presència de terrissa d'aquella época en llur interior (juntament
amb alguns fragments de tègula romana). A pocs metres del sepul-
cre hem excavat dues sitges més, igualment buidades, de les quals,
juntament alnb terra i pedres, solament han eixit uns testos romans.

Tenim, doncs, un lloc ocupat de primer, probablement, per una
necròpolis ibérica de sitges, tipus sepulcral molt comú i força ben
conegut a Catalunya. En venir la romanització degueren seguir
fent-hi enterraments: la fossa allargada n'és una mostra. En un
cert moment, un ric romà (o, millor dit, un indígena romanitzat) es
féu erigir la grossa sepultura que els segles ens han conservat.
A la cara W. del monument és probable que hi hagués l'entrada,
que per dissort ha restat desfeta per un dels esvorancs que hem
esmentat. Per la nostra planta i talls es pot veure que existia un
arc del qual queden solament les arrencades. Tenia per objecte
aguantar un embigat que dividia l'edifici en dues cambres: superior
i inferior. És molt dubtós que aquest arc correspongui a la primi-
tiva construcció. Els seus materials difereixen dels que formen la
resta de l'edifici: está fet (en la part conservada) de pedres ben
tallades, unides únicament amb fang; a diferència de les pedres
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mal tallades i el fort
morter que són el
material bàsic de la
construcció. A més,
cas d'ésser antic, 
aquest arc hauria
correspost al centre
de la porta, el ma-	 s	 .------S Y --c r'r T .' - i.teíx si situem aques-	 ,- 
ta a la paret W. que	 ^^i ' 	 4Y'1,`^

a la paret E. I la por- 
ta solament podia
estar en una d'a-
questes parets per
exigir -ho així la for-
ma de la construc-
ció amb els frontons
en aquestes cares. (I
podríem afegir que	 Sepulcre de Boades: Secció longitudinal. Escala 1 : 100

en les dues altres
parets, íntegrament conservades, no hi ha cap senyal de porta (1).

En el frontó de la façana W., on hem suposat que hi havia la
porta, es veu encara un rebaix quadrangular, en què devia haver-

i^

Escala 1:100

Sepulcre de Boades: Planta i sitges situades a la banda S. amb llur projecció vertical.

(1) Plantes i Seccions del Servei d'Investigacions Arqueològiques de l'Institut d'Estudis
Catalans.
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hi la làpida o el bronze amb la dedicació del monument. No s ab em

el nom de la familia que allí dipositava els seus difunts, però sa-

bem on tenia el seu domicili. A un centenar de metres, en el lloc

on ara s'aixeca el caseriu de Boades, queden restes d'una villa que
devia ésser molt gran í molt sumptuosa. En el terreny propietat

del senyor Vilaseca se'n veu la romanalla Inés considerable: el tes

-ter d'una gran cambra acabada en forma absidial. Allí han apare-
gut restes de ceràmica romana, fina i grollera; de metall; d'altres

materials. A l'altre costat del camí que mena a la fàbrica de la
Companyia de Carbons Elèctrics, en unes vinyes, es prolonguen
les restes de la villa (que potser era tot un caseriu) í s'han desco-
bert gran nombre de parets i de paviments. El Servei d'Investiga-
c i ons arqueològiques de l'Institut d'Estudis Catalans ha fet un
estudi d'aquestes restes que ha estat continuat amb molt d'èxit pel
benemèrit Centre Excursionista Montserrat, de Manresa, que en-
cara treballa en aquell lloc.

«Amics de l'Art Vell» han consolidat el sepulcre, i les sitges
descobertes en el seu interior, perfectament preservades mercès
a aquesta feliç circumstància, han pogut ésser íntegrament conser-
vades. Joan Roure, prou conegut dels arqueòlegs catalans, ha exe-
cutat el treball amb la cura i l'amor que posa en les coses velles
confiades a les seves mans. La comissió delegada a Manresa dels
«Amics », presidida per Mossèn Santamaría, s'ha encarregat de la
custòdia del monument. Són munió els excursionistes i visitants
que ja s'hi han atansat, i els qui hem tingut la fortuna d'intervenir
en aquesta obra de rehabilitació arqueològica, hem restat encisats
dels nuclis cults i desinteressats que hi ha en les nostres viles i
ciutats, sempre disposats a la feina per la feina mateixa.

JOSEP DE C. SERRA-RÀFOLS

Vuít dies a Malníu (*)

N o recordo quin enamorat del nostre Pireneu ha dit que, a
semblança de les ovelles, si a ]'estiu no podia passar uns

dies a muntanya, sentia una recança tan profunda, que bé valia el
mal de migranya.

(') Treball distingit amb el premi en el Grup A del Concurs literari convocat per la Sec-
ció d'Esports de Muntanya.
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Jo, com ell, acostumat cada estivada a gojar-me en les prades
de vellut i pelfa, a saltar com l'isard per les tarteres í a abeurar-me
de la llum i de la immensitat de les címes solitàries, si un any no
podia esplaiar-me amb aquests delits, l'esperit em cauria dintre
l'enyorament i la nostàlgia.

El mal de l'amor
és ma l de migranya...

diu la cançó, i jo dic que la muntanya, que Pirene, és la nieva
amada eterna. Per a viure, l'amor necessita descobrir constantment
noves belleses en l'ésser amat. I Pirene ho és tant, de bella] Cada
dia té per a mi carícies í blaneses renovades. Cada día neixen din-
tre meu desigs i follies noves, i cada dia el meu amor serà més
ample i més gran, perquè la muntanya és bella i voluble.

Ara figureu -vos, volguts lectors, la joia que em donaren els
amics quan m'anunciaren el projecte de passar vuit dies de campa-
ment vora el llac de Malviu, arran de la nostra frontera.

Vuit dies de campament per mi volen dir vuit dies de fruir la
vida, tal com és en la seva nuesa descarnada; vuit dies de soledats,
de gaudis, de llum, de repòs; vuit dies que l'home no viu dels seus
records, sinó de les coses presents; vuit dies de cansaments per al
cos i de descans per a l'esperit.

Així és que un día (dels finals d'agost) en poques hores, fugíem
de la terra baixa; passàvem per la comtal Ripoll i la joiosa Ribes;
enfilàvem la collada de Toses, on la muntanya ens saludava amb
els seus bruels de tempesta, i arribàvem, ja dins la fosca de la nit,
a la bella Puigcerdà, per emprendre, a la novella albada, l'escala

-ment de la muntanya.
Però, a l'albada, plovia amb una pluja tan constant í menuda,

que fins ens féu témer algunes neus a les cimes. Aquesta temor
desaparegué envers vuit hores, que un raig de sol ens alegrava
quan ja decidíem de pujar, malgrat tot.

Mentre els uns es procuraven queviures, d'altres ens avançàrem
amb la resta de la impedimenta al poblet muntanyenc de Meranges
per tal de trobar mitjans de transport de les nostres coses. Aquests
afers volen temps, i no era abans de migdia que ens trobàvem
promptes a emprendre la pujada als llacs. Unes dues hores de pu-
jada ferma i aspra. Una carreta (la del <Nyínyu») i dues parelles de
bous ens portarien les nostres tendes i queviures fins a la Manega
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i d'allí al Campament, que diantre!... d'una faisó o altra ens ar-

ranjaríem.
A més, dues cavalleries (subratllo el mot perquè els meus lec-

tors jutgin sí un parell de rucs carregats de mosques, que amb

prou feines se sostenen, mereixen aquest nom pompós), la d'un

pastor í la del «Corretgeta», fent el nostre camí, pujarien car-

regades.
— Corretgeta! Porteu -me el gec amb el ruc, si us plau.

—Lluuuil Sí volgués portar gecs, que n'aniríem de carregats]

—Víts que us toc! Sí no em porteu l'americana...

— Què?...
—Me la portaré jo.
A fi de comptes, remugant carregava un pilot d'americanes, í

empreníem el pendent després d'haver menjat una mossada de pa
moré amb pernil del país: un sandwich de pagès.

En enfilar-nos muntanya amunt, passem pel davant de la ro-

mànica esglesíola, enlletgida per mans barroeres que volgueren

engrandir-la, que conté un bellíssim retaule gòtic, segurament del
segle xiv. Ens enlairem damunt mateix de les teulades del Llogar-

ret, í descobrim a cada moment nous horitzons sobre la vall de la
Cerdanya i l'abrupta serralada del Cadí, que ens barra el pas per
la banda del migdia.

Meranges (Meranegas en alguns documents del segle xi) és avui
un poblet muntanyenc... com tants i tants n'hi ha d'escampats en-
tre el brancam de Pirene.

En les fondalades, reguen els seus prats les aigües del Vall
-toba, que neix en aquell rosari de llacs que constellen la regió

i glacera dels Engorts.
Avui, sense comptar Girul i el raval, amb els quals forma un

municipi, no constarà pas més que d'una seixantena de focs.
En la vellúría pertanyia als Vescomtes de Cerdanya, í després

passà als de Castellbò. Més tard passà a poder del comte de Foix,
el qual hi tenia un castell avui desaparegut.

