Grup

Excursionista Gironi

uns antics qúadros a l'oli. Pugem a la biblioteca, contingient un /
gran nombre de variats 1 artistics volume, i en un compartiment,
dintre vitrines, diferente objectes trobats en aquells ilocs 1 varies an
fores d'Empúries. Traessem el pont que comunica amb el parc i
• Palau, dirigint-nos al primer. Cal remarcar els mobles de les habi'
Lacions deis Comtes, d'època i amb bonics tapissos. Ses estncies amb
preusts quadros a l'oli ðe personages de la famjlia comtal i fets
• d'aqtieets Comtes en pasades èpoques. Ele dormitoris eón tambí d'interessant valor\1trobantse, en cl de la Comtesa, una artfstica oor•
iació de la Yeige del segle XII en alabastre. Travessem ele passa'.
' dissos: antigues teles a l'oli, plànols francesos quan la dominació;
s
entrant al šaló d'hivern, guarnit amb cofres i secretérs de fusta esetilturats amb figures i dibuxos de gran perfecció; és notable també
1'eo 1fa.panes,\varis esna1tats, imags i una cren bissantina
-: d'abans del segle XII. Da'Vallein per .lo' que temps del feudalisìne
eren presons, soiint ais jardins; grans palmerars, boscos d'euoaliptos, grutes llacs\etc.
di
Visitat tan monumental Palau, ens adrecem a Vilabertran, •vist
tant a Mossn 13ovira, qui complacent i amb una afabilitat de grat
record per nosaltrs, ens motrà lacren deplatadanrada joift d'aques :.
lia parròqnia .Es nu notaLie treball d'orfebreria tinguent incrusta
des.gran n 9 mbre de pedres fines j camafeus, procedents dEmpúries;
visitem I'Església que és románica amb bonica tõrracampanar qua.
drada. El oIaustr 'ests bastant ben conservat tinguent laparticularitat de tenir en els quatre angles de la volta una arcada De la casa
abacial son remarcables tins elegante finestrals gotics. Aquesta s
glésia havia signt oanonge agustiniana i Colegiata Despedits qS
fóem de Mossèn Rovira anàrrn cap a Figueres, visitant el Castel]
j la població fins l'hora del tren, quedant-nos .grat record de 1e •
• prenats joicils que conserva aquesta part de la plana empordanesa.
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