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Butlletí
del

Centre Exctifsjonista de Catalu nya

UNA EXCURSIÓ A LA RIERA DE LA GORGA
Y CINGLES DE TAVERTET

ENs trobavem en plena pri-
mavera, després d'una

tongada de dies rufols y plujo-
sos, quan, junt ab diferents
companys, decidírem empren-
dre una excursió vers una en-
contrada ben pintoresca en que
per durant un parell de dies
poguessim gaudir en la con-
templació d'algunes de les be-
lleses naturals que hermosegen

SALT DEL CABRIT	 la nostra terra, y durant els
quals poguessin obtenir algun

record gràfic de la mateixa. No era -1 nostre objectiu fer una excursió
d'estudi, sinó senzillament esplaiar-nos davant els espectacles que a
tota hora •ns ofereix la natura y obtenir vistes fotogràfiques, pera aug-
mentar les coleccions de diferents aficionats, referents a la Cata-
lunya pintoresca.

El lloc escullit foren les riberes del Ter que, venint de la plana
ausetana, s'endinsen en les hermoses afraus guilleres, remuntant al-
gun dels seus tributaris y assolint algunes de les espadades cingle-
res que separen aquestes dugues comarcades. Per indicacions de
l'amic Puget, la riera de la Gorga y els cingles de Tavertet ens havien
d'oferir camp ben a propòsit pera realitzar el nostre objectiu, sobre
tot tenint en compte que les passades pluges ens havien de fer pre-
veure que aquelles torrenteres y riberals baixarien plens, formant
vistosos saltants y estrepitoses cascades, que no sempre poden con-
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templar-se. Cap an aquests llocs encaminàrem, doncs, els nostres
passos.

La riera de la Gorga es un afluent directe del riu Ter per sa vora
esquerra, que naix en les vessants de les serres d'Aiats y de Cabrera,
formant-se principalment al bell dessota dels colls del Bram y de
Comajoan, pera davallar cap a l'Esquirol o Santa María del Corcó
y desaiguar sota mateix de Sant Pere de Casserres. El nostre intent
era resseguir-la o visitar-la per diferents dels seus endrets, comen-
çant pel seu aigua-barreig ab el Ter.

A dit fi'sortiem de bon matí del'dia 15 del darrer mes d'e'Maig,
deixant la ciutat de Vic pera seguir en bon carruatge la carretera
de Manlleu y emprendre després la que passa per Sant Martí-Ces-
Corts, trobant-se poc més amunt ab la carretera provincial que puja
directament de Vic passant per la vila de Roda. A Sant Martí-Ces-
Corts, agregat al municipi de Santa María de-Corcó, conegut vulgar-
ment per l'Esquirol, hi ha una iglesia parroquial d'estil romànic de-
dicada a la 1Vlare-de -Déu de les Escales.

A la Teulería de Sant Martí, quasi al peu de la darrera de les
esmentades carreteres, deixàrem el carruatge, seguint a peu la
veïna torrentera de Rocallisa pera anar a contemplar el pintoresc
conjunt de Sant Pere de Casserres, dalt l'encinglerada llenca monta-
nyosa que avança vers el riu Ter, fent-lo desviar de camí y marcar
un sobtat revolt al seu entorn. Aquesta vista no pot esser més pin-
toresca y atraienta. El riu, que baixava ben rabent y omplint d'am-
ple a ample tot el seu llit encaixonat entre enlairades cingleres,
presenta en aquest lloc un bell aspecte; y les ruines de l'ender-
rocat monastir de Sant Pere de Casserres, destacant -se enfront y
a l'altra bandada, completaven aquest vistós paisatge, en el que l'ai-
gua, les penyes•y una vegetació exuberant y esplendenta aboquen les
gales llurs. Per un bonic viarany baixàrem al peu del riu en el lloc
mateix en que se li ajunta la riera de la Gorga formant hermós en-
forcament. El nostre intent era atravessar aquesta darrera per la
palanca que acostuma haver-hi a propòsit; però aquesta no hi era, y,
a causa de la molta aigua que portava • 1 Ter, s'havien embotit les de
la riera de la Gorga, que baixava ben curullada, pujant molt del seu
nivell y barrant-nos materialment el pas per aquells endrets. Com
siga que la vora dreta de dita riera no es pas accessible, no la pogue-
rem remuntar, veient-nos obligats a retornar prop l'abans esmentada
Teulería; y, passant per la caseta del Pont, seguírem, per sa vora es-
querra, 1'hermós torrent de Sant Martí fins al seu aigua-barreig ab
la repetida riera de la Gorga.
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Al seguir aquest torrent vegerem sortosament confirmades les
nostres esperances. El seu desnivell natural es força pronupciat, do-
nant lloc a salts de grans alçaries; y, si bé ordinariament la poca aigua
,que acostuma a portar no li dóna cap atractiu especial, aquell dia •1
-caudal important que per ell baixava li donava un aspecte de porten-
tosa bellesa, formant veritables cascades que, ab llur blanca escuma

SALT GROS DE LA GORGA

y llur sorollós desplomar-se, hermosejaven aquell lloc, oferint una
armoniosa varietat. Els dos salts més notables són sens dubte • 1 del
Cabrit y el Gros de la Gorga, dels que oferim bella mostra als nostres
llegidors. En ells podia admirar-se la manifesta atractibilitat de les
cascades, les encorbades aigües de les quals van saltironejant de pri-
mer, pera precipitar-se després en vertiginosa caiguda, acompanyada
d'acompassades remors y flamejants escumes que s'enlairen de nou
corn pera tornar a assolir el lloc de llur estimbament.

Atravessada, no sens alguna dificultat, la riera de la Gorga, se-
guírem per sa vora esquerra, fins a l'ermita de Sant Pere Pescador y
el Molí de la Gorga, arribant novament a les esquerpes riberes del Ter,
que feia una estona haviem deixat.

Seguint curs avall de dit riu, y ovirant de nou aixecar-se sobre
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les nostres testes la tallada cinglera de Casserres, passàrem per Sant
Vicenç, antiga dependencia d'aquell renomenat monastir; y, deixant
les seves vores, que moltes vegades ens dificultaren el pas a causa de
cobrir l'aigua l'estret corriol que per allí dóna accés, pujàrem, tot re-
voltant un xic a mà esquerra, cap a coll Formic y casa del mateix

nom, y, atravessant
el torrent que dava-
lla de Sant Barto-
meu-Ces-Gorgues o
de la Gorga, comen-
çàrem a pujar perla
serra, prop de can
Baucells, pera poder
salvar l'entall que
dóna entrada al Ter
a la riallera vall de
Sau, assolint al cap
de poca estona • 1 col!
de Santa Cilia, prop
la casa de dit nom.SALT DEL MOLÍ DE TAVERTET

El panorama ovira-
dor desde aquest lloc es sorprenent y encisador, principalment sobre
les Guilleríes, vall de Sau y cingleres de Tavertet, que, coronades pel
cim de la Força, veiem alçar -se al nostre enfront.