Tot això és Meranges.

S'ha fet nit. Al redós d'una foguera protegida per una roca ci-
clòpía, es veuen, poc més o menys, una dotzena d'homes illumínats
íntermítentment pels reflexos metàllics de les flames, que llengote-
gen al centre de la mitja rodona que formen. Més enllà, en la pla

-nella, en tot quant permet veure el besllum de la foguera, s'aixe-
quen les tendes del campament, sumides dintre la fosca.
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\ UIT DIES A MALNII': EL CAMPA\IENT PROP DE L'ESTANY

Ule..l. Unllert

VUIT DIES A \ IALNIU: PUIG PEDRÓS 1 LA (HAGA DE MERANGES
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Els homes som nosaltres.
El campament, el nostre.
Pel cel encara corren parracs de boira de la tamborinada que

ha descarregat a nit foscant, damunt nostre. Hem tingut el temps
just d'aixecar les tres tendes (que han de servir-nos per a dormir)
i entrar-hí dintre totes les mantes, armes i queviures. Demà arran-
jarem les restants.

D'arribada hem escollit un bell fons d'aiguavés, arran mateix
d'un rierol, on l'herba és gerda i grassa cona una prada. Davant
nostre, a un centenar de passes, comença l'obaga, que en aquesta
hora serva tot un lligam de misteris, sorolls, cruiximents i crits
fantàstics de la feram que surt dels cataus.

En la rodona, i mentre el sopar es cou, provem d'endevinar el
temps de demà. Demà?... Paraula evocadora de tresors ignots de
vida falaguera, de llum forta i d'alegria radiant que ens prometen
els estels brunyits i el retall de lluna quasi imperceptible que ens
revelen la serenor. Demà!... Jorn de cacera per dintre de l'obaga!
Vida de Campament! Repòs de l'esperit?

Després de sopar arrangem les tendes. Cadascun a la seva es-
campa les saques de palla, i, entre la polsaguera, la llanterna fa un
nimbe de claror que posa indecisió en totes les coses.

Encara restem uns moments comentant la rudesa de la jornada
i fent projectes per a l'endemà.

Després ens acotxem sota les mantes í cloem la tenda.
A poc a poc es fa el silenci.
A fora el fred és viu. En el cel hi ha un eixam d'estels, i el llac

n'és constellat.
Repòs.

De bell matí, En Cardona canta fora de les tendes. Tot just
clareja.

—Cardona, que no em deixes dormir!
—Apa, que és hora de llevar-se!
—Aneu a la porra!
—Al pati de l'ós1
Aquesta conversa surt de totes les tendes contra el matiner,

que tresca fent -nos el desdejuni. Ell ha sortit amb la seva: ens ha
desvetllat.

Fora de les tendes, ens rabegem amb l'aigua del rierol bo í age-
nollant-nos damunt l'herba gerrada. El fred apreta. Com que és el
primer, hom el sent més.



30	 BUTLLETI DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

Desdejunem, prenem les arnes, i a la cacera.
—Quins van amb els gossos?
—En Traserra i En Frederic.
—Ja tens la Blanca?
--I el Turc i el Moreno.
— Nosaltres tirarem els gossos per la Tartera gran.
—I nosaltres serem als colls de L'Home Mort i la Manega.

—Anem?
— Endavant!
Una hora després tots ens troben!, cada u segons el seu pas,

perduts dintre el bosc immens, entre una quietud en qué noniés
parlen els cruiximents de la pineda i els ocells que passen.

Ah! les llebres cons brunziran!
Fa poc que ha sortit el sol. L'aire és tan diàfan que la llum bat

esplendorosament damunt totes les coses. L'herba í el bosc sem-
blen fets de domàs, i la muntanya on s'esllavissen les tarteres és
un pa d'or que retalla la gran turquesa del firmament.

El clapir de la canilla em treu de la meva contemplació. Es van
atansant! La llebre ja corre] El pit em tremola un moment pensant
que vénen en la nieva direcció; però, un instant més i ressona un
tret... Qui serà ?... L'haurà morta? Els clapits callen. Probable és
que l'han abatuda.

I torna el silenci de les soledats. Tornen els moments en qué
l'home s'oblida de l'arma que porta als dits i no se sent el caçador
desapiadat, sense cap sentiment compassiu per a l'obra de la na-
tura que se li nostra davant, en la figura de la presa cobejada.
Llavors la grandesa del bosc infinit pel qual es filtren els raigs del
sol que l'omple de panys d'or, com si fos un altar barroc, capricio-
sament tallat, li desvetlla el sentiment i el torna poeta, i sent la
poesia que mai no sabrà dir, perquè és la flor de la poesia el que
el fibla, el que el corprèn. Fins que els clapits el desperten i apa-
reix de nou el caçador, ull alerta i vigilant.

Al cel encara tremolen els darrers estels de la nit, que nosaltres
ja tots sorn fora de les tendes, espavílats per la gebre del matí. En
el cainpament «La ciutat del Llac », nom sonor amb qué l'hem ba-
tejat, hi ha una animació extraordinària.

—Bon dia!—crida l'últim que surt de la tenda.
Els altres tots anem en doina; qui torrant una ]]esca de pa per

sucar -la amb oli i all; qui destapant pots de llet; qui escalfant el
café; per a tothom hi ha feina.
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Aquesta animació no és estranya, ja que per avui tenim fixada
una cacera d'isards pels Engorts i Puig Pedrós. Quin plaer! Ca-
cera i excursió tot en un día!...

Així és que, tot just comença a despuntar el sol, enfilem per la
Tartera per emprendre la travessia del pendent abrupte, clapat
d'herbeis i rocateres, que ens portarà al clot del Boual, clot del
Bou. Poden ésser-hi els isards, i per això, així que hi arribem, un
parell de nosaltres, acompanyats del pràctic, provem de sortir a
l'aguait, amagats entre penyes, tot deixant solament al descobert
els dos objectius misteriosos dels prismàtics. Amb quin daler, amb
quina afició els anem passejant pels munts de clapissa, pels her-
beis dels fondais, ansiosos de veure-hi les taques rosses dels isards
que pasturen!

Resseguim la fondalada sense profit, í després enfilem envers
els Engorts per la banda de Puig Pedrós. Tenim en panorama tot
l'enfilall de llacs i aiguamolls que posen unes taques de verdor
en la desolació de la muntanya nua. Tampoc no descobrim altra
cosa que un parell de caçadors o bé excursionistes, que hauran
esverat, ainb el seu pas, els cabirols que poguessin estar en aques-
ta conca.

Per això, mentre el pràctic va a esbrinar la vall de Canipcar-
dós, nosaltres aprofitem el temps per acabar d'assolir el Puig Pe-
drós. D'ací estant hi ha un tirat de bala.

L'esbart excursionista de la «Ciutat del Llac» hi fórem ahir, per
un mal temps de vent que no ens hi deixà reposar, i avui, com a
guies improvisats, hi acompanyem els nostres caçadors.

Així i tot jo resto embadalit pel panorama que es desclou al
meu entorn, amb un cercle d'horitzó, que a vegades els fills no
poden assolir. Tal és la llunyania, que ens hi posa un vel de tènue
boirina.

Al Nord tenim el formidable Carlit, que sembla que el puguem
abastar amb la mà, i, més a prop nostre encara, el bellíssim Puí-
morens, amb prats d'una verdor aigualida.

La meva mirada assoleix encara congestes de neu a l'entorn,
i en la llunyania, les geleres d'Aneto i Maleïdes que em desperten
una punta d'enveja.

I encara, pic d'Envalira, Fontfreda, Portella Blanca, Cadí, Pe-
guera, Montserrat, Puígmal, Canigó... Aturem la lletania d'aquest
rosari de noms que fan el tresor de la nieva Pàtria.

Catalunya tota s'estén sota la meva mirada d'adoració íntima,
precisament en els moments apoteòsics de renéixer en les seves
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llibertats! I jo em sento fort, en el cimal d'aquesta terra gloriosa
que han cantat poetes en el paroxisme de la seva inspiració, i han
engrandit tots els seus fills amb la força del treball í de la raó, que
és la suprema força...

En una de les fonts anònimes que amaga la muntanya en els

seus replecs, com un rossinyol entre la bardissa, fenc un mossec

durant el repòs del migdia.
Una volta reprès el camí, travessant unes mulleres esponjoses,

ens hein posat a vigilar, dissimulats entre unes roques d'una fon

-dalada, que fa en estimbar-se la serra Mascarelles i que es coneix

amb el nom significatiu i adequat de Forat Dolent.

El sol batía de ple, i en aquella hora quieta i silenciosa queia

una calina que aclaparava tota la natura.
Al fons, en les prades verdes, pasturava l'eugassada.

Jo em trobava a plaer, ajaçat entre les timbes de] pendent, es-
guardant, vigílant, endevinant quasi, el més petit moviment per les
tarteres.

