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Butlletí del Centre
Excursionista de Lleida

«Pla Muntanya»
Adherit a la F. E. E. C. j F. C. d'A. Redacció j Admjnjstració: Major, 92 = lIeida

Reprenenl la tasca

Ben aviat fara la trentena d'anys que en amable companyonia
s'aplegaven sota l'honrosa senyera de fexcursionisme, un cert nom
bre de lleidatans freturosos de copsar les restes del patrimoni espiri
tual que ya i enlla de les comarques occitanes es trobaven espargides
i tal volta abandonades tot esperant la ma amorosa que fes reviure la
sentor de les coses velles i venerables alhora.

D'aquella croada de record atraient i encisador, en resten com
a' signe perennal de la seva eficiencia, unes planes de valor indiscutible
dins el quadre de la cultura nostrada, en les quals s'hi lluquen verta
deres troballes que fan honor a la historia i a la geografia, a l'art
i al folk-lore de les nostres contrades.

L 'esfory que reali~aren aquells entusiastes, uns desapareguts
del món dels vius, altres formant encara a les nostres rengleres, no
podia permaneixer sense aquella continui'tat que fecunditza el solc
obert i fa productiva la llavor; no podia figurar com un fet anecdotic
en la trajectoria de les forces culturals que '¡'-enen ['anima col'lec
tiva de la terra lleidatana, s'imposava que les noves aportacions, amb
l'empenta que dóna la joventut i l'acaronament de l'ideal patri, con
tribui'ssin també a la plasmació d'aquells ensomnis que fan amable
la vida.

En virtut d'aquestes raons que pesen damunt nostre com un
imperatiu categoric, reemprenem avUl la publicació del nostre but-



Vall - Ferrera
Detalls i noves sobre una regió descone

guda per la majoria deIs excursionistes om
plen avui les planes de moltes revistes dedi
cades als esports de muntanya. No per situar_
nos dins del que sera e moda» aquest any,
vull parlar-vos de la Vall-Ferrera, sinó perque
veritablement aquesta contrada és digna d'és
ser coneguda i visitada per vosaltres.

Per presentar-vos la Vall-Ferrera, dins de
lIur situació i límits geografics res no trobo
tan encertat com ¡'estudi que En Ramon de
Semir del Club Muntanyenc Barcelonés n'ha
fet i que diu que la Vall esta situada dins del
territori de Catalunya, en I'extrem oriental de
¡'alta vall de la Noguera Pallaresa i per tant
en la comarca del Pallars Sobid. Podríem en
cara precisar més, dient que enfronta amb la
famosa regió deIs Encantats, en I'extrem occi
denta!.

Pel que es refereix a la posició de la
Vall, podem assenyalar-Ia entre els 4° 49' i
5° 09' de longitud Est del Meridia de Madrid
i 42° 41' de latitud Nord.

L'orografia limítrofe parteix de sobre la
unió deis rius Vallferrera i Cardós, prop de
LIavorsí i del seu aiguabarreig en la Noguera
Pallaresa, formada per unes muntanyes més
o menys aturonades que venen separant els
dos rius al propi temps 'que ambdues val1s
deis seus noms generics. Més amunt, quan
arribem al cercle de Baborte, es converteixen
en veritables pies d'airosa estructura fins asso
lir els 3.000 metres en el pic de Sotllo, 'preci
samente en I'eix de partió de tres valls: la
propia de Vall-Ferrera, la de Cardós, velná,
i la francesa de Soulcen o d'Auzat. Entre
aquesta i la Ferrera segucix comptant la Pica
d'Estats, la maxima elevació, un nou nucli de

llel(. en l'esperanr;a que tots hi posarem el coll per tal d'aconseguir
que resulti parió d'aquellfl primera etapa que tan enorgulleix als qui
la portaren a terme. .

Les múltiples i assenyades activitats que avui ens esperonen, re
clamen també un recés adient on puguin condensar-se en lletra
impresa o en forma grafica, les resultances del treball i de les energies
gastades, amb el fí de que ens sentim estimulats cap a noves empreses
de profit superior, si és posible, al que fins ara obtinguérem.

Emportats per tan bells proposits, oferim als nostres companys
d'excursionisme les albes planes de la nostra publicació i a l'ensems
recaptem d'ells l'aportació dels seus estudis i la rescenció de les gestes
excursionistes que contribueixin al coneixement de la terra nostrada
en el seu present i el seu preterit, sobre tot en aquelles manifestacions
que més s'escauen i adiuen a les finalitats perseguides.

1 en la creenr;a que no ha de mancar-nos l'ajut per tal de po
der continuar l'obra dels que ens precediren, per a honra i gloria de
la ciutat i de la terra lleidatana reemprenem la sortida del butlletí
enyorat de tots i cobejós de realitzacions insospitades.
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muntanyes variadíssimes i irregulars com les
de Canalbona i Rumazet que contrasten amb
la Pica Roja sota de la qual s'obre el Port
més baix delnucli muntanyós de l'alta ribera
o sigui, el Port de Buet. Tota aquesta cadena
des del Sotllo, ve limitant, com he dit, la regió
francesa i la catalana, és a dir, l'Ariege i el
nostre Pallars,

Després de Buet, la muntanya es redreca
novament i adquireix caracters energics que
provoquen els Pics de Lavan3, Medacurva i
Roca Entrevessada.,. pero aturem-nos un mo
ment al Medacurva. La carena d'aquest cim
és presentada en forma transversal i el seu
cim Est, forma la unió amb la Roca Entraves
sada, al mateix temps que projecta una carena
divisoria entre Franca i Andorra, formant,
també, geograficament, la divissió d'aigües
europees: les de Franca, a l'Atlantic i les
d'Andorra, per Catalunya a la Mediterrania.

Tornant, novament, a la Roca Entl'aves
sada segueixen ja muntanyes menys fereste
gues per damunt les valls andorranes i el ri
beral de Tor, (afluent de la Vall-Ferrera J,
fins damunt de L1avorsí.

