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TXC[1RSIb AI,S ESTANYS DE COLOMES DE LA VALL D'ARÀN

U
NA de les excursions més boniques que's poden fer en la Vall
d'Aràn és la dels estanys de Colomés, situats en l'alt Pireneu

d'aquesta regió. Ens trobàvem a Viella l'amic i company Pere Rius i
Matas i el sota signat quan decidírem efectuar aquesta interessant ex-
cursió. Viella és la capital de la Vall d'Aràn, malgrat no ésser la po-
blació de més habitants de la comarca. Ne té uns 700, i es troba a
98o metres sobre'1 nivell de la mar, a la vora esquerra del Garona
i en l'aigua-barreig d'aquest riu amb el Nere, que'l travessa de
S. a N. Està rodejada per les serres de Montcorbison, Garrejau
i Solana, de clima molt fret a l'hivern i agradable a l'estiu. L'esglesia
parroquial, que té per patró Sant Miquel, era antigament una ca-
pella fundada en els segles xii al xiii, trobant-se avui dia molt des-
figurada per les obres i reformes que posteriorment s'hi han portat
a cap, i conservant-se tant sols, de sa primitiva construcció, la por-
tada, que és gòtica. Lo més notable que conserva aquesta esglesia
és l'antic altar major, també gòtic (muntat avui dia, amb un en-
taulament del renaixement, en l'altar del creuer de la banda de l'Evan-
geli), i l'hermós retaule del qual consta de catorze plafons conte

-nint escenes de la vida de la Verge María i de la de Sant Miquel.
Viella constitueix un bon centre d'excursions, i son terme és molt
extens, radicant-hi els hermosos boscos de l'Hospital i Nere, i els
magnífics pasturatges de la montanya de Pumero; tot lo qual con-
tribueix que aquesta població sigui visitada per molts excursio-
nistes, i sobretot avui dia, que la carretera travessa quasi tota la
Vall. Actualment s'hi està construint un tramvía elèctric que recor-
rerà el trajecte francès i molt probablement arribarà fins a la capi-
tal de la Vall. En l'extrem NE. de la plana de Viella hi ha el poblet
de Gausac, que està adorsat als vessants de la montanya de Bari-
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cauba i es troba a pocs metres més d'elevació que la capital; i un
poc més amunt hi ha Casau (que junt amb l'anterior formen un dis-
tricte municipal), poble recolzat en els vessants del tuc de Mont

-corbison i Pé, agregat el caseriu de Sant Pé.
Des de Viella ens dirigírem a Salardú, on havíem de passar

la nit per a fer l'endemà l'excursió dels estanys. En sortint
de la capital de la Vall anàrem remuntant la ribera del Garona,

BETREN ' CARRETERA DE LA VALL

passant pels pobles de Betren (que posseeix una notable esglesia
parroquial), Escunyau, Casarill i Artíes (població, aquesta última,
que constitueix un excel• lent centre d'excursions); i després de
travessar el barranc de Corilla, deixant a la nostra esquerra i un
xic encinglerat el poblet de Gessa, arribàrem a l'extrem de la carre-
tera, que's troba a pocs minuts de Salardú. Començava a fos

-quejar quan entràvem a la població, dirigint -nos tot-seguit al reco
-manat hostalatge de cá I'Abadía; mes havent-nos allí manifestat

que, a causa d'una recent desgracia de familia, no feien ja d'hos-
talers, ens vegérem obligats a cercar una nova posada, instal•lant-nos
en una de prop de la plaça, el nom de la qual no recordo-. Després
d'haver sopat i contractat un parell de cavalcadures per a l'excursió
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deis estanys, l'hora de sortida per a la qual quedà fixada per a les
set del matí, ens dirigírem a la nostra habitació a fi de reposar de
les fatigues del dia, cosa que aconseguírem només a mitges.

L'endemà, de bon matí, visitàrem la població, situada en un
petit turó, a 1,260 metres sobre'1 nivell de la mar, a la vora dreta
del Garona i prop de l'aigua-barreig d'aquest amb el riu Inyola.
Compta més de 300 habitants, i a causa de sa enlairada situació ofe-

SALARDÚ : FATXADA S. DE L'ESGLESIA

reix un magnífic punt de vista de gran part de la Val]. Sa esglesia
parroquial és un notable edifici de transició dels segles xii al XIII.

La fatxada del cantó de mig-dia, en son primer terç, està reforçada
per gruixut contrafort trepat per arcs de punt rodó. La porta ober-
ta en aquesta fatxada és romànica i està formada per quatre arqui

-voltes, essent l'absis triple. Aquesta població era, antigament, for-
tificada, havent-hi pel costat de llevant una gruixuda muralla amb
torrions de defensa que protegíen la porta d'entrada a la vila, no-
menada 5or1ci del Pallars, obra del segle xiii. A les vuit del matí,
o sigui amb una hora de retràs (motivada per 1'informalitat d'un
deis moços que havíen d'acompanyar-nos), ens posàvem en marxa
en direcció als estanys de Colomés. Sortírem de Salardú pel portal
del Pallars, i, seguint per un bonic camí de vora el Garona que passa
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per entremig de xamosos prats, ufanosos conreus i espessa arbreda,
en dèu minuts arribàrem a Tredós, on ens detinguérem breus mo-
ments. Aquest poblet, d'uns 170 habitants, té 1,295 metres d'al-
titut i és el primer de la Vall entrant-hi pel port de la Bonaigua.
Son clima és molt rigorós a l'hivern i temprat a l'estiu. El riu Garo-
na el travessa, si bé la part més important queda a la dreta, comuni-
cant-se els dos veïnats per un pont (le pedra nomenat de la Capela; i