—Mira-te'ls! Mira- te'ls! —ha fet algú.
—No us mogueu ni una engruna—ens ha recomanat el guía.
—On són?
—N'hi ha dos.
—A la tartera! Ara passen per la canal!... Ara són al cim d'a-

quella pedra... en aquell clap d'herbei...
—Ja els veig! Que són bonics!
Amb els binocles anava seguint llurs més petits moviments.
Eren dos isards plantats al cim d'una roca; la testa enlaire, en-

sumant un perill presentit; les banyes diminutes, corbades com dos
garfís de circ.

¿Heu vist mai res de més elegant, més adient a l'estètica sal-
vatge de la naturalesa crua de les tarteres, que uns cabirols plan-
tats damunt de les penyes, ull vigilant i orella alerta al més petit
brogit? A ma fe que no.

Jo els he vist de vegades, quan tot just poncellava el sol, pas-
turant al fons de la vall, vetllats sempre per un company, alegres
de la soledat, àgils, vius com una centella, entretenir-se escapçant
els brins de l'herba niés tendra, saltar confiats, fent uns jocs ma-
labars. Jo els he mirat acostar-se vora el rierol, abeurar-se en
l'aigua blanca de neu i d'escuma, i a la més lleugera remor brun-
zir com uns esperitats, allunyant -se del perill que unes voltes han
endevinat i d'altres han flairat en l'aire lleuger, no pas tant com
ells.
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La cacera fou esguerrada. Uns pastors inoportuns en els esve-
raren amb Ilurs ramades i amb Ilurs crits.

I retornem al campament maleint -los de inala manera. E1 caça-
dor, quan li esveren la presa que ja creu segura, no es fa càrrec
de cap contingència adversa. Havia d'ésser... i no ha estat. Millor
per a ells i pitjor per a nosaltres,

1 els dies d'esplai toquen al seu terme. S'han esvaït amb una
rapidesa enorme, i ens han deixat una font de records que ens om-
pliran de claror els jorns monòtons de l'hivern...

Adéu, aquells encisos dels prats constellats de ramades, aque-
lles converses amb els pastors, aquells gambirols de xals í vedells
en els pasturatges solitaris.

Adéu, aquelles vetllades de campament, passades entorn de la
foguera, contant -nos les nostres impressions; aquella vida mig
nòmada, mig sedentària, que ha estat la nostra felícitat.

Adéu, aquelles pesqueres del llac, en què el menys era el peix
que apressàvem, i el més, aquells entreteniments i les diversions
arran de l'aigua bellugadissa que l'oratjol inquietava. A l'hivern,
quin silenci, quina fredor, no pas de gel ni de neus, sinó de mort...

Adéu, les nits serenes, passades de cara als estels...
Adéu, salmòdies i cançons dels rierols...
Adéu, esbart de companys, d'amics que hem conviscut uns mo-

ments en la nostra vida... Demà ens esbarriarem cadascun en les
seves ocupacions, en els seus quefers... Tornarem a trobar-nos?
No ho sé; el que sé de cert és que les hores fruïdes no ens les
prendrà ningú! Quin consol en els moments amargsl

Matí de feina per a tothom.
Ja han arribat, el pastor i el «Corretgeta »... Aquesta volta amb

la «Marieta» (pobra dona), cadascú amb les someres, per baixar
-nos els paquets fins a Meranges.

—Pocs borriquets o Inassa fato tindrem per a combinar la bai-
xada.

—Prou que ho veig! —fa el pastor.
—Em voleu creure? - diu el «Corretgeta» - cadascú que espa-

vili amb el seu.
—Mala...! No ens feu renegar! Aquí tothoni s'ajuda!—li hem de

cridar; però ell va fent la seva.
S'ha carregat tot el que ha estat possible. D'una manera o al-

tra no hem deíxat res.
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Alguns hem baixat caçant.
Heni arribat a Meranges prop de migdia.

—Ens tocarà esperar prop d'una hora!—ens diuen els companys

que ja hí eren.
— Doncs?...
—No han arribat les càrregues.
Als pocs moments arriben el pastor i el seu company.

—I la Marieta?—fem nosaltres.
—S'ha quedat enrera —fa el pastor.
—Porta un ruc mig mort—escup el «Corretgeta ».
—Reí.ra! Ja l'heu deixada ?... I els companys que manquen?
—Amb ella— respon lacònicament. I afegeix: —Uuuui! Po c ar-

ribaran abans d'una hora. L'ase li queia, i la càrrega també.
1 restà fresc com sí tal cosa.
—Mala basca t'acori, «Corretgeta» II no l'heu ajudada?
I ens esguardava amb un aire mig cretí, mig embrutit, com vo-

lent-nos indicar que cap obligació no hi tenia.
—Quíns homes viuen en aquest poble!—diu algú.
— L'hora de passar comptes, són bons1—salta un altre.
— Em pensí que vàrem complir—ens diu el «Nyínyu», que era

vora nostre.
—Molt bé, que ho féreu, í pla n'estem contents. Però això no es

fa. Deíxar una dona sola, per la muntanya!...
La raó els pren, menys al «Corretgeta », que encara mig riu amb

l'aire de qui ens ha jugat una mala passada.
—Una altra vegada no ens hi prendreu pas per altres.
—Sí que hí tornarem - respon un dels nostres -, que hi ha mol-

tes llebres i aquest ho fa perquè no les hi prenguem!
Talla les raons l'arribada de la Marieta, mig plorosa, tivant per

un ronçal la seva somera, que camina de tort, esquena encetada.
Amb ella arriben els altres companys. Un d'ells cerca el «Corret-
geta» i com a compliment i comiat de tot Ií. escup:

—Vaja, que teniu un fetge... així! —I lí mostra el puny clos de
despit.

Carretera avall, aviat ens retornem del fet tot comentant la
bonhomia i l'ajut que en tot moment ens ha ofert l'hostaler, com
per a fer-nos desaparèixer la mala impressió rebuda.

A mitja tarda retornàvem al sí del ritme social, fent la nostra
entrada a la vila de Puigcerdà, on segellàvem la nostra amistat
amb el dring del beires í l'escuma del xampany.
Octubre de 1932.	 1. M. VILARMAU
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De l'etímología de Rocabruna

EN l'article publicat pel senyor Manuel Bassa i Armengol en el
BUTLLETÍ de setembre darrer, es fan consideracions sobre l'e-

timologia de Rocabruna, les quals em crec en el cas de comentar.
El senyor Bassa dóna pas a la idea que la unió de les famílies

de la Roca (Vilallonga de Ter) i de Pruna hagi donat origen al
nom Rocabruna. Però, això no aclareix el significat de Bruna o
Pruna. Realment, la muntanya on s'asseuen les ruïnes del cas-
tel l no és prou bruna per justificar el nom derivat del color, i,
per tant, és arriscada la hipòtesi d'En Cèsar A. Torras, encara
que no deixa d'ésser possible. L'altra Rocabruna que conec, és
una partida de Gavà, prop d'Ararnprunyà (on també trobem l'ar-
rel Pruna) i tothom recorda el color vermell fosc de les roques
d'Aramprunyà.

De totes maneres jo no crec que sigui aquest l'origen dels rlotns
de Rocabruna í Aramprunyà.

En primer lloc cal acceptar que Roca vol dir Castell, no sola-
ment perquè és aquest el sentit que lí donen els textos antics, sinó
perquè es fa difícil de trobar un poble que s'anomení Roca on no ni
hagi el record d'un castell. I, per fí, perquè en el joc d'escacs enro-
car vol dir amagar el rei darrera el castell o torre. Essent Roca
sinònim de castell no ens és necessari de fer intervenir el poble de
La Roca (Vilallonga) en la formació de Rocabruna.

Respecte de Bruna, fixem -nos que tant el castell de Rocabruna,
com Aramprunyà, com Brunyola (La Selva) es troben damunt un
turó. Aleshores Bruna pot voler dir turó, í així és, en realitat, si
prenem com origen del nom que ens ocupa el BURU (cim) dels
èuscars, i Ii agreguen! el nostre antiquíssím NA, a tall de sufix,
com fan els èuscars amb el seu article A. Ells per dir el cim dirien
BURU-A. Els nostres primitius pobladors deurien dir BURLI-NA,
si tot el que suposem fos cert.

El BURU el trobem també a Burriac, ígualment en un cim, i
amb una terminació que pot ésser el sufix plural èuscar -AK.

Per a major tranquillitat veiem que el nostre Aramprunyà re-
corda molt el mot ARANBURU dels èuscars. 1 que en el mateix
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nom entra ARAN, el significat èuscar de vall del qual trobem com

a nom d'una comarca nostra í com a part de nones d'alguns pobles

catalans com Aransis, Bascaran, Aransa, Arans i altres.
SANTIAGO RUBIÓ I TUDURI

El II Saló de l'Esquí Català

CONTINUADORA de la seva missió de propagar els Esports de
Neu, la Secció d'Esports de Muntanya acaba de portar a la

pràctica, per segona vegada, la seva iniciativa d'aplegar en una
exhibició tot el que fa referència a l'esport de l'esquí, amb la sola
condició que tot fos de manufactura catalana.

