
 



  

   

DEL CENTRE
EXCVRSIONISTA
DE TERRASSA

SUMARI

FOLRLORE

Folliore Català (continuació) Cels Gomis.

Memoria del curs 1911-12.

Discurs Presidencialllegit en la sessió inaugural

del curs 1912-13,

ANY II NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 1912 No XIV  



DG ee . ARXIU D'ESTUDIS DEL

FOLRLORE

FOLRLORE CATALÀ "

 

Del grupo B, o sia de tradicions religioses, ne tenimgran abun-

dor a Catalunya, sobre Déu, la Verge y'ls Sants (lletra a) ne tenim

tantes que no hi ha més quela feyna de triar-les.

Vet-uaquí dues sobre Déu y'l dimoni:

Lo diable per espantar als homens va inventar lo tró, ab lo qual

los estamordia y's feya amo de la llur voluntat. Mes Déu, per lliurar

al home d'aquelles malifetes, va fer lo llamp y de aquest modo tots

sabém que darrera aquest ha de vindre aquell, estém previnguts y

no "ns espantém del seu soroll (2).

Conten que un dia'l dimoni, qui ja no fora tal si no fos presumit,

va desafiar a Déu per veure qui dels dos faría una planta més bonica,

lo segón va fer lo cep y'l primer l'esbarzer(8).

Sobre santeristus miraculosos tenim, entre altres lo de Lepento,

lo de Balaguer, la Santa Magestat de Caldes, lo Sant Crist de Piera,

lo de Cervera, etc.

Respecte d'aquest darrer se conta la segúenttradició:

Un vespre d'hivern van arribar dos peregrins a un hostal de Cer-

vera, provincia de Lleyda, demanant una cambra y dues grosses es-

telles per fer foch y escallarse. Un cop tancats a la dita cambra,

l'hostaler va veure que'n sortia un viu resplandor, va mirar pel fo-

rat del pany y va quecar tot sorprés al veurehi un Sant Crist gayre-

bé de tamany natural y que'ls dos peregrins eren dos angels y de les

estelles n'havien fet aquella hermosa imatge que, desde les hores, se
venera a una capella que se li va fer expressament. Al esmentat Sant

— Crist cada any se li tallen les ungles y'ls cabells, quins retalls se

guarden dins d'una capseta de argent (4).

(1) V. les pl. 82, 174 y 191 d'aquest Arxiu d'Estudis.
(4) Recullit per en Frederich Rahola a la vall de Nuria, V. la revista Cata: ,

lunya, n.o de Febrer,1894, pl. CVI. i
(8). Recullit per mí al Alt Empordà, 1883.
(4) Axó delscabells me recorda aquesta graciosíssima rondalla:
Hi havía una iglesia hont s'hi conservava com a molt preuada prenda religiosa

un cabell de la Verge Santíssima, cabell guardat dins una capseta d'or y que sols
ensenyencerta diada del any, mes per veure-l s'havia de estaren gracia de Deu.
Lo capellà encarregat de ensenyar-lo, després de posar-se lo sobrepellés yla estola
y d'encendre "Is ciris corresponents, obria la capseta y agafant lo cabell ab lo pól-
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A Massanet de Cabrenys conten que, fa ja molts anys, va anar a

aquelles terres un escultor de gran fama, qui tot seguit va trobar fey-

na. Lo poble de Albanyàli va encarregar un Cristo y el de Fontfreda

un Sant Miquel. Lo escultor va comprar un grós roure d'una masia

de aquells voltants y del seu tronch ne va fer les dues imatges.

Per axó es per lo que diu la gent que'l Cristo de Albanyà y'i di-

moni de Fontireda son germans (5).

Lo tant renomenat Sant Cristo de Balaguer, segons la tradició

oral, pujava riu amunt ab tres ciris encesos y acompanyat de cantu-

ries d'àngels fins que's va aturar devant del convent de Almatar. La

ciutat en pes y les autoritats civils y eclesiàstiques van anar a buscar-

lo en professó, y'l Cristo se'n va tornar riu avall, va tornar-hi'l día

segient, y va succehir lo mateix, lo tercer dia hi va anar la abadesa

zer y l'iudex de abdues mans l'anave estirant devant dels fidels que's desfeyen en

exclamacions d'admiració:
—Que fí, que ros, que llarch ési deyen tots.

