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EN RAMON ARABÍA Y SOLANAS

Arabia! Vet-aquí un nom que cap excursionista català
pot pronunciar sense sentir una barreja d'admiració y res-
pècte.

Perquè, precís es confessar-ho, en Ramon Arabía va
esser lo més fervent y convençut apòstol de ('excursionis-
me, y ningú com ell ñ ereix lloch tànt preferent en aques-
ta galería de retrats d'excursionistes il • lustres que aquest
CENTRE s'ha imposat la lloable tasca d'anar aixamplant
cada any.

Dotat d'una activitat extraordinaria, malgrat la seva
naturalesa malaltiça; aimant de tot lo que podia engrandir
la seva benvolguda Catalunya; d'un ample esperit obert
sempre a tots los avenços morals y materials, l'Arabía va
esser un dels fundadors de l'Associació d'Excursions Cien-
tífiques, y, quan se va produir 1'excisió al sí d'aquesta, va
esser l'ànima de l'Associació d'Excursions Catalana, agru-
pant-ne al seu entorn tot lo que Ilavores hi havia de viril
y entusiasta a Catalunya, sense distinció d'idees políti-
ques y religioses.

Y es que l'Arabía, home eminentment pràctich y de
grans coneixements, va compendre desseguida que pera
fer quelcom de profit era necessari deixar de banda tot lo
que divideix als homens, ço es, la política y la religió,
pera ocupar-se solament de lo que'ls uneix, l'amor a L'art,
a la ciencia, a la terra que'Is ha vist nèixer, terra que
serva tots los records de llur infantesa, totes les il•lusions
de llur joventut, y fins totes llurs malhaurances, compa-
nyes inevitables de la vida humana. Perquè no hi ha cap
dupte de que les desgracies contribueixen, tant com les
alegries, a fer-nos estimables los llochs ahont les havem
sofertes. Y mercès al seu geni atractívol y a la seva cons

-tancia va conseguir aplegar dins d'aquella associació ho-
mens de les més oposades idees polítiques y de creencies
religioses del tot contraries, però estretament units tots ells
pel vincle de llur indiscutible estimació a la terra catalana.
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Bona mostra d'això són los noms que's troben al peu
deis articles deis dotze volums del Butlletí, dels dos de
l'Anuari y deis sis de la Biblioteca Folk-lòrica, publicats
per l'Associació d'Excursions Catalana; publicacions de les
quals el] n'era'l director.

Encara que la seva carrera no fos científica, sinó lite-
raria, puix era llicenciat en lletres, l'Arabía va compendre
la gran importancia que la ciencia té avuy en totes les
manifestacions de l'activitat humana y va procurar impri-
mir lo sagell d'aquella als treballs de l'associació de que
era president. Pera ell l'excursionisme consistia en alguna
cosa més que en anar-se a embadalir davant de quatre
pedres ennegrides per la mà del temps; sense que això
vulgui dir que menyspreués los veritables monuments del
passat, com ho proven tots los seus treballs en favor de la
restauració del monestir de Ripoll; treballs que tant mala-
ment li recompensaren los que a la fi la termenaren, no
consagrant-li ni un senzill record, señt aixís que sense ell
y lo malhaurat metge ripollès Eudalt Regner y en Joseph
Pellicer y Pagès, l'historiaire del cenobi, no se n'hauria
servat ni una pedra; per ell l'excursionisme devia tindre
per principal missió l'estudi de la Naturalesa; però no'l
d'aquesta naturalesa raquítica y encongida que envolta
les grans viles, sinó d'aquella altra selvatge, grandiosa,
que s'enlaira envers ]'immensitat de 1'espay, y desde quins
alterosos cims s'abracen horitzons sense fi y l'ànima s'en-
dinza en la contemplació deis espectacles sublims que la
Naturalesa guarda sois pera aquells que saben compendre-
la y estimar-la.

L'Arabía no era d'aquells que, avesats a no veure més
que lo de casa seva, creuen que es dolent tot lo de fòra.
Havia viatjat molt per l'estranger, prenent lo bo ahont tho

trobava y tractant d'adaptar -lo a la nostra terra; y gracies
al seu esperit de millora y avenç va lograr que cap de les
associacions similars estrangeres tingués a menys de trac

-tar ab la nostra, ans bé algunes d'elles solicitaren cambiar
llurs publicacions ab les nostres, cosa a que va contribuir
també en alt grau lo profon coneixement que de les líen- 1
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gües alemanya, francesa, inglesa y italiana posseía'l nos-
tre malhaurat company, que estava en seguida y coral
correspondencia ab totes les associacions que d'excursio-
nisme s'ocupaven, tant d'Europa com d'Amèrica.

Perquè l'Arabía era incansable. Los pochs moments

que li deixaven lliures les seves múltiples ocupacions de
tenedor de llibres de la casa Ricart, de director literari del
col • legi que ab tant d'acert dirigeixen les seves germanes,
y d'intèrprete jurat, los dedicava a les seves aficions d'ex-
cursionista, pera les quals may li mancava temps.

Era precís veure -1 al seu despatx, darrera de la seva
taula d'escriure, rodejat de llibres y de fascicles que d'ex-
cursionisme tractaven, sempre al corrent de tot lo que's
feva al món en aquest assumpte, y fent quatre ratiles a
l'un demanant-li un article, posant una targeta a l'altre
pregant-li que dongués una conferencia, fent extractes de
lo més interessant de les revistes extrangeres, traduint
d'aquí, prenent notes d'allà, enfebrosit sempre per l'afany
de fer prosperar l'associació a que pertanyia y ab la qual
estava completament identificat. Parlant d'ella s'oblidava
de tot, fins dels seus aixachs crònichs, fins d'aquella greu
malaltía que tant prematurament lo va portar al sepulcre.

Y aixís va passar temps y més temps, lluitant valent
-ment ab la mort, que de segur devia mostrar-se sorpresa

de tanta resistencia, sempre ab l'esperança de vencer-la.
Però va arribar un dia en que començà a perdre-la,

aquesta esperança, y, convençut de que la mort se li acos-
tava per moments y de que no tenia més remey que anar

-sen d'aquest món, ell mateix va dirigir tots els preparatius
del seu viatge a l'Eternitat ab lo mateix cuidado y la ma-
teixa meticulositat que si s'hagués tractat de fer una excur-
sió als Apenins o una pujada al Montblanch. Nos va
oblidar ni d'un sol dels detalls que'ls catòlichs tenen en
compte a 1'empendre la via envers eix més enllà pahorós,
que fas los més justos temen a causa de l'enorme interro-
gant que hi ha a la dintellada, interrogant que cap perso-
na humana ha pogut contestar encara d'una manera clara
y terminant.
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Perd l'Arabía era tot fe, y, si bé un bon xich apesarat
de tindre de deixar en aquest món a les seves germanes,
de les quals may s'havia separat, se n'anà resignadament
a l'altre ab la ferma creencia de trobar-hi la recompensa
reservada als que han complert la seva missió aquí a la
terra.

CELS GOMIS

Treballs efectuats

en las societats excursionistes (le Catalunya

per D. RA1\'ION ARABÍA Y SOLANAS

Constituida 1'«Associació Catalanista d'Excursions
Científicas» l'any 1876, D. Ramon Arabía sigué un dels
primers socis que ingressaren, prenent part molt activa en
els treballs de la mateixa. Fou elegit secretari de la Secció
Literaria en 2 de Març de 1877, y vice-president de la Sec-
ció Topogràfich-pintoresca en 31 de Janer de 1878.

En el volum I de Memories de dita Associació hi
publicà una Excursió a La Garriga, Ripoll, Nuria y Sant
Joan de les Abadessesy una altra a Vilassar, y en el volum II
un interessant treball sobre Sant Llorenç del Munt, de
qual montanya y monastir ne feu dues monografies,
insertades en l'Albunz Pintor-esch-Monnumentcll de Cata-
lunya.

Fundada l'«Associació d'Excursions Catalana», allí va
ser on l'Arabía desplegà tota la seva activitat y entusias-
me. Fou elegit President en 14 de Janer de 1879, càrrech
que continuà desempenyant fins l'any 1884, dirigint desde
aquella fetxa les publicacions de l'Associació, com ho
havia vingut fent fins allavors.

Formant part de la Junta, y degut a sa iniciativa, en
j er de Maig de 1885 se creà la secció de Folk-lore Català,
qual sessió inaugural va celebrar-se'l dia 8 de Juny. Sigué
vocal del Consell de la referida secció, que presidí don
Cayetà Vidal de Valenciano, començant els treballs de la
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Biblioteca Folk-lòrica, de la qual se n'han publicat fins ara
vuit volums.

Els articles y conferencies del Sr. Arabía sobre excur-
sions, que's troben en els XII volums del Butlletí de la
«Catalana», es numerosíssim, com pot veure-s en el se-
güent extracte:

Volum I, anys 1878-79, núm. i. er : Nostre nom. — Nú-
mero 3: Excursió a Caldas de Monibry y Mollet. — Núme-
ro 6: Los Clubs Alpins y las Associacions d'Excursions
(conferencia). Ademés publicà en follet apart una extensa
relació sobre'1 Congrés internacional dels Clubs Alpins,
XV Junta general del C. A. Suís, que se celebrà a Gine-
bra'ls dies i, 2, 3 y 4 d'Agost de 1879, a la qual assistí com
a representant de l'Associació que presidía.

Volum II, any 1880.—Núms. 22 y 23: Excursions al
Montseny. — Núms. 23 y 24: Ascensions y passejades pels
Alpes. I. Orografia. II. Ascensions cèlebres.

Volum III, any 1881. —Núm. 29: Visita a la col•lecció
entomològica de D. Manuel Martorell. —Núm. 3o: Excur-
sió a Santa Maria del Estany. — Núms. 32-33: Excursió
col • lecliva a Luç y Gavarnie. Ascensió al Mont-Perdu. 

—Núm. 34 : Excu rsió al Montseny.
Volum IV, any 1882. — Núm. 48: Montseny, son pas

-sat, present y porvenir, conferencia donada a la casa de la
vila de g reda. — Núm. 5o: Excursió a Vilanova, Olérdula
y Vilafranca.

Volum V, any 1883.—Núm. 54: Paralel entre l'Alpinis-
me extrauger y l'Excursionisme català, conferencia donada
a Vich en t6 de Juliol de 1882.—Núms. 58-59: La festa
catalana de Banyuls y Perpinyà. —Núms. 6i, 62 y 63: Ex-
cursió a Mataró.

Volum VI, any 1884. — Núm. 67: Homenatge a la
memoria de Quintino Sella, fundador del Club Alpí Italià.
—Núms. 69-70: Concepte y trascendencia del Excursio-
nisme, conferencia donada a Tortosa '1 dia 6 de Setembre
de 1882.

Volum VII, any 1885.—Núms. 84-85: Làpides y escuts
de la Torra de Sani Joan (Sant Martí de Provensals).
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Volum VIII, any 1886. —Núm. go: Excursió col-lectiva
a Tarragona.