Aixo només ha servit per a donar una
idea del sistema orografic de la Vall-Ferrera.
En general, queda resumit d'aquesta manera:
les muntanyes del Nord-Oest confronten amb
la vall catalana veYna i ga,irebé paral'lela,'Vall
de Cardós; les del Nord-Oest confronten amb
la Vall francesa d'Auzat; les de l'Est franca
ment amb les valls andorranes; les del Sud
amb les terres de la Seu d'U¡gell. L'extensió
planimetrica total de la Vall-Ferrera és des
enrotlla en uÚa superficie total de 188 qm,2

El curs del riu de Vall-Ferrera amida uns
30 qm. des del seu orígen - en el cercle de
Baiau - fins a la Noguera Pallaresa. La Vall
Ferrera ve formad" pelO una ribera general
amb nombrosos afiuents de barrancades, tor
rents i ribet'etes i un afiuent de gran impor
tancia anomenat riu de Tor. La orientació ge
neral, marcada per aquest riu, forma una esse,
compresa en aquesta forma: el cap a Baiau,
es projecta a l'Oest; la pa¡·t Sud, en el centre,
corrent per la Ribera d'Areu i Alins ; declina
ció novament a l'Oest per la ribera baixa
d'Ainet i Araós.

Pel goig de toneixer la Vall i de poder so
jornar al magnífic Refugi-lliure que en un

lloc més que encertat, immillorable, ha bastit
el Comité Catala de Refllgis, amb el company
Sirera, férem una excursió els prop passats
dies 24 i 25 de Ilovembre, I'horari i caracterís
tiques del qual detallaré.

Arribats a Areo a les 11 del matí i des
prés de cercar un bon matxo per tragin¡¡r
esqllís i motxilles, emprenem la marxa pe)
camí de Buet que surt d'on s'ataba la carre
tera de L1avorsí a Areo i que es tracta d'un
bon camí de ferradura, ample, planer i ben
conservat, seguint el riu, som aviat a les Bor
des de Plau, on hem d'agafal' una destral
doncs ara que ja fa una estona que caminem
ens assabenten que al refugi no hi ha un
pel de lIenya tallada; al poc camí trobem el
Pont de Guarda, segllim encara el riu en lIurs
giragonces fins al pont de Sorguen. El camí
és plane¡,'i bonic alhora. Als 45 melres tra·
vessem el ponl de Puntanou i tot seguit som a
la bifurcació del camí amb el que mena a La
Rebuira, que cal deixar pujimt pel' J'altre que
puja una petita, pero sobtada, costa. El guia
ens ensenya els llocs aproximats on es traben
les fonts deis Juniscos i la de Plana Roja. Molt
aprop d'ací comencem a trobar ja neu en
quantita.t, pero molt glacada i desigual, seguim
sense esquís i anem pujant pel cami ja cobert
fins a la fí per una bona capa de neu, segui
dament som allloc des d'on es veu el tancat
del criader de guineus, el sol apreta de valent
i les guineus una per una es troben assegudes
sobre les seves petites barraques de fusta amb
una quietud monacal. El camí puja suaument
en direcció Est, el panorama es torna impre
sionant, diversos barrancs salten en Ilarga cas
cada de les muntanyeE de J'altra banda de la
vall; ara podem ja observar el pics de L!ats i
Areste, anem deixant el riu, i anem enfilant
nos ja cap al Pla de la Selva, on hi arribem a
les 2 hores i 10 minuts de camí; a les bordes
de ¡'esquerra n~engem una mica i segllilil el
camí que cobert de neu es perd dins la gran
daria del pla, ab pocs moments es baixa una
mica i s'agafa a J'esquerra que puja fortament
i de~prés segueix pel bosc. El camí es troba
molt marcat amb senyals de pintura roja en
tots els llocs on podria sorgir el més petit dub
te. Som a I'Escala Mala, ( 2 h. 30 m.), aquest
indret és un passatge molt dolent, el matxo no
vol tirar endavant ja que el glac l'espanta,
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Records
Han passat trenta anys des de la fundaci6

del primer Centre Excursionista a Lleida. En
1906, un grup de joves amants de la cultura i
desitjosos de coneixer els valors artístics i aro
queologics de les nostres comarques, cercaren
la col'laboraci6 d'altres elements caracterit
zats, i sorgí la nova Entitat amb migrats mit
jans economics, és cert; pero amb una fe i en
tusiasme que li feien augurar Ilarga i fecunda
vida. Tot seguit fou organitzada la publicaci6
del Butlletí mensual, empresa per a la qual hi
havia de sobres redactors i col'laboradors
prou competents.

Ara, en reanusar·se la sortida del Butlle·
tí, després de vint anys de suspensi6. sentim
una immensa joia atenuada pel record dolor6s
d'aquells bons companys desapareguts, que
eren Enric Arderiu, Rafael Gras, Alfred Pere
nya, Frederic God1ls, Lluís Izquierdo i Ventu
ra Neach, tots ells entusiastes excursionistes
j propulsors d'una instituci6 que en I'avenir
havia d'arrelar fortament en la nostra ciutat.

EIs actuals militants de I'excursionisme

sobretot quan el seu pes el fa cruixir sota
els seus peus.

El cami es troba aquí a 1.860 m. o sigui,
que amb 2 h. 30 m. hem guanyat un desnivell
de 600 m. Ara anem seguint per dins del
Bosc de la Selva la grandiositat del qual ens;
impressiona, el sol no pot travessar ]'t"spessor
deis abets l'alc,¡1lria deis quals ("ns recorda i
potser guanya els exemplars magnffics de la
Vall d'Ordesa, molts d'ells es troben abatuts
per efecte de les dan'eres tempestes, alguns al
mig del (amí i ens cal tallar·los a cop de des
tral per fer passar el matxo.