Mes sucsehí que un día un dels espectadors, després de molt mirar, va dir in-

genuament:
—Donchsjo no'l veig.
—Quété d'estrany que vosté no 'l vegi si jo, que fa quaranta anys que l'ense-

nyo, encara no 'Í so vist may2
Y es que ni l'un ni l'altre devien estar en gracia de Deu.

Y com axó de les rondalles es com lo paner de les cireres, que tirant d'una'n

surten moltes, lo de estar en gracia de Déu me fa recordar aquestaltra:

Cert predicadó que havía de fer un sermó a una gran festivitat y no n'havía

estudiat ni un mot,. al pujar a la trona va fer aquesta advertencia al seu auditori,

que omplia de gom a gom la iglesia. I

—ÈEstimats germans en Jesucrist, per revelació divina, dech advertiros que'l

meu sermó de avuy no'l sentiràn mes que aquells de vosaltres que estiguin en gra-

cia de Deu. :
Y va comensar a accionar ab gran fervor y entussiasme, mes com es natural,

sens dir ni una paraula, y cuan, passat un temps prudencial, va baxar de la trona,

tothom s'n va anar cap a felicitar-lo. Y al exir de la Iglesia no hi havía ningú que

no's desfés en elogis al predicador assegurant que may s'havia sentit un sermó

més elogilent y que anés mes dretal cor.
(5). Recullit per en Frederich Rahola, revista y pl. esmentades.

A Fayó, poble de la provincia de Saragossa, situat a la confluencia del riu

Matarranya ab l'Ebro, conten una cosa perl'estil:
Un dels vehins va treure del Ebro un gros tronch que anava riu avall y de una

part d'ell ne va fer una menjadora per la seua somera. Lo senyor rector li va de-

manarlo tros que li quedava per ferne un Sant Sebastià, que es patró de aquell

poble, y per axó aquell qui l'havia tret del riu cantava:
. En Ebro fuiste cogido,

glorioso San Sebastién,
del pesebre de mi bjtrra
eres hermano carnal. -
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de les monges clavises de Almatar, qui'l va treure de l'aygua sense
cap esforç (6).

Respecte a la Santa Magestat de Caldes, provincia de Barcelona

hi ha una tradició ben diferente. Aquell Sant Cristo lo van portar
allí uns gitanos de Luca, Italia, qui havien vingut a Espanya, lo van

depositar a la Iglesia y, al volguer-se-l endur no hi va medi de treu-

re-l (7)
Entre altres Sants Cristos, tenim a Catalunya'l de Piera quité la

particularitat de que no'l poden treure de la Jglesia en que esrà men-

tres hi hagi una dona dins.
q

g HE

Diu Horacio Chauvet (8) que pertot hont ara hi ha una Mare

de Deu trobada hi havía hagut abans una divinitat pagana. No soch

del seu parer, a lo menos per lo que toca a la nostra Catalunya.

Lo que hi ha es que casi totes les histories de aquestes Mares de

Deu se semblen. La major part d'elles han estat trobades per uu pas-
tor o una pastora, o sencillament per un bou o un be que fan acata-

ment a la imatge amagada dins d'una cova o al mitj d'una mata.

Generalment totes aquestes histories de troballes de imatges se con-

serven per tradició.
De la de Nostra Senyora de Meritxell, a la vall d'Andorra, se conta

la segiient: Lo día 6 de Janer de no se sap quin any los vehins de

Meritxell, anant a Missa a Canillo, van veure a la vora del camí una

gabarnera florida y cuberta de fulles verdes. Admirats de tal estran-

yesa en aquella estació, s'hi van acostar y van veure quo darrera de

aquella mata hi havia una coveta y, dins d'aquesta, una petita imatge

de Ja Mare de Deu ab lo nen Jesús.
Avisat lo rector de Canillo d' aquella troballa hi van anar en

professó a cercarla y la van posar a un dels altars de la iglesia de

aquell poble, mes l' endemà la imatge havía fugit y tornava a ser

a la coveta. Llavores hi van anar en professó 'ls de Encamp y 'ls va

passar lo mateix que als de Canillo, també "is hi va fugir la imatge.

