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SOTA TERRA

EXCURSIÓ ESPELEOLOCI-I- GEOLÒGICA AL PRIORAT, AZONTANYES

DE PRADES Y ALT PANADLS

Senyors (I):

Les excursions espeleològiques fetes l'abans passat es-
tiu en el macís cretaci de Garraf, y sobre tot la relació de
les descensions als avenchs del Bruch y de la Feria, pu-
blicades en el nostre BUTLLETÍ y en els diaris catalans
d'aquesta ciutat, entusiasmaren tant als qui les llegiren,
que a tot arreu ont anava no'm parlaven d'altra cosa, y
alguns delegats nostres, entusiasmats també y creguts de
-que en Llurs respectives comarques hi podriem trobar una
segona Merla, ens escrigueren invitant -nos a recorre-les, a
qual efecte'ns prometeren llur concurs moral y material.

Entre'Is més entusiastes cal citar an en Pio Sedó, dele-
gat nostre a Bellmunt (Priorat), y an en Pau Teixidor,
delegat a Rodonyà, prou conegut ja de tots vosaltres per
l'exploració que ha fet en diferentes cavernes de la seva
comarca. Vaig acceptar 1'invitació d'abdós, no sols pera
correspondre a les seves atencions, sinó pel desig que tenia
de conèixer unes comarques del tot desconegudes per mi

(1) Conferencia llegida'I dia 29 de Desembre de 1899.
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y tant interessants baix tots conceptes. Ab tot, dech con-
fessar que ja abans de marxar no creya que semblant ex-
cursió fos interessant baix el punt de vista espeleològich,
per la relació que m'havien fet y per la classe de terreno
aon se trobaven els avenchs. Aixís és que no vaig; vol-
guer-me'n emportar més que 6o metres d'escales de corda,.
en la confiança de que'm serien suficients pera tot, com
en realitat succehí. No obstant y això, l'excursió que vaig
a contar-vos fou pera mi de les més agradables y p ro fitoses
baix els punts de vista geològich y arqueològich, com tin-
drem ocasió de veure, puix jo soch de parer que l'excur-
sionista, quan surt de ciutat pera recórrer una comarca, ha
de fer com l'abella, que no's circumscriu a xuclar el polen
d'una classe de flors determinada, sinó que va d'ací y
d'allà xuclant-les totes, desde la més humil a la més her-
mosa, per poch profit que'n pugi traure, y després, un
cop al rusch, d'aquella munió de partícules diferentes en
resulta [hermosa bresca. Així, també nosaltres, excursio-
nistes, per més que tinguem una afició determinada, fi
principal de tots els nostres estudis y caminades, no per
això havem de despreciar les demés, abans al contrari,.
cal recullir -ho tot pera formar després la nostra bresca, el
fi d'aquesta benemèrita societat anomenada CENTRE Ex-
CURSIONISTA, que no és altra que la reconstrucció de la Na-
cionalitat Catalana.

Dit això, suposo que no estranyareu, senyors, que en
la relació d'aquesta excursió m'extengui en descripcions y
consideracions geològiques, espeleològiques y arqueològi-
ques, y ara ab molt més motiu que may, gracies a la co-
mençada tasca d'estudiar separadament y baix tots concep-
tes les comarques naturals de nostra Patria.

Y anem a començar l'excursió.
Feya molt temps que'l conegut agricultor de Sant Sa-

durní de Noya en March Mir m'havia invitat a fer ¡'ex-
ploració de l'avench d'Esteles, situat en la serra que se-
para la vall de Sant Pau d'Ordal de la d'Oleseta, y,
aprofitant l'ocasió de passar per allí ab el material
espeleolòbich, vaig aturar-m'hi. Era'l dia 12 de Juliol. A



l'endemà l'crnpleàrem en fer els preparatius y en anar al
turó den Pujol de Subirats, encinglerat esperó que, des-
estrebant-se del macís cretaci d'Ordal, clava ses urpes en
les planuries del Panadès. L'objecte de ]'excursió no era
altre que cerciorar-me de lo que podien esser els troços de
terriça que s'hi troben, y alguns dels quals fragments re-
cullírem, resultant esser d'ànfores romanes els uns y de
terriça més basta semblant a la trobada a la Cova Fonda
de Rodonyà'is altres. Vaig trobar-hi també una mola d'un
violí de mà y una Jiusiola que acabà de demostrar-me que
tots aquells restos eren de fabricació romana. Però lo que
anés cridà la meva atenció, y que de moment no sabia
com explicar, és la gran abundancia de palets, de granet
o ull de serp, alguns d'ells de regular tamany y que, do-
nada la constitució geològica de totes aquelles montanyes,
no podien haver sigut arrastrats fins aquella altura sinó
mitjansant el concurs de l'home. De tot lo qual vaig de-
duir, esperant que noves investigacions ho confirmin, que
en l'època romana, o potser desde molt abans, en el Pu-
jol de Subirats hi hauria un clan o fortalesa aon viuria
bastanta gent, atesa la gran quantitat de terriça que s'hi
troba. Ara, si'm pregunteu pel seu objecte en un lloch
tant encin;lerat, sols puch dir-vos que les races pre-roma-
nes ja preferien semblants sitis pera aprofitar la defensa
natural que'Is oferia y que en l'època romana podia també
servir de guarda de l'important via que anant del pont del
Diable de Martorell a Tarragona devia, naturalment par-
lant, passar pel seu dessota. L'existencia de còdols de gra-
net en un lloch aon no's necessitaven pera la construcció,
puix lo que sobra són pedres, me l'explico suposant -los
armes defensives, a semblança deis que en l'Edat Mitja

-na's llençaven desde'is matacans dels castells. Veurem si
noves investigacions donaran més llum sobre aquest punt,
interessant séns dubte per l'historia primitiva del Panadès.

Y ara, senyors, ja quc'ns trobem dalt del Pujol de Su-
birats, fadigats per la pujada, asseyem-nos un rato y con-
templem l hermós paisatge extès al davant nostre. Allà
d'enllà, cap a mà esquerra, s'oviren les serres de Mont-
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moll, Pontons, Montagut y Carme, que formen el límit
NO. del Panadès y es donen la mà ab l'esquerp Montser-
rat, que s'alça davant per davant de nosaltres com un
ciclòpich murallam; un xich més enllà encara, aixeca son
toçal, com si estès orgullós de la joya que hi porta, el
llegendari Sant Llorenç del Munt, y entre abdues mon

-tanyes s'escorre'l Llobregat dintre son fondo llit format
pel pes dels selles. A dintre d'eixos límits s'hi extenen un
Béns fi de riçades serres, com onades d'un mar que s'ha

-gués petrificat. A quantes consideracions geològiques no's
presta semblant paisatge! Explayem, senyors, la fantasia,
y, fonamentats en els datos que la ciencia'ns dóna, recu-
lem uns quants milers de milions d'anys.

