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Butlletí
del

Centre Excursionista de Catalunya

Pel címs del Pallars
(Acabamen!)

Tuc MERIDIONAL DE LA SERRA DE TuMENEIA (PUNTA HARLÉ) 2892 M.

Dia 22. Novament ens dividírem en dos grups; uns es dirigeixen
aquell mateix dia a la Vall d'Aran passant pel Montarto í amb En
Herzog í En Feliu ens quedàrem encara un dia en l'estany Negre
per a trobar-nos després tots junts a la Renclusa.

Emprenguerem la marxa cap a l'estany Travessany, dominat
per les agulles del mateix nom, que atravessàrem per sa vorera
meridional í seguirem la direcció O. passant per pales de granit,
fins a trobar dos estanys aprop l'un de l'altre situats sota el tuc
septentrional de la serra de Tumeneia. El superior, dominat per
una alta cinglera, està a uns 2.400 metres d'alt. essent el mès gran
i aboca les seves aigües a l'altre estany més baix. Al dessobre es
presenten les tres gegantines agulles que fornien la serra de Tume-
neia reflectant-se en les fosques aigües.

Pujem cap a l'esquerra per un dret ressalt, guanyant més tard
una depressió des de la que es veuen per un costat els estanys que
havíem deixat i a l'esquerra altre de més petit; comencem a trobar
grans congestes i pasem per pulides llastres, fins arribar al peu de
l'agulla central de la serra, enlairant-se els seus vessants en alts i
drets espadats. Seguint per el repeu dels mateixos, entreni en un
barranc omplert per una extensa congesta, obírant-se en la part
oposada de la ribera, la regió de Colíeto anib l'estany Negre que's
destaca per les seves grans dimensions. Mitja hora més tard
guanyàven la bretxa que s'obre entre el tuc central i el meridional
de la serra i a una altitud d'uns 2.750 in.; és aquesta practicable i
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per ella es pot passar de la ribera de Caldes a la de l'estany de Mar,
Els vessants que donen a aquesta darrera són un seguit de crestes
i parets que cauen a plom, fins als grans camps de neu que baixen
en dreta pendent a prop de l'estany de Mar. A l'esquerra surt per
entre una bretxa, la piràmide del Biciberri septentrional.

Sense atravessar la bretxa, emprenem una bonica escalada pel
costat de llevant, seguínt sempre sota de la cresta, tota ella eriçada
de puntes i agulles, pujant per altes roques í passant per estretes
cornises, que fan que aquesta ascensió sigui sumament interessant.
A les 10'50 ens trobàvem dalt del cim a 2.892 m. d'alt.

Está situat en el extrem S. de la serra de Tumeneía la qual
arranca del port de Güellicrestada, dessota el Montarto d'Aran i es
dirigeix al SO. enlairant-se els cims que la componen a 2.694 m,,
2.785, 2.865 í finalment a 2.892 m. d'alt, unint-se desprès per un coll
al Biciberri Septentrional, en l'alterós massís del Montarto de Cal-
des. Al mateix temps separa la comarcada de l'estany de Mar, de
la ribera de Caldes.

Aquest cim sols ha sigut escalat un altre vegada per En Pierre
et André Harlé i P. de Joinvílle amb el guía F. Bernat Salles el
día 8 d'agost de 1912, quals corresponents targetes trobàrem. Da-
rrerament en l'any 1920 lí ha sigut donat el nom de Pierre Harlé,
en honor del primer ascensionísta.

Es la vista que des d'aquí es frueix, molt interessant sobre les
salvatges regions de Caldes i de l'estany de Mar, aixís com sobre
els vessants N. del Montarto de Caldes, que poden estudiar-se per-
fectament des d'aquest cim.

Vers al N. s'aixeca l'agulla central finament tallada í de parets
verticals.

Després de restar ]larga estona contemplant els abruptes pai-
satges que'ns envoltaven, emprenguerem el descens pasant pels
mateixos indrets de la pujada a excepció d'algunes curtes variants,
arribant a mitja tarda al campament.

H OI
1 h.	 estanys sota de l'agulla septentrional de Tumeneia.
1 h. 30 m. bretxa (2.750 ni.).

30 m. cim.

MONTARTO D'ARAN (2.830 m.) I SALARDÚ

Dia 23. Al dematí d'aquest día plegàrem el campament í en-
viàrem les tendes a Bohí, mentres nosaltres proseguiem l'excursió
carregats ja amb les corresponents motxilles. Pujàrem a l'estany
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Travessany í inclinant-nos vers l'esquerra sortirem a l'estany dels
Monjos (2.390 m.), presentant-se al davant el tuc del Montarto
d'Aran vorejant l'estany guanyarem després el port de Güelli-
crestada (2.425 m. d'alt.) situat entre la serra de Tumeneia i el Mon

-tarto, en la ratlla fronterera de la Vall d'Aran, i donant aigües al
N. a la ribera del Valartíes i al S. a la de Caldes.

Deixàrem tots els bagatges i emprenguèrem l'ascensió del pic,
pujant pels vessants de Caldes, fins a guanyar la carena, que se-
guírem en amunt arribant al cim a les 11'30. Amb dia claríssím po-
guèrem contemplar l'extens panorama que des d'aquest cim s'obírà,
dominant-se des de les nevoses serres del Pirineu aragonés, fins a
les d'Andorra. Davant nostre apareixia esplèndid el massís de Mon

-tarto de Caldes amb els estanys de Mar i Tort als seus peus i més
allunyat el massís de la Maladeta amb les seves extenses geleres.
Sota nostre a vol d'ocell i a uns 1.500 de profonditat es veía ser

-pentejar el riu Valartíes.
Deixàrem el cim, baixant en 25 minuts al port de Güellicrestada,

on recollírem nostres motxilles, entrant tot seguit en territori g ra-
nés. Un dolent corriol que passa per la tartera ens condueix a 1'es-
tanyet del Port, de reduídes dimensions i situat a 2.230 m.; poc Inés
avall atravessem la corrent provinent del mateix í sense camí
baixem per forta pendent a l'estany de la Restanca (1.985 m.) on
les aigües de l'estany de Mar, que es troba en amunt, baixen en un
seguit de saltants. Canviem la direcció, seguint vers al N. per la
vorera dreta del barranc, atravessant minuts després la corrent
que baixa de l'estanyet del Port. El camí emprén una forta i pesada
devallada per una tartera, fins arribar a prop del pontet de Rius
en l'aiguabarreig dels barrancs de la Restanca í el de Rius que
formen el riu Valarties. Arribats allí, seguírem pel camí de ferra-
dura que baixa del port de Rius i anàrem planejant pel costat del
riu, passant per bells paisatges entre avets i pins, quedant la vall
encaixonada per altes muntanyes d'emboscades vessants. En el
pont del Rèssec atravessem la corrent, passant a sa vorera esquerra
i trobant pel camí animats grups que portaven l'herba segada en
els prats de la ribera. A les 5 de la tarda arribàvem a la vila d'Ar-
tíes, primer poble que tocàrem de la Vall d'Aran, situat a 1.140 m.
dalt. e l'aiguabarreig del Valarties amb el Garona. Travessàrem
aquesta interessant vila passant a la sortida per aquest darrer riu
i seguint en amunt la carretera de Pont de Reí, arribàrem a Salardú
(1.260 m.), important vila que junt amb Tredós són els pobles més
orientals de la Vall.
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H O FIAR
1 h. 3) m. de ]'estany Negre al port

de Güellícrestada
45 m. Montarto d'Aran.
30 ni. port de Güellicrestada.	 h. 7 25 in.

L h. 85 m. pontet de Rius (enforc de
camins).

35 m. Salardú

DE SALARDú AL REFUGI DE LA RENCLUSA (2.130 m.)

Día 24. A les 4'45 del matí ens ínstalarem dalt de l'auto que
fa el servei de la vall i seguírem el curs del riu Garona, que es
troba envoltat d'envellutats prats i mig amagat per frondoses ar-
bredes, passem els pobles d'Artíes í Garós deixant més enllà en-
tremig de verdosos conreus, Casaríll i Escunyau i a un km. després
de Betren entràrem a Viella, capital de la Vall. Passem novament
el Garona deixant després Vilac obírant-se en la part oposada de
la ribera el grandiós í esplèndid bosc de Baricauba, el més impor-
tant de la Vall d'Aran; arribats a Les Bordes deixàrem l'auto, i
ens encaminàrem al poble (885 m.) enlairat en un morrot, prop de
l'aiguabarreig del riu Jueu amb el Garona.

