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del

Centre Excufsjoflisti de Citi(iiiiiya

LOS MALLOS` DE RIGLOS

SOTSPIRENEUS D'OSCA

LEs regions sotspirenenques de la provincia d'Osca compreses
entre •ls dos rius, el Gàllego y el Cinca, y que la topografía

ensems que l'historia designen ab les paraules, tant expressives,
de Somontano y Barbatania, no ofereixen, en veritat, un atractiu
sobressallent baix l'aspecte de llur naturalesa, car llur terrer es pla,
o bé rellevat per serres de poca alçaria, de contorns mansois y cobertes
d'erms en els endrets aont les terres fan els conreus migrats o impos-
sibles.

En canvi •1s aimants de l'art poden fer-hi troballes molt dignes
d'estudi. Bé prou que • 1s llegidors d'aquest BUTLLETÍ hauran tingut
ocasió de fer-sen càrrec repassant els treballs que hi porta ínsertats
mon company d'excursions Francesc Carreras y Candi.

Més si • ns situem en aquestes regions, y encarats vers al N.
esguardem llur capçalera, que apareix en llarga serralada extesa de
llevant a ponent, pressentírem tot seguit que en sos replecs ens esperen
sorpreses dignes de la nostra atenció y que les nomenades gorges de

1) Maíl o mzlh (franca), mall (català), millo (castellà). Es un element toponí-

mic molt usat en els Pireneus d'abdós vessants. Ssgons Luchaíre (Eludes sur les ídío-
mes Pyréné'ns), figura aquesta paraula en la llengua vasca, com a genèrica aplicada a

molts noms, com ml-car: mal cor, en el sentit d'altura o montanya. Segons diu Mei-

llon (Esquiase topoeimique sur le vollée di Cauiereis); en la toponimia del país vasc se

troba aquesta paraula en els noms de pobles y montanyes. Així com la radical eúskara

mal, designa turó o vessant d'ell (Umbolt, Recherches). En la toponimia pirenenca apa-
reix ab aquelles variants dialectals susdites. Així: Mail-Arrouy (Baixos Pireneus);

Maíl-Blanc (val] de Barousse); Mail-Gran, Mail- Barrat, Maíl-Pinfa! (vall de Lys);

Mallos d•Agüero, de Riglos y d'lzas (sotspireneus d'Aragó). El Mallo (vall d 0: desa),

Mal! dels Puys (vall d'Aran); cte., etc.
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Rodellar, del Vero, y del Flumen; els Mallos de Agüero, de Riglos
y d'Izas; les coves de Chaves y de Solencio, y tantes altres meravelles
de la natura; proporcionaran al nostre cor montanyenc impressions
verament inesborrables.

Sien, doncs, aquestes curtes notes d'excursionista, la deficient
expressió d'una part d'aquelles impressions, rebudes en una de mes
visites a aquelles encontrades tant ferrenyes, y serveixin de malgirbat
parèntesi an els ben documentats treballs de mon citat company
referent a les comarques esmentades.

La serralada cretàcica de que suara he parlat, creua • 1 centre de
la provincia d'Osca, paralel • lament a l'eix de lá cadena pirenenca y de
l'Ebre. Començant a la vorera dreta del riu Cinca, alça sos vessants
abrubtes en les serres d'Hoz, d'Arbe y de Colungo, delimitant pel N.
el territori històric de Suprarbe o Sobrarbe, y pel mig-dia • ls alts aigua-
vessos de la conca del Vero. Entre aquest riu y l'Alcanadre segueix
una llarga enfilada, vers ponent, de més d'ii kilòmetres d'extensió,
comprenent-hi les serres d'Alquezar, de Sevil y de Barced; y va enlai-
rant-se cada vegada més la seva carena fins a enllaçar-se ab el maciç
de Guara, el pic culininant del qual s'aixeca a 2,058 metres sobre •1
nivell de la mar. Llarg esquenall abraça aquest maciç, que queda li

-mitat en llurs extrems pels dos rius : l'Alcanadre y el Guatizalema.
En aquesta secció s'hi troben les penyes de Ligüerre, ab els mallos
de Izas, semblants an els de Riglos y d'Agüero.

Seguint vers a ponent la carena s'abaixa sensiblement en les
montanyes de San Julián y Santa Olarieta, ont s'obre la pregona osca
del Salt de Roldan, per la qual s'escorre • 1 riu Flumen. Passades aquei-
xes pedregoses montanyes, tornen a pujar llurs cimals en 1'abrubte ca-
rena de Gratal, un dels pics de la qua], de forma cònica, que duu •1
seu nom, s'aboca sobre l'hoya d'Osca, y formen una llarga aliniació
fins a enllaçar-se a ponent, ab la serra de Loarre (1,46o m. en son cim
més elevat). Malgrat trobar-se aquesta serra trencada en sa carena, no
presenta cap solució de continuitat ben marcada, sinó que segueix
vers ponent, y perd son nom pel de Sarsa-Marcuello, coronada per
les penyes de Santa Marina. Aquesta secció de serralada forma la divi-
soria entre les valls de Triste al N. y les de Sarsa-Marcuello y de Riglos
vers el S. Ben diferent aspecte presenten els seus dos vessants; car,
mentres en el septentrional son modelat es suaqment ondulat fins
a pujar a la carena de silueta ben seguida, al S., pel contrari, aparei-
xen trencats els seus vessants per pregons barrancs, dominats per
un eriçament de mogots formant veritables agulles y torres, dits los
Mallos de Riglos, de gran anomenada en tota la provincia. Aquests
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curiosíssims aixecaments, que presenten al descolert llur monolítica
massa de rocosos conglomerats de l'eocÈn lacustre, ofereixen un espec-
tacle verament insòlit y que, recorda • 1 r_cstre Montserrat. Ells, ab
ses enfilades testes, vigilen la corrent de] riu Gallego, que passa besant
llurs escarpades socolades.

No es menys imponent l'aspecte dels vessants a l'altra Y orera del
dit riu y per aquell endret; car la Peña Mazuela, ab les neves escorxades
caients vers 1'E. y sobre • 1 riu s'aixeca a considerable alçaria, rematant
la seva carena ala faisó d'una ciutadela ab cos Lasticns emmarletats.
En els seus contorns hi ha un agcmLolament de puntes (Faregut an els
dels Mallos de Riglos y formant obeliscos y agulles), nomenat los
17anzargos o Mallos de Agüero.

Per fi, seguint vers ponent se troben els alts escarpaments de
les Peñas Melera y Arruel.a, sobre • ls poblets d'Agüero y Murillo
de Gàllego; y, mitjançant la serra Ferrera, de carera uniforme, deia
aquesta llarga serralada la provincia d'Osca, entrant a la de Saragoça
en la punta anomenada dels Tres- Bisbes, ont s'ajunten les tres diócesis
de Saragoça, Osca y Jaca.

Veus-aquí • 1 Lreu esboç de la descripció d'aquesta serralada, tant
important en la provincia d'Osca, com que separa en molta Fart d'ella
les comarques pirenenques de l'alt Aragó, de la regió sotspirenenca y
la terra baixa. No cal ésser gaire observador pera apreciar en l'aspecte
del terrer, el gran contrast que ofereixen les dugues regions que ella
separa; car, així com les comarques del Somontano y Barbatania, ab
llurs toçalets o muclas (com ne diuen en el país) y les baixes serres
aixecant -se de les ondulades conques de conreus (aont se cull el cele-
brat vi del Somontano), són les precursores dels extensos plans de
Violada y els Monegros (terres de Pan llevar, entapiçades per les blin-
cadices tiges dels céreals, quan no pels erms assedegats y polsosos);
pel contrari, part d'allà de la serralada, les comarques del Sobrarbe,
de Sarrablo y de Fiscal, ab llur terrer trencat, cobert de boscuries y
de poblets d'aire ben montanyenc, formen l'avant-sala d'aquella zona
fronteriça, que comprèn les valls de Tena, Broto, Vió y Bielsa, que
són veritables preciositats dels alts Pireneus de l'Aragó.