A la Font Tallada fem una petita parada;
és 110 bon Iloc per observar els efectes de les
allaus que prop d'aquí es formen tots els hi
veros. Anem seguint per pla un bon tros, el
guia ens ensenya el camí de baix que resta
molt més expedit de neu del que trepitgem
i que en més d'un lloc ens fa enfonzar fins a
genoll, als pocs minuts albirem ja el pal indi-
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110 poden fer-se carrec del cúmul de dificultats
que of("ria en aquell temps la organització
d'una excursió, per curta que fos, donat l'es
tat deplorabl~de les carreteres, all1l on no n'hi
havia; la incomoditat deIs veicles; la lentitud
desesperant de la marxa i les deficiencies de
I'estatge, quan calia passar la nit fora de ca
sa, que era el més freqUent, puix una senzilla
excursi6 de 25 630 quilometres no podia fer
se en un sol dia. Les expedicions no podien
excedir de uou socis, cabuda m1lxima deis car
ruatges d'en Roca~al\'es, a la velocitat de 9 ó
10 quilometres per hora en terreny pla i a pas
de carro a les pujades, sobre un camí desigual
amb roderes fondes de més d'un pam, xapó·
tejant fang i aigua en temps plujós, o vo1tats
d'un núvol de pols. F1lcilment es compren que
després d'un viatge de tres o quatre bores en
aquestes condicions, el cos dolorit exigia des
cans, quan no compreses d'1lrnica a conse
qUencia de boles 'de tartana o carro que tant
sovintejaven.

Totes aquestes i altres molesties 5015 ser-

dicatiu del Refugi; el camí no presenta nove·
tat, seguim planejant fins a la vista de la bar
raca deIs carrabiners, de seguida hi som i ja
travessem el Pont de Buet a sota mateix del
Refugi, 3 h. 30 m. (1.900 m.), deixem el camí
deis Plans de Buet i del Clot de l'Olla i sem
pre amunt vorejant la mun'tanya, arribem a la
passera d'Areste, el barranc Ferrera (1970 m.)
i prop de les tres de la tarda ens trobem dins
del més ben insta\'lat refugi-lliure de les nos
tres contrades.

Hem invertit 3 h. 45 m. en un trajecte que
a I'estiu, com a m1lxim, n'hi esmerc,;areu :1 de
curtes.

Cal remarcar el bon caracter deIs habi
tants de la Vall, disposats sempre afer agra
dosa I'estada a j'excursionista per aquelles
valls i en especiall'ajuda i amabilitat del bat
Ile d'Areo qui. ens atengué en tot i per tot,
facilitant la nostra tasca.

RAlI10N DEJUAN SOLÉ.
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Un bell poisotge

de la Voll-Ferrero
Vegi's I'crticle VALL·FERRERA



Monedes ibero - romanes

Gravat d'A. Cueto, cedit per la revista «Caleccionismo >.



Segur d'accident
Darre¡'ament varem tenir el gust de salu

dar a L1eida al nostre company, Pretiident de
la Feoderació d'Entitats excursionistes de Ca
taJunya, En V. E. Garcia Maria. Un deIs temes
que varem tI'actar en la nostra conversa fou
de I'estat de les gestion5 per a que sigui un
fet I'assegurau<,;a deIs excursionistes en e1s
casos d'accidents de muntanya, esquí, viatges
col'Jeclius organitzats per les Enlitats Fede·
rades, etc, (Tingueu p?-esent que si be pe?' .1nitja
de Nmpost que pagueu en els bt'tllets de fen'o
can'ils i autobús de lÍ/zia, esteu a cobert de
qualsevol accident, no així mateix, quan es
tracta. d'organitzaciolls particzdars pe?' part
d'entitats,.d'autocan per excu?'siozzs).

vien per a f"stimular J'ingeni i el bon humor
d'aquells excel'lents companys i eren temes
ohligats de les converses al voltant de la taula
de I'hostal, o'bé acom?anyant els botracs del
viatge de tornada, Aquelles inoblidables ex
cursions a Pinyana, a les coves de Camarasa,
a Vallbona de les Monges, a Torres de Segre
en barca, a les fabriques del.Segria, a Poblet
i la Pena. a les sepultures romanes de COI"
bins, a Agramunt per carnestoltes, i tantes i
tan tes més, refiectides a les' memories que
publicava el Butlletí, estan plenes d'agrada·
bles records i servien per a afi~n<,;ar la cóm
panyonia entre e1s que hi prenien parto

.Avui les excursÍons es realitzen en condi
cions molt diferents, 'que no admeten 'compa
r¡¡ció, En un sol dia i sobrant temps pÚ,a tot,
es recorren més de 300 quilometres en rapids
autobusos de seients amples i tous, dotats de
bones suspensions que eviten els sotracs, so
bre carreteres lIises com a pistes, sense c10ts
ni pedres, que-perri1eten fer facilment marxes
de 50 a 60 quilometres per hora. A totes les
poblacions hi ha botigues per a proveir-se del
que convingui, amb hotel s moderns i confor
tables. Així 'és que ni el més exigent troba
motius per a empenedir-se després d'una ex
cursió plena de comoditats i alicierrts,

C. IZQUIERDO

5

Aquest assllmpte esta ja resolt, i totes,les
entitats deuen haver comunicat a la F. E. E. E.
abans del 30 de juny el nombre de socis asse
gurats que podrien aportar. A I'objecte de sal
var el grup inicial de 2.000 assegurats, més un
marge, s'ba fet un prorrateig deis que corres
pondria a cada entitat federada.

Al Centre Excursionista' d'e L1ei'da P]a
i MuntanyiÍ, Ji correspon 'en, aquest calcnl,
aportar ..9 socis assegurats., Si nosaltres, po
dem superar aquest' n~mbre, : pales:arein a
més elel nostre· civisme, eJ' !lostre' interés.
L'excursionislUe catala sera el primer en im
plantar l'asseguran<,;a excUl'sionista a la Penín·
5ula, donant prova de seny, de germanor i de
previsió. La previsió més bumanitaria i més
altrUIsta, és \'asseguran<,;a' coJolectiva; uns cen
tims al mes deixaran a cobert a I'associat i a
I'entitat de tot accident i no .caldra· fer captes
denigrants ni passar englinies 'encobertes.
Una vegada coaligats de debó per mitja de
I'ajut mutu, una vegada palesada una organit
zació amb coses efectives, es quan I'excursio
nisme catala tindra el tó que Ji cal per dig
nificar J'bome, l'Entitat i la seva F~deració da
vant la resta de la Península i I'estranger.