Remuntem allavors, per sa vora dreta, el torrent o riera de Ta-
vertet, que, davallant de sota Sant Llorenç de Dosmunts, desemboca
prop de Sant Romà de Sau; y, passant per les importants y vistoses
cases del Noguer y la Paradeda, de senyorial y típic aspecte, arribà

-rem al bell dessobre del Molí de Tavertet, prop d'un bonic saltant, del
que igualment acompanyem una reproducció fotogràfica. Aquí atra-
vessem novament la ribera per sobre un petit pont, enfilant -nos per
la costa vers el poble de Tavertet, situat a uns Soo metres sobre •1
nivell de la mar, dalt del encinglerat planell que, desprenent-se del
citat maciç de Sant Llorenç Dosmunts, ve a caure verticalment sobre
el Ter, en la pintoresca vall de Sau.

L'enlairat poble de Tavertet es de típic aspecte, ab tortuosos
carrers y pobres construccions per lo general. La seva iglesia es de du-
gues naus, l'una gótica y l'altra romànica, junt ab son absis y campa-
nar, que responen a sa primitiva construcció.

Durant la mateixa tarda visitàrem els encinglerats caients de
la part superior d'aquell extèns planell, que són de lo més imponent
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q ne donar-se puga. En tota sa extensió sols es accessible per un punt
pel qual passa l'estret corriol que puja de Sau tot vorejant grans pre-
cipicis que, en aquella hora de cap- vespre en que •ns trobavem,
ens corprenien y encisaven, duent-sen les nostres mirades vers l'es--
garrifosa pregonesa d'aquella vall.

Són realment els precipicis (y els de Tavertet ne són bona mostra)
de lo més imponent que poden oferir-nos les nostres montanyes :

CINGLERA OCCIDENTAL DE TAVERTET

aquelles parets naturals llises y xorques, deixant sols veure senyals
de vida per ses esquerdes y replecs, fan sentir engrunes d'esgarrifança
y esglaiadora atractibilitat, que augmenten moltes voltes a l'escoltar
les narracions històriques o llegendaries de fets ocorreguts per aque-
lles atraus, sols habitades per aus montanyenques que ab estridents
crits interrompen la llur solitut, trencada també de tant en tant per
la petja d'algun aimant de la sublim bellesa que allí va a trobar goíg
y esplai pera la seva ànima enamorada.

L'endemà, y després d'una nit dolentament passada, mercès a
les incomoditats que ofereix la manca d'un bon hostal, ens dísposà-
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rem a resseguir tots els caires de les altes cingleres que dav.illen insen-
-siblement cap a Collsacabra pera remuntar-se després vers els santua-
ris del Far y de la Salut j que nosaltres deixariem per manca de temp.

Al nostre bell -dessota v a l'enfront, tenim tota la ribera de Sant
Joan de Fàbregues y el

CINGLES DE L'1VENC

pla de Mondois, limitats
per 1'Agullola y el Far,
que • s redrecen majestuo-
sament. Les altes serres
de les Guilleríes barren
atrevidament el nostre
esguard. Contemplant
sempre aquest panora-
ma encisador, anem se-
guint totes les cingleres
orientals de Tavertet, de
l'Avenc y de pla Boixer
durant cosa d'una hora,
ovirant a cada pas esgar-
rifosos penyalars, impo-
nents saltants que •ns
feien arrancar mil excla-
macions d'admiració v
de sorpresa, que aug-
mentava al trobar-nos
ab alguna torrentera o
xaragall que abocaven
les llurs aigües remore-
jants cap ala veïna fon

-dalada.
En tota aquesta ex-

tensió no . •s troba altra
casa que la renomenada

casa de l'Avenc, antiga y típica construcció dels segles xiii al xvi, be-
lla mostra de l'arquitectura gòtica catalana. Son aspecte general, sa
distribució, sos detalls arquitectònics y son antic moblatge són dignes
de cridar l'atenció del seu visitant.

De 1'Avenc, que dista de Tavertet cosa de quaranta minuts, y
deixant el camí dreturer que puja vers la serra pera dirigir-se després,
pel serrat de les Files, vers la plana vigatana, seguírem vorejant l'en

-]airada cinglera de pla Boixer, ovirant a vol d'aucell la típica iglesia
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de Sant Joan de Fàbregues y el poble de Rupit, a la vista dels quals
revóltàre m vers al NE. y N. tenint a mà dreta tot el pla de Collsa-
cabra y pujant én'cosa de tres quarts d'hora a la casa de Rojals. Del.
peu de la casa situadà airòsament dalt d'un serradet, baixàrem al clot
de la Fageda de Rojals,' ple d'exuberant vegetació que •n fa un lloc
ben deliciós y atractívol, que prou coneix la gent de la rodalía que

CINGLERA DE PLA BOIxER

va á fer brenades a la pintoresca font de la Mare-de-Déu d'e Rojals,.
molt ben acondicionada y que pertany al terme de Pruit.

Després de curts moments de descans y de contemplar aquell.
paisatge ombrejat y ple de vida, que tant contrastava ab les despu-
llades ossades de les cingleres que acabavem de resseguir, emprengue-
rem l'ascensió cap al Pedró de Rojals, a més de i,000 metres d'altitut
y desde • 1 què s'ovira dilatat panorama vers totes les valls del baix
Ter, plana de Vic, Guilleríes y Collsacabra. D'allí •ns dirigírem al
serrat de Coll-Ces-Viles, entre poblades fagedes y verdosos prats con-
vertits en veritables aiguamolls, continuant per sobre •1 caseriu de
les Viles de Sant Llorenç y casa del Bac de Collsacabra, que deixem.
a la dreta y a alguna distancia, fins a la barriada ;de can Tonigrós„
que forma part del municipi de l'Esquirol.
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En havent reposat un xic, y després de menjar alguna cosa en un
dels dos hostals que hi ha eñ aquesta barriada, baixàrem, per un via

-rany un xic perdedor, a retrobar 1'anyorada riera de la Gorga pera
visitar 1'hermosa clotada y el bell saltant de la Foradada, que era
:altre dels principals objectius de la nostra excursió.

