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Butlletí
del

Centre Excursionista de Catalunya

La Itàlía Septentrional (1'

TÀLIA! Itàlia!, exclama dirigint-se a un amic. una distingida es-
criptora llatina, no sé com fer-ho per escriure-us respecte de la
terra dels meus somnis. Quantes vegades en sentir el seu nom

ha bategat el meu cor, des de ]'infantesa fins fa pocs dies que des de
la terrassa de Montecarlo vaig entreveure per primera vegada la
seva costa blavenca!

És el mateix crit, el mateix entusiasme de Goethe i de molts
altres que pel mar o pels Alps varen entrar a Itàlia.

«Qui tindrà, — contínua l'al • ludída escriptora,—qui tindrà la veu
necessària per cantar la bellesa incorruptible d'aquesta matrona
que, envoltada dintre del seu mantell de flors, dorm acariciada per
dues mars, amb el cap recolzat sobre els gegantins Alps que la
coronen de neus perpètues? I no obstant tots, tots, els ocells de pas
que venen a cremar-se les ales dintre aquest ambient pagà, senten
la necessitat de cantar, com canten l'alba el rossinyol í la cader-
nera...»

Abans, quan es tenia d'entrar a Itàlia en diligència, a travers de
les valls alpines, el primer cant era inspirat pels Alps, que per llur
bellesa í majestat surten vencedors de la comparació amb totes les

Kaltres muntanyes de la terra. Els Andes i 1'Hímalaya passen, és verí-

(1) Conferències llegides al CENTRE els dies 16 i 23 de noveinbre de 1922.
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tat, de molts centenars de metres als cims italians més elevats, però
s'aixequen sobre planells altíssims í són invisibles des de les pla

-núríes veïnes; no apareixen grans í sublims com el Mont Blanc, com
el Mont Rosa, com el Cervín, com tants altres pics que s'eleven cap
al cel a la vista del plans i dels colls. Ha sigut dit amb justícia que
en els colossos de l'Amèrica í de la India és més grandiós el pedes-
tal que l'estàtua. En els colossos d'Itàlia l'estàtua és més grandiosa
que el pedestal.

A la majestat de ]a massa els Alps uneixen la varietat de les
formes; eleven cap als núvols agulles agudes com les del -Monviso;
torreons isolats com els del Cervín, roques imponents per ésser fan-
tàstiques, festonejats perfils com en les Dolomítes, crestes que es
succeeixen í s'aixequen com onades d'un mar tempestuós, geleres
plenes de grosses esquerdes, roques emmarletades.

I aquest aspecte muda meravellosament amb els canvis del cel,
fins a semblar que les mateixes muntanyes canvien, en les diverses
hores del dia, de forma í de substància. En sortir el sol, quan l'aire
és diàfan, tota aquella fuga magnífica de piràmides, d'agulles, de
parets rocoses, banyades d'una color de coral dolcíssima que disi-
mula llur grandària i llur aspresa, pren un aspecte amable, com de
fantasmes benèfiques. Però quan comença a declinar el dia, tots
aquells fronts de roca s'enfosquegen talment com sí estessin plens
de superbs í sinistres pensaments, í mostren amb desdeny implaca-
ble llurs dures línies com desafiant l'audàcia humana.

No és empresa breu ni fàcil la de descriure els Alps amb llurs
innombrables modalitats, començant pels Marítims í arribant fins a
les Dolomítes, els Alps Carníche i els Alps Gíulíe. Podrem única-
ment donar una impressió, enfilant-nos sobre un dels altíssims cims
i seguint amb l'esguard meravellat el portentós semi-cercle en el
que, de cadena a cadena, se succeeixen les muntanyes els noms de
les quals són ara cèlebres a tot el món.

Figurem-nos d'ésser sobre el Cervin (Matterhorn, en alemany),
sobre la ratlla de la frontera suïssa, a 4.478 metres sobre el nivell
del mar; quin espectacle! Heu's aquí un món encantat de pics de
glaç, de crestes abruptes; a l'esquerra els Alps Marítims amb el
Mont Argentera, (3.297 metres), í el Maledía (3.061 metres) en l'alta
de Gessa en el confí de la França; en el Alps Gozíe el Monviso (3.841
metres) sobre el cim del qual s'aixeca triomfant la creu de Crist.
A les faldes d'aquesta muntanya resplandeix el llac Tousset a poca
distància del Pian del Re on neix el Po; i heu's aquí sobre els Alps
Graíe la més alta muntanya enterament italiana, el Gran Paradíso,
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(4.061 m.) que fou Reserva Reial per a la caça de la daina í ara és,
per iniciativa del rei Víctor Manuel III, que donà a la nació les seves
reserves, el primer parc nacional d'Itàlia.

Magnifica piràmide, en el massís del Gran Paradíso el Pic Her-
beret (3.778 ni.). En aquest punt l'escena meravellosa s'ha acostat
fins a nosaltres; sota la nostra mirada hi ha ara la Vall d'Aosta de
la qual arrenquen altres valls cèlebres i de la que s'aixequen els cims
més elevats dels Alps Centrals.

I heu's aquí la vall d'Ayas de Fíery, que se separa a Verrès de la
vall d'Aosta; í aquí la vall de Gresoney, tancada per la cadena del
Mont Rosa, famós sojorn estiuenc, els habitants de la qual conser-
ven encara les velles costums que tan bé encaixen amb l'inoblida-
ble paisatge. A mida que d'aquesta vall hom puja el grandiós mas-
sís del Rosa, se troben; l'Institut Angelo Mosso en el congost d'Olen
(2.865 m.) fundat pel gran fisiòleg per l'estudi de l'alta muntanya i
construït precisament sobre el llarg camí de ferradura que uneix
Gressoney la Triníté a Alagna Sesia; l'hostal del Coll d'Olen sobre
el punt més elevat d'aquest camí i el xalet Quintino Sella (3.601 m.)
al qual es puja en 7 hores des de Gresoney. El grup del Mont Rosa
està format per algunes de les més altes muntanyes dels Alps; la
Lyskam (4.532 m.) de difícil excursió; la Nordend pujada pel camí
nou per l'actual Pontífex Pius XI, soci del Club Alpí Italià; la Zums-
teín (4.561 m.), la . Dufour (4.635 ni.) la més alta de totes. Imposants
són les geleres d'aquest grup, entre les quals hi ha la famosa de
Lys í les anomenades de Mascugnaga sobre el vessant oriental, cap
a la vall Auraga.

Aquest és el punt més célebre de tota la cadena alpina. I aquí,
entre les perllongacions del Cervín, una de les valls més belles del
món, la Valtournanche, rica d hotels, poblada de guies i de porta-
dors amb els quals es pot anar als més difícils i alts cims. I aquí
Aosta en una conca vasta i fèrtil, antíquíssima cíutat, ornada de
monuments romans í de l'edat mitja, els voltants de la qual oferei-
xen a l'hivern espectacles meravellosos de caigudes d'aigua com-
pletament glaçades. I aquí el Gran San Bernardo i aquí Mont
Blanc (4.807 m.), la més alta muntanya d'Europa. I aquí Cour-
mayeur (1.224 m.) estació climatérica i alpina d'excepcional impor-
tància.

Heu's aquí, doncs, a grans línies quin és el formidable baluart
que Déu va posar al límit d'Itàlia í França í que un català que

V ulgui traslladar-se a Itàlia per vía terrestre acostuma a travessar.
Es pot també, situant -se a Niza, entrar a Itàlia per l'antiga vall
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del Colle di Tenda en els Alps Marítims o millor encara., recórrer la
famosa Cornice, camí dels més vells del món, obert al llarg de la
costa ara a nivell del mar, ara sobre algun costat rocós de la mun-
tanya, aquí amagat dintre de galeries cavades en la pedra, allí des-
cobert, a pic, com sí volgués precipitar-se en el mar. Quantes cales
tranquíl-les, quantes platges rialleres se troben! i poblets feliços,
xalets entre pins, palmeres, camps d'oliveres; quants meravellosos
punts de vista apareixen inesperadament renovant-se sempre, com
sí es moguessin per mitjà d'una llanterna màgica! Tindríem feina
per estona sí deguéssim, no ja descriure, sinò anomenar no més les
viles, els pobles, les ciutats, els xalets sumptuosos voltats de florits
jardins que se succeeixen al llarg d'aquesta ribera quasi fins a
Gènova í de Gènova continuen cap a llevant quasi fins a Spezía. La
rapíditat a què tenim que anar per poder recórrer el llarg camí que
encara ens resta a fer, ens aconsella de deturar-nos únicament a la
capital lígur que sorgeix com de l'espuma del mar.

Gènova és una ciutat eminentment pintoresca per la riquesa í la
varietat dels panorames als quals dóna un encís particular la pro-
funditat del cel í del mar que per especials condicions atmosfèriques
es vesteixen sempre d'aspectes diferents. Vísta des de la vora del
mar els seus barris apareixen escalonats els uns sobre els altres a
tall d'amples terrasses adossades a la muntanya i excavades al seu
costat; a l'esquerra s'obre el moll vell í a la dreta el nou í en llur
ampla sina un bosc de pals de vaixells se dibuixa sobre un fons
de palaus arrenglerats en files sobreposades, voltats de jardins. La
ciutat, tancada dintre dels turons que la volten, s'estèn al llarg de
la costa fins a Nerví per l'orient í fins a Voltri per ponent, en mig
de xalets, fàbriques, varadors, amb una intensa activitat de vida,
entre l'esplendor del sol i el blau del mar. Frederíc Níetzche fou
corprés per aquesta meravellosa, índomptable activitat i mirant
aquesta ciutat sorgida en mig dels obstacles més grossos, pogué
compendre el carácter dominador i valent dels lígurs que foren í
són navegants audaços i volgueren conquerir el món. No és possible
ni intentar tan sols resumir la història de Gènova. Direm no més
que la seva potència marítima fou deguda en gran part a la neces-
sitat de defensar-se dels assalts dels moros, als quals varen jurar
guerra sense quarter, i a cada incursió dels sarracena seguia una
cacera despiadada. Ensinistrada així a la guerra marítima, Gènova
es llença al comerç i a les conquestes; meravellant al món tant pel
nombre í potència de ses naus com per les seves riqueses. Va
pendre part decissiva en les creuades í en el transcurs de 13 anys
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organitzà 8 expedicions a Terra Santa guiades perGuíllemEmbriaco
dit «Cap de mall », gran navegant, arquitecte, capità í assenyat ma-
gistrat. Records insignes d'aquelles expedicions foren les cendres
de Sant Joan, transportades pels genovesos a Mira en la Licía.
Diversos monuments ciutadans foren construïts en aquella època
gloriosa, com l'església de San Gíovanní di Pre, la torra dels Em

-briaci, etc. Fou així com Gènova, al capdavant d'un vast imperi
colonial, esdevingué la primera ciutat marítima d'Europa. Quan
sobre el mar apareixia la creu roja sobre camp blanc, Catalunya í
França saludaven llur igual i els sarraïns giraven depressa les
proes. La riquesa de Gènova, deguda al treball, al comerç i a la
navegació,.va tenir un índex ínoblídable en el Banc de Sant Jordi,
per molt temps el més potent del món i del qual el comerç europeu
va apendre la importància del crèdit i la força de l'associació del
capital. Al Banc recorrien també en llurs necessitats emperadors,
reís, papes í prínceps del Sacre Imperi Romà. El Palau on residía,
que es conserva quasi íntegre, és d'estil gòtic, data de l'any 1260 i
ara és la seu del Consorci Autònom del Port. Un altre edifici del
qual no és possible deixar de parlar-ne, perquè Ilígat estretament a
la història ciutadana, sura a cada moment en els records de les
festes í dels aconteixements comunals, és la catedral de Sant
Llorenç. Fou erigida, segons la tradició popular, en el lloc on s'hos-
tatjà el Sant quan des d'Espanya s'encaminà cap a Roma. Quan a
l'any 985 fou convertida en seu episcopal, l'església fou reedificada
í consagrada després pel Papa Gelasío a l'any 1118. La successió
dels treballs arquitectònics que s'hi feren és la causa que ara
presenti tres estils: romànic, gòtic i del renaixement. Bellíssims els
tres portals de l'esvelta arcada ornats de feixos de columnetes amb
dibuixos de marbre blanc í negre.