Dirigint-nos vers al S. entrem en l'esplèndida vall de l'Artiga tota
ella emboscada amb gran varietat d'arbres i una de les més interes-
sants de la ribera del Garona; seguírem remuntant -la passant prop
del riu que atravessàrem per la palanca del Planyot, i enlairant-nos
per prats i bells paísatjes, arríbàrem a Permita de l'Artiga de Lin,
(1.920 ni.). Durant els mesos d'istíu s'hi troba en ella un priinitiu
hostatge, però les provisions hi són molt escasses. A pocs minuts
en el barranc de la Montjoia, deixàrem el camí que condueix al
port de la Picada per Pumero, í agafant altre a la dreta empren

-guèrem una forta pujada per la muntanya d'Aubert, entrant en un
magnífic bosc de faigs í avets, on els arbres hi són tan abundants,
que en molts indrets el sol no pot atravessar el fullatge. Llarga
estona estiguérem pujant per la boscúria fins que sortírem a la
regió dels pasturatges, veient-se totes les muntanyes envetullades
de verd í esmaltades pels brillants colors de les flors. En la cabana
de dalt vàrem beure la fresca llet que ens oferiren els pastors i
seguint després barranc amunt arribàrem a mig dematí al port de
la Montjoia (2.115 m.) situat en la mateixa frontera amb França,
veient-se al fons de la ribera 1'Hospíce de Luchon. Tot seguit en-
trárem en l'espessa boira que passava arran de les carenes i aixís
seguírem sense veure res, fins al Port de la Picada, on el vent de
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mítjorn la feia recular. Es aquest fenòmen molt freqüent en el Pi-
rineu, podent-se observar com les boires ocupen tota la vertent
N. de la serralada, mentres que pel costat d'Espanya no es veu un
núvol en el cel.

Una vegada més poguérem contemplar l'esplèndida visió que
ofereix el grup de la Maladeta, vist des del port, aixís com els
massissos més allunyats del Perdiguero i Posets. Llarga esto-
na estíguèrem embadalits davant aquell grandiós panorama de
muntanyes i geleres, fins que reprenguérem la marxa, baixant pels
aiguavessos de l'Essera cap al fons de la ribera i d'allí empren

-guèrem la pujada, arribant a mitja tarda al Refugi de La Renclusa,
on ens reunírem amb els altres companys, que havien arribat feia
algunes hores.

MALADETA (3.312 M.) TRAVESSÍA DEL COLL MALEÏT

Dia 25. A les 4 del matí, en plena nit sortíem de La Renclusa;
un fret viu feia caminar depressa les tres caravanes que reunides
en una ens dírígiem vers al Portilló. Amb pas seguit ens enfilem
per entre la tartera i llastres arribant al Portilló de baix quan just
aparexía el sol, banyant de llum les geleres í fent resortir les
fosques esquerdes d'entre la puríssima blancor de la neu. El cim
d'Aneto de ventruda forma í la retallada cresta del Mig sorgíen
d'entre aquell desert de neu.

Ens encaminem vers la gelera d'Aneto travessant primer l'enut-
josa tartera, fins arribar als camps de neu que arriben a unir-se
amb la gelera. Un colp en aquesta, fem la parada de reglament per
a esmorzar i després d'encordar-nos degudament ens separem dels
altres que's dirigeixen vers Aneto travessant diagonalment la ge-
lera. Som quatre (1) els que seguim en amunt per dessota l'aresta
dels portillons deixant més tard sobre nostre, el de dalt amb els
fantàstics «gendarmes». Uns quants zig-zags ens permeten guanyar
descansadament la part superior de la gelera sota del coll Maleït,
veient nostres companys conc van pujant vers l'Aneto; llavors co-
mença la part més delicada de l'ascensió. Ataquem una pala for-
tament inclinada on el glaç es troba amagat sota una prima capa
de neu, ço que ens obliga a perdre molt temps tallant passos í
asegurant bé els moviments puig al dessota nostre unes grans
roques ens fan recordar el perill d'una caiguda. Acabada la neu
ens enfilem per una paret gairebé vertical però de pedra segura on

(1) Canals, Herzog i el meu germà Josep M.
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hi trobem les emocions d'una curta escalada fins a guanyar la
cresta; és aquesta un agombolament de colossals blocs, col•locats
en fantàstic desordre i que cal pujar í baixar per a guanyar el cim.
A les 8 i quart arribàrem al petit padró de pedres que s'aixeca en
la roca culminant.

¿Com descriure la grandiositat del panorama que s'extenia per
tots indrets? Caldría una ploma millor que la meva per a trans-
criure exactament les fondes impressions que s'experimenten des
d'aquesta altura. La vista, encara que no tan extensa com la de
l'Aneto, és al aneu entendre molt més interessant. En aquell cim,
és imposible fer-se càrreg de la immensitat del panorama; les mun-
tanyes que enrodonen el massís queden empetitides í aixafades al
costat del gegant pírenenc; emprò des de la Maladeta hom se sent
més identífícat amb la muntanya, és un complement de les sensa-
cions rebudes en aquell cim. Jo aconsellería a tots els qui fessin
l'ascensió de l'Aneto, de fer al mateix temps la del pic de la Mala-
deta; será sols allargar l'excursió un parell d'hores, niés en queda-
ran plenament satisfets.

Hom se troba envoltat de neus; les dues geleres s'obiren a
vol d'ocell per abdòs costats i a gran fondària. Les parets rat-
llades per canals baixen vertiginosament a trobar les neus de les
que en surten els cims d'Aneto í la cresta del pic del Mig; a occi-
dent es veuen el pic O. de la Maladeta i el d'Alba i rnés en avall
envoltat de blancor, apareix l'allargada taca del llac de Cregüenya
arredosat a la cresta d'Estatats. En segon terme es dominen els ne-
vosos massissos del Perdiguero í Posets i més llunyans els cims del
Mont Perdut i el Vígnemale i altres muntanyes que es confonen
amb la calitja. Per dessobre la Furcanada i el Tuc de Mulleres el
sol fa relluír la neu del nucli muntanyós del Montarto de Caldes i
al seu darrera, confoses les unes amb les altres, es divisa un mar
de muntanyes que corresponen al Pallars, endevinant-se encara
en últim terme la característica serra de Caí i el Puigmal. La
vall d'Aran i tota la banda francesa queda cuberta pels núvols que
arriben just a la carena fronterersa, apareixent com un fantàstic
mar, amb els seus golfs i illes.

Ja nostres companys estaven de retorn prop del coll de Coro-
nes i es dirigien envers nosaltres, quan deixàvem el cim després
d'haver-hi col • locat un registre de la Secció d'Esports. Seguim la
cresta vers al S. deixant el lloc per on haviem pujat í baixem a
buscar la gelera a prop del coll Maleït, trobant aquí els altres
amics i proseguínt tots junts l'excursió.
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1 Quin espectacle més grandiós i imposant apareix en treure el
cap en la depressió que forma el coll! Tradueixo del Compte H.
Rusell les seves impressions d'aquesta visió, en donar a coneíxer
aquest indret en 1880. Diu aixís: «Gran Deul ¿Qué veig? ¿on som?
Maquinalment reculem. Un abím infernal absolutament a pic i ple
de sorolls s'obre en mig cercle a l'oest i sota de nostres peus, on
en una plana de neu i a 600 metres de profonditat s'endevína la
presència del llac de Cregüenya (2.696 m.). Les parets granítiques
i negroses des de on nostres mirades espantades cauen al seu de-
sobre, tenen quelcom de satànic.

Blocs de formes estranyes es decanten vers al buit sobrepas-
sant la vertical i semblant monstres fugits de l'infern. Tenen un
aire d'espant com si el vertigen s'hagués emparat d'ells í no obstant
no es mouen. Un miracle d'equilibri sembla retindre en el seu lloc
les monumentals masses de pedra, obeliscs de inés de 100 metres
cúbics i projectats en l'aire sempre a punt d'enderrocar-se, lo que
potser no succeexi mai. El vent els fa tremolar, xiula per entre ells,
més res cau.

