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Centre Exclirsionísta de Catlltlnya

IMPRESSIONS D'UN VIATGE A LA GRECIA'
(Acabament)

L dia 29 de Juny començavem l'excursió per l'interior de la
Grecia. A les set del matí erem a l'estació. En un tren petit atra-

vessem l'Atica, fruint de bells punts de vista de l'Akròpolis atenesa,
•de 1'Himet, del Pentèlic y del Parnes, de linies pures, d'aspecte im-
posant y ple de boscos. Entrem a la Beocia, tota pelada, àrida.

Tebes (ef6at), la Estives dels antics catalans. Al baixar del carril
prenem un carruatge que • ns porta cap a l'antiga Akròpolis o Kadmea,
•que es lo únic que •s conserva de la famosa població d'Edip; y encara,
l'actual, en gran part, no compta gaires anys, per haver estat arrui-
nada diverses vegades pels terratrèmols. Els seus habitants prenen
•cafè tranquilament al carrer d'Epaminondes. Preguntem pel senyor
Kraniotis, advocat, notari representant de la companyía anglesa de
dessecasió del llac Kopais. Ens reb en el seu despa,ig destartelat, ab
uns quants llibres, y de lo primer que'ns fa sabedors es que, pels 3,000

habitants que té la població, són quinze advocats y quatre notaris.
Ab ell, que ja no • ns deixa més, visitem la torra franca de Saint Homer,
havent saludat abans l'efor Sr. Keramopoulos, que viu al costat en
una caseta composta sols de planta baixa y un pis ab dues cambres,
però feta a prova de terratrèmols. Aquest senyor ens ensenya la torra
franca, quadrada, únic reste de l'antic castell ont va estar en Mun-
taner'; y després el Museu, proper a la mateixa, que tot just s'està co-
mençant, essent, perxò, notable per la seva colecció de vasos micè-
nics, relleus, estatues arcaiques, inscripcions (entre altres un discurs

1) Conferencies donades en el CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 'is dies 8
y 15 d'Abril de 1910.

2) Crònica (ed. Coroleu) cap. CCXXXVII, p. 458.
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de Neron en els Jòcs Olímpics), etc. El notari • ns porta a dinar a una
mena de fonda del carrer d'Epaminondes, la principal via de la pobla-
ció, molt típic, ple de botigues com bazars turcs y ab l'arbrat sense
cuidar, que dóna gran frescor al lloc. Val més no parlar de la netedat

de la vaixella, es-
tovalles, etc. ( a
lo que s'afegeix
lo polsós de la
carretera) ni del
dinar frugal, con-
sistent en dos en-
trants y aquest
vi resinat que ve
tant de nou al
que no està ave-
sat a beure-n. En
Kerapoulos com-
pareix més tard.
Quin home més
interessant! Jo-
ve, d'uns trenta
anys tal vegada,
ha estudiat a
Alemanya, co-
neixent -ne la
llengua, lo ma-
teix que • 1 fran-

TEItES : TORRE DEL CASTELL DE SAINT-HOMER	 ces, a demés de
la materna. Ab

ell sostenim una agradable conversa de dues hores seguides versant
sobre la població, sobre l'historia mig-eval de la qual D. A. Rubió li
dóna una pila de detalls que subministren els documents de l'Arxiu de
la Corona d'Aragó, únics, se pot dir, pera historiar la Tebes d'aquella
edat. L'efor escolta ab gran interès; perquè ell, dedicat principalment a
l'arqueología clàssica, no està conforme ab lo que ha fet fins ara un
mal entès purisme arqueològic de passar per alt el període franc. Y
així se dol de que a Livadia, un advocat molt xerraire, sigui parti-
dari d'enderrocar el castell català. «Convé — diu — convé de totes
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maneres que nos porti a cap tal barbaritat : cal que• 1 convenceu de
que bé val la pena de que subsisteixi, desde • 1 moment que gent
vinguda de països llunyans han fet el viatge pera visitar ruines de tal
mena, tant dignes de record, tant nostres com les de la Grecia antiga.^>
A tot això, el notari llegeix pacientment els diaris pera passar el temps,
perquè no entèn la nostra conversa en francès. També parlem llarga-

ment de Catalunya, de la nostra llengua, etc. Tots plegats anem després
a recórrer la ciutat de Kadmo. Per tot s'hi veuen dolls d'aigua. La
població • In fa l'efecte com d'una mena de Queralps més ample y
més pla per lo regular, així com
també més alegre. Els carrers
porten noms històrics de fills de
la ciutat o de 1'encontrada : Epa-
minondes, Pelòpides, Pindar. Vi-
sitem l'iglesia de Sant Nicolau,
que, refeta avui, conserva traces
de l'antiga franca, com una llin-
da del seu interior. Deeprés la
Metròpoli vella, que degué esser
l'iglesia catòlica ont tingueren
lloc les coronacions d'alguns prín
Ceps francs. El seu absis es ante-	 TEBES : IGLESIA DE SANT NICOLAU

ressant, y per tot ofereix restes
de l'igle-;ia de l'Edat mitjana. No gaire lluny hi ha la Metròpoli mo-
derna, de poc interès. Tebes es sèu episcopal, com en temps dels ca-
talans ho era d'arquebisbat.

Continuem el viatge en direcció a Moulki. Pel camí passem a la
vora de la montanyeta Phagas, antigament Sphingion, la cèlebre
sfinx que parla a Edip proposant-li la resolució del terrible enigma.
El país que atravessem té un aire de desolació que impressiona :
tot roca viva; les montanyes nues de vegetació. Més enllà •s passa
per una gran plana ab bastant blat, que recullen una pila de treballa-
dors y treballadores, apilant-lo en garberes y fent-ne munts a manera
de muralles de secció triangular.

Ja a l'estació de Moulki, baixem del carril al moment que • ns ve
a rebre •1 subdirector de la Companyía anglesa de dessecació
del llac Kepais (la ' Avóvu I.oç `ETalcfx z^ç Al iviç Iiw7o1hoç) pera
acompanyar-nos immediatament a l'instalació que tenen a uns vint
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minuts de l'estació. Els anglesos han conseguit dessecar tota aquesta
planura, abans plena de llacunes y aiguamolls que constituïen el llac
Kopais (25o km. q.), alimentat per les aigües del Kephissos (Cefis) y
del Melas y perjudicial a la salut, convertint -la en terrenys conre-
sats, font de riquesa de la comarca. Estan instalats en un lloc ano-
menat Kribba. Tenen algunes casetes a manera de pabellons, molt

JEBES: INTERIOR DE SANT NICOLAU

ben endreçades, nètes, ab tot el confort modern, defensades de tota
llei d'insectes desagradables, en les quals viuen els empleats, y ademés
diversos cossos d'edifici pera maquinaria, etc. Aquest troç de terra
britànica està en mig d'un gran parc ombrejat per arbres plens d'una
aucellada considerable. Qué compon, l'abundor d'aquests animalets
que abans hi havia a la Rambla, ab els de Kribba! Y, sobre tot de mati

-nada, quina manera de cantar y refilar més agradable! Sopem a casa del
subdirector el qual se coneix que estava enterat de la nostra arribada
per haver-li escrit el director, Sr. Steele. Ens fa companyía un altre
empleat anglès. La conversa entre •ls dos anglesos y els catalans
recau tot seguit sobre l'expedició dels almogàvers, en particular sobre
la batalla del Cefis o del Kopais. Els primers n'estan una mica enterats,
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y segurament això • s dèu a una interessant obra den W. Miller
sobre • 1s llatins -a Llevant', que es un gran llibre de divulgació.

A l'endemà matí, a les dèu, tenim un carruatge preparat pera
anar a veure una torra que, segons
el subdirector, podria, esser cata-
lana. Es a una mitja hora, en la
mateixa plassa del Kopais, de for-
ma quadrada, però de cap impor-
tancia : segurament pertany a l'è-
poca turca. De tornada a Kribba,
durant el dinar, ens visiten alguns
grecs, un dels quals, es germà de
l'alcalde de Levadeia (Livadia).
Porten males noves sobre la ti-
vantor de relacions entre Turquía
y Grecia per la qüestió de Creta:	 TORRE DE N oULEI

sembla imminent una guerra ab
la Sublim Porta. Acte seguit se parla de la conveniencia de promoure
relacions comercials entre Grecia y Catalunya.

A les quatre de la tarda. El mateix cotxe del dematí, de dos ca-
valls, molt chic, ens porta cap
a Livadia. Aviat som a la vis-
ta del castell insignificant de
Petra, d'origen turc; lloc cèlebre
en la guerra de ]'independencia
grega, car fou teatre d'una ba-
talla guanyada pels del país
contra •1s mahometans. Anem
seguint la regió del Kopais, ab
molt conreu de cotó. Per lo de-
més, ni un sol arbre que •ns tapi
els raigs d'un sol que estabella.

CASTELL DE LIVADIA	 Sort que de tard en tard trobem
algun d'aquests Khanis (hos-

tals), úniques cases que hi sol haver vora • 1s camins y carreteres
de Grecia. Per fi, pujant a dalt d'una collada, s'ovíra al lluny Li-

1) The Laiins in the Levant, ahlstory ol Jrankish Greece (1204-1566). -- London,
1908.
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vadia, dominada pel castell català, separant -nos de la població una
plana verdejant de vinyes, les de que parlen antics documents.

Arribem a mitja tarda. De primer antuvi prenem possessió de la
casèta: voltada de jardí, que hi té la Companyía anglesa. Una dóna.
que fa de mestressa ja • ns esperava. No triga a arribar l'alcalde, senyor
Jordi Korosos, qui • ns acompanya, tot passejant fins al peu del castell,
a l'entrada d'una gorja imposant, propria del nostre Pireneu. Allà
brollen les fonts del riu Hercyna, que atravessa la població. Un petit

pont turc recorda • 1 de Cre-
mal, de Nuria. Allà hi ha
també la gruta de l'endevi-
nador Trophonios, un dels
grans oracles de la Grecia
clàssica.

Livadia (Ae6aóeía), de
uns 6,200 habitants, està
situada sobre les vessants
de la gorja de 1'Hercyna,
que separa -1 Laphystion
del mont Hagios Ilias, y
té alguna semblança ab la

TORRE CATALANA DE LIVADIA	 població de Ribes, donant -
li certa vida l'aigua abun-

dant, que fa anar una pila de fàbriques. Té dues escoles de nois y
dues de noies, ab un total de 800 y loo respectivament; guarnició
de ioo soldats, escola municipal de música, etc. Molts dels seus habi-
tants van encara vestits a estil del país, per més que • 1 vestit nacional
està pròxim a desaparèixer de tota la Grecia. Els homes, ab la fusta-
nela o bé unes bluses cenyides, que no són més que • 1 pas d'aquella a
la vestidura moderna. Les dònes van vestides d'una manera que re-
corden les turques y mahometanes en general : grans mocadors sobre '1
cap, deixant descoberta la cara, que-ls cauen sobre l'esquena, per la
qual pengen els cabells, recollits en dues trenes. En quant a les cria-
tures, ja van més a l'europea. Això sí, mai deixen de dur les isarouclaia
(sabates ab una borla negra o de color sobre la punta). Res més
bonic que veure, a l'hora baixa, l'entrada a la població de les treba-
lladores que vénen del camp, ab les eines a coll, formant un vertader
exèrcit femení. Y dic treballadores perquè en general solen ser dònes
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les que conresen els camps, llurs jornals essent d'un dragma y mig
(6 rals), que es la meitat de lo que • s dóna als homes.

Havent sopat sortim, acompanyats del petit Nikos, fill de la
mestressa, Elena, originaria de Kreta. Els carrers són completament
a les fosques : dèu esser perquè fa lluna. Al cafè trobem el batlle, el
seu germà y Mr. Gustau Róhrer, fotògraf de l'Institut Germànic
d'Atenes, que -ns ha d'acompanyar en les visites als castells catalans
pera treure-n fotografíes
pera • 1 Sr. Rubió.

Dijous, 24, diada de
Sant Joan. A mig dematí
fem l'ascensió al castell
tota una caravana d'onze
persones, l'alcalde, el se-
cretari de l'Ajuntament,
diversos empleats munici-
pals, etc. Allà dalt, el se-
nyor Rubió, fa una mica
d'explicació sobre l'estada
que hi feren els catalans'.

AUTORITATS DE L.IVADIA
Tothom escolta ab religiós
silenci, solament interrom-
put pel batlle, que dirigeix preguntes pera completar y corretgir una
historia de la població, que acaba d'escriure y que després ens lle-
geix. Està enterat den Muntaner.

A la tornada • ns acompanyen fins a casa passant per carrers
rònecs, de molt color local; tant, que •ns ve de nou veure una se-
nyora vella, ab barret, y alguna noia de familia acomodada vestida
de clar, a l'europea. A casa tenim la visita d'un mestre que pretén
escriure l'historia de Livadia, pera lo qual ve a consultar al meu
company.

A la tarda, en un cotxe que •ns ha preparat aquesta bona gent, anem
en companyía del alcalde y en Róhrer, cap a Queronea. Pel camí,
en la vall de Livadia, un xic enlairat a la vora del camí, s'ovira un

1) Les conferencies del Sr. Rubió y l'article que ha escrit y publicat, ab nom•
broces ilustracions, en l'Anuari de 1908, de 1'elnstitut d'Estudis Catalanse, m'impedei-
xen afegir res sobre aquest y demés castells catalans que varem visitar, ni sobre les
tradicions que encara corren pel pafs respecte als dominadors de Catalunya.
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castellet,.nomenat Karbouni, que segurament dèu esser de construc-
ció turca.

Queronea, avui Kaprena (en català del segle xiv la Cabrena),
es la patria de Plu-
tarc. El nom de
aquesta població se
ha fet cèlebre en
l'historia universal
perquè fou teatre
de la batalla del seu
nom guanyada pe.
Felip II de Macedo-
nia, pare d'Alexan-
dre • l Gran, sobre les
hosts gregues (338

abans J. C.), la qual
inicià la formació de
lo que més tard ha-
via d'esser l'extès
imperi macedònic.
Els tebans aixecaren
sobre les despulles
dels guerrers del ba-
talló sagrat, morts
en defensa de l'inde-
pendencia patria, un
monument funerari:

LLEÓ DE QUERONEA	
el Lleó de Queronea.

Amida 5'5o metres 1
d'alçaria. Trobat a principis del segle xix, fou desfet pel quefe grec
Odysseus, que hi creia trobar no sé quins tresors. Posteriorment se
l'ha refet, y avui se • 1 pot veure altre cop en peu al costat del camí,
tocant a un petit museu que conté diversos objectes micènics, ins-
cripcions, etc.	 1

Domina Queronea un montícol, damunt del qual, en lo que havia
sigut antiga akròpolis, hi ha hagut un castell franc. Més avall se veuen
les restes d'un teatre tallat en la roca.

Abandonem aquest lloc a l'hora en que la gent es a les eres aven-
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tant el blat ab l'ajuda de diversos aparells moderns d'agricultura (que
fan pensar en la proximitat de la Companyía anglesa més amunt
citada), y emprenem la marxa cap a Orkomenos, atravessant nova-
ment la planura del Kopais.