Passem ara a entaforar-nos pels replecs d'aquesta gran barrera
que constitueix la capçalera del dilatat pla o hoya d'Osca, pera admirar
una de les curiositats ja abans esmentades, que es la que porta •1 nom
ab que s'encapçala • 1 present treball : els Mallos de Riglos.

Sortim de l'històrica Osca (dels monuments de la qual poden
tenir una idea • 1s llegidors d'aquest BUTLLETÍ pels treballs insertats
pel meu company en Carreras y Candi en els números d'agost, setem-
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bre y octubre de l'any rgog), y pugem an el ferro-carril que condueix
a la pirenenca ciutat de Jaca, que es avui l'estació termenal, men-
tres no estigui acabat el traçat del Campfranc y França, ara ja molt
avançat.

Instal • lats en un d'aquells caixons — car de la Companyía del
Nord (de que hauran patit tots els que hagin viatjat en son atrotinat
material), — no discutim si hauria sigut millor sortir abans de les nou
del matí, hora de la nostra sortida d'Osca, car no cal triar en aquest
cas, perquè la patriarcal activitat d'aquella terra, així com la sol-licita
Companyía abans esmentada, no tenen establert, avui, entre les dugues
importants capitals, més que un tren diari d'anada y un altre de
tornada.

Avant, doncs; y a poc a poquet, parant compte de no descarrilar,
anem fent via vers el NO. per aquella extesa planuria d'Osca, que fou
en altres temps regada de sang sarraïna y cristiana, y que avui sols
espera altra mena de regor, y es la que •s perd pel llit del riu Gàllego;
saba perduda, com tantes d'altres, en el nostre país, tant feliç. Per
aquella assedegada plana, despullada d'arbres, ab prou feines hi ver-
degen els blats, arrapats a les esgratinyadures de les aixutes margues
grisenques que encara esperen el treball d'una bona roturadora. Po-
blets ací y enllà, recolzats als repeus de la gran serralada de Guara,
que tanca l'horitzó pel N., són l'única nota de vida en aquell paisatge
ensopit.

Prompte passàrem per Alerre estació de la linfa, en l'andèn de la
qual no s'entrebancaven els viatgers; després Plasencia, y més lluny
Quinzano, Bolea y altres caserius; y, dominant-ho tot, al fons, el cònic
pic de Gratal, en la serra que porta allí aquest nom y que, com he dit,
es continuació de la de Guara.

Nova parada, més enllà, a Ayerbe. En primer terme un munt de
gent abocats a una tauleta, buidant a corre-cuita • ls gots de refrescos,
aigualits ab el contingut d'unes gerres, de les quals me semblà que
no •n sortia res cristallí; y en darrer terme • 1 poble, voltat d'hortes y
arbredes que mig amaguen el casal dels senyors marquesos; tancant el
fons la despullada serra, ab els enderrocs d'un castell y una petita
ermita.

Haviem deixat ja enrera la plana y • ns anavem apropant vers el
N., a la serralada. Baixos turonets ne servien d'avançada, els quals
anaven enlairantse fins a trobar aquella, coberts d'oliverars y vinyes.
Vers el NNE., se troben situats, en mig d'aquelles estribacions, els
primers bastions de la reconquesta cristiana : Puybolea, Sarsa-Mar-
cuello y el gran monument de l'arquitectura militar del xii. è segle, el
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castell de Loarre, que fou el palau del rei Sancho-Ramírez. Ja • n tenen
noticia d'ell els llegidors d'aquest BUTLLETÍ pel treball que hi publicà
anys enrera • 1 comte de Carlet, consoci nostre, a proçòsit de l'esmen-
tat castell.

Finalmente, al cap de dugues hores d'haver sortit d'Osca • s pa-
rava • 1 tren a l'andèn de l'estació de Riglos.

Allí, sense que • m fes nosa la gent, vaig baixar y deixí • 1 tren, que
va partir, esbufegant, en cerca de trinxeres y foradades, fent via vers
la Peña y Jaca. Jo vaig seguir per la via amunt, a peu, sota un sol
aclaparador, refrescant -me en una foradada; després de poc més de
3 kilòmetres y sempre per la via, arribí enfront d'una casilla de
guarda. Allí vaig deixar la via, enfilant -me, a la dreta, per un caminet
que condueix al poble; y, després d'una curta costa, me trobí enfront
de Riglos y dels seus Mallos.

¡Voleu quadro que entri més pels ulls que aquell que • s presenta
desde aquell lloc! A primera vista fa l'efecte de quelcom desproporcio-
nat de linies : sembla talment un clibuix fet de criatura que no té no-
cions de perspectives: es un vessant de montan.ya tacat pel verd çolsós
d'un xamós oliverar per dins del qual contrasten els toquets blancs
de les cases de pessebre del poblet de Riglos. Y no clic lo de pessebre en
sentit de rebaixar llurs proporcions, prou migrades; car allí, yen aquell
lloc, ja hi podrien posar-hi aquells rasca-cels de quaranta sostres de
que • s vanten els yankees, que de segur que quedarien fent un paper
no gaire lluït al davant d'aquells colossals llonguets d'esblanqueït
conglomerat que s'alcen en darrer terme, coneguts per los 11Tallos.

Encaminant mos passos vers el poble, en uns quinze minuts de
caminar vaig arribar-hi. Allí, com que anava ben recomanat pel cacic
màxim de la provincia el senador vitalici D. Manuel Camo, no •m
costà gaire de trobar allotjament; y això que en aquell poble es cosa
difícil, car no hi ha hostal ni parador. D. Mariano Coronas, alcalde de
Riglos y taverner, fou mon hostaler; y tant ell com sa muller s'afa-
nyaren a obsequiar-me, posant-hi tota aquella Lona voluntat de que
es capaç un bon aragonès agraït als favors de la política. Grans mercès
els doní per llur franca hospitalitat, que resultà encara més franca pera
la meva butxaca.

Riglos es un poblet d'unes 65 cases, ab carrers ben costaruts.
Pertany al partit judicial de Jaca y al bisbat d'Osca, arxiprestat
d'Ayerbe. Té agregat, en lo judicial, el llogaret de Concilio, que conté
6 cases. Fou en altres temps, Riglos, un feu dels barons d'Ayerbe, y
modernament possessió del reial monastir de Santa Engracia de
Saragoça.
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Està situat a 76o metres sobre • 1 nivell de la mar. La seva esglesia
parroquial se troba encastellada a la part alta del poblat. Es de fàbrica

moderna y de reduï-
des dimensions, y
coberta ab volta de
poca alçaria. Està

f 4	 1 baix l'advocació de
la Verge nomenada
del Mallo, que • s ve-
nera a l'altar . maj or.
Es aquesta imatge
una talla d'uns o'6o
metres d'alçaria, y
sota la consabuda
paperina de les seves
robes se troba vesti-
rla ab llarga túnica.
Portal Fillet a la
falda, y sembla de
factura gòtica d'è-
poca molt avança

-da. Segons tradició,
fou trobada en un
forat al peu del Ma-
llo nomenat de Pi-
son; y diu aquella
que, al voler-la tras-
lladar, els del poble,
a una ermita prope-
ra, al peu del mateix
Mallo (de la qual en-
cara •s veuen avui
els enderrocs), no
volgué ésser canvia-
da de lloc, tornant-
sen altra volta al

forat; succeint això tantes vegades com s'intentà fer-ho, y conse-
guint-se tant sols portar-la a la parroquial sobre grossos bocins de
la penya ont fou trobada que són els que avui encara li serveixen de
peanya. Es advocada de les pluges, y diuen en el país que també ho
es de les pluges de pedres; car en aquell poble, quan fa vent fort,
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cauen sobre d'ell unes veritables pedregades seques, provinents (le
l'esmicolament del conglomerat pinyolenc de que estan composi -s
els Mallos, no tenint -se record de cap desgracia per aquesta cau -a.