Aquest precipici tallat en hemicicle porta mil senyals de con-
vulsions. El fret, el llamp i la tempesta l'han dislocat; està com
arrugat, partit i estratificat en tots sentits i la maledicció hi flota
arreu. Aixis doncs ja que el coll que el domina no té encara nom
imposem-li sense cap dupte el de coll Maleït ».

A primera vista sembla imposible que es pugui passar per
aquest indret. Els blocs de roca avencen en balcó sobre la canal
que's veu dreta i en son fons les pedres caigudes es mantenen en
equilibri, a punt d'anar a vall al inés lleuger contacte. Estudiem bé
els llocs que ens semblen més difícils í iniciem el descens.

El primer pas es prou delicat. Es menester inclinar-se vers la
dreta í pasar arrossegant-se per un estret relleíx, sota les roques
que formant bauma constitueixen el cap de la canal; desprès un
descens vertical d'uns tres a quatre metres i som ja dins de la ma-
teixa, baixem les motxilles i ajudem als darrers fins estar tots reu-
nits. Com ja havíem previst les pedres s'estimben sorollosament
rebotent d'una paret a l'altre í com que formem una colla de vuit
seria perillós baixar tots plegats en aquestes condicions. Decidim
doncs dividir-nos en tres grups, que encara que molt més llarg
és més segur. La devallada és verament impressionant; l'estreta
canal queda encaixonada entre les altes i negroses parets que sols
permeten veure una estreta faixa del cel i els blocs que semblen
estar a punt de despendre's junt amb el soroll de les pedres que
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fem caure amb nostres peus coibeixen l'ànim. El sol arriba difícil-
ment a tocar el fons trobant encara capes de gel que evitem amb
compte.

A mitja canal trobem l'obstacle més important d'aquesta traves-
s ía i que ja haviem sospitat des de dalt: una grossa roca en caure
ha quedat empresonada barrant el pas dessobre mateix d'un
ressalt, sortosament fa un pont i permet passar la corda amb tota
seguretat. Fem un descens per aquesta d'uns deu metres i, aixó
salvat, ens resguardem en un recolze cridant als altres que poden
ja baixar. Tan prompte es mouen, comencen a brunzir les pedres
que ínevítablement fan caure i com projectils van rebotent per
tots indrets. Uns minuts més tard estàvem reunits tots plegats i
tornem el primer grup a proseguir la devallada; la canal es va
eixamplant i esdevé més fàcil trobant un nou salt, peró les dificul-
tats no son moltes per salvar-lo í ja tots junts arribem al peu, apa

-reixentdavantnostre, encara a bona fondària, les tranquil •les aigües
de l'estany de Cregüenya que alegren nostre esperit. Anem saltant
de cornisa en cornisa per unes inclinades lastres pulides pel gel i
sortejant algunes petites dificultats arribem finalment a la gelera
que s'exten al dessobre de l'extrem superior de l'estany.

Havíem ja dut a terme l'impressionant travessia del coll Maleït,
considerat com el passatge més dolent dels Pirineus (1) i atraves-
sat sols duques vegades anteriorment, pujant de l'estany de Cre-
güenya. La primera d'elles, el 22 de juliol de 1910 pel Dr. Georges
Küsnne pastor a Neuenhagen i el seu company H. Schmidt (2) i
la segona en el mes d'agost 1919 per Eugène Fache amb el guia
Jean Haurillón.

Les dificultats que es troben, sense negar-les en absolut, són
més aparents que reals i el veritable perill está en la inestabilitat
de les pedres, les quals donada la vertícalítat de la canal porten en
llur caiguda una força mortal. Per aquest motiu, el més interessant
de nostra travessia consisteix en haver-la feta una expedició com-
posta de vuit persones, cosa que mai aconsellaria.

Emprenem una rápida patinada per la gelera d'exagerada pen-
dent, en la que una caiguda pot ésser perillosa; un dels companys,

(1) Guíde Soubíron « Les Pyrénées », pàg. 196.
(2) Zeitschrift des D. u O. Alpenvereins 1911, pàg. 161.— Aquesta pri-

mera travessia, va ésser feta amb pluja i després d'intentar l'escalada per
la dreta tingueren que resistir i pujar per dintre de la canal o xameneia.
Coincideix també la descripció amb el gros perill de la calguda de les
roques.
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El Col! Maleït (pàg. 169)	 Cl. LI. Estasen

Cl. LI. Estasen

Les parets del Coll Maleït (pág. 169)
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en una relliscada va perdre el piolet i baixava dret com una bala
vers les roques de dessobre de l'estany; sortosament poguérem
aturar-lo a temps i evitar un accident desgracíat. Més tard arri-
bàrem dessobre de l'estany de Cregüenya, magnífica extensió
d'aigua situada a 2,656 m. d'alt.

Aquest estany es troba arredosat en els vessants S. O. del pic de
la Madaleta í dominat a mitjorn per l'accidentada cresta d'Estatats
i en sa part superior per les estríbacions del pic del Mig. Forma
un angle recte tenint son eix major orientat de N. O. a S. E. í
mídeix més de 100 hectàrees essent doncs amb els estanys de
Lanós i de Mar, els més grans del Pireneu.

Entrem després en una formidable tartera, quedant-nos a dinar
al cap de l'estany, mentres contemplem les transparentes aigües
envoltades de neus. A primera hora de la tarda reprenguèrem la
marxa vorejant l'estany per son costat dret í una mica enlairats
sobre el nivell de les aigües, per evitar els accídents del terreny.
Durant una hora atravessàrem les grans llastres í tarteres fins
arribar a son desaigüe, que trobárem ocupat per una gruixuda i
extensa congesta, la que baixàrem patinant. Més avall, la ribera
pren una forta inclinació on perdèrem molt de temps escullínt els
passants, fins a sortir en un planell aprop d'una cabana de pas-
tors; allí atravessàrem el riu per una palanca de troncs i seguírem
un corriol abandonat que tot sovint es perdia entre les mates i el
bosc. A nostra esquerra se sentia baixar el ríu amb gran remor, ja
que la vall porta un fort desnivell, fins que sortírem al camí del
port de Benasque, en el mateix indret on el riu de Cregüenya
s'uneix amb l'Éssera. Seguirem sempre ribera avall pel bon
camí de ferradura i a entrada de fosc arribàvem a la bonica vila
pirenenca de Benasque, on donàrem per acabada nostra interes-
sant excursió, de la que tants bons records en guardem.

H ORRI
4 h. 45 ni. de la Renclusa a la Madaleta

20 in. coll Maleït
1 h. 30 m. estany de Cregüenya	 11 h. 35 m.50 m. desaigüe de l'estany
2 h. 35 m. camí de Benasque
1 h. 35 m. Benasque.

LLuts ESTASEN
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Excursió per la Conca
de Tremp í Vall d'Ager

Benavent, Isona Castell de Llordà, Biscarri, Covet, Conques, Abella de
la Conca, Sant Romà d'Abella, Besturç, Orcau, Figuerola d'Orcau,
Tremp, Guardia, Mur, Bas dels Terra deis, Ager.

Sortírem de la nostra ciutat, acompanyats del meu germà i de
l'amic Salvany, a les sís hores vint minuts del dia 20 de juny del
any prop-passat, en el tren correu de Saragossa. A Tàrrega
transbordàrem a l'automòbil que feia el servei fins a la Pobla
de Segur, passant per Artesa de Segre, serra de Comiols i Isona.
Ha estat ja prou descrit aquest trajecte, per a que m'entre-
tinguí en detallar els pobles que's troben pel camí, malgrat siguin
alguns d'ells força interessants. En el cap de la serra de Comiols
]li ha una casilla de peons camíners, des d'on la carretera es de-
canta dret a la Conca, obírantse aquesta quasi en tota sa extensió,
oferint a l'esguard un encisador espectacle. Poc més avall es deixa
a l'esquerra la carretera de l'Estat que passa per Sant Salvador de
Toló, i es segueix el camí veïnal d'Isona, que continua després,
des d'aquesta població, cap a Conques i Figuerola d'Orcau, fins a
enllaçar de nou amb dita carretera, poc abans d'arribar al poble
de Vilamitjana. El primer poble que's troba és

Benavent situat a uns mil metres d'altitud. Es de poc veïnat í
sols s'hi pot remarcar un retaule de cert mèrit en l'església.