Ja es hora que us recordi, an els que coneixeu la crònica den
R. Muntaner, que per aquests endrets se va donar, l'any 1311, la me-
morable batalla del Cefis o del Kopais, una de les accions més sag-
nantes de l'Edat mitjana, y, que va valer als catalans, triomfa

-dors dels francs, la ràpida conquista del país. Veus-aquí la pàgina,
plena de vida que hi dedica • 1 cronista català :

El duch franch d'Atenes, Gualter comte de Brenda (Brienne),
seguit de 700 cavallers francesos y 24,000 grecs vingué contra •ls
200 homes de cavall y 300 de peu dels catalans trobant -se uns y altres
en un bell pla, prop Estives. (E en aquell lloch havia un partan, e
d'aquell pantan la companya se feu escut... E els turchs e els turco-
ples anaren s-en ajustar tots en un lloch, que nos volgueren mesclar
ab la companya, pensant que nos faes ab acordada pensa dels uns e
dels altres per destroyr ells: e axi volgren estar tots plegats a la vista.
Que us dire? Lo comte, bataylla arrengada, ab CC cavallers francesos,
tots ab esperons d'or e molts d'altres dels pays, ab les gents de peu,
vench vers la companya. E ell mes-se a la devantera ab la sua senyera
e pensà de brocar e va ferir a la companya, e aquells de la companya
anaren ferir en ell. Que •us dire? que• ls cavalls del comte, al brugit
que •ls almugavers faeren, giraren en vers lo pantan e aqui lo comte
caygué e la senyera e tots aquells qui a la devantera vengren. E els
turchs e els turcoples que vaeren que a devers se feya, pensaren en
brochar e de ferir en ells. E la batalla fo molt fort; mas Deus,
qui tots temps ajude a la dreta, ajudà a la companya en tal manera
que de tots DCC cavallers no n'escaparen mas solament dos, que tots
muriren, e lo comte e tots los altres barons del principat de la Morea
que tots eren venguts per destroyr la companya... E axi mateix mu-
riren tots quants homens havia a cavall del pays; e de peu ne muriren
mes de XX milia persones. E axi la companya llevà lo camp, e hagren
guanyada la bataylla e tot lo ducat de Tenes.»'

Orkomenos, petit veinat avui, de gran importancia en l'antigui-
tat, població homèrica, es lo més típic que varem veure en el decurs de

1) Muntaner, Crónica, ed. cit. cap. CCXL, p. 465.
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l'excursió per l'interior de Grecia. Varem veure • 1 tresor de Minyas,
que es una tomba micènica; el convent de la dormició de la Verge y la
font de les Gracies. D'aquesta última s'hi ha d'apuntar una nota
de color local deliciosa. Una pila de dònes en caravana anaven a
cercar-hi aigua. Vestides de mil diversos colors, grans mocadors al
cap, portaven els càntirs, de forma d'àmfora, garbosament apoiats
sobre les espatlles. Y lo que també es curiós es que algunes tenen els
cabells recollits en trenes com riçades, exactament iguals que les esta-
tues arcaiques que haviem vist en els museus d'Atenes. Ens miren ab
molta curiositat, y nosaltres també tot passant entre mig d'elles, que
resten sobtadament mudes. Quant sento que lo avançat de l'hora
nom permeti treure cap fotografía!

A les vuit del vespre som camí de Livadia, que •s distingeix desde
lluny pels llumets de les cases, que guspiregen en mig d'una gran foscor.
A 1'entrar a poblat, uns individus estan ballant un ball turc en una era.

A l'endemà, encara dejorn, dia 25, tenim la visita d'un advocat
de la població a qui ha escrit el ministre de l'Interior la nostra arri-
bada. El bon home •ns demana mil excuses per no haver-nos allotjat
a casa seva; però ha vingut tres vegades a veure-ns y no hi erem. Poc
després deixem Livadia, ont hem sigut tractats com no's pot explicar.
L'amabilitat exquisida d'aquesta gent y son esperit hospitalari sobre-
pugen tota ponderació.

Altra vegada tenim un carruatge a la nostra disposició pera anar
a l'estació de la via ferria, que -s troba a bona distancia. A dos quarts
de dotze som en tren, camí de Lamia. A mida que • s va avançant se
frueix més y més de la vista del macís del Parnas (2,459 m.), de
certa retirada ab el nostre Montseny, y del fons del qual se destaca
la blancor d'algunes clapes de neu. Com més enllà, més interessant
devé • 1 camí. La via passa per un congost entre 1'Oita (montanya de
Júpiter) y el Kallidromos. Es un dels paisatges més bonics que recordo.
El tren va pujant, passant un sens-fi de vegades per túnels oberts en
el cor de rocaces colossals, o creuant, per diferents ponts y viaductes
els torrents que formen les aigües d'aquestes afraus. Desde una consi-
derable alçaria •s veu en darrer terme, entre l'esqueix que separa les
Roques Trakhinianes, la vall de 1'Esperkheios, ont hem d'anar a
parar. Allà baix se troba Lamia. De sobte comença la gran baixada,
y per salvar el desnivell la via dóna una gran volta, tenint als peus
la vall esmentada, ab la mar de Negrepont al fons, a mà dreta.
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Lamia, en llengua vulgar Zitouni (el Citó dels catalans), compta
ab més de 8.000 habitants. Es la capital de la Phthiotida, sèu d'arque-
bisbat, punt important pel seu comerç de tabac, olives, oli, etc., y la
població de tipo més europeu de les que hem visitat d'ençà de la nostra
ausencia d'Atenes. La primera visita es pel naomarkhos (governador),
qui • ns ha de donar permís pera pujar al castell. Ens el concedeix de
bona gana, que ja sabia l'arribada de D. Antoni per carta del ministre
de l'Interior. Vol posara disposició nostra tres policíes : ne tenim prou
ab un sol, es
clar, que • ns	 —	 TT

acompanyi pe- ,'1

ra l'entrada. Y
veus-aquí que
ens compareix
l'home, armat y
tot ab fusell.

La fortalesa
catalana, cons-
truida damunt
d'aparells poli-
gonals, ofereix
tot l'aspecte de
un d'aquests
castells que so-

ROQUES TRAIiIiINIANEScaste
vint veiem en
publicacions y histories de les Creuades. Desde dalt la vista s'extén
sobre una gran extensió de terra y sobre la mar que rodeja l'illa de
Negrepont. El lloc de Les Thermòpyles, inmortalitzat per l'heroica
mort de Leonides, s'ovira també, tocant al golf Maliac.

L'hotel ont ens allotgem (y 'ns hem mirat molt en triar-lo) es
d'aquests que •n diuen de la sòn (úEvoao7 iov roú ú,rvoú), perquè
no serveixen més que pera dormir-hi. Està relativament bé, encara
que molt primitiu. Aquest es un dels problemes de més difícil resolució
en un viatge per l'interior de la Grecia.

L'endemà, dia 26, seguim, vall de 1'Esperkheios amunt, cap a
Neopatria, altra etapa de l'excursió. Com sempre, ens acompanya •1
fotògraf Mr. Rohrer, home simpàtic y servicial a tot ser-ho. A mig
camí •s troben els banys d'Hypati, d'aigua corn la de la Puda de
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Montserrat, a la vora del riu, entre jardins més o menys ben cuidats
y en mig de grans plantacions de tabac. Grandioses montanyes donen
llurs aigües al riu Ellada (aquest es el nom català), enfront l'alt Tym-
phrestos; a mà-dreta la serralada del Othrys, que recorda • 1 nostre Bas

-segoda; y a l'esquerra 1'Oita olímpic, en una de les estribacions del
qual s'alça enlairada l'actual Hypati (antigament Hypata), que durant
l'Edat mitjana portà • 1 nom de Neo /atrio o la Patria.

A judicar pel seu aspecte actual, ningú diria que aquesta població
liagi tingut certa importancia en els temps de la Grecia, antiga, ni
encara que ab els catalans fos cap de ducat y sèu arquebisbal. La nostra
arribada es un aconteixement : pertorbem la dolça tranquilitat dels
pacífics habitants que estan a la plaça, al voltant de les taules de
cafè, ab la mandra del Poble gris. Un cop realitzada la visita a lo poc
que resta del castell català, ens esperen al poble quatre mestres,
sabedors de la nostra vinguda per l'escriptor Sr. Lambros, que • ls ho
ha escrit. Ells ens ensenyen la capella de Santa Sofía, que conserva
algun record d'una iglesia bisantina, y la més important de Sant Ni-
colau, ont se conserva, com joia de gran valor, una copia, del xviii
segle, d'un episcopologi de Neopatria; y enteren al Sr. Rubió y Lluch
de tot lo que saben dels catalans, segons fonts populars.

A la tarda desfem lo avançat durant el matí. Pel camí •ns creuem
ab gent que tornava del mercat de Lamia, tots ells extranyament
vestits, sobre tot un parell de matrimonis : elles ab una llei de mante-
llina posada ab molta garbositat; ells amagats sota unes capes que•ls
donaven l'aspecte com d'un ós.

Al tornar a esser a Lamia s'estava donant una conferencia d'as
-tronomía en un cafè de la plaça principal. Es l'hora en que comença

a veure-s gent d'indumentaria europea passejant pera prendre la
fresca. Això fa cert contrast ab un parell de carrers de tipo completa-
ment turc : les cases ab eixides de fusta; llurs taulades sortides cap
enfòra. unides de banda a banda per grans teles que priven el pas
dels raigs solars. Són el principal centre de moviment, lloc de mercat,
animat per la cridoria de compradors y venedors de fruites y tota
mena de queviures.

Dia 27. Ens despedim de l'amable nomarklaos, el qual ens convida
a casa seva a prendre no sé quina confitura ab alguna beguda al dar-
rera; obsequi que s'estila oferir als visitants en totes les visites, tant
als pobles com a la capital. Vol una vegada més posar a la nostra dis-
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posició uns guardies que •ns acompanyin, com ho havia pretès pera

l'anada a Neopatria.
Novament fruim, desde • 1 carril, dels paisatges esplèndids en

mig de les montanyes colossals de dos dies abans. Desde l'estació de
Bralo seguim en carruatge a Gravia, petita població grisa. En un
khani de la carretera bebem aigua pera no perdre • 1 costum. Dies hi
ha hagut que ho hem fet dèu o dotze vegades. Se sol acompanvar el
líquid refrigerant prenent abans el lokoumi, pasta dolça, feta de mel,
farina, sucre, etc.; una de les coses més característiques de Grecia.
Y se serveix lo mateix en mig d'una carretera que en la sala d'espec-
tacles d'un teatre d'Atenes : en els entreactes sentireu cridar el
Aoioiu.l xal vEgo (lokoumi y aigua), igual que a la plaça del poble més
arreconat.

Continuem el camí vers Amphissa, en carruatge, nosaltres tres en
companyía d'un jutge y d'un comerciant. La carretera, que es prou
dolenta, puja amunt amunt en ziga-zaga pel Pareas, que cada vegada
ofereix paisatges més sorprenents : fondalades colossals, boscos fron-
dosos y alguna que altra roca montserratina en mig de solitut comple-
ta. Després d'un parell d'hores parem de pujar, passem la carena, y
comença ràpida la davallada, tenint a mà esquerra y enfront les mon

-tanyes que rodegen la població, sobre tot l'alt Kiona (més de 2,000 m.),
y el golf corinti; y, de l'altra banda d'aquestes, les serres del Pelopo-
nès. La visió d'aquest grandiós panorama de montanya •m dóna
gran alegría, me corprèn : ni tant sols sento l'incomoditat ab que
vaig assegut en un cotxe en el qual a-,.em cinc persones, carregades
d'equipatges, en lloc de quatre. Y es aleshores que vénen al meu record
les montanyes de la meva terra, y, no sé com, canto interiorment les
cançons de les Regalades del Canigó.

Sols hem trobat un o dos klaanis fins a arribar a un poblet a lo
més fort de la davallada : una mena de Setcases, que atravessem en
mig de l'admiració dels pocs que • ns veuen. Seguim més avall : passem
pel costat d'unes rudimentaries capelletes que hi ha de tant en tant
vora • 1 camí (a la vista de la Panagia o estampa d'altres sants que allí •s
veneren, se senya • 1 nostre company comerciant, tres o quatre vegades
seguides, a la manera cismàtica), y sense adonar-nos-en ens trobem
en ple oliverar, que omple tota l'antiga vall crissea, fins a la mar. En
mig del pla fosc verdós de les oliveres, se destaca, blanca y graciosa.
l'Amphissa, antiga capital dels Locris occidentals (en vulgar Salona),
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la Sola catalana, avui població de 6,000 habitants, capital del domos

de la Phokida.
La nostra arribada té tots els aires d'entrada triomfal si • s consi-

dera la munior de persones de totes edats, particularment infants,
que • ns-e surten a rebre. Es dia de festa, de manera que tothom es al
carrer; les botigues són tancades, y arreu els vestits de festa deixen
entreveure la població moderna, que ha perdut gairebé del tot la fi-
sonomía propria. Posem en un mal hostal que porta • 1 pompós nom de
EavoóoXeiov Tcov çev&v (hotel dels extrangers) que es el millor, indub-

tablement, tenint en comp-
te les gestions que hem fet
ab els companys de viatge.
No sé com deurien esser
els altres que hi pugui
haver: lo que es aquest no
respirava gens la netedat.
Sols donaré un detall pera
no copiar lo que consigna •1
meu dietari (fóra una expli-
caci3 massa vulgar). L'en-
demà matí, el sol ens va
sorprendre, an els dos ca-

VISTA DESDE 'L CAMÍ DE DELFOS	 talans, prenent la fresca :
no •ns havia estat possible

aclucar els ulls de cap manera, y no trovàrem altre remei que sortir al
balcó pera fugir de certes incomoditats. Haviem tingut temps sufi-
cient de contemplar ben bé l'estelada en nit de plena calma, sols
interrompuda de tard en tard per 1'esquelleta d'alguna ovella que
corria pels defòres y pel parlar sense solta d'un devot del déu Bacus.
A punta de dia desfilaven per davant de casa •ls treballadors que
anaven al camp. Aquell dia varem comprendre • 1 gran favor que•ns
feren els anglesos hostatjant -nos en llurs cases durant tres nits segui-
des, y mai com alesliores hem sentit tant a faltar la protecció de la
Gran Bretanya.

Era dejorn que pujavem al castell català objecte de l'excursió a
Amphissa. Mentres Mr. Rbhrer, el fotògraf, feia • 1 seu fet (havia tingut
més sort que nosaltres durant la nit), ens compareix tot-d'una •1
geniu.s ¿oci del poble, Sr. Sturnaras, metge, que per espai de tres
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hores demostrà • 1 seu coneixement de tot lo que diu relació al castell,
a Amphissa y al folk-lore local.

A mitja tarda deixem la Sola despedint-nos den Róhrer, que ja

havia acabat el seu comès. Anem en carruatge, seguits de dos policies

de cavall que posa a, les nostres ordres el governador a pesar de les

DELFOS : GORJA DEL PLEISTOS

reiterades instancies de que no cal una escolta semblant. Atra-
vessem a lo llarg un grandiós oliverar y a mig camí d'Itea trobem
al nostre pas una caravana de camells que fan la travesía d'aquest
port a Amphissa. Són restes de la dominació turca. A Lamia també
n'haviem vist. Deixant de banda • 1 camí que condueix a Itea, fem
una nova ascensió al Parnas. A mida que •s va pujant se domina
més y més la vall que s'acaba de deixar; després la costa del golf de
Corent, y aquest, que presenta l'aspecte com de dos llacs. Aviat
deixem endarrera • 1 veinat de Kryso, els habitants del qual ens creuen
uns personatges a judicar per l'escolta que • ns segueix. Hem assolit, fins
ara, els 233 metres sobre -1 nivell de la mar; però encara • ns manca pujar
molt més. Es l'hora baixa, se sent la remor d'esquelles : ramats de ca-
valls y cabres pasturen per aquells endrets. Som en plena naturalesa.
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Més amunt encara, se troba • 1 poble de Kastri, o sigui • 1 Delfos
(Delphoi) modern. Antigament ocupava • 1 lloc ont s'han fet les cèlebres
excavacions. Mercès a un crèdit de 750,000 francs votats pel Par-
lament francès (2892), que va permetre l'expropiació de totes les
cases, fou traslladat l'emplaçament a fi de poder desenterrar les
ruïnes de l'antic oracle; treballs que ha dut a terme l'Escola francesa
d'Atenes.