prop de la població
hi ha l'aigua-barreig
del riu Aiguamoix
amb el Garona. Allí
s'ajuntà amb fosal-
tres el guia Joan
Abadía, expert ca-
çador i incansable
excursionista. Po-
sats novament en

 marxa aviat deixà

L1!	 jant, en la del riu
RIBERA DE L'AIGUAMOIX : PLA DELS BANYS	 Aiguamoix, la vora

esquerra del qual va
se oint el camí. Anàrem passant pel costat d'hermosos prats i de
diverses bordes, deixàrem el pont de l'Aguada, i, a l'arribar a
l'extrem d'una gran prat, la ribera s'estreny, i el camí, que va
suaument pujant, arriba a fer-se costerut del tot. Després ens en-
dinsàrem en un atapait bosc de pins, deixant a la nostra dreta la
coma de Montané, i entràrem en el pla dels Banys de Tredós, a
l'establiment dels quals arribàrem al cap de pocs minuts : eren les
dèu menys cinc minuts. Allí descansàrem una estona, tot visitant els
Banys, l'edifici dels quals se troba situat a la vora esquerra del riu
Aiguamoix. Les aigües de les fonts que brollen dins el local són ter-
mals i, de composició, alcalines i sulfuroses sòdiques, essent molt sem-
blants a les d'Artíes i a les de Les. En la planta baixa hi ha instal . la

-des, d'una manera ben primitiva, algunes cambres de bany, i en
el primer pis s'hi troben les habitacions per als banyistes, les quals
reuneixen poques condicions de confort; fent, tot això, que signi
molt poc concorregut aquest establiment de banys. El dia que nos-
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altres el visitàrem no hi havía ni un sol banyista, malgrat trobar-nos
en plena temporada, ja que era el dia 20 de juliol i els Banys estàn
oberts de primers de maig a últims de setembre. L'edifici està situat
en un magnífic lloc sumament pintoresc i al peu d'espesses boscuries,
essent al mateix temps un bon centre d'excursions de montanya.
Reempresa la marxa, travessàrem el riu per una palanca, seguírem

BANYS DE 'IREDÓS

per la vora dreta del mateix, i, amb suau pendent, anàrem remun-
tant la ribera. Des d'aquell indret el panorama va fent-se feréstec
i imponent de debò, i tant aviat passàvem per un atapait bosc d'avets
com per una cantelluda tartera o bé per un relliscós aglevat, rode-
jats sempre d'alteroses serres. Tot -seguit trobàrem el salt d'Aigües
Tortes, en el qual el riu s'estimba per entre grans roques. Se tra-
vessen després diversos petits barrancs que baixen d'aquells alte-
rosos cims conduint llurs aigües al riu Aiguamoix, i aviat s'arriba
a un petit pla, en el qual, el riu, a causa de sa poca pendent,
forma alguns illots coberts d'herba i vorejats d'hermosos avets;
lloc en el qual, per indicació del guia, haguérem de deixar les caval-
caclures, malgrat haver-nos assegurat, al contractar-les, que amb elles
podríem arribar fins al primer estany. Les cavalcadures quedaren
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a càrrec d'un xaval, i nosaltres, amb el guia, emprenguérem nova-
ment la marxa. El trajecte que'ns mancava recórrer era el més fa-
tigós de la jornada, puix el camí, si tal podem nomenar-lo, era molt
costerut i pedregós. Passàrem a la vora esquerra del riu per una
dolenta i relliscosa palanca constituida per dos llargs troncs de pi
posats de costat i sense cap medi d'unió, i començàrem una forta
pujada, entrant després a l'espès bosc de la Montanyeta, després

del qual ve un petit
ras, on descansàrem
breus moments. El
païsatge format per
aquelles encinglera-
des serres cobertes
de nombrosos avets
causa una forta im-
pressió en l'ànim de
l'excursionista. A la
nostra esquerra es
veia saltar el riu for-
mant petites casca-
cles, una de les quals,
la que recull direc-
tament l'aigua de

RIBERA DE L'AIGUAMOIX	 l'estany de la Losa,
es nomenada casca-

da de la Montanyela. Després ve un troç de camí molt dolent, for-
mat per una interminable tartera, pel pas de la qual ens vegérem
obligats a fer una serie d'equilibris per no caure. Després es troba
un altre ras aglevat, el nomenat Clot de la Pala d'Ase, pel qual
pasturaven nombrosos caps de bestiar boví i cavallí i on hi havía
una cabana de pastors. Per últim, després d'una altra forta i
pedregosa pujada, a un quart d'una arribàvem a l'entrada del
cercle lacustre de Colomés. Aquest cercle és el més important de
la Vall d'Aràn i un dels més grans i pintorescos del Pireneu. Té la
forma d'una U allargada. Per la banda E. està limitat per les serres
de Ratera i de la Sendrosa fins a termenar amb la montanya de Pu-
rera; pel costat O. hi ha les serres del port de Caldes i de la Ribereta,
enllaçades amb el tuc de Solana per medi de la montanya de Sau

-badíes; i pel S. queda tancat per l'imponent serralada de Colomés,
que constitueix la ratlla divisoria de la Vall d'Aràn i de les riberes
d'Espot i Sant Nicolau, i el punt culminant de la qual se troba a
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2,9 35 metres sobre'1 nivell de la mar. Els vessants d'aquesta tanca
estàn en gran part constituits per espadades tarteres, on abunden els
lleugers isarts. El seu sol, en la part superior, està constituit per des-
nivellades terres glaciars, cobertes al mig de l'estiu per grosses con-
gestes; i en sa part inferior està format per atapaits aglevats, que
constitueixen excel • lents pasturatges, rodejats d'espesses mates de
boix i ginebrons, d'hermosos pins i alguns avets.