A un quart de sis de la tarda arribàrem a
Isona, punt de parada per a nosaltres. Es una vila molt antiga,

essent ja important en temps dels romans, com ho demostren les
nombroses monedes i làpides que s'hi han trobat, poguent-se encara
veure moltes d'aquestes darreres en diferents indrets de la po-
blació.

L'església parroquial posseeix una portalada gòtica, senzilla,
amb un rosetó al dessobre. L'ínteríor és d'una sola nau, sense que
ofereixi cap cosa de particular, sinó és la pica d'aigua beneita pel
seu aire d'antigor, llegint-s'hi en una de ses cares la data de 1646.

La part vella del poble presenta un carácter bastant típic, de-



EXCURSIÓ PER LA CONCA DE TREMP 1 VALL D'AGER	 173

vent-se esmentar la Casa del Cavaller, d'aspecte senyorial, on s'hi
conserven alguns mobles í antiguitats de força importància, que
no ens fou posible visitar per no haver-hi el propietari que resideix
comunament a Tremp i sense el
seu especial permís, no pot el	 1

guardià ensenyar el casal.
Fora del poble, entre aquest

i la barriada coneguda pel Poble	 '—`
Nou, hi ha la font comunal,	 a'	 r'

obrada de pedra picada, amb	 o
un escut a la part central í pe-
driços a l'envolt. Empotrades a
la susdita font, s'hi veuen algu-
nes de les làpides romanes de
què hem fet esment al principi.

A l'endemà sortírem d'Isona
a les 6'20 del matí, dirigint-nos
vers al Santuari de Nostra Se-
nyora de la Posa, situat en un
repeu de la propera serra, a	 Isona. Pica del Santuari de Nostra Dona de

menys d'una hora de la vila. Es	 la Posa. Cl. G. Roig

un edifici relativament modern i sense gens de mèrit; l'únic un xic
interessant és la pica beneitera. En canvi és força extens í bonic el
panorama que es domina des de la plaça que hi ha davant del
temple, sobretot vers la muntanya de Sant Corneli, en qual cim
s'hi obira una enrunada ermita.

Reprès de nou el camí a les 7'45, es baixa fins a trobar el torrent
de Llordà, que s'atravessa í des d'on s'obiren ja les imponents
runes del castell d'aquest nom. Es puja després al poble de Llordà,
on hi érem a les 8'25. Passant de llarg sense entrar-hi, seguírem
costa amunt pel camí de la font de la Marió, arribant al cap de vint
minuts dalt de 1'encinglerat turó on s'alcen les despulles del que
fou un dels més bells i forts castells de la nostra terra.

Castell de Llordà. El cim del turó forma una estreta aresta
ocupada quasi enterament pel castell, format en altre temps per
diferents cossos més o menys relligats ells amb ells. En la part
NE., al cafre mateix del cingle, s'aixeca un gran edifici rectangular,
quals parets mestres es conserven en relatiu bon estat, però l'inte-
rior està en completa ruina i amb els sostres enfonsats. Sembla
que devia ésser la part habitable més principal del castell, poguent-
s'hi veure encara alguns compartiments amb finestrals mig -partits,
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donant a l'exterior. Al dessota hi ha altres sales cobertes de sòli-
des voltes de mamposteria. A continuació d'aquest edifici, hi ha un
gran pati envoltat de muralles en un dels quals angles s'hi veu una
esmotxada torre quadrada. Altre important cos está situat en un
pla inferior, al costat de mig-jorn del turó. Són les despulles de la
capella, consagrada en 1040, baix l'advocació de Sant Sadurní, de-
vent-s'hi remarcar uns petits arcs de mig punt i l'alt cloquer qua-
dranqular, en quals parets exteriors s'hi distingeixen unes arqua-
cions del més pur estil romànic.

Poques noves es tenen d'aquest castell, el que pertenyia als
comtes d'Urgell i d'ells l'adquirí l'Arnau Mir de Tost, l'any 1032. Per
a res serveix actualment, sinó per a tenir-hi els seus amagatalls
les àligues i les gralles. Dos d'aquests darrers aucellots, sorpresos
de la nostra arribada, no'ns deixaven de vista, seguint-nos arreu
amb els seus ínharmònics xisclets. També quatre formoses àligues
sortiren dels seus caus, remontant-se a gran alçària í donant ma

-gestuosos volts a l'entorn del castell.
Ens costava deixar aquell formós mirador, doncs des d'allí ens

donavem per complert compte de la topografía de la Conca, així
com també de la ruta a seguir per a anar als llocs que més ens in-
teressava conèixer.

Envoltada completament de muntanyes, l'accés a la Conca
obliga a salvar alteroses collades o atravessar els congostos oberts
per ímportantíssíms accidents geològics. La tanca per mig-jorn la
coneguda serra del Montsec, mig partida en el pas dels Terradets,
de la qual se'n desprèn la muntanya de Sant Salvador, seguint a
aquesta els espadats que presenta per aquest indret la serra de
Comiols. Per Llevant, on ens trobàvem aleshores nosaltres, hi ha
la muntanya de Grau de Moles, de 1.276 metres d'altitud; les serres
de Bíscarrí i de Llordà, continuant per la trancada serra de Carral
nima a 1.649 metres, fins al forat del riu d'Abella i el poble del
mateix nom. Venen després les serres de Sant Corneli i d'Orcau,
les quals acaben en el cònic turó de Galliner, junyin-se a l'altre
costat del Noguera Pallaresa amb la serra de Santa Engràcia, amb
la qual tanquen la Conca pel cantó Nord i Nord-Oest í separen a
l'ensems, la Conca pròpiament dita de Tremp, de la de la Pobla de
Segur. De l'esmentada serra de Santa Engràcia, ne parteixen les
serres de Llerás í de Claramunt, en quals estribacions hi ha, entre
altres, l'abandonat poble de Puigcercós í el de Mur, acabant el
cercle altra vegada amb el Montsec.

Per fí, emprenguérem el descens, trobant-nos de nou als pocs
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minuts al poblet de Llordà, de pobríssim aspecte encara que bella-
ment situat, no oferínt la seva església, tampoc res de particular.

De Llordà baixàrem fins a trobar la carretera, la qual se segueix
en amunt durant poca estona, agafant-se a l'esquerra la trencada
del camí que puja a l'enlairat poble de

Biscarri que forma part del municipi de Benavent, essent-ne el
nucli niés important. Té uns 200 habitants i el caseriu es veu molt
escampat, a excepció d'un petit agrupament que hí ha dessota del
castell i prop de la església. Aquesta és de bons carreus i pertany
a l'estil romànic amb un àbsis rodó acusant al defora unes senzi-
l les arquacions. Està edificada en un morro avençat de la serra,
dominant un bell esguard.

Arribats a Bíscarri a les 11'45, ne sortíem a un quart de tres de
la tarda després d'haver dinat, bé í barato, a cal Borrell, im-
portant masia que, en determinats casos, fan aquest servei als
vianants. Passant pel dret í camps a través, a les quatre tocades
estàvem ja contemplant la magnífica portalada de l'església de
Covet, qual visita era quasi el principal objecte de la nostra
excursió.

Covet. Efectivament, havent corregut el rumor de que s'estava
negociant la venda de l'esmentada porta a uns extrangers, abans
no's portés a cap tal despropòsit, la voliem veure en son propi lloc.
Per a satisfacció dels amants de les coses de la velluría, cal dir que
si bé sembla que quelcom arribà a concretar-se a dit fi, no's tirà
res endavant, per haver sortit importants impediments, essent el de
més vàlua de tots la reial ordre publicada a la Gaceta de Madrid,
amb data de 15 de gener d'enguany, declarant aquesta església
monument nacional. Ara no més caldría que s'obtinguessin els
cabals necessaris per a la seva conservació.