Génova està, a més, orgullosa dels seus palaus superbs deguts
en llur major part a Galeazzo Alessí di Peruggia, deixeble que fou
de Michel Angelo; n'hi ha prou amb passar per vía Balbi per restar
sorprés de la fastuositat d'aquelles mansíons senyorials, que tenen
magnífiques entrades des de les quals s'entreveuen escales de
marbre vigilades per lleons i poblades d'estàtues; patis silenciosos
i recollits ornats amb llímoners i tarongers en mig dels quals mor-

molen fontanes. Hi ha hagut qui ha escrit que passant de nit pels
carrers de Génova entre tants meravellosos palaus lí sembla a un

d'ésser transportat a una ciutat de les Mil i una nits.
Però és ja hora de deixar Génova i Líguria pel Piemont. De

Génova s'arriba a Torí per mitjà del ferrocarril Noví, Alexandria,
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Asti completament electrificat, el qual després d'haver superat les
primeres estríbacíons apenines penetra en un planell frondosíssim,
al marge del pla de Padua que Napoleó considerava com dels més
fèrtils i dels més rics que en el món existien. La impressió que dóna
Torí és la d'una ciutat animada, molt culta, netíssima, amb gran
abundància de carrers arbrats i amb amples places exuberants de
verdor. Vers ponent, al fons, s'entrelluquen els Alps í des de quasi
tots els carrers orientats de noroest o de sudest s'albiren els
turons que mígvolten la ciutat.

Torí está caracteritzada per un gran nombre de grups monu-
mentals, estàtues, bustos, sembrats pels jardins públics, per les
places, pels patis d'honor dels palaus històrics. Són homenatges a
prínceps de la casa Savoía, testimonis d'agraïment a homes de gran
valor en la política í en la ciència; notable és el monument a Galíleu
Ferraris, l'immortal descubridor en el camp magnètic rodant í també
1'eregit per suscripció milanesa l'any 1852 a l'exèrcit sard. Entre
aquests dos monuments sorgeix la plaça Castello, centre de la
ciutat í de la seva vida. Aquí desemboquen les grans artèries: Vía
Roma, via Píetro Mica, via Garibaldí, etc. L'ornen dos grans edificis:
el Palau Reial í el Palau Madama, aquest últim romà en els fona-
ments, té medievals les torres del castell, moderna la grandiosa
façana í les escalinates í les rampes simètriques construïdes sobre
dibuixos d'En Suvara per ordre de Madama reía]. Aquest palau,
residència que fou del Senat sabalpí í després del Senat italià, ha
sigut ara declarat monument nacional. Una construcció particular
de Torí és la Mole Antonelliana, començada l'any 1863 com temple
isrealíta, interrompuda després i comprada més tard pel Consell
Comunal que la va acabar destinant -la a Museu del Renaixement;.
de forma poderosa és un bell exemple d'estàtica í és la més
alta obra de murs que s'aixeca a Europa; porta el nom del seu
arquitecte Alessandro Antonelli. Torí posseeix també una Reial
Picanoteca, rica de moltes obres mestres de l'antiga escola pia

-montesa i un Reial Museu d'antiguitats dirigit pel gran egiptòleg
professor Schiapparelli. Les seves col •leccions egipcíanes gaudeixen
de fama mundial. No és possible deixar Torí sense prímer haver
visitat aquests dos importants instituts artístics í arqueològics; cal
veure també el castell del Valentino, a l'estil dels castells francesos,
amb quatre torres quadrangulars, sostre pronunciat í portals í ga-
leries d'estil italià. I per últim és també imprescindible fer una ex-
cursió a Superga.

La Basílica de Superga tanca les tombes dels prínceps i dels
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reis de la casa de Savoia í és un dels miradors més bells dels
voltants de Torí. «Hl ha espectacles,—va escriure D'Amícis,—que
són per a la vista dels ulls el mateix que, per a la vista de la intel . lí-
gèncía, són aquelles grans íntuicíons que abracen segles d'història
i regions d'idees. L'espectacle que es disfruta de Superga estant és
un d'aquests darrers í és també més gran í més bell que la seva
fama». Des del cim de la cúpula, amb una sola mirada, en 3 segons,
s'abraça l'immens cercle dels Apenins genovesos i dels Alps, dels
cims de Diego í de Millesímo fins a les piràmides superbes de
Monviso, a les portes de la vall de Sussa, al Gran San Bernardo,
al Mont Rosa, al Simpló, a les últimes muntanyes que fugen vers
l'orient més enllà del llac Major; a sota, tots els turons del Mont

-ferrato vestits de vinyes i coronats de castells í les muntanyetes
ubèrrimes de l'esquerra del riu Tenaro, í ultra tot aíxó, una succesíó
de tapíços escampats; un camp sense fí que es perd en els plans va-
porosos de la Lombardia, platejada per les mil curves del Po, sem-
brada de centenars de pobles, regada per camins innombrables,
coberta d'una vegetació luxuriant; boscos, verdures, blats, netament
visibles en tots els seus ínfims relleus. És una naturalesa tan fresca,
tan italiana de forma i de color, tan majestuosament serena en la
immensitat dels seus contorns blavencs í tan gran í tan plena d'an-
tigues í noves memòries, que després d'haver-la recorregut per
complet, quan un gira la vista sobre la ciutat, tota plana i extesa
sobre les ribes del Po i del Dora, dominada pel bell mont cònic dels
Cappucciní, hom resta meravellat que tota aquella bellesa no hagi
rebut encara d'algun gran poeta el tribut d'una lloa immortal.

Però de punts de vista des dels quals se descobreixen panorames
grandiosos i inoblidables com aquest que es veu des de Superga, a
Itàlia se'n troben a milers; totes les regions italianes des del Piemont
fins a la Calàbría en són riquíssímes. Per no moure'ns tan sols
de la Itàlia septentrional n'hi ha prou, des de Torí, pel ferrocarril
que passa per Vercelli, on pot admirar-se l'antiga basílica de Santa
Andrea, construida del 1219 al 1224, pel vercellés Cardínali, í
després per Novara, que és una de les més antigues ciutats del

Piemont, arribar a les regions dels llacs, per disfrutar d'espectacles
naturals que són avui célebres a tot el món. En aquesta regló és
oportú deturar-se mig día a Varallo, célebre pel seu Mont sagrat, el

més important santuari del Piemont. S'aixeca a l'extrem nord de la
ciutat, al cím d'un turó boscós sobre el qual forma una veritable

ciutadella. El monjo que va fundar aquest santuari a la fí del
segle xx, tíngué l'ambició de fer una nova Jerusalem, així és que la
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muntanya sobre la qual s'aixeca tenia que representar als ulls dels
fidels el Gòlgota. El santuari està constituït per 45 capelles, on
grups en terra cuita i pintures al fresc representen diversos episodis
de la vida de Crist; alguns d'aquests frescos se deuen al pinzell
de Gaudenzío Ferrarí. Des del cím la mirada s'estèn sobre tota la
vall Sesia í sobre les altures que la dominen.

No lluny de Varalo hi ha el petit, però poètic llac d'Orta, res-
pecte del qual preguntava Gabrielle Faure si d'entre tots els llacs
de Lombardia no és aquest el més perfecte. Menys boscós que el
de Lugano, menys grandiós que el Maggíore, menys voluptuós que
el Lario, el d'Orta té més harmonia general que cap dels altres. La
seva illa de San Giulio resumeix les belleses de les illes Borromee;
la punta d'Orta té tanta gràcia com el promontori de Bellagío. I el
lloc ha conservat ço que cada día posseeixen menys els seus il•lustres
rivals, a poc a poc envaïts í transformats per la civilització; la
calma de la natura. El llac d'Orta és encara el refugi ideal dels
somniadors i dels anacoretes. També ell té la seva muntanya
sagrada sobre el cim del promontori boscós que avança vers el
llac; son 20 capelles dedicades a Sant Francesc d'Assís, les quals
no tenen res de notable sínò el lloc on estan situades. És una
espècie de parc que volta tot el tossal, a cada giragonça del camí
se veuen bellíssimes vistes del llac.

Ens hem anat acostant d'aquesta manera als tres famosos llacs
Major, Lugano i Como, que a ningú que viatja per la Itàlia septen-
trional no li és lícit ignorar. Generalment la visita a aquests tres
llacs és feta massa precipitadament; hi ha en l'essència de llur be-
llesa elements massa descuidats; així la visió des de dalt d'un cim
és una forma especial d'apreciar la formosura dels llacs. El matí í la
posta de sol donen aspectes meravellosos. Matí i capvespre vistos
des de Generoso, del Mottarone, de laSighígnola, del San Salvatore,
del Mont de les Tres Creus, són inoblidables.

Els punts més freqüentats són: la badia Laveno, Intra, Pallanza,
Stresa, en el Llac Major, la badia de Lugano, la riba occidental del
llac de Como, la travessia de Como a Arcegno í la d'Azzano a
Menaggio.

Descriure aquests tres llacs en llurs particularitats no és cosa
que es pugui fer en els estrets límits d'una conferència sumària com
és la present; n'hi haurà prou en referir-nos als punts més sobre-
sortínts de bellesa. Entre aquests les illes Borronees, que són les
nines del llac Major; la illa de San Gíovanní, la illa Madre o dei
Pascatorí, la illa Bella. Quan hom pensa que aquestes illes, avui tan
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MONTE RosA : GELERA DEL Lvs 

['ALA DE SAN MARTINO
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L'AGULLA D'H ERBÉTET

VALTORNANCHE A L'III VERN
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belles, tan fèrtils, tan escenogràfiques, eren temps enrera, roques
pelades i desertes, hom no pot imaginar com un simple particular,
el comte Vítaliano Borromeo hagi pogut obrar una metamòrfosi tan
sorprenent. La terra on ara creixen boscos de llorers, de tarongers,
d'arbres d'alta fusta, fou transportada des de la ribera a aquestes
roques àrides que es tingueren de nivellar a còpia de barrinades. El
sol aspecte deis arbres, de les voltes, de les pilastres, dels murs, de
les terrasses, és suficient per donar una idea deis immensos treballs
duts a cap pel comte Vítalíano per realitzar un somni de poeta.

El viatger que ve del nord, escriu Mauríce Barres, quan visita la
illa Bella, veu les llàgrimes, escolta els sospirs, respon a les sol •líci-
tuds d'amor de les belles heroïnes del Tasso í de l'Aríosto.