A Catalunya som de 10 a 12 mil excursio
nistes pertanvents a 64 entitats. degudament

. federades, Comptem amb 8 anys d'existencia
federativameut i seria denigrant que per ne

.gligencia no fóssim, COl11 ens'co.rrespon, e1s
primers en dignificar ¡·elevar l'exc:ursiQnisme
al plá internacional corresponent;

A Madrid, con.stitulda una ,federa,ció que
esta a pUl1t de passar com a Nacional dins
I'anuari DeutscIJe Reicbbund per als afers in
ternacionals, han donat al President del Co
mité Olímpic, le.s següents dades: ,15 entitats
federades, un', total de 4.200. socis, un any
d'existencia, Butlletí oficial de Peñalar!1,

Pez' Cataluya, per 1"excuz'sionis1!Z(I, pel vos
tz-e company, Z10 deixeu d'assegurar-vos.

El seguz' d'accidmt és un deis benejicis possi
tius més evidmts d(l l'associat a zma (lntitat
11lUntanyellca.



EIs dos t'als mesals d'asseguranfa són els
que d'una manera ejieient, permeten anar a la
muntat¡ya amb tota despreoeupar.ió.

Es pot pertanyer a varies seeeiolls j de fet ts
l'asseguranfa la que vetllara jer vós i la que us
proporeiorlara el projit meessar·i.

Si tots ens assegurem, si ja no s'admet una
alta al Centre sense aquest requisit, la quota
de segur pot arribar a reduir-se a 15 centim~

mensuals. Tingueu en compte que els que
pertanyen a la secció d'esports de muntanya
del Centre, seran ja des del primer moment
assegurats, corrent a compte de la secció totes
)6S despeses sense cap altra quota. La resta
deIs socis deuran abonar cada mes una quota
suplementaria de 0'50 ptes.

Els que no vulguin adherir-se a l'assegu
ralll;a no els sera l.'ugmentada la quota, pero
el Centre es desentendrll deIs mateixos en cas
d'nccident.

Normes probables !le com es regira
el segur d'accidents. Capitals asseg-lIrats,
5.000 Ptes. en cas de mort, 5000 en cas d'inv.'l
Iidesa permanent i 10 Ptes. diaries en cas
d/incapacitat temporal.

Prima. A base del rlombr-e de soeis.
2.00Q 4.000 6.000 IO.OOO.

Soci, Ptes. a l'any 6.- 3/60 2'75 1'80

El servei medic farmaceutic s'inc1ou a
base d'un 25 per cent i es facilita per mitja
del Dispensad de la Companyia i deIs seus
Facultatius.

Actualment la Companyia compta amb un
departament únic i exclllsiu per al servei de
la mateix!l, de dotze lIits fixes a la Clínica del
Remei, el cirugia-consultor dC" la qual és el
Dr. Corachán.

En preparació hi ha un paveíló reservat
per al servei deis assegurats a la mateixa Clí
nica del Dr. Corachán. Aixo, en el referent
a I'hospitalització de lesionats. Al Dispensad
que hem a¡'¡udit abans (Rambla de Catalunya,
19 i 2' .-Barcelona) existeix un modern i com
plet servei, amb servei permanent de Cacul
tatius.

Dig'nifiq'leu l'exeur'sionisme eatala posant
IQ al nivelJ dels jaisos ben organitzats, assegu
tOant·vos.
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No ja1'leu d'organitzacions estrangeres,
quarl esta a la vos/tOa ma el posar' la riostra al
mateix r¡¡vell.

Determinació de la quantia de l'in
demnització en cas de mort. Si la mort
ha ocorregut indubtablemen't a conseqüencia
de I'accident, la Sodetat pagara 5.000 Ptes.

Bn cas d'invalidesa permanent. La
Societat distingeix dos graus :

I.er fnvalidesa total. En aquest cas pa
gara 5.000 Ptes.

S'enten per invalidesa total, exclusiva
ment: la perdua deis dos bral;os o mans, de
les dues carnes o peus, d'una ma i un peu, de
la vista d'n mbdós ulls, així com una pertor
badó mental completa i i~curable que privi
de dedicar-se a qualsevol ocupació.

2.00 Invalidesa parcial. D'acord amb la
següent escala i fins al 60 per cent de la quan
titat assegurada per al cas d'invalidesa per
manent.

a) Per la perdua completa
del bra<; dret o bé de la ma dreta 60 %
del bra<; esquerre o bé de la ma esquerr¡¡. 50 ~

de una cama a bé d'un peu 50 ~

de la vista d'un ull 25 ~

del dit polze de la ma dreta 18 ~

del dit polze de la ma esquerra 16 ~

del dit índex de la ma dreta 14 ~

del dit índex de la ma dreta esqnerra 12 ~

del dit petit de la ma dreta 12 ~

del dit petit de la mil. esquerra 10 ~

del dit major de la ma dreta 8 ~

del dit major d~ la ma esquerra 6 ~

del dit nular de la ma dreta 8 ~

del dit anular de la mil. esquerra 6 •
del dit gros d'uu peu 5 ~

deis altres dits del peu 3 ~

de la quantitat assegurada per l'invi,ilidesa
permanent.

b) En el cas de la perdua de diversitat
de membres u organism<,;s, la indemuitzlj.c;ió
correspondra a la suma de les quote~ fiXfldes
per cada un d'ells, pero mai podra .passar del
100 per 100 fixat per )'invalidesa.

e) La paralissi completlj. i incurable i la
consegüent inutilitat absoluta de J;llembres o
organismes sera equiparada a lli perdulj. tot¡¡J.
Essent la perdua o bé inutititat parcial, es



Ilitzurda?
(Carta inedita que havia d'ésser pubLicada
a e EL Cronicón Ilerdense:> l'any :r87S).

I

Senyor Director de «El Cronicón Iler
dense ~.