Deixant de vista les espadades cingleres d'Ayats y de Cabrera,

RIERA DE.. LA GORGA : LA FORADADA

visitades cent voltes pels nostres excursionistes, ens endinsàrem per
•estreta y pregona fondalada que forma veritable engorjat, pel fons
de la qual corre l'esmentada riera entre esplèndida vegetació y grans
l)enyalars que l'envolten. De sobte, y a l'arribar quasi al peu del ribe-
ral, en un darrer revolt que forma el corriol per nosaltres seguit, ens
trobem a l'enfront d'una meravella natural que •m causa una de les
impressions més agradoses de ma vida excursionista, y la contempla-
ció de la qual ens arrenca a tots crits de joia y de sorpresa. Ens tro

-bem al clot de la Foradada.
Aquest té la forma d'una veritable olla natural, de colossals di-

mensions, formada per un sobtat y ràpid.revolt de la riera que, des-
penyant-se de gran alçaria en vistosa cascada, cau al fons d'un en-
gorjat, forma un llac tranquil y blavós, y s'esmuny corrent avall en
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un retorçament forçat, pera desfer quasi paralelament el seu curs
inicial. Y, com si això no fos motiu suficient pera donar lloc a mil be-
lleses y atractius, allí al peu mateix del estrepitós saltant, a l'altra
bandada de la corrent, la penya, inaccessible per tots endrets, com ho
es el pas de la riera (almenys portant l'aigua que duia en aquella
memorable diada), s'obre naturalment, formant pont y foradada de
grans dimensions y meravellós aspecte. La ploma no pot pas descriu-
re aquella bellesa y l'impressió per ella causada : ni tant sols el gravat
que publiquem, reproducció d'una de les moltes fotografíes que allí
s'obtingueren, pot donar idea de tant sorprenent meravella. L'amor
a la natura, sentiment humaníssim que motiva fervorós culte, se llegi-
tima y •s comprèn en tota sa intensitat al contemplar semblants be-
lleses, demostrant que aquella, sempre agraïda, se complau en ador-
nar-se ab totes ses gales, ajuntant y armonitzant mostres de tots els
seus elements constitutius pera millor agradar y atraure • ls seus ena

-niorats.
Ab recança deixàrem aquell lloc encisador, a propòsit pera que •ls

artistes hi puguin esplaiar llur condició de manifestadors de belleses;
y, atravessant com poguerem la riera y la dita foradada, tornàrem
per ella a sa vora, y, enfilant-nos per sa dreta y costaruda pendent,
pujàrem a la casa de Matavera, dirigint-nos al poble de l'Esquirol
o de Santa María de Corcó, ont entràrem passat el mig-dia.

Se troba, aquest, sentat sobre lliscoses roques, a la dreta de la
riera de la Gorga, sobre la que hi ha antic y pintoresc pont romànic
de cinc ulls. Està format quasi exclusivament per llarg carrer ab ca-e
ses de regular aspecte, semblant al de totes les poblacions d'aquella
comarcada, ostentant portals allosanats ab inscripcions alusives a ofi-
cis, dates de construcció y emblemes religiosos. En la seva iglesia
parroquial, d'alt campanar, dedicada a Santa María, se conserva
una antiguíssima imatge de marbre blanc, força interessant. L'iglesiá
es de grans dimensions, perd d'un deplorable estil barroc.

Aquí podem donar per acabada la nostra excursió y aquesta mal
engiponada ressenya, sens altre motiu escrita que pera acompanyar uns
pocs gravats y recordar passades impressions, tot posant de manifest
que la nostra Catalunya està rublerta de grans belleses naturals, y
que ni tant sols ens cal pujar al Pireneu y a ses altes serralades pera
fruir el goig intensíssim que pot causar-nos y ens causa la llur contem-
plació.

Aquell mateix dia, després de dinar, ens dirigírem de nou y en
carruatge cap a Sant Martí-Ces- Corts, lloc de partida d'aquesta excur-
sió, pera desfer el camí cap a Manlleu y Barcelona, aont retornàrem
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ab el darrer tren, ben contents y freturosos de fer sovintejar les nos-
tres excursions per la catalana terra.

EDUARD VIDAL
Clixés de Guillem de I arnola.

UNA ASCENSIÓ AL MONT-BLANC

Aquesta montanya, de renom universal, es prou coneguda pera
que jo pretengui fér-ne aquí una descripció detallada baix un punt de
vista qualsevol : geòlegs, geògrafs, botànics y alpinistes de mèrit n'han
parlat extensament, y no estaria jo en el meu lloc si volgués ficar-me
en dominis que altres han tractat ab competencia : s'han publicat un
sens nombre d'obres referentes al Mont-Blanc, y d'aquestes n'hi ha
segurament una pila a la biblioteca del CENTRE EXCURSIONISTA DE
CATALUNYA.

Així, doncs, me concretaré a donar compte de com va anar la dita
excursió, sentint molt que les poques disposicions que tinc pera expres-
sar-me • m privin de poder-vos comunicar les sensacions inesborrables
que •m produí aquesta ascensió. Voldria que algú d'entre vosaltres,
montanyenc de veres, de fina observació y dominant la ploma ab més
facilitat que jo, sapigués traslluir per aquestes mal redactades linies
lo que vull dir y no puc, arribant aixís a treure, dels datos que donaré,
una ressenya ben digna del BUTLLETÍ DEL CENTRE, y sobre tot del
magnífic Mont-Blanc.

Y, ara, som-hi :
Desde • 1 principi de l'època en que generalment comencen les

excursions a l'alta montanya, havia ja projectat fer el Mont-Blanc,
però mai podia fixar ab els meus companys la data, ja que •1 temps
semblava haver-se obstinat en esguerrar totes les curses, fins al punt
de que, altres coneixences meves que han provat el Mont-Blanc aquest
any, han hagut de tornar-sen a mig camí; y també, fa unes quantes
setmanes, un senyor de Lausanne hi ha deixat la vida. Tothom ens
aconsellava de deixar-ho córrer per aquesta temporada, puix no hi
havia medi d'arribar-hi; però, malgrat tot, seguiem en la nostra idea,
y sortosament varem poder portar-la a cap sense incident desagradós.

Veient que fa bo desde uns quants dies, y guiant-nos ab el cambi
de lluna, baròmetre, etc., etc., quatre companys y jo, tots del «Club
Montagnard Genevois», decidim sortir; y, efectivament, així ho fem:
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el dissabte dia 20 ens deixem veure per l'estació de Genève-Eaux Vi-
ves, ont prenem el tren de les 7.55 del vespre.

Pera acostumar als alpinistes a familiaritzar-nos ab les penes.
yfatigues de la montanya, la companyía «P. L. M.» ha tingut Patinada
idea de posar al servei de la linfa de Chamonix uns vagons que sols
poden comparar-se ab els de la Companyía del Nord (Sant Joan de
les Abadesses); aixís es que, quan un hom arriba a la montanya, ja
està avesat a les incomoditats y no li ve d'una més o menys. Ab aitals
vagons o boites à roulelles, com els nomenem sempre, fem el recorregut
Genève a Le Fayet, ont hi ha cambi de tren : allí • s pren el tren elèc-
t ric (també de la «P. L. M. »), que porta fins a Chamonix y continúa
durant l'estiu fins a Martigny (Valais-Suiça). Aquests cotxes ja són
més confortables y mereixen el nom de vagons.