ALTAR DE LA CAPELLA DE SANT MARTÍ

Això sí de cases enfonsades no se n eornptará pas la primera, y, de
bestiar mort, ja n'han perdut el compte.

A 1'esglesia s'hi conserva una altra imatge de talla, provinent
d'una pardina (masovería) nomenada de Carcavilla, que es un notable
exemplar iconogràfic.

De l'antic convent de Sant Martí que existí en el poble, solament
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se • n conserven ]a capella, d'estil romànic, que, situada a la part baixa
del caseriu, presenta encara la nau de pedra d'aparell, orientada de
E. a O., ab sa primitiva porta lateral vers llevant, y decorada per una
llinda ab el monograma de Crist; y l'absis, ab un fris d'escacs sostingut
leer mensules esculturales ab figuretes. A l'interior de la nau, que es de

Los MALLOS, ELS GALOCHOS (EXTREM E.)

mig punt, s'hi pot admirar un interessant altar ab requadros gòtics
representant el patró Sant Martí y passatges de la seva vida.

Aquest poble, malgrat posseir el seu sol format de terres pedre-
goses y de poc fons, fa bones collites de blat, ametlles, vi y oli. La cria
de bestiar, sobre tot de cabres, hi es important. Es abundós d'aigües
d'exquisida qualitat, y conté un bon safareig públic.

L'endemà, acompanyat de mon amable hostaler, vaig anar a
visitar els Mallos : pera això seguírem un caminet que va per sobre •1
poble en direcció ENE., fins a trobar una ampla comarca pels fons
de la qual baixa un barranc gaire-bé sec. A mà esquerra, y a poca dis-
tancia, s'oviren, arrestellats de llevant a ponent, els Mallos nomenats
los Galochos, que són els primers que • s troben a sol-ixent de la serra
de Riglos. Més al E., la serra de que formen part pren una forma unida

44
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y encinglerada, de tons rogencs, y segueix, per les carenes de Sarsa-
Marcuello y de Loarre, vers les de Gratal y de Guara. Els Galochos
presenten formes capritxoses, d'aspecte montserratí y de diverses
dimensions. No obstant, tots ells són d'inferior alçaria que • ls que
segueixen vers ponent, que són els que formen la capçalera del poblet
de Riglos. Entre aquests darrers hi ha • 1 nomenar el Pison, que corres-
pon darrera mateix del poblat, y que es el de major massa, l'elevació

Los MALLOS, ELS GALOCHOS EXTREM O.)

del qual no baixarà de 300 metres, y a plom. El següent Mallo, vers
ponent, afecta la forma d'una colossal agulla monolítica, y porta •1
nom de Firé. Abdós Mallos són inaccessibles per llur cara delmig-dia, o
de sobre • 1 poble. Solament se pot pujar en un altre Mallo, situat a la
dreta del Pison, y encara s'ha de fer pel vessant oposat an el del poble.
Anys enrera, uns joves de Riglos anaren a la caça d'ous de voltors, que
niuen en els forats de les parets dels Mallos. El més ardit, ab ajuda de
cordes, arribà a baixar a un lloc inaccessible a petjada humana y
penjat sobre 1'abim; més, al voler tornar-sen, perdé la serenitat, y ab
ella l'endret per ont havia endreçat sos passos, y • s vegé dificultat
de moure-s. Demanà socors, y els seus companys, en l'impossibilitat
de fer-ho, corregueren al poble, ont se mobilitzà tot el personal dispo-
nible; y ab cordes, y després de llargues temptatives, fou lligat l'atre-
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EL MALLO DE FIRÉ

vit, y içat com una galleda de pou. Jo us asseguro que es espaordidor
el guaitar de boca-terrosa, pel cim d'un dels Mallos, les teulades del
poble, a plom sota d'ell a alguns centenars de metres.

Es realment fantàstic el contemplar, cap el tard, aquells colossos,
quan el sol de posta • ls envia ses darreres llambregades; car, per sobre
de la misteriosa penombra en que queda envolcallat el caseriu y 1'olive-
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rar, se destaquen els Mallos ab llur feixuga massa, que pren llavors
tons rogencs impossibles de descriure. Semblen talment immenses
teieres cremant en honor dels déus de la montanya.

L'alineació dels Mallos de Riglos queda interrompuda vers llur
ponent, per la fonda depressió que constitueix la canal del riu Gàllego,
per ont aquest surt de la regió pirenenca pera desembocar a les planes
d'Osca y Saragoça, delimitant abdues provincies.

Per dins d'aquesta canal natural, hi ha traçada la via-ferrada que
porta a Jaca y que, per consegüent, passa per sota mateix dels Mallos,
que, vistos desde aquella ab el fort escorç ab que • s presenten, fan
l'efecte que vagin a foradar la volta del zenit.

A l'altre costat de la canal del Gàllego tornan a enlairar-se •ls
vessants, com he dit abans, en la Peña Arrueba; ont se veuen, desta-
cant-se de la seva silueta trencada els altres Mallos, nomenats d'Agüe-
ro, inferiors de dimensions an els de Riglos.

JULI SOLER Y SANTALÓ

Clixés de l'autor	 Agost de I908

LES COVES DE RIALP (RIBES)
En aquestes ma-

teixes planes donà-
rem compte d'una
excursió a les her-
mosissimes coves de
Rialp ', que haviem
fet antany, acom-
panyats de l'Albert
Santamaría y en
Gaspar Sala, socis
del CENTRE.

A corre-cuita fe-
rem nosaltres aque-
lla visita, per man-
car-nos temps pera
 en projecte. Em-

CIizé d, G. S.,la

continuar les excursions geològiques que tenien

1) Faura y Sans (Mn. M.) : Excursió a les coves de Rialp ( Ribes) (BUTLLETÍ DEL

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, any XXI, núm. 199, pl. 230-233, agost 191!.)
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però aquella modesta descripció que publicàrem despertà la curio-
sitat dels riberencs, tant aimants de la llur riallera vall; y, durant
aquest estiu, els entusiastes excursionistes germans Eusebi y Emili
Turc, membres de l'Agrupació de Sports y Excursions de Ribes^>
acompanyats d'en Gaspar Sala, del nostre CENTRE, junts, ab laboriosa
constancia y ab els aparells necessaris, s'emprengueren la tasca de
confeccionar un plànol d'aquelles sobiranes cambres, palau de joliues
fades.

Fou llarga y penosa la realització d'aital projecte, per raó de
les dificultats ab que • s treballa per sota terra; emperò ells, ab destresa,
han conquerit lo proposat. Per aquest motiu creiem de justicia la pu-
blicació d'aquell treball, fent honor als seus autors.

El llegidor haurà de tenir en compte la breu descripció que d'a-
questes coves ferem en nostre treball anterior; y, fullejant aquelles
planes, ab aquest plànol a la vista, se farà càrrec de la disposició topo-
gràfica de les mateixes, car la planta hnritzontal y el tall vertical
estan molt ben relacionats en totes y cada una de ses cambres. Hi
estan anotades totes les mides, preses ab extraordinaria exactitut;
y, si bé es veritat que en el total recorregut que s'assenyala apar haver

-hi un lleuger augment d'uns quants metres, es degut a que nosaltres
no entràrem a la lloriguera núm. 4, la qual fou descoberta pels bene-
mèrits espeleòlegs, com també algunes altres dependencies de menys
interés.