Com es recordarà, l'any 1930 va celebrar-se una manifestació

parella a la d'ara, í fou l'haver aquella reeixit tan satisfactòria-
ment, el que va encoratjar la Secció a tornar a emprendre's una
organització semblant, deixant tan solament un marge de temps
suficient per a donar lloc a la presentació de novetats i perfeccío-
naments que dins l'evolució i expandiment d'aquesta novíssima
indústria forçosament anirien produint -se. Va semblar que el marge
d'un any resultaria íllsufícient per a recollir moltes d'aquestes in-
novacions i, d'altra banda, calla no fatigar els expositors i el pú-
blic amb la repetició massa acostada d'una mateixa manifestació.
Per aquestes raons va deixar -se transcórrer tot l'any passat sense
repetir el Saló. La Secció, però, amb convenient anticipació féu pú-
blic el seu acord de celebrar-lo en la tardor de 1932.

D'aquesta manera els productors í fabricants podien preparar-
se amb temps, i també la propaganda que la Secció faria entorn
del Saló obtindria el màxim d'eficàcia. Ilmnediatament fou establert
el Reglament del Saló, el qual era ben semblant al que va fixar-se
per al primer any, puix res no aconsellava de modificar-lo. Àd-
huc es mantingueren els mateixos preus dels estands, sense cap
augment.

Per tal de fer la deguda propaganda d'aquest Saló, es va con-
vocar un concurs de cartells, amb premis en metàllic donats per
la Secció, amb l'objecte que un Jurat pogués premiar el Cartell
anunciador del Saló, del qual a continuació es faria un important
tiratge.
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Aquest concurs es veié força concorregut, sobretot si es té en
compte la dificultat del tema, í el Jurat degué deliberar llarga es-
tona abans d'emetre el fall. En aquest s'atorgà el primer premí
a un cartell del qual va resultar autor el nostre amic senyor Joan
Queralt. Però, a més d'un segon premí hom cregué oportú conce-
dir-ne un de tercer, com a distinció especial. En resultaren gua-
nyadors els senyors Martínez Surroca í Martí Bas respectivament,
L'exposició dels 24 cartells admesos tou ben visitada, talment un
anticip del que més tard ho fóra el projectat Saló.

Quant a l'emplaçament del Saló, hom tendí a reunir-lo tot al
mateix lloc, abandonant les diferents sales que integraren el pri-
mer. Es trobà un espaí suficient aixecant amb un entarimat la
part més baixa del pati de les columnes i deixant -lo tot a un ma-
teix nivell. Al seu entorn es disposaren els taulells que havien de
formar els estands. Amb tot i haver limitat força les demandes
d'ampliació de lloc, que alguns expositors varen sollícítar, l'espai
va resultar ínsufícient, i a darrera hora calgué cercar fora d'allí
lloc per a un parell de nous estands.

L'espai disponible ha estat esmerçat per un total de 24 exposi-
tors, a presentar el que a casa nostra es produeix í que resulta
indispensable o convenient, essencial o recomanable, per a la
pràctica de l'esport de la nostra predilecció. En aquest Saló s'han
presentat totes les formes i varietats d'esquís; de sabates; de ves-
tits de drap de llana, de punt o de cuiro; perfectes motxilles del
model noruec; una bona tria de guants, mitjons i jerseis per a inte-
grar l'equip més complet í exigent. Al costat figuraven els acces-
soris de carácter tècnic: fixacions, arestes protectores, molles ta-
loneres, ceres, etc.

Certament, no eren solament aquest o l'altre detall, copsats
només per un públic intelligent, el que donava interés i impor-
tància al nostre Saló. Tot ell cridava l'atenció pel magnífic con-
junt i l'alta qualitat del que allí s'aplegava. Globalment, consti-
tuïa una magnífica sorpresa per a molta gent que altrament no
hauria sospitat que a Catalunya mateix arribessin a produir-se
tants d'articles, i la major part d'ells d'una forma tan excellent
í depurada.

Sense entrar en massa detalls í recollint l'opinió unànime cal
consignar que en el rengle d'esquís í sabates el Saló era una
demostració difícílment superable del que en aquest rengle pot
fer-se, í ultra constituir una demostració evident de la perfecció
del treball pairal, tot veient -lo hom adquiria la sensació que en
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aquesta branca els nostres productes poden posar-se decorosa-
ment al costat dels que s'obtenen als països de més tradició

i competència.
El Saló fou inaugurat I'1 de desembre a la tarda, amb assistèn-

cia de l'Honorable Conseller de la Generalitat senyor Casals i de
representacions de la major part d'Entitats excursionistes, així

com de la premsa esportiva. Un nodridíssim estol de consocis i
d'invitats acabaven d'omplir el nostre ampli estatge. En el moment

d'anar a obrir el Saló, el President del CENTRE pronuucíà unes
breus paraules explicant la sígnifícació del Saló i fent remarcar la
volada que la indústria dels Esports de Neu va prenent a Catalu-
nya í com la nostra terra esdevé ja proveïdora dels centres de
consum d'arreu d'Espanya.

A partir d'aquell moment i durant tot el mes de desembre el
Saló ha estat visitadíssim, no solament pels esportius barcelonins,
sinó per molts esquiadors i excursionistes forans, els quals venien
a cercar aquells coneixements i orientacíons que d'altra manera
se'ls hauria fet difícil de trobar. El Saló de l'Esquí ha estat durant
tot uu mes i mentre hom esperava la neu, la màxima actualitat dels
esquiadors catalans.

Novament, amb el seu Saló, la Secció d'Esports de Muntanya
ha efectuat una important divulgació del que és missió seva espe-
cialíssima: l'expandiment de l'esquí í, per tant, de la muntanya a
l'hivern. Aquesta feina que abans quedava limitada a organitzar
de la millor manera possible unes curses i a efectuar unes poques
excursions l'any, ha anat derivant al manteniment d'uns programes
esportius que duren tant com la presència de les neus, a la cons-
trucció de refugis fets de cara als esports de neu í a intervenir en
el funcionament d'uns trens especials per a traslladar les multituds
ciutadanes vers els camps nevats.

Per si encara tot això no l'os prou, parallelament a l'aclimatació
de l'esport, és ella la que inicia la nacionalització de la seva indús-
tria, i en pocs anys veiem com passem d'ésser un país absoluta-
ment tributari de l'estranger a un país que actualment es produeix
la major part del que necessita i que àdhuc té possílítats de trans-
formar-se en proveïdor dels altres.

Però, aquesta nova fase induslrialitzadora, en la qual encara
hi ha molt de camp per córrer, no és pas un límit a les aspiracions
de la Secció d'Esports de Muntanya. En tot cas ho fóra el veure
realitzat d'una manera constant í, per tant, eficient el seu antic
somni de fer penetrar l'esquí dins aquelles zones de la nostra po-
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blació muntanyenca que més el necessiten i que més l'ignoren en
la realitat.

Aquesta és una nova tasca que encara no s'ha començat d'una
manera seriosa puix el portar-la a la pràctica amb la suficient am-
plitud va més enllà de les possibilitats materials d'un Centre Ex-
cursionista. Amb tot, aquesta hauria d'ésser la nostra nova fita.
Hauríem de fer que els nostres ensenyaments, - els ensenyaments
de tots els esquiadors ciutadans - s'escampessin fins als recons
més ignorats del Pireneu; hauríem de fer que els esquís catalans
arribessin a totes les escoles, a tots els municipis aïllats, a totes
les llars més alteroses, i que els obrissin els camins dels ports i les
collades, i que els fessin la vida més agradable i passadora.

Aquesta darrera etapa que manca encara a l'Esport de l'Esquí
català es faria eterna si l'haguessin de portar a coll exclusivament
els Centres Excursionistes. Però ara estem en un tombant de la
nostra història, tenim una Generalitat pròpia, que governa per a
tots els catalans, i hom ha de tenir l'esperança, millor, la segure-
tat, que, una vegada endegades les qüestions primordials, es po-
sarà un remei a ]'oblit secular que ha planat sobre la gent de
muntanya, í que entre moltes millores, no passaran gaires hi-
verns sense que uns quants ínstructors del CENTRE puguin anar
de l'un cap a l'altre del Pireneu català ensenyant als escolars i a
la joventut el maneig d'uns esquís ofrenats per la Generalitat
de Catalunya.

En bastir el sòlid edifici que ha d'assentar la Catalunya de l'es-
devenidor cal deixar-ho tot previst. Si ara la feina feixuga és obrir
uns ferms fonaments i pujar les parets mestres que han de sostenir
el casal, es pot ja anar pensant en el terrat blanc i airós del Pire-
neu que ens domina a tots. I es pot anar pensant en la gent que
l'habita la qual a estones necessita d'uns esquís com del pa que
menja.

Si un dels nostres Salons, si alguna de les nostres actuacions
tenía la virtut d'endegar que s'anés a una humanització d'aque-
lles terres, aleshores la nostra batalla de l'esquí quedaría closa
i caldria només anar consolidant les posicions i els guanys ob-
tinguts.

El Saló d'ara no ens portarà encara la perspectiva d'un tan
bell futur; però esperem que ha fet entrar més adeptes a la nostra
causa, i que ha escursat notablement el camí.