Molt distingit amic i senyor meu :
Que significa, preguntareu vós, el nom

barbre que ensap\;ala aquesta carta? Cocediu
qJe qualques moments d'atenció, IIn curt espi;li
en vostre excelent periodic i tt'actaré de dir
vos' ho de ·Ia manera menys dolenta que sa pi
ga; a,mb la salvetat, aban s de tot, que a les
llleves paraules no hi donareu més importan
cia que a l'humil parer d'un neont en la numis
matico" completament despullat, gracies a Déu,
de pretensions. No abrigo, per altra part, la
temenc;;:a de que surti ferit el vostre amor pro
pi, si en el curs d'aquest. escrit m'aparto de
parers qUf"' vós propugneu i encara que els
combati: per quant em complan creure'l po~

selt de fervent i desinteressat afany en pro de
la bella obra que amb els seus apunts ha ini
ciat, seguint-la en EL CRONICÓN, la historia
de L1eida, llinre de tot esperit de personalis
me que, com a regla, prefereix sempre propi
pare¡- que discurs alie. Advertit aixo, penDe
teu-me que arrambi al montó la meya pedreta.

calculara I'indemnització d'acord a un tipus
proporcionalment inferior.

Esperem que els socis i les seccions IZO ne
gtigiran aquesta ocasió fmt-se el desentés, aNe
gant que jins avui no els Ita succeit res.

Tingueu en compte que l'establimmt del se-,
gul' no representa cap guany, ni p(:r la Fed(lrt;l
ció ni per l'entitat a la qual pertaltyeu. Es, en
tot cas, una previsió en bmejici vostre.

Lo po/issa de l'assegm'an;a exclwsionista
l'ept'esettta un augment d'Ull tant per cmt in
signijlcaltt m el pl'essupost desti1lat a ex:cur
SiOtlS.

Val més preveure que pmedit·-se.
FUl que Catalunya previsot'Q stgui la pri

met'a en (lssegut'ar els muntanyencs, no perme
feu que siguin uns (litres e/s primers.
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Observeu vós molt atinadament en els
vostres apunts que, tan sois a les medalles
que resten podem recorrer en bu<;ca de la
llum que han deixat al seu darrera els temps
remotíssims en els quals fioriren les adoles
cencies de la vello, L1eida, amb el fi d'esclarir
en el que sigui possible el que s'amaga entre
bromes, tan rebeques encara a I'esperit escu
drinyador deIs nostres dies. Pero, amic meu,
també se us alcan\;ara quan necessari és que
sapiguem IJegir en tals relíquies, per a enten
dre amb c1aredat el que ens diguin. L'error
en aquest punt és de tal transcendencia, que
un lleuger desviament condueix a extrems en
que la divagació domina moli allunyada de la
cosa certa o raonable; si bé és veritat que tals
ensopegades de la numismatica es disculpen
pe¡' la seva jovenesa i per I'esds conreu que
ha merescut fins a temps que podem anome
nar recents, L'objecte d'aquesta carta em por
tara a bosquejar el procés de tals desviaments,
encara que concretant-lo i reduint-lo a les
inscri pcions monetaries ibero-ilergetes (1).

La gloria d'haver estat el primer en lliu
rar estudi i talent a interp¡-etar-Ies, correspon
al tan savi i modest arquebisbe de Tarrago:Ja,
N'Antoni Agustín (2). Dona la veu d'alerta i
comenc,;a I'obra que sovint és la més difícil,
deixant a la seva rellevant franquesa la con
fessi6 de I'escassetat del seu avenc;;:, al qual,
no obstant, els seus successors han retut i re
tran el degut respecte i estimaci6. No és mon
anim ocupar-me d'ells ni de les seves obres,
perCJue no s6n de gran importancia si no és
en el sentit de cOhceptuar-les C0m a temptati
ves més o menys atinades o enginyoses, i per
que seguint tal camí molt prompte aquesta
carta arribaria a cartipas en dany a la pacien-

(1) Seguint el parer dJarqueolegs molt competents

tiDC per iberiques o {beres les anomenades comunament cel

tíberiques.
(» Diálogos de meddaIJas J otra. antigUedades.



cia de qui la tingui en seguir Ilegint-Ia 6ns al
final. Deixo, doncs, a un costat els estudis de
Velazquez, Larramendi, Florez i d'a!tres que
discurriren sobre les anomenades generica
ment Iletres desconegudes, i entrant al nostre
segle vaig a fer parada d'uns moments en el
Ilibre que dedica el senyor Erro a tal materia
(1), no per que el seu valer propi demani pa
rAgraf apart, sino perque essent el seu dicta
men I'acceptat per vós en vostres Apunts.
crec molt pertinent donar-vos una idea de les
qualitats de tal obra i del concepte que frueix
en l'opini6 científica.

El senyor Erro, i d'altres que han ~scrjt

com ell sobre filologia vasca, essent de la te
rra, bo han fet dominats per una prevenci6
tenac i enlluf:rnadora, tan soIs disculpable da
vant del patriotisme. per quan la investigaci6
formal i dreturera no s'avé pas amb cap partit
pres, que a la fi no p~odueix sin6 raquítiques
j inodores flon; pe! fet d'ésser artificials. ¿Qui
na gloria els ha restat als Euskalduns, després
d'haver sostingut Erro que els seus aborígens
presenciar n el ciltaclisme de Babel, que la
seva lIenguil és la Ilengua mare, que les seves
trndicions s6n les de Noe sense intrusió de
cap mena, que la seva escriptura és anterior a
totes i que d'ells prengueren els romans el
seu sistema monelari? 1 ja veieu v6s com el
bon navarrés no Iligava pas cun l'Anim pel
que toca a remuotar· se en el passat, per la
qual cosa, tan soIs a títol cl'inventari poden
admetre's leH seves solucions. No vol dir aixo
que Ji nf:guem el que indiscutiblement mereix
aplaudiment en la seva obra, tan soIs he vol
gut indicar quan perill6s és el fer excursiolls
amb qui pateix de mallies i enlluernaments.
Erro examillA molles monedes, segons di u, i
pel que sembla degué treballar molt sobre
elles, i resultal d'aixo fou un alfabet celtíbe,'
en el que bi entra uu element no admes per
ningú sino amb grandíssima parsimonia; le,
jucles o s~lbfixes. Amb )'ajut d'aquest auxiliar
i afegint vocals ad libitlllll, sense altre criterl
que el de fer paraules valle la traducció de
les quals digués qualque cosa, massa com
prendreu v6 quin serA el resultat de les se
ves transcripcions i lectures. Ho veuríeu vós
ben ciar si em pogués detellir en detallar la

(.) AI{ab. de In leng. prlmil. de Esp. - ,806.
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manera com Jlegeix NILIETZA en les lIegen
des que m'ocupo, i Jlavors no li estranyaria
gens que tal interpretació Ji sembli ba,·yoca a
Saulcy (1), que Humbolt aconse!li no es doni
cap importancia al seu sistema com tout a fatt
arbitrai,-e (2) i que Delgado (3) tscrigui aques
tes paraules a manera de síntesi; e Divaga
molt, exagerA extremadament ses doctrines, i
res encertA en les explicacions ».