En aital exemple, ab que han constribuït a la ciencia espeleolò-
gica catalana • 1s nostres companys, haurien d'emmirallar -se aquells
excursionistes que corren per diferents endrets de Catalunya, portant

-ne datos d'interès pera • 1 coneixement de les entranyes del nostre
terreny. Les belleses soterranies atrauen y fins corprenen, conseguint
entusiasmar-s'hi • 1 que per elles s'admira; per lo qual, si molts nc
prenguessin apunts y •ns els enviessin, prompte tindriem completa
la topografía soterrania del nostre sots-sol, servint-nos pera empren-
dre • ls treballs purament científics. Ja sabem, per experiencia, que
1'extendre plànols ab la perfecció ab que ho han executat els germans
Turc, procurant que les medicions y orientacions siguin ben exactes
matemàticament, es molt entretingut, passant-s'hi molt temps y
requerint-se certa pràctica; emperò, si considerem que pera un home
sol es molt difícil recórrer tota la regió y formar plànols de totes les
coves y avencs, llavors, se fa necessaria una cooperació, acoblant
totes les anotacions d'aquells excursionistes de qui • s rebin comuni-
cacions o que visitin algunes coves. Aquesta obra es meritoria; y en
el cas present, que ha motivat aquestes ratlles, haig de felicitar de
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tot cor el treball que han realitzat els germans Turc, esperant que
no serà aquest l'últim servei ab que generosament obsequiaran a la
ciencia y a la patria.

Durant les gestions de fer el plànol, aquells novells espeleòlegs
pogueren recollir individus cavernícols, sumament interessants pers:
la biospeleología; y, a més de les especies ja citades en el nostra
treball anterior, hi arreplegaren, per primera vegada, abundor de
colembols, que estan pendents de classificació per especialistes ex-
trangers. També trobaren alguns moluscos (Izyalina) en el foris de la
cova, algun escorpí, etc. Tot aquest material l'estem reunint y •ns
servirà moltíssim pera • ls treballs especials que tenim en preparació
sobre la fauna y la flora cavernícoles de la regió catalana.

Volien prescindir de fer repeticions en la descripció d'aquestes
coves, per creure que • l llegidor trobarà més gràfic el plànol que no una
detallada narració. No obstant, transcrivint part de l'article anterior,
rectificaren algunes de les anotacions publicades.

Podem, doncs, donar com a definitiva la descripció següent:
Una gran bauma de 39 metres d'ample es l'amfiteatre de les

coves; y • s dominen com desde una balconada, tots els vessants del
Freser. A la dreta continúen les vies de descàrrega de les vagonetes,
passant per un túnel. En un recó d'aquella bauma passa un rec que
traspassa per sota les vies. En el fons de la bauma es ont hi ha la veri-
table entrada a les coves, que segueixen en direcció al NNE., aixam-
plant-se tot seguit; y les demés boques petites dels recons d'enfront
y de l'esquerra no són més que grutes embrionaries.

En la primera galería dominen les lluiçors crepusculars, que,
temeroses, s'endinsen per aquelles cambres. Aquestes són de volta
continua, sostinguda per dugues gruixudes pilastres de formacions
estalactítiques. Aquesta galería presenta una lleugera pendent, fins
arribar a una gran y espaiosa plaça, en la qual se bifurca la cova. A
l'esquerra, en direcció a ponent, continúa la cova humida y tètrica,
ab abundor de marlets blancs y cristallins que pengen del sostre,
punxaguts y ploraners, y escorrent -se mansoiament l'aigua, que se-
gueix eternament brodant les pedres cantelludes, entoscant-les germa-
nívolamei it.

Se pitja, arrocegant-se per un roca -llis inclinat, fins a arribar a
l'enfront d'un llarg estany ple d'aigua puríssima, ont se sent un
arpeig ariuoniós de les gotes que, relliscant dels marlets, trenquen la
solitut d'aquelles cambres. Serpentejant per un tortuós y comprimit
pas, molt inclinat, que s representa en la secció AB, se passa a unes
altres coves grandioses, per entre grans masses rocoses; havent-hi
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en les últimes clotades una terra esponjosa y negra, en la qual viuen
abundants coleòpters cavernívols, descrits per 11Ir. Jeannel.

Del peu d'aquell roca-llis que deiem, trenca un pas a la dreta, en
direcció al N., pera després dirigir-se més al NE., y continúa la gruta
núm. 3, que, si bé no té gran interès, no obstant, es bastant llarga.
Poc abans d'arribar al final d'aquesta galería, per un trau de petites
dimensions se baixa un xic, continuant per allí la galería núm. 4,
que no es més que una lloriguera descoberta Dels germans Turc.

Totes aquestes cambres són a l'esquerra d'aquella placeta. Per
la dreta continúa la galería núm. z, que haviem deixat abandonada.
Es un corredor llarg, que va en direcció al N., ab un poc d'inclinació
al NE. Baixa ab lleugera inclinació, y el sòl està format d'estanyols
esgraonats; reduint-se ses dimensions fins al fons, on se cola l'aigua,
emperò per ont ja no pot passar el cos pera seguir endinsant-s'hi.

Per la disposició general se veu que aquestes coves estan funcio-
nant per l'escorrement de l'aigua d'infiltració, que penetra per aquells
entrats caliços metamorfosejats, probablement càmbrics y sumament
trencants, que aflora més amunt de les oficines de les mines, sota
Queralps.

El total recorregut d'aquestes coves, que nosaltres haviem dit
que era de 170 metres, prescindint de l'abri' , exterior, devem augmen-
tar-lo fins a 200 metres tenint en compte les mides preses pels germans
Turc, que estan repartides de la següent manera :

GALERIES TOTAL

1 II	 III IV I...	 68'64

t 1'29 9'62	 5'40 3'69 II...	 79'ï0
III...	 29'76

4'S9 9'85	 5'63 5'46 IV...	 22'15
¡2'49

15.64	 9'^3 6'So

5'5 7 8'59	 9'50 6'So 2C0'25-

7'37 11,58	 29'76 22'15
o'o6 8'
5'20  7'04

5'3 8 9'38

6'69 79'70
68'64

El lloc de major profunditat ha resultat ésser de z metres ab
relació a l'entrada de la cova, per raó d'haver arribat un xic més avall
del corredor corresponent a la segona part de la galería núm. i.
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El sostre està a l'alçada de 5 metres en la placeta de confluencia
de les galeríes núm. i y 2. En el restant es de 3 a 4 metres, menys en el
corredors que podriem dir-ne secundaris.

MN. M. FAURA r SANS

A PROPÒSIT DELS VINENTS CONCURSOS 1IIVERNENCS

LA proximitat dels grans Concursos de sports de neu que s'estan
organitzant pel nostre CENTRE EXCURSIONISTA, y l'importan-

cia que • ls mateixos revestiran, fan que sigui d'actualitat tot lo que •s
refereixi a dites manifestacions sportives y els treballs per la nostra
entitat realitzats dins d'aquest nou sentit y aspecte de l'excursionisme.

No més fa tres anys que • s fundà en el nostre CENTRE la seva
Secció de Sports de Montanya, y desde son primer moment va em-
prendre tant ferma volada, que avui per les victories assolides, es
una de les Seccions que donen més lluïment y vida a la nostra ins-
titució. Bé mereix, per tant, que • s dediquin aquestes ratlles (per ser,
com a meves, ben desgarbades) a glosar les tasques per la mateixa
realitzades.