Dugues estacions abans de Chamonix, a Les Houches (995 metres),
baixem del tren pera prendre • 1 camí que, passant per bosc, porta a
Bellevue en dugues hores (alt. 1,781 m.) Aquí, a Bellevue, hi ha un ho

-telet, del qual son proprietaris els germans Payot, cèlebres guies que
coneixen el Mont-Blanc per tots els recons, havent estat una pila de
vegades al cim. Són descendents del guia Payot, que tant contribuí
al descobriment de camins o passatges pera arribar al cim.

A la vora de 1'hotelet hi ha l'estació del cremallera que puja desde
Le Fayet pel Col-de-Voza y que hi ha • 1 projecte de fer arribar fins
al Mont-Blanc. Segons sembla a tothom, això no podrà realitzar-se
per complet, puix les regions superiors de la montanya estan tot l'any
cobertes de glaç, y n'hi ha una espessor més que regular (encara no ha
pogut descobrir-se) sense deixar roc al descobert, y; per consegüent,
no hi hauria lloc ont instalar els rails.

Sigui corn sigui, ens trobem a Bellevue, y la qüestió es reposar-
nos una mica de la primera etapa, tot esperant la claror del dia. La
lluna llueix ab tota esplendor, puix precisament aquesta nit fa •1 ple,
no hi ha ni un núvol, y ilumina intensament els pics, agulles, congestes.
etcètera. Que n'es de bonic ! Com plau, aquesta visió ! Un que fos poeta
podria dir-ne quelcom; perd, com que jo no més ne soc pels meus endin-
tres, poso punt, pera passar a lo que fa al cas, pregant-vos me dispen-
seu aquesta digressió llunàtica. Ens aturem, doncs, aquí; y, quan les
primeres lluentors de l'auba • s deixen veure, tornem a agafar l'equi-
patge pera continuar l'ascensió.

Dittrentge dia 21. Com que tenim temps fins al vespre pera arH-
bar a l'agulla du Goúter, no cal que • ns apressem; y, en lloc de pren

-dre • 1 camí que va a Tète-Rousse passant per Les Rognes, prenem el
camí en construcció, per allí ont ha de passar el cremallera de que he
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parlat abans. Anem pujant tot xano-xano, repartint Bon jour y Buon.
giorno per tots costats, puix els obrers de la finia comencen a baixar
pera posar-se a treballar.

De tant en tant se • ns ofereix ocasió de veure copioses allaus de
neu que cauen de l'agulla de Bionnassay a la congesta del mateix
nom, que tenim a nostra dreta. Aquesta agulla •s redreça, per aquest
costat, completament vertical; y, si algun turista • s deixés anar desde

l'aresta que porta al
cim, baixaria rapi-
dament (ja ho crec!)
els 2,000 ms. aproxi-
madament d'alçada
que hi ha desde allí
fins a la congesta.

Tot pujant ens
aturem per ací per
allà, ja pera menjar
un bocí, ja pera cu-
llir cristalls o bé pe-
ra contemplar el pa-
norama en els diver-
sos aspectes ab que
es presenta mentres•
un s'enlaira.

A causa del mal temps d'aquest any, hi ha neu fins molt avall,.
de manera que, tot d'una, el camí que hem pres al deixar la linfa en
construcció, se perd dessota la neu, y hem de continuar tallant dret
pel Desert de Pierre-Ronde fins a trobar una aresta entre aquest y la
congesta de la Griaz.

D'allí seguim pujant, tantost per la varapfie o •1 camí, o per la
neu glaçada, fins a arribar a la cabana de Tête-Rousse (3,167 metres),
situada damunt d'un roc al mig de la congesta del mateix nom, al
peu de l'agulla du Goúter. Prop de la cabana hi ha una mena de túnel
tallat a la congesta, y que •s cuida regularment, pera així facilitar la
sortida de l'aigua que •s deposita al fons (j5oches d'eau), puix 1.'ii de
Juliol de 1892 va haver-hi una terrible inondaci.ó a la vall de Saint-Ger-
vais-sur-Le Fayet, causada per haver-se romput un dic de glaç que
retenia una gran quantitat d'aigua acumulada allí: gradualment.

Aquí, a Tête-Rousse, hi arribem per allí a les onze, y ens hi atu-
rem a dinar fins a quarts de tres. Abans d'anar-nos-en hem de celebrar
consell pera decidir si l'excursió s'ha d'abandonar o, bé si -s-pot conti-
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a dur-nos al cim, una pluja de rocs
veure aleshores el veritable perill de
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nuar, puix se veuen venir uns núvols molt poc simpàtics, que ja co-
breixen el cim de l'agulla; y, com que es el vent del sud que'ns els por-
ta, no tenim confiances de que'1 temps s'aguanti. De totes maneres
prevaleix l'opinió de seguir y procurar arribar a la cabana du Goúter
abans que la tempesta esclati, y, un cop allí, veurem lo que's pot fer:
si fabocontinuarem l'ascensió;
si no, esperarem que'1 temps r
millori, y perxò portem que-
viures abundants. Tal dit tal
fet : anem pujant fins a la vora
del gran couloir (ample de 50
metres aproximadament), que
hem de traspassar, però que és
perillós, sobretot a la tarda, a
causa de les allaus de rocs. A
cada moment se'n veuen cau-
re : y, com que dit couloir està
sempre ple de glaç, baixen ab
una velocitat esfereidora. Per
precaució decidim traspassar

-lo d'un a un, quedant-se 'ls al-
tres a les vores vigilant si cau
res, pera avisar tot seguit y fer
qu.'1 que's trobi en el couloir
pugui posar-se en guardia, ade-
lantar o anar endarrera, etc.
Així se fa, tenint la sort de que
les pedres d'amunt s'estiguin
quietes; però, així que tots es-
tem reunits a l'aresta que ha c
baixa precipitadament, fent-nos
que 'ns hem escapat.

Ab tot això el temps segueix cobrint-se y descobrint -se, bufant
sempre '1 vent del sud, y portant-nos més y més núvols. Continuem
l'ascensió per l'aresta de que he parlat; però devé en certs moments
un xic dificultosa a causa del gebre que de tant en tant cobreix
el roc.

A propòsit del roc, encara que es granit del bo pera la varappe,

com que tot són blocs sense consistencia, s'han de fer una pila d'equi-
libris y càlculs d'estabilitat pera no deixar-nos anar avall ab unes
quantes pedres.
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Ens manca encara un xic pera arribar a la cabana, precisament.
el troç més vertical de l'agulla, quan ens trobem sorpresos per una tem-
pestat de pedra y neu, voltats de boira espessa no permetent-nos
veure més que •1 terrer que trepitgem y la claror dels llampecs, que
cada vegada •s van acostant més y més cap a nosaltres. Esperonats

per les ganes que tenim d'arri-
. - . - bar a la cabana lo més aviat

millor, fem un tour de force, y

per fi hi arribem, ben disposats
r,_ a reposar-nos y ab el conven-

ciment de que hi haurem de
passar uns quants dies, puix e[
cambi de temps havent coinci-
dit ab el cambi de lluna, no 'ns•	
fa pensar res de bo.

