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(Acabament

En un secó d'aquella sala, y en lo punt corresponent a
la major pendent de les pedres soltes que formaven lo talús,
vaig trobar una galeria que s'enfonsava ràpidament. Ho
telefono als de dalt, participantlos que me n'anava a se-
guirla, y se'm contesta que no faci imprudencies, que no
me n'hi vagi tot sol.., y jo per tota resposta'ls dich que'm
preparin dinar, que tinch molta gana, y començo a baixar,
subjectat perxò ab la corda que'ls homes anaven afluixant
desde dalt y portant el telèfon a la mà per lo que pogués
ocorre. A cada pas que donava feya rodolar, davant meu,
gran nombre de pedres que botien d'un cantó a l'altre de
la galeria, trencant el silenci de mort que allí regnava.
Després de baixar de semblant manera de io a 15 metres,
la galeria s'aixampla, formant una petita sala, blanca,' im-
maculada, verdader niu de fades, festonejat desde terra al
sostre; en lo sol hi ha diversos gours estalagmítichs, especie
de rebaves formades per l'aigua que'n temps de plujes
abundants deu saltar per allí. -Emocionat per tanta bellesa,
segueixo endavant, a poch a poch, com si temés profanar
aquell temple de la naturalesa. De sopte se'm presenta al
davant una taca negra; m'hi acosto, encench el magnesi y

eme+
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faig un crit d'admiració; crit que ressonà tres o quatre ve-
gades per aquelles concavitats: me trobava sens dupte da-
vant d'un altre avench o cova grandiosa, puix ni encenent
tres o quatre fils de magnesi a la vegada podia distingir el
sostre, parets o sol d'aquell aixamplament. Reculo pera
recullir unes quantes pedres y les tiro a baix, y després
d'un espay de temps que vaig evaluar equivalent a uns 25
o 3o metres de fondaria, sento que cauen a l'aigua. «Molt
bé!» vaig exclamar entusiasmat; y estava pera entornàr-
men a fi de fer baixar un feix d'escales, quan m'acudí una
idea: apago'1 llum y'm quedo entre les tenebres més com

-plertes, sol, a 140 metres sota terra, tenint al meu dessobre
una montanya de roca, rodejat d'un silenci que sols pot
compararse al de la tomba... Així vaig permanèixer durant
llarga estona, extasiat, fruint verdaderament, fins que un
sospir de satisfacció, una alenada de l'ànima, me féu ex-
clamar: «Quan gran és Déu!» exclamació , que'1 geni
d'aquells soterranis repetí avergonyit. No sé pas Festona que
hauria passat de semblant manera, suggestionat per aquella
foscor y aquell silenci, si acostant maquinalment el telèfon
a l'orella no hagués sentit remors de fòra; allavors vaig
recordarme de que'ls meus companys estarien impacients
per la meya tardança, y pera tranquilisarlos els telefono la
meravella que acabava de descobrir. Però calia anar més
enllà, s'havia de veure lo que contenia aquell segon avench;
perd com que no podia ferho sol, vaig fer preguntar al
Ferret si volia baixar, y se'm contesta que sí; immediata-'
ment faig pujar la corda y'm quedo ab el telèfon.

Al cap de llarga estona, el Ferret se'm juntava un xich
emocionat, si bé, com ell deya, el tenirne un altre al da-
vant li donava molt alè. Allavors ens férem baixar el di-
nar, puix serien les tres de la tarda, y, a la veritat, me
sembla que'ns l'haviem ben afanyat; y allí dinàrem tots
dos solets, a la llum de les espelmes, molt mellor que'ls-
de dalt, y sobre tot molt més frescos, puix mentres ells es-
taven a 40 0 al sol, a nosaltres el termòmetre'ns mar-
cava 13°, diferencia més que regular. Ab el dinar entràrem •
en calor, cosa que jo necessitava de debò, puix ab les tres
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llores d'estar allí m'havia refredat fins al moll dels òssos,
y encara sort del rom. Llestos ja, ens baixaren l'últim feix
d'escales de corda, de 30 metres de llargada, que varem
portar fins a l'entrada de la galeria descendent, y un cop
allí vaig dir al Ferret que'l deixés anar, y'l feix començà a
rodolar galeria enllà, arrastrant les pedres y produint un
terratrèmol que espantà al Ferret, qui no pogué menos
d'exclamar: «Què ha fet, ara? On les trobarem aquestes