Una de les mirandes més apropiades per veure d'un cop d'ull les
illes Borromee, és Pallanza i, més endavant, cap a Intra, Laveno i el
tros de camí marítim de Laveno a Stressa que és un seguit merave-
llós de víl •les i de panorames esplèndids. Notable la villa Clara, avui
Branca, d'estil anglés, construïda per Ilvafrey el gran industrial de
les mines de plom de Sardenya i que fou habitada per la reina
Vittoria i per Frederic 1II d'Alemanya. Interessant és també una
visita a Cannobbio per veure el precipici de Santa Anna, estret í
pintoresc, amb aigües límpídes i profundes travessat per un pont,
junt al qual hí ha una esglesieta d'admirable efecte pictòric. Val
també la pena de fer la travessia de Cannobbio a Maccagno per ven-
re el Santuari de la Madonnina, construït sobre una roca í sostingut
per dues altes arcades. Un altre santuari, que una ánima d'artista no
deu oblidar d'anar a veure, és el de Santa Caterina, sobre mateíx
del llac, d'aspecte completament romàntic. Abans d'allunyar -se
d'aquest llac meravellós cal fer una visita a Arona, vell poblet esde-
vingut després de la construcció del f. c. del Símpló, punt de lliga-
ment entre Milà, Gènova i Torí. Es la pàtria de Sant Carles Bor

-romeo í és famosa pel colós de Sant Caries anomenat el Sant Car
-lone, estàtua alta de 23 metres, en làmines de coure amb el cap i les

mans de bronze.
Entre el llac Major i el de Como, hí ha Varese, alegre í pròspera

petita ciutat que els milanesos han escullit com un de llurs llocs

d'estiueig predilectes. Té un gran jardí públic que figura entre els

més bells de la Itàlia septentrional; era el parc de l'antiga cort que el

duc de Módena Francesc III hi havia edificat en el xvIuè segle. En el

fons hi ha una altura ombrejada de faigs i de pins que dóna a

aquest jardí un carácter grandiós; des de la terrassa la vista s'estèn

sobre tot el llac de Varese fins a la cadena deis Alps occidentals



154	 CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

dominada pel Mont Rosa. Girant l'esguard se descobreix el cim de
la Madona del Monte, on s'aixeca un célebre santuari i del que es
gaudeix d'un panorama grandiós. L'esguard abraça tota la Lom-
bardía fins a Milà í es distingeixen sís llacs; a l'esquerra el de Como,
al davant el de Varese; a la dreta els petits llacs de Biandronno, de
Monate í de Cannobbio í al darrera dos trossos del llac Major.

Sthendhal, entusiasmat de l'espièndíd cop d'ull va escriure. «Con-
junt magnífic... és inútil recórrer tot França í tota Alemanya per
experimentar sensacions semblants>.

I veieu-nos aquí a Como, sobre el llac meravellós cantat per tants
poetes, estimat per tots els enamorats de la natura; inoblidable en
les seves línies estranyes, en les seves platges cobertes de riques
torres, amb les seves muntanyes que cauen a pic sobre l'aigua, amb
els seus precipicis que us deixen plens d'estupor, amb les seves
cales tranquil • les, voluptuoses, somniadores...

«O bell llac, canta el baró de Wessechberg, tu reflexes en el teu
límpid blau la més bella flor del cel í de la terra. Amb tu s'emmira-
lla somrient la naturalesa i es complau com el Narcís de la fàbula,
de la pròpia bellesa ».

«Hem estat a Como,— escriu Shelley a l'amic Peacoch—per cercar
casa. Aquest llac supera tot quan fins ara havia vist de bell amb
excepció de les illes Killerney. És llars i estret i sembla un riu im-
mens que corre entre muntanyes i boscos. Ens hem embarcat per
anar a la ciutat de Como a Tremezzo í hem vist els diversos aspec-
tes que ofereix aquesta riba del llac, la qual és una contínua succe-
síó de poblets on l'aristocràcia milanesa hi té les seves torres. La
conciliació entre el conreuat í la bellesa salvatge de la naturalesa és
tan completa que difícilment pot distingir -se la línia que ho divideix ».

El llac de Como és, en resum, una de les majors belleses del pai-
satge italià; té la forma d'una Y grega col locada de cap per avall í
està constituït per tres branques anomenades de Colico al nord; de
Lecco a l'est i de Como a l'oest. Aquestes dues últimes estan
separades per un massís de muntanyes plenes d'herba que declina
cap al promontori de Bellagío que s'aixeca en el punt d'unió de les
tres branques; la branca de Como niés aviat estreta í tancada entre
muntanyes uniformes, però plenes de platges poblades de vil •les i de
torres; la de Lecco està caracteritzada per la salvatgeria imponent
del grup dolomítíc de les Crignes,la de Colico, llarga, amb profundes
valls afluents i amb un fons d'altes muntanyes és grandiosa. La
reunió de les tres branques constitueix l'anomenat «centro lago», í
sé amb la badia de Como la part més freqüentada pels estrangers i
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els turistes. És aquí entre la Tremazzina í Bellagio que es gaudeixen
els panorames més bells; és aquí que els grans xalets tenen renom
universal. Entre Tremezzo i Cadenabia hí ha la vi1•la Carlota, célebre
per les obres de Canova entre les quals el grup d'Amor i Psichis
í la Magdalena. Al davant, en la riba oposada, sobre Bellagio, s'ai-
xeca la villa Serbelloni el vastíssím parc de la qual, boscós, traves-
sat de camins i galeries amb coves artificials, ofereixestudis panorà-
mics de grandiós efecte. Ve després la villa Mezzi, isolada, dintre un
gran parc entre Bellagio i Loppía, recordada per Sthendhal, qui
encantat de la vista que des d'allí es disfruta la va descriure com
la més bella víl •la del món. Des de Bellagio el camí per anar a Vare-
na és breu; val la pena de fer-lo per disfrutar d'altres vistes pinto-
resques í per veure allí aprop Bellano amb el seu famós precipici en
el qual, no se sap si és hítòría o llegenda, es va precipitar una bella
dóna enamorada i traïda per la família Serbelloni.

Des de Como per anar a Milà els mitjans de transport són molt
ràpids; ferrocarrils, tramvies, automòbils. Acostant-se a la ciutat
l'espectacle canvia radicalment; estem ara en un pla perfecte, fértil,
sembrat d'habitacions disperses, d'establiments industrials amb
altes xemeneies. Un ambient d'intensa activitat s'endinsa en l'ànim
d'aquell que hí passa encara que sigui ràpídament; hom s'adona que
aquí la mà de l'home és incansable i es mou sàviament guiada.

Milà, col • locada en mig d'aquest pla, és la ciutat de la indústria,
del comerç, en el significat més extens, és la ciutat de les més no-
bles í útils ínicíatives. Res és massa gran o massa difícil per a ella.
L'entusiasme fecund i perseverant que tota la seva població, des
dels més rics fins als últims, posa en tota obra, especialment sí ha
de resultar en profit i decor de la ciutat, per la qual tots senten un
immens orgull, és digne d'admiració i és un encoratjament, un exem-
ple, per a tots els italians. Entre altres monuments milanesos de
gran mèrit artístic í arqueològic citarem els següents: el Duomo,
fundat pel poble 1 any 1385, per competir amb els de Siena i Florèn-
cia, model d'estil gòtic, célebre a tot el món, la basílica de San Am-
brogio, fundada en el 386 per dit Sant, edifici de notable importàn-
cia per la hístòria de l'arquitectura lombarda; l'església de San

Satiro fundada en l'any 876 í reconstruïda en l'any 1478 per Bra-

mante, i molts altres edificis interessants per llur antiguitat í llur

bellesa arquitectòniea,entre aquests la Galleríe Vittorio Emmanuele
í el teatre La Scala, centre de l'art líric italià.

Milà, expansiona la seva activitat, la seva valentia, el seu sentit

previsor per tota la Lombardia; per convencer-se'n n'hi ha prou
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amb fer una excursió a Monza, que és quasí una continuació de Mil à,
bonica de veure pel seu palau reial, ara seu de la Universitat de les
arts aplicades, í el vastíssím parc on fa poc temps s'ha construït
l'autòdrom més gran del món. A Bergamo, rica de monuments pre-
cíosíssims entre els quals la basílica de Santa María Maggiore, la
capella Colleoní, el Duomo. Es centre de floreixents indústries de
cotó, llana, seda, ciments; a Lodí, célebre pels seus productes agrí-
coles; a Pavia, orgullosa de la seva antiga Universitat í de la Cer-
tosa, un dels monuments més interessants d'Itàlia, fundat l'any 1396,

per Gian Caleazzo Vísconti, i la façana de la qual pot ben dir-se que
és l'obra mestra de l'escultura lombarda del Renaixement.

Abans d'entrar al Veneto és agradable deturar-se a Brescia, de-
liciosa ciutat al peu del Alps, allí on el massís brescíà és travessat
per la vall Camonica, la vall Trompia i la vall Sabbía; els rius Oglio,
la Mella, el Chiese, desemboquen d'aquestes tres valls i escampen la
fertilitat per la planura. Pocs horitzons són més varíats i verdejats
que el que es descobreix des del passeig que volta el fort militar.
Brescia és símbol de patriotisme. Carducci la nomena mare d'herois,
í tanca la seva història en aquestes ratlles:

Brescía la forta, Brescía la fèrria
Brescia lleona d'Itàlia,
abeurada en la sang enemiga.

Brescia conserva la famosa estàtua de la Victòria del temple
d'Hèrcul eregít per Vespasíà. Gabríele Faure diu que és una de
les més belles estàtues que es coneixen, í Gabríele d'Annunzío l'ha
consagrada amb aquests versos:

Bella nel popolo doríco, la palma
poggiata contro la siniestra coscia
la gran Nike íncídea la sua parola.
«O Vergine, te sola amo, te sola!»
grídò l'anima mía, all'alta angoscía.
Ella ríspose: «Chi mi vuole s'arma]»

Després de breu recorregut arribem al Veneto. Abans d'arríbar
a Verona, una parada a Garda, passant per Peschiera, (la célebre
ciutadella del formidable quadrilàter Verona, Legnano, Mantova)
és obligatòria per donar un esguard al llac omòním. La punta de
San Vigilio és un dels llocs més bells í més romàntícs que es co-
ne íxen, inspirador de cèlebres poetes í pintors; inoblidable el
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quadre de Bochlín «El día dels morts », que en reprodueix l'escena
admirable.

Allunyant-nos del llac de Garda, si tirem cap al nord s'entra al
Trentí, la bella regló alpina de les valls riques de pasturatges í de
faigs, els alts cims coberts de neus, í les característiques í es-
tranyes roques dolomítiques. Pel contrari, sí baixem cap al sud es
troba aviat Verona, l'orgullosa ciutat Ghíbellina scalígera, sojorn
predilecte d'emperadors í de reís, notabilíssíma pel nombre í valor
dels records clàssics i de les obres d'art. S'estèn sobre les dues
ribes de l'Adige, a la desembocadura del riu en el pla, vers les
primeres estribacions de les muntanyes Lessini. Bella en les línies
de les seves esglésies, dels seus palaus, dels seus monuments, en
les perspectives origínalíssimes dels seus carrers, viva i diversa,
desperta en el visitant un gran interés. Quatre períodes es distin-
geixen en els seus monuments ciutadans; l'arquitectura romana
amb les portes í l'amfiteatre, l'arquitectura romànica amb l'església
de San Zeno, de San Ambrogio, de San Fermo Maggíore; l'arqui-
tectura gòtica veneciana en moltes cases í palaus í en les Arques
Scaligere i l'arquitectura del Renaixement Venecià que domina en
les edificacions de la ciutat.

Enric Heíne, impressionat per tants estils va escriure que Verona
«té l'aspecte d'un gran hostal de pobles i talment com en els hostals
hom escriu el propi nom per les parets í per les finestres, cada poble
ha deixat aquí les petjades del seu pas ».

El centre de la ciutat és la plaça de les Herbes, en la qual les
grans ombrel •les del mercat de les verdures i de les flors í les
estretes, altes í antigues cases, col • locades a tall de bastidors
escenogràfics, lí donen una característica í pintoresca gràcia.
Aquesta plaça ha servit de subjecte a molts pintors i el rnateix
Heíne hi troba «aquell romàntic encant que tan dolçament ens
sedueix en les creacions fantàstiques de Ludovico Ariosto i de
Ludovico Tietz».

No gaire lluny de la plaça hi ha les Arques dels Scalígerí ja
esmentades, sumptuoses i magnífiques; és llàstima que estiguin
confinades en un angle estret on amb prou feines queda espai al
visitant per poder-les admirar. Sembla quasi que amb aquest
monument s hagi volgut representar als nostres ulls la importància
històrica de la senyoria Scaligera, la qual sí bé ocupa un lloc
reduidíssim en la història general de Itàlia, aquest lloc és tot ple de
glorioses gestes; de faustes senyorials, de superbes arrogàncies.
Com en la història, també aquí, en llurs sepulcres, se veuen superbs
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cavallers armats de ferro, i entre tots ells sobresurt Can Grande,
Corio e Mastíno, el nebot.