•	Són les 7.30: per consegüent
- -	hem empleiat 5 hores pera es-

`` calar l'agulla, o sigui una hora
més de lo que • s posa estant la
montanya en bon estat

_- Dugues setmanes abans, una
caravana ab guies va empleiar-
hi 9 hores, y encara no varen

• poder continuar fins al cim del
-	 Mont-Blanc ! Si ja us dic que

---

	

	 aquest any l'alpinisme ha estat
de pega !...

CABANA DE GOUTER	
La nit ve, y nosaltres, des-

prés de menjar una queixala-
da, anem a dormir, deixant-nos amanyagar perla música dels elements,
que van fent de les seves: el vent, bufant ab tota sa força, fa xocar con-
tra la paret y la teulada de la cabana la pedra que cau; el tro retruny per
aquestes solituts de neu y glaç y rocs... y nosaltres, ben contents d'es-
tar instalats en aquest refugi, res hem de témer dels llamps, puix la
cabana està coberta per tots costats de coure: aixís es que ben tran-
quils reposem en espera de l'endemà, a veure què farà • 1 temps.

Dilluns dia 22. Al llevar-nos veiem que segueix nevant. De pe-
dra ja non cau, y el vent bufa sempre ab la mateixa força que a la
vigilia. El matí • 1 passem molt ensopits, però en havent dinat hi ha
cant, secció literaria, etc. Res: un hom ha de divertir-se com pot ont
la distracció no abunda! Ab tot això, un troç de cel blau se deixa veu-
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re, y un raig de sol entra per la finestra. No sé com expressar 1'alegría
que sentim, puix això •ns dóna esperances pera l'endemà. El vent ja
bufa més calmosament. Sortim una mica, però • ns ne tornem a dintre,
puix torna a cobrir-se. Alternativament el cel se cobreix y descobreix,
y aprofitem els moments en que fa bo pera sortir a airejar-nos, a exa-
minar el temps, a cercar neu pera fer fondre, y també a cercar fusta,
pera fer foc, a la cabana vella abandonada desde fa cinc anys, situa-
da a pocs passos de la nova.

- La vista que •s domina aquí es esplèndida. Hem fet bé de fer
l'ascensió per aquest costat, puix pels Grands-Mulets l'horitzó • s limi-
ta, durant llargues hores, a la pujada que s'acaba al Col-du-Dóme, re-
sultant força ensopit y'-monoton. Els núvols van baixant, y aviat
queda formada una mar de boira sota un cel blau que comença a colo-
rejar-se de rosa y porpra per la banda de ponent, puix el sol se •n va a
la posta. Els núvols també prenen diferents tons de color, y l'impo-
sant Dome-du-Goúter se tenyeix igualment ab els darrers raigs del sol.

Dubto que •1 millor escriptor pogués descriure com se senten
aquests moments de calma després d'una forta tempestat a l'alta mon

-tanya. L'impressió que produeixen es d'aquelles que se senten però
nos poden manifestar: aixís es que •ns estem a la porta de la cabana
contemplant aquest espectacle, sense dir cap paraula, admirant ab
veritable fruició tanta bellesa.

Prenem les nostres dlsposicioils pera la continuacié del viatge
l'endemà, y després de sopar ens en anem a dormir.

Dirnars dia 23. Ens llevem a quarts de cinc, examinem el temps,
y, presentant-se favorable (s'ha girat vent del nord), agafem els tras-
tos, ens encordem, y... amunt! A les sis deixem la cabana, y l'agulla
pera enfilar-nos pel Dome y seguir fins al cim. Desde aquí ja no hem
de trepitjar més roc fins a Vallot y als Grands-Mulets : tot es neu y
glaç. Sort que • 1 vent lia escombrat la neu fresca que ha caigut la vigi-
lia, puix així no • ns enfonsem gens, y ademés no s'han de témer les
allaus.

Boi pujant anem admirant el bonic panorama que • s desenrotlla
a nostres costats. Sols se veuen altes cimes: les valls y els turons estan
coberts de boira compacta, produint l'efecte d'una mar de cotó fluix
ab illes rocoses y congestes blaves que lluen ab reflexes cristallins a la
claror del sol naixent.

Arribant al cim del Dome-du-Goúter (4,33 1 metres) sens presenta
davant la majestuosa massa del cim del Mont-Blanc. Baixem una
mica fins al Col-du-Dome (4,240 metres) y •ns dirigim vers els Rochers-
des-Bosses, ont hi ha la cabana Vallot y ont ens aturem. A poca dis-
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tancia hi ha l'observatori del mateix nom (4,365 metres). Aquesta ca-
bana està en un estat detestable. En primer lloc es petita, y la gent ha
tingut molt poc compte en cuidar-la. Molts, a l'anar-sen, l'han deixada
oberta, y quan hi ha hagut tempestat el vent hi ha fet entrar la neu,
mullant-se tot, naturalment. Pera l'any que ve • n faran una altra molt
millor, segons ens va informar l'arcalde de Chamonix, que havia

anat allí pera aixecar
els plans.

A les deu, despré
'	d'haver menjat lo que
'. ens permet la poca ga-

na que tenim, deixem
els sacs a Vallot y em-

_____________________z;. prenem la puj ada alcim
per les Bosses-du-Dro-
madaire. Realment,
semblen dos geps de
camell que cal pujar ab

:;;`	 una mica de pena; y
després, per l'aresta des

Cinz DEL MONT-BLANC	 Bosses (a una banda
tenim França y a l'al-

tra Italia), arribem en dugues hores al cini (4,810 metres): Aquí, com
que la boira ha anat pujant de mica en mica, no més se veuen alguns
cims de 4,000 metres, com el Mont-Maudit, Mont-Blanc de Tacul, algu-
nes agulles del costat de Chamonix; cap al sud l'agulla de Bionnassay,
Dome-du-Miage y unes que altres congestes, com la de Brouillard, la
de Bionnassay italià, etc.

El cèlebre observatori Janssen ja no existeix : l'any passat va es-
ser el darrer de la seva existencia; y, pera substituir-lo, han construït
al costat una cabana molt confortable, perd que també sofrirà la ma-
teixa sort dintre uns quants anys. En efecte, l'any passat la pujaren:
doncs bé, aquest any ja estava sota la neu, y una brigada d'homes de
Chamonix treballa pera desenterrar-la. Els treballs de fer-la surar vin-
dran a costar uns 600 francs, y, segons sembla, la «Societé d'Etudes
Scientifiques», de París, no estarà disposada a gastar cada any una
suma així pera repetir observacions que ja s'han fet. Si almenys hi
hagués roc pera assentar-hi la cabana! Perd no : s'han fet sondatges
fins a 30 metres, y sempre s'ha trobat tant sols glaç.