El paisatge és del tot cambiat: la serra aont estenc asse-
guts y aont ab prou Feines hi arrelen ara'ls espígols, se
troba recoberta d'una vegetació tropical; s'hi veuen molts
Sequoia, ab Taxodium distichum, Glyplosirobus europc us.
Libocedrus, etc., y especialment les palmeres del genre
Sabal, els Comptonia y hermoses falgueres del genre Os.
nnnnda. Al nostre davant s'extén una planuria immensa;
del Montserrat y Sant Llorenç del Munt no se'n veu ni
rastre, encara havien de néixer; allà d'enllà, comencen a
dibuixar-se les siluetes dels Pireneus y del Montseny, que
s'aixequen de les entranyes de la terra; estem al comen-
çament del sistema Olibocè de l'època terciaria. Pluges
torrencials arrastren milery de carretades de còdols, desde
les serres de Garraf y altres que s'extendrien mar enllà,
cap al fons de la plana que tenim al davant nostre, y allí
aquests còdols, polits, rodonejats de tant anar d'ací y
d'allà, s'uneixen, se traben, constituint un tot compacte,
gracies al carbonat de calç, y formen el bloch immens ab
que'¡ Creador esculpirà després, a copia de segles, les ge-
gantines figures del Montserrat y Sant Llorenç del Munt.
Però tot té ti en el món. Sia degut a un cataclisme sobtat
del que no'ns podem formar idea ab els fenòmens actuals,
sia degut a causes més pausades però no menys grandio-
ses, el Panadès y el Vallès s'ensorren y formen una gran-
diosa sinclinal o vall de depressió, restant tant sols en peu,



213 -

com gegantins guerrers després de fera lluita, el Montser-

rat y el Sant LlorenÇ, confosos en estreta abraçada, puix
encara havien de passar uns quants milers de milions
d'anys pera que'¡ Llobregat els divorciés. Y allavors, se-

nyors, les aigües pluvials, cumplint com sempre la seva
obra de desgastar montanyes y terraplenar valls y mars,
comencen a omplenar el Panadès y el Vallès, formant un

llach grandiós que donaria an aquestes comarques l'aspecte
que tenen avuy dia algunes de la SuiÇa. Contemplem -lo un

moment desde'1 lloch ont ens trobem, el Pujol de Subirats.
Desde'Is nostres peus fins niés enllà de Sant Llorenç tot és
aigua suaument riÇada pel ventíjol; de les montanyes veïnes
baixen feixos de plantes y arbres arrastrats pels torrents y
es depositen al fons de les cales, on s'han de convertir en el

lignito que avuy l'industria aprofita; les Bythinia, Plano7 •

-bis, Helix y altres genres d'aigua dolça viuen y es repro-

dueixen en les platges d'aquest ilach, y per les seves vores
s'hi passegen el Drenmotherium, el Cricetodon antiquum y
l'Aceroíher •ium lemanense, especie de rinoceron que al morir

fou enterrat al fons de l'aigua junt ab les plantes, y avuy

s'han trobat els seus òssos entre les capes de lignito. Estem
a les darreries del període oligocè; el Panadès segueix
enfonzant-se, especialment per la banda de 1O., fins al

punt de que en el període següent o miocè el mar l'inva-

deix per la part del Vendrell, y adelantant de mica en mica,
en l'època anomenada burdigalense, arriba fins al peu de la

montanya ont ens trobem ; però'1 país segueix ensorrant -se

pausadament y les aigües adelanten fins al Vallès, aprop

de Sardanyola, en l'època helveciense, y arriben per fi a la
vora de Granollers, d'aon ja no passen per haver termenat
el moviment de descens del Panadès y Vallès.

Contemplem -lo un moment aquest golf immens, ab

ses rialleres aigües, on pululen centenars de foraminífers,

polipers, brioozoos, bivalvos, etc., qual tranquil -la existen-
cia destorben solament l'flalilherium fossile, quals restos

foren trobats pel Dr. Almera en el mateix terme de Subi-
rats, el Carcarodon y el lliacroterini n, quals restos s'han
trobat vora Gelida.
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Però, senyors, Déu, que no voldria que visquessin sota
les aigües del mar dues comarques tant riques, fa que son
moviment descendent se converteixi en ascendent y les
aigües reculen foragitades de la terra que ja haien pres
com a seva, y a conseqüencia d'aquest alçament se con-
verteix lo que abans era un golf en un llach d'aigua sala-
brosa aon viuen els Cer-ilhium, Cardium, MYtilus; però ab
les pluges l'aigua's va endolcint y permet viure en el seu
sí'ls Planorbis, Bilhinia y Helix; y mentrestant els torrents
y rius arrastren desde les terres veïnes gran abundancia
de còdols en ]'època anomenada pontiense, que acaben
per omplenar del tot el Panadès y el Vallès, mentres les
aigües s'obren pas pels congosts de Martorell y Montcada,
quedant abdues comarques a poca diferencia aitais com
les veyem avuy dia.