Volums IX al XII, anys 1887-90. — Igualment que'ls
anteriors, contenen moltes notes bibliogràfiques y revistes
de periòdichs rebuts, sobre'ls quals donava tot sovint el
Sr. Arabia instructives conferencies. Hi abunden també
les traduccions de treballs d'excursionisme referents al
nostre territori efectuats per extrangers, essent d'esmen-
tar en particular els del Comte de Saint-Saud, Gourdon,
Schrader, etc. En el volum XII hi té també un estudi del
mosaich romà descobert en el terme de Sant Just Desvern,
y en el volum IV de la Biblioteca Folk-lòrica un article
molt notable sobre Vocabulari y notas folls-lòricas reculli

-das a Tortosa y Ribera d'Ebre.
Són molt interessants els treballs publicats en els dos

Anuaris de la «Associació d'Excursions Catalana» (1881 y
1882).

Corresponen al volum I: Una excursió a Santa Maria
del Estaui)-, Al Montseny- y Excursió a Lu. y Gavarnie.
Ascensions del Pic du Midi y del Mont Perdo. Regrés per
l'alt Aragó.

Figuren en el volum II: una extensa excursió De Ri-
poll a Girona, que comprèn 167 planes de text, il•lustrat
ab abundants gravats.

En el BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATA-

LUNYA, nascut de la fusió de les dues antigues societats
abans esmentades, també hi té publicats treballs molt apre-
ciables. Entre ells Una ascensió del rey En Pere III d'Ara-
gó lo Gran al Canigó, en el volum 1, y Una excursió a Lon-
dres, en el volum IV.

Ab aquestes notes transcrites n'hi ha prou pera fer res-
saltar la figura de l'Arabía dintre de l'excursionisme català.

Nosaltres, després d'haver honrat com se mereix la
seva memoria, tenim el dever d'imitar-lo.

CEFERÍ ROCAFORT
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UNA CASSERA EN LOS ALPES

Lo títol sugestiu d'aquesta verídica narració evocarà
tal volta en l'acalorada fantasia d'algun llegidor, devot
entusiasta de Sant Hubert, las escenas emocionants de la
casca del òs en algun dels selvàtichs recessos hont campa
encara lliure tant feréstech animal o bé las arriscadas peri-
pecias que entrebancan al cassador d'isarts en los cims
inaccessibles. No: ma relació serà molt més modesta, en-
cara que a mon entendre no menos interessant. Lo que sí
puch assegurar es que no invento res: escrich de memoria,
més los fets que consigno són completament autèntichs.

L'any ;88... me trobava estiuhejant a Suissa, prenent
los banys, fent excursions, pujant ara a un cim, ara a un
altre, cercant salut y distracció, vagamundejant en tota la
extensió de la paraula. Era ja la tercera temporada que
corria per aquella benhaurada terra, y als atractius que
ella ofereix sempre al visitant, hi afegia jo la dels molts
amichs y coneguts que per tot arreu m'hi feyan més agra-
dable y profitosa l'estada.

Ab alguns d'aquests, a darrers d'Agost, organisàrem
una ascensió al 'vVildstrubel (3,266 m.) (i), desde l'estació
termal de Leukerbad (1,415 m.). Eram quatre: un rellot-
ger de la Chaux-de-Fonds, cantó de Neuchàtel, trempat
com un jínjol, rialler y ocurrent, vessant bon humor, com
es do tradicional en aquella localitat; un marxant de quin-
calla d'lnterlaken, menestral bonatxàs, pare de familia y
més voluminós de lo que a tant altas empresas correspon;
y un hostaler de Thun, col • leccionista acèrrim de pape-
¡lonas, que en totas sas tarjetas rumbejava, després de son
nom, sa qualitat de Lepidopterolog, y després del de son
hostal, un Gasthof çur Krone qualsevol, l'interminable y

(i) Aquestas xifras indican I'altitut en metres sobre'! nivell del
mar, que senyalaré sempre d'igual modo al esmentar algun nou cim
o localitat. Té això la ventatja de poder-se apreciar d'una ullada'!
valor relatiu de las alturas; en la lectura, per tant, pera no truncar
la narració, poden suprimir-se eixos datos.
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eufònica paraula Schmetterlingssammlung (col • 1ecció de
papellonas), avís sens dubte més temptador peral turista
saberut que no pas lo d'un civet de lièvre o lo d'un beefsteak
aux pommes.

Portavam dos gulas, homens sapats, durs montanyesos,
de pocas paraulas. Ab un d'ells, lo guia en cap, havia pujat
jo pochs días abans al Altels (3,634 m.) y al Balmhorn
(3,688 m.); lo coneixia bé y era a tota prova. L'altre era
bastant més jove y tot just feya sas primeras armas. L'as-
censió que'ns proposavam realisar no era certament de las
més difícils; més, aixís y tot, los guías, fidels a la prudent
costum suissa, no oblidaren la corda, que podia ser-nos
necessaria en alguns passos y que'ns fou realment indis

-pensable, com se veurà més endavant. Lo picot o piolet
figurava també, en ]'impedimenta, puix en la part supe-
rior de la congesta de L^immern nos pot avansar sinó
tallant grahons en la paret de glas.

A las tres de la matinada vingué un dels guias a cridar
-nos a la fonda hont nos hostatjavam lo rellotger y jo. Lo

dtef cuyner nos tenia ja apariat un excel • lent gigot o cuixa
de moltó rostida y altras provisions sòlidas y líquidas, en-
carregadas per nosaltres la vigilia; las ficàrem en las mot

-xillas y, embolicant-nos bé en nostres plaids, empunyàrem
1'.41peutstock y férem cap a la plassa del poble, hont nos
esperavan los altres dos companys y'l segon guia.

La nit era fosca com gola de llop, l'ayre tallava la cara,
y roncavan los trons al lluny. Tot dormia entorn nostre.
Encengueren los gulas las llanternas y, formant fantàstica
corrúa, comensàrem a moure-ns seguint al cap de colla y'l
bellugueig dels llums. Estavam encara tots endormiscats,
y'l frec y la mandra'ns tenían muts a tots.

Embocàrem un carreró que s'obre en un àngul de la
plassa y, devallant per entremitj de pobríssimas casas de
pagès, escampadas arreu sens ordre ni concert, trepitjant
herba podrida y ensumant las tebias bafaradas dels esta-
bles de bous, apa! trasca que trasca, y als pochs minuts
deixavam enrera'] poble y'ns trobavam a camp ras, al peu
de l'enasprada cinglera de la Gemmi.
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La massa colossal de las montanyas, lo bosch proper,
las pradas y herbeys que per allí sabiam que havian d'exten-
dre-s, tot quedava fos en una sola nota, incorpòrea y esfe-
rehidora: la fosca, la fosca uniforme y persistent, plena de
remors de tempestat y de veus misteriosas y melancòlicas.

Penetràrem en la boscuria; las corpulentas socas y l'am-
plíssim brancatge dels abets se destacaven un moment ab
esmortuhit contorn al pas de las llanternas y tornavan a
esborrar-se desseguida, xuclats per la foscor, reproduhint
incessantement la visió fugitiva, ondulant y vaga d'aquells
tronchs erts y altívols; que s'escorrian, s'escorrian sempre
frech a frech nostre, com fantasmas que desfilessin costa
avall salmejant ab feble y apagada veu.

Una hora llarga feya que haviam comensat la cami-
nada, y al sortir del bosch picà més l'ayret fi que se sentia,
y las primeras glopadas de llum, encara incerta, comensa-
ren a esvahir pausadament las tenebras. Per més que'ls
relleus no's dibuixessin, las ombrar anavan concentrant-se
en grans massas y la celistia permetia ja apreciar los ter-
mes, l'espay. Respiràrem com qui surt de la boca de fatí-
dich túnel, y al silenci quasi absolut que fins alashoras
haviam guardat sens previa consigna, succehiren desde
llavors las brometas y acudits que com foch granejat se
creuavan d'un cap a l'altra de la comitiva.

L'itinerari s'anava seguint al peu de la lletra: los guías
havian dit que pera veure sortir lo sol desde dalt del coll
haviam d'embestir la costa a la primera claror del alba, y,
efectivament, a un quart de cinch petjavam los primers
grahons de la famosa pujada.

Es aquesta una de las curiositats d'aquella terra. Figu-
reu-vos una muralla vertical de cinch cents metres que's
llensa de sobte sobre la vall del Ròdano; vista desde baix,
sembla una torrasa disforme y malastruga, en la que no's
puga penetrar sinó, a tall de sargantana, per las esquerdas
que la mitj- parteixen, no pas per cap camí obert de mans
humanas. Y, per tant, lo camí es aquí, l'estem petjant,
obra mestra d'atreviment, de seguretat y de dextresa (t).

(i) Uns diuhen que foren duas familias de Louèche que feren
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Arrapat al penyal, escrostonant-lo aquí, foradant-lo allà,
aprof tant-ne temerariament los més petits relleixos o ar-
raulint-se poruch sotasas bombadasvoltas, s'enfila, s'enfila
amunt sempre, sense desdir, giravoltant sobre ell mateix
continuament fins a deixar enllassadas dalt del coll duas
valls que semblavan destinadas a viure en separació per-
petua.

Antigament, diuhen que s'hi pujava y baixava ab una
corda. Horrible medi de locomoció! No es estrany que
Munster, al relatar eixa ascensió, diga haver-la feta non
cifra treniorem ossium et cordis. Realment, lo trobar-se
balandrejant sospès en l'ayre sobre un abim de cinch
çents metres, es pera espantar al més resolt y pera arren-
car-li crits y gemechs d'angunia: d'això precisament volen
alguns que provinga'l nom del pas, de gemitus (gemech),
Genuni. Més verossímil y factible trobo (encara que també
fassi esgarrifar y erissar los cabells no més que de pen-
sar-ho) que'ls malfactors, contrabandistas y cassadors fur-
tius aprofitessin abans pera pas los escorredors y devassalls
de pedregam que han obert las lleuvas o avalanches entre'ls
penyals, y quina pendent es tant ràpida que ni'ls isarts
s'han atrevit a utilisar-los may. En una tarde d'estiu vaig
esser testimoni presencial d'una d'aquestas lleuvas, que en
aquell temps no son pas de las més grossas, y aixís y tot
vos asseguro que es cosa horrorosa: una remor fonda, com
de maror llunyana en jorn de temporal, va accentuant

-se al mateix temps que en lo cim de la cinglera apareix
com una fumarel • la indistinta, que poch a poch va pre-
nent forma y gruix: per fi, lo monstre, avansant en car-
rera desenfrenada, escombrant-ho tot devant seu, rebotent
ab furia entre las parets que 1'empresonan, esmicolant com
grans de pols las rocas més feixugas que'l volen aturar,
fent extremir la montanya ab sos udols de fera, arriba al

cayre del avench, y allí s'estimba ab salt de gegant y bra-

obrir a llurs despesas aqueix camí en las darrerias del sigle passat;
altres assegurar que foren los governs cantonals de Berna ;, del Va-
lais qui emprengueren l'obra, com d'utilitat pública, desde 1736 a
1741. Tinclt per més verossímil aquesta versió.
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mul esparverador, esbravant sa rabia en una convulsió
suprema, que deixa arrasats pobles y boscos y sembrada
la planura de clapissa y sinistre esmenussall. Víctima n'ha
sigut més de quatre voltas lo mateix poblet de Leukei bad,
que pera defensa s'ha vist obligat a aixecar un dich enorme
en la part alta del valliu.