L'home que dirigeix els treballs ens reb molt amablement, y ofe-
reix a cadascú una taça de te calent ab alcool de menta y força sucre,
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lo qual ens reconforta. No més estem cosa de mitja hora al cim, y
emprenem la baixada cap a Vallot seguint el mateix camí de la pujada.
El mal de montanya sols dos companys el senten una mica; però tots,
això sí, sentim els polsos batre ab molta força, produint-nos mal de
cap, encara que no molt fort.

A Vallot ens aturem una bona estona pera que •is dos companys
de que he parlat se posin una mica a to, y per allà a les cinc de la tar-

Clizé de M. Rosigcr

GELERA DELS BossoNS

da • ns dirigim cap als Grands-Mulets (3,o57 metres). Un parell d'hores
ens calen pera arribar-hi. Com que a les set ja es fosc, decidim quedar-
nos a dormir aquí pera no traspassar de nit la dolenta congesta dels
Bossons. Ho fem aixís, y ens disposem en primer lloc a sopar. Aquest
el trobem més que excelent : primerament perquè ho es, y després per-
què estem quasi dejuns desde • 1 matí al sortir de la cabana de Goúter.
Després d'això y d'una mica de canturia pera celebrar el triomf (!),
ens en anem a dormir.

Dimecres dia 24. -A les set del matí ja estem altra volta encor-
dats y llestos pera la baixada. Atravessem el lloc nomenat la Jonc

-tion, o sigui 1'unió de les congestes de Taconnaz y dels Bossons; y, en
lloc de traspassar completament aquesta darrera fins a Pierre-Pointue,
ens dirigim cap avall a nostra esquerra, a trobar el cim de la Montagne-

38
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de-la-Cóte pera anar avall per un camí nou inaugurat el dissabte abans.
Baixant per aquí tenim molt bonics punts de vista, puix a nostra es-
querra veiem la congesta de Taconnaz y a la dreta la dels Bossons,
en aquest punt caient, quasi verticalment, com una cascada de glaç.

Arribem aixís als Bossons (poble); y, en lloc de continuar fins a
Chamonix (encara 4 kilometres de carretera), ont res reclama la nos-
tra presencia, decidim quedar-nos aquí a esperar el tren que ha de
dur-nos a Genève. Passem el temps que manca menjant, brindant a
la salut del Mont-Blanc y de la montanya en general, fent comentaris
sobre les peripecies de la cursa, y, lo que no pot mancar, en escriure
postals.

A la 1.30 passa •1 nostre tren. Hi pugem, y a les sis de la tarda
tornem a trobar-nos a Genève tots contents... però vermells a no po-
der més a causa de la soleiada que hem arreplegat allí dalt.

Genève, 28 Setembre 1910.

Clixés de l'autor	 A. CAMPANYA

Probable origen catala de les llegendes del Sant Graal

(Continuació)

EN la seva essència el Graal es una reliquia sagrada (segons uns el
calze que Jesús consagrà, la nit abans de la seva passió; segons

altres es una pedra preciosa y lluminosa) que ha. sigut portada del
cel pels àngels y que's venera en una santa montanya ont hi ha una
confraria de monjos cavallers que custodien aquesta santa reliquia.

El pertànyer an aquesta confraría constitueix el major títol de
noblesa.

Ans .de passar endavant vejam quines circumstancies presenta
aquesta doble significació.

En els poemes originaris, quan el Graal es el calze en el que
Jesús consagrà en el donar sopar ab sos apòstols, se pot dir que la
llegenda -s nacionalitza a Bretanya; més allavors el Graal no 's pot
dir que sigui -1 símbol de la Fe cristiana, contra la que lluita -1 poder
infernal.

Quan representa clarament aquest símbol, el Graal es la pedra
lluminosa portada pels àngels a la terra, y allavores l'acció de la
llegenda se suposa a Espanya en la lluita ab els infidels.

D'aquesta doble significació, bé se'n pot deduir el probable ori-
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gen de la llegenda, que devia ser simplement el d'una montanya ont
se venerava quelcom sobrenatural vingut del Cel y que infondia poder
invencible a sos posseidors, això es, la tradició del nostre Montserrat;
y que'ls poetes del Nord, que estaven baix l'influencia immediata de
les creuades y per la gran veneració en que-s tenien les reliquies de
la Passió del Salvador (autèntiques o apòcrifes) que-ls creuats por-
taven de Terra Santa, atribuissin aqueix poder sobrenatural a algu-
na de les reliquies de les que més relació havien tingut ab la mort
del Salvador (que en uns casos es el calze en que consagrà, en altres
la plata en que Jesús menjà l'anyell ab sos deixebles, y fins en altres
la llança que li obrí • 1 costat, a la creu).

Adeinés, el gran desenrotllament que en dits països del Nord tin-
gueren les ordres cavalleresques, y en particular la dels templers o tem

-plaris, féu que alguns de dits poetes del Nord donessin an els guarda-
dors del Sant Graal una organització idèntica a la dels dits telnplers.

D'altra banda, els musulmans, que creuen en els àngels y que
concedeixen una gran veneració a les pedres, a les que en molts casos
atribueixen poder sobrenatural, se comprèn que atribuissin aquell po-
der, pera ells misteriós, del Montsalvat, an aquella pedra lluminosa,
arrencada per Sant Miquel de la corona que-ls àngels rebels havien
forjat pera Llucifer y que dit Sant Miquel havia portat a Montsalvat;
lo qual no vindria a ser més que la manera com 1'imaginació alarba,
tant amiga de metàfores, podia contar la rebelió dels dits àngels (per
no voler adorar el fill de la Verge María) y el descèns de la dita Verge,
portada pels àngels, ab Sant Miquel per precursor, a la nostra santa
montanya de Montserrat.

Vos crido també ]'atenció sobre la versió, que-s troba en alguns
d'aquests poemes, referent a que aquesta santa reliquia (això es, el
Sant Graal) ja havia estat entre -ls homes, més que se n'havia tornat
al Cel per llurs pecats, fins que un dia els fou de nou tomada pels
àngels; lo qual bé podria ser un record, més o menys confós, de que
aquesta santa imatge de Montserrat havia sigut adorada entre ls
cristians, cosa que està d'acord ab la tradició admesa generalment
avui en dia, de la mateixa manera que, en els primers segles de la
reconquesta, fou admesa la versió de que la santó imatge havia sigut
portada del Cel pel ministeri dels àngels.

Fixeu-vos també en el detall, prou significatiu, de que -1 primer
poema en que -s troba aquesta versió es el Titurel de Wolfram d'Eichem-
bach, poeta que, com després veurem, -està molt enterat de les nos-
tres llegendes, y pera •1 qual el Sant Graal es la pedra lluminosa y el
Montsalvat està situat a Espanya.
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Un cop explicades aquestes generalitats, examinem l'adjunt qua-
dre sin9ptic.