Feta aquesta digressió, tornem a la realitat baixant del
Pujol gran y anant-nos-en cap a Sant Sadurní de Noya
a ultimar els detalls de l'excursió espeleològica de l'en

-demà.
An aquesta hi concorregueren en March Mir y varis

proprietaris y amichs desitjosos de contemplar la baixada
•a un avench y fins de baixar-hi ells si no hi havia gaires
:perills. No n'hi hagueren gaires en aquest avench d'Este-
les, a causa de la seva configuració y poca fondaria, uns
20 metres. Vareig baixar-hi séns la més petita dificultat, y
al poch rato se'm juntà un amich, ab qui començàrem a
explorar la grandiosa caverna que hi ha al seu fons, y
quan més distrets estàvem, arrencant una hermosa estala'-
mita pera fer-ne un present al diputat Sr. Mir, sentírem
crits de: «Aon sou ?» que, retrunyint per aquelles conca

-vitats, mig ens esfereïren; però prompte'ns tranquil . lisà-
rem al veure aparèixer quatre deis nostres companys, que
s'havien despenjat per l'escala sense dir-nos res, y al seu
darrera'n baixaren d'altres y d'altres: allò seinblava un
aplech en les entranyes de la terra. A la Feria o al Bruch
els hauria volgut veure a tants valents! En lloch d'enfa-
dar-me m'ho vaig pendre en broma, deixant -los explayar
,per aquelles concavitats, ja que pera mi no tenien aran
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interés. Un d'ells tirà un cop de pedra a una delicada estar
lactita que penjava del sostre, la trencà, y, com si hagués
obert una aixeta, començà a rajar un rorro d'aigua crista-
llina, aon molts begueren, puix durà ben bé dèu minuts,
convertint-se a l'últim en una gotera que a copia d'anys tor-
narà a formar el cremell que en mal hora Ii haviem malmès.

Lo únich que en aquesta exploració espeleològica
cridà la meva atenció fou la netedat ab que's presentava
la roca caliça en les parets y fons de l'avench, gracies a les
poques filtracions d'aigua y les senyals evidents d'haver
-sigut tot ell produit per una corrent, no diré si d'aigua o
d'aire, puix abdós elements poden produir iguals efectes,
ab diferenta intensitat, en les roques calices.

Enviat el material cap a Falset, vaig marxar-hi jo
també, y pel camí anava pensant com m'ho arreglaria
pera presentar-me als companys de causa que, avisats de
la meva excursió, serien a l'estació a esperar-me. No'n
coneixia ni un de vista, y ab 1'amich Sedó, delegat nostre a
Bellmunt, sols ens haviem escrit algunes cartes sense co-
neixe-ns personalment; però al saltar del tren desapare-
gueren tots els escrúpols y convencionalismes, obrint els
braços pera rébre la benvinguda deis Srs. Sedó, Estreni,
Barceló, Anguera, Perpinyà, Cunillera y Llaveria.

Jo estava verament commogut y no'm sabia explicar
els estrets llaços que ab un moment se formen entre les
persones que combreguen ab les mateixes idees; als cinch
minuts ja semblaven amichs de sempre, y aquesta amis

-tat s'anà estrenyent tant en els pochs dies que vaig gosar•
de la seva volguda companyia, rebent obsequis immeres-
cuts, que'I seu record será pera mi inesborrable. Pujàrem
al cotxo, y cap a Falset, distant pochs minuts de l'estació.
Allí vaig manifestar-los que estava a les seves ordres, que
disposessin ells mateixos les excursions com mellor els
semblés, puix la terra que trepitjava era completament
verge pera noi. L'amich Sedó fou el delegat pera acompa-
nyar-me en l'itinerari que tenien proposat, y, en conse-
qüencia, aquella mateixa tarda marxàrem abdós en una
tartana cap a Bellmunt.
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La situació d'aquesta vila sorprèn a l'excursionista que
hi va desde Falset; puix, atravessada la serra de la Creu
grossa, se domina'l Priorat d'ample a ample, ab l'esquerpa
serralada del Montsant al fons, y al mig la vila de Bell-
munt, veritable bell munt de cases col • locades al llarch de
la carena d'una serra formada per una erupció de pòrfit
que, dislocant les piÇarres silúriques de tots els encontorns,
els féu pendre les posicions més capritxoses que imagi-
nar-se puguin.

Re d'interessant pera l'arqueòlech té la vila de Bellmunt;
però, en cambi, el folk-lorista y el filòlech hi tenen feina
llarga que jo no intentaré ni començar, a causa del poch
temps que hi vaig estar, y ademés perquè l'amich y delegat
nostre en Pio Sedó me prometé ocupar-se'n y enviar al
CENTRE'! resultat de les seves investigacions. Totes les
cases del poble, com ja he dit, estan col • locades dalt de la
carena formant un sol carrer; lo qual Ii dóna un caràcter
típich que no sapiguérem veure en cap altra població del
Priorat. Aquella mateixa tarda anàrem a saludar a nostre
digníssim president D. Lluís M. Vidal, qui's °trobava a
Bellmunt fent algunes demarcacions de mines, sentint
moltíssim no poguer-nos acompanyar en les nostres excur-
sions pels compromisos que tenia. Gracies an ell obtingué

-rem el permís pera visitar les mines de sulfur de plom
qualsevol dels següents dies.

A l'endemà anàrem a veure l'avench del Primo, ano-
menat així per haver-s'hi amagat un fulano d'aquest nom
durant les darreres commocions polítiques que han flage-
llat nostra Patria. Dit avench no és propriament tal, com
ja'm figurava jo abans d'anar-hi, atesa la naturalesa del
terreno, sinó una serie d'esquerdes de gran llargada y d'un
a cinch metres d'amplada, tenint les més interessants sols
una vintena de metres de foradaria. A una d'elles, la més
ampla, s'hi pot baixar séns necessitat d'escales ni cordes;
en el seu fons hi creixen arbres y plantes frescals que li
donen un aspecte pintoresch y feréstech al mateix temps,
puix les mitges tintes del fons contrasten vivament ab
l'esclat de sol que il-lumina la part superior, irisant de
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llum les vores d'aquella gegantina esquerda; alguns còdols
grandiosos que a 1'obrir-se la penya quedaren atasconats

entre llurs parets séns poguer arribar al fons pel seu gran

tamany, acaben de fer més pintoresch aquell citi. No ha-

vent-hi re més interessant ens entretinguérem en recullir

diferentes especies de moluscos que viuen allí, pera portar-

los al nostre consoci l'Arthur Bofill, especialista en aquesta
branca del'Historia Natural: ja veurem després la relació
que ell fa de les especies trobades allí y en altres llochs de

la meva excursió. Ademés d'aquesta esquerda, n'hi ha sis

o set més de fons inaccessible sense escales, y que vaig
creure inútil explorar, puix no tenía cap dubte respecte

a la seva formació, y ademés podia quasi afirmar que totes
estaven obstruides als vint metres per les pedres que hi han

anat cayent.