La fotografia sols dóna una migrada idea de la sobirana bellesa
d'aquest temple. Li manca per a la realitat, l'ànima que lí donen
1'ambíent del lloc í el color de la pedra, coses impossibles de repro-
duïr gràficament Tan notable exemplar, pertany a les darreries del
segle xii. La portalada practicada en un cos avençat del mur, té
dues columnes per banda amb treballats capitells que sostenen els
arcs, quals motllures estan profusament ornamentades amb figures
i escenes bíbliques en relleu. En el timpà hí està representat,
també en relleu, el Pare Etern sentat dins d'un nimbe que sostenen
dos àngels, i en els espais lliures s'hi veuen els símbols dels evan-
gelistes. Damunt la porta, s'obre un bonic rosetó amb arcs sostin-
guts per columnetes prenent la forma radiada, acabant la façana
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en doble vessant. L'interior, de planta de creu llatina í d'esbeltes
proporcions, és d'una sola nau i creuer; de volta apuntada la pri-
mera i de canó la dels braços del creuer. Darrera mateix de l'es-
mentat rosetó del frontis, agafa tota l'amplada del temple una
galeria o trífori, practicable per unes escales de caragol que's des-
enro tllen en el gruix dels murs laterals. Està formada aquesta
galeria per quatre arcs sostinguts per cinc columnes amb el seus
corresponents capitells esculturats, produïnt bellíssims efectes de
llum la combínacíó amb el rosetó radiat que's destaca, en un ma-
teix pla, al fons de la galeria.

Tapa completament l'absis central interior, un envà pintat figu-
rant un altar barroc del més mal gust. No cal dir lo molt que des-
din tal procediment d'obstruir una part tan principal del temple.
Fet d'aquesta mateixa forma, ne vegèrem també altre de semblant
en un dels pobles visitats durant la nostra excursió per aquella
encontrada, qual cosa poc es comprèn com hagi pogut estar
permesa.

La pica d'aigua beneita és un antic sepulcre de pedra, que
representa en una de ses cares, figures en relleu molt barroerament
esculpides. El triple absis exterior té un cornisament sostíngut per
modillons ornats de caràtules, obrint -se unes finestres al centre de
cada conca absidial.

Eren prop de les sis de la tarda, quan donàrem per terminada
la nostra estada a -Covet, tornant a Isona, en qual trajecte hi posà-
rem una hora í deu minuts.

Ens inancava encara per a acabar la llarga tasca d'aquella
jornada, la visita del poble de

Conques i malgrat tots els inconvenients de la deshora en que
forçosament hi arribariem, no vulguerem deixar de realitzarla.
Aprofitant les dreceres amb el fi de guanyar tot el temps possible,
amb cosa de trenta miuuts arribàrem a les primeres cases del
poble, obirant a la part de dalt del mateix i a la claror del crepus-
cle, una alta torre pertanyent al castell senyoríal que s'alçava allí
i del qual quasi res no en resta. En l'esmentada torre hi ha actual-
ment el rellotge públic.

L'església parroquial, construida de bons carreus, és relativa-
ment moderna, donant-li cert caràcter una galeria a la part supe-
ríor de les façanes. La porta és senzilla i sense cap mèrit. De 1'ín-
teríor del temple, pot remarcar-se l'altar major, el qual, malgrat la
seva barreja d'estils, resulta bastant bonic. Sobresurt de tot, la
prodigiosa imatge del Sant Críst, de gran anomenada allí. Se'l
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suposa provinent de Covet, on, per tradició, es diu que hi havia
hagut un monastír de frares el qual quedà extingit, i aleshores ce-
diren la Sagrada Imatge a un convent de monges que també hí
havia en aquella època a
Conques, acabant per ésser
traslladada a la parròquia. El
poble ho explica a la seva ma-	 ^^►^•
nera, en una cançó que diu;	 +z,^ _ „^."

Sant Cristo de Conques
robat a Covet,
doneu-nos aigua
que tenim set.

L'esmentada imatge és
una escultura bastant tosca,
però de bones proporcions	 _^ A T
i apar pertany a la XVa cen-
túría. Porta un llarg faldellí,	 Sant Crist de Conques. CI. G. Roig

estant també molt estesa la
creença, que si algú havia volgut alçar-li, quedà orb a l'acte.

Sense entretenir -nos en res més, per ésser ja quasi de nit, des-
férem el mateix camí d'anada, arribant altra volta a Isona, quan
tocava el rellotge tres quarts de nou del vespre.

A l'endemà, dia 22, sortírem a les 5`30 hores del matí, en direc-
ció a Abella de la Conca. Hi ha començada una carretera que,
sortint de la d'Isona anirà a Abella, per a continuar després cap a
Organyà a enllaçar allí amb la de Calaf a la Seu d'Urgell. Hi ha
solament construíts els tres o quatre primers quilòmetres, per lo
qual preferírem seguir el camí antíc que passa pel mig de grans
extensions de vinyes, principal conreu d'aquella part de la Conca,
quals vins són dels de més anomenada de la mateixa.

A mida que'ns atansàvem a les properes serralades que tan-
quen la Conca per la banda de Llevant, les muntanyes oferien un
aspecte més aspre i rocós, en particular pel cantó del pas o forat
del riu d'Abella. El camí és molt planer fins arribar al torrent de
Sorvans o d'Espiguel, que's veu quasi sempre eixut. Després
d'atravessar-lo, s'emprèn una curta pujada per a guanyar un serrat
que's desprèn de la trencada serra de Carràmina, de 1,649 metres
d'altitud, on hí ha l'ermita de la Mare de Déu d'aquest nom,
patrona dels pobles que formaven la baronia d'Abella.

De l'esmentat serrat, torna el camí a baixar, trobant-se ales-
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hores el riu d'Abella, d'escàs caudal d'aigües, però de voreres
bastant altes. El lloc és atractívol, obírant-se a l'enfront el poble,
encimbellat dessota de grans penyals que, en certs indrets, arriben
fins al mateix marge del riu. S'atravessa aquest per un pont de
pedra d'una sola arcada i comença desseguída, a l'altre cantó, la
llarga i cansada costa que mena al poblet d'Abella, la situació del
qual és molt pintoresca, resultant en canvi dificultós el seu accés i
massa apartat del centre comarcal. El camí és dret i molt pesat per
estar tot ell empedrat amb petits còdols cantelluts, que no són gens
agradosos de trepitjar. Ben prop de mitja hora dura aquesta pu-
jada, havent estat en total, des d'Isona fins a Abella, set quarts
justos, sense haver-nos entretingut pel camí.

Abella de la Conca. A l'arribar dalt del poble, descavalcàrem
en una plaça, des d'on es domina el riu que queda a gran fondària.
Totseguit, ens dirigírem, per un estret carrer, a l'església parro-
quial, interessantíssim temple romànic del segle xii, amb un bonic
campanar quadrat d'un sol pis i tres absis círculars. L'interior és de
tres naus, devent-hi remarcar una pica beneítera, probablement de
la mateixa època de l'església, i dos bons retaules gòtics. Un d'aquets
retaules presenta, segons els entesos, totes les característiques de
les obres del renomenat pintor Serra, autor del celebrat retaule
de Tots els Sants que, procedent del monestir de Sant Cugat del
Vallés, figura avui día en el Museu diocessà de la nostra ciutat,
així com també del retaule del Sant Esperit, existent en la Sèu de
Manresa. Aquest pintor vivia vers les darreríes de la XIV centúria.

El segón retaule, no és de tan bona mà. Sembla pertànyer a
les acaballes del segle xv, oferint la seva composició marcades in-
fluències extrangeres.

Està edificada aquesta església arràn del cingle i dominada per
altes penyes de formes aspres i enèrgiques. La majoria de les cases
del poble, estàn també, com ja tenim dit, construides dessota de
grans cingleres, presentant la edífícació en conjunt, segons el
senyor Pleyan de Porta, un record de poblat troglodita que el ma-
teix esmentat historiador considera hi existí en temps prehistòrics.
S'hi han fet també dins del terme, algunes troballes de l'època
romana, poguent-se considerar per consegüent, com un dels pobles
més antics de la comarca.

Curtejant-nos el temps de que disposàvem, no poguérem com
-provar sí encara exístíen o no al dessobre del poble, les despulles

del castell feudal de que parlen molt sovint les cròniques í alguns
historia ires.
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Castell de Llordà, part N. E. (pàg. 173)	 Cl. G. Roig

Cl. G. Roig

Restes de 1'esg1ésía del Castell de Llordà (pàg. 174)
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Vista general del poble de Llordà (pág. 175)	 Cl. G. Roig

Església de Biscarri (pàg. 175)	 Cl. G. Rozg
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Església d'Abella de la Conca (pàg. 178)	 C!. G. Roig

Abella de la Conca. Retaule (pàg. 178)	 Ci. G. Roig
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A les 8'30 hores emprenguérem el descens pel mateix camí que
havíem pujat, atravessant altra volta el riu í el torrent anterior-
ment esmentat. Es deixa a mà dreta una petita ermita, í es va
seguint durant una bona estona el camí de Isona, deixant -lo des-
prés per un altre que gairebé en línea dreta i boj planejant, porta
a Sant Romà d'Abella, esmerçant-hi en tot aquest trajecte una
hora í mitja. El susdit poble és petitet, estant edificades les seves
cases en el vessant d'una baixa serra que serveix perpendicular-
ment el curs del riu. Dista de Isona 3 quilòmetres i 18 de Tremp.
A les afores s'hi veu, sobre el camí, la ermita romànica de Sant
Pere Màrtir, de galant aspecte en sa part posterior, qual absis rodó
és molt esbelt. L'església parroquial està situada al mig del carrer
principal i, potser, únic del poble, no oferint res de particular.