Baixant les escales a l'avench del Bruch

escales?» Més jo, per tota resposta, passo endavant. En
l'aixamplament sobredit, on ]a galeria girava, trobàrem el
feix d'escales, que portàrem fins al mirador o entrada del
segon avench, y allí varem subjectarles tant fort com po-
guerem en unes groixudes estalagmites, deixantles anar
després daltabaix. El Ferret no Iii veya de cap ull : no més
feya que llençar exclamacions davant de la suhlimitat
d'aquell Iloch; jo vaig lligarme una corda en l'anella del
cinturó y començo a baixar per aquella escala, mentres el
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Ferret anava afluixant la corda pera sostenirme una mica;
però, oh dissort! l'escala se m'acaba y encara no soch a
baix. Apoyat en el darrer grahó, encench el magnesi, y,
com a una visió d'un món desconegut, veig aparèixer
a uns 4 metres dessota meu la meva imatge reflectada per
un llach de tranquiles aigües y resplandent de llum; emo-
cionat contemplo aquell espectacle per llarga estona, y,
nerviós y disgustat per no poder arribar al fons, torno a
pujar amunt. No cal dir el greu que'm sapigué no tenir
allavors io metres més d'escala y una barca pera com-
pletar l'excursió; jo'm fonia verdaderament; a més de que
hauria necessitat cinch homes més allí baix pera ajudarme
y anar ab seguritat, però ab els de dalt no calia pensarhi.
Plegàrem les escales y ab recança retornàrem al primer
replà, comunicant als de dalt el resultat; y allavors co-
mençà la part més dificultosa de l'exploració, puix al pu-
jar el feix d'escales s'enredà ab el fil del telèfon, en-
duentsel amunt, y tot plegat s'encallà entre les estretes
estalagtites de que he parlat a la baixada. Aquell fou un
moment d'engunia pels de dalt y pera nosaltres, puix que-
davem del tot incomunicats ab elis, sense telèfon, sense
escales y sense corda, sols, completament sols dins d'aquell
abim. El Ferret començà a impacientarse, y jo, recoma-
nantli la calma, ab grans crits vaig procurar donar ordres
als de dalt, fentlos baixar el feix altra vegada y tornant a
provar si passaria per aquell estret; però veyent que era
impossible, faig baixar altra vegada les escales fins a baix,
les descargolo, y d'aquella manera ben exteses pogueren
pujarles ab tota facilitat. Cito tots aquests detalls pera que's
convencin de que en les exploracions espeleològiques lo
primer que's necessita és sang freda, fins en els perills més
grans y en les situacions més apurades; de lo contrari, un
s'exposa a una desgracia. El Ferret fou pujat darrera'1
feix d'escales, quedant jo tot sol allí dintre, fins que, bai-
xada altre cop la corda, vaig lligarme y, a la senyal de la
sirena, començo a pujar a poch a poch sostingut del tot
pels homes de dalt; però a l'arribar al primer grabó de
l'escala vaig ja ajudarlos a sostindre'1 pes de la meva per-
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sona, arribant a dalt abatut del tot per tant llargues fadi-
gues. Eren les sis de la tarda, y per lo tant n'haviem pas-
sat sis sota terra.

Allavors mos volguts companys Srs. Pagès y Valls res-
piraren ab plaer, puix havien passat estones de verdadera
engunia, ja per esser aquella la primera exploració a que
assistien, ja per les nombroses dificultats ab que topàrem,
y sobre tot per l'imminent perill en que's trobaren de
ten irnos d'abandonar a sota terra per haverse calat foch a
un bosch d'allí a la vora; perill que no'ns volgueren co-
municar pera no espantarnos, però que jo, arribat el cas,
hauria resolt molt senzillament fentlos tirar totes les esca-
les y cordes daltabaix perquè nos cremessin, junt ab man-
tes y provisions de boca, y després ja haurien vingut a
buscarnos al sentdemà o quan el foch s'hagués apagat.
Hauria sigut realment un d'aquells espectacles que ni ab
diners se troben contemplar un foch desde 96 metres sota
terra, veure les flames dalt de tot mentres un tremolava
de fret. Arreplegat el material y carregat sobre'ls animals,
emprenguérem la tornada, comentant alegrament tots els
incidents de l'exploració, quan al poch rato tinguérem la
sorpresa de trobarnos ab nostre volgut amich y consoci
en Francisco Maspons y Anglasell, qui venia a rebrens y
a pendre' part en nostres treballs. Fosch ja arribàrem a
l'hostal, y allí tingueren una altra sorpresa trobant a un
altre consoci y amich, en Juli Vintró, ab la seva senyora
y tres orfeonistes, en Ferrerons, en Guim y en Montlleó,
qui, noticiosos de nostres exploracions, volien assistir a
alguna.

Y, en efecte, al sentdemà teniem projectat baixar a la
Feria, y ja estava la gent contractada, però'ls amichs Pa-
gès y Valls, que havien vist les fadigues d'aquell dia, m'ho
impediren, exposantme, ademés,. la necessitat de perfec-
cionar el material espeleològich, puix en 1'avench del
Bruch ens vegerem ab llarchs treballs pera pujar els go me-
tres d'escala sense tenir torn o corró. Aixís és que resol-
guerem retornar a Barcelona ab los demés companys y
excursionistes; perd, aprofitant aquell dia de festa, mar-
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xàrem dematinet cap a la cova Casimanya, on traguerem
algunes fotografies, y d'allí anàrem a esmorzar al Pou de
.les Agulles, dirigintnos després per la Clota cap al Castell
d'Aramprunyà, fent llarga estada a l'ombra de les ufano-
ses alzines que allí creixen; y, en havent dinat, ab en
Francisquet Maspons determinàrem anar a la cova de la
Verge, petita caverna situada en una singlera de difícil

.accés; y encara que la gent del país y els demés companys
ens digueren que no ho intentessin, que no hi arriba-
riem, ho logràrem feliçment, essentnos molt més difícil la
baixada, que férem per un corriol de pendent poch menys
que vertical y tant emboscat, que ab prou feines podiem
abrirnos pas, arribant, per fi, al Brugués, esgarrinxats de
•carn y esquinsats de roba. D'allí una tartana'ns dugué a
Gavà y cap a Barcelona a.preparar la segona expedició.