El primer poema que se n'ocupa es el de Cristià de Troyes:
perd aquest poeta, que es per altra banda un excels poeta, no 'n sem-
bla pas gaire enterat, de les llegendes del Sant Graal: res ho prova més
que l'episodi del rei pescador, que, segons ell, jeia pera pescar, quan,
en tots els altres poemes, el rei era pecador y no pescador, y jeia per
causa de la terrible dolencia, conseqüencia del seu pecat.

En un mot, se podria dir ab gran exactitut, valent-se de la dita
vulgar, que Cristià havia sentit campanes y no sabia d'aont.

Res que interessi directament a la Religió significa en el seu poema
la conquesta del Graal, que duu a terme Perceval (els nostres trova-
dors escriuen Persaval, y Cristià escriu Perceval) : es, a lo més, una
aventura piadosa.

En cambi Cristià desenrotlla admirablement y descriu de manera
magistral el tipo del noi completament ignorant y beneit en un prin-
cipi, y a qui 1'experiencia y la seva bona estrella n'arriben a fer un
hèroe incomparable.

De la meva infantesa recordo jo vagament un conte que moltes
voltes m'havia contat la meva mare: el conte del Volaverum o Vola

-verunt, que es un jove beneit que feia al principi les coses tal com li
deien, perd aplicant al primer cas en que -s trobava lo que li deien que
havia d'haver dit en el cas anterior, de lo que resultava que sempre
les deia o feia al revés, y d'aquí les pallices que li donava la gent; fins
que a 1'ultim va agafar enteniment y va fer-les sempre més bé.

Me ve també a la memoria -1 fet de que Wagner compongué -1
seu Sigfrid de la doble font del Sigurt de 1'Edda y del jove que mai té
por, del Jean sans ^ieur (que entre nosaltres es el Joan de l'Os). La
frescor, 1'ingenuitat del seu Sigfrid, depèn, en gran part, d'haver sa-
pigut fer entrar en el seu drama eixa part de la musa popular.

Altre tant se diria que Cristià ha fet ab el seu Perceval, y per
això -1 seu poema té aquesta part d'encís peculiar que tenen les obres
d'autors que han begut a les fonts netament naturals.

L'historia que-ns conta Cristià es la següent:
A una dòna d'ilustre llinatge, a qui li han mort el marit en un

torneig o desafiu y que viu retirada ab son fill en mig del bosc, uns
cavallers del rei Artús se li'n porten aquest fill ala cort d'aquell rei,
y allí, fent-se gran, arriba a ser famós per ses proeses. En una
d'aqueixes correríes va a parar al castell del Graal, ont se venera la
Santa Reliquia; més es llançat d'allí y no-1 volen reconèixer per
1'hèroe que esperen.
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Llavors de nou se'n va pel món a córrer aventures, y va a parar
al castell de Beaurepaire, ont troba a Blancaflor y esdevé son estimat;
més, malgrat l'amor que li porta y que Blancaflor esdevé la seva es-
timada ab totes ses conseqüencies, la deixa, jurant-li que li complirà
la seva paraula de casament un cop hagi assolit l'ideal que'1 porta pel
món, això es, la conquesta del Graal; conquesta que a l'últim pot
arribar a complir matant a l'enemic del rei Pescador y portant-li an
aquest la testa d'aquell.

Aquest es el fons de la narració de Cristià, a la que s'afegeixen
un sens fi d'episodis d'anades y vingudes a la Cort del rei Artús.

De manera que-s pot considerar que han entrat a la formació del
poema tres elements:

i. r Una narració històrica de fets semblants als que acabem
d'exposar.

2. n El conte o contes populars del jove beneit, tal com abans
hem explicat, que es lo que serveix pera dibuixar el caràcter primitiu
de Perceval. (Contes bretons, de Peredeur.)

3 •r Les llegendes de la Taula rodona.
Cristià de Troyes escrigué son Perceval vers 1172, y ens diu ell

mateix que l'escrigué segons lo que havia llegit en un llibre que trobà
a casa del comte de Flandes. Aqueix llibre, segons opina Kufferath,
pels datos que Cristià 'n dóna, probablement estava escrit en llatí y
era d'origen monacal. (Vegi-s Parsifal, pàg. 26 y 32.)

La nostra Crònica de Ripoll, anomenada Gesta Comitum y terme
-nada vers 1140, ens conta l'historia següent:

o Que'1 nen Guifre, — (fa referencia al Pilós) - que havia presen-
ciat la mort del seu pare, fou enviat pel rey al comte de Flandes pera
que l'eduqués; que-1 noi, fent-se lloure, tingué amors ab la filla del
dit comte de Flandes y la posà prenyada, prometent-li que's casaria
ab ella si algun dia arribava a recobrar son comtat de Barcelona; y
allavors, vestit de pelegrí, se dirigí vers Barcelona, ont encara lli ha-
via la seva mare, la que'l reconegué per certs senyals de pèl que tenia
en el seu cos, en llocs ont ningú 'n té (no diu quins són); que allavors
la mare -1 presentà als nobles y senyors del país y acordaren matar l'u

-surpador que havia matat al pare den Guifre, y que aquest el matà
ell mateix ab sa propria espasa (li tallà '1 cap); y que allavors, el noi
Guifre, reunint d'ençà y d'enllà un gran exèrcit, llançà 'ls infidels
desde les antigues fronteres fins més enllà de Lleida.»

Tant si aquesta narració es veritable com si no n'es, lo que sí re-
sulta provat es que Wifret, un cop apoderat del comtat de Barcelona,
llançà '1s enemics més enllà de les antigues fronteres (que ans eren el
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Llobregat) fins més enllà de Lleida, y acomplí ab aquest motiu la con-
questa o liberació del Montserrat.

Després de lo qual se casà ab la filla del comte de Flandes, a la
qual ja havia deixat en estat, segons diu prou clarament la Crònica de
Ripoll.

Res tindria d'extrany que Cristià, com solien fer-ho tots els poe-
tes del seu temps que vivien del favor d'algun gran senyor, hagués
volgut cantar d'una manera novelesca -ls amors d'algun avant-passat
d'aquell senyor, y sobre tot si aquest casament havia tingut lloc em-
parentant ab una casa ilustre, com ho era en alt grau la casa de Barce-
lona, que allavors, en temps de Cristià, regnava a Aragó.

El pare abat Muntadas, en la seva Historia de Montserrat (pàg. 69),
sosté que no fou conquesta, sinó liberació dels enemics que 1'assedia-
ven, lo que • 1 comte Wifred realitzà ab el Montserrat; lo que podria
molt ben ser, trobant-se "1 Montserrat a la mateixa frontera, y sobre
tot després de les revoltes que havien agitat els últims anys a la Mar-
ca Hispànica, que-1 Montserrat, sense haver per això caigut en poder de
sos enemics, se-n pogués trobar voltat per totes bandes.