Ab tota sinceritat comencem per confessar que ningú somnià mai
que tant aviat havia de donar resultats tant esplendorosos la seva
creació; y es que semblava solament constituida pera diversió del jo-
vent cansat de seguir les glorioses petjades del nostre CENTRE, de fer
les coses ab metode, ab reglament y profitoses pera la ciencia y pera
la patria; es que semblava constituida solament pera ésser l'esperit de
contradicció vers els hàbits, historia y ideals de tota la vida de l'ex-
cursionisme català, de l'excursionisme dedicat a l'estudi y al treball,
de l'excursionisme exalçat pels extrangers precisament perquè fa
cultura, de l'excursionisme, en fi, que ha contribuït y ocupa •1 primer
lloc d'honor en el desvetllament de la nostra patria. Veus-aquí •1
perquè • ls companys que havien practicat de tota la vida l'excursio-
nisme d'estudi, y no •s sabien avenir ab la paraula sport aplicada a
la nostra tradicional manera d'ésser, semblaven doldre-s dels nous
viaranys que anava a prendre • l CENTRE ab tot y haver-se fundat a
1'ensems la seva nova Secció de Geología y Geografía física.

Però • 1 nostre jovent, que empenyia ajudat pels qui exerceixen
l'excursionisme de passatemps y pels qui cerquen en les excursions
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el descans en llurs quotidianes tasques, no s'avenia tampoc, en absolut
ab la seriositat, ab l'estudi y les aspiracions de l'excursionisme cata-
là: jove, volia també lo que reclama la joventut : alegría, gatzara,
rialles y diversions. Y aixís, entre rialles y gatzara, fundà la Secció
de Sports de Montanya. Y tot seguit la nostra societat se vegé refor-
çada per nombrosos nous socis que • ns coneixien, però que no havien
vingut ab nosaltres per aqueix ambient exclusiu d'estudi y treball
que gloriosament se formà a redós de nostre CENTRE.

I si per un moment va assustar la paraula sport, per lo mateix
que semblava que anava a trencar l'historia del nostre CENTRE, ben
prompte • s vegé, ab tot y les exageracions que • s poguessin realitzar,
lo que podria valer, representar y assolir una Secció formada per l'ele-
ment jove ple d'il • lusions, que a l'estudi associaria l'acció, que a la
cultura intelectual associaria l'educació física, l'educació que no des-
cuiden els pobles forts, els pobles que estan convençuts que trista
cosa es la civilisació si ab ella desapareixen el vigor y la fortalesa;
perquè les civilisacions s'enamoren excesivament de l'imperi de la raó
y de la llei y abandonen el culte de l'imperi de la força, que, en la
qüestió de vida o mort de pobles, es sempre • 1 que triomfa. Per això
l'historia diu barbres als pobles nous, incivilisats, però braus y forts,
que sotsmeteren pobles vells y de civilisació esplèndida, pobles que
moriren perquè estavan acostumats a la vida plascèvola y regalada y
no s'avenien a practicar ni per passatemps la vida de sacrifici, d'acti-
vitat corporal y de perills que •ls hauria habilitat pera la defensa de
1'independencia de la patria, suprema aspiració que ha de tenir un
poble.

El resultat d'aquestes consideracions fou que lo que començà per
semblar dualisme acabà en una compenetració tant forta, que •1
CENTRE, mercès a l'empenta del jovent, pogué tot seguit continuar
aquí l'iniciativa del «Club Alpí» y del «Touring Club» de França, que
consisteix, com es sabut, en organitzar Setmanas de sports d'hivern
pera ensenyar a córrer ab ski als habitants dels pobles que la neu
moltes voltes deixa incomunicats, pera poder contemplar 1'hermosura
de les montanyes quan la neu les envolcalla y adquireixen els paisatges
bellesa encisadora, y pera aclimatar a Catalunya aqueixos sports
d'hivern, a fi d'establir les temporades hivernenques que tant profit
donen a Suiça y altres paratges.

Prou podriem, ara detallar fil per randa tot lo que ha fet la Secció
pera enfortir-se y avesar-se als perills de la montanya y pera assolir
aqueixos últims y hermosos ideals; més an el nostre propòsit bastarà
que • s recordin les vegades que • l CENTRE ha anat ja a la collada de

45
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Toses pera ensenyar a córrer per la neu als habitants d'aquelles roda-
líes quan queda incomunicat Puigcerdà; les vegades que s'ha anat, al
pic de l'hivern, a Ull de Ter y Nuria y al Montseny quan aquells pa-
ratges estan recoberts d'alguns metres de neu; les vegades que '1
jovent, cada dia més fort, més brau y més avesat als perills de mon

-tanya, ha fet marxes de resistencia y ha escalat pics quasi inaccesibles.
I pera que no pugui dir-se que no • s compenetra ab els ideals del
CENTRE, recordi-s també l'arranjament del refugi de la Castanya, ont
se troben comoditats inesperades, pera lo qual la Secció no comptà
ab més que la bona voluntat de la gent. Y recordi-s, finalment, de
manera ben especial, el Concurs de luges celebrat a Montseny, y el de
luges y skis celebrat, l'hivern darrer, a Ribes y a la Molina, en els
quals els èxits sobrepujaren a tot càlcul y a tota esperança.

Tant es així, que bo . serà que passem aquí balanç, d'aquest
últim concurs, no sols pera deduir l'importancia y trascendencia ad-
quirides pel nostre CENTRE, sinó també pera convèncer als qui puguin
creure que ab altres coses de més profit tindriem d'esmerçar les nostres
energíes : com si lo que s'ha conseguit fos poca cosa; com si • 1 CENTRE
hagués supeditat, en aqueixos Concursos, tota sa vida y tota sa his-
toria; com Si '1 CENTRE, en fi, no continués treballant, ab l'estudi,
per la cultura y enaltiment de la patria.

De primer antuvi •s conseguí fer conèixer el nostre Pireneu
a molts que no • 1 coneixíen y que • s feien llengües de la seva grandio-
sitat, de la seva feréstega hermosura y de llurs inconeguts cims y valls,
que competeixen ab els cims y valls pirenencs que són del món ad-
mirats perquè pertanyen a un Estat més patriòtic que • 1 nostre, a un
Estat que • s preocupa de fer carreteres y de repoblar els boscos (que
són els que donen bellesa al paisatge), tot dolcificant les temperatures
augmentant les pluges y deturant la força del torrent desbordat.

Conseguí reunir a Ribes un tant considerable concurs de gent,
que semblava increíble: increíble per lo que costa en la nostra terra
d'organitzar una cosa que imposi un sacrifici personal; el qual sacri-
fici allà era que, poguent estar ben bé a Barcelona, un se trobava a
Ribes patint de fret y sofrint les incomoditats de les fondes, ont
se trobava a l'ensemps molt bona voluntat y un servei esmeradíssim,
però ont hi mancaven els refinaments que a ciutat se prodiguen.
Y conseguí també portar als habitants de Ribes uns quants díes d'es-
bargiment y d'activitat, en contraposició a la monotonía, al silenci
y soledat que allà regnen durant l'hivern. Sens cap diversió d'una
mica d'importancia, y tenint la vida comercial mig sospesa, aquella
bona gent, en l'hivern, es comparable als anacoretes, que han renunciat
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als plaers del món. Per això no es d'extranyar que durant aquells
díes, en que regnà a Ribes la vida activa de l'estiu, s'excedissin sos
habitants en manifestacions de goig y en atencions que • ls excursio-
nistes no sabien com correspondre. Se conseguí, ademés, fer prendre
part en les curses no sols als homes de Ribes, que demostraren llurs
aptituts, sinó. també als homes de demà, als bailets d'avui, que, per
l'entusiasme ab que s'ho prengueren, sobre tot en el maneig dels
skis, fabricats per ells mateixos fan preveure que arribaran a ésser
tant bons skieurs que la comarca no quedarà incomunicada, per més
nevades que hi caiguin.