Aquesta tingué lloch dels dies 12 al 17 d'Agost. El
dia 12, a la tarda, rebérem una targeta del nostre amich
en Joan Batlle participantnos que, junt ab en Valls y
l'Angel Aguiló, havien arribat al Brugués, y que d'allí
pujarien al Castell d'Aramprunyà, dirigintse després a les
Agulles y cova Casimanya. Al saber això marxàrem ab
nostre distingit consoci Sr. Torres y Reyetó y son fill Ra-
mir pera rebrels, y després de molt córrer els atrapàrem al
Pou de les Agulles, retornant plegats a Begues. Aquella
nit fou de verdadera expansió, puix en havent sopat, en
lloch d'anar a dormir com recomanava la marxa que ha-
viem de fer al sentdemà, ab l'esmentat Sr. Torres y Re-
yetó, son fill Ramir y en Capmany, de l'Orfeó, passàrem
al bosch de can Amell, ont estiguerem llargues estones
•cantant cançons populars y contant cuentos.

Al sentdemà férem una excursió, que fou la més pesada
de totes per lo trencat del camí, passant sempre per fon-
des torrenteres on la xafagor ens ofegava, fins al Cor-
ral Nou.

Arribats a l'avench del Corral Nou y fets los prepara-
3tius necessaris, vaig començar a baixar. Aquell avench no
,tenia més que una quarentena de metres, y com que la
boca era bastant ampla, nom vaig cuidar d'encendre'l
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llum desseguida, puix m'hi veya molt bé; però .veus-aquí
que a Fesser uns 20 metres endintre m'adono que tenia
una respiració fadigosa, com si'm faltés l'aire o com si es-
tés molt cançat, cosa que m'estranyà molt; toco la sirena
y paro de baixar, comunicant als de dalt que volia encen-
dre'l llum; agafo una capsa, trech un misto, frego'1 sofre,
brilla un segon y se m'apaga; n'encench un altre y em.
passa lo mateix; y dos o tres al plegat, y lo mateix. Alla-

Avench del Corral Nou. — Avall!

vors ja no vaig tenir cap dupte: aquell avench estava ple
d'àcit carbònich, vulgarment anomenat guilla. Ho comu-
nico als de dalt, y, donant una ullada al seu fons, per mi
ben visible, vaig descobrir una ampla galeria que's diri-
gia al N.; però, malgrat els meus desitjos, vaig tenir de
pujar depressa, puix me sentia'l pit oprimit y estava engu-
niós per aquella falta d'aire pur, notant que fi ns a uns
io metres de la boca no's trobava aquest. És de notar que
Tàcit carbònich se troba sempre en los punts més baixos a
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causa del seu pes, formant sempre una capa regular; però
en lo sobredit avench se comprèn que ab les pedres y es-
cales que hi tiraren dita capa's remogué y part d'aquell
gas de mort se barrejà ab lo gas de vida, lo que fou per
mi providencial, donchs de lo contrari, en lloch d'anar
perdent la respiració gradualment, l'hauria perdut de
sopte a l'entrar dins la capa d'àcit carbònich, y allavors
no sé pas lo que hauria sigut de mi: si hauria tingut temps
de demanar auxili y que'm tiressin amunt o bé si hauria
quedat sense sentits y sense vida abans de que'ls de dalt
s'enteressin de res. Serveixi aquest cas d'exemple y avís
als aficionats a l'espeleologia y de nova demostració del
cuidado que's deu tenir. Ara si'm pregunteu a què's pot
atribuir semblant dipòsit d'àcit carbònich, vos diré que
no crech siga degut a la descomposició d'un animal mort
que hi tiraren temps endarrera, segons me digué l'amo de
la casa vehina, sinó mellor a l'aigua, que, obrant sobre'1
carbonat de cais de les roques, el descompon y deixa en
llibertat a l'àcit carbònich. Y aquest pot acumularse en la
part inferior de les coves, com passa en molts punts, de
manera que hi poden haver molt bé coves ab àcit carbò-
nich en regions on cap fenòmen volcànich o termal pot
explicar la formació d'aquest gas.

Ab tot, seria convenient tornarhi un altre dia pera
veure si la capa de gas havia disminuit o desaparegut del
tot, en qual cas podria saberse a què era degut, y fins
fer algun descobriment, puix, com he dit, l'interior se
presenta gran y ab una ampla galeria que espera encara
l'ardit explorador que vulga arriscarshi pera mostrarli ses
meravelles.

Aquell dia dinàrem, no al mig del bosch, com les al-
tres vegades, sinó a la Plana Novella, magnífica torra edi-
ficada entre aquelles niontanyes, y en havent dinat férem
cap a Jaques, ont hi havia un altre avench que, segons el
sondatge que'! Francés havia fet dies endarrera, sols tenia
uns 45 metres. Arribats a la boca, procedírem a la seva
desobstrucció, puix els pastors l'havien tapada ab grosses
pedres per haverselshi estimbat algun cap de bestiar. El
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Ferret, a cops de mall, les féu caure daltabaix, y allavors
se produhí un terratrèmol tant gran que'ns deixà espahor-
dits, puix tota aquella montanya ressonà com si fos buida
.o s'haguessin commogut sos fonaments; y és que després
del replà on se'ns parava la sonda, als 45 metres, l'avench
seguia avall potser altres tants metres o més, haventhi en
son fons alguna cova grandiosa, lo qual era causa de que
tota la montanya ressonés. Això fou per nosaltres causa
d'alegria, puix encara que allavors no podiem baixarhi
perquè no dúyem més que 6o metres d'escales de corda,
prometérem ferho un altre dia ananthi ab tot el material,
y ens en entornàrem cap a Begues passant per diferent
camí que la matinada, y ja fosch arribàrem a l'hostal, on
trobàrem que'ns esperaven nostres consocis y amichs Pa-
gès y . Quera, que volien; ajudarnos en l'exploració de
1 :'avench de la Feria.