J. M. G.
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CENTRE

APORTACIÓ AL SALÓ DE L'EsQoí.-
Coincidint amb el II Saló de l'Es-
quí Català el CENTRE va creure con-
venient mostrar a tots els visitants
una síntesi del que és i ha estat la
seva cinquantenària actuació.

A aquest efecte en la sala deis
esquerdots,, escampats per les pa-
rets o dins de vitrines, figurava un
resum del que han fet fins ara les
diferents Seccions i Comissions.

Allí es podien veure totes les pu-
blicacions del CENTRE i de les enti-
tats que en foren precursores, tots
els Butlletins, guies, fulletons, àl-
bums i mapes editats pel CENTRE.
Els refugis i xalets de muntanya
que ha construït la nostra entitat.
La Secció de Fotografia presentava
l'organització del seu Arxiu. Ar-
queologia, unes quantes peces es-
collides del seu museu, que és tot
l'estatge social. Esports de Munta-
nya exposava fotografies deis seus
campionats i curses d'esquís, cam-
paments, excursions collectives i els
primers premis dels Salons de Fo-
tografia de Muntanya celebrats fins
a la data. Cridà també força l'aten-
ció els plànols del nou trampolí de
Font Canaleta.

Les altres Seccions del CENTRE
també contribuïren amb la seva
aportació, per la qual cosa el con-
junt resultava ben complet i ensems
palesava el múltiple treball que seln-
pre s'ha efectuat en el que, per ex-
celléncia, s'anomena casal de 1'ex-
cursionisme català.

SOCIS INGRESSATS DURANT ET. QUART
TRIMESTRE DE 1932. —Jaume Villagras-
sa i Villanueva, Filomena Villagrassa
i Villanueva, Jordi Romagosa i Fu-
xà, Andreu Xandri i Serrano, Jordi

Monjo i Rufí, Ricard Rafael i Arbo-
nés, Joan Raldiris i Torrents, Josep
Bover i Sintas, Joaquim Casas i Car-
bó, Joan Mullor i Creixell, Joaquim
Fernàndez i Marquès, Joaquim Custa
i Jané, Alfons Segalàs i Solé, Josep de
Quadras i Veiret, Manuel Vila i Ara-
gonés, Josep Olivella i Casals, Lily
Elvira Künzli i Forster, Santiago
Coll i Compte, Agustià Fabregat i Se-
garra, Francesc Solà i Creus, Miquel
Farré i Albaiges, Josep M. Nadal i
Sellarès, Cèsar Apezteguia i Setoain,
Salvador Verdaguer i Casanovas,
Pere A. Roma i Graells, Josep Tor-
res i Berrio, Manuela Garcia i Cam-
porro, Ignasi Arquer i Garriga,
Francesc Fernàndez de la Reguera
i Pèrez, Joan Soldevila i Guillemí,
Antoni Badia i Torres, Josep Bala-
gueró i Pedrol, Antoni Ferrer i Sa-
llent, Kurt Sendtner i Bedrerer, An-
ton i Bartolí i Planell, Fidel Mas i
Llussà, Josep A. de Lacour i Macià,
Josep Orriols i Ferrer i Manuel Du

-bini i Garazzi.

Secció de Folklore

ELS GoIGS.—Demanem a tots els
Rectors de parròquies i Capellans
de santuaris, així com als editors
que publiquin goigs, que tinguin l'a-
mabilitat de trametre'n un parell
d'exemplars a la redacció del BUT-

LLETÍ, per tal de donar-ne compte en
aquestes pàgines.

Secció de Fotografia

EXPOSICIÓ EN PROJECTE. — La Jun-
ta d'aquesta Secció té en projecte
una exposició de fotografies refe-
rents a tipus etnogràfics de Cata-
lunya. Per al millor èxit d'aques-
ta exposició, es prega a tots els
socis del CENTRE vulguin aportar-hi
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llur concurs fotogràfic. A tal fi cal
que passin per la Secretaria o per
l'Arxiu, qualsevol dia, de dos quarts
de vuit a clos quarts de nou del
vespre.

EL VIII SALÓ INTERNACIONAL DE FO-
TOGRAFIA DE SARAGOSSA. —Per prime-
ra vegada el CENTRE va participar en
la important manifestació fotogràfi-
ca de Saragossa, on hi havia aplega

-des proves de diversos llocs del món.

Secció d'Esports de Muntanya

L'ANETO PER TRES BANDES. —Com a
complement del II Saló de l'Esquí
Català, la Secció d'Esports de Mun-
tanya organitzà un cicle de confe-
rències, la primera de les quals anà
a càrrec del president d'aquesta
Secció, senyor Josep M." Guilera, el
qual, el dia 2 de desembre, va ex-
plicar tres ascensions efectuades al
cim d'Aneto.

Les dues primeres ascensions fo-
ren realitzades l'any 1930 des del
campament de Llosàs. Una d'elles
fou l'escalada a la cara S. d'aquella
muntanya per una ruta nova o ra-
rament practicada. El conferenciant
detallà les incidències de l'ascensió
i 1'alicient que tenia per a la seva
colla poder en fi lar-se per un camí
desconegut i no pas massa fàcil, i la
joia que sentiren quan, després d'u

-nes llargues hores, pogueren gua-
nyar la cima.

La tercera part de la conferència
consistí en la relació d'una nova
anada a la mateixa muntanya, la
primavera de l'any 1932, amb esquís
i partint des del Xalet de la Ren

-clusa. Ultra l'ascensió a l'Aneto els
excursionistes pogueren pujar, un
altre dia, als dos cims de la Mala-
deta occidental, dels quals el confe-
renciant ponderà les belleses, així
com les magnifiques ocasions que
tingueren per a practicar l'esport
de l'esquí.

Un seguit de nombroses diapositi-
ves, originals de diferents companys,
acabaren de donar interés a aquella
detallada llista d'itineraris d'excur-
sions en el massís de la Maladeta.

ASCENSIONS DES DEL REFUGI DE PIE-
DRAFITA.—El dia 9, el senyor Albert
Oliveras donà una conferència que,
com el tema ja indica, fou la relació
de diverses excursions, realitzades
el mes de juliol darrer, als cims que
volten el refugi de Piedrafita, situat
a la vall alta del riu d'Agualimpia,
més amunt de Sallent de Gàllego
(Pireneu Aragonès).

La descripció tingué com a base
la sèrie de fotografies preses en les
ascensions al Balaitús, a la Gran
Facha, al Gabizo Cristal i a l'Arriel,
amb els itineraris de costum, excep-
te el de l'Arriel, allargat fins a fer
una volta total al cim.

ELS CERCLES DE GERBII, SABUREDO
I COLOMIs, AMB EsQufs.—Sobre aquest
tema, el senyor Josep Torent i Sos

-tres donà, el dia 16 de desembre, la
seva anunciada conferència.

El conferenciant explicà el servei
de refugis del port de la Bonaigua,
amb els tres refugis del Ticolet, del
Port i de les Ares, refugis habitats,
els guardes dels quals acompanyen
fins al refugi següent els vianants
que a l'hivern travessen el port. A
més es comuniquen telegràficament
per tal d'avisar-se l'un a l'altre el pas
dels que no reclamen llur compa-
nyia, i per posar-se d'acord si és
precís organitzar el salvament d'al-
guna persona o caravana perduda.
Referí com amb motiu d'una excur-
sió al cercle de Gerbé, l'any 1930, i
degut a les grans nevades i al mal
temps, i per tant la travessia del Port
era ben dificultosa, els refugis de-
mostraren llur utilitat, puix molta
gent, sense forces per a continuar, es
quedà als refugis del Ticolet i de les
Ares, i com l'únic home que intentà
passar el port, esgotat per la dura
marxa sobre la neu tova i profunda,
ensorrant-se a cada pas i disposat
ja a abandonar-se dalt del port,
degué la seva salvació a ]'ajut del
guarda de] refugi, el qual l'acom-
panyà i el sostingué fins al de les
Ares.

El conferenciant féu remarcar
que des de l'existència dels refugis
s'han acabat els accidents al port de
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la Bonaigua, que abans es produïen
cada hivern.

Davant l'intent de suprimir la con-
signació que els refugis tenen des-
tinada, féu constar les gestions del
CENTRE per tal d'impedir-ho, i pro-
clamà la continuació d'aquest servei
com un deure d'humanitat i de pa-
triotisme.

La ressenya d'una excursió al
cercle de Gerbé, efectuada l'any
1930, i d'una altra als cercles de
Gerbé, Colomés i Saburedo, efec-
tuada l'any 1931, donà a conèixer
aquestes regions a l'època de les
neus.

La conferència fou illustrada amb
la projecció de nombrosos clixés.

EXPOSICIÓ JOAN QUERALT.- -També
durant el mes de desembre, el nos-
tre consoci senyor Joan Queralt ha
exhibit en la Sala dels Ésports de
Muntanya un bon recull de dibui-
xos, croquis i cartells d'esports de
neu i acampades, en els quals el
nostre amic s'ha especialitzat.