JOAN ROIG
(Seguirá)

Documents d'art antíc català
Recullits i publicats a cura de la Secció Arqueològica
del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA.

El pintor aragonés Cipríà Roíç contracta la pintura
del retaule de la capella de santes Creus de la

Catedral d'Urgell

Sobre la pinctura faedora del retaule, ymatges, portes e parets de la ca-
pella de Sanctes Creus, construida al costat del altar mayor de la ecclesía
e seu cathedral de Urgell de una part e lo honorable mestre Ciprian Roiç,
pintor vehí e habitant de la ciutat de Jaca, de la part altra, los capitols se-
guents:

E primerament lo dit mestre Cipria pren a son carrec la dita pinctura, ço
es, de daurar totes les obres de maçoneria e de bosell y tots los campers
sobre los quals dites obres de maçoneria fetes a la romana y los bossells y
topades estan; e sobre los campes daurats hage a posar adzur o carmins e
gratar aquell de manera que reste lo camper pinctat degudament de or e de
adzur o carmini. E axi mateix en totes les planicies dels pilars e obres em-
botides en qualsevol manera. E ayxi mateix hage a daurar totes les ymages
y encarnar les testes e divisar les vestidures i encarnar lo Jhesus segons
mester ab tota perfecció. E la dita dauradura e pinctura de adzur síe feta de
or fi e lo adzur molt fi e carmini.
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Itero mes, sie tengut lo dit mestre pinctar la part plana e liza de dit re-
laula que esta detras les ymagcs segons serà divisat de colors fines e de
dauradura.

Item mes, síe tengut dit mestre pinctar les portes se faran per cobrir dit
retaule, de drap de tela, cosit sobre lo bastiment necessari, e aquelles pinc-
tar dins e defora de pinctura fina e al oli.

Itero mes, sie tengut pinctar la paret de dita capella despuys parteix del
retaule fins a defora a mig de] pla qui es en lo pilar de dita capella qui es
entre ella a la capella de sanct Jaume; empero lo Rnd. Capitol es tengut fer
reparar de guix molt lis tot lo que dit pinctor tenra de pinctar fora del re-
taule.

Item lo dit Rnd. Capitol sie tengut dar e pasar al dit mestre Cipria Ruiç
per lo salari de ses mans e del or, colors, e totes altres coses necessaries e
condecents per dita pinctura, doscentes e deu lliures Barchceloneses.

E mes sie tengut lo dit Rnd. Capitol dar casa francha al dit mestre Ci-
pria Roiç, en la qual hage loch competent per poder pinctar les parts de dit
retaule e portes. E mes síe tengut lo dit Rnd- Capítol en haver fuster que
desface lo dit retaule e apres lo torn a posar quant sera daurat e pinctat,

empero que lo dit mestre hi hage de enser present axi al desfer com al tor-

nar a posar e senyalar cascuna peça segons es necesari.

E mes sia tingut lo Rnd. Capitol de fer fer les bastides necessaries per

desfer e tornar a posar dit retaule e per pinctar les parets a casana part de
la capella.

Item es concordat que lo dit mestre Cipria Rois hage e sie tengut de dar
suficients fermances al dit Capitol de fer be e complidament la dita obra e
pinctura dins spay de un any primer vinent, e si dit mestre no fara o no
acabara dita obra dins lo dit any que lo dit Capitol puxe fer fer a altres
mestres a cost i despeses de dit mestre la dita obra e les fermances sien ten-
gudes restituir lo que dit mestre haurà reebut.

Item que lo dit mestre sie tengut fer la obra predita be e molt cumplida-
ment; e si al Rnd. Capítol apane algun defecte en la obra, que síe remes a
conexença de mestres en lo art de pinctura.

<•Die sabbati, xxvut, mensis novembris, anno a Nativitate Domini MD
xxxlm, in palatio episcopali civitatis Urgellensis, fueruut firmata et jurata
hujusmodi capitula per dictum Ciprianum Roys, pictorem, ex una; qui pro
omnibus et singulís per eum adimplendis, dedít in fidejussores honorabiles
loannem Carles et Matheum Gelonch, mercatores, cives civitatis Urgellen-
sis, que acceptamut, etc., et omnes obligando in solidum bona, etc.=Testes
magnificús dominus Joannes de Aragnes, secretarius reverendissimi domini
episcopi Urgellensis et Antoníus del amic, Castriboni.

(Líber 7 Notarum Petri Tragó, inceptus anno 1532, fol. 162».
Document comunicat pel Rvnd. Mn. Pere Pujol, Arxiver Capitular de la Seu d'Urgell.
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L'Aplec de 1'Excursionísme
català al cím d'Olèrdola

La Secció d'Excursions de l'Ateneu Enciclopèdic Popular fou enguany
l'organitzadora de la Festa Major de l'Excursionisme, segons el torn esta-
blert de major antiguitat social. La tradició de 1 Ateneu i la competencia i
activitat dels capdevanters de la seva secció d'Excursions no deixava dubtar

del bon endegament que tot duna havia de pendre la preparació de l Aplec.
L'esperança no es veigè pas defallida sino confirmada i crescuda perquè

la organització fou acurada i la propaganda, pródiga i agradosa, de tal ma-
nera que la raò de l èxit asolit per l Aplec no pogué extranyar a ningu, car
la Secció d Excursions de l'Ateneu el tenía ben guanyat i merescut.

Fou el dia 12 de juny l'escollit per a la festa. Aquesta data havia estat
triada molt temps endavant i un cop acceptada no era convenient de re-
moure. L'atzar volguè que aquell mateix dia s'escaigués la cel • lebració de
les eleccions provincials i aquesta coincidencia privà d assistir a l'Aplec
bon nombre d'elements excursionistes que altrament hi haurien estat de bon
grat. Adhuc, però, aquestes abstencions, que eren ben de doldre, si voliem
fer ara relació de les personalitats excursionistes que aquell dia trapitjaren
el cim d Olèrdola seria cosa de mai acabar, Era la plana major; els antics
i eren auríotats de prestigi; els novells plens d ardidesa, i uns í altres,
veient-los agermanats, marcaven el lligam que els unia i la contínuitat de la
tradició de l excursionisme català, mai interrumpuda d'ençà que els primers
escalaren els capitells de les columnes romanes del carrer del Paradís, l any
1876.

Mal com a Olérdola s havia acoblat tan bell estol d'excursionistes. Totes
les societats hi eren amplament representades; les agrupacions, els grups i
els grupicells, germans grans i xics, fills de la mateixa mare, ço es la déría
de coneixer la terra catalana, fent-se fort per a fer-la forta.

La muntanya era un rusc i una violor remorosa l'envaïa; totes les roques
i tots els arbres tenien un aixam que hi cercava la frescor de lombra, i en-
cara els camins í els corriols eren processó feta de romeus que hi venien de
totes bandes. Les fonts de les marjades eren custodides de guaites vigilants,
sempre renovats, que envides deixaven que l'aigua arrívés a terra, i la joia,
que sempre ha estat expansiva, ho era més que mai dalt de la serra oratjada
i enriolada de banderes, amb la llibertat que li venia de la plena naturalesa.

Però quant l'hora dels parlaments fou arribada, la multitud es congregà
davant de la masia, en 1'aixída de la qual les arcades cobricelaven els
oradors com en un retaule viverit. Apaibagada que fou la remor i fet un
silenci absolut, la paraula dels oradors era avidament oïda com ho podría
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esser un sermó de missió sota la volta de un temple. La erudició del senyor
Canibell, les ensenyances del senyor Martorell i el verb lluminés del senyor
Corominas afluien de l'eixida estant de la masia com una llevor llensada
a raig damunt la terra propicia.