29 de Juny, diada de Sant Pere y Sant Pau. Desde l'hotel d'Apol
Pythi (bastant regular), a més de 5oo metres se domina • 1 mateix pai-
satge de que varem disfrutar al pujar, afegint-s'hi la gorja colossal
del Pleistos, que forma la montanya a nostra esquerra, donant abric,
en situació incomparable, voltant -les de ciclopies roques, an aqueixes.
ruïnes sagrades. No es extrany que • ls grecs l'escullissin pera bastir -hi
un dels santuaris més coneguts : l'oracle famós que tots coneixeu de
nom per la lectura dels clàssics o per l'historia. Y, veritablement,
pocs llocs hi pot haver, com aquest, que convidi tant al recolliment
y a la contemplació de les meravelles creades. Delfos, com diu l'Ho-
molle, es un dels més bells punts de la Grecia, que ofereix tot el mis-
teri, tota la grandesa y tot l'esglai de lo diví; y, després de l'Akropo-
lis d'Atenes, es la vista de Delfos que reserva al viatger les més fortes
impressions' .

Dejorn visitem la font Kastalia (nom que tampoc vos serà
nou), oberta en una clivella que separa les roques anomenades Plaai-
driades (resplendents), d'uns 300 metres, altes y d'aspecte pirenenc.
La seva aigua servia pera les purificacions y usos sagrats.

Un xic al SE. de la Iiastalia, hi ha, en una terraça, el santuari
d'Atena, dit la Marmaria. Se compon, començant per 1'E. del
temple d'Atena Ergané (treballadora), dòric, perípter, exastil, del
segle vi o principis del v abans de J. C., ocupant el lloc d'un de
més antic arruinat per roques despréses del Parnas; del Tlaolos,
temple rodó en marbre, de la fi del segle v, che linies delicades y d'una
gran finura, essent una de les meravelles del Delfos; del temple
d'Atena Pronaia (guardadora del temple), dòric, perípter, etcètera.

Sortint de la Marmaria pujant cap a l'O., se guanya •1 lloc de
Gimnas (segle iv), ont els atletes exercitaven llurs forces abans de
prendre part en els jòcs y lluites de l'Estadi. D'un cantó hi havia un

1) FougFres: op. cit., p. 234.
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pòrtic klayslos, ample de 7 metres, y més avall la Palestra, les termes,
piscines, etc.

Y anem a la part més interessant de les ruïnes dèlfiques. Procura-
ré donar a grans trets una idea lleugera de lo més remarcable. No es
aquest el lloc, ni es propòsit meu, de seguir pas per pas y d'un a un
tots els monuments : hi hauria materia a tractar en diverses confe-
rencies; tanta es l'importancia de l'antic oracle.

El Hieron d'Apol Phyti forma un clos o temenos, en forma de tra-

DELFOS : VISTA PARCIAL DE LA MARMARIA

peci, de 200 per 130 metres, rodejat de murs ab diferents portes, en la
pendent de la montanya. L'entrada principal es pel costat E. La Via
Sacra, que ve de la font Iiastalia, va pujant en mig dels diversos mo-
numents votius bastits per les rivalitats de les ciutats o estats grecs.
Poques coses de l'antiguitat clàssica produeixen una impressió tant
fonda com aquesta triomfal via, sols comparable a la de la Ciutat
Eterna passant pel mig del Forum romà y al costat del Palau dels
Césars. Y encara la de Delfos porta l'aventage en els seus monuments
en marbre, y en la seva situació esplèndida y única en mig d'una
naturalesa sublim per lo grandiós y feréstec. No sé les hores que hi
vaig passar, però confesso que per sortir-ne ben enterat caldria una
temporada.

8
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A continuació segueix la llista d'alguns dels monuments que
s'alcen a banda y banda de la Via Sacra (molts estan colocats damunt
de petits terraplens pera salvar així les pendents) : Toro de Corcira;
ex-vot dels Arcadis; idem d'Egos-Potamos, consagrat pér Lisandro,
l'any 403, després de la victoria sobre •1s atenesos y que formava un
rectangle ab 37 estatues de diferents déus y capdills; el d'Argos,
aixecat pels messenis pera eclipsar l'anterior, contenint estatues dels

}
r ̂ !

DELFOS: HIERON n'APOL PHYTi

reis d'Argos. Aquestes construccions se troben, un cop s'entra, a mà
dreta. A l'altra mà, l'ex-vot de Maraton, consagrat per Atenes des-
prés de la gran batalla del mateix nom guanyada als Perses (490).
Hi havia estatues degudes a Fidias, segons en Pausanias. Tresor dit
de Cnido, en marbre, edícol jònic del segle vi restaurat en part en el
Museu.

La Via Sacra volta cap a mà dreta, es a dir, vers el NE. A la
seva banda esquerra, el Tresor dels Atenesos, aixecat després de
Maraton. Ha sigut refet per Mr. Replat baix la direcció de Mr. Ho-
molle, fa uns cinc anys y mercès a una subvenció de 35,000 dragmes
votats pel municipi d'Atenes. Constitueix un petit edícol dòric,
pròstil, in antis. El seu fris estava decorat per no sé quants triglifs
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y metopes representant les gestes d'Hèrcules y Teseu. En els murs

s'han trobat una pila d'inscripcions, entre elles dos himnes a Apol,
acompanyats de notació musical, coneguts a Barcelona desde les
memorables funcions del «Teatre Intimo. Segueixen el Bouleuterion,
seti del Senat dèlfic; el Santuari de la terra y de les Muses, l'ex-vot
de Naxos, el pòr-
tic dels atenesos...
Altra vegada volta
el camí, assenyalat
per grans lloses en	 : _
extrem rellisquen	 ,,	 r"
tes, passant arrani 	 ," ¡; -'
bat a la terraça

,, -	 t

del temple d'Apol, 	 '
aguantat per un
mur poligonal no	 - ,.	 ;.,' ...	 A 1

4	 .1.

tabilíssim, ab i	 '. _
a

ns-..
cripcions. A mà
dreta •1 Tres-peus	 s ,
dels Plateus que	 _" z 
consistia en una	 -	 : ;J LL

columna de bronze
daurat que forma 
va tres cossos de
serp, sobre • 1s quals	 DELFOS : TRESOR DELS ATENESOS

eren gravats els
noms de trenta-un pobles que havien tingut part a la victoria
guanyada pel general Pausanias sobre l'exèrcit persa (any 479). Al
damunt estava • 1 tres-peus d'or, robat pels phocis en el segle iv
abans de J. C. Després el carro dels rhodians.

S'arriba, per fi, a l'explanada superior del santuari. Lo primer de
tot, a l'entrar-hi, el gran altar d'Apol, ofrena de Chios; a la vora, el
monument de Prusias, rei de Bithynia, y el de Paulus Emili, que • s guar-
da restaurat en el Museu. El temple d'Apol Pythi era dòric, perípter,
de 6o per 24 metres, sis columnes de fatxada, vint-y-cinc als costats
y dues entre les antes del pronau y de 1'opisthodomos; l'estylobat, de
tres graons. Lo que resta avui es del temple del segle iv, que vingué a
substituir-ne dos d'anteriors. Ha sofert no poc pels terratrÈmols y en
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l'època cristiana. En l'angle SO. se veu lo que era casa de la Phytia.
Al costat del temple, el monument dit la Caça d'Alexandre, cori-

sagrat vers 320 per Crater, que havia salvat al gran conquistador
lliurant -lo d'un lleó en una cacera. A mà esquerra d'aquest, una escala
condueix al Teatre (segle iv), situat a la vora, a 600 metres sobre •1
nivell de la mar. La seva capacitat era d'unes 5,000 persones. Estava
construït ab pedra del Parnas, en punt que dominava tot el Santuari.
Pujant un xic s'ateny l'Estadi al lloc més alt de la ciutat antiga.

DELFOS : RESTES DEL TEMPLE D'APOL PHYTI

L'amplala de la pista era de 25 á 30 metres; la llargada, de 178. Hi ca-
bien 7,000 espectadors.

Una de les particularitats més dignes d'esser remarcades de
l'Rieron d'Apol Pythi, es el seu caràcter de vertader arxiu, monumental
y epigràfic de tota la Grecia. La vista dels diversos monuments, pre-
sentalles, ex-vots, evoca en la memoria •1 record dels antics estats
grecs, de les lluites, de les victories y de llurs personatges. Les inscrip-
cions, abundosíssimes, són les encarregades de commemorar qualsevol
nom o acció que •ls helens creien dignes de passar a la posteritat.

Bastant a la vora de lo que acabo de ressenyar hi ha un museu
importantíssim, aixecat en 1902-3 gracies al desprendiment y patrio-
tisme de Singros, abundós en restes y reconstruccions dels monu-
ments del lloc. El seu director, l'efor Sr. Condoleon, home pinto-
resc y agradable, y que •ns va prestar molts bons. serveis ens hi feu
de cicerone.
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El darrer dia de Juny sortim de Delfos. A les sis del matí, després

•de dues hores llargues de carruatge, encara seguits pels dos cavalls,

som a Itea, poble del golf de Corent, en el petit sinus crissaeus dels

antics. Es el port d'Amphissa. Ens embarquem en un vapor grec, de

500 tonelades, l'Hidra, un bastiment que camina molt poc y bastant

brut, igual que • ls tripulants y els viatgers, que durant tota la traves

-sía -s diverteixen en buscar jòcs a unes repugnants mones. La traves

-sía pel golf es deliciosa, des d'a bord se distingeixen diferents pobla
-cions, entre altres Vostitza y

Lepant, ont fem escalas. A les	 g'' ' • 
cinc de la tarda • ns passegem
per Patras. Hi sopem en mig
de la plaça, com se sol fer a
Grecia, mentres una rondalla
napolitana dóna un concert.

i de Juliol (z8 de Juny
del calendari grec). Camí d'O-
limpia. La via ferria segueix
el golf de Patras en direcció
al S. El camí •s fa cansat de
bon principi (tantes són les
estacions que -s passen), y es	 GOLF DE CORENT

monoton el paisatge. De sobte
canvía d'aspecte al tenir al davant l'illa de Zante. Andravida, una
de tantes estacions, fou l'antiga residencia dels prínceps francs de
la Morea. D'aquell temps conserva encara una catedral gòtica. Des-
prés de l'estació de Myrtia, se va a travers de grans vinyedes y -s
passa -1 riu Jardanos, homèric. Ve Pyrgos, d'uns 15,000 habitants,
capital de l'Eleia, y se segueix la deliciosa vall del Iiladeos, poblada
com un troç de terra nostra y en extrem fèrtil.

Olimpia. Tots coneixem bé prou el nom de la ciutat o, millor,
del santuari grec que ha immortalitzat el record dels Jòcs Olímpics:
Deixant de banda la part històrica, me circumscriuré a fer en ressenya
ràpida la descripció dels monuments, com he fet pera Delfos.

S'atravessa -1 Kladeos per un pont modern; y, passant entre la
Palestra y el Gimnas, s'arriba a 1'Altis, o clos sagrat, per la seva porta
NO. A l'esquerra hi ha les ruïnes del Prytaneion, edifici del segle v
abans de J. C., el qual formava un quadrat de zoo peus olímpics per
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banda, es a dir, 32 metres, ab una columnada. Hi havia la capella
d'Hestia, y la llar pública encesa nit y dia, com també 1'Hestiatori,
gran sala que servia de menjador pera •ls hostes que assistien ales
festes. El temple d'Hera, tal vegada • 1 més antic dels dòrics cone-
guts (segle vici abans de J. C.), era dípter, sis columnes de fat-
xada, setze a cada costat, etc. En la seva construcció hi entrava la
fusta (algunes columnes n'eren, en temps de Pausanias). L'interior de
la cella era de 27'82 per S'34 metres. Entrant a mà dreta, en la primera
de les capelles, fou trobada l'estatua cèlebre de Mermes de Praxi-

OLIMPIA : TEMPLE D'HERA

teles. Darrera d'aquest temple, el Philippeion, rotonda començada per
Felip II de Macedonia després de la victoria de Queronea. En el seu
interior se veien cinc estatues klir3 ,soeleplrantinzes de Leokhares, re-
presentant altres tants individus de la familia del capdill macedònic.
Felip en mig, Amyntas y Euridice sos pares y Alexandre •1 Gran ab la
seva muller Olympia. El Pelopeion, petit montícol, y al seu damunt
1'altarde l'heroe Pelops. L'altar de Zeus a 1'E. de l'anterior, y si-
tuat, si fa o no fa, al bell mig de l'Altis. Es dubtós. La massa de
l'altar era feta per les cendres acumulades de les víctimes.

Més al S., el temple de Zeus, del qual Pausanias fa una llarga y
interessant descripció. Està en punt un xic elevat, desde • 1 qual se
domina tot el clos sagrat. Era •1 temple més ric y gran d'Olimpia.
Dòric, perípter, exàstil, el seu estilobat al nivell superior tenia 64'12
metres de longitut, 27 metres d'ample y l'alçada de 2c'25 m. El



CENTRE L' xcuRSIONISTA DE CATALUNYA	 63

peristil comptava tretze columnes per banda y sis de fatxada, de
:dimensions per l'estil de les del Parthenon d'Atenes. La cella dividida
en tres naus de les quals la central en tres seccions. Lo notable dintre
d'aquesta construcció era la colossal estatua, feta per Fidias, del déu
sobirà d'Olimpia. Zeus estava representat assegut en un soli, en es-
tatua d'or y evori de 13 metres d'alt, digne parió de l'altre gran obra
de Fidias, l'Athena del Parthenon. Ab la mà dreta aguantava una

OLIMPIA : VISTA PARCIAL DE LES EXCAVACIONS

victoria, també d'or y evori; ab l'esquerra un ric ceptre sostenint
una àliga; y al seu cap portava una corona imitant la fulla d'oli-
vera. El magnífic setial era tot brillant d'or y pedres precioses...'
Aquesta obra fou executada vers els anys 436 a 432 abans de J. C.
Portada per Teodosi II a Constantinoble, va esser destruïda en mala
hora per un incendi a l'últim terç del segle v abans de J. C.

Davant del temple s'aixecaven no poques bases d'estatues, y
d'ex-vots. L'Exedre d'Herodes Atic, el personatge a qui dèu Atenes
son Odeon, venia a esser com el depòsit y repartidor d'aigües de l'Al-
tis. Al costat de 1'Exedre, s'extén, tenint per respatller el mont
Kronion, la terraça dels tresors, en forma de capelletes ont depo-

1) Pausanias : op. y ed. cit, p. 242.
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sitaven llui:s ofrenes a Jupiter els diferents pobles grecs : Sybaris
Cyrene, Megara, Sicyone, etc.