Deixant de band'a la manera de veure que
té Erro en aquest punt, passaré a indicar-vos
altres parers de llumismatics molt qualificats
i seguits.

Varis punts d'apoi s'han emprat per a
desentranyal' les lIegendes primitives: l. la
pror.edencia o Iloc on foren trobades les mo
nedes (4); 2. el coteig de monedes similars; i
3. la repetició d'un signe de valor eufonic co
negut per algun deIs mitjans anteriors, bavent
se de completar. tats amb les dades de succes
sos i 1I0cs que ens deixaren els antics escrip
torso No s6n, malgrat tot, tan segurs aquests
sistemes que no bagin estat causa d'error, i
per tant, de gran varietat de lectures. Veieu-

ho vós en el nostre caso
Qui hagi vist la moneda municipal que

sobl-e la Iloba porta el MUN ILERDA i vegi
després les iberiques amb el 1I0p (S' i la lle
gcnda etnica, no dubtara un moment en alri
bui r-Ies a una mateixa població: I1erda. Ara
bé: obtingut per comparació el valor deIs dos
primers carilcters, IL, i els dos últims, RD, és
molt facil que qualsevol es deixi seduir per la
semblanc;;a i atribueixi al tercer el valor de E.
Així li ha succelt a Sestini, Gretofend i Saul
cy (6) creient homOfones ambdues inscrip-

(1) Essai de c1assificatioD des monna¡es autonomes
d'Espagne.

(2) Recherches sur les habitants primitifs, etc.
(3) Proleg6mens de la seva obra en publicaci6 so

bre numismática.
~4) Com soIs deurieo teDir eUTS entre el pable que

les acunya, no deurien al1uDyar-!e ooolt de-} puot en que es
bateren.

(5) Eucara és questió de parer el sexe del carnívor
que figura a les monedes ibero-ilergetes, l'examen de les
quejo he viSl al i\fuseu arqueologic, ooolt ben conservades,
no deixa lloc a dubte que és un llapo Demé~J el tipus signi
fiqui el que es vulgui, es simholitza amb el lllascle i no amb
)a remella. L'haver-hi més endaVl'ol una Hoba, es deu a la
influencia de la conqucsta romana.

(6) Seslini Descrizoni detle madaglic ispane. Greto
fen citat pcr Seslini. Saulcy, Essai de C1assific. Sois varia
en que per a Seslin; la T es K aspirada j per a Sauley és eb.



cions. No obstant, un esl~di comparatiu més
detingut d'aquest signe ha de donar-li sens
duble el valor de TZ (1), restant amb aixo des
truYdes les anteriors lectures i en peu la difi
cultat a no desfer-se d'aque!l camí.

Ja veieu quan difícil ha estat i és encara
la marxa deis treballs numismatics, tenint de
recolzar-se' a volles en lenues suposicions i
havent de caminar sempre sobre terreny ignot
i relliscós. Puix encara ha estat necessari ven
cer altres dificultats, tan poderoses, si més nO,

com les indicades. En efecte; ¿pot tenir-se ab
soluta confian.¡;a en que les poblacions o co
marques indicades,pels escriptors grecsi llatins
es nomenessin lal com ells escriviren i en que
hi hagi, per tant, correspondencia amb les
transcripcions que es donen de les monedes?
¿ Com ha d'ésser 'així tenint la confessió de
que per a ells les denominacions iberiques
eren barbm'oe apetlationis (2) quorum nomina
nostro nequeant (3)? Jamai deurien sonar a
oYdes regalades amb la sllavitat i harmonia de
la parla de Safo i de Virgili, aqllelles veus as
pres i esquerpes, robustes, discordants, ner
viós retrat de pobles que no havien sofert en
cara el desbast i puliment de la cultura.

Anoteu aquest nou escull amb que topa
el numismatic i veieu-ne encara un altre que
més especialment pertoca al cas nostre. ¡Qllan
les vegades es parla i es discon:e sobre mo
nedes sense tenir res més que facsímils a la
vista: i quantes els facsímils són també defec-

, tuosos, per obscurs o per massa c1ars i deli
cats! L'esperit arqueolic que tan subtilment
guiava a Mr. Bondard en les seves investiga
cions, de segur no li hauria permés donar cer
tes lectures si en !loc de caracters dibuixats
impropiament en Atles que degué veure, ha
gués tingut per al seu examen els originals
autentics d'aquelles copies imperfectes. Per
aixo en gran part atribuí el valor de O al
quart i de A al cinque signe de nostra lIegen
da, després d'haver lIegit els primers, contra
el parer deIs seus antecessors, sense que
li hagin posat cap cCJrrecció els que poste
riorment s'han ocupat del mateix assumpte.
1 veieu aquí els defectes d'un descarrilament

~I) ProDunciat com el th angles.
(.) Plini, III, 3,

(3) P. Mela, In, l.
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_Com ja ho he assenyalat al comen.¡;ament d'a
questa carta. La transcripció de Bondard és
ILITZOK, atribuint la moneda a... :lessos, :la
ccetanu11l opidu11l, segons Ptolomeu, avui pro
bablement Gllissona (1). Per a Bondard, la
Lleida primitiva no degué batre moneda; puix
ni ]'anomena ni la senyala en el mapa que hi
ha al final de la seva obra, quan precisament
des de N'Antoni Agustin en.¡;ll, ningú ha dubtat
en tenir-ho com a segur. A vós, com a mi, li
<':stranyara el judici de I'esmentat numismatic,
pero és for.¡;ós acostumar-se a no sospirar per
opinions comuns i sostingudes, en materia de
tan inct>rt fonament.