Tot el conjunt fou molt celebrat,
especialment algunes portades d'àl-
bums, en les quals En Queralt ha
ha arribat a encertar matisos i colo-
racions finíssimes que alhora diuen
la seva sensibitat i el seu tempera-
ment artístic.

EXCURSIÓ DE QUERALPS A LA MO-
LINA. —Dia 26 de desembre de 1932.
Participants: Senyora Carlota Du

-bler, senyoreta Maria Josepa Izard,
senyors Ignasi Folch, Eliodor Or

-fila, Lluís Bertrand i Josep M. Gui-
lera.

Itinerari: en cotxe fins al molí de
Queralps, on són carregats els es-
quís en un mul (6 h. 30 m.). Pujada
fins a la clotada de la font de l'Ho-
me Mort (8 h. 30 m.) on comença la
neu. Allí s'inicien dues torrenteres.
Cal prendre la de l'esquerra, que
aviat s'eixampla i mena al «pas dels
Lladres =, el qual, més a Ponent, té
el puig de Dòrria. Si es vol escursar
camí, es pot tallar cap a l'esquerra
per terreny fàcil, i s'aniria a sortir
al començament del pla de les Sali-
nes. La neu esdevé molt abundant

(2 a 3 metres arreu). Guanyem la
carena i el cim del puig de Dòrria
(12 h. 3o m.-1 h.). D'allí en avall ex-
cellents esquiades afavorides per un
temps excepcional i una neu molt
acceptable.

Ala Creu de Maians, una part del
grup baixa dretament a la collada
de Toses, on, aprofitant la carretera
encara oberta, tornen amb cotxe a
ciutat. Els altres es desvien vers
el N. per unes belles pistes de neu
pols, penetren al bosc de Saltegat,
troben la carretera en el quilòmetre
27 (caseta de peons caminers) (4 h.
tarda) i d'allí, sense esquís i per ea-
mí de drecera, baixen a la Molina
per tornar a pujar al Xalet (5 h.
15 m.). Horari total: 9 hores 45 mi-
nuts.

Aquesta variant de l'itinerari Nú-
ria-Puigmal-La Molina representa
un escursament de distància; estal-
via la primera baixada del I'uigmal
al pas dels Lladres, generalment en
mal estat, i resulta més factible en
cas de mal temps No obstant el des-
nivell a guanyar des de Queralps al
puig de Dòrria es força superior al
de Núria al Puigmal, si bé queda
compensat en part per la facilitat
de fer-se el primer tros per bon ca-
mí i permetre utilitzar cavalleries.

El mateix dia, Herbert Glaeser,
Xavier Vilaró, Carles Bertrand, Pere
Vives i Josep M. Nubiola efectuaren
la travessia des de Núria i ambdues
colles es trobaren dalt del cim
del puig dels Lladres. De Núria a
Puigmal 2 3/4 hores amb crampons
i els esquís a coll.

EXCURSIó DE NADAL AL PIC NEGRE.

—Els excursionistes foren Lluís Es-
tasen, Xofre Vila, Albert Oliveras,
Joan Roig, Ernest Mullor i Josep
Puntas.

De Porté, estació, al coll de Pui-
morens hi ha un servei d'autos par-
ticular, que puja a raó de 8 francs
per persona. Cada dia a les 8 del
matí és oberta la carretera fins a
dalt amb el chaisse-z •nje. Al port, uns
70 cm. de neu. Amb 3 hores s'arri-
ba al pla de la Casa, tot seguint la
carretera sempre, o bé per dalt de la
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carena primer, i baixant a la carre-
tera en ésser prop de les mines.

Al pas de la Casa, ultra la barraca
i refugi existents altres anys, hi ha
un petit poblet (le construccions ac-
cidentals en fusta, propietat de
F. y C., S. A. (Firmes y Construc-
ciones, S. A.), alguna de les quals és
oberta, i ofereixen una magnífica
acollida.

La conca del port de Fra Miquel
té neu excellent, en gruix de I-I'/,
metres. L'excursió al port és reco

-manable, seguint la carena S. fins
al cim, prop del Pie Negre d'Enva-
lira. La baixada, tornant, incompa-
rable. Temperatura de —4.° a —io°.
Del pas de la Casa al Pic Negre, és
més accidentat. Cal guanyar, per
una coma inclinada, el petit circ so-
ta el coll dels Isards, i per la coro-
nisa de neu i excés de pendent, dei-
xar la coma, traslladar els esquís a
coll i pujar la cresta de roe, que s'a-
vança cap al N. De dalt al Pic Ne-
gre, un quart llarg. Total 3 a 4 hores.

La baixada de la vall de Camp
-cardós, tota plena de neu, es féu en

menys d'una hora i mitja des del
cine. Sobre Porta el camí és glaç
pur, molt perillós de seguir. Fins a
l'estació de Porta, 2 hores.

REFUGI DE LA RENCLUSA.-- El cone-
gut alpinista de Tolosa Dr. Jean Ar-
laud, en lletra particular dirigida a
un soci del CENTRE, fa les següents
manifestacions de la nova adaptació
del nostre refugi de la Renclusa:
Nous venons de fiasser buit jou -s aux
il'onts Maudits; l'abri hivernal de La
Renclusa est t, -és confortable mainte-
nant et nous y avons eté trés bien.

FALL DEL CONCURS LITERARI.
Aquesta Secció va organitzar entre
els seus associats un Concurs de res-
senyes d'excursions de muntanya.

Hom dividí aquest Concurs en
dos grups: un per a les excursions
d'estiu, i un altre per a les excur-
sions amb esquís o d'alpinisme en
èpoques de neu.

A un i altre grup tiraren - com
es diu en termes joc-floralescos - un
bon nombre de socis.

El Jurat qualificador, format pels
senyors Pelegrí Casades i Gramat-
xes, per delegació del President del
CENTRE; Ignasi Folch i Girona; Fran-
cesc Blasi i Vallespinosa, Josep M.
Guilera i Albinyana, i Josep To-
rent i Sostres, féu públic el fall se-
güent:

Primer Grup
PREMI: al treball Vuit dies de cane-

pamer.t a ./1Jalniu, del senyor Jo-
sep M. Vilarmau.

AccissIT: al treball Impressions
de dices ascensions als Encantats, de
la senyoreta Maria de Quadras.

Segon Gruí
PEEnn: al treball Excursió a Pe-

draforca, de la senyoreta Núria de
Quadras.

AccL5SIT: al treball El cinc d'Aneto
a I'leiver-n, del senyor Xavier Vilaró.

En el número present va el tre-
ball premiat del senyor Josep M.
Vilarmau; en els successius s'aniran
publicant els restants.

Secció d'Arqueologia

ÍNDEX DELS COL • LECCIONISTES D'AN-
TIGUITATS —Per iniciativa d'aquesta
Secció, s'han circulat unes fulles
als colleccionistes d'antiguitats de
Catalunya, demanant -los llur adhe-
sió a la idea de formar un índex o
corpus, amb l'objecte de facilitar la
coneixença mútua entre els collec-
cionistes, possibilitant la consulta
dels especialitzats en temes deter-
minats d'Arqueologia i Art antic.
L'índex comprendrà no solament els
colleccionistes pròpiament dits, sinó
també els aficionats a les antigui-
tats, els quals, sense ésser-ho prò-
piament, tenen antigalles de famí-
lia, com igualment els que fan arre-
plegaments de caràcter local, amb
l'intent de documentar la història
d'algun poble o comarca. Acompa-
n ya les fulles un qüestionari per a
poder obtenir el major nombre de
dades sobre la importància i carac-
terístiques de les colleccions

S'han rebut moltes fulles ompler-
tes. Oportunament publicarem rela-
cions de colleccionistes similars.
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Secció de Cinema

II CONCURS DE CINEMA AMATEUR,--
El primer de març és el terme mà

-xim de lliurament de films per ais
temes que formen la primera part
d'aquest concurs. Les sessions del
Jurat per a fallar el Concurs de
l'any clarrer, duraren tretze nits,
perquè el metratge presentat assolí
més de vuit mil metres de films. Sen-
se dubte aquestes xifres enguany
seran sobrepassades.

CCINEMA A âI:1TEVR>.—Aquesta re-
vista és l'òrgan representatiu de tots
els cineistes aficionats, i és el por-
tantveu de la Secció.

Surt trimestralment, exquisida-
ment presentada, i el seu preu és
d'una pesseta.

De la seva propagació, el CENTRE
ha de sortir-ne beneficiat, i per això
cal divulgar-la.

SESSIONS DE CINEMA. —Els nostres
films animen les vetlles de tots els
segons i quarts dijous a la Sala del
CENTRE Però, l'empenta de la Sec-
ció de Cinema repercuteix a fora, i
en els Centres Excursionistes del
Vallès i de Terrassa hem organitzat
sessions a base dels nostres films
que han obtingut un èxit sorollós.

En les nostres darreres sessions
hem passat unes impressions de
F. Blasi sobre l'excursió collectiva
de la Secció de Fotografia per l'A-

ragó, i uns films sobre distints te-
mes dels socis senyors Caralt, Ferré,
Galceran, Giménez i Prats.