Al E. de l'Altis, y formant el seu límit per aquell cantó, s'extenen
dos pòrtics paralels : el d'Ekho l'interior, tenint al davant una llarga
filera d'estatues, y l'exterior, aterrat en el segle iv pera donar
aixamplis a l'Estadi. Al S. d'abdós pòrtics queden restes d'un
edifici tal vegada residencia del president dels Jòcs, l'Hellanodikeion.

Els monuments següents eren situats fòra de l'Altis. Començant
pel NE., l'Estadi, el qual encara avui està colgat de terra. L'Institut
arqueològic alemany d'Atenes, que porta a cap les excavacions, sem-
bla que ha desistit per ara de desenterrar-lo, per mor de les grans
despeses que caldrien : sols han cercat les dues extremitats de la pista
de 192'27 metres, més llarga que la del d'Atenes y capaç per 45,000
espectadors. L'Hipòdrom, de dimensions grandioses, era voltat pels
carros unes dotze vegades, fent uns 14 kilometres. Gran part d'aquest
cantó de l'Altis, com la banda del S., estan encara enterrats sota sorra
y terra portades pel riu Alpheos (el Carbuns, com li deien en català
antic), un dels més terribles destructors d'Olimpia. En part edificada
sobre l'Hellanodikeion, hi va haver la casa de Neron.

El Bouleuterion, o palau del Senat Olímpic, situat al S., consistia
en un cos d'edifici central, quadrat, entremig de dues ales llargues
que acabaven en absis. A la part del davant, a 1'E., un pòrtic donava-li
accès. Una altra n'hi havia també, al costat del Bouleuterion, per
l'estil del d'Ekho.

Anem seguint. Vers el SO. se trobava l'edifici més gran d'Olimpia,
el Leonideon, gran quadrilàtre de 8o'2o per 73'51 metres. Al bell mig
tenia un atri ab el seu impluvi voltat d'un peristil dòric de quaranta-
quatre columnes, y després d'una pila d'habitacions, que feien com
d'hotel, almenys en temps de Pausanias.

Al N. del Leonideon se troba l'agrupament d'edificis que degué
ocupar la classe sacerdotal. Lo més interessant era • 1 taller de Fidias
ont, ens diu el mateix Pausanias, fou executada la gran estatua de
Júpiter. També, ademés, hi hagué una iglesieta bizantina del temps de
Teodosi II, etc. Y, finalment, més al N., la Palestra, lloc destinat als
exercicis de la lluita y proveïda de cambres especials pera totes les
operacions previes ab que •s preparaven els gladiadors, com sala
d'unció, la de massatge, els banys d'aigua freda, tebia y calenta, y
pòrtics, un dels quals comunicava ab el Gimnàs.
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Observeu que la meva impressió, en arribant a Olimpia, va esser
un poc freda. Es clar : veniem d'aquella monumental Delfos, plena
de marbres y pedra blanca de Parnas, y ont aviat un hom s'imagina
en certa manera com seria tot intacte. Aquí, pel contrari, els mo-
numents se troben en un estat molt més deplorable, efecte princi-
palment de l'obra destructora dels rius veïns, que han convertit el
bosc sagrat d'Olimpia en un immèns sorral. Per altra part, els mate-
rials de construcció, sembla no havien d'esser tant rics ni tant blancs,
per més que Pausanias celebra llur naturalesa'y bellesa singulars y
parla de marbre pentèlic, que entrava en la construcció del temple
de Zeus '.

Perd, després d'alguna estona de permanencia entre les venera-
bles despulles del santuari olímpic, se redrecen en l'imaginació •ls
temples, les palestres, y un hom se sent corprès creient assistir a alguna
de les professons solemnes que voltaven per entremig d'aquests monu-
ments plens d'una gentada immensa vinguda de tots els estats de
la Grecia pera celebrar una de les festes de germanor de la raça he-
lènica. Y un hom pensa, així mateix, que, durant mil anys, tot lo que
la Grecia ha tingut de gloria ho ha vingut a cercar aquí, y en aquest
lloc ha tingut la seva consagració. Es entre aquestes ruïnes que res-
sonaven un dia •ls crits de joia saludant a Temistocles, vencedor de
Salamina y salvador de la seva nació; y, en ocasions diverses, les
aclamacions an els que guanyaven les corones tant celebrades pel poeta
Píndar; es a dir, tota la Grecia antiga • s resumeix y concentra en aques-
ta petita vall, voltada de tots costats de verdejants montanyes `.

No gaire lluny de l'Altis, y tocant a l'hotel que •ns va allotjar,
hi ha • 1 Museu, notabilíssim arreplec de fragments y restes del Santuari.
La joia capdal es Mermes de Praxiteles, un dels més preciosos llegats
de l'antiguitat clàssica que, de prou conegut que 'us es, no n'haig de
parlar.

Dia 2 de Juliol. Desfem el camí de l'anterior fins a Patras, y,
desde aquesta població, directament seguim vers la capital.

El diumenge, dia xi, sortim d'Atenes pera anar-nos a embarcar
vers la nostra patria. Després d'un comiat solemne y quasi enterni-
dor ab tota la gent del nostre hotel de Sant Jordi, un cotxe •ns porta
al Pireu, distant 8 kilometres. Es, aquesta població, moderna, lletja,

1) Ed. cit., p. 241.
2) Bikelas. op. cit., p. 212.
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sense caràcter, però molt industrial : baix aquest concepte, la pri-
mera del regne. La seva població, en 1850 d'uns 11,000 habitan;s
no més, passa avui dels 50,000. Es el port d'Atenes, en extrem
concorregut.

Pugem al vapor Sculari, del Lloyd Alemany, a les sis de la tarda
en mig d'un repic general de campanes que celebren l'esser dia de
festa, y d'una gran cridoria de tot aquest món oriental del qual hela
d'esser companys de viatge en una travessía feliç a lo llarg de la mz.r
llatina, de tants records catalans.

Una hora més tard sortim del port, quan s'acaba de pondre •1
sol després de daurar ab sos raigs les ruïnes sempre grans de l'Akró-
polis. L'última visió es la del Licabet, la montanya del patró de
Catalunya, Sant Jordi, que sobressurt al damunt de la ciutat de
Pendes. com recordant que en passades centuries els catalans n'havien
sigut els amos. A reveure! La salutació de comiat me surt ben bé del
fons del cor, sentint ja l'anyorança d'aquest país de les grans mera-
velles artístiques, que haig de tornar a veure algun dia, si Déu vol.

He acabat. Veus-aquí la Grecia tal com la he sentida en aquells
dies que vaig tenir la sort de viure-hi. País privilegiat, terra dels déus
y dels hèroes, en la qual la naturalesa ha prodigat les seves merave-
lles pera formar adequat marc a les obres mestres fetes per mà d'home,
mereix una visita per tot aquell que se senti inclinat a la fruició ar-
tística de les antiguitats y al coneixement d'un estat modern que en-
cara conserva molt de la seva fisonomía propria, degut al mateix estat
d'aillament en que s'ha trobat fins ara, respecte del rest d'Europa, el
seu poble. De totes les ruines de Grecia, diu l'About, el poble grec no
es la menys interessant.

He disfrutat de debò repassant en la meva memoria aquells dies
feliços, la continuació dels quals va esser tot lo contrari a poc d'haver
arribat a Barcelona en vigilies d'una setmana fatal, pera la terra
catalana. Sols desitjo, y •m consideraré per molt ben pagat si ho con-
segueixo, haver imbuït en algú de vosaltres el propòsit ferm de seguir
els meus passos realitzant el viatge a l'Orient. Qui tal fes, a bon segur
no se •n penediria.

RAMON D'ALÓS
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MOSSÈN NORBERT FONT Y SAGU1'

SENYORS:

¡JAN, en data no molt llunyana, inauguravem, Mn. Norbert
Font y el que us dirigeix la paraula, els cursos de Geología y

Geografía física, en aquest mateix local, ben lluny de mi havia d'estar
el pensament de que un dia pogués acoblar aquells mateixos deixe-
bles que estaven destinats a escampar y perpetuar les ensenyances
de l'insigne naturalista, pera llegir-los un fúnebre record a sa memoria.

Y es que 11In. Font, l'esforçat paladí de la ciencia catalana, era
la verdadera imatge de la vida, de l'energía, del moviment, que
contrastava, especialment aleshores, ab la meva naturalesa malaltiça.
Quants cops havia jo pensat seriosament que passaria en absolut lo
contrari de lo que ha succeït!

Semblava talment impossible que aquell cos de ferro y aquella
voluntat inquebrantable poguessin tant prematurament doblegar-se
baix el pes de la càrrega, en veritat feixuga, que soportava animosa-
ment, alegrement, el nostre inoblidable amic.

Home infatigable, cor generós, sempre disposat a donar un
consell, a prestar un auxili, a facilitar una cooperació, morí en la
flor de la joventut, víctima de son caràcter vehement, de son tempe-
rament, que, sens temor a l'hipèrbole, podem calificar d'heroic.

Mn. Font, a qui així nomevaven familiarment sos nombrosos
amics, era un home d'un esperit tant ferm y d'un cap tant clar, que
s'endevinava tot seguit que, qualsevol que pavés sigut l'esfera en que
s'hagués mogut sa activitat prodigiosa, havia necessariament de con-
querir-hi un lloc preeminent. Dotat d'energíes físiques y morals poc
comuns, estava en disposició d'escalar les altures de la gloria, fos
quin fos el punt que li servís de mira en l'horitzó dels humans conei-
xements. Es molt difícil reunir en un sol individu la salut, la voluntat
y l'inteligencia; y precisament, com havem apuntat, jo no he vist
en mos temps acoblades en un home, y en tant bell equilibri, aquestes
condicions, com en Mn. Norbert Font.

Dins de] camp dels estudis geològics, en el que com veurem, quasi
l'atzar l'introduí, es on més servei pot fer, a un home dedicat a la
Ciencia, aquell armònic equilibri entre la part purament física y la
part psíquica, que tothom ha hagut de regonèixer en el popular
geòleg català. Ell era infatigable en les excursions, escalant mon

-tanyes, aguantant les inclemencies atmosfèriques, fent jornades
impossibles, sofrint els accidents de tota mena a que està sempre
exposat l'excursionista de debò, sense que l'abandonés mai aquella
eterna mitja rialla que iluminava son semblant enèrgic y que en
pocs moments transformava un desconegut en un amic de bon cor.

1) Treball llegit en la sessió necrològica Gue'I CENTRE va dedicar a la memoria
de Mn. Font, c:Iebrada el dia 26 de Novembre de 1910.
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Posseïa una serenitat perfeta, y mai l'havia vist ningú dubtar
davant d'un perill; ses arriscades excursions subterranies, de les que
després palarem, ne són una prova eloqüent; y no fa molt temps,
quan els sinistres successos de Juliol del l'any passat, se portà ab una
valentía que pera sí voldrien més de quatre guerrers de professis.

Aquesta intrepidesa y sa envejable resistencia física li permetien
recollir, en sos estudis de camp, abundosos materials de tot gene
sense que mai, pera obtenir-ne un, vegés son ardit pas barrat per un
obstacle natural. Així acoblava en son modest gabinet de treball
un arsenal d'anotacions, fotografíes, exemplars, etc., dels que sa
cristallina inteligencia feia, en les hores de pacient estudi, sorgir
conseqüencies en síntesis lluminoses.

En dos ordres de coneixements pràctics aplicà especialment
Mn. Norbert Font sa vasta erudició geològica, això es, en la Mineria
y en l'Hidrología. Els èxits que ab meravellosa facilitat obtingué
al debutar en el terreny de la pràctica, aplicant a les explotacions
mineres y a la recerca y captació d'aigües sos coneixements teòrics,
li conqueriren ràpidament, no tant sols a Catalunya, sinó per tot
Espanya, una fama tant sòlida, que molts homes de blanca testa
envejarien després d'haver dedicat a l'estudi ur,a llarga existencia.

Una de les circumstancies que més contribuiren a la populari-
tat de Mn. Norbert Font fou el seu do de gents, com ordinariament
se diu, o sia aquell especial tacte que dicta en pocs instants, a l'home
d'esperit superior, les paraules adequades a la manera d'esser de son
interlocutor : això feia que Mn. Font se fes immediatament simpàtic
y conquerís ràpidament la voluntat de qualsevol que hi entrés en
relacions. Aquesta ductilitat de caràcter no perjudicava en lo mis
mínim l'enteresa de sa voluntat, sempre ferma en el moment oportú.

Altra nota hermosa del caràcter de Mn. Norbert Font era sa
modestia y sinceritat, lo que podriem justament nomenar sa bona fe
científica. Ell no tenia aquesta falsa modestia que consisteix en fer
introits plens de protestes sobre • 1 propri poc valer, les escasses fa-
cultats de l'interessat y aquell demanar inJulgencia sens gota de
convicció : aquestes fanfarronades de modestia no havien avorrit
mai a un auditori seu. Quan li semblava que bonament podia desen

-rotllar un assumpte, l'emprenia ab fermesa y resolució; quan li pa-
reixia una qüestió, poc coneguda pera ell o mal fonamentada, o no
s'hi ficava, o clarament deia	 fins aquí arribo y d'aquí no passo».

Un exemple bonic de lo que acabo de dir es lo que féu ab son curs
d'Hidrología : volent-lo completar en els sentits químic y bacterio-
lògic, cridà a dos companys seus especialistes (el que té l'honor de
dirigir-vos la paraula y el Dr. Turró), y els encarregà que donessin
un petit complement de llurs respectives especialitats. Un altre
home menys modest, ab els sobrats coneixements que tenia rera
desenrotllar algunes lliçons de caràcter elemental, no hauria volgut
que fos dit que necessitava de l'auxili de sos companys.

Quantes vegades m'havia dit que volia paulatinament alleuge-
rir-se de feina, a fi de que li quedés temps pera complementar sos
extensos coneixements geològics ab l'estudi de les Ciencies físiques y
químiques, que ell considerava necessaries pera •1 desenrotllament
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de sos plans y de les que •s creia insuficientment imposat! La seva set
de saber era inextingible, y el prestigi y popularitat que havia
assolit no • 1 cegaren mai, fent-lo aparèixer a sí mateix superior a son
propri valer : exemple desgraciadament ben estrany, puix ¡quants
homes, menys savis y considerats que ell, s'hauran cregut ja estar
en situació de no rebre lliçons de ningú!

Tal era, físicament y moralment, la figura de JIn. Norbert Font:
no es, doncs, d'extranyar que, adornat de l'extraordinari conjunt de
qualitats que a la lleugera havem esboçat, fes una carrera tant bri-
llant com desgraciadament curta.

Nasqué Mn. Norbert Font a 17 de Setembre de 1873, essent sos
pares persones de modesta posició. Als onze o dotze anys d'edat in-
gressà en el col • legi de Mn. Trias, a les Corts de Sarrià, ont féu, ab
lluiment, els primers anys de batxillerat. Ses bones disposicions pera •1
conreu de les Ciencias naturals començaren ja aleshores a manifestar-
se, puix el jove Norbert anava adquirint, espontaniament y progres-
sivament, hàbits de coleccionista : una papellona, una pedra, una
planta rara, atreien acte seguit sa atenció, y s'afanyava a conservar
l'exemplar ac!quirit de la millor manera que li era possible.

A mig curs de 1886 a 1887 ingressà en el Seminari Conciliar de
B:.rcelona; y, a l'arribar al segon any de son ingrés, guanyà una
beca en oposicions, lo que li valgué la meitat de l'import de sa pensió
y estudis. L'any següent, en noves y brillants oposicions, conseguí
guanyar-se la pensió completa, podent desde aleshores seguir gratui-
tament sos estudis, y aliviant així en gran manera a sos aimants
pares, que ab grans sacrificis ]i havien facilitat els medis de seguir
una cancera.