No és possible deixar Verona sense fer una visita al jardí Gíustí,
un dels més bells d'Itàlia, que tanmateix en tanca tants. La glòria
d'aquest és el vial de xiprers que d'esglaó en esglaó puja pel tossal.
Hom s'hi endinsa; un misteri us domina, un no sé qué d'emocionant
us envolta, se us emporta totes les ganes de riure í de bromejar.
En pujar les escales de maons vermells llegiu les inscripcions
sobre els arbres. Són inscripcions de 300, 400, 500 anys enrera i
una angoixa s'apodera de vosaltres. Tres, quatre, cinc segles han
desfilat davant la immutable serenitat dels xiprers i aquests regnen
encara sobre la magnificència del parc i de la ciutat. El President
De Brosses, en el setcents, escribia: «La natura ha servit bé el
palau Gíusti en donar-li en el seu propi jardí, roques i xiprers
prodigiosament alts i punxaguts que li donen l'aire d'un d'aquells
llocs on els màgics tenen el seu sàbat ».

El panorama que des d'allí es disfruta és esplèndid; de mica en
mica que es puja el turó es descobreix la ciutat i la planura fa-
mosa on Constantí va desfer l'exèrcit de Massenzío, on Teodosi
fou vencedor d'Odoacre, on arribà victoriós Carlemany. Des de
la terrassa superior s'observa el camp de batalla de Custoza, í la
torre Solferino, la «Spia d'Italía». Des d'aquesta altura hom se
dóna compte de l'admirable situació de Verona que al peu dels
Alps, voltada i defensada pel llarg fossar torrencial, domina la
planura veneciana i custodia l'accés a la Lombardia.

Els veronesos estan orgullosos de Llur ciutat que anomenen
la Florència del nord. Una estampa del segle xvii la representa en
una inscripció llatína que es pot traduir així: «Sí aquell que et veu
no t'estima deseguida, amb una tendresa infinita és perquè no té el
sentit de l'art ni el de l'amor ».

Per no tenir remordiments, traslladant-se de Verona a Venècia,
és necessari deturar-se, encara que sigui poc, a Vicenza, la ciutat
d'En Palladlo, per veure els edificis amb qué l'ha ornada aquest
célebre arquitecte del Renaixement; el més important és la basílica
o Palau de la Raó; a Trevisso, per veure la plaça dels senyors; a
Pàdua, la ciutat del Sant (Sant Antoni) i de la Universitat més
antiga d'Itàlia després de la de Bologna. Són d'admirar el palau de
la Raó, eregit en el 1164-66 per administrar Justícia; l'església de
l'Anunzíata, amb la capella dels Sorovegni, amb frescos de Grotto,
la basílica de Sant Antoni, plena d'obres d'art i l'estàtua eqüestre
de Gattamelata, obra de Donatello.
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I velen-nos aquí a Venècia. Descriure-la? És empresa que fa
tremolar les venes í els polsos.

Carles Díckens per donar -ne una idea va imaginar tenir un
somni, un llarg somni durant el qual va entreveure en una atmòs-
fera de llums i d'ombres els aspectes més singulars de la ciutat
nascuda sobre el mar.

«Venècia, va escriure Hipòlit Taine, és la perla d'Itàlia; no he
vist mai res de semblant. En tota la península res Ií pot ésser com-
parat. Quan es contemplen aquests palaus de marbre, aquests ponts
de marbre, aquestes esglésies de marbre, aquests magnífics bro-
dats de columnes, de balcons, de finestres, de cornises gòtiques,
alarbes, bizantines, í arreu l'aigua mòbil í lluminosa, un se pre-
gunta per què no s'ha vingut aquí deseguida í un se proposa
d'establir-s'hi, es promet tornar-hí, un se sent prop de la felicitat,
es repeteíx que la vida és bella í bona. No més cal obrir els ulls;
no hí ha necessitat de moure's; la gòndola avança amb moviment
insensible, s'està estirat i ens porta, ànima í cos. Es veuen onejar
sobre la llarga extesa del canal les formes rosades i blanquinoses
dels palaus, adormits en la frescor i en el silenci de l'auba; hom ho
oblida tot, el propi ofici, les pròpies idees, ell mateix; hom es recull,
mira, assaboreix, com sí de repent, lliberal de la vida, es fongués
amb les coses, amb la llum, amb el blau...» I contínua descrivint el
Canal gran, la cosa més meravellosa que hí ha en el món, com va
escriure un altre francés, Théophile Gautíer.

Cap altra ciutat pot oferir un espectacle tan bell, tan estrany,
tan fantàstic. Es troben sens dubte en altres parts, trossos d'arqui-
tectura tan notables, però no estan posats en condicions tan pinto-
resques. Aquí cada palau, com una dona vanitosa, té un espill per
admirar la pròpia bellesa; de manera que la perfecta realitat es
redobla en un encantador reflexe. L'aigua acaricia amorosament
els baixos d'aquestes formoses façanes, aclarides d'una llum blonda
í tancades dintre un doble cel. Les petites embarcacions í les grans

barques semblen amarrades a posta per a comoditat dels decora-

dors í dels aquarel•lístes.
El Canal gran és el veritable llibre en el qual la noblesa vene-

ciana ha signat el propí nom sobre una façana monumental.
Cada tros de mur canta una història, cada casa és un palau,

cada palau una obra mestra i una llegenda. A cada cop de rem el

gondoler us anomena un nom que era tan conegut en els temps de

les creuades com ho és avui.
El canal gira í de l'aigua es veu sorgir com una rica vegetació
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marina, un esplèndid í estrany coral blanquinós. Santa Maria de la
Salut amb els seus frígis escultòrics í el seu frontó carregat d'es-
tàtues. Més avall un altra illa, San Giorge Maggiore, arrodonit com
una pomposa petxina de mareperla. I en girar els ulls, a l'esquerra,
heu's aquí Sant Marc, el campanar, la plaça, el palau ducal.

No es pot descriure, hi ha que veure. Cada paraula és inferior
en la seva expresió més intensa a la cosa.

«No es pot expresar, afegeix el mateix Taine, més que alguna
idea general, massa àrida, com si es recorregués a un bastó per
donar una idea d'un arbre florit. El que domina és la fantasia rica í
múltiple, la barreja que forma el conjunt, la diversitat i el contrast
que arriben a l'harmonia ».

L'admirable plaça, ornada de pòrtics i de palaus, allarga
formant quadre les seves belles columnes, els seus capitells corintis,
les seves estàtues, la disposició noble i variada de les seves formes
clàssiques. Al' extremitat, mig gòtica, migbizantina, s'aixeca la basílica
de Sant Marc, sota les seves cúpules semblants a bulbes, les seves
agulles punxagudes, amb les arcades adornades de figuretes, els
pòrtics contornejats amb columnetes, les voltes cubertes de mosaics,
els paviments incrustats de marbres de colors, les cúpules brillants
d'or. Estrany i misteriós santuari, espècie de mesquita cristiana, on
esquitxos de llum tremolen en l'ombra rogenca com les ales d'un
geni en un subterrani de porpra entre els reflexes metàlics.

A vint passos, nu i dret com un pal de vaixell, el gegantesc cam-
panar s'aixeca al cel i anuncia de lluny als viatgers del mar l'antiga
sobirania de Venècia. Als seus peus i enganxat amb ell mateix la
delicada llotja del Sansovíno,revestida d'estàtues, de baixos relleus,
de bronzes, de marbres elegantment disposats. Davant del campanar
i perllongant -se en la placeta cap al Canal gran, hi ha el palau
ducal.

Es la més alta expresió de la glòria, de la potència de la Sere-
níssima regína de l'art, que exaltà en nobílíssímes formes la vida
milenàría de la República. Sorgit en l'any 814 a manera de castell
amb marlets, torres angulars i façanes, fou transformat del 1309 al
1442 en un meravellós edifici d'aspecte fantàstic, oríginalíssim, po-
derós i elegant, animat pel pòrtic amb 36 baixes columnes sense
base. Solemne en el front majestuós de marbres blancs í rogencs,
d'estil gòtic, respon a un únic concepte arquitectònic, malgrat el
llarg període constructiu, els diversos moments del qual es reflexen
en les decoracions.

I aquí fem punt, perquè Venècia no es descriu, o si es vol intentar
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LÀM. XXXV

LLAC DE COMO 1 MONTE CROCIONE

LLAC DE COMO : TREMEZZINA 1 ILLA COMACINA
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LLAC DE COMO : PANORAMA DE MENAGG1O

VENEZIA : EI, 'CANAL GRANDE"
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la descripció són necessaris volums sencers. En efecte,tots els grans
esperits que la visitareníen volgueren parlar, expressaren únicament
les sensacions que produeix, és a dir la síntesi però no l'anàlisi
d'aquesta ciutat meravellosa. Afegim únicament que no es deu
sortir de Venècia sense veure el Lido, la illa més notable de la
llacuna, esdevinguda la més aristocràtica i concorreguda estació
balneària d'Itàlia.

Qui està a Venècia í vol veure un espectacle únic en el món,
orígínalíssim, inesperat, que s'arríví a Postumía, en la ratlla de la
frontera sèrbia. Adelsbergo és un bonic poble célebre per les seves
coves. Per tenir-ne una idea n'hi ha prou en dir que per veure-les
en la part fins avui permesa, cal recórrer 4 quilòmetres i 300 me-
tres, mentre que les coves laterals al llarg del riu Píuca, subter-
rani en molts punts, amiden prop de 20 quilòmetres dels quals
únicament s'han explorat 4.500 metres. Es tracta d'un parc sota terra
d'una bellesa fabulosa, travessat aquí i allà pel riu, amb perspec-
tives fantàstiques, vials i columnes d'estalactites de les formes més
inesperades, amb amples sales que semblen temples de llegenda. En
el fons de la Sala Gran, llarga de 45 metres, ampla de 30 í alta de 28,
escumeja el Piuca. Per una escala de 84 esglaons, excavats en la
roca, es pot baixar i travessar el riu sobre un pont de ferro, tornar
a pujar per mitjà d'un carrilet de 1.600 metres que arriba fins el
Monte Calvario. S arríva així a la Sala de ball, amplíssíma, on els
dilluns de Pentecostés i el 15 d'agost es celebren festes populars.
Més enllà comencen noves meravelles de formació calcària en
diversos colors í s'arriba al Sepulcre, que es divideix en dues
branques. Es desemboca després al Bellesguard, gran sala aixecada
del mig, des de la qual es passa al Tartar ornat de petits llacs.
Aquí í especialment aprop de les coves Maria Anna, hi ha una
massa confosa d'estalactites llargues fins a 15 metres, í d'estalagmi-
tes. És el punt de major grandiositat.

Per tal que aquestes meravelles, que durant la guerra varen patir
quelcom, no desapareixín, el Govern italià ha constituït un consorci
autònom que cuida de la llur conservació i en regula la visita.
L'afluència de viatgers, en efecte, puja cada any a algunes decenes
de milers.

Per la rápida cursa que portem feta, des dels Alps occidentals
fins al Carso, després d'haver travessat les més belles ciutats de
la Itàlia septentrional, aquell que ens hagi seguit haurà pogut cons-

tatar la gran diversitat d'aspectes de la germana llatina, la qual,

amb raó, és la meta de tota ánima noble i superior, í és invocada
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per qui en la vida esguarda més enllà de la feina de cada dia i sent
la necessitat d'enriquir la ment i de fer vibrar més intensament el
seu cor.

F. I. E.

Clixés de «Ferrocarrils Italians de l'Estat ».