La formació d'aquestes gegantines esquerdes podria
molt bé esser deguda á una commoció o cataclisme geolò-

gich, un terratrèmol, per exemple; perd, donada la disposi-
ció y naturalesa de les capes geològiques en aquell lloch.

n'inclino a suposar -les-hi un altre origen. En efecte: allí,

cona a l'extrem N E. del Priorat, sobre les piçarres silúriques

descancen les arenisques y conglomerats del trías inferior

que soporten una gran massa de calices de facies dolomí-

tica pertanyents probablement al ),14uschelkalk o trias mig.
Ara bé: els depòsits triàsichs, en estratificació discordant
ab les piçarres silúriques, estant sumament inclinats, a
conseqüencia d'alguna commoció posterior, a la seva for-

mació, y com que l'arenisca abigarrada és sumament im-

permeable, deu succeir forçosament que tota l'aigua que's

libra per les calices superiors s'ha d'escórrer pel punt de

contacte d'abdues formacions. Y, donats aquests antece-

dents, ¡a ningú estranyarà que s'hagin produit grandioses
esquerdes en la massa caliça y que se'n vagin produint de

noves y engrandint les ja existents, com la gent del país

afirma; puix, socavats els seus fonaments lenta però segui
-dament, la massa superior no té altre remey que seguir

les lleis de l'equilibri separant-se del conjunt. .
A l'endemà marxàrem ab en Pio Sedó cap a la Solana,
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mas de la seva familia situat al peu mateix del riu Ciurana
visitant l'entrada de la mina anomenada de Las Calde-
retes, abandonada del tot per estar tota ella plena d'aigua
a causa de tenir les seves galeries a un nivell inferior al
torrent que passa pel seu costat. Aquella tarda, gracies al
permís demanat pel nostre digníssim President, vàrem
poguer visitar les mines de sulfur de plom de Bellmunt,
les més importants de la provincia de Tarragona y potser
de tot Catalunya. Aquestes mines foren explptades desde
molt antich fins al segon terç d'aquest segle, en que res-
taren abandonades per molt temps, després d'haver-se
obert una gáleria junt al barranch Fondo, al peu septen-
trional de la montanya Mas Bell, entre piçarres silíceo-
argiloses, metamorfosejades pels pòrfits que allí les atra-
vessen. Aquesta galeria atrávessà primer duques petites
betes insignificants, y als 25 metres un finó de galena fu-
llosa, inclinat 67' E., ab una Bruixaria fins de 23 . centíme-
tres en varis llochs. Els treballs fets posteriorment per una
companyia estrangera han donat molt bon resultat, ha-
vent-se trobat fins una beta de metre, si bé s'escampa en
altres menys importants que la piqueta del miner va res-
seyuint per sota terra y que un cop tret és cuidadosament
rentat y triat, segons el seu tamany, per un sistema de
garbells su mament senzill. L'instalació, segons ens ma-
nifestà'l Sr. Vidal a l'acompanyar-nos per les diferentes
dependencies, és un model en el seu genre y única a
Catalunya. A lï de contemplar com treballen els minaires
y veure al mateix temps el filó, ens fi càrem dintre lagabia,
tocà'1 timbre, y el maquinista etgegà la màquina, comen-
çant nosaltres a baixar ab una seguritat y rapidesa que a
mi, que sabia lo que costava baixar ab la senzilla escala de
corda a avenchs de ioo metres, me semblà molt comodona
y prosaica; però, si tinguéssim un aparell semblant per
cada avench, Béns dubte que no seria sol en baixar a la
Feria! De tant en tant passàrem pel davant de boques de
mina ont hi havia un Dome de guardia y que desapareixia
immediatament, quedant•se enlaire. Realment, allò temia
bastant de fantàstich. Ab poclhs segons arr ibàrem al tercer
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pis, situat a una profunditat d'uns ioo metres, sota terra,
cola és de suposar, puix allí's compten els pisos desde la

superficie cap ava-li. La gabia's parà ab una exactitut y

suavitat gran, y sortint-ne nosaltres començàrem a recórrer
l'interior d'aquelles galeries subterranies. És veritat que

allí no hi ha la majestuosa bellesa y grandiositat dels
avenchs de la Feria y del Bruch, ni aquell silenci sepul-

cral. ni aquell no sé què de misteriós que tenen els grans
avenchs o cavernes; però no per això deixa d'esser gran y

admirable contemplar aquelles galeries obertes en la roca

viva, per on passen sobre rails vagonetes carregades de mi-

neral; aquells negres corredors, 'al fons dels quals s'ovira

al minaire de . cara esgrogueïda, il • luminat ab un trist llum
d'oli y rodejat d'una atmòsfera polsosa, asfixiant, rompent
a cóps de picot la cobejada beta de mineral que llueix
sinistrament, y veure aquells bornes ennegrits, espellifats
pel treball, passant tota la nit allí a sota pera guanyar-se'l
mos de pa necessari al manteniment seu y dels seus fills.
íA quantes consideracions d'un ordre molt diferent al que

allí'm portà nos prestava semblant espectacle! Vaig con-

templar, si, ab molta detenció'ls diferents aspectes que

presentava la beta de sulfur de plori; però no estava serè,
els meus ulls nos canÇaven d'anar de l'un minaire a l'altre,
y, sense que ho pogués impedir, semblava que volien arri-

bar fins als fons de la seva ànima. Vaig sortir d'aquelles
mines ja vespre, ab un cor oprimit, trist de debò.

A l'endemà, d'ia 19, pres comiat dei nostre President,
que's quedà pera completar els seus treballs, y de la. fami-

lia Sedó, que ab tanta amabilitat m'havia acullit, vaig
marxar ab nostre delegat cap a la torra de Fontaubella,
qual rector, mossèn Thomàs Alsina, avisat de la nostra
excursió, anà a l'estació a esperar-nos. Ens hostatjàrem a
casa seva. L'aspecte de la torra de Fontaubella és suma-

ment pintoresch y escabrós, com compendrà qualsevol
;còlech al dir-li que'l seu tercer està format per les calices

del lI'ias y del lias. El poble està situat al bons del torrent
que baixa de la Mola, esquerpa serralada de vessants en-
c inglerades, especialment en sa part superior, lo qual li
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dóna l'aspecte d'una grandiosa fortalesa rodejada de ciclò-

pich murallam. Aquesta serra, qual elevació és de 976

metres, és una especie de guaita posat entre la conca de

l'Ebre y el Camp de Tarragona, puix desde"1 seu cim
s'ovira tot quant la vista pot alcanÇar pel costat del mar,

així com per l'Est se divisa fins la serra d'Ordal en la pro-

vincia de Barcelona, y per l'Oest les montanyes d'Orta y

ports de Beceite. Al seu davant, el geòlech se troba ab un

admirable fenomen d'erosió y denudació que fa volar

]'imaginació a èpoques molt llunyanes, representant -se

fenòmens y cataclismes de que'Is actuals ab prou feines
poden donar-nos idea.