Los vehins d' abdós pobles no savían que ferse ni quin partit pendre,

(6). Ceferí Rocafort, Geograf'a de la provincia de Lleyda, pl. 204 Barcelona.
(7) Clement Cuspinera, Guía-cicerone del viajero o bafiista en Caldas. de

Montbuy, pl. T1. Barcelona, 1884.
(8). Légendas du Roussillón, pl. 97.

 esall 
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quan va caure una forta nevada que va cubrir tota la terra d' aquells

voltants menos una petita part a unes cinquanta passes de la gabar-

nera, ab lo qual van compendre que la voluntat de la Verge era que

li fessin una capella a aquell endret y, en efecte, allí li van fer y

allí es encara servint de protectora a aquelles pintoresques valls de

Andorra (9).
La Mare de Déu de Misericordia que fs venera a Reus no es una

Mare de Déu trobada. Segons me contaba la meua bona marc,hi havía

a aquella vila (llavores encara no era ciutat) uua gran peste que feya

estragos entre ls habitants, quan un día se li va aparexe a una pas-

toreta una senyora y li va dir que digués als regidors que li fessin

una novena y s' acabaria aquella calamitat. La pastoreta ho va fer

aixís y 'ls regidors van fer reunir les imatges de la Verge que hi

havía a Reus y la pastora 'ls va indicar la que ella creya que se

semblava més a la senyora que li havía parlat al camp y aquella es

la imatge que avuy se venera al santuari de Misericordia dela es-

mentada població.

La tant renomenada imatge de la Mare de Deu de la Providencia
o de Mitàn Camí, deTortosa, va ser trobada en tres trossos: los dos

primers per dues dones y lo tercer per un pagés, sent aquesta da-

rrera troballa la més digne de ser contada: Estava l' esmentat pagés
espurgantles oliveres del seu tros quan se li va plantar devant una

grossa serp, dreta com unfus.

——jVàlgam María Santíssimal crida 1 pagés al ensemps que va

pegar una destrelada al ayre ab tan bon acert que va tallar lo cap en

rodó al animalot..

 

h

Y, al acotar-se per mirar-se-l de aprop, va trobar sota del cos de .

la serp lo tros que faltava de la imatge.

De tradicións de Mares de Déu trobades o aparegudes nhi ha
per ferne un gros volum sense exir de Catalunya.

X

xx

(9) Historia y novena de Níra. Sra, de Meritxell, per un novici de la com-
panyia de Jesús, pl. 18 a 20.—Barcelona, 1874

La Mare de Déu del Castell d'Ultrera (Rosselló), que també fugía de la iglesie
de Soréde cada vegada que li portaven, va indicar lo lloch hont volía que li fessin
l'ermita d'un modo tot diferent: un matí de Juliol va aparexe ab una espessa capa
de neu un sol endret de la motanya y allí li van fer la ermita. Horació Chauvet,
obra esmentada, pl. 58.
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Y lo mateix passa respecte als sants: sols de Sant Pere 'n tením
tot un femer (10).

Si aneu a Manresa y passeu pe 'l carrer de Sobrerroca, hi veureu
lo pou de Sant lgnaci, axis anomenat per un miracle que hi va fer
aquest sant fundador de la Companyia de Jesús. Un día, passant
per allí, hi va trobar una dona tota afligida perqué li havía caygut
una gallina dins y no savía com fer-ho per tréure-la. Lo sant ho va
resoldre de la manera més senzilla: va fer pujar l' aygua fins dalt del

brocal y la pobra dóna va poguer pendre la seua gallina (11).
Del Beat Salvador de Horta se conta que anant ab un seu com.

pany de la matexa ordre de Sant Francesch pe 'l camí de Mallor-
quinas a Santa Coloma de Farnés, un día del mes d' Agost de 1540

en que feya un sol que estabellava les pedres y no hi havía una gota

d' aygua en llocn, veyent al seu company aclaparat per la set, va
pagar uua palmada a una roca y 'n va fer brollar una abundosa font
d' aygua fresca y crestallina que may més s' ha estroncat y té la
virtut de curar les febres. La vila de Santa Coloma hi va fer fer una
capelleta y li va donar lo nom de Font de Sant Salvador (12).

DeSant Josep Oriol diuen que, quan no tenía diners, prenia un
rabe, 'n feya talls y se li tornaven monedes que no fs diferenciaven
gens de lesfetes a la Seca.

Quan Sant Vicens Ferrer anava pe fl món feya tants miracles

que no podía anar pe "ls carrers de tanta gent que 'l seguía, per lo

que "I prior del seu convent de Valencia li va prohibir fer-ne més.
Y vet-aquí que un dia que anava per un dels carrers de aquella

ciutat un mestre de casas va caure de la embestida en que treballava
y al veure al sant li va cridar: jFra Vicens, valeu-mel y 'l sant li va
respondre: Esperat que mo puch fer miracles. Y 'l pobre home va
quedar enlayre, mentres Sant Vicens se 'n va anar a demanar permís
al prior per salvarli la vida (13).