Qllan tan tes i tan variades interpretacions
s'havien donat de nostra lIegenda, un nu
mismlltic frances molt laboriós i celebrat,
Mr. Heiss, prengué a son carrec la tas::a de
posar en ciar la qUestió primordial de l'alfa
bet iberic. Recorregué durant lIargues anya
des i en tots sentits nostra tena reunint nom
brosa col'lecció monetaria, s'ajudll de persones
tan competents com el senyor Delgado, anota
les procedencies, compara exempla¡'s, distingí
les variants, i subjectant tot el seu treball a la
més exquisida prudencia científica, reuní le's
dades necessaries amb que publicar la seva
notabilíssima Desc1'iptión general de 11Iollnaies
antiques de l'Espagne (2). No és del cas par
lar d'aquesta obra, ni valdria res l'elogi qlJant
l'ha merescut universal i al meu li manca
autoritat per a tributar-lo. Em limitaré, doncs,
al que fa referencia al tema d'aquesta carta,
que ja va mereixent la tatxa de pesada.

La descripció general del tipus de les
monedes ibero- ilergetes, és la segUent:

Anvers: cap d'Hercules rodejat de tres
delfins. Revers: Polux galopant amb mantell i
palma a l'espatlJa, en unes; cavall galopant
sense genet, i al damunt una estrella o mitja
lIuna, en altres; un 1I0p, o tans soIs un cap i la
mitja lIuna, en varies: i en totes la lIegenda

r-r't'QX presentant qualques exemplars

\ t) Segans Cortes, Dic. de l' Esp. aot., és la ~faD

resa modernaj pero la seva etimolo~ia no ofereix cOD6aD~a

i en canvi la mereix tota t1opjni6 que copio, treta de la

nombrosa col'lecci6 d'inscripeions publicades per J1 Acadé.
de Berlin. sota la direcci6 d'Hubner. Corpus inscriptiollum.

8e:-lin I869.-Tomo JI núm. 4452.

~ 2) Un vol en fol. amb abundancia de pJanxes.
Paris, 1870.



la variant de '\ per al segon caracter, i de

~ per al quart.
Ara bé: tixat ja al valor deIs tres primers,

I'investigació de Heiss es dirigí a fixar els
restants que no acceptava de Bondard, arri
bant per ti a donar com a vertadera, la se
gUent opinió. La J1egenda, segons ell, deu
transcriure's ILTZRD que completada amb
les vocal s suprimides comunment i que el
seu estudi Ji aconseJla, dóna la par a u 1a
lLiTZuRDa, sincopa possible d'ILI (ciutat)
i TZURDA ons (Surdaons) significant ciutat o
capital deIs Surdaons ( 1).

Es ciar que xoca aquesta interpretació i
el primer que a hom \'hi ocorre al veure-Ia és
preguntar-se quins ereo aquests Surdaons
que habitaven I'antiga Ilerda. Tao 5015 es tro
ben qualques noves molt escasses i compen
dioses, en qualques escriptors J1atins. En la
sobria descripció geogratica de P. Mela es
Jlegeix i1zde u! ora Sa1'dont1ll (2); Plini. més
explícit encara que no més extens, diu ller
dmses, SardaoTlUlIl gen!is juxta fUOS Sicoris
fluvius (3) i Avieni els cita també nomenant
los Sardus. (4)

Es compreo bé que aquestes noves, amb
tot i ésser abastament per a legitimar la tra
ducció d'Heiss, són O1assa concises per a que
hom allunyi tot dubte. Aixo, no obstant, tal
és I'opinió admesa com a valedora (5); puix
a més que les cites anteriors la sostenen, ser
veix per a explicar sense un gran esfoq; el
perque anomenaren lIerda els grecs i els ro
llIans a l'lbera Ilitzurda. Tenint en compte la
dificultat que oferia per a aixo la pronuncia
deis noms d'aquesta lerra ¿no pol admestre's
que suprimissin el so ba1-bre del TZ i que
amb J1eugera moditicació de les vocals arri
bessin a la denominació que Ji donaren? No
sé fins a quin puut sera acceptable aquesta
opioió; a mi 00 em sembla descabellada.

I ara, davaut d'aquesta historia d'ensope-

( t) Els nntlcs pronuncinven S el TZ. Aixi de T.i
don, Sid6.

(, 1 Lltb lI, cap. V. referin',se nls del Ro.sell6 o
Pirineua Oriental.

(3) Llib 111, •.
(.) Ore mnritiwn, V. 55'.

(S) Pel que porln publicnl el senyor Delgndo, eD
encara que no hagi arribat a les monedes ilergetes, es de
dueix que accepta la lectura d'Heiss.

gades, (seguides de briJlaots pruYges), conside
I'ant la difrcultat de la tasca i I'estat en que es
troba, amb el ·vel que encara sombreja les
monedes descomg-udes, recordo I'ingenua frase
-que termina t'ls Diálogos de medallas.' .La
cosa ce1'ta és fue no les entrnenu,-i em dic
amb certa confusió: tés molta la forl;a que
podem rebaixar a la confessió d'aquell savi
per fer-la nostra en 187S?

Contestada ja la pregunta del comenl;a
ment, sense envanir-me d'haver-ho fet si5

quera amb claredat, tan soIs em resta oferir-Ii
la resposta per si troba que conté queJcom
de suco Si resultés buida, mireu J'intenció i
tanqueu els ulls a la pobresa de qui no dóna
més perque no té.

Es vostre affmo amic q. u. 1. m.
t MAGÍ MORERA I GALICIA.

Madrid,7 de febrer de 1875.

NOTA

Honorem el nostre Butlletí amb

la publicació de la carta que prece

deix, fins ara inedita) i que recollírem

de mans del que fou nostre amic t.'

consoci) en la qual sJht.· palesen una

de les· seves activitats i la seva gran

amor a les coses que afecten a la

seva ciutat nadt.·ua.

