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Una excursió a les Dolomítes

I.—El paisatge de Cortina d'Ampezzo

TOT í que durant els dies del Congrés d'Alpinisme de 1933, vaig

passar més estones enfeinat que no pas lliure, aviat vaig
adonar-me de les qualitats i excellències del paisatge que envolta
Cortina d'Ampezzo, al cor de les Dolomites.

Em semblava sovint un contrasentit haver fet un viatge ben
llarg i haver arribat fins a una regió tan llunyana i muntanyenca
i amb un nombre fort d'atractius, i un cop allí en comptes de ca-
minar i d'enfilar-me, passar les millors hores del dia reclòs entre

quatre parets escoltant reports í adoptant acords junt amb altres
homes de bona voluntat, mentre al defora es dilatava un dels re-
cons de major qualitat entre els que jo he pogut admirar.

Per això aprofitava la més petita estona per allunyar-me del

poble i submergir-me - vianant solitari i contemplatiu - dins un
ambient cordial i amic.

Tot i el telnps dolent que féu la major part dels breus dies que
vaig restar a Cortina, vaig tenir ocasió d'aprofitar les millors ho-

res de bonança per efectuar algunes caminades entorn de la vall.

Cada una d'elles fou un deliciós divagar per pulcres camins, que

travessaven prades tot just dallades i penetraven en caserius i

poblets idíl.lics on es feia admirar l'arquitectura pintoresca i gra-

ciosa de les cases alegres í envejables, tan oposades a les cons-
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truccions tristes i feixugues encara del nostre Pireneu. Repo-
sava al peu dels freqüents calvaris de fusta que fistonegeli els ca-
mins, típica fermança de la religiositat d'aquella gent, i vaig
creuar-me i gairebé confondre amb estols d'hornes i dones, paisans
que, ben aliens al meu trànsit í a la nieva admiració, es lliuraven
amb manifesta alegria i delit a la tasca per a ells més agradosa de
tot l'any, com és la recollecció de l'herba perfumada, que avíat
curullaria porxos í estables. Aquell harmoniós retaule alpestre
restava tan carregat d'equilibri í de pau interior que fins al vía-
nant més refractari arribava una mica de la seva poesia.

El paisatge d'aquesta vall de l'Ampezano, pres en conjunt, re-
sulta molt ben elaborat i compensat amb dues aportacions equiva-
lents. El podeu arribar a partir per la meitat, sense que cada una
de les parts deixi per això d'ésser bella í atraient.

Això vol dir que en un dia de sol i de llum radiant, amb el cel
net de boires, la visió completa de la vall, ben oberta, anib els cul-
tius i les prades í la cintura de boscos d'avets, produint i repar-
tint-se més tous i més games de verd que no en pot trobar la pa-
leta d'un pintor, i amb l'afegitó de les notes gaies i clares de les
cases blanques i dels pobles optimistes, es només el conjunt que
forma la meitat inferior d'un quadre gegantí. A la banda de dalt
cal guardar tot l'espai per a les punxes altíssimes í els cims
enormes, per a les agulles i les canals, per a les ratlles acu-
sades i ben contrastades, pel retallament d'unes crestes i d'unes
eminències tan ben distribuïdes que semblen repartides a posta
per tal que els nuvolets rodons que sovint divaguen per l'espai
hi puguin jugar a saltar i parar.

Això vol dir que a baix, els colors són un sedant í una delica-
desa de verdor, i res no perd el to virginal, àdhuc en una época
tan compromesa per al prestigi dels verds com és les darreries de
l'estiu. Tot es manté tendre, untat i tou, però aquesta suavitat sem-
bla que no pretengui sinó fer ressaltar í donar un to més cru í sec
a les coloracions brillants í clares, del blavenc i del rosat llampant
i ple de rutilàncies que sovint agafa la dolomía.

Això vol dir, finalment, que a sota, el pinzell s'ha mogut d'una
manera ondulada, suau í femenina, repartint una ternura horitzon-
tal enmig de] món vegetal, mentre que enlaire s'evidencía una fac-
tura totalment contrària, anib pinzellades fermes i mascles, eixutes,
que exibeixen una musculatura geològica, vertical í despullada.

Succeeix que quan ve mal temps i plou i la boira s'ajeu damunt
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la vall ja no és possible de gustar juntes aquestes essències tan
diverses, però que lliguen molt bé. El panorama únic es dissocia,
car desapareix completament a l'esguard tota la banda d'enlaire.
Aleshores passa que al revés del que és corrent en altres bandes
de renom, el tros de la vall de Cortina que resta visible sota la
boira o àdhuc sota la pluja, manté encara latent el poder d'atrac-
ció. Des dels boscos d'avets situats a mitjana alçària, fins als pobles
i al fons del torrent, l'escalonament de les prades delicades enllà
dels vessants, es fa ben ponderadament i amb bellesa suficient
per tal que aviat hom oblidi que només está veient la meitat del
retaule i que manca la llum del sol í els colors violents dels cims.