(Seguird) CELS GOMIS.

(10) V. Apeles Mestres: Tradicions catalanas, Barcelona, 1897.
(11) Recullida per mí a Manresa l'any 1882.
(12) Legendas catalanas per María de Bell-lloch, pl. 80 a 82, Barcelona 1881.
(18) Recullit de boca de la meua mare quan jo era petitet.
A Salamanca hi ha'l carrer de j Tente bravol que recorda un miracle per l'estil

degut a Sant Joan de Sahagur. S'havia escapat un brau y havía causat ja varies
desgracies quan lo Sant se va ensopegarabell y li va cridar j Tente bravol y'l'brau
se li va agenollar humilment als peus y's va dexar menar perell. (Recullit de viva
veu a Salamanca l'any 1887,

l
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MEMORIA DEL CURS 1011-12

SENYORES,

SENYORS:

Altre volta m" ha tocat a mi el deure de acoblar les tasques que

ha fet o a que ha cooperat aquest Centre Excursionista durant el curs

que acaba de transcorre pera ferne la memoria reglamentaria desti-

nada a ser llegida en aquesta nostra tercera inaugural de curs.
- Quant he tingut tots els datos reunits m" ha vingut al devant tot

fullejant ARXIU D' ESTUDIS el bell parlàment que en la inaugural
d' ara fa un any va llegir En Alexandre Galí, aon hi estaven com-

presos tots els projectes a realisar durant el curs, ino sé si varem ser

massa pródics en projectés o migrats en l' actuació, pro certament

no hem complert pas els compromisos qu: ens imposarem. Pro per

altra part no pas sempre en les nostres excursions seguim. perfecta-

ment el camí trassat en nostre itinerari ni-sempre empleem el temps

que teniem previst pera guanyar una distancia, sinó que a voltes fent

menys vía fem mes profitosa la excursió, perque el temps ens per-
metficsar nostre atenció en detalls científics o artístics i fruir de les

esplandideses que lentament ha fet la naturalesa. Potser hem esmer-

sat el temps en algunes coses de forsa :resultat pràctic que no eren

incloses an aquells projectes. En les borroeres quartilles que seguei-

xen podrém apreciarho.

El nombre d' excursions efectuades puja a una xifra ben respec-
table, poguent ser dividides en dos grupos que podriem nomenar el

primer d' excursionscientífiques i el segón d' excursions sportives.

Pertanyen .al primer les segients excutsions: Dues que s' efectua-

ren els dies 31 de Desembre i 19 de Maig i 9 de Juny a can Mir,

pera fer escorcolls en els llots del delto Ponties que van proporcio-

nar al Centre alguns exemplars de restès de magnífics fossils ben
interessants. El dia l.er de Janer un grupo de socis que feren una al
turó Moncada pera estudiar importants detalls geológics. El dia 17

de Març també pera fer estudis de geològia va portarsen a cap una,

quí es vegé sumament concorreguda, a San Salvador deles espasas,

Can Tobella, Puda i Olesa. Pera el matèix objectiu que les dos an-
teriors va ser organisada una excursió a Can Parellada pel día 24 de
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Març a la tarda. El 5 de Maig va tenir lloc una altre excursió de

tarda a Can Solà i contorns que va resultar concorregudíssima a la

vegada que agradable i interessant, essent destinada a estudis i ob-

servacions geológiques i entomológiques. Pera coneixer l' important:

retaule que fs guarda a la esglesia de Sant Quirse de Terrassa va

efectuarshi una excursió el día 12 de Novembre. S' han electuat

dues excursions pera coneixer la cova del "Capa blanca", els dies 7
d' Abril i 27 d' Octubre i a mes en la primera se feu un regoneixe- :