En aquesta comarca, es troben, esgraonats, entre grans i pe-
tits, una cinquante-
na d'estanys, els uns
amb nom i altres
sense, per tractar-se
d'estanyols, o sigui
petits estanys. Nos-
altres vam visitar
els més importants,
que són : el Major,
el Bergils, 1'Ubago,
el Redó, el Llarg, el
Cloto i el de la Losa.
El cercle lacustre de
Colomés, per espai
ele mig any queda
convertit en un ex-
tens mantell de neu	 ESTANY MAJOR DE COLOMÉS

que cobreix per com-
plet els estanys, donant lloc a un espectacle imponent de debò,
sobretot contemplat des d'un lloc alterós. L'entrada del cercle
està constituida pel petit estany de la Lnsa, an el qual aflueixen
els dos rierons del cercle de Colomés, l'oriental i l'occidental:
el primer procedent directament de l'estany Cloto, i, el segón, del
Major; donant amdós origen al riu Aiguamoix. Vorejàrem l'estany
de la Losa per la banda esquerra, deixant a la dreta el camí que puja
a l'estany Cloto; i, seguint per un corriul que hi ha al costat del
barranc que baixa de l'estany Major, ens dirigírem vers el mateix, si
bé detenint-nos una estona per despatxar les nostres provisions. En
pocs minuts més de marxa arribàrem a l'estany Major de Colomés.
L'impressió que reb l'excursionista que per primera volta visita aquest
bonic recó del Pireneu és verament cor -prenedora, quedant -se un
extasiat, davant aquelles meravelles de la Naturalesa. Aquell hermós
estany de blavenques aigües està voltat de verdejants aglevats i
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d'alguns pins, i en ses aigües abunden les truites. En aquell indret
se separà de nosaltres el company Sr. Rius, qui es va dirigir a la ple

-ta de la Montanyeta, on va esperar que regresséssim de la visita als
demés estanys. El guia i jo travessàrem la boquera de l'estany Ma-
jor, i, després de vorejar-lo un troç per la banda dreta, emprengué-
rem una forta i pedregosa pujada, trobant al cap de pocs minuts
l'estany Bergils, el qual és de petites dimensions i conté també truites.

ESTANY BEs .ILs DE CoLOhllis

D'allí, passant pel costat de l'estany de les Gargulles, les aigües
del qual van a l'estany Llarg, ens dirigírem vers el Redó, pujant aun
turonet que hi ha prop d'ell a fi de poder dominar millor el panorama,
i veient, a continuació de l'estany Redó, el Llarg; estanys que's co-
muniquen directament. Després d'emprendre una suau pendent, al
cap de quinze minuts arribàrem a l'estany més gran del cercle de Co-
lomés, que és l'Ubago. Aquest està situat a 2,130 metres sobre'1 ni-
vell de la mar, en l'extrem del cercle i sota la carena que'l tanca, tenint
la forma d'unes alforges; i en ses aigües, on també abunden les truites,
desemboca el rieró oriental que procedeix dels darrers estanys su-
periors, que són el de Ratera i el del Cap de Colomés. El vorejàrem
pel cantó esquerre fins a arribar a son extrem, en el qual indret el
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camí es bifurca : l'un, el de la dreta, es dirigeix al portell de Colomés,
i l'altre al port de Ratera, deixant, un poc abans d'arribar-hi i a
l'esquerra, el camí que porta als estanys de Saburedo i d'allí, per la
ribera de Ruda, al poble de Tredós. Tot contemplant aquell pinto-
resc estany Ubago, descansàrem alguns moments, puix ens trobà-
vem ja en el terme de la nostra excursió. Emprenguérem el retorn
vorejant els estanys Redó i Llarg, i aviat arribàrem al Cloto, de
regularsdimensions
i de forma circular,
essent les seves vo-
res, en llur major
part, encinglerades.
En el centre hi ha un
illot format per un
rocam cobert d'al-
guns pins. Travessà

-rem un petit pla, i,
emprenent una for-
ta i relliscosa bai-
xada, part pedrego

-sa i part aglevada,
trobàrem novament
l'estany de la Losa,
en el qual indret,	 ESTANYS REDÓ I LLARG DE COLOMÉ S

per poder seguir el
nostre camí, tinguérem de descalçar-nos i amb aigua fins a genoll
travessar el barranc que baixa de l'estany Major, puix no hi havía ni
una dolenta palanca per passar-lo. Al cap de mitja hora arribàrem al
pla on havíem deixat les cavalcadures, i un troç abans s'ajuntà amb
nosaltres el company, qui, havent equivocat el camí de baixada,
s'havía endinsat en el bosc de la Montanyeta. Reempresa la marxa,
continuàrem devallant per aquella pintoresca ribera, tornàrem a
passar per davant dels Banys, i a tres quarts de vuit arribàvem a
l'entrada del poble de Tredós, on vaig deixar la cavalcadura, puix el
pobre animal feia ja molta estona que no podía amb les seves cames.
Des de Tredós ens dirigírem a Salardú per diferent camí del que
havíem seguit a l'anada. Va, aquell, faldejant els vessants de la
montanya dels Cremats per entre conreus: baixa després suaument
fins a arribar quasi al nivell del Garona, que travessàrem per un
rústic pont; i a les vuit en punt entràrem a Salardú, dirigint-nos al
nostre hostalatge, on sopàrem i dormírem amb regular confort.