Y conseguí, així mateix, que • s vegés de manera ben palpable
lo desavinent que es pera aquella comarca, y pera les del Ripollès
y Camprodon, el que tinguin per cap de partit Puigcerdà, capital de
la Cerdanya, comarca separada de les expressades per l'altívola co-
llada de Toses; per lo qual hi va haver qui indicà la necessitat d'apoiar
els treballs que • s fan pera la reforma de la delimitació d'aquells partits
a fi de formar-los en armonía ab les divisions naturals de les comarques
y ab les necessitats del país.

Y, per últim, conseguí cridar poderosament l'atenció vers el nos-
tre CENTRE, per part de molta gent de dins y de fòra de la nostra terra,
que tingueren de reconèixer 1'importancia de la nostra associació, que
s'enteraren de la seva existencia y treballs meritíssims; y motivà la de-
sició per part de la «Fédération Internationale des Sociétés Pyrénéis-
tes», de venir a celebrar a la nostra terra • ls Concursos y Campionats
corresponents a l'any 1912, deixant la llur organització a les mans y
bon criteri de la nostra entitat.

De manera que, en resum, podem afirmar que • 1 CENTRE conseguí,
en aital concurs, fer aimar la natura y treballar per la patria mostrant

-ne llurs belleses, tendint a formar gent robusta y activa, y procu-
rant el benestar de les comarques.

No • s dirà pas, de consegüent, que es poca cosa lo que tant aviat
ha sigut assolit. Tant aviat, sí, perquè l'excursionisme d'estudi hauria
passat més temps predicant el meas sana in corpore sano, predicant
que les races tenen d'enfortir -se corporalment si no volen esdeve-
nir decandentes, y sols de tard en tard hauria aplegat alguns que
altres nous arlalits; adalits, això sí, tant convençuts, tant fervorosos
y estusiastes per aqueix ideal, que per sempre més no haurien reparat
en sacrificis pera fer-lo fructificar. A la llarga la victoria hauria siguts
menys sorollosa, però més positiva. Això cal confessar-ho, ja que la
victoria de la Secció de Sports de Montanya, tot y sa actual trascen-
dencia, no •s dèu més que a l'haver sabut treure la gent de casa y
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portar-la a enfortir-se tot rient y entre gatzara y diversions; obra meri-
tíssima que no s'hauria conseguit d'altra manera y a l'éxit de la qual
contribuí, la novetat y la febre que hi ha avui dia de excercitar tota
mena de Sports. Perd quants convençuts restaran pera l'obra de l'ex-
cursionisme català? Aquesta victoria podría resultar efímera preci-
sament perquè les gentades, les masses generals, més se paguen de
l'exterior que del fons de les coses; que, perquè no hi arrelen el conven-
ciment y la raó, tant els costa aplaudir com protestar, acudir com no
acudir, entusiasmarse com fastiguejar-se.

Per això les victories assolides per la Secció de Sports de montanya
han d'afiançar-se ab fets pràctics que interessin en poc o en molt
a tothom que hi hagi contribuït; han d'afiançar-se ab els fets que cons

-titueixen els ideals de tota la vida del nostre CENTRE, el qual, malgrat
tots els va-y-vens de la política y la manera de ser de la gent, continúa
victoriosament sa via, cada dia més pròspera y activa.

Per això fou digna coronació del Concurs del Montseny, l'arran-
jament del refugi de la Castantya; per això es digna coronació del
Concurs de Ribes l'haver pogut posar el primer graó pera construir
també un refugi a la Renclusa; per això, demà, aprofitant l'entusiasme
que hi ha pels vinents concursos y festes que -s faran, haurem de pro-
curar la reconstrucció d'un monument antic, la publicació d'un mapa
complet de Catalunya (que es el deure més gran que tenim), o fer,
en fi, quelcom que sigui considerat com gesta gloriosa pels futurs ex-
cursionistes : tot això predicant sempre la bondat de la nostra obra
a les gentades que vinguin ab nosaltres, y sempre treballant pera con-
seguir nous adalits convençuts, fervorosos y entusiastes, que • ns aj udin
en la nostra tasca.

La qüestió es continuar organitzant Setmanes de Sports, y que
no • s desmaii en la fe y la constancia de fins avui; fe y constancia que
poden reportar sacrificis pecuniaris, y àdhuc disgustos, a canvi, no
del bri de gloria de que podriem yantar-nos, sinó a canvi de la satis-
facció de veure realitzada la nostra obra.

Continui, doncs, la Secció tantes voltes esmentada, organitzant
excursions de resistencia pera acostumar el cos a les fatigues y a les
inclemencies del temps, y organitzant Setmanes de sport. Y no tant
sols de sport d'hivern, sinó també d'estiu; puix si per una part d'hivern
a hivern hi ha massa espai de temps, y pot, per tant, refredar-se -1
foc de l'entusiasme, per l'altra ¡que suggestiva no fóra, per exemple
una Setmana de sports d'estiu a Uil de Ter, ont se podrien fer arriscats
exercicis y sports de tota mena! Perquè no hem d'oblidar que paral-
lelament a tot lo que acabem de manifestar, la Secció ha d'ésser un
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poderós auxiliar de l'excursionisme d'estudi en quant aquest, per sa
excesiva cultura, se detura davant d'un quasi insuperable perill.

Per això, dita Secció, d'acord ab son títol de Sports de DIontanya,
d'acord en lo que • s llegeix en un follet endreçat no fa molt al «Centre
Excursionista del Vallès, d'acord ab lo que més o menys ha vingut
fent; ha de jugar a l'hivern y a l'estiu, de dia y de nit, plovent o fent
sol, ab tots els perills de la montanya, així • s baixi a un pregon avenc
així • s pugi a un enasprat cimal. La qüestió es enfortir-se o educar-se
físicament; la qüestió es adquirir la serenitat necessaria, la seguretat
de no esfereïr-se quan se trasqui per entre • ls perills de la montanya.

Es d'aqueixa manera que • s completarà •1 nostre excursionisme.
An el d'estudi portarà, el de sport, no solament els datos que aquell
no ha pogut aplegar mai, sinó també • ls nous adalits, que hauran comen-
çat l'excursionisme de sport entre rialles y diversions y acabaran,
sense adonar-sen, per enamorar-se de alguna de les branques o aspectes
del nostre excursionisme.

Y així, els de sport, encara que sigui ab rialles y diversions,
aplegaran grans gentades, que • is altres, aprofitant les ocasions,
ab l'estudi, conduiran al bé y a l'enaltiment de la patria. Que es,
en fi, d'aqueixa manera que • 1 CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
posa en condicions d'assolir pera • 1 nostre poble la sabiduría de les
civilisacions velles y la fortalesa dels pobles nous; dels pobles nous
nomenats barbres, que desconeixíen la civilisació, però que la subju-
gaven.

En els nostres temps, res millor podem fer pera la nostra patria.

JOAN DANÈS Y VERNEDAS

En números anteriors havem ja donat compte dels acords refe-
rents a la celebració d'aquests importants Concursos y festes sporti-
ves, de la data fixada pera • ls mateixos, y dels treballs preliminars
pera la llur organització. Anem ara, a 1'acostar-se les diades en que
aquells tindran lloc, a donar compte del que seran els vinents Con-
cursos.