ment del avenc de la Serra llarga. El día 21 d' Abril va tenir lloc

una excursió espeleológica a Sant Llorens del Munt tent un regonei-

xement de la cova del home imort i una petita investigació del Avenc

del Davi. Aquesta excursió va repetirse el día 22 de Septembre, fent

una exploració bastant complerta d' aquesta important unitat espe-

leológica. Amb motiu deconeixer les trovalles arqueológiques d'epoca

romana que estàn fentse a Sabadell en les excavacións de prop la

Salut va organisarse una excursió a aquella ciutat pera el día 13 de

Octubre. .
Pertanyents al segón grupo o sigui d' excursions sportives

s' han efectuat les que segueixen. Dia 7 de Janer a Barcelona, Vall-

vidrera, Creu de Llavallol, Santa Creu de Olorde, Molins de Rey,

Papiol i Rubí. El 14 del mateix mes de Janer va realisarse'n una als

Pous de Moncada, Font del Ferro i Turó de Moncada. El 4 de Fe-

brer una a Sant Llorens del Munt i Santa Agnés. El 3 de Març un

altre a Sant Medi, Vista Rica, Font tenebrosa, Sant Genís dels

Agudells, Horta i Sant Andreu de Palomar. Els dies 30 i 31 del

mateix mes va portarse'n a cap una a Olesa, Esparraguera, Collbató,

'Sant Geroni, Sant Joan i Monestir de Montserrat. Pera el día 2 de

Juny s' organisà una excursió al Prat del Llobregat visitant diferents

pous artesians, la Granja i estany de La Ricarda i la estació telegrà-

fica Marconi. El 14 de Juliol va ferse altre volta una a Sant Llorens

del Munt, Santa Agnési a la Castellana de Can Torres. An aquesta

excursió va ferse un recull d' aygues de varies fonts pera ferne

l' anàlisis hidrotimetric. El 28 del mateix mes va anarse al Coll d'és-

tenalles Cova Simanya, Marquet i Sant Llorens Savall. Pera les

festes de la Mare de Deu d' Agost va organisarse una excursió al

Pirineu que comprengué el dies 15, 16, 17 i 18, visitant les mines.

de Figols, Bagà, Puigcerdà, passant pel Coll de Jou i Dàs, Nuria,

DES)IrIASP RE, QR EESNA, SE ai,ES ITS EES OS RMN SS CS Li ET UP ECAA PRP dol ue Fa cs dre rer adiUSiAadl lat

 

i
i

 

 

CENTRE EXCURSIONISTA DETERRASSA 213

passant per Err, Font del Segre i Coll de Finestrelles, i Queralp,

Ribas i Ripoll. An aquesta excursió hi prengueren part 25 socis i va

resultar interesantísima per tots conceptes. A més s' en han efectua-

des bon nombre per indrets no llunyans de nostre ciutat que per la

seva importancia no val la pena d' anarles detallant. Amb motiu de
la Semana de Sports a Ribas i Puigcerdà, que tingué lloc del 8 al 13

Febrer varis socis organisaren excursions per assistirhi i admirar les

belleses que aquelles valls i serralades presenten en ple hivern.

Ja quasi me desdiría d' haver donat an aquestes excursions el

nom de sportives perque si be no varen organisarse per una finalitat

científica concreta en totes o gairabé totes s' han recullit notes de

caràcter geológic, botànic, entomologic o arqueológic. També

han estat sumament instructives dues excursions efectuades a Barce-
lona, la primera el 27 de Novembre visitant l' hospital de Sant Pau,

el temple de la Sagrada Familia, la Casa de Maternitat i Exposits i

la Casa Gúell de les Corts de Sarrià i en la segona se visitaren els

Museus artístics, arqueológics i de reproduccións, el Palau de Jus-

ticia i el Parc Giell i tingué lloc el día 20 d' Octubre. En totes dues

foren admirablement atesos pel benemerit Centre C. de C. Aquesta

darrera fou procedida d' una conferencia preparatoria que donà el

St. Blanxart el 17 d' Octubre. A més el 25 ae Febrer se 'n feu una

altra a Manresa visitant la Seu i son Museu, Cala Ciutat i Arxiu i

Museu Municipal, Iglesia de Sant Ignasi, el nou Casino, Casal Re-

gionalista i el Centre Excursionista. D' aquesta excursió s' en guar-

darà molt bon recort perque a mes de ser important lo que va visi-

tarse varen dispensarnos forses atencions i obsequis el C. E. de la:

C. de B., el Casal Regionalista i la Agrupació de la Dança que de-

dicà als visitants una Sessió de Balls Populars catalans.
De primers de Janer a Juny el consoci D. DomingoPalet i

Barba donà els dimars les conferencies de Geologia vulgarisada con-

tinuant el curs de l' any passat. En elles tractà de Orogenia i Tec-

tónica, Geogenia, Paleontologia i Geologia histórica.
De mitjans de Desembre a Maig donà un curs de Entomologia

el consoci D. Eugeni Ferrer, comensant per llissons de Zoología
General ocupantse después del estudi especial dels insectes, i va ser
complementat per dos visites als museus de les Escoles Píes, una
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visita al de les Escoles Industrials i la excursió a Can Solà de que
avans ja s' ha donat compte.