15
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L'endemà matí, després d'esmorzar, ens dirigírem a peu, per
la carretera, al poble d'Artíes, on havíem de trobar cavalcadures
per fer una excursió als estanys de Rius i de Mar; mes haguérem de
desistir-ne a causa de no haver-se rebut a temps l'encàrrec que nos-
altres havíem deixat a l'hostaler de Salardú perquè el transmetés
a7'son colega d'Artíes. (Aquesta excursió l'efectuàrem l'any següent,
havent sigut ja descrita per mi en el número d'abril del BUTLLETÍ

ESTANY UBAGO DE COLOMÉS

del 1912.) Recorreguda la població, i després d'haver dinat, ens di-
rigírem a peu, per la carretera, cap a Viella, distant uns 6 kilòme-
tres d'Artíes; arribant-hi a primeres hores de la tarda. Hostetjats
novament a la Fonda dels Pireneus, romanguérem a la capital de
la Vall fins a l'endemà matí, sortint-ne llavors vers Marignac Saint-
Beat. Còmodament instal • lats en un cotxe particular, eren les set
del matí quan deixàvem la població de Viella. Seguint carretera
avall per la vora dreta del Garona, aviat arribàrem a les Bordes,
poble d'uns 250 habitants situat a la vora esquerra del riu, prop de
l'aigua-barreig del Garona amb el Jueu, que baixa de la ribera de
l'Artiga de Lin. Es de construcció moderna, així com també l'es-
glesia, que no ofereix res de particular. En un petit turó que domi-
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na 1'unió dels dos rius s'aixecava un antic castell conegut amb el
nom de Castell Lleó, el qual estava rodejat d'espadats repeus, do-
minant gran part de la ribera del Garona i bona altra part de la del
Jueu, tot lo qual segurament contribuía que antigament tingués
un gran valor estratègic per a la defensa de la part alta de la Vall.
Avui dia res queda d'aquella fortificació, que havía sigut residencia
del governador general de la Vall d'Aràn. Seguírem carretera avall,

ESTANY CLOTO DE COLOMÉS

i travessàrem després el riu pel pont nomenat del Pas del Llop, lloc
on la ribera forma un bonic congost que va després obrint-se a poc
a poc fins a arribar a una joliva plana on se troba situada la població
de Bossost. 'Aquesta vila té prop d'un miler d'habitants, essent la
més poblada (le la Vall i estant a 720 metres sobre'1 nivell de la mar
i tocant també el Garona. Lo més notable és 1'esglesia parroquial,
que és un edifici del segle xii en sa primitiva construcció, i que, mal-
grat les reformes que s'hi han fet, conserva bastant son primer estil.
Constitueix aquesta població un bon centre d'excursions. Conti

-nuem vorejant el riu, i al cap de pocs minuts veiem a la nostra dre-
ta el congost de les Cledes, en el qual lloc el riu s'obre pas en mig
d'espadades roques, ovirant-s'hi també, dalt d'un rocam, els ender-
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rocs de la que nomenen Cas/era, antiga construcció que en l'edat
mitjana probablement havía sigut utilitzada per a defensa de domi-
nis senyorials. Tot-seguit entràrem en una xamosa plana coberta
de verdosos prats i conreus i rodejada de frondosos boscos, i aviat
arribàrem a la vila de Les. Aquesta població, que té 65o metres d'al-
titut i compta uns 700 habitants, està situada en un hermós pla,
essent travessada pel Garona, que la divideix en dues parts, que's

LES BORDES : VISTA GENERAL

comuniquen per un vell pont de fusta, quedant a la banda dreta
del riu la part antiga junt amb l'esglesia parroquial, que és de cons-
trucció moderna i no ofereix res de notable, i a l'altra banda la part
nova, que està tocant la carretera. Abans d'entrar a la població es
veu, a l'altra banda del riu, un gran edifici rodejat d'un petit parc, en
el qual anys enrera estava instal • lat el Casino, on se jugava bastant;
mes, a l'ésser tancades les sales de jòc per disposició del Govern.
fou llavors venut a una comunitat religiosa francesa, la qual ha
convertit l'edifici en establiment d'ensenyança. Hi ha també Banys
termals d'aigua sulfurosa, amb instal • lació de dutxes i cambres de
bany, les quals habitacions estàn posades amb regular confort, essent
aquest establiment el millor de la Vall, per lo qual a l'estiu se veu



CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 121T

bastant concorregut. Prop de la vila hi havía l'antic castell dels ba-
rons de Les, del qual sols se conserva una torre quadrada nomenada
(le Pijoert i alguns enderrocs de paret. Seguint avall per la vora es-
querra del Garona, es passa després un altre engorjat, i al cap d'un
kilòmetre s'arriba al Pontaut, que és un petit caseriu situat en-
front de l'aigua-barreig del riu de Toràn amb el Garona, essent el
primer poblat de la Vall que's troba venint de França per la carre-