La Festa de la Medalla

N compliment dels acords presos per la Junta Directiva, es va
celebrar aquesta festa la nit de la diada de Sant Jordi, en la
Sala d'Actes del CENTRE, sota la Presidència del senyor Joan

Ruiz í Porta, amb assistència d'alguns membres de la Junta í de re-
presentacions de la Reial Academia de Bones Lletres, del Consell Di-
rectiu dels Jocs Florals, de l'Associació Protectora de l'Ensenyança
Catalana, Escola d'Arquitectura, del Sr. Pujol, en nom del periòdic
«Baix Penedés»; del Centre Excursionista «Rafel de Casanova»; del
del Vallés, de Sabadell; del de Terrassa; «Club Muntanyenc»; «Centre
Excursionista Barcelonés»; Agrupació Excursionista «Catalunya »,
í Centres Excursionistes «Avant» i «Montserrat », de Manresa.

A la dreta de la Presidència, hi ocuparen seient els senyors Cé-
sar Torras í Frederic Santasusagna fill i fill polític del que va ésser
nostre volgut President En César A. Torras, i a l'esquerra els íns-
pírats poetes mossèn Antoni Navarro i En Joan María Guasch.

La sala, altrament, estava plena, a vessar, d'una concurrència
tan distingida com poques vegades es sol veure.

L'acte va començar amb la lectura pel Secretari del CENTRE, de
la següent Memòria:

SENYORS:

Dintre breus instants serà atorgada la medalla d'Or del CENTRE

EXCURSIONISTA DE CATALUNYA per 1923, al que fou el seu President,
el nostre mestre César August Torras.

Permeteu-me que, obligat pel càrrec de Secretari, fadíguí per uns
moments, ben pocs, la vostra atenció, explicant -vos la gènesi de la
fundació d'aquest premi anual.
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Quan després de la defunció del nostre President, el Sr. Torras,
ens veiérem obligats a elegir un altra persona pel càrrec de guiador
de nostra corporació, tothom mostrà la seva conformitat í conten

-tament en que fos ocupat dit lloc per un dels catalans que més han
fomentat í fomenten la nostra cultura, per l'eminent patrici En Rafel
Patxot i Jubert, essent elegit aquest senyor per unanimitat en la
en la primera Junta General que es celebrà.

Per dissort, la salut del Sr. Patxot lí obligà a renunciar el mentat
càrrec, pocs mesos després de la seva elecció, però volent deixar
un agradós record al CENTRE de la seva fugaç Presidència, oferia a
la Junta Directiva la fundació d'un premi anual, que es nomenaria
MEDALLA DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, a qui més
s'hagués distingit durant l'any dintre el camp d'acció de l'excursio-
nisme, ja sigui en recerques de caràcter científic, ja sigui en gestes
de caràcter esportiu.

I insinuava que el nostre primer medallista bé podría ésser, car
sobrats mereixements tenía per ésser-ho, el seu predecessor en la
Presidència, I'infadigable Torras.

No cal esmentar que la seva proposta fou acceptada amb goig í
agraïment per la Junta Directiva i fou acordat, seguint els desítjos
del seu donador i els propis, que la medalla per 1923 fos atorgada
a la memòria del gran excursionista, del notable recercador En
César August Torras í Ferren.

A 1'ensems es convenien amb el generós donant, Sr. Patxot,
les següents bases per regular el funcionament de la distinció ins-
tituïda:

BASES

1• a En Rafel Patxot i Jubert ofereix una medalla d'or que es
dirà «Medalla del Centre Excursionista de Catalunya».

2. a Aquesta medalla s'adjudicarà cada any mentre el donador
no avisi altrament.

3. a Serà un tribut d'admiració í penyora d'agraïment als autors
de treballs o gestes notables, realitzats dintre el camp d'acció del

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, considerat en el sentit més
ample: estudis d'erudició, arqueología, recerca científica, historio-

grafia, folk-lore, obra artística en tots els seus aspectes: cultura,

excursionisme, esforç físic, alpinisme, etc., etc.
4• a Tot servant el criteri de l'article precedent, es tindrà cura
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de donar certa preferèncía a les tasques íntel • lectuals i al fet moral
de la perseveràncía, com essent coses de les quals n'havem desig, í
que, per tant, cal estimular, pregonar i premiar.

5. a La medalla no s'adjudicarà pas solament als membres del
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, sinó que podrà donar-se a
qualsevol persona no soci que en sia mereixedora, a judici de la
Junta Directiva.

6. a Seguint les convencions que es deixen establertes cada any,
en ésser al mes de març, es reunirá la Junta Directiva del CENTRE

EXCURSIONISTA DE CATALUNYA per nomenar el medallista correspo-
nent a l'any anterior.

7. a I la donació de la medalla es farà solemnialment el següent
mes d'abril, en la diada de Sant Jordi, patró de Catalunya.

8• a Els medallístes constaran en Taula d'Honor en la Sala
d'actes i en el Butlletí del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA.

9. a En Rafel Patxot í Jubert no institueix pas la medalla a
perpetuïtat, sinò fins a tant no I,o avisi altrament, í de totes maneres
aquest compromís acabarà, «ipso facto», amb ell.

Heu's aquí, doncs, el perquè de la medalla i de la festa que ce-
lebrem. Desitgem, ara, que els mèrits del primer medallista ens es-
peronin a tots, í siguin un estímul, per tal que cada un dels socis del
CENTRE tingui prou mereixements per obtenir una futura medalla.

I res més.

Tot seguit va ésser atorgada la paraula a l'eminent Mestre en Gai
Saber í Vice-President del CENTRE EXCURSIONISTA, senyor Guasch,
que va adreçar als socis el prec que tenint en compte que d'avui
en endavant cremarà, eternament, una llàntia en la capella de Sant
Jordi del Palau de la Generalitat, caldrà que els nostres excursio-
nistes recullin aigua, en llurs excursions, de les fonts, llacs i rius de
tots els indrets de Catalunya, per tal que, abocada aquesta aigua a
la pica de la capella la Diada del nostre Sant Patró, hi facin, els
catalans, el senyal de la Creu.

El propòsit del Sr. Guasch va impressionar tan fondament l'au-
ditori, que Ii va fer una ovació.

En apaivagar-se l'entusiasme, el mateix, el poeta llegí, magis-
tralment, un magnífic enfillall de les seves poesies, com també va
llegir el sempre ínspírat Mestre en Gai Saber mossèn Antoni
Navarro, una col •leccíó dels seus joiells literaris, que van ésser
aplaudits amb gran entusiasme.
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Va cloure la festa el senyor Ruiz i Porta amb el següent parlament
que, en arribar al paràgraf en qué fa entrega de la medalla, va ésser
escoltat posant-se a peu dret tot 1'auditorí.

Sigué un moment fortament impressionant.

SENYORES I SENYORS:

L'escrit del Sr. Secretari, donant compte dels acords de la Junta
Directiva, us ha assabentat de l'inici d'aquesta festa d'avui: una
gentilesa més d'En Rafel Patxot í Jubert, i un afany de part del
CENTRE de restablir, de certa faisó, en el nostre Casal, la Diada de
Sant Jordi que, de temps, restava estroncada.

I té raó el nostre Secretari en dir que En Patxot és un home
admirable i sens parió en ço que fa referència a voler fomentar la
cultura de Catalunya.

Jo hi dec afegir, però, que En Patxot, el gran protector de les
Arts í de les Ciències, mateíx que un Cosme de Médícis, o com un
Dux de Venècia, embarca en la góndola, travessa el Canal i ve a
erigir la columna miliaría que marca la ruta a seguir terres endintre
de la Catalunya cultural í estudiosa.

Jo he posat tot el meu afany perquè avui ell ens presidís aquesta
festa, i no ho he pogut conseguir, car la salut per un costat; d'altre
una espina que duu al cor clavada, i altrament la seva modèstia i
humilitat, talment de fra menor, lí priven de complaure'ns.

Oh, la humilitat d'En Patxoti... Mai, qui no el coneguí, podrà
capir-la, car és exemplar i corprenedora; i aquesta bellísima
qualitat, encaixa, perfectament, amb la seva llar, que, més que la
d'un pros, és l'obrador d'un home de treball, ínfadigable.

Seva ha sigut la iniciativa generosa de voler que la Medalla
d'Or, per ell instituïda, siga atorgada, per la vegada primera, a En
César A. Torras, (a. C. s.), per tal que el seu nom ple de prestigis,
siga el davanter dels nostres medallístes.

Enguany, però, la festa ix una mica esmortuïda, esllanguida, que
l'hivern ha estat llarg, amb traces de no acabar-se maí.

No ho veieu? Encara, com qui diu, no gosen, vindre les orenetes.
Les roses no tenen perfum.
Els jardins no rumbegen llurs perfums i gales.
Ni canten els brolladors.
Ni els rossinyols refilen cap balada...
I, com Sant Jordi gairebé no es detura, ni fa estada en nostres
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fogars, ni ens ha presidit, com antany, la taula, el beire pren caients
de Sant Graal.

En mig de tot, siga com siga, s'alça la Medalla com una visió
eucarística, í ens crida: Sursum corda!

I una veu misteriosa. ens alena: La sentiu?

I ara, oh fills íl •lustres del nostre Torras, permeteu-me que jo,
en nom del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, i pel desig justís-
sim d'En Patxot, us faci solemnial entrega de la Medalla. Jo us la
donc com l'executòria de la més alta i preuada distinció.

Va a la santa memòria del vostre pare, aquell gran home que va
estimar sempre, sense desmais ni febleses, la nostra terra catalana,
fins emmotllar-la, des d'aquesta Presidència, als corrents científics
moderns de l'Excursíonísme, estructurant les comarques catalanes,
tan amorosívolament per ell descrítes i estudiades.

Preneu aquest guasardó i poseu-lo en lloc preferent de la vostra
llar, per tal que, en honorar el fogar vostre, us doni to de senyoria,
oh els seus fills, com un títol nobiliari, el més cobejat que lí dóna
Catalunya.

I enorgulliu-vos-en sempre!...
Teníul

I cloguem aquest acte donant -vos, a tots, les gràcies niés cor-
dials i una pluja d'encaixades per la vostra assistència.
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Jo hauria volgut que s'hagués celebrat amb tota llei d'opulències
i fastuositats; però el CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA éS més
amic del cànem que de la seda, í és per això que les festes que
organitza, tenen més el perfum del codony í de l'espígol, que dels
lliris i roses té.

Siga com siga, tinc la seguretat que el record durará per sempre
més, atesa la seva importància.

També és senzilla la Misa que es diu en la petita i amagada
esglesiola de la vall, o a l'ermita alterosa d'un cim de muntanya, í
no deixa pas d'alçar-s'hi l'Hòstia Sacrosanta mateix que en la
grandiosa catedral.

Sempre més, a tots, ens acompanyarà el gaudí d'haver presen-
ciat la primera festa medallística, com una dada gloriosa.

Dames í damísel • les gentilíssimes; Prínceps de la Literatura
Catalana, mossèn Navarro i Joan M. Guasch, de fantasia règia
que ens heu regalat amb vostres aurífiques estrofes; dígníssím; re-
presentants dels Centres de més prestigi de Barcelona, que vol dir
de tot Catalunya, í de les entitats excursionistes, que us haveu
associat a la diada; a tots, a tots els que haveu vingut a donar vida
i animació i caliu a la festa, us reto l'homenatge del meu etern
agraïment.

Adéu-siaul

Repartíment de premís dels
concursos de skis de 1924

Memòria del Secretari de la S. d'E. de M.

Senyores i Senyors:
Estimats consocís:

E s arribat el moment en qué dec donar-vos compte detallat de

quina ha estat l'actuació de la nostra Secció d'Esports de

Muntanya en el passat hivern i encara que sigui aquesta feina

llarga, tais han sigut les manifestacions d'Esports de Neu, dec con-
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fessar-vos que és ben agradable en la diada d'avui ressenyar tots
aquells fets que són una prova evident dels entusiasmes pro Es-
ports d'Hivern que compartim tots els que estem aquí aplegats.