El sol inclement blaïa, però la gentada, era més sensible a la paraula
dels oradors que a la roentor del sol i aguantà sense remoure un peu fins
que li fou donat comiat.

Aleshores l'escampament fou general i tota la muntanya era un formi
-gueíx vellugós i una remor de veus a totes bandes. En mig de la gentada

hom veia passar l apostol de l excursionisme, el senyor Cesar August
Torras, seguit d'un estol de deixebles, contemplant joiós la creixença de
l'antic remadet que ara ja no cabía en cap cleda i s'estenia per tot, innom-
brable.

El Noticiari de la Secció d'Excursions de I Ateneu i la escaienta revista
vilafranquina Penedés, havien dedicat sengles edicions a l estudi de la
muntanya d Olérdola i a la glosa de l Aplec. Després dels estudis d En
Milà i de 1 Alegret cap altre moment fou tan intens per a ]anàlisi dels pro-
blemes històrics i arqueològics d'Olérdola com aquest, per obra i gracia de
I Aplec. La Secció d'Esports de l'Ateneu Enciclopèdic popular, ses fet me-
reixedora una vegada més de la reconeixensa de tots els excursionistes ca-
talans. Lenhorabona més cordial.

Crònica del Centre
JUNY 1921.

CONFERENCIES. —EI día 3, el senyor Lluís Estasen donà la segona i dar-
rera conferencia sobre: «Una excursió pels pics del Pallars».

El dia 10, el senyor Josep M. » Guilera dissertà sobre el tema: <,Excur-
sions dhivern , i el dia 17, el senyor César A. Torras, clogué el curs de
conferències amb una en la que estudiá els Santuaris de Catalunya baix
l'aspecte de refugis i centres per a excursions.

JUNTA GENERAL ORDINARIA.—Tal cola estava anunciat, es celebrà el dia
30 del corrent, la Junta General ordinaria a ]'objecte de procedir a la reno-
vació de càrrecs, revisió de comptes i discutir les proposicions que es po-
guessin presentar-se.

Fou presidida pel senyor Lluís Llagostera, i, després «aprobar les actes
i estats de comptes, tingué lloc l'elecció dels individus que havien de susti-
tuïr als de la Directiva, que per prescripció reglamentaria, havien de cessar.
Aquest eren el president, el tresorer, el secretari segón i tres vocals, essent
elegits el senyor César A. Torras, president; senyor Alfred Bosch i Batlle,
secretari segón; senyor Ignasi Canals í Tarrats, tresorer; senyor Lluís San-

tasusana, Eduard Vidal i Riba i Josep Garrut, vocals, els quals foren pro-

clamats per la presidència.
EL BUTLLETÍ DEL CENTRE 1 LA LLIGA DE LES SOCIETATS EXCURSIONISTES.
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—Les entitats adherides a la Lliga de les Societats Excursionistes de Cata-

lunya podrán obtenir la suscripcí.ó del BUTLLETÍ del Centre en les mateixes
condicions de preu que els socis del Centre, mentres les suscrí.pcions ho
siguin de deu exemplars.

SECCIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA. —El dia 19, s'efectuá una excursió fa-
miliar a Santa Cristina.

EI día 22 tingué lloc la Junta General ordinaria per a la renovació de
càrrecs de la Direcció de la Secció, quedant aquesta constituïda en la forma
següent: President, senyor Josep M .  Có de Tríola; vicepresident, senyor Jo-
sep de Reynoso; secretari, senyor Josep M. Guilera; tresorer, senyor Ignasi
Canals; vocals: senyors Lluís Estasen, Joaquim Rosich, Santiago Perdigó,
Estanislao Pellicer i Enric Llorach.

SECCIó DE FOTOGRAFIA. —En la Junta General ordinaria que aquesta
Secció cel • lebrà el día 16, la Junta Directiva quedà constituïda en la següent
forma: President, senyor Jaume Biosca; vicepresident, senyor Rosend Fla-
quer; secretari, senyor Manuel Comella; arxiver, senyor Gaspar Sala; tre-
sorer, senyor Alfred Bosch; vocal del Laboratori, senyor Rafael Garriga;
vocals: senyors Lluís G. Olivella, Antoni Bergnes i Josep Abadal.

SECCIÓ DE GEOGRAFIA I GEOLOGIA. —El dia 8 es cel • lebrà Junta ordina-
ria per a la elecció de la nova Junta Directiva, quedant aquesta nomenada
en la forma següent: President, Dr. M. Faura i Sans;vicepresídent, Dr. Jaume
Marcet; secretar¡, senyor Francisco Bertrand; conservador, senyor Josep
Franch; tresorer, senyor Josep Andorrà; vocals: Dr. Eduard Fontseré i se-
nyor Joan Brossa.

SECCIÓ D'ENGINYERIA. —En els dies 18, 19 i 20, s'efectuá una excursió a
Ies Riberes del Segre per a visitar les ínstal • lacions hidro-elèctriques de
«Riegos y Fuerzas del Ebro, S. A.> a Lleida, Aitona i Camarasa.

SECCIó DE ARQUEGEOLOGIA I HISTÒRIA. — Tenint resolt aquesta Secció
l'estudi monogràfic de poblacions catalanes des del seu punt de vista ar-
queològic fou determinat que fos la ciutat de Cervera la que inaugurés la
serie d'investigacions, per ço com l'Arxiu Històric d'aquella població havia
ofert a la Secció tot el copiós material grsfic de que està dotat, la qual cosa
facilitava en gran manera la tasca de la Secció. El día 18, els senyors Duràn,
Roig, Vilaseca i Guasch, anaren a Cervera per tal de començar el treball
d inventariar gràficament els monuments antics. El resultat d'aquest treball
serà oportunament exhibit al Centre i podrá esser utilitzat en la formació
de la Guia Arqueològica de Cervera, que la Secció está preparant.

Com sigui que la Junta Directiva d'aquesta Secció havia estat creada de
bell nom l'any passat no hi ha pogut haver aquest any la renovació de
càrrecs, que segons el reglament ha d'efectuar-se després de dos anys
d'exercici.

SOCIS INGRESATS EN EL SEGÓN TRIMESTRE.—Manuel Ferrer, Esteve Rey,
Juan Padrós i Fornaguera, Santiago Casulleras í Forteza, Josep de Bas i
Gich, Manuel M .  Rovira, Alfons Vilardell, Josep Batlle, Joan Carol i Serra,
Eduard Font i Ginebra, Jaume Salat y Comas, Enric Schuster, Narcís Durán
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i Costa, Robert Haubensak, Joan Civil i Juncosa, Ramón Mulleras i Berna-
des, Enric Capdevila, Joan Figuerola í Planas, Francesc Llopart i Massana,
Llorens Satorras i Capell, Josep Moreno, Pau Sagnier i Costa i Cristian
Cortés i Lladó.

Noves
MORT DE L'EDMOND Boixo.—El bon amic i anomenat ascensionísta Ed-

mond Boixo, enginyer-director de les mines d'Aytua, acaba de morir a Ver-
net-dels-Banys.

Era molt conegut en tota la regió pirenenca pels coneixements que
posseia sobre les valls i tots els cims de la serralada de Canigó, havent
dirigit una infinitat d'ascensions í encaminat nombrosos amants de la mun-
tanya, avui guies reputats. L'havien anomenat, molt justament, «El Rei del
Canigó ».

Darrerament, encara, havia presidit l'acte del bateig del Pic Mariscal
Joffre, que una bandera en metall, de grans proporcions assenyala a la
vista dels turistes.

Amb 1'Edmond Boixo desapareix la simpàtica figura rosellonesa.

FOLLETS DE PROPAGANDA DELS XALETS D'ULL DE TER I DE LA RENCLUSA.-
Per a facilitar la visita als xalets que'l CENTRE posseix als Pireneus, acaba
de publicar aquest any un nou follet que bé pot asegurar-se supera a tots
els editats en els anys anteriors. Es tracta d'una publicació luxosament edi-
tada i pulcrament impressa pel Successor de J. Coma, de Sabadell, amb
una portada a cinc tintes dibuixada pel conegut artista i consoci En Josep
Ribot. Consta el follet de 40 planes de text tirat sobre paper couché a do-
ble fons i profusament il • lustrat amb 44 perfectes fotogravats, reproducció
de bellísimes fotografies del Pirineu. En el text van descrits els itineraris
per a fer l'excursió als xalets, avalorats per un sens fí de detalls de tota
mena, referents al servei de trens, carruatges i guies, serveis i preus que's
fan en els xalets, altituts, mapes, etc., ço que fa que esdevinguí indispensa-
ble per als que recorrin aquells bells indrets del Pireneu.