Lo camí actual està a cobert de semblants cataclismes;
sois a la pujada, en certs repits més drets que'is altres,
requereix pulmons de ferro, y a la baixada, en tot ell, testa
ben ferma. Risch inmediat, anant a peu, no n'hi cap, puix
enlloch té menos de vuyt palms d'ample, y en tots los
indrets més perillosos hi ha rústega barana de groixuts
troncs o parapet de la meteixa penya; ara, anant a cavall,
ja esaltra cosa, y de fet està prohibit cavalcar-hi a la bai-
xada. En 1861, per no haver-se subjectat a eix reglament,
pagà sa imprudencia rodolant al fons del precipici una
certa comtesa d'Herlincourt, que ab son marit feya son
viatge de bodas. Una creu blanca ab ]'inscripció Spes unica,
que destaca sobre'] penya], recorda la desgracia y senyala'l
punt p ont, ab grans dificultats, pogué recullir-se'l cada-
re. Al baixar, las personas propensas als rodaments de

cap faràn bé de pendre precaucions, fins anant a peu, puix
l'atracció que produheix l'abim es traydora y pot fer-se
irresistible. Recordaré sempre ab esglay l'aspecte d'un in-
glés, a qui vaig trobar una vegada prop del coll, presa del
vèrtich: tinch la seguretat de que si, aixís com pujava,
hagués jo baixat, no hauria tardat gayre en rodar-me'l cap
també a mi, puix aqueix mal es encomanadís, y aquella
cara trasposada, aquells ulls foragitats, aquella expressió
d'espant y aquells moviments recelosos del infelís turista,
avansant penosament sostingut entre dos guias, infundian
a qualsevol llàstima y horror.

Nosaltres, gracias a Déu, nos vèyam lliures de tant
trista companyia. Esbufegavam una mica, això sí, perquè
la costa ja he dit que era dreta, més caminavam molt poch
a poquet, regulant nostra marxa per la metòdica deis
gulas, que anavan al devant, realisant ab llur pas seguit
y mesurat, com lo de tots los gulas suissos, que'ls fa arri-
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bar sempre a l'hora per tot arreu ab exactitut cronomè-
trica, aquell vell precepte clàssich del festina lente. Ells,
encara que no havian entrat propiament en funcions, puix
la neu era encara lluny, tot fent via callavan (on ne cause
pas sous les armes): nosaltres, al revés, aixeribits per l'exer-
cici y refrescats pel ventes que pujava de la vall, signe
infalible de bon temps, anavam catxassudament ala caste-
llana andando y hablando.

Bon tros amunt ocorregué un incident, semi-grotesch,
semi-tràgich, que retrassà una mica nostra marxa: lo hel-
mel o casco del Lepidopterolog, que aquest, molestat per
la suhor, s'havia anat tirant impertèrrit endarrera, li quedà
tant decantat, tant primparat sobre'! clatell, que a la fi
succehí lo que era de preveure: cavgué. Per bona sort anà
rodolant per la part oposada al precipici, fi ns que saltà
alguns metres més avall, sobre un córrech molt pendent,
cobert d'herbey, deturant-se providencialment en lo bell
cayre del abim. Tot passà en menos temps de] que costa
contar-ho. L'interessat seguí ab los ulls y ab inquietut
creixent l'esbojarrada carrera del seu casco, respirant ab
satisfacció inefable, com si Ii haguessin tret un gros pes
de sobre, al veure -1 parar-se en sech tant impensadament.
No obstant, no era empresa fácil tornar-lo a pescar, a part
de que'] més petit oreig o la més lleugera pedreta podían
fer-li donar lo darrer tom.

— Jo'l deixaria estar, M. Fritz, — digué'l rellotger de
la Chaux-de-Fonds ab sa veu burleta; — al cap de vall
no us feva més que nosa.

— No diré que no, ara com ara; més després... pont
posaria las papellonas?

— Diable d'home! A dalt d'unacongesta penseu trobar
papellonas? Creyeu-me, deixeu -lo estar: a la tornada, si
encara hi es, l'arreplegarem.

— No, de cap manera: lo helmet m'es absolutament
precís. Si no'l recobro, no tiro pas avant. Crideu als guias.

No hi hagué més remey que cridar-los. Aquests torna-
ren enrera, se feren càrrech de la situació en un moment
y acordaren llur plan. Lo més vell se lligaria la corda a la
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cintura, l'altre l'hi aniria amollant, tots nosaltres l'ajuda
riam a aguantar-la, y l'altre cap de corda s'enrotllaria ab'
doble volta a una roca. D'aquest modo, en cas d'una rellis-
cada, podria evitar-se que fos mortal. Nosaltres no las
teniam iotas; més los guias, acostumats a semblants exer-'
cicis, no estavan gens ni mica preocupats: lo que'ls amohi-
nava era una sola cosa: que no seriam dalt a la sortida del
sol, com s'havia tractat y ells havian promès. Volgueren
tenir-ne la conciencia neta, y'l més vell, que anava a jugar-
se la vida, digué sols ab perfecta tranquilitat:

— Senyors, vaig a baixar; més dech fer-vos present
que'l temps passa, que l'hora convinguda s'atansa y que'
no-serem pas a dalt: ]a culpa no serà nostra.

Dit això pera son descàrrech y llestos tots los prepara-
tius, saltà tot calmós lo marge y comensà a devallar pau-
sadament lo córrech, procurant assegurar bé'ls peus, tant
pera no relliscar com pera no fer rodolar cap pedra. Nos-
altres, entretant, dalt del camí, li seguiam ansiosament los
passos tot amollant la corda a compàs. Lo cor nos batia
fort: estich cert de que l'únich tranquil era l'intrèpit guia.

Tot anà bé. Quan vegérem a n'aquest posar ]a mà a
n'el casco y alsarlo victoriós, un hurrah compacte esclatà
en nostras filas, malgrat la situació, bon xich compromesa
encara. Més tot acabà felisment: als pochs minuts I'hèroe
tornava a esser entre nosaltres.. Entre tot havia passat
mitja hora.

—Ara amunt y depressa, a guanyar lo temps perdut,
—digué per tota resposta a nostras felicitacions.

L'amo del casco donà a n'el guia una abrassada con-
mogut. Ja tornava a tenir en son poder lo seu helmei! Ja
podria clavar-hi altra vegada tota papellona que li passés
a tret! Volgué que tot-hom l'examinés d'aprop, fent-lo
circular de mà en mà y explicant-nos ab calor sa aplicació,
com pera justificar sa tossuderia en no passar avant sens
recobrar-lo. Era un casco molt bombat, forrat de tela
blanca, lleuger y fort, ab uns quants forats pera renovació
de l'ayre; l'ànima era de pencas de etzavara, de las que,
gastan los naturalistas pera extendre-hi, com en llit fune-
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ral, las pobras víctimas de llurs casseras. Lo fons, tot picat
com patró de puntayre, acreditava que las de M. Fritz no
havian pas sigut del tot infructuosas.

—Apa, senyors, que's fa tart. A n'aquest pas no arri-
barem may, — digueren los guías.

Tenían rahó. Refets de las últimas emocions y ben
reposats, donàrem a bon pas la darrera embestida, y ab
una valenta estrebada forem dalt. Assoliam lo cim del coll
poch després de sortir lo sol. Trencàrem una mica a la
dreta, y a una veu dels guías férem alto en una petita
eminencia y'ns giràrem.

Lo contrast fou meravellós: ni un cop de llanterna
màgica. A n'aquella negrenca muralla que'ns havia vingut
sempre al devant a la pujada, substituhí tot d'una la bui-
dor inconmensurable del espay; l'esclat vivíssim d'una llum
verge, sorpresa en lo rnoment de nàixer; l'enlluhernadora
y esplendent silueta d'una majestuosa diadema de monta-
nyas, per llur grandiositat verdaderas reynas de la natura-
lesa. Quin joch de colors! Quin devassall d'irisacions! Tot
a lo llarch del horitzó, fins a perdre -s de vista en la distan-
cia, la blancor nacarada de las neus, palpitant com ninfa
pudorosa ab bes xardorós del sol, se trasmudava incessant

-ment en mil tons d'una diafanitat indescriptible, del rosa
tendre al blau opalí, del color d'aubercoch al d'inflamada
porpra, mentres, més avall, tota una gamma de verts anava
matisant lo fons rogench o agrisat del rocatam, donant
vesllums de colossal aquarium al paisatge. Fins la boyra
atapahida y blanquinosa, que semblava tenir amortallada
a nostres peus l'ampla vall del Ròdano, s'estremí de sobte
y, esquinsada y avergonyida, fugí a empentas y rodolons
per las afraus y fondaladas, amanyagant impúdicament
los cims, abans de fondre -s y perdre-s en l'atmòsfera. Los
gegants de ]'encontrada, los macissos enormes del Mischa-
bel (4,454 m.) y del Weisshorn (4,512 m.), lo Bruneck-
liorn (3,846 m.), la Dent Blanche (4,366 ni.) y, més que
tots, l'esquerp y punxagut Mont Cervin o Matterhorn
(4,482 m.), de tétrica memoria, prengueren relleus més
vigorosos y.contorns més acusats, si bé acotant tols humil-
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ment llur testa davant de] astre-rey. La victoria d'aquest
era complerta: sos raigs penetravan ja per tot arreu.

Fruhírem llarga estona d'aquesta vista soperba, un d'a-
quells espectacles que no s'oblidan may més. Entretant
anava passant lo temps y calia aprofitar-lo. Los guías ja
comensavan a impacientar-se. Reprenguérem, donchs, la
marxa, ara cap a ponent, entrant al poch rato en las cla-
pissas (moraines) de la congesta de Lämmern, que s'en fi -
lava més enllà en suau pendent, dominada per un tou de
neu hermosíssim. Allí, qui volgué feu glopissó ab l'aygua
glassada que s'escolava de la congesta, barrejant-hi quatre
gotas d'absenta o de conyach. Llavors fou arribada l'hora
culminant y entraren en funcions los guías.