Afortunadament per a nosaltres després d'una sèrie d'hiverns
de neu escassa, en què calla anar-la a cercar en les més altes í
allunyades valls pírenenques, en i hivern darrer la neu s'ha volgut
mostrar més generosa, i tot i no haver estat un any de nevades ex-
cepcionals, aquestes han vingut acompasades í amb mesura í hem
tingut neu a La Molina des de darrers de novembre a últims de
març.

Ha existit, doncs, oportunitat de constatar l'incalculable avan-
tatge que per nostre esport representa el nou ferrocarril de Ripoll
a La Molina í Puigcerdà, gràcies al qual ha estat possible, no sols
la celebració dels Concursos a La Molina, sinò també de totes
aquelles altres excursions domínícals que anem a indicar.

Síguim permés, per aquesta raó, variar el costum establert fins
ara, i en comptes de fer una memòria exclusiva dels Concursos
pugui fer una breu relació, no sols de les curses, sinò també de totes
les altres excursions col •lectives a La Molina que hem començat a
celebrar periòdicament en aquesta finida temporada d hivern

La primera excursíó col lectiva a La Molina tingué lloc els dies
8 í 9 de desembre, celebrant -se un petit curset d'aprenentatge de
l'skí dedicat als debutants en l'actual temporada. Aleshores acaba-
ven de caure les primeres neus í en saltar del tren se'n trobava un
gruix d'aprop de tres pams. El dia 9 estigué nevant durant tot el
matí presentant aquelles encontrades, a l'hora de retornar a Bar-
celona, un aspecte meravellós. En aquesta excursió començàrem
a utilitzar els trens especials posats a nostra disposició pel senyor
Cascales, la qual cosa facilitava anar a dormir a Ribes í retornar
el matí següent a La Molina, a tots aquells que no pogueren trobar
cabuda a l'Hostal de La Molína i edificis anexes.

Per Nadal la Secció efectuà l'excursió a Luchon-Superbagnères
que ja s'ha ressenyat en altre número del Butlletí. També igual que
per Cap d'Any í Reís es feren vàries excursions particulars a La
Molina.

La segona excursió col lectiva a aquesta vall tingué lloc el diu-
menge 13 de gener d'enguany, anant -se a fer nit el dissabte a Ribes
i utilitzant per anar í tornar de La Molina els trens especials que
antícípadament ens havien estat concedits. Aquell dia els skiadors
no es quedaren en la mateixa vall, sinò que anaren pujant per la
muntanya del Sítjar i després per diferents camins anaren a sortir
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BOSC DE LA MOLINA PROPER A LES PISTES
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CORREDORS DE "PEÑALARA" 1 DEL "CLUB ALPINO ESPAÑOL" QUE PRENGUEREN PARO' EN LA
CURSA INTERNACIONAL SKI FONS - EN JOSEP M .  GUILERA, GUANYADOR DE LA COPA CATALUNYA

UN PAISATGE DE LA MOLINA
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al pla de Font Canaleta, que era desconegut de la major part dels
excursionistes. Aquelles grans extensions estaven cobertes amb
abundància de neu, trobant-hi una neu-pols excel • lent, com mai no
hauriem esperat. Això ajuntat a la bellesa d'aquells indrets i a la
seva privilegiada situació, va fer que tothom en retornés entusias-
mat, í que pel següent diumenge dia 20 s'hi organitzés una nova ex-
curs íó a la que concorregueren molts més skíadors que a la primera
sortida, restant tots agradosament sorpresos en veure com ben
aprop de La Molina existien indrets tan bons per a l'skí, que podien
resistir la comparança amb els millors que havíem vist en diferents
indrets del Píreneu.

Per aquest motiu els Esports de Neu es presentaven sota un
aspecte ben falaguer í la Junta de la Secció es lliurà a una activa
campanya de propaganda, a la vegada que cuídava de tots els de-
talls d'organització. Calgué sol • licítar i establir els trens especials
necessaris perquè els excursionistes poguessin anar a fer nit a Ri-
bes o a Puigcerdà, es demanà a totes les fondes i hotels d'aquestes
dues poblacions que ens volguessin reservar la major part de llur
cabuda per destinar-la als excursionistes del C. E. de C. Gairebé
tots aquets establiments facilitaren relació de la seva cabuda, í l'Ofi-
cina que aquells dies funcionava en nostre local anava donant tots
els detalls í reservant habitacions mentre això sigué possible, puix
amb tot í disposar de molta cabuda eren encara en major nombre
les persones que volien assistir als nostres Concursos.

En l'aspecte esportiu aquets presentaven també una novetat in-
teressant, puíx responent a nostra invitació les dues societats de
Madrid, «Peñalara» i el «Club Alpino Español» anunciaven cada una
d'elles la tramesa d'un equip: de quatre corredors la primera, í de
dos la segona, el campió d'Espanya de fons Ricard Arche, i el de
salts Aureli Botella. Per part dels Ferrocarrils Transpírenencs í en
especial per part dels seus enginyers Srs. Cascales í Navarrete es
treballà intensament per poder restablir les comunicaciones ferro-
viàries amb Puigcerdà que estaven interrompudes una mica més
avall de La Molina, degut a una considerable despresa de terres,
ocasionada per les neus. El primer tren que arribà fins a Puigcerdà
fou el que la nit del primer de febrer conduïa bona part dels excur-
sionistes.

El día 2 de febrer a l'hora fixada arribava a La Molina el tren
procedent de Ribes, però el de Puigcerdà sofrí un notable retard per

haver descarrilat la seva máquina en la mateixa estació d'Alp. Això
va fer que les curses d'aquell dia anessin fora de l'horari previst i
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que no es poguessin per aquest motiu celebrar totes les proves
anunciades pels Concursos.

Al matí es corregué el Campionat de Catalunya de skís fons i la
cursa de debutants skis mig-fons, amb els següents resultats:

CURSA FONS CAMPIONAT DE CATALUNYA COPA RIBES, CHALLENGE, 6. e ANY)

1. er Josep M. Guilera,	 1 h. 9 m. 20 s. 1/5
2.0n Lluís Estasen,	 1 h. 9 ni. 25 s.
3. er Joan Llimona,	 1 h. 10 m. 45 s. 1/5

4. rt Santiago Codina,	 1 h. 21 m. 30 s. 2/5
5. è	 Avelí Trinxet, 	 1 h. 53 ni. 5 s. 2/5

CURSA MIG FONS DEBUTANTS (COPA AVANT)

1. er J. Salvans, del C. Pírenenc, Terrassa, 27 m. 39 s. 4 1 5
2.° n P. Arch, del C. Pírenenc, Terrassa,	 28 m. 51 s. 25
3. er Freixa, del C. E. de C., 29 ni. 47 s. 2,5
4. rt Maymó, 31 ni. 34 s.
5. è Cera, 31 m. 47 s. 3 5
6.e Fons, 31 m. 50 s. 2/5
7. è Vilaseca, 33 m. 36 s.
8. è Roca, 33 m. 44 s.

La cursa de Veterans no pogué efectuar-se per no arribar al
nombre mínim d'inscripcions fixat. No obstant, els Srs. Albert
Santamaría i Josep Amat efectuaren el recorregut de la cursa fora
de concurs.

A la tarda en els vessants propers a les pistes de Font Canaleta
es disputà la cursa de skis per a senyoretes i la de skís velocitat
que es veieren molt concorregudes i que foren presenciades per
tots els espectadors aplegats a les pistes. Els resultats foren com
segueix:

CURSA SKIS SENYORETES COPA HOTEL D'EUROPA)

1. a Sra. Eva Illing.	 4 m. 28 s.
2. a Srta. Enriqueta Girona	 6 m. 39 s. 2/5
3. a	 » Francesca Armangué.	 7 m. 20 s.
4. a	 » Núria Armangué.	 11 m. 45 s. 115

CURSA SKIS VELOCITAT COPA MARQUÉS DE FORONDA)

1. er Hipòlit García, de «Peñalara ».	 2 m. 57 s. 3/5
2. ° n Santiago López, de «Peñalara ».	 3 ni. 00 s. 2 /5
3. er Ricard Arche, del Club Alpino E.	 3 ni. 10 s.
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4. rt Hermann Amann (austriac). 3 m. 23 s.
5• è F. Huertas, de «Peñalara ». 3 m. 29 s.
6. » Josep M. » Guilera, del C. E. de C. 3 m. 30 s.
7e Aureli Botella, del Club Alpino E. 3 m. 40 s.
8. è Joan Llímona, del C. E. de C. 3 m. 43 s.
9. è Echevarríeta, del Club Alpino E. 3 m. 51 s.
10. Weyermann, del C. E. Barcelonés. 3 m. 57 s. 4!5
11. Josep M. 	 Estasen. 4 m.	 2 s.
12. Pere Giró. 4 m.	 5 s. 115

A entrada de fosc dos trens s'emportaven els excursionistes a
Ribes í Puigcerdà í a l'endemà, día 3, amb tota puntualitat, tornaven
a deixar-los a La Molina. Al matí es corregué la cursa de skis fons
internacional, en la que hi feren un brillant paper els skíadors ma-
drilenys i també els nostres davant dels competidors estrangers i
els d'altres entitats que disputaren aquesta forta cursa de més de
15 quilòmetres de recorregut.

Els corredors forasters manifestaren que els havia plagut molt
la bellesa i varietat del recorregut, així com 1'excel • lent organització
i controlatge de la cursa. Els temps emprats foren els que es donen
a continuació:

CURSA DE SKIS FONS INTERNACIONAL (COPA HOTEL TIXAIRE)

1. er Ricard Arche, del Club Alpino E. 1 h. 24 m. 35 s..
2. ° n Santiago López, de Peñalara. 1 h. 29 m. 15 s. 1^5
3•- Joan Llimona, del C. E. de C. 1 h. 32 m. 23 s. 1/5
4. rt A. Huertas de Peñalara. 1 h. 35 m. 20 s.
5. è Hermann Amann (austríac). 1 h. 35 m. 41 s. 3j5
6. e Josep M. 	 Guilera, del C. E. de C. 1 h. 38 m. 15 s. 4,'5
7. è Weyermann, del C. E. Barcelonés. 1 h. 45 m. 51 s.
8. è Santiago Codina, del C. E. de C. 1 h. 52 m. 23 s.
9. 1 Pere Maristany, del C. E. de C. 1 h. 56 m.	 6 s.

10. C. Padrós. 2 h.	 1 ni. 36 s. 4/5

11. Maymó. 2 h. 12 m. 45 s. 1/5

retirats 4 corredors.

Després del migdia se celebrà el Concurs de Salts en el tram-

polí construït en les mateixes pistes. Encara que per deficiències

del trampolí no es pogueren assolir grans distàncies, el Concurs

resultà ben interessant, efectuant bells salts el campió d'Espanya

Aureli Botella í el noruec Sr. Halvorsen, que saltà més de 13 metres.

Heu's aquí els resultats:
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CONCURS DE SALTS INTERNACIONAL (COPA DEL REI, CHALLENGE I COPA

PUIGCERDÀ) I NACIONAL (COPA BERTRAND)

1. er Dagfínn Halvorsen (noruec).	 7 punts, llargada 13 metres
2.°n Aurelí Botella, del C. A. E. 8	 »	 »	 9	 »
3. r ' Hermann Amann (austriac). 11	 »	 »	 9	 »
4. rt Ricard Arche, del C. A. E. 11	 »
5. è A. Huertas, de Peñalara. 12	 »
6.e P. Giró, del C. E. de C. 15	 »
7• e Joan Llimona, del C. E. de C. 16	 »
8. é F. Huerta, de Peñalara. 16	 »
9. é Josep M . 	Guilera, del C. E. de C. 17	 »

retirats dos concursants.