Revisat per la
censura

governativa
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Programa d'excursions

Julio., dia 12.

Excursió a Sant Miquel del Vilosell. Cap de
Colla, Jordi Reus.

Julio., dia 19.

Excursió a Salou (primera de banys l. Cap
de Colla, Jaume Bacardit.

Julio., dies 25, i 26.

Excursió a la Vall de Núria. Cap de Colla,
L1uís Postius.

Agost, dia 9.

Excursió a la platja de Bara. Cap de Colla,
L1uís Postius.

Agost, dies 15 i 16.

Excursió a J,aca i Canfranc altra a la Vall
d'Ordesa.

Agost, dia 23.

Excursió a Salou. Cap de Colla, Josep Me
rola.

Agost, dia 30.

Excursió al congost de Montrebei. Cap de
Colla, Ramon Dejuan.

Setembre, día 13.
'Excursió a Poblet i la Pena (Espluga de

Francolí). Cap de Colla, Ramon Fontanals.

Setembre, dla 20.
Excursió a Montserrat i Coves de Collbató.

Cap de Colla, Jaume Bacar<lit.

Setembre, dla 27.
Excursió travessia del Montsant. Cap de Co

Ila, Miquel Qui.

Els Caps de cada 'excursió us facilitaran les hores de sortida, arribada, pressupost
i tots els altres detalls de cada una d'elles.

11
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Noticiari

Composicl6 del consell de Govern de la F. E. E. C.

Després de la darrera assemblea general el Consell de Govern de la Federació
ha quedat constituit en la següent forma:

Presidencia - Club Muntanyenc Barcelonés.
Vice-Presidencia - Agrupació Excursionista Catalunya.
Secretaria - Centre Excursionista Aliga.
Vice-Secretaria - Centre Excursionista Minerva.
Tresoreria - Agrupació Excursionista Pedraforca.
Comptadoria - Agrupació Excursionista Muntanya.
Vocal-estadística - Centre Excursionista Natura.
Vocal-coordinació - Centre Excursionista de Catalunya.
Vocal propaganda - C. A. D. C. 1.

Carnet

Per fi ha estat creat el carnet de la F. E. E. C. Aquest carnet de format petit i prac
tic porta en el seu interior uns fulls en els quals anirem apuntant els beneficis que reporta
I'ús del mateix.

Tot just editat, ja hi ha noves aportacions d'hotels i cases d'esport.
El preu és d'una peseta ¡cada any la renovació costara 0'50 ptes.
les renovacions es faran a partir del primer de juliol.
Col'laboreu ojudant-nos a obtenir beneficis en profit de la família excursionista.

Homenatge a Cardona

Al just homenatge tributat en el restaurant de I'hotel Victoria de Barcelona, a
aquest ardit explorador catala hi va assistir el nostre President Felip Solé i Olivé, que por
tava la representació del Centre.

Deis socls

Es troba altra vegada entre nosaltres el company Baldomer Curia. Benvingut.

Tertúlla excursionista

No deixeu d'acudir cap dijous al Centre; amb aquestes reunions es maté I'interes
excursionista de tots els socis.

Conferencia

Diumenge passat fou radiada per I'emissora E A J 1 Radio Barcelona, la confe
rencia c: l'excursionisme de lIeida estant:. del nostre company Ramon Dejuan.

Arl. Grafiques ILERDA • Blondel, 52 - L1eido
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Apartat correus, 10 - Teleton 1816 Lleida

·------------------------.

r----·
I Pianos •••

Música •••
H ... d- ~a I o ••••

Casa GUARRO
lJlajor 64 - Lleida

••--------------~----------I.

--------...:-.----1•
()

O
L
JI
A
D
O

.; ~O~~'
~O~"" . ~ecció ~e fossineria
e .

PUloe"'8: galoantida.

Elaboració acurada

•



Ferreteria - Batería de cuina -Neveres'
Übjeetes per a :res,ents - Celadores

/

Tí. BER~'ADO

t
I

lVIajor, 45 - Lleida

JO per :roo de desGompte en tots els aT;ticl~s¡ d'Q[lJGf,pllsio.aiisme",

previa presentació, (iel r.q,buo/¡ dJ~b Centre.
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I ~

ª §
~ ~

~ Centre Excursionista de lreidJa i
ª s
~ «Pla Muntanya» 1
ª • f'

i Secció d'Esports dA Ml.P\fanya 1
I I= Quota: Una pe5set~al mes =
~ ~
! TtARlfA LL.{)G.UiR MAt1!ERIAl: ~
• =
~ Soois.Cenlre So¡:is Secció ~

ª Joc d'esquis, dio 3.'(i)@ ptes. 'O.0!ptes. ~

~ Te~da camljling totes mides, dio 0)50» 0'25» ~

i Piolet, per excursió , 0'75 l> 0'25» ~

i Cordas escaladb, per excursió . 0'75» 0'25» ~
~ L1ums per a camping, per excursió " 0'9,''5,» (1)'25'>>> ª
s =i Primus per a camping, per exc1Jr~ió 300» l,'@@,J" i
3 Tots els socis poden utilitzar 9f.atuitament el mlllterial en les ex· ::I cursions col'lectives. i
i ª~ §
"';(t"IIIIIIIIIII\tltltltllllltllllllllllll\It\~I'I~IUII!11\ll~ll~tlllllllllll 11. Ilw..nlll!11IIll\UI'Ullt"l~lVIlIIIII1111111111111111111111111111l11tIIII1IIIIII1IIIIII1III1I11IItlllllllllllllllll1llllllll"U"~"II"'~~~



•

'Ie»nlanal.
JOIERIA - ARGENTERIA - OPTICA

Al fer les vostres compres

recordeu les cases anun

ciadores q ue protegeixen
.. el nostre BÚTLLETí.

lIibres, revistes, catalegs, fullets

i tota mena d'impresos

a. g. ilerda

blondel# 52
telefon 1822

Ileida



Pere Almacellas

Lleida
~