La congesta de L^immern es molt ampla y, sense poder-
se dir propiament perillosa, ofereix prou dificultats pera
exigir precaucions y fer interesant l'ascensió. La solcan
fondas esquerdar (crrevasses), en quina gola una cayguda
pot tenir conseqüencias funestas. Tant per això com per-
què'l moviment intern de la congesta las fa cambiar con-
tinuament de direcció, no poden atravessar-se sense guia
y sens lligar-se a la corda. Comensàrem, donchs, aquesta
operació, més delicada de lo que sembla a primera vista,
puix s'han d'evitar dos extrems igualment perillosos: agar-
rotar massa la cintura o deixar la baga del Lligam massa
fluixa. Lo primer augmenta terriblement la fadiga, tapa la
respiració y acaba per traure tota llibertat de moviments;
lo segon exposa a que s'escorri'l nus y pot ser causa d'ac-
cidents gravíssims pera tots los expedicionaris. Per lo
meteix la marxa a la corda requereix certa pràctica: quan
nos té, las instruccions dels guías las supleixen, y un s'hi
ha de subjectar al peu de la lletra. D'entre nosaltres, sois
jo'n tenia alguna, molt poca, experiencia: los demés n'eran
del tot novells. Lo guia en cap se lligà'l primer, després
me lligà a mi, després al rellotger, després...

—Vaja, vaja, —digué M. Fritz; —això de lligar-se, la
veritat, me fa molt poca gracia. Y si'm passa qualsevol cosa?

—Y què voleu que us passi ?—replicà'l guia.— Preci-
sament perquè no'ns passi res ens lliguem tots.
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—No sé per què, en camí pla, hem de lligar-nos com
criminals. No seria més senzill anar tot xano xano y en
llibertat, com personas de bé?

—Ara al comensament teniu ra p ó. Mes, després...
Aviat haurem de vorejar alguna d'aqueixas traydoras es-
querdas, y vos meteix... de vegadas, per amatent que se
sigui, no's pot evitar una relliscada, y pera aquests casos,
M. Fritz, la corda, no hi ha corn ]a corda.

—Què voleu que us diga? Anant ab cuydado...
—No hi ha cuydado que hi valgui: vos heu de lligar.
— Vos prometo anar ben poch a poquet.
— No pot ser, M. Fritz: esteu baix la nostra responsa-

bilitat.
—No hi estich fet a caminar aixís, empenyent-me un

per davant y un altre per darrera. A la primera batse-

gada...
—Però quina batsegada, home de Déu? Aixís creyeu

que han de sachsejar-vos?
- Bé, ja veureu: lligueu primer a M. Pierre. Mentres-

tant m'hi pensaré.
M. Pierre era'1 quinquillayre d'Interlaken. Home de

molt pocas paraulas, ningú s'havia adonat de que no'l
sentiam feya estona. Estava sobre sa manta en un pilot de
pedras de la clapissa.

— Vaja, M. Pierre, à votre tota•.

No'ns respongué: estava cony endormiscat.
— M. Pierre, —cridà més fort lo guia; — vos toca a

vos. Lo temps passa.
Llavors lo quinquillayre alsà'1 cap, lo mogué fent

senyal que no, y afegí penosament:
—Jo, no: pujeu vosaltres.
—De serio? Que no us trobeu bé?
— No gayre: ja us esperaré.
Tots alarmats, nos hi acostàrem. Semblava estar cansat,

aclaparat; respirava ab engunia: res més.
— Reposeu una mica, —diguerem, —y vos passarà.
— Sí, aneu: aquí vos esperaré.
—Aquí, no: al menos tardarem quatre horas. Un guia

25
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vos acompanyarà fins al coll, y més tart, quan vos hagueu
revingut, podreu tornar als banys.

- Deixeu-me estar: no estich per caminar.
Lo guia en cap se'l mirà fixament.
— Aquest senyor està atacat del mal de montanya,-

nos digué a part.
—A 2,401) metres? Voleu dir?
—No'rn cap cap dubte. Es molt gros, s'ha cansat molt

y comensa a experimentar los efectes de l'altitut. Ni pot
seguir ni pot quedar-se aquí.

— No veyeu que no vol moure-s?
— Aquesta gran postració es la que, més que res, me fa

conèixer lo seu mal. Més aquí no s'hi pot pas quedar:
quan tornariam lo trobariam molt pitjor.

—Y qui pensa en deixar -lo aquí?—responguerem so-
bresaltats.—Avall, avall tot seguit: ajudat de vosaltres dos,
y veyent-nos recular, no tindrà més remey que seguir-nos.
Deixem-ho córrer per avuy.

Qui més satisfet se mostrà d'aquesta solució fou mon
-sieur Fritz: se vega clarament que, ni lligat ni sense lligar,

l'ascensió l'engrescava. Tenia por y no ho amagava gens.
Sens dubte s'havia figurat que tot se reduhiria a una pas

-sejada una mica més entrevessosa que las que solia fer en
sas casseras d'entomologista. Més quan vegé aquells alts y
baixos de Blas, aquellas esquerdar badadas pera engolir-lo,
aquell silenci sepulcral, s'espahordí, y renovant-se -li les-
cena de la pesca del helmet, ja's vega penjant d'una corda
entre cel y terra dins d'un d'aquells xucladors d'esmoladas
arestas o tal volta fret cadavre, tot trinxat y esmicolat, en
llur fons empedrehit.

Mes, en això, lo sol havia anat pujant y la reverberació
de sos raigs de foch en la congesta nos torrava la cara. Nos
tornàrem a deslligar y'ns preparavam ja a entornar-nos-en,
quan tot d'un plegat lo mústich M. Fritz se deixondí y'I
vegerem adressar-se, arnar la glassa y posar-se a l'aguayt
tot decidit.

—Què li passa a M. Fritz? - nos preguntàrem.
Era una cosa realment extraordinaria, que may hauriam
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sospitat que pogués succehir allí dalt y que, no obstant,
succehía: una papellona venia ab son vol angulós cap a
nosaltres atravessant la congesta. Al ovirar-la M. Fritz,
desaparegué l'home y's despertà lo lepidopterolog. De la
por del primer non restava gota: allí sols hi havia ja un
hardit cassador ab los ulls fits en sa víctima, resolt a aga-
far-la y, ab tal de lograr-ho, menyspreuant o, mellor dit,
oblidant tots los perills. Quan la papellona, en un de sos
tremolosos zig-zags, li passà a tret, M. Fritz li tirà àvida-
ment la glassa. Per dissort, errà'l cop, y al veure que 1'a-
nimalet se li escapava y que, fugint de nosaltres, comen-
saya a remontar la congesta, seguint precisament la ruta
que nosaltres haviam de fer, aquell home, que pochs
moments abans refusà lligar-se a la corda ab una por vera-
ment infantil, se llensà ara com un brau en seguiment del
insecte sens recordar-se d'esquerdas ni de relliscadas, expo-
sant-se a una desgracia certa. Y tots lo contemplàrem ab
esglay llensar-se dret amunt de la congesta, encegat per
son afany de persecusió, que en talc circunstancias era
verament heroica. Los guías tremolavan com la fulla al
arbre, y al veure-1 córrer sens recel, ab la major despreo-
cupació, per aquella superficie de crestall que obria sota
sos peus mil bocas famolencas, no paravan de cridar: Gare,
M. Frit, gaire! A nosaltres aquella horrible cassera nos
feu venir pell de gallina; fins M. Pierre semblà sortir un
instant de son ensopiment.

A la fi, totas las tretas del pobre insecte foren en va: la
perfidia del lepidopterolog n'hagué'l triomf, y la papellona

quedà presonera. M. Fritz ne sortí en bé per un voler de

Déu y tornà incólume contra totas las probabilitats. No
tenia cap conciencia de sa proesa, y quan los guias l'abras-
saren emocionats, s'hi quedà tot parat: no hi entenia abso-

lutament res. De lo que s ' ocupà tot seguit fou de clavar la

papellona en lo fons de srnn casco. Llavors nos hi acostà-
rem nosaltres.

— L'enhorabona, M. Fritz! —diguerem lo rellotger y
jo, tot estrenyent-li las mans.

—Oh, sí, es magnífich exemplar! — respongué, sense
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pensar més que en sa tassa. — Mireu -sel: ja'l tinch clavat.
Li donàrem una ullada y'ns semblà una bestiola vul-

gar, lletja y tot. No poguerem menos de manifestar -ho

aixís a nostre company.
— Teniu ra p ó: l'exemplar en sí no té res de particu-

lar: es un de tants com se trobar per tot arreu. Es a dir,
per tot arreu: no pas aquí dalt, sobre la neu, a 2,400 me-
tres. En això consisteix precisament lo notable del cas, y
espero que m'ho certificareu ab vostras firmas en essent
abaix, perquè ningú ho creuria. La vall de Lonèche té
una flora molt rica, y's coneix que l'animaló ho havia
flayrat, y a través d'aquesta barrera, en apariencia insupe-
rable, hi acudía desde la vall oposada a regalar-s'hi. No
m'ho explico d'altre modo.

Altra volta'l felicitàrem, li prometérem firmar tots los
certificats que volgués y emprenguérem la retirada.

La bona cassera havia transformat a M. Fritz: l'haver
atrapat un exemplar, per sas circunstancias extrínsecas,
únich en las col • leccions de papellonas, —com assegurava ab
orgull, — l'havia posat d'un bon humor y li havia infun-
dit una expansió y una verbositat que arribaren a distrau

-re-ns del fracàs de l'expedició y de sa causa eficient, ]o
malestar de M. Pierre. AI cap de vall, lo verdader hèroe
de la marxa resultava esser ell, l'entomòlech, y just era
que'l rellotger y jo li donguessim escolta d'honor, portant

-lo triomfalment al mitj. Lo pobre M. Pierre anava al da-
vant nostre, entre'Is dos guias que'l sostenian per sota
l'aixella. M. Fritz no deixà d'encoratjar-lo un sol moment.

—Animo, M. Pierre! Això no serà res: aviat arribarem
y us trobareu bé. Cal no abatre-s. Això passarà: no tin-
gueu por. Encara hi tornarem a cassar papellonas vos y
jo. Desde ara quedeu convidat a visitar ma col • lecció a
Thun. Y per aquell dia vos prometo un bon ànech ab
salsa d'olivas: cosa exquisida, ben diferent d'aquest gigot
que portem avuy; molt més apetitós, jo us ho asseguro.
Si aran tinguessim, prou vos tornava la gana tot seguit.
Y ja s'entén, senyors: també hi quedeu convidats. Quan
s'agafa una pessa bona, cal celebrar la cassera. Ja ho
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sabeu: d'avuy en vuyt vos espero a Thun, en mon hostal.
Aquí teniu ma tarjeta: es a casa vostra.

Y aixís per l'estil anà parlant ell sol, més content que
unas castanyolas; nosaltres, vull dir, lo rellotger y jo, tots
motxos; al cap de vall, ab nostres flamants alpenstocks y
nostras motxillas, fèyam un paper bastant deslluhit, per
no dir ridícol. Los guías sols s'ocupavan de M. Pierre.
Aquest, en quant haguérem baixat bon tros, se trobà
mello r.