Aquella tarda anàrem a l'avench, situat una mitja hora

lluny del poble, on devien fer cap nostres amichs de Fal-

set, desitjosos d@ contemplar la baixada; però una mala

intel • ligencia fou causa de que no'ns arribés el material.

Així és que deguérem contentar-nos en sondejar -lo y en

contemplar la seva boca, grandiosa corn no n'havia vist cap,

puix té ben bé 20 metres de diàmetre; està oberta en una

esquerpa vessant de montanya, lo qual fa que, mentres per

la part inferior sols té 5o metres de fondaria, perla superior,

encara que no ho vaig medir, ne tindrà ben bé de yo a 80.
El seu aspecte, donchs, com podeu compendre, és mag

-nífich y interessant, apartant -se per complert del que pre-

senten els avenchs de Garraf y els seus similars de les for-

macions cretacies: allò propriament no és un avench, sinó
un troÇ de montanya que s'ha ensorrat. Desde dalt s'ovirava

clarament el seu fons, format per blochs immensos, entre

els quals hi havia abundants plantes y fins arbres més que

regulars. En direcció al Nord se veya la boca d'una caverna

grandiosa. Estaria obstruida o bé'ns permetria'] pas? A
l'endemà ho sabriem.

A punta de sol ja hi tornàrem a esser, trobant-hi ais
amichs de Falset, que ja'ns esperaven ab el material espe-
leològich. Fets els preparatius y preses les precaucions que

són del cas y que ja he explicat altres vegades, vaig; entor-

tolligar-me la sotana a la cintura (era la primera vegada
que ab semblant indumentaria baixava a un avench) Y
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comencí a baixar ràpidament per l'escala de corda, entre
l'admiració de la gent de la torra de Fontaubella, que
s'havien col • locat en la part superior de la boca y que a
causa de la gran amplada d'aquesta me vegeren perfecta-
ment fins que vaig arribar a terra, o, millor dit, al fons.
Aquest està format, com ja havia vist desde dalt, per gran-
diosos blochs de roca, restos de la nau de la caverna que
a i'ensorrar-se formà l'actual avench. Aquest és indubta-
blernent el seu origen, y per si algun dubte quedés hi ha
encara un troÇ de nau d'uns 20 metres d'amplada per 30
de llargada, que restà ferma aguantant tot el pes de la
montanva, però que va cayent de mica en mica, gracies a
les filtracions de l'aigua, com ho demostren els buids que
s'hi veuen, ocupats abans per gegantins còdols que avuy
jeuen despresos entre'ls demés. Vaig resseguir ab grans
treballs tot l'interior de la caverna aquella, per si trobava
alguna galeria que no hagués sigut obstruida a 1'ocórrer
l'ensorrament, però fou inútil. Mentresho efe.ctuava baixà
nostre delegat de Bellmunt en Pio Sedó, y el rector de la
torra, mossèn Thomàs Alsina. Abdós ho feren ab alguna
dificultat per falta de pràctica; el darrer, sobre tot, féu
la descensió entre les exclamacions dels seus feligresos, que,
temerosos d'alguna desgracia, li pregaven que tornés
amunt. Aixís ho féu, a l'esser a mig camí, un altre amicb,
per haver-se espantat o canÇat. Grades an això, els demés
ja no ho intentaren, que, si no, al menys n'hi baixen
mitja dotzena. Jo, pera complaurc . is, no m'hi hauria opo-
sat enèrgicament, per més que no'm deixava de saber greú,
donchs la falta de pràctica y serenitat podia ocasionar una
desgracia de que m'haurien fet responsable. Ab els dos
citats amichs recullírem grans manats d'herba melsera,
anomenada així perquè , diuen que cura'l mal de melsa
de les persones y dels anirnals. Ho férem pera acallar les
peticions que tot-hom ens feya desde dalt. Jo vaig recu-
llir-hi també varis exemplars de moluscos.

La pujada se féu ab bastanta dificultat pera'Is dos
amicus, però arribaren sense novetat a dalt, seguint-los jo
al cap de poca estona.
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La formació d'aquest avench de la torra de Fontau-,
bella, deguda, cony ja he dit, a l'ensorrament de la nats
d'una gran caverna, dóna la raó an en Martel, qui opina
que no hi ha cap lley general en la formació deis avenchs,
sinó que varien segons les circumstancies y classes de
terrenos.,

Recullit el material y carregat sobre'ls animals, pren
-guérem comiat de l'amable y , simpàtich rector de la torra,

marxant ab tots els amichs cap a Falset. Al mas del Ala-
rinyà férem parada, essent sumament obsequiats pels

proprietaris, y, enganxant les cavalgadures a les tartanes,
ens dirigírem a l\larsà, ont un dels acompanyants, entu-
siasta per la nostra causa, ens tenia preparat un esplèndid
dinar en el seu mas.

Després d'haver reparat ]es forces, tornàrem a carregar
el material y cap a 1'avench de Marsà, situat un quart
lluny del poble, en un petit turó de formació triàsica. La
seva proximitat me féu témer que tindria molts miradors;
y com que això no m'agrada gaire, vaig, encomanar que no
escampessin la veu. Atravessàrem el poble sense veure
quasi a ningú, puix el sol picava encara fort y tot-hom
s'estava recullit a casa; però tant prompte siguérem un
troç amunt del turonet ont hi ha 1'avench, ja vegéreni
una llarga currua de gent que ns seguia: homes, dònes,
criatures, tot-hom corria adalerat. Ni que s'hagués fet un
pregó!

Donada la constitució geològica del turonet aquell,
arenisca abigarrada en la base y dolomia al cim, ja vaig
veure, abans de esser -hi, la poca importancia del que ano-
menaven avench, y dich anomenaven perquè no és tal,
sinó una escletxa semblant a les de Bellmunt, de que ha-
vem parlat ja. El sondatge no'ns donà més que una tren-
tena de metres; de manera que, si no hagués sigut per no
desairar als qui m'havien invitat, y perquè la gentada que
s'anava acoblant allí hauria interpretat erroniament la
meva decisió, me n'entorno sense bailar-hi.