Durant el primer període de sa permanencia en el Seminari,
manifestà •1 jove Norbert Font una gran facilitat y inclinació pera
els estudis literaris y arqueològics; bastant consignar, pera deixar
demostrades ses excelents dots naturals y sa incansable laboriositat,
que a divuit anys d'edat tenia guanyats, en l'oberta palestra dels
Jòcs Florals, setze premis de diferents categoríes. En aquella data
fou quan ens coneguerem : jo era també estudiant, y estava apassionat
pels estudis geològics y astronòmics, trobant-se ell en plena fuga
arqueològica.

Una circumstancia feliç féu tòrcer en tal període ses activitats
primer y ses aficions poc després, encarrilant -lo definitivament en
1 camí de la Geolog ía. El savi canonge Almera estava publicant,

en les Memorias de la «Real Academia de Ciencias y Artes de Bar-
celona>, alguns de sos magnífics treballs, basa de la confecció del napa
geològic de la Provincia de Barcelona que li fou confiat per aquesta
excelentíssima Diputació. Com que -1 jove Font manejava •1 llàpiç
ab molta soltura, el Dr. Almera li confià • 1 traçat dels minuciosos
dibuixos de fòssils ab que anaven ilustrats sos treballs, y aquí teniu
al nostre futur eòleg endinsant-se en la Ciencia de la Terra, baix la
direcció d'un mestre com pocs hauran tingut la sort de trobar.

An el primer període, abans descrit de la vida de Din. Norbert
Font pertanyen algunes de les obres que ha deixat publicades :
tals són el Boceto premiat en els jócs Florals d'Olot, Les Creus
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de Catalunya, Estudi sobre • l Regionalisme, Les Gargoles de Barcelona,
Barcelona Antiga y Moderna, obra premiada per 1'ilustre bisbe Mor-
gades (q. a. C. s.), y la Vida de Sant Magí, premiada per l'arque-
bisbe de Tarragona.

Desde aquest moment, quasi totes les obres, publicades o no,
que•ns ha llegat Mn. Font, són de caràcter exclusivament científic.

Entre tots els llibres que s'anaven desplegant sota • ls ulls del
jove estudiant, els que més intensament feriren sa rica imaginació
meridional foren les narracions, plenes d'interès, de les atrevides explo-
racions sub.erranies den Martel y altres entusiastes espeleòlegs mo-
derns. An això fou degut que • ls primers treballs de caràcter mig cien-
tífic, mig aventuresc, que publicà • 1 novell geòleg, fossin les narracions
de ses arriscades excursions als avencs del macís cretàcic de Garraf,
als del Bruc, al ja avui cèlebre de la Feria, etc. Com que aquestes
exploracions subterranies precisen un material del que careixia nostre
valent espeleòleg, la generositat de D. EaseLi Güell y de D. Lluís
Marian Vidal proveïren a tot lo precís : un fort casc, cordes, escales,
telèfon, etc. El resultat de l'actiu treball d'exploració que en poc temps
realitzà Mn. Norbert Font fou la publicació d'una serie d'interessants
fullets que constituiren la primera pedra de sa popularitat, puix foren
llegits ab vera fruició per científics y profans. En aquestes descrip-
cions féu Mn. Font gala d'un llenguatge clar, breu y intensament
expressiu que comunicava al lector els entusiasmes y les emocions
que sofria • 1 geòleg explorador al baixar a les negres tenebres, verges
de mirada humana.

Les principals obres del període espeleològic de Mn. Norbert
Font són : Un descobriment espeleològic (teoría de la font d'Armena,
1898), Cataleg es^ieleol&gic de Catalunya (1898), Sota terra, dividida
en tres interessants fullets (19oi), en els que -s descriuen les excursions
subterranies al Priorat, montanyes de Prades y Penadès; Excursió
es5eleològica a la Bancó, les Barbotes y cingles de Bertí, etc.

El resultat de les exploracions aludides y de llur relació pinto-
resca, avalorada ab nombroses observacions de caràcter científic,
fou el que -s despertés entre • 1 jovent excursionista barceloní un veri-
table entusiasme per 1'Espeleología; entusiasme que cristallitzà més
tard en la creació del «Club 11lontanyenc.

Entretant no parava Mn. Font en el treball d'anar formant son
bagatge científic, sempre al costat de l'eminent Dr. Almera : després
d'haver actuat ab ell com a senzill dibuixant començà ja a ajudar-lo
en ses exploracions fonamentals pera • 1 traçat del Mapa geològic,
aplegant fòssils, roques, minerals, y classificant-los pacientment ab
son mestre en el gabinet del Seminari. Ben prompte constituí pera •1
Dr. Almera un poderós auxiliar, confiant-li treballs de verdadera
importancia.

Vingué -1 moment d'ordenar-se, acabada ja sa carrera eclesiàs-
tica; lo que féu en igoo, celebrant sa primera missa •1 i6 de Juliol
del mateix any, y essent padrins, en la cerimonia, D. Eusebi Güell
y sa filla major.

En la segona meitat de l'any 19oi quedà definitivament consti-
tuida l'dInstitució Catalana d'Historia Natural*, en la que no tardà
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Mn. Font a ingressar, convertint -se ben aviat en un dé sos més ac-
tius y entusiastes auxiliars. Colaborà en el Butlletí de la societat, y
posteriorment fou elevat a la presidencia de la mateixa, contribuint
ab son prestigi a sa expansió y progrés.

Fins a l'any igoo, els estudis de Mn. Norbert Font havien tingut
caràcter particular y no s'havien subjectat a plan de cap mena :
eren com si diguessim d'aficionat. En aquella data, y desitjant fona

-mentar-los degudament y donar-los la deguda extensió, començà
la carrera de Ciencies naturals en l'Universitat de Barcelona (cursos
preparatoris), traslladant-se després a Madrid, ont permanesqué tres
anys, tornant de nou a Barcelona després d'haver adquirit en brillants
exercicis els graus de llicenciat primer, y de doctor després, en el
curs de 1903 a 1904.

Cap a la fi de l'any 1904, Mn. Norbert Font y el que té l'honor de
parlar-vos acordaren donar en el CENTRE EXCURSIONISTA, ab el
beneplàcit de la Junta Directiva, un curs complet de Geología, encar-
regant-se Mn. Font de la Geología dinàmica, y jo de la Geografía
física. Fou tal l'Èxit d'aquell curs, que l'Associació d'Estudis TJni-
versitaris Catalans» el posà baix sa protecció, quedant convertit
en un curs de Geología general, exclusivament a càrrec de Mn. Font.
El pintoresc llenguatge del mestre, sos coneixements cada dia més
sòlids en la Ciencia de la Terra, y les variades y fructíferes excursions
que ab sos alumnes realitzava, agroparen entorn seu un nodrit estol
d'aficionats, que, ab constancia lloable y no escas profit, seguien
un any darrera l'altre, ses ensenyances : això permeté a Mn. Font
desenrotllar ja un programa superior y dedicar-se a l'estudi de les
especialitats, y particularment de l'Hidrología, que era ont havia,
en sos darrers temps, esmerçat major suma d'energíes. L'èxit dels
cursos de Mn. Font contribuí no poc a popularitzar 1'institució dels
«Estudis Universitaris» y a amenitzar les vetllades del CENTRE
EXCURSIONISTA.

El dia 29 de Juny de l'any 1905 fou nomenat, Mn. Norbert Font,
administrador de la Casa de Misericordia; càrrec que li permeté desde
aleshores viure folgadament y tornar a sos pares, en llur vellesa, ab
un quiet benestar, els sacrificis immensos que de nen y de jove havien
fet pera donar-li una instrucció superior a sos medis y un camí pera
córrer sense obstacles per l'ample camp de la vida. De com desem

-penyà son càrrec, ne són prova les millores que en breu temps realitzà
en la casa que regia, la Biblioteca pera l'Instrucció de la Dòna, oberta
en el benèfic establiment y les llàgrimes cremants que corrien cara
avall de les tendres asilades el dia del seu enterrament.

El 13 de Juny de l'any 1906, els mèrits y la popularitat de Mn. Nor-
bert li valgueren el nomenament d'individu de la «Junta Autònoma
de Ciencies Naturals», creada pel nostre Ajuntament a l'objecte de
cuidar dels museus y coleccions de la ciutat, que-s referissin a l'es-
mentada branca de les Ciencies. Desde aquest lloc treballà Mn. Font
ab un entusiasme y una activitat que sols ell era capaç de desplegar.
Establí • 1 laboratori de piscicultura, que havia de servir de basa a la
repoblació dels nostres rius y estanys; emprengué la formació d'una
colecció de reproduccions, de tamany natural, de grans especies.
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animals avui extingides y que en altres remotes èpoques havien viscut
en el nostre sol; instituí • 1 Museu Petrogràfic a l'aire lliure, que tant
profit pot donar a l'art de la construcció, etc. Desgraciadament sos
impulsos y sa bona voluntat trobaren moltes dificultats en la poca
llarguesa que les nostres corporacions populars mostren per tot 1)
que sia obra exclusiva de cultura. A tots ens icorrespon influir pera
que tals esforços no quedin estèrils.

Els mèrits rellevants de Mñ. Font li valgueren, el z3 d'Agost de
l'any 1go8, l'esser honorat ab el títol de beneficiat de l'iglesia par-
roquial de Santa María del Mar.

Durant aquest període de sa vida, que podem nomenar d'acti-
vitat científica, produí Mn. Font varies obres, algunes d'elles verament
notables.

Les principals són
Nota sobre la constitució geològica de la Vall de Camprodon (1902).
Los Hiokenmodingos de Río de . Oro (1go2).
Historia de Catalunya.
Lo Vallès. Circunstancies naturals e historiques que determinen

aquesta comarca (11904), premiada en els Jòcs Florals de Granollers.
Quadros del Sahara (1904) : obra de caràcter exclusivament

literari.
Curs de geología dinàmica y estratigrà f ica, aj5licat a Catalunya

(11905), obra en la que condensà els nombrosos datos que sobre nostra
Geología tenia recollits en ses contínues excursions.

Càtedra de Geología de Catalunya, a la reunió de la «Societat
Geològica* de França (1907).

Botànics catalans anteriors a Linneo (1907).
Historia de les Ciencies naturals a Catalunya, del sigle ix al

sigle xviii (1908); obra de gran erudició, premiada en concurs per la
Societat Econòmica d'Amics del País», de Barcelona.

Notes científiques, 1go5-1908 (zgog).
L'Excursionisme científich (11909).
El Diluvi bíblich segons la Geología (11909).
Les Montanyes de Catalunya; obra no publicada y incompleta,

que està acabant Mn. Faura pera donar-la a l'estampa.
Sa colaboració en el Diccionari Enciclopèdic que publica la casa

Espasa, ha quedat també incompleta.
Mn. Font tenia així mateix començat, en colaboració ab varis

companys, un treball de grans proporcions sobre l'Hidrología de
la Plana de Vic; obra que ab sa mort corre perill de perdre-s, puix
resulta difícil el trobar qui vulgui y pugui encarregar-se de la part
considerable que ell pera sí havia pres.

De la febrosa activitat de Mn. Norbert Font, ne són també prova
les nombroses associacions de variat caràcter a les quals pertanyia,
tals com l'«Academia d'Higiene de Catalunya», «Ateneu Barcelonés»,
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, «Lliga Espiritual de Nostra
Senyora de Montserrat», «Institució Catalana d'Historia Natural»,
«Soc;etat Espanyola d'Histoí la Natural», «Club Montanyenc», «Es -
tudis Universitaris Catalans», »Espero Kataluna», y altres que fóra
llarg enumerar.
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Fou membre de diversos congressos, y no pocs savis extrangers
coneixien y apre:iaven sa firma.

El treball que soportava Mn. Norbert Font en els darrers temps
de sa vida, era certament superior al que pot dur -un home, per fort
que siga : aixís es que la traidora malaltía contra la que tant ferma
campanya feia en el treball esmentat sobre la Hidrología de la Plana
de Vic el trobà completament abatut y mancat de forces. Els quemas
honoravem essent sos bons amics, molt esperavem de •sa joventut y
naturalesa vigorosa; però res desgraciadament, hi valgué, y el dia
19 d'Abril del corrent any entregà son ànima a Déu ('ilustre patrici,
que tanta gloria podia conquerir pera sí y pera Catalunya.

Els qu,- coneixiem son temperament y son valer no -ns admiravem
certament de lo que havia fet, sinó de lo que podia fer, de lo que d'ell
tenia dret a esperar sa patria; y d'aquí -1 nostre major condol, el nostre
aplanament, al rebre la fúnebre noticia.

Fent justicia a sos indiscutibles mereixements, pot dir -se ab
tota proprietat que Barcelona entera s'interessà per sa vida primer, y
plorà després per sa mort.

El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, apreciant els im-
mensos beneficis que de l'obra de Mn. Font havia rebut, considerant
lo rellevant de sa figura dins l'excursionisme científic, y contribuint
a l'estimol dels que vulguen seguir ses petjades y mirar-se en el bri-
llant espill de son exemple, ha decidit colocar 1'imatge de 1'ilustre
geòleg excursionista al costat de les dels Isern, dels Gimbernat y
de tants altres. Mireu sa cara inteligent y franca, vosaltres que foreu
sos amics y deixebles! Inspireu- vos-lli!

En el moment en que podia fer més pera nosaltres, Déu cridà
a Mn. Norbert a son sí. Alabat siga Déu! Sols li demanem que la llevor
generosa que, ab sacrifici de sa vida, sembrà entre nosaltres, no se
l'emporti • 1 vent, o no -s podreixi en terra estèril, sinó que germini y
que floreixi en fresc y gemat verger de Ciencia Patria!

He dit.
FRANCISCO NOVELLAS

BIBLIOGRAFIA DE Mii. NORBERT FONT Y SAGUÉ, PBRE.1

1890. — ¡!Pobre Catalunya!! Plors d'un català castellanisat per força. — La Comarca
del Noya, any III (núm. 15), núm. 59, 10 d'Agost.

— Subirats. — La Comarca del Noya, 28 de Setembre.
— Física recreativa. — La Comarca del Noya, 26 d'Octubre, 9 y 23 de Novembre.
— La llar catalana. — La Comarca del Noya, 14 de Desembre.

1891. — Realitats y esperansas. — La Comarca del Noya. Any IV, 8 de Febrer y
26 d'Abril.

1) Aquesta bibliografía de l'eminent geòlec català, tal volta no resultarà del tot
completa, tota vegada que, per sa gran activitat, escrigué articles que escampà per tots
endrets de Catalunya y de part dels quals nosaltres no haurem tingut noticia. No obs-
tant, ab el conjunt de datos reunits se podrà veure sa feconda producció pera les cien-
cies de Catalunya. No consten en la present bibliografía, molts treballs anònims, tra-
duccions, adaptacions y notes de redacció publicades per Mn. Font en molts periòdics
catalans,
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- Los nuvols de Llagosta. - La Comarca del Noya, 14 de Juny.
- Una excursió a la cova d'Ordal. - La Comarca del Noya, 27 de Juliol.
- Lo escut de Catalunya. - La Comarca del Noya, 9 y 30 d'Agost.
- Lo Xiprer del Cementiri. - La Comarca del Noya, 13 de Setembre.
- Los monios y l'Agricultura. - La Comarca del Noya, 25 d'Octubre.
- Al cim de Subirats. - La Comarca del Noya, 8 de Novembre.
- Beneficis que'1 nostre país reporta del regionalisme. - La Comarca del Noya,

22 de Novembre y 13 de Desembre.
- ¿Perqué escribim en catalá?. -- Las Cuatre Barras, any 1, núm. 17, 20 de De-

sembre.
1892. - Mon lema. - La Comarca del Noya, any V (n. 2), núm. 94, 24 de Janer.