— Vos veyeu ab cor d'esmorsar? — li preguntàrem.
— Poch o molt, me sembla que sí.
—Donchs, apa, cap al llach. Buscarem una ombra y

esmorsarem.
Tiràrem dret al nort, a la part oposada del coll per

hont haviam pujat, y als pochs minuts eram a la vora del
Daubensee o llach de Daube, ayguavés natural de la con-
gesta de Lümmern, sens escorredor aparent. Aquest llach
té més de melancòlich que de pintoresch: d'ayguas negras,
y tot al voltant, rocas nuas, cims desfregats, soletat y
silenci; quelcom ab reminiscencias de paisatge (lunar.
Sense l'alegria comunicativa de M. Fritz, que no minvava
en sa xerramenta, de segur que'ns hi hauriam posat tristos.

Afortunadament, 10 lepidopterolog tot ho animava.
Ademés, com l'exercici'ns havia esmolat las dents,
prompte donàrem compte dels queviures. Fins M. Pierre
semblà que tornés de mort a vida. Los guías, que ab poch
treball havian guanyat una bona soldada, també's desen

-mustehiren. Al acabar l'àpat, tot-hom s'havia trempat.
M. Pierre s'excusà ab sentidas paraulas per esser la causa
involuntaria del fracàs; més ningú volgué donar impor-
tancia al malhaurat accident.

— Lo essencial es que vos trobeu bé, — repetiam. -
L'ascensió ray, la podrem fer un altre dia.

Y tutti comenti. Com teniam prou temps, no anarem
depressa a baixar. Quan nos decidírem, havian passat ben
bé duas horas.

La tornada fou felís. Temiam que al malalt no li rodés
lo cap. Los guias lo vigilavan, més no li succehí res; com
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més baixavam, més semblavan enfortir-se-li lo cap y las
camas. Quan forem baix, ningú hauria dit que, quatre
horas abans, aquell home estigués tant afinat.

L'arribada que'ns feren al establiment tingué poch de
triomfal: los banyistas s'aixecavan de taula, y al enterar-se
de que se'ns havia esguerrat l'ascensió, nos reberen poch
menos que ab una xiulada. M. Fritz hagué de venir en
socors nostre. La papellona jugà un gran paper: tot-hom
se la mirava, y de primer entuvi tot-hom la trobava lletja
y sens cap mèrit; més al poch rato, gracias a las hipèrbo-
les de M. Fritz, tot-hom modificava la seva opinió y la
reputava, baix la paraula del hostaler entomòlech, una
bestia excepcional. Nosaltres tampoch nos descuydàrem
d'enaltir fins als núvols 1'hardidesa del entusiasta cassador.

Vingué després l'acte de la redacció y firma del certi fi
-cat, que's feu ab tots los ets y uts. S'hi detallaren escrupu-

losament totas las circunstancias del fet: l'hora, lo lloch,
noms, apellidos y domicili de tots nosaltres, inclosos los
guías, testimonis de major excepció, per esser de la locali-
tat; finalment, lo nom vulgar y científich del exemplar,
dato que no vaig apuntar y que ara vindria bé continuar
aquí pera donar major interés científich a n'aquesta narra-
ció. Més, estava tant lluny alashoras de pensar en que
algun dia havia d'ocupar-me d'esta aventura! Firmàrem
tots, y firmà l'alcalde, que per casualitat se trobà esser lo
proprietari del nostre hótel. Semblava que tot estava llest;
més M. Fritz exigí encara'l segell de l'alcaldia, y quan s'hi
hagué posat, recollí ab lo major cuydado'l document, ara
als ulls del més repelós completament autèntich, y que
sens dubte, si encara viu, guarda com preuhada reliquia
en sos arxius.

Y aixís termenà esta memorable cassera, que entre
altras cosas nos demostrà a tots que l'home més poruch,
quan té lo que en nostre llenguatge casolà ne dihem los
catalans una cèva, se torna valent y es capós de grans
cosas.

En la vida de las nacions, de las cèvas s'en diuhen
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ideals, y'ls pobles que non tenen viuhen morint, y, lluny
d'agafar papellonas, esdevenen las papellonas que'ls altres
agafan.	

RAMON ARABÍA Y SOLANAS
Io Setembre 1901

CRONICA DEL CENTRE

NOVEMBRE DE 1903

SESSIÓ OFICIAL

SESSIÓ COMMEMORATIVA DEL XXVII è ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ

DE LA PRIMERA SOCIETAT EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. — Tingué
iloch el dijous dia 26. Ocupà la presidencia D. César A. Torras,
qui, després d'haver descobert el retrat de D. Ramon Arabia y
Solanas, record a lo molt que havia fet el malaguanyat excursio-
nista quina memoria s'honrava, tant en la «Associació Catalanista
d'excursions Científicas», de la qual fou un dels primers socis,
com en la «Associació d'excursions catalana», de la que va ser-
ne president.

Acte seguit, D. Ceferí Rocafort, que actuava de Secretari, llegí
la necrologia escrita per D. Cels Gomis y que publiquem en
aquest mateix número, junt ab el treball inèdit titulat Una cas

—sera en els Alps, llegit per D. Rossendo Serra.
També's donaren a conèixer altres treballs del Sr. Arabia,

que demostren la vasta il • lustració que possehía en filogia, histo-
ria y folklore.

El senyor president clogué la sessió ab oportunes frases, agra
-hint als que havien assistit a l'acte la seva presencia, y d'una

manera especial als parents del Sr. Arabia y al senyor Marquès
de Santa Isabel, que representaven a la familia y ocupaven llochs
distingits en la presidencia.

CONFERENCIES

El divendres dia 6, D. Ceferí Rocafort donà compte d'una
excursió de Gerri al Pont de Suert, que's publicarà junt ab la que
va llegir a primers d'any sobre la mateixa comarca.

Seguidament Mossèn Vicens Bosch, pbre., delegat a Talarn,
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va donar-nos a conèixer una composició poètica inspirada en les
tradicions de l'estany de Alontcortès, de que parla'l Sr. Roca-
fort en sa memoria, describint l'enfonsament de la ciutat de Pa-
llars, la mort del drach, etc.

La sessió de música popular, ab acompanyament d'armonium,
ab que va obsequiar-nos Mossèn Bosch, li valgué repetits aplau-
diments en cada una de les cançons per ell recullides; aplaudi-
ments que's convertiren en una veritable ovació al finalisar l'acte
ab La Griselda, de quina lletra patriòtica y amorosa a l'ensems
ell n'es autor, y que hagué de repetir pera complaure a la nom-
brosa concurrencia, entre la qual s'hi veyen distinguides senyo-
retes.

•El dia 13, davant d'una nombrosíssima concurrencia que am
prou feynes podia enquibir -se en el local del CENTRE, nostre ben

-volgut President, D. César A. Torras, llegí la ressenya de l'excur-
sió a les serres de Guardia y Pinós, efectuada a primers d'any.

El Sr. Torras, en sa relació. descriu aquelles pintoresques
encontrades, donant interessants detalls topogràfichs, històrichs,
arqueolbgichs, etc.

En el BUTI.LETí publicarem íntegra aquesta notable memoria,
per quin motiu no'm fens ara cap extret.

Les projeccions fotogràfiques ab que va anar il • lustrada, demos-
tren una vegada més I'intel • ligencia y bon gust del Sr. Puntas en
aquesta mena de treballs.

Abdós senyors foren molt aplaudits.

El dia 20, D. Rossendo Serra y Pagès va donar la tercera y úl-
tima de les conferencies que ve titulant Seguint les petjades del
Comte l'Arnau, en là que's va ocupar exclusivament de les can-
çons que fan referencia a la llegenda del Cornte.

Va començar per fer unes observacions sobre la causa de
que's mantingui viva la tradició gracies a les cançons, per lo
atractívoles que són, per la facilitat ab que's recorden, perquè un
mateix se les canta sense caldre auditori y perquè són oportunes
sempre, no exigint precisament el repòs, com passa ab les ronda-
lles, etc.

Per haver-se donat a conèixer públicament, encara que en un
circul reduit, va tractar de la cançó El repte del Contle l'Arnau,
gayre bé desconeguda y que no va poder comprovar, no conside-
rant-la com a tradicional, sinó com a plagi infeliç del romanç
castellà, semblant -se molt al Desafío del Cid.
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Va citar una corranda que's refereix al Conte y a les monges
de Sant Amant, indicant que bé podria ser la primera posada
d'una cançó perduda, perquè, lluny de desenrotllar una idea, tot
just l'inicía.

Va ocupar-se després de la tant anomenada com poch sabuda
cançó de Les inonges de Sant Amant, arreconada per folk-loristes
eminents, ab el propòsit de no perpetuar conceptes immorals,
que són els únichs que tot-hom coneix, fins les criaturetes, ha-
vent-se olvidat, en cambi, de lo demés. Va rebatre'l fonament
històrich que algú pogués creure's que hi hagués, y va considerar
que, encara que s'en sab l'autor (Jaume Roca (a) Cabrit, teixidor
vallfogoní que vivia a Sant Joan de les Abadesses en el sigle xvi),
y's canta en una encontrada molt petita, ja que pot-ser no passa
de Ripoll y Sant Joan, s'ha de tenir per ben iollc-Iòrica.

La cançó que va estudiar més detingudament, de la qual va
fer-ne grans elogis, va ser la coneguda ab el nom de L'ànima
condemnada, la balada del Comte l'Arnau que ha donat marge a
la major part de produccions literaries, que no fan més que des-
glosar-la, d'argument fantàstich, tonada majestuosa y que imposa
talment sentint -la cantar pels pagesos mateixos, que prou sovint
ho fan ab cert terror, perquè hi ha la creencia que evoca a voltes
l'ànima del Comte. Després de citar els folk-loristes que s'en ha-
vien ocupat, va llegir algunes variants inèdites, molt curioses, que
havia recullit, y va fer algunes aclaracions precises pera la millor
intel • ligencia de la lletra, indicant que la creya més antiga del
sigle xvi, contra l'opinió del Dr. Asprer, de Sant Joan de les Aba-
desses.

Pera no allargar ja més les conferencies, va donar-les per aca-
bades, deixant de tractar l'estudi que tenia embastat de la con-
frontació folk-Ibrica catalana y extrangera y de lo que ha influit
la llegenda del Comte l'Arnau als artiates y literats de la terra,
extenent-se en consideracions molt pertinents sobre la convenien

-cia d'estudiar folk•Ibricament els hèroes populars, que encarnen
la manera de pensar del poble, en benefici especialment de l'his-
toria y de l'art.

El Sr. Serra sigué molt felicitat pels nombrosos socis que
havien assistit a l'acte, pregant-li que continués tant interessants
conferencies.

VISITA

El diumenge dia 29 va verificar-se la visita al Museu d'Arts
Decoratives, instalar en el Palau Real del Parc, havent-hi assistit
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els socis senyors Badia, Caballé, Ferran, Gaza (Alfred y Adolf),
Girona, Grenzner, fvlarsal, Alillet (T. y P. A.), Moharra, Nonell,
Pagès, Palau, Pont, Rocafort, Soriano y Torras (C. A. y O.)