PONT DE REI

tera. El païsatge anava fent-se més pintoresc tant per sa abundosa ve-
getació com per aquella serie d'espadats contraforts de les montanyes
de Canejàn i de la Bacanera, per l'estreta bretxa dels quals la carre-
tera va passant. Dos kilòmetres més enllà del Pontaut se troba el
nou pont de Rei, que pertany al terme de Bausen i passat el qual se
veu a la banda dreta la fita que indica el límit de frontera amb Fran-
ça. Un cop a la vora dreta del riu, la carretera va endinsant-se en
aquella estreta i hermosa vall, arribant després a Fos, en la qual
població francesa vam esmorzar. Allí canviàrem de carruatge, i, po-
sats novament en marxa, travessàrem altra volta el Garona, passàrem
per Arlos i després per Saint-Beat, pintoresca població situada en una
estreta gorja al costat del Garona, que parteix son poblat, i en la qual
hi ha unes pedreres de marbre blanc que són bastant importants i s'ex-
ploten ja de molts anys. En aquell indret la ribera comença a aixam-
plar-se. Deixant llavors l'engorjat del riu, i travessant més tard la
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població de Marignac, voltada de frondosos boscos i verdosos prats,
aviat arribàrem a la seva estació. Allí prenguérem el tren que va
a Montrejau, terme de trajecte del ramal de Bagnères de Luchon.
Tot esperant 1'exprzs de Bayonne-Toulouse, visitàrem la població
de Montrejeau i sos pintorescos defores. D'allí ens dirigírem a Tou

-louse amb l'objecte de visitar altra volta l'antiga capital del Llen-
guadoc i cap de partit del departament de l'Alt Garona. Toulouse,
la descripció de la qual faré en altra ocasió, és una hermosa i rica
vila, de gran importancia per sa activitat comercial, literaria i ar-
tística, i per sa floreixent agricultura, contenint espaiosos boule-

vards i bonics jardins. Recorreguda la població, i després d'haver
sopat en el restaurant Lafayette, ens dirigírem a l'estació per aga-
far el tren de Cerbère, arribant l'endemà matí a Barcelona sumament
satisfets de tant agradable excursió.

F. XAVIER PARÉS i BARTRA
Clixés de l'autor.

I;I. TERCER CONGRÉS EXCURSIONISTA CA"'AI,À
LTRA volta els excursionistes catalans s'han aplegat germanívo-
lament en solemnial Congrés a fi de parlar i escatir sóbres

qüestions diverses referents a algunes de les modalitats del nostre
excursionisme, i altra volta l'èxit més falaguer ha coronat els esforços
i les iniciatives dels nostres cap-davanters. Aquesta vegada ha sigut
l'històrica ciutat de Tarragona la cridada a hostetjar els excursio-
nistes vinguts de totes les catalanes encontradas, els quals s'han
vist ben rebuts i atesos pels fills de la monumental Tarraco.

El vespre del dissabte, dia tr d'abril prop-passat, va tenir lloc,
a la gran sala de sessions de la Corporació Municipal tarraconense,
la solemne inaugural del Tercer Congrés Excursionista Català, sota
la presidencia del reverendíssim i excel • lentíssim senyor arquebisbe,
a qui feien costat D. Leonci Soler i March, president de la Comissió
organitzadora, i els individus de la mateixa D. César August Torras,
D. Oleguer Miró i D. Enric Arderiu, ocupant també llocs de distin-
ció el senyor arcalde de Tarragona, D. Josep Prat, i altres distingi-
des personalitats, entre les quals recordem els individus de l'Ajun-
tament tarragoní Srs. Albafull, Balart, Massó, Montañès, Salvadó,
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Soler, Rimbau, Solé i Virgili; l'enginyer D. Lluís Mariàn Vidal, el
pulcre poeta lleidatà D. Magí Morera i Galicia, els representants de
la Societat d'Atracció de Forasters i del Centre Excursionista del
Comitè de Defensa Social de Barcelona, el del Centre de Naturals de
Tarragona, el director de l'Orfeó Manresà, i molts il • lustres fills d'a-
quella capital.

L'esmentat senyor arcalde va donar la benvinguda als senyors
congressistes forasters, en nom de la ciutat que'ls hostetjava, oferint

-seis i fent vots per l'èxit del Congrés les tasques del qual anaven a
inaugurar-se. An aqueixa salutació va respondre el Sr. Soler i March
amb paraules d'agraïment a la ciutat, al senyor arcalde i al senyor
arquebisbe, proposant que aquest fos nomenat president del Congrés
com a justa i merescuda correspondencia a les seves atencions, lo
qual fou acordat per aclamació i acceptat per dit senyor, qui va re-
tirar-se seguidament del saló junt amb les autoritats locals.

Represa la sessió, va procedir-se a la designació de la Taula de-
finitiva, essent nomenats : D. Joan Ruiz i Porta, de Tarragona, per a
president; D. Magí Morera i Galicia per a vice-president; D. Joan
Ferreté, de Reus, i D. Robert Ferreté, de Barcelona, per a vocals;
i D. Joan Molas, de Tarragona, i D. Francisco de Torres, de Barcelo-
na, per a secretaris.