Preparàrem les escales y cordes ab no pochs treballs y
crits, perquè'm crech que s'havia rcunitallí tota la canalla
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del poble. No sé si aquell dia era dijous o sil mestre els
havia donat festa pera que'ns vinguessin a veure. Lo cert
és que, entre grans y petits, homes, dònes, capellans v
criatures, hi havia potser més de duguescentes persones.

Al preguntar per la causa de semblant concurrencia, se'm
digué que era perquè en el poble se donava una profun-

diiat incommensurable an aquell avench, fins al punt de

creure que may ningú hi podria baixar.
La descensió se féu ab bastanta dificultat, perquè l'es-

querda o avench formava zigzags, y en alguns punts era

tant estreta que'1 bastó-assiento se m'hi estampia. Una

vegada se m'encallà tant fort que vaig tenir de rompre -1 a

cops de martell. Ja al fons, començo a seguir ab dificultat
aquella estreta esquerda, portant l'espelma a la mà, quan:
veus-aquí que veig aparèixer un troç lluny la lluentor de

dos ulls que'm miraven esfereits. Instintivament agafo'1

martell de geòlech que duya al cinturó y em poso a la de-

fensiva; però aquells dos punts brillants, veritables estels
entre aquella negror, nos movien, mirant-me de fit a fit
corn si estessin hipnotisats per la meva presencia. No dei-

xareu de compendre, senyors, que, per més sang freda que

tingui, vaig passar un moment d'engunia. Ja sé que no us
pensareu que'm vaig creure fos alguna bruixa; però, sabia

jo, per ventura, de quin animal eren aquells ulls? Sabia

si se m'abraonaria y hauria de Lluitar ab ell dintre d'aque-

lla escletxa, y a les fosques, y sense esperança de rebre
auxili fins al cap d'un bon rato? Gracies a Déu, no arribà
aquest cas, que esborrona de sols imaginar-lo; puix, veyent

que aquells ulls nos movien, ja més asserenat vaig encens
drc'l magnesi, y al seu resplandor me'n veig un goç dret
sobre una roca. La seva actitut era sumament pacífica:
airís és que m'hi vaig acostar procurant amansir -lo; però
la bestiola, temerosa, séns dubte, corregué a amagar-se
cap a una esquerda, per ont jo no podia passar. Aquesta
troballa fou objecte de grans comentaris entre la gent de
dalt, resultant, a l'últim, que aquell goç, segons les senyes
que vaig donar, era un cadell que feya vint dies que 1'ha-
vicn tirat allí, junt ab la seva mare. Aquesta devia morir
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del cop, y el seu fill, al sobreviure, no tingué altre remey,
pera no morir de gana, que menjar-se'ls restos de la que Ii
havia donat el ser; pera apagar la set ne tenia prou ab les
filtracions de les parets. Y allí's quedà aquella pobra bes-
tia, fins que, no tenint res pera menjar, se morís de Fam.
Aquest cas no és nou, donchs en Martel ne cita varis en
la seva obra Les Abimes, que li passaren an ell en avenchs
de molta més fondaria.

Retornàrem a Marsà acompanyats per aquella gran
gentada, y desde allí cap a Falset, tot comentant els diver-
sos incidents de l'aprofitada excursió d'aquell dia. L'ende-
mà al matí visitàrem lo més important de la població, y a
la tarda, pres comiat dels inoblidables companys que tant
m'havien obsequiat, 1'Estrem, els germans Barceló, An-
guera Llaveria, Vidal y Sancho, en una tartana marxàrem
ab en Pio Sedó cap a Porrera, seguint la carretera d'Alco-
lea. Aquesta, mitjansant llarchs zigzags puja montan}a
amunt, atravessant tota la serie de sediments triàsichs, fins
al coll de la Teixeta. Abans de fer l'última recolzada diri-
gírem un adéu ple d'entusiasme ais amichs que's quedaven
allà baix de tot, destacant -se entre la blancor de la carre-
tera, y an aquella hermosa vall de Falset, formada per una
erupció granítica, ombrejada pels avellaners y tacada de
verts clips d'hortaliça, però sense aquella luxusa vinya
que en altre temps l'amagava tota.

Més enllà del coll de la Teixeta agarrem un ramal de
ràpida pendent, y ab poca estona arribàrem a Porrera, la
població més típica del Priorat, delmada avuy per la filo-
xera, que ha convertit aquelles serres d'aspra pujada en
veritables deserts en que la llicorella, abans amagada sota
els pàmpols, reflecta vivament els raigs del sol. Allí fórem
molt ben rebuts pels nostres companys de causa Simó y
Pla, principals proprietaris del poble, que s'esmeraren en
fer-nos agradable la nostra estada a Porrera.

El dia 23 marxàrem cap a Cornudella montats en
magnífiques cavalleries que portaven riques y antigues
montures, cosa en que tenen molt punt els de Porrera,
essent llur fama general per tot el Priorat. El camí és
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molt pintoresch, atravessant-se un séns fi d'aquell entre-
llaçat de serres que formen tota la comarca, pujant y bai-
xant seguidament fins a haver passat el riu, en que's troba
la carretera de Reus a Cornudella. Ens hostatjàrem a casa
mossèn Ramon Robert.

El dia 2 1 , de bon matí, emprenguérem l'esquerpa pu-
jada del Montsant en direcció a la Cova Santa. Aquesta
serralada, que s'extén desde'1 riu Montsant al Ciurana, ab
una longitut de 7 kilòmetres y una amplada de 3 a 4 per
terme mig, està tota ella constituida pels sediments de
miocè lacustre, ab conglomerats, argiles, marques en la
part inferior, y molaces, margues y cauces en la superior.
La divisió inferior sobressurt en pujols, petites serres y
moles de pintoreschs cingles y fondos barranchs. La supe-
rior forma, en son conjunt, toçals d'extraordinaria seque-
dat, essent tots ells aplanats. Desde'1 cim de les serres que
limiten la comarca per la part de llevant y mig-dia, se
dibuixen les del Montsant ab una silueta lleugerament
onejada sobre una faixa encinglerada en els caps o talls
dels sediments miocens, sota'ls quals, ab foscos tochs a
manera de gegantines ones d'un mar tempestuós, surten
les piçarres del Priorat. En el cim del Montsant ab prou
feines hi ha vegetació, tant per la poca quantitat de terra
vegetal que s'hi troba, com per la seva altitut entre i,000

y i,5oo metres. Totes les seves vessants estan formades per
cingleres de difícil accés. En son extrem oriental, per sobre
d'Albarca, se distingeixen entre'ls seus toÇals Miragüelos y
el Grau de la Mare de Déu, al que segueixen sobre Cor