A les 4 els excursionistes emprenien el retorn vers la ciutat.
Calculem que més de cinc centes persones es reuniren aquells dies
a La Molina, havent pogut fruir de debó, puix feu sempre un temps
magnífic, serè i clar que permetia albirar l'extens panorama que
des de Font Canaleta es domina. La neu sígué glaçada però ben
uniforme, conceptuant -la com a bastant bona í permetent agafar en
les pendents fortes velocitats.

Passats els Concursos no decaigueren els entusiasmes per les
excursions col • lectíves, puix ben al contrari, aquestes es veieren
molt més animades í concorregudes, passant -se en cada una d'elles
d'un centenar d'excursionistes.

El 17 de febrer tenia lloc una nova excursió col •lectíva havent-se
trobat altra vegada una excel •lent neu-pols que feu les delícies dels
que hi assistiren. Això. va fer decidir a la Junta de la Secció a
anunciar la celebració de les curses que mancaven pel següent
diumenge día 24.

Amb aítal motiu sígué aquesta una de les excursions més con-
corregudes, però també la única que es trobà un día de mal temps
i dels més rigorosos de tot l'hivern. Un fred intens i un fortíssim
torb privà els skiadors de pujar dalt de les pistes de Font Canaleta
però hi havia encara neu suficient que permeté aprofitar una sèrie
de pendents situades dins la reconada de la casa del Sitjar i molt
a l'abric del torb regnant. Com que aquest va anar minvant a mida
que avençava el matí, va assenyalar-se una pista per córrer-hi la
cursa de parelles mixtes, que donà aquest resultat:
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CURSA DE PARELLES MIXTES (COPES HOTEL PRO TS)

1. ers Srta. Pilar Duran —Joan Llímona.	 1 m. 51 s.
2. on5	» Francesca Armangué—Josep Ribas. 2 m. 24 s.
3. ers	 » Núria Armangué—J. M. » Estasen.	 3 m. 26 s.
4. ris	 » Pilar Ribas —A. Armangué.	 4 m. 14 s.
5 . ens Sra. Casanovas —J. Ponsa.	 4 m. 39 s.

El 2 de març aprofitant les nevades caigudes arreu de Catalunya
foren molts els nostres consocís que es traslladaren al Montseny,
especialment als vessants de Matagalls, i el diumenge següent, día 9,

es feia la darrera excursió col •lectiva de la temporada a La Molina,
fruint-se encara d'una neu molt abundant í d'un temps magnífic que
feu que tots els skíadors s'entusiasmessin més i més vers aquelles
encontrades de tanta bellesa.

Encara que més endavant s'efectuaren noves excursions a La
Molina i Puig d'Alp, amb aquesta diada quedà closa la tanda d'ex-
cursions col •lectíves que hem vingut organitzant amb un èxit inne-
gable cap als vessants de La Molina.

Així ha estat d'intensa la nostra actuació, però malgrat tot
devem convenir que tot això d'enguany ha sigut solament un assaig
que ha adquirit ja grans proporcions, és cert, però que, de continuar
comptant amb el vostre concurs, volem deixar ben enrera en les
temporades vinents. Aleshores serà l'hora de gestionar més avan-
tatges en els trens especials, mirar de conseguir bítllets directes a
la tarifa més reduïda possible, organitzar festes i curses per la
major part de les excursíons col lectives, facilitar als nostres corre-
dors un entrenament per a les curses de skis fons í procurar la seva
assistència a les grans curses de les altres entitats d'ençà i enllà
dels Pireneus, i en especial tots convindrem que ha d'ésser tasca, no
sols de la Directiva de la Secció, sínò de tots els seus associats,
ajudar amb el màxim d'entusiasme i de col • laboracíó tota iniciativa
i projecte que es pugui presentar en el seu degut temps per la cons-
trucció d'un Xalet del C. E. de C. a La Molina. Per la nostra part
anem continuant amb constància les negociacions entaulades amb
els propietaris de La Molina í del Sitjar i tan aviat com poguem
arribar a un acord i obtenir una proposició convenient, us serà
comunicada tot seguit.

La importància i vàlua dels premis a repartir és considerable
com veieu. Mancaríem sí no remercíéssim els seus generosos

donants, entre altres els Ajuntaments de Puigcerdà í de Ribes del

Fresser, Reial Societat Alpina «Peñalara» de Madrid, Associació
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Excursionista «Avant», Hotels Europa i Tíxaire de Puigcerdà i
Hotel Prats de Ribes, Srs. Albert Santamaria, Eusebi Bertrand í
Serra, Marqués de Foronda, Eduard Conde i Ignasi Folch i Girona,
per les Copes, í les cases E. Schílling i C. a , Ernest Witty í C.%
Laplana, Comas í C. i Sr. Enric Ribera, pels altres premis.

No puc deixar de consignar amb veritable satisfacció l'ínterés
creixent amb qué les damísel •les catalanes han acollit els Esports
de Neu, millor dit l'Esport de 1'ski, així que els ha estat possible la
seva pràctica a La Molina.

A totes les nostres excursions hi ha assistit un bon contingent
de skiadores, a voltes bastant crescut í sempre selecte í ben simpà-
tic, malgrat la campanya poc noble que se'ls ha fet per part de certs
elements que és de doldre s'entretinguin en aquestes qüestions,
que donen proves de desconèixer en absolut. Abans de finir, dema-
nem a totes elles uns mateixos entusiasmes í una igual preferèncía
pel nostre esport dílecte, per bé que estem convençuts que no ne-
cessiten del nostre prec, ni de paraules que les encoratgin; massa
que elles esperen, com tots nosaltres plegats, poder posar-nos
altra volta els skis així que els Pireneus rebin la visita de les pri-
meres nevades hívernenques

JOSEP M. GUILERA

Discurs del President del Centre

Senyores i Senyors:
Volguts consocís:

r

E 
s, per a mi, un encant, poder fruir d'un acte com el d'avui, sa-
dollat, tot ell, de gentilesa í joventut.

Jo he sigut, de tota la vida, í ho seré sempre, admirador
del jovent, i, més que tot, del jovent nostre, això és, del de casa,
dels minyons que s'inicien en les excursions placévoles d'aspecte
artístic í cultural, per on no més hi planen els somnis, í devenen
alpinistes formidables, dels que tresquen pel caíre dels abismes, de
fondària esgarrifosa, i grimpen pels cims de les muntanyes inacces-
sibles, atapeïdes de neu, no tenint altre rival que el vol majestuós
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de l'àguila pels absis i campanars d'aquelles immenses í nevades
catedrals de plata.

Salut a tots!...

Recordo que una nit de gran solemnitat, aquí al CENTRE, el
Dr. Llagostera ens va fortament impressionar tot esmentant les fonts
i les deus d'aigües minerals í medicinals de Catalunya, en demos-
tracíó que, atesa tan curta extensió territorial, gairebé no se'n tro-
baria cap més al món de tan proveïda.

Això ho esmento com per successió d'idees, car l'altra sorpresa
meva ha estat 1'assabentar-me que les nostres pistes de La Molina
no tenen pas parló, ni a Luchon, ni a Cauterets ni en lloc, com no
siga ben Europa endins, envers la Suïssa, o 1'Escandinàvia, per
exemple.

I és a La Molina i a Luchon on vosaltres heu anat a lluitar
aquest hivern, com antany; és allí on haveu demostrat fins a quin
punt arriba el tremp del vostre organisme sa, la voluntat fèrria en
aquells esports de neu, per aquelles valls encisadores, blanques com
un camp immens de magnòlies, per on haveu trescat amb velocitats
pasmoses, amb tot un bé de Déu de rialles, sobre els vostres skis,
oh la brava minyonía del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA!...

Jo no us hi vaig poder acompanyar.
El goig, però, de presidir aquesta festa, —la Festa Major, com

està ben atínadament qualificada,—ja m'aconhorta de la pena que
en vaig sentir, i fins em sembla que sí que la vaig compartir la vostra
selecta companyonía, dementres passaveu vosaltres, en carrera
veloç, gentílíssímes damisel •les, gracíosaments habíllades amb els
vostres jerseys í la gorreta, blanca cons les bolves de la neu, o ver-
tiginosament, vosaltres, els ardits alpinistes, de musculatura forta
com un calabrot, í ànima d'infant í de cavaller alhora.

Contava la senyora Eva Illíng, aquesta sportwoman admirable,
les dolces emocions de les jornades hivernenques.

Ho contava en un article, inspirat com una plana literària, del
qual no puc resistir la temptació de traduir-ne el darrer paràgraf,
on diu parlant de l'arribada dels skíadors a l'estació de Barcelona
després de celebrats els Concursos:

«Una onada immensa d'homes í de dames forts, amb la motxilla
i els skis a l'espatlla, brollava d'aquell tren i sortia de l'Estació
amb les cares colrades pel sol í els ulls espurnejants, i els cors

amarats de l'alegria de l'alta muntanya, com fills d'una raça sana

1 vigorosa...»
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Molt bé, molt bé, senyora Illing!
Ningú com vos, senyora, pintaria amb més llum el vostre quadre,

que té visions i tintes vigoroses d'aiguafort.
Us felicito amb tota la meva ànima!...
També em cal felicitar amb el mateix entusiasme tots els altres

premiats, els nostres, els del «Club Alpino Español» í els de «Peña-
lara», per la vibració amb qué aquests han vingut a compartir els
esbarjos nostres. Allà va l'homenatge de la meva simpatia envers
ells!...

I ara oíu-me, que us toca el torn a vos, En Francesc Cascales,
per tal com us heu fet digne de tota la llei del nostre voler.

Res hi fa que no sigueu fill de la terra catalana.
Sou, però, home de cor; haveu fet, per complaure els minyons de

la Secció d'Esports de Muntanya tot ço que ha estat al vostre abast
com Cap dels Serveis d'Explotació del ferrocarril transpirenenc de
Ripoll a Puigcerdà, i això us dóna dret a la fina distinció del Diplo-
ma-pergamí que se us atorga amb tota solemnitat.

I ara, senyors, us prego que us digneu aceptar el sincer mot de
gràcies que us adreço cordialment en nom del CENTRE, í d'una faisó
especial als generosos i entusiastes donadors dels premis.

Fins l'any que ve!

JOAN Ruiz i PORTA

Crònica del Centre
ABRIL 1924

CONFERÉNCIES 1 EXCURSIONS.—Els dies 4 i 25, es continuà el cicle de con-
ferències organitzat per la Secció d'Arquitectura amb les que els senyors Jo-
sep M. Martíno í Francesc Folguera donaren sobre els temes: El formigó
en la construcció i La construcció del teatre-circ Tívoli, respectivament.

Secció D'ENGINYERIA. —El dia 11, anaren a Montmeló visitant la fábrica
de gres i refractaris, dels Srs. Cucurny Germans. Els dies 13-18 anaren a
València í Sagunto.

El dia 22, visitaren el laboratori electro-mecànic de «Manufacturas Cerá-
micas, S. A.», i el dia 28, es celebrà la Junta General reglamentària del pre-
sent curs.
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SECCIó DE FOTOGRAFIA. — Durant aquest mes es celebraren les següents
excursions: dia 6, a la Costa Brava, visitant les cales de Tossa; els dies 20
i 21, a Les Guilleries, seguint el següent itinerari: Vich, Castell de Sabas-
sona, Sant Pere de Casserres, Sau, Querós, Susqueda, Mare de Déu del Coll
í el Pasteral, i el dia 27, a Santa María de Barberà, visitant aquesta església
romànica.

SECCIÓ DE GEOLOGIA I GEOGRAFIA. —En els dies 201 21, anaren a la Serra
de Llavería (Tarragona), per estudiar els jaciments juràssícs i fer l'explora-
ció de l'Avenc de la Fou.

SECCIó D'ARQUEOLOGIA.— Conferències. El Sr. Agustí Duran í Sanpere,
donà una conferència, el dia 2, sobre el tema: L'església de Sant Pau del
Camp i sos problemes arqueològics.