Al mateix temps, la Comissió de Publicacions, ha editat duques col-lec-
cíons de postals del Pireneu Català; una d'elles, la série IV, reprodueix el
més notable que s troba an el camí de Ribes a Núria i Puigmal, í la série 1
(segona edició), està dedicada als cines més alterosos de la serralada, tals
com el Pic de Bastïments, Grà de Fajol, Nou Creus, etc.

Cal felicitar, doncs, a la Comissió de Publicacions que tan brillantment
ha mostrat la seva activitat amb les edicions esmentades anteriorment.

GUIES-ITINERARIES DE CATALUNYA. —Ha sortit a llum la segona Guia-iti-
nerari de la serie que'l CENTRE té'l projecte d'anar publicant de tot Cata-
lunya. La primera que temps enrera aparegué feia referència a la regió del
Montseny i compren 38 itineraris, índex toponímic, taula general i un ex-
cel-lent mapa de la regió, pulcrament dibuixat i gravat per En J. Brossa. El
conjunt forma un volum d'un tamany 11 >( 14 cros., de 108 planes i elegant-
ment relligat.

La guia recentment publicada descriu els itíneraris de la Costa i serres
de Llevant, o sigui de la regió compresa entre el mar í els rius Besós, Mo-
gent i Tordera. Consta de 52 itineraris, índex toponímic, taula general i un
mapa de la regió, formant un volum de 142 pàgines amb les mateixes ca-
racterístiques de tamany i relligatge que la anterior Guia.

Aquestes Guies, es trobaràn a la venda en el local de nostra Societat,
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éssent el preu per als socis del CENTRE i de les entitats adherides a la Lliga
de Societats Excursionistes de Catalunya, de pessetes 2'50, la Guia d'EI
Montseny, i de pessetes 3, la de La Costa de Llevant.

EN JosEP M. CASADES.—Víctima d'un desgraciat accident en el qual
totes les circumstàncies s'aplegaren per tal d'agreujar-lo, ha mort en la car-
retera de la Costa, vora Pineda, el qui fou nostre consoci En Josep M. Ca-
sades í de Viver. Arreu s'és ben sentida la mort del company, però en aques-
ta casa duna manera excepcional, car en Casades era un dels més actius
elements amb que comptava la ínfadigable Secció d'Esports de Muntanya.
No es planejava reglament ni es cel • lebrava cursa o prova sense que el plorat
company hi intervingués i sempre d'una manera especial amb tot el que's
referia a propaganda en la Prempsa diaria í professional esportiva, on En
Casades tenia el seu verdader camp d'acció.

Amb ocasió de tal desgràcia, s'han patentizat les innombrables amistats
i simpaties que s'havia sabut atreure nostre amíc. Hem de fer present a la
seva familia, i duna manera especial al seu oncle En Pelegrí Casades j
Gralnatxes, la part que ha prés el Centre en la pena que'ls aclapara.
¡Que Deu hagi acollit 1'ánima de nostre company!

ESTACIÓ METEOROLOGICA DE VIELLA
RESUM DE LES OBSERVACIONS DE L'ANY 1920

(Acabament)

—r q

Vent, direcció predominant .	 N NE E i SE S SW W NW
u

A les vuit del matí	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 .	 215	 28	 44	 12	 19	 16	 11	 3	 18
A les quatre de la tarda	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 140	 52 178	 13	 17 118	 15	 2	 31
Velocitat mitja mensual major .	 .	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 54.460 kim. (abril)

u	 »	 menor .	 .	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 13.875	 >	 (novembre)
anual per dia	 .	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 31.146	 »

»	 màxima absoluta a l'any	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
Recorregut total a l'any	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 11,368.550	 »

Nuvolositat 8 MATÍ	 TARDA

Mitja mensual majar .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 6.4	 (octubre)	 6.8	 (juny)
menor	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 3.38	 (julio[)	 2.48	 (febrer)

anual.	 .	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 4.64	 5.46
Nombre de dies a l'any amb cirros.	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 84	 91

»	 »	 »	 nimbus . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 55	 94
1»	 »	 stratus	 .

»	 »	 »	 cumulus.
.	 .	 .	 .	 .	 .	 24	 12
.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .1	 18	 42

56
Estat del cel 8 MATÍ	 4 TARDA

Nombre major de dies serens .	.	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 13	 (juliol)	 16	 (febrer)
23	 (juny)	 21	 (maig i oct.)»	nuvolosos	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

coberts	 .	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 13	 (sepbre.)	 13 (juny i dbre.)
menor	 »	 serens.	 .	 .	 .

»	 »	 .	nuvolosos	 .	 .
.	 .	 .	 .	 .	 .
.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

3	 (desembre)	 0	 (juny)
10 (gen. i maig)	 9	 (gen. i feb.)

»	 coberts	 .	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 . I	 3	 (juny))	 4	 (febrer)
Total anual de dies serens. .¡103 165

»	 »	 nuvolosos	 .	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .164 191
o	 »	 coberts	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ...99 .110
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Estació meteorològica de Vi'ella (Vall d'Aràn)

RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE GENER 1921

TEMPERATURES A L'OMBRA SIONS BAROMÉTRIQUES

MITGES MENSUAL . MENSUALS
[AOMXIMA ABSOLUTA

en 24 hores
MÍNIMA ABSOLUTA

en 24 hore
A LA GRAVETAT NORMAL

8 matí 4 tarda
 matí 4 tarda

1°3 5°3 15°5 (dia 1) —14° (dia 17) 685.8 mm. 684.8

A 0° 1 AL NIVELL DE LA MAR--" ---OSC11aC1Ó ¢X-
772.4 mm.	 769.8 mm.men-	

°5tre	 29
MITGES MENSUALS

Variació màxi- Màxima (dia 20) ... 780.5 Inln.
ma diurna Mínima	 (dia 31)... 754.5	 °
(dia 1).... 21°5 9°24	 —1°5 Oscil•lació extrema.	 26.0	 o

HUMITAT RELATIVA PLUVIOMETRIA

MITGES MENSUALS 8 matí 4 tarda Total d'aigua caiguda en el mes .	 . 47.9 mm,
Dia de major caiguda (dia 15).	 .	 . 9.8
Intensitat per dia de pluja i neu	 .	 . 4.

Termòmetre sec.	 . 1.4 5.3 Total d'espessor de neu en el mes	 . 0.325 mt.
Termòmetre moll 0.4 3.3 Dia de major espesor (dia 15) .	 . 0.20
Humitat (percentage). .	 81.4 69.3 Vent dominant en els dies de pluja
Dies de saturació . 7 2 i nevades .	.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . calma

VENT

DIRECCIÓ 8 matí  4 tarda VELOCITAT EN 24 HORES

Calma .	 . 19. 21
N.	 .	 .	 . 1 1 Mitja mensual diària.	 .	 .	 .	 .	 .	 21.968 k..

E.	 .	 .	 . — — Màxima absoluta (dia 31) .	 .	 .	 .	 .	 87.600 k.
SE.	 .	 . 2 3s..
S.. 2 1 Recorregut total en el mes.	 .	 .	 .	 .	 681.000 k.g
SW.... 2
W.	 .	 .	 .	 . 1
NW..	 .	 . 5	 1 1

ESTAT DEL CEL	 ,

DIES 8 matí 14 tarda DIES DE

Pluja I I CLASSE12_____ 8 m. 4 t.I_
NUVOLOSITAT

Serens 12 	 8 MITGES MENSUALS

Boira 4I

Nuvolosos . 14	 1 Gebaéa. giCirrus. 5	 '7 $matí	 4tarda

Coberts .	 . 5	 17 Glaçada tota .	 3rSt atus	 .I 2	 16 4.4	 4.03Neu^ada, 8 m.
S IAmnubus. 1

NOTA.— Pressions altes.
Les anotacions diaries han estat preses pel G.° Josep i revisades pel DR. FAURA 1 SANS.
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