-nudell a el Turó de la Cova Santa, la Pollignesia y els
Carrassons del Montlló. Més a ponent segueixen els Pe-
llichs, quals cims se retallen ab els immensos penyalars dels
Castells, entre'1s quals brollen les fonts de les Canaletes,
molt anomenades per sa abundancia y frescor. La punta
de les Falles y la Falconera són els extrems meridionals
del Montsant sobre'l lloch de Morera, y els seus contorns
segueixen pel Mulló, Sinyalés, la Cogulla, l'Esquetxa,
Sant Salvador y el Grau d'Encaixé, que formen el seu
extrem occidental.

j8
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La pujada envers la Cova Santa és sumament esquerpa,
però l'anàrem fent mig a peu, mig a cavall, tot contem

-plant l'extens panorama que s'extenia al nostre dessota,
examinant la constitució geològica de les capes que com a
graons anàvem pujant, y recullint els variats cargols que

s'havien equivocat una mica respecte a la sortida del sol,

cercant en va'ls del genre Pomaccas que m'havia encoma-

nat el nostre consoci Arthur Bofill. Feya poch que'1 sol

havia sortit quan arribàrem a la boca de la cova, y en ha-

vent esmorzat començàrem la seva exploració, que no donà
més resultat, ni oferí altre incident que sortir-ne tots ben
emmascarats, com si'ns haguéssim ficat en una ximeneya,

puix totes les seves parets y estalactites estan fumades per

les teyes que'ls visitants porten ordinariament. Respecte a

la seva configuració interior, no hi ha necessitat de repe-

tir lo que jan dich en mon Calàlech Espeleològich, y a lo

explicat per en Martí y Turró en el Butllelí de l'Associació
d'Excursions Catalana, any 12, y per en J. de Gispert en

L'Excursionista, l'any 1890.

NORLERT FONT y SAGUÉ
(Seguirà)

LA LLUNA SEGONS EL POBLE

(Acabament)

A Serra d'Estrella, Portugal, li dirigeixen aquest altre
prech (i):

Deus te salve, Lua-Nova,
que me livres de tres males:
primeiro, de dôr de dentes,
segundo, de fogos ardentes,
terceiro, de linguas de ma gente

e do inferno principalmente.

(i) J. Leite Vasconcellos: Era Nova, pàg. 545. Aquest mateix
autor, en las Tradiçoes populares de Portugal, pàgs. t8 a 24, publica
moltes altres formuletes respecte a la Lluna.
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A Venecia, pera fer-se créixerels cabells, diuen aquesta
formuleta (i)

Cresci, cresci,
come la luna e'1 sol,
come la merda in cagaor.

A Ercé, Alta Bretanya, França, pera veure en somnis la
persona ab qui un s'ha de casar, se tenen que dir, el pri-

mer divendres del creixent de la Lluna, cinch parenostres
y cinch avemaries, mirant la Lluna, y després tirar, sense
mirar, el primer objecte que's tingui a mà en direcció
d'aquella, tot dient:

Petit créssent
ver blanc,

fais-moi voir en mon dormant
qui j'aurai en mon vivant.

Després se té un de ficar al llit, posant-hi primer la

cama esquerra; ajeure-s del costat esquer y resar per les

ànimes del purgatori fins a quedar-se dormit (2).
A Venecia, la nit de Sant Joan, les fadrines se dirigei-

xen a la Lluna dient (3):
Luna, lunaria

che par il mondo varia,
varia par io,

dime '1 nome che ga mio mario:

y el primer nom que senten després d'haver-ho dit és el del

que serà'l seu marit.
En la mateixa localitat, en el primer quart de la Lluna,

es fiquen la mà a la butxaca y diuen (4):

Luna luneta,
che quel que toco, me cressa;

y si hi porten diners, tot aquell més n'hi tenen; mes si no
n'hi porten, tot el mes estan sense.

(1) Giuseppe Bernoni: Credenle popolari vene^iane.
(a) Paul Sebillot : Traditions el supersticions de la Haute-Bretabne.

vol. II, pàg. 355-356.
(3) Giuseppe Bernoni: Credenle popolari nene^iane.
(4) Giuseppe Bernoni: obra esmentada.
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A Sicilia ensenyen una moneda a la Lluna Nova y, ab
l'esperança de tenir diners tot el més, li diuen ( i):

Santa luna rinnuvata,
fammi letu e cunsulatu!
Tu v.eni de luntana via,
salutami la Virgini María.

Lo mateix fan a Portugal, tot dient (2):

Lua nova,
Deus te acrescente.
Quando passares pela mia porta,
traze muita d'esta semente:

o bé:

Lua nova,
en nao se vi seno agora;
e quem te faz nova
que te faça veIlia,
e en urna sua serva;
Santa Ignez,
Prata e ouro todo este mez.

A Torreblanca (Castelló), quan plou y fa lluna diuen:

Plou y fa lluna,
la Mare de Déu està en Catalunya;

així com quan plou y fa sol diuen que:

Nostra Senyora está en Borriol.

A Albí (Lleida) ho diuen així:

Plou y fa sol,
la Lluna del Juliol.

De totes les Llunes de l'any, la millor és la de Janer:

Lluna de Janer,
y l'amor primer,

diuen al pla de Valls. Y els castellans:

(i) Creden^e ed usi popolari siciliani, raccolti del prof. Raffaele
Castelli(Palermo, 1878).

(2) J. Leite Vasconcellos: Tradiçoes populares de Portugal ( por-

to, 1882) pag. 20.
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Clara es la Luna de Agosto
si la de Enero no le diera en rostro (1):

precisament lo contrari de lo que diuen a Portugal:

Luar de Janeiro
nao tem pareiro :
mas lá 'em o' d'agosto
que lhe da no rostro (2).

El nom de la Lluna entra també en diversos modismes.

Quan un s'empenya en voler una cosa impossible se

sol dir d'ell que

\ Vol agafar la Lluna ab un cove.