RECOMANACIÓ. – Cal introduir més
i més el Cinema en la vida del
CENTRE.

Molts socis no han fet res per
comprendre encara els beneficis que
ens reportarà, i no han ingressat a
la Secció de Cinema, la més jove de
les Seccions.

Catalunya es desperta tard en el
món cinematogrà fic; però, aquest
desvetllament cal que sigui recollit
i acompanyat en la seva formació;
cal vigilar que no s'esmunyi i fugi
per viaranys dubtosos. En el CENTRE
si entre tots donem a la Secció l'a-
jut que necessita, es trobarà l'orien-
tador d'aquest formidable element
de cultura i potent mitjà d'expressió
que és el Cinema.

SEGON CONCURS INTERNACIONAL DE
FILM AMATEUR.— Catalunya pren part
en aquest concurs , que enguany se
celebra a Holanda. Els dos films se-
leccionats a fi que hi prenguin part
pertanyen al CENTRE i són ben re-
presentatius de la nostra terra.

El documental de 9 1 2 mm, ha es-
tat tramès Tanaariu, unes impres-
sions de la nostra Costa Brava, pro-
ducció de Josep M. Galceran, i el
de 16 mm. està representat per
Alontserrat, el film simbòlic de Del-
mir de Caralt.

BIBLIOGRAFIA
CLUB ALPINO ACCADÉMICO ITALIANO.

AInnreario 1927-1931.—Anlb una tipo-
grafia perfecta i una edició ben acu-
rada i luxosa rebem aquest Anuari
que és l'exponent de les activitats
dels sense guia italians en matèries
d'exploració i alpinisme.

Aquest volum de 300 pàgines i
nombrosos gravats, està dividit en
ducs parts. En la primera, diferents
exploradors italians expliquen les

investigacions efectuades, totes elles
ben lluny de la seva pàtria. Hi ha la
relació de les exploracions d'unes
geleres del Karakorum oriental (G.
Danielli); l'expedició de Giani AI

-bertini a la Terra del Nord-Est
(Spitzberg), amb un emocionant dia-
ri d'aventures - tempestes, manca
de queviures, mort dels gossos 

-mentre feien amb trineu i esquís la
volta a l'illa: una ascensió al Cheri-
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Chor, cim de 5450 metres a Catxe-
mira per U. Balestreti, i diverses
ascensions al massís del Caucas per
Leopold Gasparotto, illustrades amb
molt bones fotografies. Fineix aques-
ta primera part amb un estudi de
D. Rudatis sobre La valoració de les
dificultats, en el qual, partint de la
fòrmula «La dificultat és la relació
que existeix entre la naturalesa de
la muntanya i la capacitat de l'in-
dividu», i amb exemples d'escalades
clàssiques dels Dolomites, estableix
sis graus de dificultats escalonades
de menor a major.

La segona part de l'Anuari no és
de bon tros tan interessant puix es
refereix a l'activitat muntanyenca
deis diversos grups que integren el
Club Alpino Accadémico Italiano.
Les curses noves i modificacions d'i

-tineraris són detallats amb força
cura i sovint amb l'ajut de fotogra-
fies i gràfics; però, com a colofó, fan
aparèixer el que anomenen Activi

-tats alpinístiques deis socis, en què,
com en una fulla de serveis, es fa
l'inventari any per any de l'actuació
deis seus membres. En això darrer
traspua l'esperit francament orde-
nancista que domina a Itàlia i que
ha fet presa d'una manera absoluta
en l'antíquissim Club Alpí. Si algun
dubte existís d'aquest esperit fei-
xista que actualment el domina,
fóra suficient la lectura del pròleg
d'aquest llibre, l'autor del qual és
Angelo Manaresi (president del
Club Alpí Italià, no per elecció so-
cietària sinó per nomenament del
gran consell feixista), el qual des-
prés de lloar la brava escalada, aca-
ba exaltant les <Ilums de la victò-
ria i del domini», tal com ensenya
el Duce.

Aquesta és la sola tara que hem
de fer al llibre, el qual en la seva
part alpina és una obra ben reeixida
i exemplar.

ELS DAVALLAi1MENTS DE LA CREU, D'ES-
TIL ROMÀNIC, A CATALUNYA. — En fa
important revista parisenca Gaze-
tte des Beaux-Ai-ts, de novembre úl-
tim, es publica una recensió de l'arti-
cle que el nostre consoci senyor

Duran i Cañameras inserí, en el nú-
mero de juliol de 1932, del Butlletí
dels .,liuseus d'Art de Barcelona, so-
bre les pintures i escultures catala-
nes d'estil romànic que representen
el Davallament de la Cren. S'hi fa una
lloable crítica del treball i es dóna la
raó al nostre company, que sosté,
contra l'opinió de Mr. Kingsley Por-
ter, que la sèrie de Davallantent que
es conserven a Catalunya pertanyen
al segle xiii i no a l'anterior centúria,
com pretén el senyor Porter. Afe-
geix el crític de la Gazette: «L'estudi
de l'erudit català ens assen yala una
vegada més el perill que hi ha de
fer remuntar a una època massa an-
tiga els monuments romànics espa-
nyols, que és una legítima reacció
contra la tendència de l'escola de
1Ir. Kingley Porter d'envellir les
obres.»

LES DIADES POPULARS CATALANES.—
Formant part de l'Enciclopèdia Cata-
luuya, acaba de veure llum un
interessant volum degut al nostre
consoci senyor Joan Amades.

En aquest llibre són minuciosa-
ment descrites i estudiades les prin-
cipals diades populars catalanes.

Oportunament donarem una de-
tallada nota bibliogràfica.

ARAGÓN.— Aquesta excellent re-
vista i en la secció reservada a
Montañeros de Aragón, el nostre con-
soci senyor Antoni Baseda publica
un treball illustrat amb fotografies,
en el qual explica l'excursió efec-
tuada el darrer estiu per terres
d'Aragó (Ordesa- Bretxa - Gavarnie-
Touquerrouie -coll del Mont Perdut

-Ordesa).

TIiE NATIONAL GEOGRAPIïICAL MAGA-
zINE.—El número d'aquest mes d'a-
questa revista publica un treball
sobre Montserrat vist per un turista
nordamericà (E. John Long).

El text és força discret i les foto-
grafies no són pas les millors que es
poden treure de la nostra muntanya.

THE ALPINE JOURNAL (CLUB ALPÍ AN-
GLI`s).—El volum corresponent al mes



46	 BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

de novembre no desdiu gens del que
regularment ve publicant aquesta
histórica Societat. A remarcar en el
mateix un detingut estudi dels Picos
de Europa, on Fautor W. Rickmer
Rickmers ha efectuat nombroses as-
censions i ha recorregut força aquc-
lla interessant regió.

Completen el número treb al ls so-
bre ]'expedició aèria anglesa al Nord
Àrtic, en el curs de la qual trobà la
mort el famós pilot aviador H G.
Watkins, sobre l'expedició ameri-
cana a 1'Himalaia, i altres treballs i
notes de positiu interès.

EL VELL PAÍS D'ANDORRA. —L'exqui-
sit escriptor \V. Fernández Flórez,
en la seva obra de viatges, que en-

capçala amb el títol La conquista del
Horizonte (Tom. I. Editorial Pueyo,
Madrid), descriu, unes impressions
de la visita al ve//país d'Andorra, que
no dubtem en assenyalar com a mo-
del als excursionistes que, sense
cap intent de fer literatura, ni
mostres d'erudició es proposen, sen-
zillament expressar allò que de més
típic tenen els llocs objecte d'ex-
cursió.

LLIBRES DUPLICATS. —A la Bibliote-
ca hi ha a la disposició dels senvors
socis una llista de llibres i altres
publicacions duplicades, valorades
a uns preus molt reduïts, o bé per a
canviar per altres obres de valor
equitatiu.

NOTICIARI
EL NOU OBSERVATORI DEL MONTSENY.

—És un fet la construcció, al cim
del Montseny, de l'Observatori me-
teorològic de la Generalitat (La Pu-
blicitat, 5 d'octubre de 1932).

No és la primera vegada que es
considera el turó de l'Home, com a
estació a propòsit per a installar-hi
una estació de la naturalesa indica-
da. Quan a Catalunya, almenys en
la passada centúria, no s'havia pen-
sat en la conveniència d'aprofitar
certs indrets de les nostres més al-
tes muntanyes per a refugis i obser-
vatoris, l'Associació Catalanista d'Ex-
cursions Científiques, antecessora del
CENTRE, emprengué l'obra, aleshores
gairebé atrevidíssima, de construir
per la seva sola iniciativa i mitjans
un observatori -refugi al cim del
Montseny. Era l'any 1881. Com mol-
tes iniciatives de l'abnegada i poc
compresa joventut que aleshores
treballà amb un entusiasme mai no
decaigut per a Catalunya, els treballs
començats hagueren de deixar-se
per a millor ocasió. Ara, per fortu-
na, han trobat el compliment, i es
realitza allò que es cregué un bell
somni.