L'endemà era diumenge, y l'aprofitàrem pera descan-
Çar una mica de la llarga caminada del dia anterior. Al
matí arribà nostre consoci Sr. Rocafort, y en havent dinat
marxàrem tots plegats cap a l'avench del Vermell, excur-
sió a que concorregueren varis forasters de Begues y gent
del poble. Aquest avench no és més que una esquerda de
les cauces del tries superior o keuper. Hi baixàrem tres,
en Pagès, l'Aguiló y jo, y, un cop en el primer replà, en
Pagès y l'Aguiló m'ajudaren a baixar fins allà on me fou
possible aguantantme ab la corda; però prompte vaig tenir
de recular, perquè la galeria s'estrenyia, no permetent el
pas del meu cos.

. Desde allí anàrem els excursionistes sois, puix els de-
més ja s'havien cançat, cap a la penya del Moro, singlera
situada a les envistes de Sant Climent del Llobregat. Allí's
troba una petita caverna molt enlairada y que's coneix
que en altre temps estava tancada per un fort mur de pe-
dra, del qual queden encara runes, que junt ab la seva si-
tuació la feya poch menys que inexpugnable. La tradició
popular diu que allò era com un guaita avençat del cas-
tell d'Aramprunyà, y que desde allí feyen senyes als guar-
dadors d'aquest; lo qual pot molt bé esser cert, puix ade-
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més d'entrar en la tàctica militar dels nostres antepassats,
desde aquell lloch se divisa molt bé'l castell y la vall de
Sant Climent, per ont els enemichs podien pujar sense
esser vistos dels guardadors d'aquell y aixís sorpèndrels.

Aquell vespre, com los demés, anàrem tots plegats al
bosch de can Amell, ont hi hagué de tot, rient de debò,
mentres un company, estirat sobre la dura roca, trencava'1
silenci del bosch y armonisava nostres cançons ab un
acompanyament que era l'antítesis del dels grills.

Per fi arribà'1 dia desitjat, el r5 d'Agost, el que devia
formar el clou de la temporada, diguemho aixís, el desig

-tiat pera fer l'exploració de 1'avench de la Ferla. La Ferla!
Al sentir aquest nom la gent d'aquella comarca recula es-
pahordida com davant d'un perill y vos parla d'un pastor
que hi tirà un bé que duya una ésquella, la qual sortí al
mar, en les costes de Garraf; vos explica com al punt de
la mitja oit ne surten uns galls vermells que's posen a la
seva boca, canten y es tornen a amagar en les seves miste-
rioses profonditats; vos conta com en el seu fons s'hi troba
l'herba pica que'!s picots van a menjar pera poder foradar
les més dures soques dels arbres. ¿Qui ha recorregut les
comarques de Begues y Oleseta que no hagi sentit par-
lar de l'avench de la Ferla? Les velles ne parlen com a
cosa de bruixes; els homes diuen que no té fons, y la ca-
nalla'n fuig de lluny. Y ab això ja no estranyareu l'ex-
pectació que regnava en aquella comarca esperant el dia
én que haviem determinat baixarhi; per aquella gent els
demés avenchs no eren res més que petits clots, però
aquell era'1 major prodigi del món: per alguns l'entrada a
l'infern, per altres el respirador del mar, y per tothom un
llóch on jamay ningú podria baixar.

Sempre recordaré ab satisfacció l'animat quadro que
la nostra comitiva formava ab tants homes y animals, y
l'expectació que regnava per totes les cases on passavem;
tothom sortia a la porta fent comentaris; algú'm digué
que si baixava a la Ferla non tornaria a sortir, y una po-
bra vella de les darreres cases del poble, tota commoguda,
me digué que ja resaria per mi. Tiràrem per la riera



— 268 —

d'Oleseta fins arribar als Casals, on trencàrem a l'esquerra,
y d'allí, enfilantnos pel Fons d'Espinaldà, a l'esser a la co-
liada, ja divisàrem la boca de l'avench, negra, feréstega,

o0
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w

destacantse al fons de la torrentera com una taca de tinta
en mig d'un paper Blanch. A sos costats s'alcen el puig de
la Mola y el puig de la Bomba, que en temps de pluja en-
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vien verdaders rius d'aigua, que l'avench s'engoleix ab
set d'hidròpich, sense dir may prou.