A Carcassona, quan una cosa és moft difícil, diuen:

Difícille coumo d'arrapa la Luno amé las dents.

Quan una persona té la cara rodona diem que:

Té cara de Lluna.

Al Rosselló ho apliquen a persones y a coses y diuen

Rodó com la Lluna plena.

A Carcassona, quan una persona és esgrogueïda, diuen

que és:

Palle courno la Luno.

A Madrit, quan alaben molt a una persona, així com

nosaltres diem que la posen als núvols, diuen:

La ponen en los cuernos de la Luna.

Y lo mateix a Portugal:

Está nos cornos de Lua.

A la Ribera d'Ebre, quan se tracta de fer una cosa que

lo mateix té fer-la un dia que un altre, diuen:

Això rai, que no té Lluna.

A la mateixa Ribera d'Ebre entenen per fer llunes

(1) Calendario popular ¡.ara ¡885, pàg. 37. Fregenal.
(2) J. Leite Vasconcellos: Tradiçoes, etc., piig. 24.
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robar alguna cosa de casa d'un mateix. Així, quan algun
fill pren alguna cosa a son pare, o alguna dòna la pren a
son marit, diuen que ha fet una 1/una. Vegi-s la següent
cançoneta, que canten a Ginestar (Tarragona):

Maria la Banya

se n'ha deixat dir:

mentres tindré roba,
jo no'n vull patir.

María la Banya,

que llunes.farem!
Sa mare les pela,
Maria les ven.

Als habitants de Sant Feliu de Pallerols els diuen
pesca-llunes, per haver volgut pescar la ]luna que veyen
dins de la riera, creyent que havia caigut del cel.

Tenim també diverses endevinalles sobre la Lluna,
tals com :

,Quina cosa és aquella
que al fé '1 mes ja 's mor de vella?

Una cosa rodona com un plat.
Jip! Jap! Ja s'amagat.

Rodó com un garbell
y no cap a la plaça de Sabadell (i).

Rodona com una poma
y no cap dins de Barcelona (2).

Els aragonesos y castellans, ]o mateix que'ls porto-

(i) Aquesta endevinalla y les dues anteriors han sigut publicades
per en Francesch Pelay Briz en ses Endevinallas populars catalanas
(Barcelona, 1882).

(2) A Peal de Becerro, Jaén, he recullit aquestes dues:

A una dama hermosa y honesta
doce galanes le rondan la puerta:
el uno la toma, el otro la deja,
y ella tan pura y hermosa se queda.

Tan grande como una casa
y va conmigo á la plaza.

Al Llemosí diuen:

Qu'és açó, qu'és açó?
Fai quatre quarts,

e noun es estat pesat?
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quesos, tenen moltes corrandes en que hi anomenen la
Lluna; més sols reproduirem aquesta de Codonyera:

La Luna se va poniendo
y á mi no se me da nada,
que la Luna que yo quiero
no se va poniendo encara.

Aquesta d'Úbeda:

Asómate á la ventana,
esa que mira á la vega,
y dirán los labradores
que tenemos Luna llena.

Y aquesta altra, pera despedida:

Adiós, Luna de la noche;
adiós, Sol del mediodía:
adiós, clavel encarnado
y clavellina florida.

VI

ACABAMENT

Son diversos els savis que en lo que va de segle han es-
critcontra la pretinguda influencia de la Lluna en el temps,
y fa ja uns quants anys que'l cèlebre astrònom francès
M. Faye va presentar a 1'Academia de Ciencies de París
sa famosa Memoria demostrant que la Lluna no té res que
veure ab els cambis de temps, y encara són moltíssimes

Y al Languedoc:
Madama sanja de figura
e se passeja a la frescura
sans cors, cambas, ped, ni mountura?

O bé:
Round, round courna una boula,
que fai loutour de Magalouna?

A Ancona:
Trova qui senza luce fa un Brand chiaro.

Y a Sicilia:
Rittori e'ddutturati,
ci jè la vecchia a va'nu mese nata.
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les personas que's tenen per il'lustrades que consulten

el pronòstich pera saber quin temps ha de fer en cada

Lluna; y no és sols això, sinó que hi ha fins qui's talla'ls

cabells en lluna creixent pera que n'hi surtin més (i),

com hi ha encara moltes persones que volen passar per

despreocupades y es tallen les ungles en dilluns pera no

patir de mal de caixal.

Què té, doncs, d'estrany que'l poble, aon no hi arriba

tant fàcilment l'il-lustració, estigui encara carregat de

preocupacions respecte a l'influencia del nostre satèlit en

totes y cada una de les coses d'aquest món?

CELS GOMIS

(I) És preocupació molt comú a Catalunya que tallant-se'ls
cabells en lluna minvant no creixen, y que tallant-los en lluna crei-
xent ne surten niés: sols que aleshores també 'n surten de blanchs.

NOVA

CONGRES INTERNACIONAL DE L'ALPINISME. —EI Club AIpi Francès
va fer coincidir el a5 aniversari de sa fundació ab la celebració
d'un Congrés Internacional que tingué lloch els dies 12, 1 3, 14,
y 15 del prop -passat mes d'Agost, en el Palau deis Congressos de
l'Exposició Universal de París.

Del CENTRE EXCURSIONISTA, que havia rebut invitació molt
especial del Club Alpí Francès, s'hi adheriren, a més dels senyors
President D. Lluís María Vidal y Secretari D. Rossendo Serra,
els associats següents: Srs. \lanel Font y Torné, Anton Gallardo,
Lluís Llagostera, Ramón Miquel, Victor Sampere.

Dos treballs foren presentats pel CENTRE a la deliberació del
Congrés: Le mal de unol:lagne, estudi del Sr. D. Manel Font y
Torné (se Ii assenyalà'l dia 13 pera esser llegit), y La conservalion
des beautés nalurelles de la monlan ne, degut al nostre Secretari
D. Rossendo Serra y Pagès (Ii fou assenyalat el dia 14 pera la lec-
tura).

Hl nostre consoci Sr. Llagostera assistí a totes les sessions y de-
més actes del Congrés ab delegació especial del CENTRE EXCURSIO-
NISTA DE CATALUNYA.

is un fet digne de notar-se que entre les representacions estran-
geres no hi havia altres espanyols que'ls catalans.

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 1'Universitat, 2o.—Teleton 115
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