I parallelament, si en el curs d'una ascensió es puja tan enlaire
que es perd la perspectiva habitual de la vall, í aquell tou de ver-
dor i aquella vasta extensió s'han tornat un trist recó panoràmic,
insignificant i perdut, i cal buscar-lo entaforat en un cul de sac de
l'atmosfera, aleshores l'espectacle de les grans cines, el seu enca-
vallament i la unitat i l'acord perfecte amb qué les muntanyes en-
tonen ací la simfonia vertical, componen un aiguafort viu que fa que
hom no trobi gens a faltar la primorosa estampa anglesa que jeu
dos mil metres a sota.

Heus ací perquè considero el paisatge de Cortina d'Ampezzo i de
les Dolomites superior al de Chamoníx i d'altres que he vist, i el
suposo també superior a Zerinat i altres bandes que encara em falta
veure. En tots aquests llocs el paisatge no té equilibri. Hi ha sempre
una muntanya superba i propera, Mont - Blanc, la Meije, Cerví, Jung-
frau, que penetra escandalosament dins els teixits tendres de la vall,
que ho esclafa tot, i n'altera l'economia. És ella la que s'emporta
totes les preferències, i els visitants només saben caminar i mou

-re's vers un sol costat. Quan una boira n'amaga la visió, tot el
panorama resta anullat, els contemplatius í els snobs han de ple-
gar el ram, cal preparar-se a fer les maletes, car allí ja no hi
resta res a fer.

A les Dolomites, en canvi, el paisatge no sofreix cap intromis-
sió glacial ni pètría que vingui a desfer-ho tot. En lloc de poder
mirar enlaire i cap a un sol costat teniu lleure per a esguardar len-
tament vers els quatre punts cardinals. Ací tot s'ha anat escalo-

nant per zones i per capes, i quan no es poden veure les regions

superiors, la gent s'afanya a mirar, a embadalir-se i a treure profit
de la contemplació de les zones inferiors més immediates a l'home

i que són les que pot comprendre anib menys esforç.
Aquestes foren les nieves conclusions de viatger solitari, des-
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prés de dos dies de mal temps, d'un dia de temps meravellós í d'una
jornada d'excursió, viscuts a Cortina d'Anipezzo, sense per això
restar al marge del Congrés d'Alpinisme que s'anava descabdellant.

II.— Ascensió al Monte Cristallo (3.216 m.)

Les excursions a efectuar un cop acabat el Congrés í com a
complement del mateix estaven dividides segons el costum inter-
nacional en tres grups: alpinisme, excursionisme í turisme, que dit
en altres paraules, signifiquen escalades i cims, colls í refugis
o autocar.

En el primer grup figuraven les ascensions al Monte Cristallo
(3.216 m.) i a la Totana di Mezzo (3.243 in.), els dos cims més alts
entre els que rodegen la vall de Cortina.

Des d'abans de la meva arribada a les Dolomites ja havia cur-
sat la meva inscripció a aquestes excursions, però a mesura que
s'apropava el moment de començar-les, igual que la resta dels íns-
críts, temíem fundadament que no es podrien arribar a realitzar.

Havíem de començar pel Cristallo, el dia 13 de setembre. El
dia 12, darrer del Congrés, fou d'un temps detestable amb pluja al
matí í densa boira a la tarda i a la nit.

En anar-me'n a dormir al frec de la mitja nit, després del sopar
de clausura del Congrés, ho feia amb la impressió que l'excursió
de l'endemà era a l'aigua. No obstant, com que a l'oficina d'infor-
mació ens havien convocat per a l'endemà a les cinc del matí, tal
com estava previst en el programa, tot dient-nos que aleshores es
prendria una resolució suprema, vaig fer el sacrificí de dormir ben
poques hores í d'alçar-me a les 4 del matí, convençut de la inuti-
litat d'aquest acte, puix la boira seguía essent densa i tan impene-
trable que els llums dels carrers propers irradiaven una claror
difusa i estaven voltats d'un halo blanquinós.

A les 5 del matí, hora convinguda, vuit o deu ombres vestides
d'alpinista, divagaven per la plaça principal de Cortina, procurant
matar unl ensunyament que tot feia preveure que aviat podria ésser
reprès. Però es presentaren un parell de xicots joves, que eren els
guies contractats, i després d'unes paraules amb els organitzadors
del Club Alpí ens comunicaren que havien resolt sortir i arribar
amb l'autocar fins al Paso Tre Crocci, sís-cents metres més amunt,
íi que allí podríem jutjar del temps molt millor que no pas a Cor

-tina. Els guíes tampoc no semblaven gaire optimistes í tinc indicis
per a creure que llur consell només anava encaminat a esgotar
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tots els recursos abans que l'excursió es deixés córrer i ells no
poguessin adjudicar-se les tarifes.

Ràpidament es féu venir l'autocar í ens hi enfilàrem unes deu
persones, únics supervivents d'aquella excursió. Entaforats pels
recons d'un vast autocar, cargolats i carregats d'abrigall per a de-
fensar-nos de la fresca i humitat de la boira, ens començàrem a
enfilar i a recórrer les giragonses de la carretera, mentre anava
creixent una claredat incerta í desmaiada.