- ¿Perqué escribim en catalá? - Lo Somatent, any VII, núm 1663.
- ¿Que volem? - Las Cuatre Barras, any II, núm 38, 15 de Maig.
- ¿Que volem? - Lo Somatent, any VII, núm 1752, 19 de Maig.
- Los usatges. - La Comarca del Noya, 24 de Juliol.
- España por Madrid. - El De/ensor de Valls, any 1, núm 31, 24 de Juliol.
- Una excursió á vol d'ausell casi dintre de casa. - La Comarca del Noya, 14 y

28 d'Agost.
- Lo campanar del poble. - La Comarca del Noya, 13 de Novembre.
- Composició y analissis de les diferentes classes de terrenos. - La Comarca del

Noya, 27 de Novembre.
1893. - Los aucells de Teyá y Masnou, d'En Jacinto Barrera. - La Veu de Catalunya,

any 11I, núm 4. 22 de Janer.
- Consecuencia de la centralisació. - Lo Somatent, any VIII, núm. 2038, 9 de

Maig.
- Bona senyal. - Lo Somatent, any VIII, núm. 2048, 21 de Maig.
- Bona idea. - Lo Sanatent, any VIII, núm. 2058, 3 de Juny.
- ¿Conflicte? - Lo So p atent, any VIII, núm. 2070, 17 de Juny.
- «El Regionalisme,,. - Lo Somatent : - 1, any VIII, núm 2084, 5 de Juliol. -

I I, núm. 2089, 9 de Juliol. - I I I, núm. 2091, 12 de Juliol. - IV, núm. 2093,
14 de Juliol. - V, núm. 2097, 19 de Juliol. - VI, núm. 2102, 25 de Juliol.

-Camprodón. - La Castinyola, any I1, núm 27, 23 de Juliol.
- Consecuencia lógica. - Las Cuatre Barras, any I Il, núm 89, pl. 156.

Nostre grabat. - La Castinyola, any I1, núm 28 6 d'Agost.
- Idili. Presumpció. - La Castinyola, any I1, núm 28, 6 d'Agost.
- Desde Camprodón. - La Comarca del Noya, any VI, núm 1 (n. 130), 23 de

Juliol; núm. 11 (n. 131), 13 d'Agost.
- Una restauració important. - La Castinyola, any I1, núm 29, 15 d'Agost.
- Sortint de missa major. - La Cas!inyola, any II, núm. 30, 27 d'Agost.
- Restauració atinada. - La Castinyola, any I1, núm. 31, 8 de Setembre.
- El Regionalisme. - Lo Somatent, any VIII, núm. 2178, 25 d'Octubre.
- Una excursió á Prats de Molló. - La Comarca del Noya, 25 de Setembre y 12

de Novembre.
- Aspiracions del Regionalisme. - Lo Somatent, any VIII, núm. 2185, 3 de No-

vembre; núm. 2190, 21 de Novembre.
- La mort del general Alvarez. (Composició premiada en el certamen catalanista

d'Olot).
1894. - A Camprodon. - A Nuria pér Ull de Ter. - La Comarca del Noya, 11 y 25 de

Març.
- Rondalles pels infants. - Sociedad Barcelonesa protectora de los animales y

de las plantas (composició premiada), p. !3 -21, 3 de Maig.
- La cardina cega. - Sociedad Barcelonesa protectora de los animales y de las

plantas (composició premiada), p. 27-28, 3 de Maig.
- Les llengues liturgiques. - L'Oloti, any VII, núm. 343, p. 284-291, 24 de Juny;

núm. 344, p. 301 -303, 1 de Juliol.
-Caracter literari del Regionalismo catalá. - L' Ola!!, any VII, núm. 361, 28

d'Octubre.
- Dibuixos de les lámines de les especies fossils que acompanyan l'obra deis

Srs. Almera y Bofill Descripción de los terrenos pliocénicos de la cuenca del
Bajo Llobregat y Llano de Barcelona. - 14 planxes.

- Estudi sobre el Regionalisme.
- Datos pera l'historia de les creus de pedra de Catalunya.
- La Iglesia y les llengues vulgars. (Composició premiada cn un certamen cele-

brat per la Lliga Regional de Manresa.)
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- A Roma. Impresions d'un pelegrí. - La Comarca del Noya, 11 de Novembre, 9
y 23 de Desembre de 1894, y 27 de Janer de 1895.

- Regionalisme y nota sobre Mn. Bové. - La Veu de Catalunya.
1895. - Rondalles pels infants. - La Comarca del Noya, 10 y 24 de Març, 14 y 28

d'Abril y 23 de Juny.
- Consecuencies de la centralisació a Espanya. - (Fragment del llibre Estudi

sobre el Regionalisme). - La Renaixensa, 13 d'Abril.
- Les institucions protectores d'animals y plantes. - Sociedad Barcelonesa

protectora de los animales y de las plantas (composició premiada), p. 59-65,
23 de Maig.

- Idili. - La Comarca del Noya, 14 de Juliol, any Vil (n. IX), núm 174.
-¿Que es la centralisació? - L'Oloti, any VIII, núm. 398, 14 de Juliol.
- Socialisme y Regionalisme. - Lo Somatent, any X, núm 2743, 28 de Juliol.
-Consecuencies de la centralisació á Espanya. - L'Olotí, any VI11, núm. 402,

II d'Agost.
- Consecuencies de la centralisació á Espanya. - Lo Somatent, any X, núm. 2754,

13 d'Agost.
- Socialisme y Regionalisme. - La Comarca del Noya, any VII (n. XI), nú-

mero 176, 18 d'Agost.
- Les regions aspiran á la deseentralisació. - L'Oloti, any VIII, núm. 404, 25

d'Agost.
- Disposició digne d:alabansa. - La Renaixensa, any XXV, núm. 8296, 12 de

Novembre.
- Lo martiri de S. Magí. - Jochs Florals de Barcelona, any XXXVII, p. 119-122.
- Lo Palau Episcopal de Barcelona. - Jochs Florals de Barcelona, any

XXXVII, p. 123-133.
- La dona catalana. - Sa influencia en la economía doméstica.
- La ensenyansa del catecisme en catalá. - La Renaixensa, any XXV, 21, 24

y 29 de Desembre; any XXVI, 6 y 12 de Janer de 1896.
- La cardina cega (poesía) - La Veu de Catalunya, any V.
- L'Iglesia y l'Estat en l'ensenyança. - La Veu de Catalunya, any V.
- L'ensenyança del Catecisme. - La Veu de Catalunya, any v.

1896. - M. Martel y la Espeleología. - La Renaixensa, any XXVI, núm. 7098, 18
d'Octubre.

- L'Espeleologia a Catalunya. - La Renaixensa, any XXVI, núm. 7105, 15d'Oc-
tubre.

- Democracia fi de sigle. - Lo Somatent, any XI, núm. 3096; 17 d'Octubre.
- La qüestió social y el Regionalisme. - La Veu de Catalunya, any VI.
- L'iglesia y els Sants populars. - La Veu de Catalunya.
- Una estatua (poesía) - La Veu de Catalunya.
- Costums de 1'iglesia catalana en Petat mitja. - La Veu de Catalunya.
- Ma primera entrada als Jochs Florals. - La Veu de Catalunya.
- Les Universitats regionals. - La Veu de Catalunya.
- Una aplicació del sistema regionalista. - La Veu de Catalunya.
- La aristocracia de la Ilenga. - Lo Regionalista, any II, núm. 26, 30 d'Octubre.
- Estudi sobre '1 caracter del poble català en ses tres manifestacions literaria,

artística é intelectual. - Joclrs Florals de Barcelona (ab la cooperació de
Mossén Frederich Clascar). - Any XXXVIII, p. 165-224.

- L'autonomia del municipi. - La Renaixensa, 1 de Maig.
1897. - Sota terra. Preliminars pera una excursió espele lógica. - La Renaixensa,

any 1, núm. 112, 7 d'Agost.
- Sota terra. Excursió espeleológica a las Costas de Garraf. - La Renaixensa,

any 1, núm. 120, 15 d'Agost; y núm. 135, 30 d'Agost.
- Catalech Espeleologich de Catalunya. - BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA
• DE CATALUNYA, any VI 1, núms. 24,25,26, 27, 29, 31, 32, 33, y 35; p. 8-20, 79-84,

107-112, 141-149, 197-202, 235-238, 249-253, 266-274 y 311-332; Janer, Fe-
brer, Març, Abril, Juny, Agost, Setembre, Octubre y Desembre. - Follet
apart, 78 planes.

- Determinació de les comarques naturals é históri-l ues de Catalunya. - Anuari
dels Jochs Florals, any XXXIX p. 319-449. - Un mapa original inédit, depo-
sitat a la biblioteca del CENTRE. EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. Está en
diferents tintes sobre un mapa publicat á França pel depósit de Fortificacions,
a l'escala de 1: 500,000.

•	 - Sota Terra. Preliminars per una excursió espeleológica. ( Begues, Avench del
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Clós, La Morella, Avench del Bruch, Cova de ca'n Figueres, Avench de ca'n
Sadurní, Avench del Escarrá, Puig de la Mola, Avench de la Feria, fons de
Vallossera, Avench d'en Parrilla, Avench d'Esteles, Font d'Armena, Cova
Freda y del recó y Penya esquerra). - BUTLLETI DEI. CENTRE EXCURSIONISTA
vol, vil, núm. 28, Maig, p. 153-158.

- Les abimes de Catalogne. - Spelunca, I I I, núm. 11, p. 45.
- Les réservoirs d'Ardenya (Catalogne), Font d'Armena). - Spelunca, 111, nú.

mero 12, p. 203.
- A proposit deis pous artesians. - La Renaixensa, any XXVII, núm. 7277, 3

de Novembre.
Les Gárgoles de Barcelona. - Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica

Barcelonesa, any 1, núm. 2, p. 113-121, Janer-Març; núm. 3, p. 193-208, Abril-
Juny; núm. 4, p. 292-305, Juliol-Setembre; any 11, núm. 5, p. 351-364, Oc-
tubre- Desembre; 1898, any 1I, núm. 6, p. 455-474, Janer- Febrer; núm. 7,
p. 521-547, Març-Abril.

- Perque S. Jordi es patró de Catalunya. - La Veu de Catalunya, any VII.
- De les varies complexions y condicions naturals de les gents y nació catalana.

- La Veu de Catalunya, any vil.
- El respecte a les nacionalitats. - La Veu de Catalunya, any VI 1.
- Conseqüencies del menyspreu de les nacionalitats. -La Veu de Catalunya,

any VII.
- Una nova anella. - La Veu de Catalunya, any VII.
- Mes terratremols a Catalunya. - La Veu de Catalunya, any VII.

1898. - La spéléologie en Catalogne. - Spelunca, IV, núm. 14, p. 84.
- La Cova del Drach. (Traducció d'un article publicat per M. Martel en el Club

Alpí Francés en 1896.)- BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA, any VIII,
núm. 37 y 38, Febrer y Març.

- Excursió expeleológica á la Bancó, les Barbotes y singles de Berti. - BUTLLETI
DEL CENTRE EXCURSIONISTA, any VIII, núm. 41, 42 y 43, p. 165-163,
184-196, 198-205, Juny, Juliol y Agost. - Follet de 30 planes, ab 9 gravats.

- Un descubriment espeleologic. (Teoría de la Font d'Armena.) - BUTLLETI
DEL CENTRE EXCURSIONISTA, any vici, núm. 45, 46 y 47, Octubre, Novembre
y Desembre, p. 237-248, 265-276, 297-306. - Follet de 38 planes, ab talls
geológichs.

- Una troballa interessant. - Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica
Barcelonesa, any II, núm. 9, p. 687-691, Juliol-Agost.

- Les inundacions. - La Renaixensa; any XXVIII, 1, núm. 7372, 6 de Març;
•	 II, 20 de Març; 111, 21 de Març; IV, 27 de Març.
- Mes fenomens hidrologichs. - La Renaixensa, 3 d'Abril.
- Roda lo mon y torna al Born (folk-Iore). - Calendari Catalá.
- La Baxada a un Avene (anonim) Calendari Catalá.
- Una nota de l'antiga Seu Santa á Barcelona. - La Veu de Catalunya,

any VIII.
- Idili (poesía). - La Veu de Catalunya, any VIII.
- Les gargoles de Barcelona (fragment). - La Veu de Catalunya, any VIII.
- Idili (poesía). - La Renaixensa. - Any XXVIII.
- Discurs filosofic deis bufadors d'Olot (transcripció del sigle XVIII I. - La

Renaixensa.
1899. - Excursió hydroscópica al marts d'Aramprunyá. -La Renaixensa, 22 de Janer.

- Sota terra. La baixada al avench de la Feria. - La Renaixensa, 14 de Febrer.
- Projectes espeleologichs. - La Renaixensa, 19 de Març.
- L'Avench de Padirach. - La Renaixensa. I, 16 d'Abril; II, 22 d'Abril; 11I,

5 de Maig.
- L'Helix Montserratensis. - La Renaixensa, 1 de Juliol.
- Lo despertador de Catalunya. - La Renaixensa, any xxlx, núm. 7869, 19 de

J uliol.
- Excursió espeleológica a la Baronia d'Aramprunyá. - BUTLLETI DEL CENTRE

EXCURSIONISTA, any IX, núm. 57 y 58, Octubre y Novembre, p. 233-252
y 257-275. - Follet ab 15 gravats.

- La Font d'Armena (Catalogne). - Spelunca, V, núm. 17, p. 23-29.
- Historia de Catalunya (primera edició.)

1900. - Formació geológica del Panadés. - Las Cuatre Barras, any X, núm. 465,
6 Janer.

- Baixada á I'Avench del Bruch. -El Regional, any VIII, núm. 535, 18 de Febrer.
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— Desde '1 turó de Ciurana. — Lo Pensament Catalá, núm 1.
— Relació entre la Geologia y la Hidrologia a Catalunya. (Traducció del trevall

publicat per M. Dollfus en la Soc. Géol. de France.). — Lo Pensament Catalá,
any 1, núm. 11, 15 Juliol; y núm. 17.

— Geologia en tartana. -- Lo Pensament Catalá, any 1, núm. 15 y 16, Agost.
— Excursió espeleologich-geológica al Priorat, montanyes de Prades y Alt Pa-

nadés. — BUTLLETI DEL CENTRE EXCURSIONISTA, any x, núm. 68 y 69,
Setembre y Octubre, p. 209-226 y 245-256. — Follet de 34 planes.

— La Geologia a Catalunya. — Lo Pensament Catalá, núm. 23.
— Després de Missa Nova. -- L'Ilustració llevantina, any 1, núm. 4, p. 44, 16 de

Desembre.
— Notes de Iconografia cristiana.— Missatges del Sagrat Cor de Jesús. — 3 arti

cíes. — Janer, Febrer y Març.
— La Fe á la Bonanova. — Lo Pensament Catalá, núm. 19.
— Descubriments arqueologichs del Masnou. — Lo Pensament Catalá.