De la «circular» que es publicà
en emprendre l'estudi d'installació
d'observatoris-refugis, copiem el se-
güent paràgraf pel seu valor docu-
mental. Diu així:

«La Associació Catalanista d'Excur-
sions Cientf/fiques..... se proposa l'es-
tabliment d'un servey d'observatoris
en lo cim de nostras principals y
mes enlayrades montanyas, conve-
nients, entre altres de ses mes in

-mediates aplicacions, pera ¡izar d'u-
na manera exacta les condicions
climatológicas de Catalunya, obser-
var la influencia que les condicions
admosfériques pugan exercir en de-
terminats períodos en las produc-
cions agrícoles, oferir als sabis y
aficionats estudiosos estacions d'ob-
servació, dotantles, en quant sia pos-
sible, dels instruments necessaris y
proporcionar al mateix temps ilochs
che refugi en los quals puga l'excur-
sionista recullirse convenientment
en aquells llochs alts y despoblats,
ahont las tempestas son mes fre

-qüents y fortas á la vegada, desper-
tant per aquest medi l'interés y afi-
ció á visitar les montanyas y á ' dis-
frutar de sas incomparables bellesas
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y de las gratas y saludables emo-
cions que proporcionan.»

Signen la <circular>, César A. Tor-
ras, Carles Garcia i Vilamala, An-
toni Massó, Artur Osona i Alfred
Gaza, els quals formaven la Comissió
de l'observatori-refugi del Montseny.

COAIITii CATALÀ DE REFuGIs. —Tot
ocupant la sala d'exposicions de la
Secció de Fotografia, el Comité Ca-
talà de Refugis ha presentat per pri-
Inera vegada al públic en general
una collecció de gràlics per demos-
trar el seu objecte i activitats.

En una tauleta central fou expo-
sada la maqueta del refugi projectat
a la Vall Ferrera, d'acord amb els
plànols de construcció i mapa de la
regió on ha d'ésser construït. D'a-
questa manera, es féu ben patent la
primera finalitat del Comitè, i per
tal d'encoratjar els nombrosos visi

-tants del Saló s'exposà una sèrie de
fotografies dels llocs propers al
campament del refugi de Vall Fer

-rera, i uns rètols amb gràfics de les
quantitats amb qué compta i nom

-bre de cooperadors (les del comen-
çament. Es presentà al públic, de
forma indubitable, la intenció que
ha presidit la creació del Comité, el
seu desenrotllament durant els dot

-ze mesos que funciona i, el que és
més interessant, la variació de] ter-
me d'inauguració del Refugi de Vall
Ferrera, segons sigui l'ajut que rebi
de tots els excursionistes.

Els organitzadors del II Saló han
cregut molt interessant de cedir el
local que ha ocupat el Comitè, per
tal d'encoratjar amb els seus mit-
jans d'expansió l'augment de parti-
cipants a la construcció de refugis
lliures al Pireneu, tasca que es re-
serva el Comitè Català de Refugis
amb la cooperació de la Federació
d'Entitats Excursionistes de Cata-
1 nnya.

ESPORTS DE Nu.—El Concurs In-
ternacional de la F. I. S. (Federació
Internacional d'Esquís) tindrà lloc
enguanv del 6 al 13 de febrer a Ius-
bruck (Tiro] austriac).

En aquest concurs, per primera

vegada, seran disputades conjunta-
ment les curses de fons i salts amb
les proves de slalom i baixada. Hom
espera que tècnicament l'organitza

-ció serà una perfecció per la vàlua
dels elements directius i tècnics de
la Federació Austriaca de l'Esquí
que en tindrà cura.

Realment es tracta, oficiosament,
dels campionats del rnón, i totes les
nacions que practiquen l'esport de
l'esquí hi trametran els millors es-
pecialistes.

Tenint entès que Espanya hi serà
representada per un equip que hi
enviarà 4 Peñalara,.

NOIIIENAIIIENT.—E1 nostre consoci
senyor Joan Sàbat ha estat nomenat
Vocal de la Comissió de Cinema
que acaba de crear la Generalitat
de Catalunya.

Felicitenm sincerament el senyor
Sàbat pel seu nomenament i espe-
rem que la seva collaboració en les-
mentada Comissió donarà excellents
fruits a benefici del Cinema a casa
nostra.

UNA BIISSIÓ CIENTÍFICA A LA TRIPOLI-
TÀNIA MERIDIONAL. —ÇÓII ja arribats a
Trípoli bona part dels membres que
han (le formar part (le l'expedició
científica organitzada per la Societat
de Geografia italiana, per estudiar
la prehistòria, la geologia, la topo-
grafia, l'antropologia i 1'etnografla
del Fezzan: indret situat al Sud de
la Tripolitània vorejant els deserts
Sahara i de Líbia.

UNA ALTRA MISSió CIENTÍFICA A L'À-
FRICA.--Un grup d'etnúgrafs, escrip-
tors, periodistes i cineistes france-
sos, sortiren de Lisboa, sota el
patronatge del Ministre de les Co-
h'nies de Portugal, envers Angola i
Mozambique per realitzar un viatge
d'estudis a aquelles Colònies por-
tugueses.

EL NOU MUSEU DE TAPISSOS DEL CA-
PíTOL DE SARAGOSSA.- La magnífica
collecció dels vint-i-un tapissos del
Capítol cèsar-augustà, acaba d'ésser,
degudament installada, en el Museu
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que s'ha inaugurat ara de poc, a una
sala del segle xvi, Formen una sèrie
interessantíssima, pertanyents als
segles xv i xvi, comparable a la de
la Seu de Tarragona.

UN CALENDARI INTERESSANT —La ¡m-
premta La Neotípia> acaba de pu-
blicar, amb una cura tipográfica re-
marcable, el Calendari per a l'Any
Nau, illustrat amb felicitacions vuit

-centistes.

EXPOSICHS DE FULLS NADALENCS. —
Reproduint una vella décima de
Nadal vuitcentista, vàrem rebre una
bonica invitació de la important ex-
posició de dècimes de felicitacions
nadalenques i calendaris que suara
ha tingut lloc a l'estatge del Casal
del «Partit Nacionalista Català.

Els senyors Aureli Capmany i
Joan Amades foren els encarregats
de donar sengles conferències.

CONFERÉNCIES SOBRE HISTORIA DEL
TEATRE. —El Casal del <Partit Na-
cionalista Català ' prepara un cicle
de conferències sobre Història del
teatre, complementades per unes
representacions de teatre popular,
amb representacions típiques de ti-
telles i ombres xineses.

VIDA FOTOGRÁFICA BARCELONINA. —El
mes de desembre ha estat pròdig en
manifestacions fotogràfiques.

La primera, organitzada per l'Or-
feó Català, tingué lloc al vestíbul del
seu estatge social. Hi havia notables
reproduccions d'obres d'art i aspec-
tes interessants de la vida musical
del poble català.

L'Arxiu Mas, fora de concurs, pre-
sentà una molt nodrida collecció
(unes 600 obres).

L'Orfeó i l'Obra del Cançoner Po-
pular de Catalunya l'ha adquirida
amb vistes a nodrir els seus arxius
amb aquesta valuosíssima documen-
tació. Es una interessant aportació
a l'estudi de la música i de l'art

a través dels segles a casa i a la
Península, des de la miniatura més
antiga fins a les més recents danses
i músics de carrer.

INAUGURACIó DELS MUSEUS VATICANS,
—El dia 6 de desembre últim,
S.S. Pius XI inaugurà la nova orga-
nització donada als riquíssims Mu-
seus Arqueològic i de Pintures del
Vaticà, per estar ja acabat l'edifici
construït expressament per a conte

-nir els tresors d'aquelles institucions
en forma que permeti la visita amb
menys temps del que es necessita-
va ara.

NOVA EXPEDICIÓ A L'HIMALAIA L'ANY
1933.— Llegim a l'Alpina Jonrnal
que es prepara una nova expedició
la qual ja compta amb l'aprovació
del Dalai-Lama.

L'expedició comanada per Mr. H.
Ruttledge estarà composta d'una
dotzena d'alpinistes anglesos tots
ells especialitzats en empreses d'a-
questa categoria. Entre ells, F. S.
Smythe i companys, els quals efec-
tuaren l'ascensió al Kamet.

L'objecte de l'expedició és inten-
tar novament la conquista de l'E-
verest.

UN ROBINSON DE CARN I ossos.—A
la desértica illa Rinca, a prop de
l'estret de Magallanes, un vaixell
francès va trobar un home vestit
amb pells de cabra que estava ros-
tint a l'ast un gros tros de carn

Els mariners francesos varen com
-provar que havia perdut totalment

l'ús de la paraula, i en convidar-lo,
amb signes, a pujar a l'embarcació,
el modern Robinson va fugir ràpi-
dament terra endins.

Monde et Voyages, que dóna la no-
tícia, diu que <malgrat tot, no ho
passa pas malament a aquella illa.
Suficientment vestit, menjant segons
la gana, respirant bons aires, no s'ha
de preocupar ni del sastre ni de les
fulles de contribució ».

Redacció: carrer del Paradís, 10, pral.- Barcelona.- Telèfon 1938
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