La boca de la Feria imposa realment fins al més deci-
dit, tant per la seva situació com per la seva amplaria,
uns 5 metres de diàmetre; y no parlem ja del seu fons,
perquè si hi tireu una grossa pedra la sentireu brunzir
sinistrament, però no quan arriba al fons. El sondatge
que jo havia fet l'any anterior me donà io6 metres; però

Avench de la Feria. — Preparant lo material

aquesta vegada, més previngut y cuidadós, vaig trobarne
uns 110 en que la sonda baixava a plom. Sort tingueren
que al S. de l'avench hi hagués un ample espay de terreno
completament pla, on poguerem fer tots els preparatius
ab desembraç. Allò sí que dava bo de veure, ab tants fei-
xos d'escales, cordes, corrioles, maletes, vigues, homes
que anaven d'ací y d'allà complint les meves ordes, els
amichs trayent fotografíes els uns, ajaçats per terrals al-
tres; ab la gent que de tots els voltants anava fent cap allí
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com si's tractés d'un aplech; y tot això al fons d'una ferés=
tega vall on el sol d'Agost hi batia de ple. Era un quadro
d'animats colors y pie de vida. Els preparatius foren
llarchs y penosos, puix a causa de l'amplada de la boca
tinguerem de guarnir el corró entre dugues grosses vigues
que férem sortir dins l'abim, subjectanties bé per la part
de fòra ab grosses pedres y parpals, no fos cas que'l con-
trapès de les escales y el meu ho fessin caure daltabaix:
Y mentres uns vuit o dèu homes, dirigits per en Pagès,
s'encarregaven d'això, jo, ab quatre o cinch més, estenia
totes les escales de corda al llarch de la vall y procedia a
la seva inspecció, fenties unir unes ab altres al meu da-
vant mateix, puix sabia de sobres que'1 més petit descuit
podia causar una desgracia. Donava gust de veure aquella
restallera de 120 metres d'escales de corda extesa allí, y la
manera com, sostinguda potser per una vintena d'homes,
començà a roçolar per sobre'1 corró y a enfonzarse dins
l'abim, durant això llarga estona, puix semblava que aque-
lla escala y l'avench no tinguessin fi. Ab això anava arri-
bant moltíssima més gent, que se situà escalonada al vol-
tant de l'avench com si's tractés d'algun espectacle. Home
hi hagué que féu tres hores de camí y no dinà pera' veure
nostres treballs.

Per fi arribà'1 moment desitjat en que tot estigué a
punt; me mudo la roba, vestintme de llana de cap a peus;.
me lligo, com tantes altres vegades, y m'acosto a la boca
de l'avench en mig d'un silenci sepulcral, contemplo a la
gent que respectuosa'm mirava, y em va semblar sentir
els batechs deis seus cors, però'1 meu també'm bategava,
no de por, sinó d'emoció. M'arrapo a l'escala, y... «Avall !»
Començo a baixar a poch a poch. Quin espectacle més
magnífich! Al meu dessota's veya l'escala baixant aplo-
mada, sense tocar en lloch de les parets, lluint sa blancor
entre aquella fosca impenetrable. Enlaire no Ini vaig voler
mirar may. Als 20 metres aproximadament toco la sirena
y em paro a fi d'examinar si'1 telèfon funcionava bé, però
no fou aixís per haverse separat els punts de contacte, y
allavors, penjat en mig d'aquell abim, vaig tenir d'arre-
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Avench de ]a Feria.— Lligantme ]a corda

Avench de la hería. — Aval!!
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larlo, emprenent al cap de poca estona la marxa, baixant
seguit, seguit, sense Llum, puix m'hi veya molt bé y no
calia temer Tàcit carbònich, puix de baix pujava un aíret
fresch, un vent de mar que'm retornava, y aixís vaig anar
baixant, sense dcscançar un moment, puix l'escala queya
a plom y no's presentava cap dificultat; y uns cops veya
que una massa d'un vert fosch se m'acostava pera tornar
a desaparèixer immediatament: eren les roques que sor-
tien de les parets. De sobte m'acut una idea: «Y si ara's
rompés tot ?» Un lleuger esborronament recorregué tots
els meus membres; però fou sols un segon. Tenia la con-
fiança més complerta en la gent de dalt y en el material.
Y seguia baixant sense parar, y m'estranyava de no veure
encara'l fons y de que'ls de dalt no'm diguessin res al
veure'l meu silenci, puix havien de temer que m'hagués
succeit alguna cosa, un desvaneixement per exemple, y jo
per la meva part no tenia tampoch ganes d'enraonar, a
més de que no n'hi havia necessitat, puix la baixada anava
més bé que en cap dels altres avenchs. Per fi, als 8o me-
tres aproximadament, vaig començar a veure'l fons, que
s'anava acostant y detallant de mica en mica, y jo anava
pensant: «Desde aquí encara quedaries esmicolat!» Y un
xich més avall: «D'aqui ja fóra com fer un salt desde un
terrat!» Y a l'esser vora terra: «Bah! Això sí que ho sal-
taria sense dificultat!» Y al poch rato poso'ls peus a terra,
a 110 metres. No sé si tots se formaran una idea prou
exacta d'aquesta profonditat completament vertical, però
alguns dels que m'escolten hauran assistit a l'excursió
feta temps endarrera al Seny de les Hores de la nostra Seu,
y contemplat desde dalt de tot l'aspecte que presenta la
gent que passa pel carrer; reculant involuntariament al
veure aquella fondaria; donchs bé: tenint lo Seny de les
Hores 55 metres d'altura, pera ferse càrrech de la profon-
ditat de la Feria, es precís posar ab l'imaginació un cam-
panar sobre l'altre y desde allí contemplar, si's pot, l'as-
pecte d'un home que passa pel dessota.