1901. — El castell de Requesens. — BUTLLETI DEL CENTRE EXCURSIONISTA, Vol. XI,
núm. 73, p. 31-35, Febrer.

— Moviment cientifich catalá. (El Mapa Geologich de la prov. de Barcelona.)
— Lo Pensament Catalá, núm. 23, 25, 26 y 30.

— ¿Com s'ha format lo riu Llobregat? -- Calendari Calalá.
— Troballa geológica (cova Parch Güell). — Butll. de !'Inst. Cal. d'Hist. Nat.
— La Terra (traducció.)
— Cueva con brecha huesosa descubierta ;en Gracia (Barcelona). — Bol, de la

R. Soc. Esp. de Hist. Nat., vol. 1, p. 363.
— La caricatura en lo chor de la Seu barcelonina.— L' liustració llevantina, any

II, núm. 12, p. 140-141, 16 d'Abril; y núm. 13.
—Perqué S. Jordi es patró de Catalunya?— BUTLLETI DEL CENTRE EXCURSIO-

NISTA, vol. xI, núm. 76, p. 109-114, Abril.
— Com s'ha format lo riu Llobregat? — Calendari Catalá.
—Sermó de la Mare de Déu de Montserrat (fragments). — Montserrat, Juny.
— Als peus del cadavre. (Dedicat a la memoria del bisbe Morgades y Gili). —Lo

Pensament Catalá, núm. 37.
— La darrera pastoral del bisbe de Perpinyá. — Lo Pensament Calalá.
— Montgrony. — Lo Pensament Catalá.
— Excursió espeleológica á Moncada. — BUTLLETI DEL CENTRE EXCURSIONISTA

DE CATALUNYA, any XI, núm. 28, p. 177-181, Juliol.
1902. — Nota sobre la constitució geológica de la Vall de Camprodón. — Bu/li. de la

Inst. Cal. d'Hist. Nat., 1.
Nota sobre el silurico superior del valle de Camprodón (Pirineos catalanes). —

Bol. de la R. Soc. Esp. de Hist. Nal., II, p, 102-104.
Rocas eruptivas del valle de Camprodón. --Bol, de la R. Soc. Esp. de Hist.

Nat., II, p. 146-147.
—Nota sobre el Carbonífero del valle de Camprodón (Pirineos catalanes).— Bol.

de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat., I1, 148-151.
— Nota sobre la constitución geológica del valle de Camprodón (Pirineos cata-

lanes). — Bol, de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat., II, Març.
— L'excursionisme cientifich. — BUTLLETI DEL CENTRE EXCURSIONISTA, XII,

núm. 91, 92, 93 y 94, Agost, Setembre, Octubre y Novembre, p. 217-228,
241-254, 265-286, 289-302. — Follet ab 25 gravats.

— Objetos prehistóricos del Rio de Oro (comunicació). —Bol, de la R. Soc. Esp.
de Hist. Nat., II, p. 299.

— Los Kiokenmodingos del Rio de Oro (Sahara español). — Bol, de la R. Soc,
Esp. de Hist. Nal., II, p. 305-309, lam. V y VI.

— Quadros del Sahara.
1903. — La desviació del Llobregat. —La Veu deCatahrnya. 1,25 de Janer; 11, 12de Febrer.

— L'exploració de l'Avench de Sant Hou (Montgrony). (Conferencia llegida en
el Centre Excursionista al 20 de Juny de 1902.)— BUTLLETI DEL CENTRE
EXCURSIONISTA, any XIII, núm. 97 y 98, Febrer y Març, p. 41-55, 66-75.
Follet de 30 planes, ab 6 gravats.

-- La Isla de Fuerteventura (Canarias). — Mercurio, any 111, núm. 14, p. 7-8.
--- Nota sobre la constitució geologica de Rio de Oro (Sahara espanyol). — Butll.

de la Inst. Cal. d'Hist. Nat.
— La Colonia de Rio de Oro y el tratado del Muni.—Mercurio, any I II, núm. 18,

p. 108-109.
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— De Barcelona á Rio de Oro. —La Ven de Catalunya. I, 23 de Febrer; I1, 12 de
; Març; 111. 25 de Març.

— En ple desert (fragment dels <•Quadros del Saharas ). -- Calendari Catala.
— Los movimientos sísmicos del Nordeste de Cataluña. -- Bol, de la R. So:.

Esp. de Hist. Nat, 111, p. 205-209.
— Moluscos recogidos en Rio de Oro (Sahara español). —Bol. de la R. Soc. Esp. de

Hist. Nat, I11, p. 209-211.
— Els volcans d'Olot. —La Ven de Catalunya: 1, 2 d Abril; 11, 11 d Abril; II I.

6 de Maig; IV, 14 de Maig.
— Una excursió á Rio de Oro. — Hojas Selectas, núm. 1 .8, p. 495-505, Juny.

La baixada al forat de Sant Hou. — La Veu de Catalunya, 2 de Juny.
D'excursió. — Pel Guadarrama. — La Veu de Catalunya, 18 de Juny.

— La caverna del Parck den Güell. — La Veu de Catalunya, 27 de Juny.
— La Colonia de Rio de Oro y 1 expedició Let audy. —La Veu de Catalunya, 4 Juliol.
— Impresions d'istiu. Passant el Congo. — La Veu de Catalunya.

id	 — En el coll de les Non- Creus.
—	 id	 — Entre la boira. — 16 de Setembre.
—	 id	 — Cingles amunt. — 1 d'Octubre.
—	 id	 Desde -1 cim. — 14 d'Octubre.
— Origen geológico de los rr>ynantiales termo-minerales de Caldas de Malavella

(prov. de Gerona). — ,Bol. de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat., 11I, p. 411-417.
— El fracás de l'expedicjb Lebaudy. -- La Veu de Catalunya.
— El pas del Ter pel Congost. — La Veu de Catalunya, 4 de Novembre.
— Troballes arqueologiques de Caldes de Malavella. — Ilustra:ió Catalana, any 1,

núm. 24, 15 de Novembre.
1904. — Breu compendi de la historia de la literatura catalana.

— Sota la pluja (impresions de viatge). — Calendari Catalá.
— Lo Vallés. -- Circunstancies naturals y historiques que determinen aquesta

comarca. (Composició premiada ab 500 pessetes en el Certamen de Granollers
de 1896.) BUTLLETI DEL CENTRE EXCURSIONIOTA, any XIV, núm 109-119,
p. 52-60, 85-90, 111-117, 149-155, 185-189, 216-219, 247-258, 278-286, 308-
323, 340-356, 379-393, de Febrer a Desembre. — Follet ab 6 gravats.

— Caldas de Malavella y su manantial Els Bullidorsn. — Follet de 52 planes, ab
10 gravats.

— El comercio y el juego. — Mercurio, any IV, núm. 35, p. 233-234.
— Las minas de Almaden. — Mercurio, any tv, núm 37, p. 287-288.
— Quadros del Sahara. — La Veu de Catalunya. — El meu guia, 25 de Janer;

Les gaceles, 17 d'Abril; Els nuvols de Sorra, 16 de Maig; La esclava, 15 de
Juny; La oració del guia, 20 de Juliol; L'esclau fugitiu, 6 d'Octubre.

— Las orugas del meu arbrat. — La Ven de Catalunya, 29 de Juliol.
— Una visita a les troballes de Puig Castellar. — La Veu de Catalunya, 23 de

Setembre.
— La festa del P? de les Tres branques. — La Ven de Catalunya, 28 de Setembre.
— Les nostres montanyes. — La Vende Catalunya. — El Montserrat, 9 de Novembre;

Montjuich, 14 de Desembre; 1905 : Canigó, 13 de Janer; Mont-Taber, 10
de Març; El Montseny.

1905. — A Nuria ab automovil y en plé hivern. — La Veu de Catalunya, 6 Janer.
— Excursió minero-geológica a Brugués (comunicació). — Butll. de la Inst. Cal.

d'Hist. Nat, 2. 0 época, vol. V, any II, núms 1 -2, Janer- Febrer.
— El jaciment de Blenda y Galena de S. Pere Martir. — Butll, de la Inst. Cal.

de Hist. Nat., 2. n época, any II, vol. V, núm 3-4.
— Descubriment paleontologich d'un Elephas a Arenys (comunicació). — Butll.

de la Inst. Cal. d'Hist. Nat., 2. a época, any 11, vol. V, núms. 3-4, Març y Abril.
— Nota sobre la presencia del terreno pliocenich en la comarca de Tortosa. -

Bntll. de la Inst. Cat. d'Hist. Nat., 2. a época, any 1I, vol. V. núm 5.
—Sobre la Molibdenita de Pedralbcs. — Butll. de la Inst. Cat. d'Hist. Nat.; 2."

época, any II, vol. V, núm. 6. Juny.
— Curs de Geologia dinámica y estratigráfica aplicada á Catalunya (ab un prolech

de D. Lluís M. Vidal). — Obra de 480 planes, ab 305 gravats.
— La primera Historia Natural Catalana, escrita per lo P. Joseph Gil, S. J., en

el sigle XVI (comunicació). -- Butll. de la Inst. Cal. d'Hist Nat., 2.- 1 epoca,
any I1, vol. V, núm. 7, Octubre.

Presencia de l'Idocrasa en lo Tibidabo. — Butll. de la Inst. Cat. d'Hist. Nat.,
2. 0 epoca, any II, vol. V, núm. 7, Octubre.
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— Un nou meteorit trovat á Catalunya (Garraf). —Bu/li. de la Inst. Cal. d'Hist.
Nat., 2.>" epoca, any 11, vol. V, núm. 7, Octubre.

— Nota sobre la constitució geológica de la vall de Camprodón (Pirineus catalans).
— Bull. de la Inst. Cal. d'Hist. Nal., 2.° epoca, any II, vol. V, núm. 7, Octubre.

— L'aragonit en agulles, de Mura (comunicació). — Butll. de la Inst. Cal. d'Hist.
Nat., 2. 1> epoca, any II, vol. 5, núm. 9, Desembre.

— Impresions d'istiu. — Calendari Catalá.
1906. — L'Hippopotamus major á Terrassa (comunicació). — Butll. de la Inst. Cal.

d'Hisl. Nal., 2. a epoca, any I I I, vol. VI, núm. 1-2, Janer y Febrer.
— Nota sobre la presencia de la Andalucita a Sant Pere Martir. — Butll. de la

Inst. Cal. d'Hist. Nal., 2. » epoca, any III, vol. VI, núm. 3, Març.
— Sermó pronunciat pel Revt. Dr. D. Norbert Font y Sagué, en la catedral de

Girona en la hora de adoració del Santíssim Sagramentat que tela conferencia
de S. Jordi. — Lo Gironés, any XIII, núm. 574-579, Abril, Maig y Juny.

— Nota sobre la presencia de la Epidota en el Tibidabo. — Butll. de la Inst. Cal.
d'Hist. Nal., 2.' época, any III, vol. VI, núm. 6, Juny.

— La qüestió relligiosa a França. — Montserrat, Març.
1907. — La vCiudad Encantadas de Cuenca. — BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA,

any XVII, núm. 144, p. 106, Janer.
— Els csllaviçaments de Montjuic. — La Veu de Catalunya, 2 Febrer.
— Botanichs catalans anteriors á Linneo (fragment de •I'Historia de les Ciencies

NaturaIs). —Linneo en Espana. Homenaje á Linneo publicado por la Sociedad
aragonesa de Historia >tatural, p. 113-125.

— Per la conca del Ripoll. — llustracié Catalana, any V, núm. 200, p. 198-199,
31 de Març.

— L'Andesita anfibólica de Vilacolúm (Empordál.— Butll. de/a Inst. Cat. d'Hist.
Nal., 2. 1' época, any IV, núm. 5 y 6.

— Descobriments protohistorichs á Banyoles y Senrinyá. — La Veu de Catalunya,
any XVII, núm. 3007, 5 de Setembre.

— La Junta autónoma de Cienctes Naturals. — La Veu de Catalunya, any XVII.
— 1, núm. 301., 18 de Setembre; II, núm. 3032, 1 d'Octubre.

— Montserrat.— Cataluña, any 1. — 1, núm. 1, p. 7-10, 1 d'Octubre; 11, núm. 2.
p. 21-23, 15 d'Octubre.

L'amor al tros. — Calendari del Pagés, p. 53-55.
— Historia de Catalunya. — 176 planes (segona edició).
—Sota-terra (Avench d'en Roca). — lluslració Catalana, any V, núm. 235, 1 de

Desembre.
— La Cátedra de Geología Catalana á la reunió extraordinaria de la Societat

geológica de França. — Estudis Universitaris Calatans. Follet ab gravats.
1908. — Nota mineralógica (Molibdenita de Montseny). — Butll. de la Inst. Cat. d'Hist.

Nat., any V., núm. 1, Janer.
— Nota sobre 'ls Elements de Botánica popular del Dr. Cadevall. — BUTLLETÍ

DEL CENTRE ExcURsionisTA, any XVI11, núm. 157, p. 56-57, Febrer.
— Sobre la presencia de la Idocrasa en la mina d'Orsavinyá. — Butll. de la Inst.

Cal. d'Hist. Nat., 2. » época, any V, núm. 2, Febrer.
— Un nou jaciment de Molibdenida (pou dels Escolapis, Sarriá). — Butll. de la

Inst. Cat. d'Hist. Nat., 2." època, any V, núm., 4, Abril.
— Geologia. — Formació geológica de Catalunya. — Geogra/ia de Catalunya,

vol. 1, entregues 2, 3 y 4, p. 71-134.
— Una bretxa ferruginosa de formació actual á la Espluga de Francolí.— Bu/ii.

de la Inst. Caí. d'Hist. Nat., 2." època, any v, núm. 5, Maig.
Historia de les Ciencies Naturals á Catalunya, del sigle ix al sigle xviut.-

Obra de 360 planes, premiada en el concurs de 1905, celebrat per la Sociedad
Económica de Amigos del País, de Barcelona.>

Minerals de Níquel y Cobalt á l'Albiol (Tarragona). — Bull. de la Inst. Cal.
d'Hist. Nat., 2.>" època, any V, núm. 7, Octubre.

L'Origen de les dèus. —Fulla Agriccla de la Veu de Catalunya, publicat en 7
articles. —I, núm. 90, 14 deSetembre; I1, núm. 91, 21 deSetembre; III, número
93, 5 d'Octubre; IV, núm. 94, 12 d'Octubre; V, núm. 95, 19 d'Octubre; VI,
núm. 97, 2 de Novembre; VII, núm. 99, 16 de Noverpbre.

— Troballa de la Trcmolita á Gualba (Montseny).— BullL de la Inst. Cat. d'Hist.
Nat., 2." època, any V, núm. 8 y 9, Novembre y Desembre.

— Sobre la presencia de la Enlys caspica á Catalunya. — Idem, idem.
— L'Avench. — Manuscrit Catalá.
— Geologia y Agricultura. — Calendari del Pagés. p. 64-66.
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1909. — Dos nous jaciments de fossils á Espluga de Francolí. — But!!. de la Inst. Cat.
d'Hist. Nat., 2. 11 època, any VI, núm. 1, Janer.

Una terra que s'enfonza. — La Veu de Catalunya, any XIX, núm. 3497, 13
de Janer,

= La formación geológica de Rio de Oro (Sahara español). — Memorias del Pri-
mner Congreso de Naturalistas españoles (1908), Zaragoza, p. 341-348.