Durant la visita va acompanyar -los el vocal de la Junta de
Belles Arts Sr. Puig y Cadafalch, al qual se deu principalment
l'empenta que ha pres la formació d'aquest Museu, y el director
del mateix Sr. Bofarull, fent-los seguir totes les galeries, il-lus-
trant-los sobre'Is diferents objectes exposats.

Els visitants sortiren molt ben impressionats, agrahint a dits
senyors la deferencia que varen lindre amb ells, puix aixís se feren
càrrech dels importants treballs que ha portat a terme la Junta

Municipal de Museus en el poch temps que està constituida.

NOVES

Ab el present número acabem de repartir com a fulletí l'inte-
ressant obra Record de 1'Etiposició de documents gràfics de coses
desaparegudes de Barcelona durant el segle XIX.

Desde començament d'any se suprimeix el fulletí y's publi-
carà en el cos del BUTLLETí, a qual efecte s'aumenta'I número de
planes.

Les obres que's venen realisant en el local del CENTRE conti-
nuen ab relativa activitat. Actualment s'està treballant en el pati
de les columnes, havent quedat ja montada la galeria gòtica.
Aixís que s'hagi enllestit aquesta part d'edifici, s'acabarà'1 saló
d'actes pera que pugui inaugurar-se lo més prompte possible.

El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA sois se declara responsa-

ble de lo conti;if;ut en la Secció Oficial del seu BUTLLErí, deixant ínte-

gra als respectius autors la responsabilitat deis treballs firmats.

Barcelona. — Tip. L'Avenç: Ronda de l'Univcrsitat, 20.— Telefon t t5



AVÍS
Reformes OIT el «Futtlatí áel Cellfil'a Exclil'Siolllsta [t8 Cáta1lllly8»

Tenim el gust de comunicar als nostres suscriptors que desde']
pròxim número'l BUTLLETÍ DEL CENTRE ExCURSIONISTA DE CA-
TALUNYA sortirà notablement reformat. L'entusiasme cada dia
més creixent entre'ls excursionistes, ens ha servit d'esperó pera
empendre aquestes millores, y no duptem que'ls senyors socis,
fent-se càrrech deis sacrificis que la Junta s'imposa, ja que la
cuota mensual es tant migrada, se suscriuràn tots y ens ajudaràn
moral y materialment pera que la publicació resulti digna dels
nobles fins que persegueix el CENTRE.

A l'objecte de que la part tipogràfica sigui lo més perfecta
possible, hem escullit paper glacejat de classe superior.

Se suprimirà'I fulletí; però'ls suscriptors quedarán de sobres
compensats ab I'aument de text, puix aixís com fins ara contenia
tant sols 24 planes, constarà en lo successiu de 32 o bé de 43,
segons la classe d'il • lustració y els treballs que hi hagi en car-
tera.

La mida del gravats adoptada es de ¡o X 15 centímetres y de
7 X lo centímetres, tenint sempre en consideració sa impor-
tancia y l'extensió de la memoria o ressenya a la qual serveixen
de complement. Se farà un tiratge en làmines apart, de 3o a 40
centímetres, de les vistes panoràmiques, plans o mapes, quan
aixís ho requereixin l'índole dels treballs que se'ns enviin.

En conjunt, formarà'] BUTLLETÍ un bonich fascicle ab coberta
de color, convenientment relligat pera que no s'extraviin les
fulles soltes.

El text constarà de quatre seccions, que seràn: Secció de pu-
blicacions (mernories, ressenyes, treballs històrichs, foll -lòrichs,
científichs, etc.); Secció extrangera; 13ib1iogrnfia y cambi de pu-
blicacions; y Secció oficial ab la Crónica del CENTRE.

Condicions de suscripció. — ]Malgrat els gastos que oca-
sionaràn aquestes millores, el preu de suscripció anyal, pera'ls
socis, no serà més que de sis pessetes, y nou pera'ls que no
pertanyen al CENTRE (pago a la bestreta y per anyades).

La Redacció y Administració queda instalada en el carrer del
Paradís, número ¡o, principal. També s'admeten suscripcions
en la llibreria d'Alvar Verdaguer, Rambla del Mig, número 5,
Barcelona.



INDEX ALIiABETICH DE NOMS PROPRIS

(ELS NÚMEROS INDIQUEN LES PLANES)

Abancó, 84.
ABELLA, Claudi. 37 , 6o, 84, 149•
Abellanés, pich, 252.
AGUILÓ, Angel, 59.
Alcora, 86.
ALCOVER, Antoni M.', Pbre, 96, 259.
Alfar, poble, 223.
ALFARAS, Romuald, 135.
ALMERA, Dr., 42.
Alpens, poble, 37, 149.
Alpine, Club, Americain, 259.
Alps francesos, 260.
ANELLEN , 238.
AMETLLER, A., 54.
Aneto, pich, 251.
Aneto, bosch, 235.
Andorra, vall. 7.
ANGLERILL, R., Pbre. 85.
Anglos, estany, 235.
Angustrina, ribera, 225.
Anyella, pla, 238.
ARARÍA, R., 2, 290, 311.
Aran, vall, 85, i6 3, 233•
Aranesos, coll, 236.
Arenys de Munt, poble, 223.
Argentona, poble y riera, 139,

214, 218, 241, 265.
Ariège, 7.
Arija, vall, 215.
ARMIANGUÉ, J., 71, 215, 238, 240.

Armeros, pich, 233•
ARRAU, M., 158.
Arrós, poble, 237.
Artesa de Segre, 233•
Arties, poble, 236.
Artiga de Lin, vall, 86, 236.
Asia Central, ao8.
Atmetlla de Merola, 156.
Avi, coll, 264.
Avià, poble, 285.
Ayats, pla, 130.
Ayguafreda, poble, 83.
Ayguamurcia, poble, 39.
Aygua Salada, riera, 238.
As, poble, 86.

Bacibé, pich, 233•
BADíA, 314.
Baell, La, 82.
Bagà, poble, 85, 215, 238.
Baga de Nou Comes, z 16.
Bagergue, poble, 236.
Bages, pla de, 154.
Bagnères de Luchon, 2 33, 237•
Bairat, riera, 225.
BALADIA, 90.
Balandrau, pich, 24.
Barlonguera, pich, 236.
BARRÉS, 83, 128.
BARRIS, F., 38.
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Bassegoda, mont, 7.
Bastareny, riu, 215, 238.
BASTÉ, Pere, 121, 161.
Bastida, La, 86.
Bastiments, puig, 173, 215.
Batallola, coll, 184.
BATLLES, J., 38, 83, 128.
Beciberri, pich, estany, 235, 251.
Bedoga d'Adons, pich, 62.
Bell -Iloch, serra, 225, 268.
Bellmunt, santuari, 83, 128, 173.
Beret, pla de, 236.
Berga, 7, 37, 82, 84, 15 1, 190, 216.
Bergadà, 154, 171.
Bertí, serres, 7, 173, 278.
Bescaran, serra, 7.
Besora, 83, 130.
Besòs, riu, 217, 246.
Bigorre. pich, 237.
Bigues, pla, 240.
Blancafort, castell, 19 1.

BOFARULL, C., 314.
Bohí, vall, 234, 252.
BoSIBAce, M., 215.
BONET y MARQUÉS, 163, 191.
Bordius, ribera, 237.
Bordov, coll, 25o.
Borredà, poble, 82, 175, 184.
BOSCH, Vicens, Pbre., 288, 31 1.

Bosost, poble y port, 237.
Bourgmadame, poble, 86.
Bracons, coll, 264.
Brugueres, 4.
Bullidor de Sant Esteve, 238.
Bulloses, 228.
Burbe, portilló, 237.
Burriach, castell, 272.

CABALLÉ, J., 314•
Caballera, serra, 6.
CAnoT Y RovIRA, J., 139. 209.
Cabrera, serra, 130, 173, 264.
Cabrils, 140, 268.
Caldes de Bohí, 235, 252.
Cadí, serra, 6, 151, 173, 215.
Camallera. poble, 78.

Campdeparets, serra. 170.
Campdevànol, 42, 215.
Campelles, poble, 238.
Campmagre, pla, 6, 240.
CAMI'MANY, Ricart, 107.
Camprodon, poble, 2, 214, 239,
Camprubí. poble, 178.	 [264.
Canaball, 132.
Canal Baridana, puig, 216.
Canaries, 61.
Canejan, poble, 237.
Canes, coll. 12 4 , 264.
Canigó, 6, 84, 215, 240.
Canyamars, 21 9 , 250.
CANYELLES, Fr. Agustí, 153.
Capdella, poble, 234•
Cap d'Aran, iglesia, 236.
Cap de Peguera, 256.
Carançà, estanys, coll, 239.
CARBÓ, J., 37, 149.
Carboneres. 229, 240.
Cardona, poble, 84, 1 93 , 98.
Cardoner, riu, ¡g8.
Carlat, call, 239.
Carlit, pich y estanys, ¡92, 224.
CARNER, J., 141.

CARRERAS CANDI, F., 214.25!, 272.
Çarroca de Bellera, 234.
CARSELADE DU PONT, Mr., 105.
CASANOVA, Ramon, 38, go.
CASAS, J., 116.
CASAS-CARBÓ, 215, 238, 240.
Casserres, serra, 173.
Castell de l'Areny, 178, 184.
Castellar d'en Huch, 42, 238.
Castellcir, I9!, 272.
Castellciuró, 38.
Catllar, serra, 214.
Cavallera, serra, 173.
Cavallers, estany, 256.
Céllechs, 22!, 243, 268.
Centelles,
Cercosa, coll, ,80.
Cerdanya, 86, 216.
CID, J., 158.
Cija, serra d'en, 173, 190.



- 318 -

Cirera,
Ciuret, coll, 264.
Clarà, riera, 1 4 1, 219.
Clau, coll, 158.
Clot de Brugueres, 4.
Clot del Moro, 238.
Clot de l'Ós, 237.
Club Alpí Français, 33•
Club Alpí Italià, 34.
Clusa, serres, ,80.
CODINA, F., 121.
Codina Mala, 278.
Conulló d'Estela, pich, 173.
Colomés, cercle, 236.
Colonia Güell, ,i6.
COLL v GAscu, 85, 1 16, 238.
Collada Verda, 6, 215, 239.
Collet Roig, 153.
Collfret, 264.
Coll-Sabadell, 268.
Collsacabra. serres, 173.
Collsuspina, serra, 84, i 73.
Coma Argentosa, 175.
Coma Armada, 238.
Coma de Vaca, 4, 215.
Comas, R. N., 86, 166.
Comassa, estany, 228.
Cominges, 238.
Comiols, serra, 233.
Comolo-Fornos, pich, 251.
Comolos- Altes, pich, 252.
Comolos-Bienes, pich, 252.
Corns, pla, 238.
Cante l'Arnau, 52, 285, 312.
Conca de les Mulleres, 239.
Concrós, vall, 240.
Conllent, 227, 240.
Confós, serrat, 234.
Congost, 7.
Cornellà, poble, i16.
Corredor, serra, 223, 246, 268.
Corroncó de Durro, pich, 256.
Corvatera, 15o.
Corvera, serra, 170.
Cosp, vall, 180.
Costabona, pich, 173, 215, 239.