A !'arribar a baix la sirena cridà alto esgarrifosament
y el telèfon transmeté a mos amichs un «Ja soch a baix»
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ple de satisfacció que no sé com reberen els de dalt, però
penso ab verdadera alegria. Deslligat de la corda, co-
menço a recórrer aquella cavitat on me trobava, cridant

-me desseguida l'atenció lo que'1 seu pis, a diferencia de lo
que passa en els demés avenchs, fos completament pla,
sense formar cono les pedres caigudes de dalt, y és que,
com ja vos he dit, en aquest avench s'hi aboca un torrent
que en dies de tempestat porta moltes moles d'aigua y

Avench de la Ferla. — Contemplant la baixada

arrastra pedres molt grosses y arbres, y tot plegat se des-
ploma daltabaix, formant un salt de i io metres. Ab això,
ja podeu comptar l'immensa força que allí's desenrotlla y
no estranyareu la configuració del fons d'aquest avench.
Però aquesta aigua, un cop arriba a baix, se colava entre
les pedres despreses y arrastrades per ]a corrent? Això és
]o que jo'm temia; però als cinch minuts d'esser abaix
vaig veure que no, sinó que seguia una galeria que s'en-
fonzava sota terra; la seva boca estava mig obstruida per

22
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groixudes soques d'arbres arrastrats fins allí per la cor-
rent. Ho comunico immediatament als de dalt, dientlos
que pera fer l'exploració era precís que baixés el Ferret,
qui prompte estigué a punt, comunicantsem que ja bai-
xava.. Ab el fi de facilitarli la descensió impedint els movi-
ments de l'escala, jo vaig arrepenjarme an aquesta; però
vaig tenir de fugir més que depressa perquè algunés pe-
dretes caigueren al meu entorn brunzint com a bales.
Feya ja un quart que se m'havia dit que'l Ferret baixava,
y jo no'l veya enlloch, per lo qual vaig telefonarho ais de
dalt y se'm contestà que realment estava baixant, cosa que
m'estranyà en gran manera, puix desde'l lloch on jo es-
tava dominava molt bé tota la secció de 1'avench, si bé la
boca'm semblava un petit foradet fet en el sostre d'aquella
caverna colossal y l'escala se'm feya tant petita que no
semblava més que un fil d'empalomar. Per fi, al cap de
molta estona, vaig divisar una cosa petita que's movia y
anava baixant: semblava una aranya sostinguda ab son
fil!°Y era'l Ferret! De mica en mica anà prenent forma,
engrandintse, fins que tinguí la satisfacció d'estrènyeli la
mà per son coratge. Perquè realment se'n necessitava pera
vèncer totes les preocupacions que desde petit li havien
inculcat respecte an aquell avench; però l'home m'havia
promès que allà on jo baixaria ell me, seguiria, y aixís ho
féu. Ja a baix, vaig deixarlo estar una estona pera que gosés
d'aquell sorprenent espectacle al fons d'aquell canóde 110
metres de llargada, y el bon home no feya més que llen-
çar exclamacions plenes de senzillesa y bona fe. Dinàrem
amigablement allí dintre, mentres els de fòra feyen lo ma-
teix, y com que ja nois necessitavem, un cop estiguerein
llestos, comunicàrem al qui estava. de guardia en el telè-
fon que'ns en anavem a seguir>e:1 curs de la galeria o iliit
que l'aigua segueix. Sort que haviem ben dinat y begut,
puix de lo contrari potser ens haurien faltat les for'ces.
Començàrem per lligar la corda a una gran rocassa ya
despenjarnos a força de munyecá galerià avall, puix tota
ella està formada de saltants ràpits y cascades.- Dúyem-
una espelma cada hú; jo passava al'davant mentres•el
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Ferret me feya llum, y un cop abaix il • iuminava an ell.
Era un espectacle digne d'esser reproduit per un artista.
Als 20 metres aproximadament de baixar de semblant ma

-nera'ns trobem ab un saltant on la galeria s'aixamplava
per tots costats: era l'entrada d'una gran caverna per estil
de la que haviem trobat a l'avench del Bruch. Sondejem el
seu fons y trobem uns 40 metres, que, sumats als 13o que
haviem.baixat, són 170 metres.

El Ferret no feya més que maleir el dimoni per aquell
encontre, ab lo qual vaig conèixer que ja se li havia enco-
manat l'afició a l'espeleologia. A mi també'm sapigué molt
greu, però davant d'un impossible no hi ha remey; y alla-
vors no hi havia medi de baixar an aquell segon avench,
sinó que haviem d'esperar un altre dia en que portessim
més material y tinguessim mitja dotzena d'homes decidits
que volguessin seguirnos fins allí pera ajudarnos a baixar
an aquell saltant y seguirnos després per la galeria o cova
grandiosa que al seu fons hi deu haver, puix no crech que
1'aigua's quedi allí estancada filtrantse per petites esclet-
xes, puix la corrent que havia obert la galeria que nosal-
tres haviem seguit, y. quals senyals se veyen per tot arreu,
desde terra al sostre, és de suposar que n'haurà obert al-
tres de semblants al fons d'aquella cavitat. Jo al menys ho
crech així, esperant ab ansia'1 dia en que podrem tornarhi
a baixar ben provehits, puix tinch la confiança de que, un
cop atravessades les capes de cretaci hauierivienzse, trobarem
la dolomía on deuen trobarse y reunirse totes les filtra-
cions d'aquell macís de Garraf, ja siga en alguns llachs
grandiosos, ja en una corrent única que va a alimentar el
riu soterrani de Garraf o de la Falconera. Per poch que
se'm protegeixi, y ab l'ajuda de companys decidits, penso
saberho de cert un altre dia. Déu vulga que així siga.
. No podent fer res més, tornàrem endarrera, y alla-