El dia 9, el Sr. P. Casades í Gramatxes, continuà les seves converses so-
bre l'Artgrec en el període clàssic, i el dia 16, el Sr. P. Blasi, inaugurà una
exposició de monuments d'Itàlia, que estigué oberta fins el día 30.

VISITES I EXCURSIONS. —El dia 6, anaren a Horta, visitant les torres í ca-
ses del segle xvnl, el dia 13, a Santa Agnés de Malanyanes (Baix Vallés), el
día 17, a Sant Vicens del Horts amb motiu de la típica professó del Dijous
Sant, els dies 20 i 21, a Santa Maria de l'Estany í Moyà i el dia 27 a Brugués.

El dia 26, s'inaugurà una ben curiosa exposició fotogràfica d'Imatges de
la Mare de Déu, a Catalunya, en el període romànic.

SECCIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA.—EI dia 6, anaren a Riells i Turó de
Morou, el dia 13, a Sant Llorenç del Munt i aprofitant els dies de Setmana
Santa í Pasqua, es realitzaren excursions als Píreneus Catalans i Centrals.
Clogué el mes, una excursió al Montnegre, la qual tingué lloc el dia 27.

Noves

XALET DE LA MOLINA. —S ' ha dirigit als socis del CENTRE la següent cir-

cular per tal d'assabentar-los de l'estat en què es troba aquest important
projecte i demanar-los llur cooperació i ajuda:

, Distingit consoci i amic: Persistint el CENTRE EXCURSIONISTA DE CATA-
LUNYA en el seu esforç de facilitar les excursions de muntanya i els esports

d'hivern, i tenint en compte la privilegiada situació que per a les dues fina-

litats tenen les terres situades al volt de la nova estació de La Molina dels

Ferrocarrils Transpírenencs, ha conseguit que els propietaris de l'antiga

Baronia de Segremorta, dintre la qual dita estació està situada, venguessin

l'edifici conegut pel Sítjar de Dalt i una àrea de terra al seu volt, a l'objecte

d'habilitar-hi un Xalet de Muntanya.
L'esmentat edifici de sòlida i moderna construcció, de planta baixa
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í tres pisos, permet instalar-hi, a més d'un gran menjador i dependències
anexes, uns 100 llits, cambres de bany, lavabos, i destinar encara un ample
dormitori general per a gran quantitat de lliteres suplementàries.

En els pactes d'adquisició hi ha el de propietat d'aigua en quantitat
que permet posar-;a corrent en el serveis d'higiene, el d'utilització de llenya
per ]'ús corrent, incloent-hi el de calefacció central, el de carretera fins a
l'estació, pas per telèfon i electricitat í tots aquells que resulten necessaris
pel bon règim i comoditat del Xalet. A més, els senyors propietaris donen
autorització per utilitzar pel servei religiós la capella del Sitjar, situada
pocs minuts més avall de l'edifici.

Està aquest també situat sobre l'estació ja esmentada de La Molina i a
deu minuts de les pistes de Font Canaleta, conegudes ja per l'experiència
dels nombrosíssfms skiadors que hi han anat durant el passathivern i clas-
sificades, per unànim reconeixement de quants les han provat, com de la
més alta categoria comparades amb les de major renom de França í Suïssa.

Aquesta situació ofereix l'avantatge que essent tan aprop d'elles, està,
però, resguardat de les rufagades del nord per un dels vessants de la mun-
tanya. Col • locat a més el Xalet a mil setcents metres d'altitud sobre el ní-
vell del mar í tocant a immensos boscos de pins i avets constituirá un dels
sojorns d'estiu més plaents de Catalunya.

Un cop d'ull a qualsevol mapa ensenya que La Molina és un centre
d'excursions de primer ordre. Amb un bon camí de ferradura es va en unes
cinc hores a les fonts del Llobregat i Castellar de N'Huch, amb un temps
semblant s'arriba al Santuari de la Mare de Déu de Montgrony, al Clot del
Moro i a la Pobla de Lillet, amb no molt més es va al famós Santuari i Bosc
de Gresolet. La Molina pot esdevenir punt admirable de sortida per dife-
rents excursions pel Bergadà, fent entre altres l'ascensió al Pedraforca,
així com al Cadí, Puigllançada, al Turó dels Quatre Batlles i també al
Puígmal i Núria, passant sempre per les carenes; a més al Carlit amb els
seus estanys, l'entrada a Andorra, f ja més aprop pels itineraris de Cer-
danya í el Segre cap a Mont-Lluís í Font Romeu d'una banda y cap a La
Seu d'Urgell aigües avall.

A l'objecte de facilitar l'adquisició i la seva admintstració i bon règim
ha estat constituïda davant de notari una societat civil de responsabilitat
limitada, pel President del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA í quatre
altres senyors socis del mateix, la qual amb personalitat f caixa pròpies
será la rectora del Xalet, de la seva habilitació i direcció de serveis.

El presupost d'adquisició i total habilitació, curosament estudiat per
facultatius competents, ascendeix a cent mil pessetes, de les quals una no
petita part han estat ja ofertes per diferents socis i amics de l'Excursio-
nisme í dels Esports de Neu.

La forma d'aportació és la de donatiu, amb las condicons següents:
les quantitats aportades no produiran guany, no estendran la responsabi-
litat del donant més que a la quantitat donada: seran amortitzades fins a
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llur totalitat per sorteigs anuals, per unitats de cent pessetes, fins al com-
plet retorn del montant global. L'amortització es farà amb els guanys que
deixin les quotes de dret d'entrada al Xalet per als no socis del CENTRE
EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, els allotjaments i el producte del restaurant
í la cantina, o bé el preu del seu arrendament, si no es porten per adminis-
tració directe.

Els socis del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA estaran ex€mpts de
la quota d'entrada al Xalet i tindran un tant per cent de rebaixa en els ser-
veis d'allotjament, a l'estil dels que frueixen als Xalets d'Ull de Ter i La
Renclusa, i torn de preferència d'allotjament.

Els que cooperin a l'adquisició i habilitació tindran, a més, una sobre
-rebaixa especial i primàcía d'allotjament.

Per la importància de l'obra i els grans aventatges que presenta, el
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA espera que serà suficient aquesta
notícia perquè els senyors Socis i els amics de l'Excursionisme f els Esports
de Neu cubreixín totalment l'import global de la donacíó, fent de contribuir-
hi amb una quantitat que els càlculs de rendiments fets, i l'exemple pràctic
del Xalets que la R. S. Alpinista =Peñalara * de Madrid té al Guadarrama
en menys favorables condicions, permeten assegurar que els serà reinte-
grada en terme no llunyà.

Ignasi Folch i Girona	 Joan Ruiz i Porta
President de la Secció d'E. de M.	 President del C. E. de C.

EL MONESTIR DE SANT PERE DE CASSERRES. — Havent tingut coneixement
la J. D. de l'estat d'abandó d'aquestes ruïnes í de la profanació de qué són
objecte les seves sepultures, ho ha comunicat a la Companyia de Jesús, a
que pertanyia en altre temps, per tal que interposi la seva influència perquè
desapareguí l'actual estat de coses.

DECORACIÓ DE L'ESGLÉSIA DELS SANTS JUST 1 PASTOR.— Havent sigut
demanada l'opinió de la Secció d'Arqueologia respecte els projectes de
decoració de dita església, la mentada Secció ha comunicat a la Junta
d'Obres d'aquella el seu desig que sí els elements arquitectònics (murs,
columnes, arcs, voltes, etc.) conserven en bon estat la pedra, de què, és
p ossible, siguin construïts, potser sería preferible netejar-la, quedant dits
elements sense decoració policroma, com és aquesta la disposició que,
generalment, presenten les esglésies de] periode gòtic, les característiques
d'ordre estètic de les quals depenen més de la severitat de les línies arqui-
tectòniques que de les exquisitats decoratives.

PER LA CONSERVACIÓ DELS NOSTRES MONUMENTS. -- A requeriments del
Sr. President de la Secció d'Arqueologia, el CENTRE s'ha dirigit a l'Ajunta-
ment demanant la conservació de la casa Padellás del carrer de Mercaders,
notable construcció senyorial catalana dels segles XVé. i XVIè. contenint
Inolts elements de caràcter artístic com finestrals, portes, galeries altes í

altres detalls.
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Estació meteorològica de Víella (Vall d'Aran)
RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES D'ABRIL DE 1924

TEMPERATURES A L'OMBRA	 11 PRESSIONS BAROMÉTRIQUES

MITGES MENSUAL -
MXIMA	 ABSOLUTA

en 24 hores
MINIMA ABSOLUTA

en 24 hores 

MENSUALS
A 00 1 A LA GRAVETAT NORMAL

8 mat i 	 4 tarda
8 mati 4 tarda

8°01 13°5 27° (dies 22 i 23) —5° (dia 4) 679.09 mm.	 678.22 mm.

O sciHacló eX-
A 001 AL NIVELL D E LA MAR--II

762.47 mm.	 I 	 759.84 mm.trema	 men-
suat..	 .	 32°

MITGES MkNSUALS

Variaciómáxf- --------	 — Máxima (dia 19) ... 777.0 mm.
ma d i urna Mínima (dia 14).... 755.1	 o
(dia 22)	 .	 .	 22°5 16°23 	 2°68 Oscil•lació extrema.	 21.9

HI (IMITAT RELATIVA PLUVIOMETRIA

MITGES MENSUALS 1 8 matí

Termametre sec.	 . 8°01
Termò tietre moll 5°86
Humitat (percentatge) .	 69.8
Dies de saturació . -
1tr9ítt9XI9t.

rròí 9up 9j

tarda Total d'aigua caiguda en el mes .	 . 38.3	 mm.
—._ Dia de major caiguda (dia 2)	 .	 .	 . 7.5

Intensitat per día de pluja i neu	 .	 . 3.19	 L

13°5 Total d' espessor de neu en el mes	 . 0.16 mt.
9°5 Día de major espessor (dia 2) .	 . 0.10	 .

56. Vent dominant en els dies de pluja
1 i nevades.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . NE.

VENT

5tfliB^CÇi()rjSL ¡8 matí 1 4 tarda	 VELOCITAT EN 24 HORES

Calma .	 3	
IN tp t2 .s}—.7m	 6	 Mitja mensual diaria . . . . . .	 261.270 k.

L9)09[O'ty . 2It1 p1)	 2	 Màxima absoluta (dia 15).	 503.400 k

^r[Ctj'6I. 6 ( UÍCIt ttt!	 1	 Recorregut total en el mes . . . .	 ï.838.100 k

Sfic!rtnt) r^ttlÓiwiÍklp' 1	 3
W.	 2	 4
NW•Dup 0ih , , 6 ib9 .4 ^-1 lr,' ' S

i Irb Ifí6boup ^I 7ts¡+1^lt

.9up ')i)iLOa2iÍi 6( t,i aup ESTAT DEL CEL

4tl)12tt';
.	 DIES	 .
:tlp•t6 	29

7fit67
8 mati'Li

il	 ,:•!i
4 tarda

i

74
DIES DE NÚVOLS NUVOLOSITAT

•! CLASSE	 8 m. 4 t. MITGES MENSUALS

Se}•ens
rll	 211[,rt

11
i't'itt	 3'

4
°.

PIu'a .	 .	 .	 12
gl^i7¢11KOi,	 ,	 ,	 8 Cfrrus.	 .	 3 2 8matf	 4tarda

NP Yf?iP¡sRsl' ii^st'ti 6¿r >eâle¿a. I^	 11 Nimbus	 3 1 -- —
la 	 .	 2nt Stratus	 3 1 5.03	 6.4

9L9—t9` T6If9(  3 Cúmulus . 	̂ 1 8

i 2^)1f6 P-9h9I6^ ,zvlr^^y ,2f67tz^^Hi9 ri,.
Les anotacíons diàries han estatpreses pe! G.' Josep i revisades pel DR. M. FAURA 1 SANS.
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