Costa de Cavalleria, 6o.
Costa, La, 158.
Costa Pedregosa, 216.
Cotiella, montanya, 256.
Creu de Joy el, coll, 170.
Creu de 111ayans, 238.
Creu de Salgà, 174.
Creu d'en Soler, 156.
Creu de les Tenes, 122.
Creu de Teulats, 6o.
Cteeos, Theodor, 166.
Cros, coll, 141.
CRUSET, 69.
Cubie, 238.
CUNTIES, J., 38.
Cussibella, pla, 7.
Cussons, riera, 15o.

DEGOLLADA, M., 54.
Degollats, serra, 6o.
Demorell, riera, 185.
Deu, 215.
Dolmen-Vilassar, t58.
Dorras, poble, 225.
Dos-Rius, poble, 217, 249, 268.

Encantats, serra, 256.
Encantats de Canaball, 132.
Erdo, poble, 6z.
Erill-Castell, poble, 235.
Erta, pich, 234.
Escaldes, poble, 225.
Escamarch, vall, 264.
ESPELT, A., 38, 83, 1 , 6, 128, 139,
Espinabell, 240.	 [ 158, 238.
Espluga de Francolí, poble, 39.
Espot, vall, 236.
Esquerdes de Rojà, 240.
ESTAN? Martí, 127, 16,, 191, 284.
Estivill, poble, 62.
Euga -Blanca, tossal, 234.
Eyna, pich, 173.

Fageda, La, serra, 170.
Faig .general, coll, 181.
Faigs de la Bicoca, 264.
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Falgars, pla, 264.
Falgueres, coll, 6.
Far, poble y castell, 223, 241, 268
Farga-Vella, 238.
Feitús, vall, 240.
Fembra-Morta, coll, 239.
Fenaroja, serra, 254.
Fer, estany, 235, 254.
FERRAN, C., 3 8 , 314.
FERRAN DE CARDONA, Ig6.
Figaró, poble, 84.
Figols, mines, igo.
Figueres, 215.
Filià, port, 234.
Finestrelles, pich, 173.
Finestres, serra, 264.
Flamissell, riu, 62, 233•
Fluvià. riu, 264.
Foix, poble, 86.
FOLCH DE CARDONA, 197.
Folqué, 233.
FONT r SAGIA, Pbre., 55, 61, 75,
Font - Lletera, 214. [2 15, 240.
Font-011era, 83.
Font-Roja, 254.
Font-Terrés, 216.
FONTAN DE NEGRIN, L., 214, 258.
FONTANET, J., 38.
Font-Romeu, santuari, 224.
Forgues, Les, cingle, 181.
Fòs, poble, 86.
Fossa del Gegant, pich, 2J9.
Francolí, 82, 85, 139.
Fresser, riu, 2, 46, 156, 214, 238.
Frior, estany, 254.
Furcanada, pich, 233•

Gabaigs, coll, 174.
GAISARNET, Pbre., 85.
GALRANY, Joseph, 2, 36.
GALILEA, M.. 37, 116, 149.
GALLISSA, Antoni, 1 12.
Garganta, 216.
Garona, riu, 237.
Garraf, costes, 1 18.
G:sRRIO., 38.

Garriga, La, poble, 84.
Garrigues, Les, vall, Igo.
Gavarresa, La, 152.
Gayà, riu, 39.
GAZA, Alfred, 36, 1 16, 25 3, 314.
G.,z:t, Adolf, 116, 314.
Gerri, poble, 62, 235, 31 t -
Ges, riu, 128.
Girona, poble, 127.
Girona, La, 264.
Girona, 314.
Ginebrell, port, 234.
Gisclareny, 215.
GISPERT, Joaquim, 8, 214, 230.
Gombreny, 43.
Go.uus, Cels, 293, 31!.
Gorrablanch, serra, 238.
Gòsol, poble, 215.
Gotarta, poble, 235.
Gra de Fajol, pich, 6,_+o.
Graell, 154.
Grasolet, santuari, 215.
Greixa, 238.
Grenzner, 314.
Guarbes, estany. 237.
Guardia, serra, 6o. 156, 374 , 184,
GUARRO, senyoreta, 240. [312.
GUASCn, J., 214.
Guberna, estany, 228.
GÜELL, Eusebi, 117.
Guilla, pla de la, 7.
Guilleries, serres, 130, 173.
Got.IER., A., 287.

Himalaya, pich, 260.
Hospitalet, poble, 86.
hostal de la Corda, ¡25.

Iglesies, Les, poble, 234.
Infern, pich, 173, 215, 240.

Joanetes, coll, 264.
Jous, Eudait, Pbre., 42, 215.
Jou, coll, 216.

la Roca. poble, 268.
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Labaix, monastir, 235.
Lanós, estany, 224.
Lés, poble, 237.
Lesdugues, estany, 227
Liat, coll, 237.
I.is, vall, 237.
Loseron, pla, 236.

Lladó, poble, 88.
LLAGOSTERA, LI.. 91.
Llarnpayes, poble, 77.
Llanas, poble, 215, 239.
Llançada, puig, 238.
Llat, estany, 226.
Llavaneres, riera, 223.
Llebata, vall, 233.
Liebres, serra, 228.
Llebriquito, salt, 254.
Lleida, 234.
Llena, punta, 234.
Llinars, poble, 21 7 , 268.
Lioberes, Les, coll, ,8o, 184.
Llobregat, riu, 38, 46, 116, 151,

184, 215, 238.
Llonch, estany, 227.
LLORENS, E., 38, 83. 116, 128.
Llorita, iglesia, 266.
Llosa, pich, 2,5.
Lluçanès, r51, 171.
Lluria, estret, 238.

Malehida, serra, 86, 235, 253.
Malpas, 179.
MALUQUER, J. Y S., 238.
MALLOL, F., 38.
Manyanet, poble, 234.
Manyans, caseriu, 267.
1MMAI1AGALL, J., 287.
Maranges, montanya, 7.
Mardàs, riu, 46, 156, 215.
Maresrna, 217.
Margansol, vall, 83, 174, 184•
Marignac, poble, 85.
Marlés, riu, 37, Go, 83, 154, 184
Marrana, coll, 239.
Marsella, 16o.

Marxantó, 18,.
Mascaró, coll. 170.
MASPONS CAMARASA, J., 139.
Massanès, poble, 2,6, 238.
MAssó, 71.
MASSÓ DE CASAS, senyora, 240.
Matagalls, 84.
Matamala, serra, 154, 173.
Mataró, 217.
11{auverme, pich, 236.
Alayanells, 215.
Mentuy, poble, 235.
Merolla, coll, 215.
141esquita, tossal, 178.
Metge, vall. 190.

111ilany, serra, 130, 173.
MILLET, T. y P. A., 34.
MIQUEL Y PLANAS, 16.
Miracle, santuari, 88.
MIRET, M., 215.
Mirosa, puig, 174, 184.
MITJANS, Bartomeu, 85, 158, 2,5,

238, 240, 264.
Mogent, riu, 268.
Mor1ARRA, J., 139, ,58, 314.
Moixaró, 238.
Molins de Rey, poble, 38.
Molló. 240.
Monjos, estany, 252.
MONSALVATGE, F., 57.
Montagut, 4, 238.
Mont-Alt, 250, 266.

MONTANER, Ramon, 40, 107.
hlontargull, poble, 233.
Montarto, serra, 251, 235.
Montcasaus, estany, 236.
Montcortès, estany, 62, 235.
Montgarri, santuari, 237.
Montgrony, santuari, 5, 41, 238.
Montiberri, poble, 235.
Montjuich, 118.
Montludo, pich, 237.
Montnegrc, serr a, 158.
Montoliu, pich, 236.
Mont-Perdut, pich, 256.
Montsech, serra, 234.
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Montseny, serra, 7, 51, 84, 130,
¡58. 280.

Montserrat, 7, 51, 118, 130, 160,
193, 191.

Mont-Valier, pich, 236, 256.
Moustiers, 86.
Muga, riu, 6.
Mulleres, vall, 235, 239.
Murcarol, salt, 238.
Murens, estret, 239.
Museu d'Arts Decoratives, 313.

Navés, 85.
Negre, estany, 228, 252.
Noguera- Pallaresa, riu, 6z, 233,

235.
Noguera- Ribagorçana, riu, 62,

235, 253.
NOGUER OLIVAS, J., 80.
NONELL, M.. 314.
Nou Creus, 239.
NOVELLES DE MOLINS, t39.
Nuria, santuari, 6, 215, 238.

Ocata, 158.
Ogassa, 5.
Olms, santuari, 38.
Olms, coll, 174, ¡84.
Olot, poble, 121, 264.
OLLER, Narcís, 139.
Oò, Ilach, 237.
Orrius, poble, 139, 158, 221, 268
OssoNA, Arthur, 1, 36.

PAGés, Pere, 2, 2 t 5. 314.
Pal, coll, 239.
PALAU, P., 314.
Palmarola, serra, 156, 174.
Palmarola, riu, 186.
Palomera, pich, 237.
Pals de Pedraforca, 215.
Pallars, 233.
Pallaresa, riu, v. Noguera.
Pany, co â I, 240.
PAR, Alfons, 38, 83, 99, 116 , ¡¡8,
Pardines, riu, 6.	 [Igt.

Parpers, serra, 221, 246.
Pas dels Lladres, 7,238.
Pedraforca, Pals, 6, 173, 190,215.
Pedret, poble, 82.
Peguera, 151. 170.
PELLICER DE Dou, J., I46.
Pendís, coll, 216.
Perafita, poble, 151.
Peramea, poble, 62, 235.
Peranera, coll, 234.
Perelada, poble, 82.
Perpinyà, 86.
PERRAMON, 4.
Perves, poble, 234.
Pi de les Tres Branques, i go.
Picada, port, 86.
Picassó, font, 238.
PICO CAMPAMAR, R., 36.
Piconcell, serra, 170.
Pich du Alidi, 262.
Piera, 121.
Pinós, serra, 6o, 154, 312.
Pins, riera, 219, 250.
Pinya, riu, 6o.
Pireneu,
PLA, M., 85.
PLAJA, C., t 21 .
PLANAS, C., 238.
Pla Taver, 264.
Pla de Sant Pere, 47.
Pobla de Claramunt, 163.
Pobla de Lillet, 5, 42, 85, 2 15, 238.
pobla de Segur, 233.
Poblet, 38, 159.
Pobleta de Bellvehí, 62,
Pol Nort, 206.
Pont de Raventí, 190, 216.
Pont Pere, 38, 8 3, 116 , 1 3 1 , 139,

158, 238, 314.
Pont de Suert, poble, 2 34, 3 I I
Portella, La, 169.
Prat d'Aguiló, coll, 2 ¡6.
Prats de Lluçanès, 6o, 151.
Pruedo, pla, 236.
Pruit, coll, 264.
Puig-Aíra, 264.