El diumenge al matí va celebrar-se la segona sessió del Congrés
a la sala de la Diputació Provincial, presidint-la D. Josep Mestres,
president d'aquesta corporació. El Sr. Folch i Torres, de la Societat
d'Atracció de Forasters, de Barcelona, va llegir una relació de les
gestions per la mateixa portades a cap a fi d'aconseguir el millora-
ment d'hostetjaments a Catalunya, excitant els Centres Excursio-
nistes perquè secundessin dita campanya. El Sr. Herrera, de Lleida,
proposa que s'acordi demanar a la Mancomunitat Catalana i als re-
presentants a Corts que gestionin la declaració de monument nacio-
nal a favor de la Catedral vella de Lleida, a fi de convertir-la en
museu; la qual proposta és acceptada amb alguna lleugera modifica-
ció i fent-la extensiva a l'esglesia del Miracle, de Tarragona. El senyor
D. Cebrià Montoliu llegeix una comunicació de l'entitat Ciutat -Jardí,
en la qual, després de felicitar els Centres Excursionistes per llur
amor als monuments de caràcter històric, prega la llur cooperació en
favor de la conservació i el millorament de les belleses naturals de les
ciutats i viles catalanes. I, després d'acordar-se dirigir una comunica-
ció a 1). Lluís Duràn i Ventosa per la seva iniciativa en pro de la
constitució de la mancomunitat del Montseny i de la construcció
d'una xarxa de carreteres i camins de montanya per aquella interes-
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sant i pintoresca regió, van sospendre's les tasques del Congrés fins a
les dèu del vespre d'aquell mateix dia.

En aquesta nova sessió D. Joaquim Pecanins llegeix la seva co-
municació en pro de la cançonística popular, advocant per la desig

-nació d'uns quants músics encarregats del recull de les veritables
tonades populars de la nostra terra. El Sr. Morera recorda l'auxili
que an això pot reportar l'ús del gramofón; i, després d'alguna dis-
cussió, s'acorda fer un recull de cançons populars catalanes i pre-
sentar-lo a l'Institut d'Estudis Catalans per a ésser editat, i que'ls
Centres Excursionistes celebrin certamens musicals populars, co-
mençant el Centre de Tarragona, que'n convocarà un dins de la prime-
ra quinzena de maig. El comte de Santa María de Pomés prega al
Sr. Pecanins que publiqui la col• lecció de 3,000 cançons per ell re-
collides i pertanyents a diferents comarques.

Escatit ja el tema sóbres «Cançons populars catalanes», el presi-
dent, Sr. Ruiz i Porta, manifesta no haver-se presentat cap treball
sóbres el tema «Turisme marítim», i recorda lo que Tarragona havía
fet, temps enrera, en aquest sentit de fomentar el turisme marítim;
fent semblants manifestacions el Sr. Serra i Pagès per lo que fa re-
ferencia a Barcelona. Relacionat amb aquest tema, es pren l'acord
que'ls Centres Excursionistes, amb la cooperació dels Clubs Nàutics,
celebrin concursos per fomentar l'estudi de la flora i la fauna marí-
tima catalana; que'ls Centres Excursionistes s'encarreguin d'obte-
nir i publicar fotografíes i estadístiques dels accidents de les nostres
costes i de les temperatures regnants en elles; i que s'inclogui en el
vinent Congrés un tema sóbres excursionisme marítim científic.

Respecte al tema «Excursionisme escolar», se presenten cinc di-
ferents treballs, els quals donen lloc a llarga discussió, acordant-se
que'ls autors de dits treballs, de comú acord, plantegin les opor-
tunes conclusions.

Acte seguit, D. Rosèn Serra i Pagès llegeix sos treballs Reformes
que deuen introdeeir-se en l'excursionisme i Estacions ibèriques, i un
altre de D.' Joana Vidal sóbres Cançons Po5ulars. D .  Adelaida Ferrer
en llegeix un altre sóbres Pràctiques curatives en l'excursionisme, i
D. Jeroni Martorell un altre referent a Protecció de monuments an-
tics. Finalment, el Sr. Arderiu demana que s'activin els treballs per a
la deguda demarcació comarcal de Catalunya; i el senyor comte
de Santa María de Pomés demana un vot de gracies per a la Taula
del Congrés, aixecant -se la sessió a quarts de tres de la matinada.

L'endemà, dia 13, va celebrar-se la solemne sessió de clausura
a la sala de la Corporació Municipal, amb assistencia dels senyors
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arquebisbe, governador civil i arcalde. Després d'acordar-se que'l
vinent Congrés se celebri a Sabadell, lo qual és acceptat i agrait pels
representants d'aquesta ciutat en aquell acte, s'aixeca el Sr. Ruiz
i Porta i dirigeix afectuoses paraules de comiat als senyors congres

-sistes, les quals són agraides en nom d'aquests pel senyor comte
de Santa María de Pomés i Folch i Torres, de la nostra capital. Posà
fi a l'acte un sentit , parlament del senyor arquebisbe, pronunciat
en llengua catalana, el qual és entusiàsticament ovacionat.

Com a especials obsequis dispensats als senyors congressistes que
assistiren a les tasques del Tercer Congrés Excursionista Català,
havem d'esmentar el Concert de l'Orfeó Tarragoní, celebrat en el
Coliseu Mundial el diumenge dia 12 a la vetlla; la recepció i el vi d'honor
dedicats als mateixos per aquell Ajuntament, les visites a monuments
organitzades pel Sindicat d'Iniciativa, i el sopar de despedida, el qual
va efectuar-se el darrer dia.