— Un nou mineral pera Catalunya (la Disodila de Castellar del Riu) (comunicació)
— Bid!!. de la Inst. Ca!. d'Hist. Nat., 2. y época, any VI, núm. 3, Març.

— La Estroncianita en lo cretacich de S. Martí Sarroca (comunicació). — Bu!!!.
•	 de la Inst. Cat. d'Hist. Nat., 2.3 , época, any VI, núm. 4, Abril.
— Nieves Alpinas. — Hojas selectas, núm. 87, p. 204-208.
— Interessant bolcada de Granit á Martorell (comunicació). — Butll. de la Inst.

Cat. d'Hist. Nat., 2." época, any VI, núm. 5 y 6, Maig y Juny.
— L'Avench d'en Roca. — Sota- terra. Club Montanyench, (1907). p. 53-63.
— Presencia del Ase!luscavaticus en les aygues potables de Barcelona (comunica-

ció). — Butll. de !a Inst. Cat. d'Hist. Nat., 2. y época, any VI, núm. 5 y 6,
Maig y Juny.

— Sobre la presencia del silurich superior á la Espluga de Francolí. — Butll. de
la Inst. Cat. d'Hist. Nat., any VI, núm. 76.

— El Diluvi biblich segons la Geologia. — Follet.
— Los terratrémols de la conca mediterránea y la falla submarina de la Costa de

Llevant (comunicació). — Bu!!!. de la Inst. Cat. d'Hist. Nat., 2. w época, any
VI, núm. 7, Octubre.

— Notes científiques (1905-1908). — Follet de 45 planes.
— Respecteu els aucells. — Calendari del Pagés. p. 66-67.

1910. — De la presencia del silurich superior en dues noves localitats catalanes. — Bu!!!.
de la Inst. Cat. d'Hist. Nat., 2. 0 època, any VII, núm. 1, p. 15-16, Janer.

— Sobre la presencia de la Emys caspica Gmel. en Cataluña. — Asociación esp.
para el Progreso de las Ciencias (1908).

— De Higiene. — Calendari del Pagés, p. 68-71.
Posruas. — Les taules de pedra. -- Ilustració Catalana, any VII, núm. 360, p. 278-279,

Maig.
— Els aparells de buscar aigua. — La Veu de Catalunya, 27 de Juliol.
— Las montañas flotantes de hielo. —Hojas Selectas, núm. 105. p. 808-814, Se-

tembre .
INEDITS. — Les montanyes.

— Memoria acerca las aguas minerales de Vilajuiga.
— Manantials termo- minerals.
— Notes hidrologiques de la plana de Vich.
— Un curiós enclave del granit de Cambrils.
— Barcelona. — Excursions.
— Les formations géologiques du Rio de Oro.

EN PROJECTE : — L'art de descubrir les fonts aplicat á Catalunya.
— Catalunya soterrania.
— Historia natural de Catalunya.
— Geología dinámica y estratigráfica de España.
— La Vall de Camprodón.
— Terratremols de Catalunya.

Abrich Romaní, de Capellades.
— La Prehistoria de Catalunya.

M. FAURA Y SANS

CR(NICA DEL CENTRE
JANER DE 1911

SOCIS ENTRATS DURANT EL DARRER TRIMESTRE DE agio

Josep Galard y Boycr. — Manel Jové Coma. —Manel Ruiz. — Feliu Her-

nández y Giménez. — Josep Badía García, — Enric Cubas Oliver. — Ermen-
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gol Arruga Siró. — Jaume Oliveras, prebere. — Josep M. de Vedruna y
de Zurramarregui. — Pelai Marquès Serra.—Ignasi Ayguavives Montagut.

—Joaquim Villavechia Dahlander. — César Martinell Brunet. — Víctor Gosálvez
Gómez. — Trinitat Prat y Prat. — Josep Farràn. — Eusebi Fina Girbau. —
Jali Barloque y Llagostera. — Josep Danès Torras. — Ernest Dodero. — Cli-

ment Viscarri y Torres. — Lluís Estasen. — Joaquim Bestit.

SECCIO SPORTS DE MONTANYA

SETMANA DE SPORTS D'HIVERN A RIBES. — Acaba de tenir lloc, ab un èxit
molt superior a lo que era d'esperar, la realització d'aquesta setmana sportiva,
primera d'aquesta naturalesa celebrada en el nostre país. Durant la mateixa
s'han vingut celebrant totes les festes, actes y concursos que s'havien anunciat
y que han revestit veritable importancia. Ab tal motiu han sigut també ben
nombroses les excursions realitzades per aquells encontorns cap a Montgrony,
Nuria, el Taga, Cerdanya y altres endrets d'aquella regió pirenenca. En el nom-
bre prop-vinent donarem compte exacte y detallat d'aquestes festes y del resul-
tat dels concursos celebrats.

RESSENYES D'EXCURSIONS

LES VALLS D'ARAGUÉS Y D'AISA (PIRENEU D'OscA). — El dia 13 d'aquest
mes de Janer, el nostre consoci D. Juli Soler y Santaló va donar una interessant
conferencia que fou una descripció completa y detallada d'aquelles altes valls
pirenenques, resseguides pel nostre company en una de les seves darreres tandes
d'excursions que periòdicament y consecutivament ve realitzant. Durant la
conferencia el Sr. Soler va anar projectant una vistosa colecció de clixés foto-

gràfics per ell mateix obtinguda durant les excursions ressenyades.

CAMPFRANC, SA VALL Y SES MONTANYES. — Continuació de l'anterior
fou l'altra conferencia que •1 propri company, D. Juli Soler y Santaló, va donar
el dia zo del mateix mes, descrivint l'hermosa y atractiva vall de Campfranc,
de la que igualment va presentar notable colecció de clixés fotogràfics, que varen
projectar-se durant la sessió.

UN VIATGE PER ITALIA. — El dia 27, el nostre consoci D. Francisco X.
Parés y Bartra va continuar les seves conferencies sobre son viatge per Italia,
acabant la descripció de la Roma monumental antiga y moderna, de quins

Llocs principals va presentar nombroses vistes fotogràfiques, que foren pro-

jectades en el transcurs de la seva notable conferencia.

SECCIO DE FOLK-LORE

FOLI{-LORE DE LES ILLES CANARIES. — El dia I4 S'acabà la lectura de Vin-
teressant treball de D. Sara Llorens de Serra referent al folk-lore antic y modern
de les indicades illes. Se projectaren varies vistes d'aquells països.

fil
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RONDALLES DE PERRAL'LT. — El dia 28, la Srta. Adelaida Ferré donà
lectura d'una pulcra traducció catalana d'aquesta obra, feta per la mateixa
lectora. Se presentaren adequades ilustracions de cada una de les tals Ronda-

lles, per medi de projeccions lluminoses.

CONVERSES D'ARQUEOLOGIA

Veus-aquí • 1 programa resum de les donades per D. Pelegrí Casades y
Gramatxes durant el mes de Janer prop -passat :

Dia 4 : Conversa CXXXVI (19. a de l'Esculptura grega clàssica): Els ar-
tistes àtics a l'Asia Menor. — Principals centres d'activitat artística. — Es-
culptures dels temples d'Eteso, Priene, Didym y Salamontracia. — Els sarcò-
facs de Sidó. — Estudi de llurs esculptures.

Dia rr : Conversa CXXXVII. Període alexandrí. — Escoles del Pelopo-
neso. — Lisip. Ses obres. — El retrat a últims del segle iv abans de J. C. -
Lisistrats. — L'art helenístic , (segles iri y ii abans de J. C.). — Centres prin-
cipals. — Llurs caràcters. — Llurs mestres y obres més célebres.

Dia i8 : Conversa CXXXVIII. L'escola de Lisip després de la mort d'Ale-
xandre. — L'esculptura en el segle ni abans de J. C. — Mestres de Sicione. -
Escola helenística. Ses obres. — L'escola de Pérgamo. La ciutat durant els
Attalides. Obres d'art. — Epígomos y sos èmuls. — L'altar de Zeus y Atena.
Sos relleus. — L'escola de Tralles. — Grupo de les I\Tiòbides. — L'escola de
Rbodes. — El Laocoont.

Dia 25 : Conversa CXXXIX (12." y última de l'Esculptura grega clàssica).
Obres del període alexandrí. — Alexandría centre de la civilisació del món
antic. — Els Ptotomeus. — L'art alexandrí. Son caràcter. — Ses obres y
assumptes. — L'art grec-romà. — Renaixement de l'aticisme en el segle ir
abans de J. C. — Els mestres neo-clàssics. — Estil arcaitzant dels segles ir y i
abans de J. C. — Pasitels. Sa escola. — El neo-classicisme a l'Assia Menor. -
Fi de l'esculptura grega.

CURS DE MINERALOGIA

Com a continuació dels cursos de Geología donats pel malaguanyat
Mn. Font y Sagué, y a càrrec dels propris ,Estudis Universitaris Catalans,, ha
començat a donar-se, en el nostre local, un curs de Mineralogía química a
càrrec del nostre consoci D. Francisco Novellas, president de la Secció de Geo-
logía y Geografía tísica; lliçons que vénen donant -se • ls dimars de casa setmana.
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CONCURS FOTOGRÁFIC
En el número darrer del BUTLLETÍ donàrem compte de les Bases del

Concurs organitzat per la Secció de Fotografía del nostre CENTRE EXCUR-
SIONISTA. Avui ens cal afegir que ha sigut ja designat el Jurat pera • 1 mateix,

que 's compondrà de D. César A. Torras, president del CENTRE EXCURSIO-
NISTA DE CATALUNYA; D. Emili Llatas, que ho es de la seva Secció de Foto-
grafía; D. Josep Baltà de Cela, director de La Fotografía Práctica; y els senyors

D. Cristòfol Fraginals y D. Enric Monserdà.
Els premis concedits pera dit Concurs són els següents

GRUPO A

I. — r. r De la casa Goerz de Berlín, un aparell <Manufok» 9 X 12 a la
millor colecció de fotografíes (tamany mínim 9 X 12) de monuments compresos
dins l'antic reialme d'Aragó.

2." De la casa Cuyàs y C. a, de Barcelona, una colecció de reproduccions
de quadros ab el llur corresponent marc, a la colecció de fotografíes que se-
gueixin en mèrit a l'anterior.

II. — I •, De la casa Cosmos, de Barcelona, una cambra <Lola>, este-
reoscòpica (9 )< 18), objectius periscòpics dobles ab xasís, corresponent a la
millor colecció de fotografíes de paisatges (tamany mínim 9X12) de Cata-
lunya y totes les regions pirenenques.

2." De la casa Ricardo Rovira, de Barcelona, un aparell plegable 9X 12,
objectiu acromàtic, a la colecció que segueixi en mèrit a l'anterior.

III. — De la casa Dentaria Frères, de París, una artística medalla de
bronze; y de la casa El Arte Fotográfico, de Barcelona; un desvaneixedor uni-
versal sIris» a la millor ampliació fotogràfica (tamany mínim r8 X 2 4 ), d'as

-sumpte lliure, comprès dins aquestes bases y que faci referencia a Catalunya
y totes les regions pirenenques.

IV. — De D. César A. Torras, president del C. E. DE C., la colecció de guies
del Pireneu, Bergadà y Comarca d'Olot (6 vol.) a la millor colecció de dia
positives, de tamany de projecció (8'f q X io), assumpte lliure, comprès dins
el grupo A y que faci referencia a Catalunya y totes les regions pirenenques.

V. — i." De la casa Richard, de París, un conus d'ampliació a la millor
colecció de vistes estereoscòpiques (tamany 45 X 107 milimetres), assumpte
lliure, dins el grupo A y que facin referencia a Catalunya y totes les regions
pirenenques; ab la condició d'esser obtingudes ab un aparell «Verascop» o
<Gliphoscop ».

2." De la casa Riba, S. en C., de Barcelona, una taula pera 900 vistes
(tamany 45 X 107 milimetres) a la colecció que segueixi en mèrit a l'ante-
rior, obtinguda ab aparells de qualsevulga marca.

VI. — I. , De la casa Gaumond, de París, una artística medalla de plata
daurada y io caixons (blocs-classeurs), pera positius, 6 X 13 cent., a la millor
colecció de vistes d'aquesta mida, assumpte lliure, dins el grupo A y que facin
referencia a Catalunya y totes les regions pirenenques.

2." Del (CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA», 50 pessetes a la co-
lecció de vistes que segueixin en mèrit a l'ànterior.

3: De la casa Milller Hermanos, de Barcelona, un aparell «Ticka> a
la colecció que segueixi en mèrit a l'anterior.

VII. — De la casa Casellas y Gernià, de Barcelona, un aparell metàlic ple
-zable o Murer» (tamany 4 1 /2 X 6 cent.), ab 6 xasís, a la millor colecció de

vistes estereoscòpiques, tamany superior, a 6 X 13 cent., assumpte lliure,
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comprès dins el grupo A y que faci referencia a Catalunya y totes les regions

pirenenques. .

GRUPO B

I. — r. r De la casa Agfa, de Berlín, 5o pessetes en productes de dita

casa (lliure elecció), a la millor colecció de fotografíes que donin una idea

més completa dels sports y festes celebrades durant la Setmana de Sports

a Ribes.
2." 25 pessetes de la Comissió de Festes de Ribes a la colecció de foto-

grafíes que segueixi en mèrit a l'anterior.
II. — 25 pessetes de la Secció Sports de Montanya del C. E. DE C. a la

millor colecció de fotografíes de verascop o estereoscop (qualsevol tamany)

que doni una idea més completa deis sports y festes celebrades durant la
Setmana de Sports a Ribes.

SECCIÚ METEOI\ULÚGICA

ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE VIELLA (VALL D'ARAN)

RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE JANER

	

TEMPERATURES (A L'OMBRA)	 PRESSIONS BA0011E'I'RIQUES
AVYALNIVELLH'LaMAR

MITGES MENSUALS \IÁXIEMA	 MÍNIMA	 MITGES MENSUALS

8 MATÍ	 8 TARDA EN 24 nOREES	 EN 24 11ORES	 8 MATI	 8 'PARIA

—4°.67	 —2°.7o 16°.5 (dia 27) —12°.5 (dia 161	 776'73 mm.	 X75'32 mm.

	

Dies serens . . 17 8 m.	 21 8 t. 1 Dies de pluja . . .	 7

	

» nuvolosos. 5	 n	 6 »	 » de neu 7
ESTAT DEL CEL.	 » coberts. . 9	 »	 4 »	 » de glaçada. . 31

» de glaçada total. 5

HUMITAT RELATIVA	 NÚVOLS	 II NUVOLOSITAT

MITGES MENSUALS	 iCLASSE DOMINA NT j	 \IIPGES MENSUALS

8 MATÍ	 8 TARDA	 18 MATí	 8 TARDA	 8 MIAT1	 8 TARDA

8064	 8312	 II NIMBUS NIMBUS 	 4'12	 2'80

VENT

TOTAL DE PLUJA 
MENSUAL:DIR>;CCtó DOMINANT Vi- LOCI I^AT: EN 24 fOREs

3o'y mm.

	

8 MATÍ	 8 TARI,%	 MITJA MENSUAL
» DE A'EÜ	 »	 1,09 mts.

	

Calmes Calmes	 1717 knis.

J.S.s.

El CENTRE EXCURSIONI,TA DE CATALUNYA y la Direcció del BUTLLE71 deixen
íntegra ais respectius autors la responsabilitat deis treballs firmats.

Barcelona. — Tip. «L'Avenç »: Rambla de Catalunya. 24.—Tciéton 11D
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