26
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PUIG Y CADAFALCH, 314•
Puigcercós, 156, 174, 184.
Puigcerdà, 225.
Puig dels Llops, 264.
Puig-Estela, 264.
PUIG ESTEVE, Pbre., 37, 56.
Puiggraciós, 83.
Puigllançada, 154, 172.
Puigmal, 6, 272, 215, 238.
Puigreig, poble, 6o, 84, 156
Puigsacalm, 84, 173, 264.
Pujats, pla, 238.
Punta-Senyalada, 252.
PUNTAS, Joseph, 37, 6o, 322.
Puyrnorens, port, 86.

Quar, pla, 16g.
Quar, La, 37, 1 49, 170, 184.
Queralt, santuari, 85, 170.
Querol, vall, 224.

Ragell, estany, 227.
RAGIIER, 215.
RAHOLA, F., 139.
Rabons, torrent, 235.
Rahurt, riu, 225.
RAMON, E., 83.
Rasos de Peguera, Igo.
Rasos de Tubau, 156.
Ratera, port, 236.
Ratllada, La, 264.
REIG, Pere, 121, 163, 19I.
Rials, riu, 249.
Riambau, 6o.
Ribagorça,233.
RASERA, B., Pbre., 83, 190.
Ribera de Castell de l'Areny, 179.
Ribereta, estany, 236.
Ribes, poble, 2.
Ridaura, poble, 125.
Rigart, riu, 8.
Rimbles, riera, 266.
Río de Oro, 61.
Ripoll, poble, 2, 46, 85, 12!, 215,
Ripollès, t51.
Ritort, riu, 239.

Riu Malo, 252. .
Roca, La, 158, 215, 221.
Roca-Colom, pich, 215, 239.
Roca de Pena, 153.
ROCAFORT, Ceferí, 36, 62, 1 39; 233,

235, 295, 311, 314.
Roca-Mussolera, 19 t.
ROMANÍ, 190.
ROMANO, R., 83, 128.
Roques d'en Slarcé, 239.
ROSALS, J., 190.
Rosselló, 227.
Rupit, poble, 269.
Ruda, vall, 236.
Rus, pla, 238.

Saburedo, vall, 236.
Sagàs, 184.
Sahara Espanyol, 61.
Salardú, poble, 236.
Saldes, poble, 190, 216, 238.
Salga Aguda, 170.
Salines, plans, 238.
Salselles, 155.
Salt d'en Guillem, 238.
Salt de l'Os, 238.
Salut, santuari, 264.
Sant Agustí, coll, 151.
Sant Andreu del Far, 249.
Sant Andreu de Llanars, 6o.
Sant Antoni, serra, 7.
Sant Bartomeu de Cabanyes, 222.
Sant Boy, poble, i 16.
Sant Cugat del Vallès, 38.
Sant Esteve d'en Bas, 126.
Sant Esteve de Valiariola, 6o.
Sant Feliu de Codines, 273.
Sant Feliu de Pallerols, 121, 264.
Sant Feliu de Torelló, 83, 128.
Sant Gervàs, serra, 62.
Sant Girons, poble, 86.
Sant-I-Iou, avench, 41, 66.
Sant Isidro, serra, 170, 184.
Sant Jaume de Fi'. '.itanyà, poble,

iglesia, 37, ¡8 i'}
Sant Julià de Cosp, iglesia, 180.
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Sant Julià de Vallcebre, 238.
Sant Llorenç, serra, 158, 173.
Sant Llorenç deis Piteus, 215.
Sant March d'Estiula, 156.
Sant Martí, coll, 84.
Sant Martí de Centelles, 278.
Sant Martí de Fromista, 216.
Sant Mateu, serra, 158, 246.
Sant Maurici, poble, 169, 184.
Sant Miquel, canals, 178.
Sant Pau de Pinós, 6o.
Sant Pere de Casserres, 231.
Sant Quirse, poble, 37, 274•
Sant Quirse de Besora, 130, 15o.
Sant Ramon Nonat, 197.
Sant Salvador, serra, 173.
Sant Salvador de la Badella, igle-

sia, igo.
Sant Ubà, 85.
Sant Vicens, 38.
Sant Vicens de Rus, 238.
Santa Agnès de Malanyànechs, 268
Santa Coloma de Cervelló, t 16.
Santa Colonia de Queralt, 37, 55.
Santa Colonia Sasserres, 275.
Santa Creu d'Olorde, 38.
Santa Llucia de Navés, 85.
Santa Magdalena, serres, 173.
Santamaria, 158, 190, 238.
Santa Pau, 264.
Santes Creus, 38.
Santigosa, coll, 264.
Sardanyola, poble, 38.
Sarroca, poble, riu, 62, 233•
Sas, coll, 234.
Sauva-Negra, 281.
SCIIIERBECH, 238.
SCHILLING, senyoretes P. y F., 239,
SCHILLING, 239, 264.	 [240.
SCIIRADER, M., 33.
Sech, estany, 228.
Segadell, riu, 6.
Segarra, 173.
SEGARRA, Ferr-n de, 91.
Segre, riu, 22 . 233, 238•
Séllechs, 140, 158.

Senet, poble, 235.
Senterada, poble, 233•
Serví, pica de, 233.
SERRA, Joseph, 38, 83, 116, 128,
SERRA Y BOLDÚ, 212. 215.
SERRA, Joaquim, 83, 85.
SERRA PAGés, R., 63, 87, 11 9, 139,

1 43, 1 49, 164, 232, 285.
SERRA VILARÓ. Pbre., 85, 192, 201,
Serrateix, 84, 1 73 .	[2231•
Serrat Roig, 4, 5.
Set Cases, 239.
SHAKESPEARE, 118.
Siern, coll, 239.
Sistre, puig, 239.
SOLER, Juli, 85, 90, 233, 235, 258.
SOLER ESCOFET, 139.	 1

Soler deis Saumars. 85.
SOLER VILABELLA, 116, 142.
Solsona, 84.
Sora, poble, 151.
SORIANO, 314.
Subirans. estany, 228.
Subirats, coll, 186.
Surroca, 5.

Taga , puig , 2 , 173.
Tagamanent, 7, 83, 158, 280.
Tahull, poble, 234.
TARRAGÓ, 238.
Tàrrega, 233.
TAXONERA, F., 83.
Tayà, poble, 158.
Tech, riu, 239.
TELL, Guillem A., gt, 192.
Tenes, riu, 273.
Tenibres, 263.
Ter, riu, 2, 151,214, 240, 264.
Terradelles, coll, 174, 184.
Tet, riu, 240.
THOPIAS, 71, 239•
Tibet, 208.
Tirapits, 239.
Tofana di Roces, 206.
Tolosa, 85.
Tor, La, iglesia, 6o, ¡54.
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Toran, riu, 237.
Tordera, riu, 217.
Torelló, 128.
Toro, coll, 235.
Tortes, collada, 238.
Torra del Ginabret, 6o.
TORRAS, César A., 37, 6o, 71, 82,

84, 91, 112, 1 16, 139, 157, 158,
159, 187, 190, 214, 215, 238,
2 39, 2 40 , 264, 311, 34.

TORRAS BUXEDA, C., 37, 6o, 82, 84,
139, 190, 214, 215, 238, 239,
240.

TORRAS BUXEDA, J., 37, 6o, 82, 84,
1 39, 1g0,215,238,239,240.

TORRAS BUXEDA, 141 a Montserrat,
214, 239, 240•

TORRAS BUXEDA, 0., 264, 314.
Torreneules, pich, 6, 172, 214.
Tossals, serres, 173.
Tosses, coll, 7, 238.
Tou, coll, 5.
Tragurà, 214.
Transiberià, 208.
Travessany, estany, 252.
Tredós, poble, 236.
Tremp, conca, 233•
Tres Canaletes, pich, 216.
Trespichs, 2 14..
TRESSERRA, J., 139, 158, 191.
Trevenchs, estany, 228.
Tuch Menege, 253.
Turó del Vent, 242.
Turkestan, 208.
TUSQUETS, senyoreta, 240.

UIIACH Y VINYETA, 139.
Ubaye, 260.
Ull de Ter, 239.
Unya, poble, 236.
Urr, poble, 225.
Urgell, pla, 234•

Vaca, pich, 1 73, 239.
Val-Arties, riu, 252, 236

VALER!, Arthur, 82, 190, 238.
Vallbona, riera, 273.
Vallcarca, 84.
Vallcebre, 190, 2,6.
Valldeix, 267.
Valldoreix, poble, 38.
Vallès, 158, 2 17.
Vallespir, 240.
Vallfogona, poble, 122.
Vallgorguina, 246, 269.
Va11-1lobre, 240.
VALLS, LI., 38, 83, 116, 139. 158.
Vallvidrera, 5g.
VAYREDA, Marian, 65.
VAYREDA, Pere, 76, 88.
Vena, coll, 238.
Vendrell, 39.
Verdou, 260.
VIADA, 192.
Vich, plana, 84.
Victori, 238, 264.
Vidrà, poble, 83, 130, 264.
Viella, port, poble, 86, 235, 258.
Vilabertran, poble, 82.
Vilach, poble, 237.
VILA, Pbre., 264.
Vilada, vall, 37, 149, 177.
Vilafranca de Conllent, poble, 86.
Vilahur, poble, 177.
Vilaller, poble, 235.
Vilallonga, 239.
Vilanova, poble, 225.
Vilanova de la Roca, 246, 268.
Vilarrodona, 39.
Vilassar, poble, 140, 221, 268.
Vilassar (dolmen), 158, 247.
Vinyoles, poble, 152.
VINTRO, Juli, 215.
Viu de Liebata, poble, 234.
Vivé, estany, 228.
Viver, poble, 85.
Vladivostok, 208.

Xemen, estany, 254.
Xerallo, poble, 234.
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Carrer d'Alpens: Camí d'Alpens a La Quar .	 .	 .	 .	 .	 .	 . t 52

D'Alpens a La Quar: Vall de Marlés.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 153
Vall de Vilada:	 Coll de Cercosa	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . ]76
Sant Jaume de Frontanyà (iglesia.y poble)	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 177
Castellde Cardona	 ._	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 193
Sepulcre del Duch Ferràn de Cardona . 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 193
Acta de dedicació del temple de Sant Vicens Màrtir, del cas-

tell de Cardona	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 23 t



ERRADES

Pàg. 8o, línia i.', aon diu: «dóna a l'entrada de la casa un tò ma-
jestuós v d'un gust », etc.; llegeixi -s: «dóna entrada desde la sala al
arcobat del quarto principal de la casa, d'un gust verament aristo-
cràtich», etc.

Pàg. 38, linia 5, diu «Sigró»	 llegeixi -s; «Ciuró».
» 233	 » a5 » «1Montorgull»	 »	 «MontarguII».
» 235	 »	 t6 » «Vilallar»	 »	 «Vilaller ».
» 236 » t8 » «Loserou»	 »	 «Loseron».
» 236 » 41 » « Barlongueva»	 »	 «Barlonguera».
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