El dia 5 de Novembre va celebrarse la Sessio Inaugural del curs

que fineix en el saló d' actes de la Agrupació Regionalista. Obri

l'acte el Vis-president Sr. Miquel Galí qui cedí la presidencia al

delegat del C. E. de C. Sr. Geroni Martorell. Se llegí la Memoria

del curs 1910-11 i el Sr. Alexandre Galí llegí un perfecte trevall

sobre Projectes del curs 1911-12. A mes parlaren el consoci senyor

Eugeni Ferrer, el regidor Sr. Josep Rigol, el Sr. Colomines del

Club Montanyenc i finalment el Sr. G. Martorell. del C. E. de C.,

qui feu el resúm dels anteriors parlaments i feu acertadísimes obser-

vacions.
A mes del C. E. de C. i el Club M., hi estava representat el

" C. E. de la Comarca de Bages.

Organisada per aquest Centre l' Esbart Català de Dançaires donà

el 26 de Novembre una Sessió de Balls Populars Catalans en el saló

d' actes de la Agrupació Regionalista, qui es vegé curull de distin-.

gida concorrencia que llohà la curada tasca del Esbarti la del seu

director el reconegut Foll-lorista En Aureli Campmany que avans

de cada dansa donava la explicació folxórica referent a les ma-

teixes. i
En la Sessió Inaugural del Centro. Excursionista de Vich, hi as-

sistí el Vocal de la Secció de Instrucció Sr. Alexandre Galí en repre-

sentació d' aquest centre, en el 2.on Congrés d' Ateneus i Asocia-

cions de Cultura de Vilanova 1: ex-president Sr. Giralt, i els senyors

Alexandre Galí, Pau Gorina i Agustí Badia i en la Inaugural de curs

del C. E. de C. el Vis-president Sr. Miquel Galí Figueras.

El 21 de Maig el Sr. Alexandre Galí donà una conferencia en el

Saló d' actes de la A. R. disertant sobre "El 2.on Congrés d' Ate-

neus i Asociacions de Cultura".

El25 de Febrer un nombrós grupo de Socis de la Secció Excur-

sionista de la Lliga R. de S. efectuaren una visita a nostra ciutat en

la que varen ser cumplimentats per aquest centre.

Amb motiu de esperonarals amateursi professionals de la fotogra-

fia cap un camí de perfeccionament i per a contribuir com unanota

d' art al programa de la Festa Major de nostra ciutat, va organisarse

un Concurs Regional Fotogràfic que tant pel nombre de premis que
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cedits per autoritats, personalitats, establiments i entitats arrivaren
a 19, com perles fotografies que foren presentades que ascendiren
a 473, va ser un perfecte exit.

La exposició va ser feta en una aula de les Escoles Industrials
inaugurantla les primeres autoritats locals el día 29 de Juny. :

Un altre acte ben interessant i de resultats forsa profitosos que ha
sigut realisat, es el Concurs de Jocs de nois i noies que va tenir lloc
el día 80 de Juny en el pati de les Escoles Industrials. Prengueren
part al concurs 19 colles presentant un conjunt de mes de 300 jocs.
A les dues colles guanyadores s' els cediren les banderes de cam-
pionat. A les que guanyarenels segón i tercer s' els repartiren ju-
guets i a mes se posà a tots els concorrents una medalla commemo-
rativa de la festa. Els senyors Serra i Pagés i Alexandre Galí llegiren
bells parlaments endressats als infants. Bona part del èxit se deu al
Excm. Ajuntament qui fentse càrrec de la importancia cultural que
aixó representava va prestarhi la seva valiosa cooperació moral i
material.

Amb motiu de fonamentats rumors que circularen en nostra ciutat
respecte una projectada reforma al valiós retaule major de nostra
iglesia Parroquial i interpretant que era propi de aquesta entitat
vetllar per la major conservació d' aquesta joia arqueológica, va tre-
vallarse oportunament vora els interessats en les obres qu es volíen
realisar, els perits en arqueologia i els amants de les nostres coses
i per a evitar que l' altar sofrís cap dany en sa integral bellesa. La

nostra veu va ser escoltada i va donarse bona solució al assumpto.
El día 6 de Janer sortí el primer nombre d'ARXIU D'ESTUDIS del

Centre Excursionista que ve publicantse. La tasca representa un

grós esfors i requereix una entusiasta cooperació, tota vegada que pot

contribuir en gran manera al creixement de la cultura de nostre
poble.