M'inclino a creure que'l citat abat te raó, y res in'ho fa creure
més (segons diu el document que conta lo de la conquesta o liberació)

• que l'existencia en dita època d'ermites situades en el cim precisament
de dita montanya (<in cacumine . i/sins Montis serrati»), cosa que dífi-
cilment seria certa a haver estat realment dita montanya en poder
dels infidels.

De totes maneres, y fins prescindint de la veritat històrica, ha
existit sempre la llegenda, consignada també en les nostres cròniques,
de que '1 Montserrat havia sigut sempre lliure del , jou sarraí (vegi-s
la Crònica den Pujades, ab el relat més o menys fabulós que ell fa de
la batalla guanyada per Carlemany el dia de Santa Cecilia, llançant
els infidels del castell Marro, del que s'havien apoderat després d'onze
anys de setge), y que sempre, desde 'ls temps primitius de l'Iglesia
cristiana, s'havia adorat en ella a la Mare de Déu, si bé aqueix culte

. prengué un molt major esplendor desde -1 dia de la lluminosa aparició.
Sabut es que aqueix miracle coincidí ab 1'inauguració de la nova

dinastía de sobirans, que ja mai més havia de perdre ni •1 Montserrat
ni la santa imatge.

MANUEL MUNTADAS Y ROVIRA
(Acabará.)
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CRÒNICA DEL CENTRE
OCTUBRE DE 1910

SOCIS ENTRATS DURANT EL TERCER TRIMESTRE D'AQUEST ANY

Residents : Martí Marquès. — Herbert Kelsner. — Arthur Roman Guleflas.
— Juli Muller. — Aureli Aynela. — Enric Boix y Mestres. — Manel Boix y
Mestres. — Rubic Soler y Matas. — Manel Hernández Borràs. — Joan Noncil
y Febrés. — Joaquim Torrent Roig. — Antoni Puig y Soler.

Delegats : Joan Lluís Diez, a Granada. —Francisco Giménez Lombardo,
a Màlaga. — Modest Bombach, a l'Havana. — Agustí Campanyà, a Ginebra.

SESSró INAUGURAL. —El divendres dia 21 va tenir lloc la solemne sessió
inaugural del present curs ab assistencia d'un senyor delegat de l'Excma. Di-
putació Provincial de Barcelona y de varis representants d'entitats y corpora-
cions culturals de la nostra ciutat. Després de llegida la Memoria corresponent
al passat curs pel secretari sortint D. Pere Domenech, nostre president don
César A. Toreas va llegir un magistral discurs que oportunament publicarem.

CONFERENCIA. — El següent divendres dia 28 van reprendre-s les acostu-
mades conferencies setmanals, ressenyant D. Guillem de Barnola la primera
part de l'excursió oficial Al Pallars y Andorra, de la que oportunament dona-
rem compte;

En aquesta primera conferencia va descriure •1 Sr. Barnola l'itinerari
desde Tàrrega a Tremp, La Pobla, Sort, Llavorsí, Tirvia y Arco per les vores
d'aquells hermosos riberals, detenint-se després en l'ascensió a la Pica de Sotllo
o dels Estats, el punt més interessant de l'excursió, quina ressenya continuarà
en la sessió vinenta. La conferencia anà acompanyada de gran nombre de
projeccions fotogràfiques.

NOVES
EL DARRER CONGRÉS DE TuRISn1E. — El Tercer Congrés Internacional de

Turisme, organitzat per la »Federació dels Sindicats d'Iniciativa y de Propa-
ganda Franco-Hispano-Portuguesa», ha tingut lloc a Tolosa (França) durants
els dies del ro al 15 del finit Octubre, tractant-s'hi is següents temes: Trans-
ports, Hotels, Publicitat; tots ben interessants y relacionats ab la finalitat del
turisme modern.

Disposició LLOABLE. — Ho es certament.Ia disposició ministerial que s'a-
caba de publicara la veina França en defensa de les belleses naturals de les seves
montanyes. Se tracta d'una declaració del Poder executiu oferint y disposant
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no donar en lo successiu cap concessió administrativa o industrial que involucri

la desaparició d'alguna bellesa natural, cons salts d'aigua, boscuries, etc. Molt

fóra de desitjar que cosa semblant pogués fer-se en el nostre país.

PELS VINENTS CONCURSOS HIVERNENCS. —Enel moment d'entrar en mà-

quina el present número surten cap a Ribes varis companys de la nostra Secció
de Sports de Montanya pera ultimar tot lo referent a l'organització de la

setmana sportiva y concursos hivernencs que pel vinent Febrer s'hauran de

celebrar a dita vall. Igualment està ja ultimant-se • 1 tiratge del- cartell anun-

ciador, degut al conegut artista y entusiasta company Sr. Llongueras.

SECCIÓ METEOROLÒGICA

ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE VIELLA (VALL D'ARAN)

RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE SETEMBRE

TEMPERATURES (A L'OMBRA)

MITGES MENSUALS I MÁXIMA	 MÍNIMA

8 MATÍ I 8 TARDA I EN 24 LORES I UN 24 HORES

t 00.55	 11 0.92	 z5°.t 'dia 28) 1 2°.5 (dia 24)

Dies serens . .	 8 8 m.
ESTAT DEL CEL.) » nuvolosos. 8 »

» coberts. . ti	 »

HUMITAT RELATIVA	 NÚVOLS

MITGES MENSUALS	 CLASSE DOMINANT

8 MATÍ	 I	 8 TARDA	 8 MATI	 8 TARDA

PRESSIONS BARDBIÈTRIIIES
AO°Y ALNIVELL DF. LAMAR

MITGES MENSUALS^

8 MATÍ	 8 TARDA

76890 mm.	 76855 mm.

4 8t. II Diesdepluia . . lo
O » » de rosada. q

18 »

II	 NUVOLOSITAT

MITGES MENSUALS

8 MATÍ	 1	 8 TARDA

83'07	 1	 80'22	 II NIIIBUS	 NIMBUS 11	 6'o3	 1	 7'48

VENT

TOTAL DE PLUJA MENSUAL. 29'2 mm.	 DIRECCIÓ DOMINANT VELOCITAT; EN 2S

8 SIATi	 8 TARDA	 MITJA MENSUAL

CALMES CALMES	 2o'85 kms.

Nota.— Les mitges se refereixen a 27 dies d'observacions.
J. S. S.

El CENTRE ExcuRSloNISTA ue CATALUNYA y la Direcció del BUTLLETÍ deixen
integra als respectius autors la responsabilitat dels treballs firmats.

Barcelona. —Tip. «L'Avenç »; Rambla de Catalunya. a4.— Telèfon I I S
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