Corn ja saben tots els nostres llegidors, durant els dies 9, io, ii
y 12 del vinent febrer, fixats pera • ls mateixos, s'hauran de córrer,
a la bonica vall de la Molina, les proves que constitueixen el Campio-
nat Pireneïsta de Sports d'Hivern, que, per acord de la «Federació
Internacional de Societats Pireneïstes», près en el Congrés de Tolosa,



346	 BUTLLETÍ DEL

s'hauran de celebrar, l'añy vinent, en la nostra terra, baix l'organit-

zació del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. Ab tal motiu se
correran en la nostra Catalunya les següents proves y premis : Cursa
de fons pera skis (guies y aficionats), copes Comte de Saint-Saud . y
Eaux-Bonnes; Salts internacionals de skis y Campionat Pireneïsta
de salts (reservat als membres de les societats pireneïstes),copes reial
d'Espanya y Artigues; y les Curses de botis- leighs, ab la copa de la
República Francesa, oferta per Mr. Armand Fallières. Les Curses
militars se correran a la Catalunya francesa, a Montlluís, aprofitant
1'existencia de la guarnició d'aquesta plaça y el desig de contentar la
Secció del Canigó, del «C. A. F.»

A més de totes dites proves y curses, hauran de celebrar-se, a les
valls de Ribes y la Molina, els nostres Concursos anyals . de skis (Cursa
de fons y de velocitat), de luges, de canadiens y de bobs, y les de luges
y skis pera senyoretes, ab les copes Barcelona, Canaletes, Gran Poniol,
Bertrand, Comas, «Reial Associació de Caçadors» y «Atracció de Fo-
rasters», a més de diferents altres premis oferts per particulars, enti-
tats y corporacions, y pel nostre propri CENTRE EXCURSIONISTA DE

CATALUNYA. Hi haurà, ademés, les proves locals de skis y luges (velo-
citat) pera nois y veïns de Ribes, y Concursos de patinatge a dita
població y a Puigcerdà.

Ab lo dit n'hi ha prou pera fer-se càrrec de l'importancia sportiva
de dites festes. L'èxit obtingut l'any passat ab els nostres Concursos
de Ribes, y la circumstancia de corre-s aquest any conjuntament
ab les nostres proves els Campionats Pireneïstes de la «Federació»,
y les copes de S. M. D. Alfons XIII y del president de la República
Francesa, són penyora més que segura de l'èxit y major importancia
que revestirà la manifestació sportiva que està preparant el nostre
CENTRE EXCURSIONISTA.

Aquests feliços pressagis vénen avalats per l'entusiasme y l'ani-
mació que regna entre • ls nostres aficionats, per les noves que •ns
arriben del gran nombre de francesos y espanyols que volen concorre

-hi, y pels preparatius que tant a Ribes com a Puigcerdà s'estan fent
a fi de millor obsequiar y festejar tots els forasters que ab tal motiu
visitin aquelles hermoses poblacions.

El nostre CENTRE EXCURSIONISTA, y la seva Secció especial de
Sports de Montanya, estan portant ja a cap, ab gran decisió y cons-
tancia, tots els treballs de propaganda y organització. Els vistosos
cartells anunciadors y sagells, deguts al nostre consoci Sr. Blanch, y
tirats per la casa Barrat, estan cridant l'atenció per llur bon gust y
corrent profusament entre tots els amics y aficionats d'aquests sports.
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Y, mentres una Comissió especial procura arreglar tot lo referent a
festes, estatges y medis de locomoció, una altra • s preocupa y treballa
en tot lo referent a pistes, reglaments y premis, a fi d'assegurar l'èxit
sportiu d'aquests Concursos. Pera ultimar tots els detalls necessaris,
diferents consocis nostres porten ja fets diversos viatges y excursions
cap a Puigcerdà, Ribes y montanyes de la Molina, y pera darrers
d'aquest mes s'espera l'arribada de Mr. Le-Bondidier, secretari gene-
ral de la «Federació Internacional de Societats Pireneïstess, y del nos-
tre bon amic y antic consoci Mr. le Comte de Saint-Saud, a fi d'ulti-
mar tots els mencionats preparatius y la confecció del programa defi-
nitiu, que tot seguit serà donat al públic.

En el número prop-vinent publicarem dit programa ab tots els
detalls necessaris pera coneixement y guia dels nostres llegidors. Avui
sols ens cal afegir que • 1 nostre jovent excursionista està preparant -se
animosament pera dits Concursos, fent excursions y proves d'entrena-
ment; y que per tota la nostra ciutat comencen les converses animades
y els preparatius coratjosos, precursors del nou èxit que • ns estem
prometent.

CRONICA DEL CENTRE
NOVEMBRE DE 1911

EXCURSIONS Y VISITES

A més de diferents excursions fetes particularment per diversos grupos de
benvolguts consocis, s'han efectuat durant aquest mes diferents sortides oficials

organitzades per les nostres Seccions.
Entre elles cal esmentar les realitzades baix l'iniciativa y direcció de la

Secció de Fotografía, portades a cap durant els dies 5 y 1 9 d'aquest mes ab el fi
de visitar respectivament el monestir de Sant Cugat del Vallès y Sant Geroni
de la Murtra y la veïna Torre Pallaresa.

Abdugues excursions s'han vist força concorregudes, assistint més de vint
y-cinc socis a cada una d'elles, y essent de remarcar la presencia de varies se-
nyores y senyoretes, les quals cada jorn van demostrant més llurs afició y entu-
siasme vers les tasques del nostre excursionisme.

Durant dites excursions s'ohtingueren gran nombre de clixés fotogràfics
ab destí a les col • leccions de l'Inventari gràfic de Catalunya que està formant el
nostre CENTRE EXCURSIONISTA.

El dia 25 del propri mes, y organitzada per la Secció d'Arquitectura, va
efectuar-se la visita al palau del bisbe y esglesia de Sant Sever, de la nostra
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capital, a fi de.veure les obres de restauració y milldra que s'hi han portat a
cap en aquests darrers temps.

CONFERENCIES

UNA EXCURSIÓ ALS ESTANYS DE RIUS Y DE MAR (DE LA VALL D'ARAN A
L'ALT PIRENEU FRANCÉS). — El dia Io, el nostre benvolgut y actiu consoci
D. Francisco X. Parés y Bartra, va inaugurar la tanda de conferencies del present
curs llegint la seva ressenya d'una excursió vers la vall d'Aran, visitant l'hernios a
regió dels estanys de Rius y de Mar, y davallant vers els vessants francesos de
Luchon. La sessió anà acompanyada ab la projecció de diverses vistes fotogrà-
fiques d'aquelles encontrades, obtingudes, en llur majoría, pel propri confe-
renciant.

ARQUITECTURA EXTRANGERA. OTTO WAGNER; OTTO RIETH. — El dia IÓ,

D. Geroni Martorell, president de la Secció d'Arquitectura, va donar una notable
y interessant conferencia sobre dit tema, estudiant les personalitats artístiques
y les obres més afamades d'aquets dos arquitectes, tant coneguts entre • ls que •s
preocupen del modern moviment arquitectònic que arreu se ve operant. Boni-
ques projeccions fotogràfiques acompanyaren la disertació atraient y erudita
del nostre amic.

UNA EXCURSIÓ A L'ALT PIRENEU FRANCÉS Y A LES VALLS DE PAU Y LOURDES.
— Com a continuació de la seva ressenya anterior, el dia 17, el nostre company
DR. Parés y Bartra, va descriure una pintoresca excursió per les altes carreteres
del Pireneu francès, partint de Bagnères de Luchen y acabant en la riallera vall
de Pau yab la visita al renomenat lloc y santuari de la Mare-de-Déu de Lourdes.
Una vistosa col • lecció de projeccions fotogràfiques completaren aquesta bella
ressenya del nostre company.