vors sí que patírem, puix tinguerem de pujar tots els
saltants a força de braços; y pensar que un cop al, fons
de l'avench encara haviem de pujar 110 metres d'esca-
les de corda! Jo estava abatut; y mentres el Ferrer pujava,
vaig ajèurem sobre aquell llit rocós y comencí a con-
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siderar lo imponent que seria contemplar desde aquell
lloch on me trobava l'espectacle d'una desfeta tempestat,
quan el torrent, baixant de gom a gom, se desploma a
daltabaix formant una cascata de i io metres. La senyal
de que la corda ab que devia Iligarme ja baixava va por-
tarme a la realitat. Faig els preparatius, m'assech en el
bastó, me lligo bé y amunt. Deixo aquell fons que alla-
vors per primera vegada havia profanat la planta hu-
mana. Fins als 40 0 45 metres anà tot molt bé, però
m'anava cansant per moments: feya anar els braços y ca-
rnes maquinalment, y allavors ja no mirava al fons, com
a la baixada, sinó enlaire, pera veure ]o que encara'm fal-
tava pujar, y la boca's veya encara petita, y les forces me
faltaven per moments, sostenintme sols l'excitació ner-
viosa en que'm trobava. Telefono als de dalt que'm pujin
a pes de braços, puix jo no podia més; y així vaig anar
seguint per llarga estona, agafantme sols de mans a l'es-
cala pera impedir que la meva corda giravoltés; quan me
veig vora la boca crido als de dalt que'm preparin una
manta, donchs estava moll, xop, de tant suar. Arribo a
•dalt y quatre braços nervuts m'agafen. Ja era hora, puix
jo no podia més... Aquell excés de treball y gasto de for-
ces m'havien deixat abatut.

Recullit el material y carregat sobre'ls animals, ens en
•entornàrem cap a Begues ab la creencia de que dintre
.pochs dies tornariem allí a completar l'exploració. Però
l'home proposa y Déu disposa: una llarga malaltia, con-
treta a causa de tantes fadigues, soleyades y mals ah-
'ments, ens ho impedí, haventho de deixar pel pròxim es-
tiu, en que, si a Déu plau, penso tornarhi; més pera ferho
necessito') concurs de mos volguts consocis que, plens
•de desinterès y bona voluntat, m'acompanyaren en les
,passades exploracions, especialment els Srs. Valls y Pa-
gès; y desitjaria que s'hi juntessin alguns d'aquests joves
entusiastes que tant abunden en el nostre CENTRE, puix
d'espeleologia necessita joventut. Y no cal témer els pe-
rills, perquè ab bon material, precaucions y serenitat po-
den preveures y evitarse.
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L'exploració espeleològica a la Baronia d'Aramprunvà
no está encara terminada, y això, si no fos ja la falta de
temps de que he pogut disposar, me dispensen de fer les
conclusions científiques que forçosament deuen acompa-
nyarla; però, ab tot, permeteu que vos diga que la forma-
ció dels avenchs visitats y demés que encara falten explo-
rar deu atribuirse primariament a una commoció geolò-
gica de les moltes que ha sofert la regió recorreguda, com
testifiquen les falles, la qual originà diaclases que després
foren engrandides per fortes corrents d'aigua. Però ¿sen-
tarem la conclusió de que aquestes boques d'avenchs han
concorregut al buidament, no de les simples corrents dilu-
vials, sinó de veritables mars, de l'època terciaria, per
exemple? És veritat que l'hipotesi és atrevida; però ¿no
coneixem nosaltres per ventura llachs de terrenos calcaris
sense escorrement aparent? Quan aquests llachs serán
buits, ¿no hi trobarem en llur fons xemeneyes formades
per l'erosió, com els nostres avenchs? ¿ Per què, donchs, els
avenchs situats al cim de les planuries calcàriques no poden
haver servit d'escorrament a immenses extensions d'ai-
gua? Aixís s'explicarien a la vegada, no sols les colossals
senyals d'erosió que admirem en molts d'ells, sinó també
l'anomalia de la llur situació, tot sovint molt enlairada y
sense relació ab cap lalu'eg important. L'objecció princi-
pal que's pot fer a semblant teoria és la gran antiguetat
que s'haurà d'atribuir als avenchs, que aixís serien, molt
probablement, anteriors a la formació de les valls; però
aquesta objecció, a mon parer, no té gran força en la nos-
tra regió; encara més, crech que realment els avenchs són
anteriors a les fondes valls que la trenquen. Quan poguem,
fer l'estudi complert del subsol de la Baronia d'Aram

-prunyà, séns dupte que podrem donar conclusions més
fonamentades. Y entre elles séns dupte que hi podrem
posar la de que la corrent d'aigua que en temps de pluja
cau a l'avench de la Feria fa cap al riu soterrani que surt
en la Falconera, y per la troballa del qual nostre distingit
consoci D. Eusebi Güell ha fet quantiosos gastos. Jo
crech, apoyat en l'opinió de nostre consoci Dr. D. Jaume
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Almera, que tant l'aigua que cauen la Ferla com la que's
cola pels demés avenchs s'enfonza per les dislocades capes
del cretaci urgo-aptense y hauteriviense fins a trobar les
dolomies, y un cop en elles les segueix per sota terra fins a
la Falconera, on la corrent soterrania pot sortir a poch
menys que al nivell del mar, gracies a una falla indicada
ja en el mapa geològich del citat Dr. Almera. Ara bé: des-
de'! fons de l'avench de la Ferla. fins a la capa de dolomies,
no hi ha pas més que un centenar de metres, y si trobem
el camí desobstruit fins allí, crech que anirem molt Lluny
y que farem descobriments interessantíssims.