Tals han sigut els actes d'aquest nou Congrés, el qual no deixa-
rà de donar sos fruits sanitosos, com els anteriors, per a major pro-
fit i gloria de l'excursionisme català.

CRONICA DEL CENTRE
MAIG DE I914

EXCURSIONS I VISITES

A GIRONA. — El dia io d'aquest mes de maig, una bona colla de socis de
la nostra Secció de Fotografía realitzaren l'anunciada excursió-visita a 1'histò-

rica i monumental ciutat de Girona. En la bona companyía del Sr. Montsal-
vatje, van visitar sos més remarcables monuments, detenint-se especialment a la
seva Seu, oh, mercès a les facilitats donades pel Capítol Catedral, pogueren
fer-se càrrec de l'importancia del seu tresor i ele la riquesa de sos retaules i ta-
piços guardats en la corresponent sala capitular de la mateixa, obtenint-se du-
rant la visita moltes i notables fotografíes.

A LA CATEDRAL DE BARCELONA. — Organitzada per la mateixa Secció de

Fotografía, va efectuar-se, durant els dies 21 i 24, una detinguda visita a la
nostra formosa Catedral, havent-se pogut admirar còmodament les seves innom-
brables belleses i donant-se lloc a poder-ne obtenir nombrosíssim aplec de

fotografíes, per augmentar el nostre arxiu fotogràfic.
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A LA COMARCA D'OLOT. — Durant les darreres festes de Pasqua va rea-

litzar-se la projectada excursió per la comarca olotina, en automòbils de turis-

me, visitant-se especialment les poblacions d'Amer, Sant Feliu de Pallerols,

Sant Esteve d'en Bas, Olot, Sant Joan les Fonts, Castellfollit, Besalú i Banyoles,

a Inés dels llocs pintorescos dels llurs encontorns que ofereixen més atractivitat,

i portant-ne bona col • lecció de reproduccions fotogràfiques.

SESSIONS 1 CONFERENCIES

UNA VISITA A LES PRINCIPALS CIUTATS DE BÉLGICA. — Els dies 8 i 15, el

nostre company Dr. D. Francisco Xavier Parés i Bartra, va donar compte de
l'excursió per ell realitzada a Bèlgica, posant de manifest, amb l'ajuda de la

projecció lluminosa de nombrosos clixés fotogràfics, tots els llocs Inés notables

per ell visitats durant tant interessant excursió, detenint-se principalment a des-

criure els monuments més remarcables d'Anvers, D'Ialines, Gand, Bruges, Lo-

vain, Ostende i de la capital, la bonica i interessant ciutat de Brusseles.

UNA EXCURSIÓ A LES ILLES PITIUSES. — El nostre bon amic l'enginyer don

Pere Rius i Matas va ressenyar-nos, durant la vetlla del dia zz, la seva excursió

vers les illes Pitiuses, tot presentant una bonica col • lecció de clixés fotogràfics

obtinguts durant la mateixa per son company D. Jeroni Castelló. El Sr. Rius,

en la seva ben escrita memoria, féu remarcar les moltes belleses d'aquella part

de les illes Balears menys conegudes i en les quals se conserven encara molts

datos arqueològics que's remunten a la data més llunyana dels seus antics

pobladors.

PEL BAIX EMPORDA. — El dia 29, el nostre company l'advocat D. Ignasi

Soler i Escofet, va ressenyar una excursió per ell i altres socis realitzada per les
formoses terres del Baix Empordà, seguint l'itinerari des de Flassà cap a Pa-
lamós i la Bisbal, detenint -se a visitar els encontorns d'aquesta darrera vila
per a continuar després cap a Corsà, caserius de Cassà, Pebres i Planilo, baronía
de Pubol, Sapera, Foixà, i retorn a Flassà, el mateix lloc de partida. Durant la

ressenya foren projectats gran nombre de clixés fotogràfics reproduint vistes de
poblacions i llocs pintorescos més notables, i ele monuments diversos i objectes
artístics i arqueològics dels que en aquelles se conserven.

CONVERSES D'ARQUEOLOGÍA

Durant el mes que acaba de transcórrer, el nostre distingit company don
Pelegrí Casades i Gramatxes ha vingut continuant les seves interessants Con-
verses-lliçons d'Arqueología, sota'l següent programa:

Dia I I. Conversa LXXI de les d'Arqueología romana : De la moneda. —
Els caps de bestiar com a equivalencia del valor de les coses. — El metall. -
Aes rude. — Aes signatuln. — Aes grave o librulis. — L'as com a usdtat mone-
taria de coure. — Divisions. — Pes, tipus i valor. — El denari o diner cona a tipus
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unitari de la moneda d'argent. — Moneda campaniana. — Classes de denaris.

— L'aureus, tipus monetari d'or. — Organització monetaria. — Resum.

Dia r8. Conversa LXXII : De la moneda en el període imperial. — Au-

reus i quinaris. — Vicissituts de la moneda d'or. — La moneda d'argent. — Ses

condicions. — Reforma monetaria. — Moneda de coure. — Privativa del Senat.

— Les medalles : classes i objecte. — Importancia de les de bronze. — Art i

tipus monetaris. — Assumptes. — Inscripcions.