Conforme prescriu l'article del reglament, el día 26 de Setem-
bre, elegiren els individuus que haurien de desempenyarels càrrecs,
de Junta durant els cursos de 1912-13 i 1913-14 quedant constituí-
des per aquest curs de la segúent forma. —Directiva:—Daniel Blan-
xart, President. —M. Galí, Vis-president.—Antón Matheu, Tresorer.

Arthur Martorell, Arxiver. —F. Capella, Secretari, i Joan Armen-

gol, Secretari segón.—Secció d'Instrucció:—D. Palet, President.—
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A. Galí, Pau Gorina i Salvador Vallés, Vocals, i Joan Duc, Secre-

tari.—Secció d'Excursions:—Baltasar Pineda, President.—P. Do-

menech, Josep Alavedra, Frederic Segués, Vocals. Jaume Rocabert

Secretari. Secció de Fotografia: Joan Rusca, President.—Utset,

Corominas i Astals, Vocals. Humet, Secretari. sn

DISCURS PRESIDENCIAL LLEGIT EN LA
SESSIÓ INAUGURAL DEL CURS 1912-13

La Junta Directiva d'aquest Centre Excursionista, que tinc l'ho

nor de presidir, ha recullit durant el curs qu'ha acabat, y especial-

ment aquets últims dies, les iniciatives de la major part dels socis y

haig de fer constar, perque tots nosaltres hem d'estarne joyosos, que

aquestesiniciativesy projectes coincideixen exactament amb la orien -

tació que acaba d'exposarnosel nostre distingit company Dr. Cade-

- vall, amb les seves elogiients paraules y atinadissimes consideracions.

Aquets projectes que la Junta s'ha cuidat de recullir, y estudiar

en principi, els tinch anotats en aquestes breus quartilles.

Seguint els propósits qu'aquest Centre te ja desde el seu princi-

pi y vençudes algunes dificultats que s'oposen al fí perseguit, es ne-

cessari insistir novament, hem de seguir orientant cada vegada mes

totes les mostres excursions, de manera que no sols tinguin el caràc-

ter purament sportiu, sinó que ademés han de complir la finalitat de

fer feina científica y positiva en elsentit mes ample de la paraula.

Especialment en les excursions que nosaltres en diem de mon-

tanya o sigue de caminar, se poden fer observacions y pendre no-

tes mes o menys detallades, sobre el camí o itinerari, accidents del

terreno, aspecte del paisatge, fonts, altures, etc., al objecte d'anar

nutrint nostre Arxiu de datos interessants, que un cop reunits y or-

denats, amb el temps poden donar lloc a una bona Guía de la nos-

tre comarca, O al menys, aquest Centre pot contribuir a. qu'es puga

fer amb el concurs d'altres Centres o entitats, doncs fora vergonyós

per a nosaltres, que's formés una bona Guía que comprengués el

nostre camp d'acció, sense trovar-hi apostat aquest Centre, els re-

sultats positius de les seves excursions.

Aixís doncs, s'ha de procurar observar, indagar y anotar tot lo
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que sia possible referent al vast camp del folt-lore, arqueologia y. his-
toria, etc.... en una paraula, tot lo que sigui digne y apropiat pera

ser estudiant en les nostres correries y Visites pels diferents pobles,

parroquies, santuaris, hermites y masies de la nostra comarca. Del

mateix modo, s'ha de procurar extendre les observacions sobre'l te-

rreny baix els aspectes de la seva topografia, geologia, geografia fí-

sica, sers naturals, vegetació y demésde l'ordre físic natural. En
els escorcolls espeleológichs, per exemple, no ha de ser la mera cu-
riositat el seu objectiu, sino que s'han de observar de la manera més
científica possible y anotar amb ordre, tots els detalls que oferexen

les cavitats del sub-sol.
Pot succeir quiamb la rapidesa de les excursions y visites, no

hi hagi temps d'una observació o estudi complert de cada cosa pe-

ro no hi fa res, undia's registren uns detalls y una altre ocasió altres,

completantse successivament: la questió es comensar. Algunes ve-

gades podràn necessitarse certs y determinats coneixements técnics,

tampoc es aixó un grós obstacle, molt al contrari, perqué amb mes

sencilles observacions, pot cridarse l'atenció d'altres persones més

competents. /

Aquest trevall s' ha de fer amb el doble aspecte d'investigar y al

mateix temps de fer coneixer o ensenyar.