Tantdebò que aixís siga pera major gloria del nostre
CENTRE ExcuRStoNISTA y de nostra estimada patria Cata-
lunya;.

N. FONT Y SAGUÉ
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• L. M. Cabello: Excursión por la España árabe; Roch Cha-
bàs: Descubrimientos de arte nzo^árabe en Toledo; V. Poleró:
Conferencia en el Ateneo de Madrid (veginse els epígrafs: Doña
Margarita de Lauria, Doña Juana de Aragón, condesa de Antpu-
rias); R. Ramírez de Arellano: Investigaciones sobre la historia
del ajedrea; V. Lampérez y Romea: Notas de una excursión á
San Juan de los Baños, Burgos, Pamplona, Tarazona; Veruelá,
Tudela, Tarragona, Poblet, Lérida, Huesca, Jaca, Santa Crup
de Serós y San Juan de la Peña:

Entre les fototipies que publica, esmentarem les que són re-
producció de vistes deis banys àrabes de Palma de Mallorca, del
claustre de Poblet y fatxada de la catedral de Tarragona.

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN"ARTÍSTICO-ARQUEOLÓGICA BARCELONESA.
Núm. 16, Novembre - Desembre de 1899.

P. Comes: Descripción de la iglesia y convento de San Fran-
cisco de Barcelona; M. R. de Berlanga: Estudios èpigráJicos; Mos-
sèn Joan Pié: Anals inèdits de la vila de la Selva del Camp;
B. Bassegoda: Datos: inèdits_ relatius a la const r ucció del Palau
Real de Santes Creus.

CRONICA. DEL CENTRE

OCTUBRE DE 1899

SESSIÓ OFICIAL

SESSIÓ PREPARATORIA.—Va verifcarse'1 dia so la preparatoria

d'una excursió a Vilassár, Cabcera, Cabrils y Castell de Burriach,

pera ferse'l diumenge següent, dia 22.

CONFERENCIES Y LECTURES

- • El dia 20, declarades obertes altra volta, després del descans

de I'istiu, les tasques oficials, va procedirse a la lectura del

treball del diligent delegat a Montblanch D. Joseph Conangla

Fontanillas, Excursió al castell del Moro. Coll de Preuafeta y Cova
Jordh, que va esser escoltat ab gust per tots els associats presents.
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El següent divendres, dia 27, va passarse agradablement la

vetlla ab la lectura d'unes quantes . rondalles de la Catalunya

francesa, de l'hermosa comarca rossellonesa que s'extén entre les
Alberes y les Corberes.

El Sr. Massó Torrents va donar una idea de l'interessant re-
cull folk-lòrich que acaba de publicar a Perpinyà'l Sr. Horaci
Chaubet, y tot seguit va passar a donar lectura d'unes quantes
llegendes triades entre les que l'obra esmentada conté. Totes les
llegides foren ben rebudes per la concurrencia, ademés dels ci-

cles de llegendes y costums referents a fades y a bruixes, que
confronten completament, com és de suposar, ab les de les monta-
nyes de Catalunya.

EXCURSIONS

ExcuRSIó A ARGENTONA, BURRIACH Y VILASSAR. — Reunits a
l'estació de França'Is senyors Carsi, Capmany, Estapé, Rocafort
y Valer¡, sortiren ab lo tren de les 5 cap a Mataró, arribanthi a

les sis; a un quart de vuit se dirigiren a Argentona; després em
-prengueren la pujada al Castell de Burriach; a dos quarts d'onze

deixaren aquelles imponents runes; a les onze passaven pel collet
de Burriach, y a dos quarts de dotze per Cabrils; a les dotze eren
a Vilassar, aon visitaren les dependencies d'aquell important
castell, avuy proprietat del Marquès de Barbarà y de la Manresana,
y ]'iglesia parroquial, que conserva un bell retaule gòtich; a les tres
sortien altra vegada de Vilassar pera dirigirse a can Mayans a
l'objecte d'examinar les notables pintures de la capella situada als
baixos de l'emmerletada torra que la defensa; a les quatre entraven
al santuari de Nostre Senyora de la Cisa; a dos quarts de cinch,
a Premià de Dalt; a dos quarts de sis, a Teyà; a les sis, a Ocata,.
aon pujaren al tren que arriba a les vuit a Barcelona.

Los senyors Rocafort y Valer¡ tragueren vistes fotogràfiques
dels llochs més importants de l'excursió.

Lo CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA sois se declara respon-

sable de lo contingut en la Secció Oficial del seu BUTLLETÍ, deixant

íntegra als respectius autors la responsabilitat deis treballs firmats.

Barcelona.—Tip. L'Avenç: Ronda de ('Universitat, 2o.— Telefon i i5
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