UNA VISITA AL MONESTIR DE SANT CUGAT DEL VALLÉS. — EI divendres,
dia 24, el soci D. Bonaventura Solà, va donar compte de la visita darrerament
efectuada a dit monument per la Secció de Fotografía del nostre CENTRE. Ab
dit motiu va projectar una seria de clixés fotogràfics obtinguts durant la ma-
teixa, y féu remarcar una volta més la bellesa y importancia d'aquelles his-
tòriques y monumentals construccions.

CONVERSES D'ARQUEOLOGIA

Durant aquest mes han continuat les lliçons sobre Arquelogía que en el curs
passat vingué donant, ab general aplaudiment, el nostre consoci D. Pelegrí
Casades y Gramatxes. Les d'aquest curs aniran dedicades a l'Arqueologia ro-
mana. Veus-aquí • 1 programa-resum de les explicacions durant aquest mes :

Dia 22 de novembre. Conversa CLIII. — Origen y primeres immigracions
d'Italia. — Races primitives. — Pobles civilisadors.
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Dia 29 de novembre. Conversa CLIV. - Opinions sobre l'origen de Roma.—
La ciutat primitiva.— Topografía de Roma en els períodes reial y republicà.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El dia 25 d'aquest mes de novembre tingué lloc la Junta general convocada
pera l'elecció dels càrrecs de tresorer y vocal, vacants per la mort dels nostres
malaguanyats companys Srs. Vintró y Llatas. Sense oposició foren elegits pera
dits càrrecs els nostres amics D. Gabriel Roig y Font y D. Artur Mora.

Seguidament se posà a discussió una proposta referent a l'augment de la
quota anyal a satisfer pels senyors socis del CENTRE, intervenint-hi, entre altres,
els Srs. Canalias, Elias y Juncosa, Galbany, I{aisser, Iiirchner, Maluquer,
Martorell, Pedrerol, Rocafort, Vidal y Riba, y el president, Sr. Torras; y, no
podent-se prendre acord per falta de nombre, quedà pendent pera una altra
ocasió.

NOVA
Ens escriuen de Benasque (alts Pireneus d'Osca) donant-nos compte del

tant desitjat acabament de les obres del pont del Run, sobre • 1 riu Éssera, y de
la darrera secció que mancava fer de la carretera que desde terra baixa conduirà
an aquella pirenenca vall.

El día 13 del corrent fou de joia pera • ls benasquesos, que estigueren de gran
festa ab aital motiu. A l'arribada dels autos del servei públic que han de fer
el trajecte desde Barbastro, s'hi trobaven presents les autoritats y tota la vila,
que is reberen ab aplaudiments y visques.

. L'Ajuntament regalà carn y vi als pobres de la localitat, y els empresaris de
la carretera obsequiaren ab un banquet als enginyers de la mateixa, an el qual
assistiren les autoritats civil, militar y eclesiàstica, així com els forasters que
hi feren cap desde Barbastro, Osca, Graus, etc., en nombre d'uns 50 comen-
sals. L'àpat fou confeccionat y servit perla casa del nostre amic Sr. Sayó, l'arren-
dador del futur refugi de la Renclusa. No dubtem que tant ell com ses diligents
senyora y filles devien lluir-se com saben prou fer-ho.

Donem la més coral enhorabona als nostres amics y bons montanyesos
d'aquella vall per la gran millora que acaben de guanyar y que farà donar un
pas gegantí a l'avenç d'aquella arreconada comarca, tant rica com inexplotada.

Com també •ns hem de congratular nosaltres, com a vers pireneïstes, per
la via que acaba d'inaugurar-se, car facilitarà en gran manera l'accés an aquella
esplèndida vall, una de les més pirenenques d'Aragó y en la qual se troben els
dos maciços més alts de tota la carena : les Maleïdes y els Posets.

El traçat de la via; que suara ha quedat transitable, es per sí sol una excur-
sió escollida; y els formidables congostos del Run, atravessats per la mateixa,
ensems que donen idea d'una de les obres d'enginyería més notables, són una
atracció de les més fortes de tot l'alt Pireneu aragonès. Els paisatges que • s tro-
ben en son recorregut se van succeint sense decaure, fins a arribar ala típica vila.

Benasque té l'esdevenidor assegurat : la concorrencia de visitants comen-
çarà en gran escala a no tardar; y no • s pot dubtar, car, ab sos 1,150 metres d'al-
titut, es una estació climatològica d'altura remarcable. Sos aires purs y sècs,
com filtrats en les altes regions de la seva conca montanyosa; ses aigües, abun-

46
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closes y esterilitzades en les grans geleres de les Maleïdes; y ses boscuries de sani-
tosos abets; la convertiran en una residencia d'estiueig digna rival de la veïna
Bagnères de Luchon.

Y, en la estació hivernal, no cal dir que mereix ésser un centre de sports
tant indicat, com els que tanta honra y profit donen a les viletes de la Suïça
y del Pireneu francès. Els nostres shieurs, sortits ara de casa llur al matí, podran
ja preparar-se l'equip a la nit pera dedicar-se a llur diversió preferida en les
pistes naturals del Gallinero, d'Estós y del Pla d'Estanys, quan no pera arriscar-
se en les grans ascensions dels ports y pics a més de 3,000 metres d'altitut.

Aixís sigui pera major honra y gloria de l'excursionisme català.

SECCIO ME'I'EOROLOGICA

ESTACIÓ METEOROLÓGICA DE VIELLA (\T ALL D'ARAN)

RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE NOVEMBRE

•	

TEMPERATURES (A L'OMBRA)	 FlERBSSIIINS UARUME'PRIUUES

AVYALNIVELLNELAMAR

	

MITGES MENSUALS MÁXINIA	 MÍNIMA	 MITGES MENSUALS

8 MAT[	 8 TARDA UN 24 I1OREs	 k.N 24 bORk.S	 8 n1rll	 TANDA

4°.39	 5.76 	 18".5 (dia 5,	 — 20 . (d'a 11)	 76631 mm.	 766'24 mm.

	

Dies serens	 5 8 m.	 14 8 t.	 Dies de pluja . .	 8

	

» nuvolosos. 25	 »	 7 »	 » de neu
ESTAT DEL CEL.	 » coberts.	 to	 »	 o »	 » de rosada. . 3

» de glaçada. . 4

	

» de gebra . .	 2

	

» de boira . .	 3

HUMITAT RELATIVA	 NÚVOLS	 II	 NUVOLOSITAT

	

MITGES MENSUALS	 CLASSE DOMINANT	 MIVGES MENSUALS

	8 MATE	 8 TARDA	 8 MATI	 8 7'ARI)A	 '8 ^Ip1I	 8 Tp RDA

	

8986	 ^ 8750	 II NIMBUS	 NIMBUS	 6'96	 430

VENT

DIRECCIÓ DOMINANT VELOCITAT: EN 24lORts

	

TOTAL DE PLUJA MENSUAL: 614 mm.	 $ MATÍ	 8 TARDA	 MITJA MENSUAL

» DE NEU	 »	 No s'ha apreciat

	

SSW.	 SSW.	 33'665 kms.

J. s. s.

EI CENrso EXCUKS10NISTA DE CATALUNYA v la Direcció dei BUTLLETÍ deixen
i^ltegra ais respectius autors la res ponsabilitat dels treballs firmats.

Barcelona. —Tip. «L'Avenç »: Rambla de Cataiun ya. 24.— Tel.Uon 115
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