Els trevalls que requereixen alguna competencia, encara que més

o menys vulgar, poden ferse quan en la excursió o visita hi pren

part qui hi entengui. Les explicacions d'aquets, creen alguns aficio-

nats y fan noves competencies pera altres excursions. de
Al objecte de puntualisar y facilitar aquesta tasca, la Junta de la

Secció d'Instrucció d'aquest Centre, redactarà un qdiestionari o for-

mulari de les observacions més precises y de caràcter general que's

podenfer en cada excursió, facilitant d'aquesta manera, l'éxit de la

orientació y trevall que acaba d'exposarse.

xd

Aquetsplans o propósits, poden encaminarse tambe a investiga-

cions monogràfiques y aixís ens proposém fer-ho aquest curs amb la

montanya de St. Llorens del Munt. 4:Qui millor quíaquest Centre,
dat el seu caràcter y situació, pot contribuir a la formació d'un pla-

no-guía de la preciosa montanya de St. Llorens y dels seus bonics
voltants2
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Aquest projecte es gran y el seu desenrotllo requereix tot el temps

degut, pero hem de tenir en compte que la nostra organisació actual,

no pot ser quasi mes adecuada, pera portar a cap un trevall d'aques-
ta naturalesa.

La Secció d'Instrucció, s'ha d'encarregar de dirigir o encaminar,

recullir y posar enordre tots els datos que li aportin les demés sec-
cions, especialment de la di Excursions de Montanya que contant

amb un grupo d'elements actius pot contribuirhi eficasment, destinant

a n'aqueix fí una serie d'excursions amb el material indispensable y la
preparació deguda. La Secció de Fotografía ha de desempenyaf

també un paper importantíssim, tant baix el: punt de vista artístic

com científic, donant no sols paisatges, vistes panoràmiques, etcé-

tera, sino també retratant detalls de rocas, vegetació, coves, y me-

dint distancies y angols per medi de la màquina fotogràfica.

Pera portar a cap aquesta delicada y llarga tasca, la J. d'Instruc-

ció estudiarà primer detingudament el plan que deu haverse de se-

guir, redactant un qiiestionari o quiestionaris especials per lo referent

als trevalls de sencilla topografia, geologia, flora, etz. Un cop estu-
diat l'itinerari amb tots els seus. detalls, serà convenient o necessari,

dedicar una serie de conferencies p-eparatories a càrrec dels indi-.

viduos més indicats, al objecte de dar a coneixer els procediments

més practics pera pendre els datos y resoldre els problemes que

puguin presentarse en cada branca especial d'aqueix.

Després, convindria reclutar voluntaris, pera que, segons les se-

ves aficions y aptituts més adecuades, s'encarreguin desde aquell

moment, de portar a cap o dirigir determinats trevalls. Sens dupte

hi haurà feina variada y a propósit pera tots els socis que vulguin

contribuirhi.
Si aixó pot portarse a cap, com penso quíes possible, aquest

Centre tindria l'honor d'haver publicat el primer trevall monogràfié

complert, referent a la montanya de St. Llorens.
: R

ge

Un altre assumpte quies necessari remoure y que ja s'havia ini-

ciat aquest any passat, es lo relatiu a les excavacions prop les Iglesies

de St. Pere, per a lo qual va dirigirse una comunicació a la Alcaldía y

s'han iniciat ja gestions adecuades amb els individuòs que composta
la Comissió de Museus d'aquesta ciutat,
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L'oferiment que's feu desde'l comens de la vida del Centre a di-
ta Comissió y al Sr. Alcalde y Comissió d'Instrucció Pública de por-

tar al Museu Municipal, els exemplars que tinguém recullits y de
prestar el nostre humil concurs a sa organisació.

Avans de comensar o mentres s'efectuin dites excavacions, es

donaran algunes conferencies sobre arqueologia al objecte d'instruir
y despertar la afició an aquest interessant assumpte.

A trevallar doncs, tingueu fé en la nostra obra. El Centre Ex-

cursionista, amb eis seus trevalls no sols contribueix a l'enfortiment

físic del cos, si no que enforteix també l'ànima, li dona vida, ins-

trueix y encamina cap a la noblesa de sentiments.
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