Dia 25. Conversa LXXIII : De les monedes de consagració i de restitució,

commemoratives, castrenses i provincials. — Les tesseres i els ploms. — Mone-

des contornejades. — Fabricació de la moneda. — Resum.

CURSET-REPÀS DE GEOLOGIA

El nostre company Dr. Mariàn Faura i Sans, prevere, ha continuat, durant

el nies passat, les seves Lliçons-repàs de Geología, donant quatre interessants

conferencies més, sota l'següent programa:

Dia 5. 7. a conferencia : Energíes tèrmiques de la porosfera, manifestades

amb el volcanisme i els moviments sísmics.

Dia 12. 8. a conferencia : Petrogenesis. — Formació de les roques crup-

tives. — Constitució dels magues fosos. — Temps d'agropació molecular, i pe-
ríodes de l'individualització cristal• logràfica. — Classificació moderna de les
roques eruptives segons l'edat, la composició química i la llur estructura.—Evo-
lutives generacions de les roques sedimentaries. — Modificacions hidroquími-
ques. — Metamorfisme en les geosinclinals, en les zones de contacte de les
falles antigues i prop de les roques eruptives. — Endodinamometamorfisme.

Dia 19. 9. a conferencia : Geotectònica. — Estratificació. — Diastrofisme.
— Relacions de posició entre roques sedimentaries i eruptives. — Variacions en
els plecs estratigràfics i en les falles. — Cronología i sincronisme estrátigrà-
fics. — Caràcters diferencials de les regions plegades i estables. — Geosincli-
nals. — Orogenia. — Determinació de l'edat d'un aixecament de montanyes.

Dic 26. 1o• a conferencia : Teoríes cosmogenèssiques.—Cronológiques evo-
lucions dels períodes geològics. — importancia de l'estratigrafía i de la fossilit-
zació. — Representació i amplitut de quiscún dels terrenys a Catalunya des
de les formacions agnostozoiques fins a l'era• actual. — Conclusions.

NOVES

PELS NOSTRES roscos. — Sabut és que la Diputació Provincial de Barcelona
ve preocupant-se, d'un quant temps an aquesta part, del problema de la repo-
blació forestal de Catalunya. An aquest fi, i entre altres mides preses, havía
obert un Concurs, amb dos premis de 1,250 pessetes cada un, per recompensar,
respectivament, el proprietari de la provincia que durant els anys 1912 i 1913



128 BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

hagués plantat més arbres en nombre superior a 20,000, i el que més s'hagués
distingit en la cura i conservació dels boscos.

El primer premi fou concedit al nostre estimat i distingit consoci D. Ricard

de Capmany i de Roura, en representació de sa muller, D. a Julia de Montaner,

per haver acreditat que en la seva finca de Fogàs de Montclús havía plantat

més de 35,000 arbres durant aquells dos darrers anys. An el según premi s'han

presentat sol'licituts per diferents proprietaris de Vallirana, Sant Cugat del

Vallès, Argentona, Santa María de Marlés, Sabadell, Moià, etc., per la bona con-

servació de llurs boscos, algún d'ells de gran extensió.

PEL NOSTRE MONTSENY. — En el número darrer vam publicar i . comentar

degudament la proposició presentada a la Diputació Provincial de Barcelona

pel nostre company el diputat D. Lluís Durán i Ventosa en pro de la construc-

ció de tot un plan de carreteres i camins a través de la regió montsenyenca.
Avui ens cal afegir que aquesta idea ha trobat arreu favorable acollida i està

en vies de realització. El dia 20 d'aquest mes de maig va reunir-se, sota la pre-

sidencia de D. Enric Prat de la Riva, actual president de la Mancomunitat

Catalana, i en el propri palau de la Generalitat de Catalunya, una assamblea de

diputats provincials i arcaldes dels pobles interessats en la formació del projecte

iniciat pel Sr. Duràn.	 ,á
Aquest exposà el seu plan i els seus propòsits, i féu remarcar els aventatges

de la llur realització. Explicà després el procés de la seva idea i les raons que

l'han decidit a prescindir de l'acció oficial de les provincies interessades, de la

sotmissió de l'assumpte a la Mancomunitat Catalana i de la formació de la

mancomunitat municipal del Montseny de primer ideada, per la mida i acord

més pràctics de la constitució d'una Junta formada pels municipis interessats
que cuidés d'encarregar un projecte, d'estudiar el seu cost i de resoldre la
manera de la seva efectivitat. Després de parlar algún senyor assambleista, va
constituir-se una Junta formada pel Sr. Durán i els arcaldes d'Arbucies, Breda,

Brull, Fogàs de Montclús, Gualba i Viladrau.
An això hem d'afegir que en principi s'ha confiat al CENTRE EXCURSIO-

NISTA DE CATALUNYA l'estudi i la formació d'un avant-projecte de carreteres,
camins carreters i camins de montanya pel Montseny, el qual ha nomenat igual-
ment una Junta, formada, entre altres, pels Srs. Torras, Capmany, Jordà, Rius
i Matas, Amigó, Santasusagna i Vidal, per entendre en aquesta qüestió.

EI CENrse KXCUksior+isrA ue CAIALUri7A i la Direcció del BUTLLErf deixen

íntegra als respectius autors la res ponsabilitat deis treballs firmats.

ssarceiona.—Tip. «L'Avenç »: Itamola de Cataiunya. 24.— Tefefon t t S
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