Vàrem fer uns quants quilòmetres i ens enlairàrem uns cente-
nars de metres dins la boira compacta, sense cap indici falaguer,
fins que vingué un moment en el qual va semblar-nos com si dins
de la boira descobríssim la imatge de la lluna, cons si la boira
a banda i banda de la carretera prengués uns tons més foscos que
denotaven unes muntanyes invisibles, com si darnunt nostre ma-
teix el te] de núvol fos tan prim que aparentava tenyir -se amb una
punta de pàllid blau cel.

Passà un altre moment i es presentà un retall de cresta pètria,
i el cel blau í una muntanya sencera, í el que encara no ens havíem
atrevit a insinuar esdevingué sobtadament una realitat sorprenent.
Uns segons després acabàrem de sortir de la boira i penetràrem en
una regió on el temps era d'una perfecció i nitidesa meravelloses.

Les llums encara obiíqües del matí arribaven pertot arreu sense
sofrir la més petita alteració en la seva puresa, i les colors es mos-
traven tendres i justes sense cap superposició ni mixtura. La volta
del cel passava per totes les suavitats del blau i derivava vers el
taronja i el groc d'or mentre de darrera estant d'unes muntanyes
el sol començava a projectar una lluïssor més forta i clara que no-
niés es passejava per la banda alta d'alguna muntanya privilegiada.

L'espai apareixia tan nítid í ben filtrat després de les jornades
de pluja que tots els termes semblaven propers de tan clars com
es veien.

En un curt espai de temps i de lloc havíem passat d'un ambient
obscur i velat a un altre de clar í optimista, però aquest trànsit
tan brusc i sobtat prenia als nostres ulls el to del més autèntic
prodigi bíblic, i amb nosaltres el neón semblava tan nou i rejovenit,
tan pur i innocent que la millor semblança que podía fer-se'n era
la d'evocar alguna de les primeres matinades, llegendàries i su-
blims, que ha conegut el nostre vell planeta. Tal era el poder de
suggestió que exercia en el propi esperit la tranquilla i clara hora
matinal que ben inesperadament se'ns revelava davant el nom sor-

prenent de les Dolomites. I mentrestant, als nostres peus mateix,
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en un solatge caliginós, s'ajaçava el mar de núvols carregat amb
totes les coses impures de l'atmosfera.

L'èxtasi va durar tant com el trajecte de l'autocar. Arribats pocs
quilòmetres després al Passo Tre Crocci - una collada i un gran
hotel - ens calgué revenir a la nostra condició d'alpinistes oportu-
nístes que han d'acceptar les contingències favorables o adverses
sense fer gaires escarafalls. Als Alps, especialment els excursio-
nistes troben ben pocs inoments per a lliurar-se a contemplar o me-
ditar. Immediatament després de saltar del cotxe els guies prenen
el comanament del grup i amb el temps just d'alleugerir de roba
í de carregar-se les motxilles es dóna el senyal de marxa.

Tenim al davant la base amplíssima del Monte Cristallo que
acaba amb parets innombrables i difícils de destriar. L'única cosa
que veiem amb precisió és una enlairada collada, el Col di Varda,
situat mil metres més amunt, i aquest ha d'ésser el nostre pri-
mer objectiu.

Comencem a pujar així que deixem la carretera. El camí s'en-
fila sense gaires miraments. Aviat dominem des d'una bona alçària
els edificis del Paso i la carretera a banda i banda del coll, des-
prés apareixen noves serres i estrehacions de les Dolomites orien-
tals i en un fondal proper descobrim el llac de Mísurina, un dels
recons niés apreciats d'aquests indrets.

Pujant continuadament, passem de l'escassa vegetació arbores-
cent a la dels matolls, als herbeis, als clapers i, finalment, al pe-
dregam, menut i rossoladís. A mesura que el corriol va sofrint
aquestes mutacions anem recloent -nos entre les parets que clouen
la canal que Hiena al col]. No triguem a tenir llises i altíssimes pa-
rets a banda í banda i, per primera vegada, sentim l'esgarrifança
de les grans escalades en semblants muntanyes.

En el Col di Varda, com en molts altres llocs de la regió, res-
ten encara forces desferres del que fou la gran guerra. Anem tro-
bant pals plantats o mig aterrats d'una línia telefònica, i restes
d'abrics i construccions. Més avall hem seguit per un camí ample
í ben traçat que no pot tenir altre origen que la necessítat d'his-
sar-hi canons i material béllic. Tocant el coll i dominant tota la
regió del Paso Tre Crocci s'enlaira una construcció que sembla
refugi per a alpinistes, però que en ésser-hi a prop es revela ob-
servatori guerrer amb camins coberts, trinxeres, munts de sacs
terrers, i, escampades, restes de filferro espinós. Testimoni mut i tè-
tric que evoca al vianant les penalitats i les dolors d'una campanya
doblement crua contra els elements i contra els mateixos homes.
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Per acabar d'arribar al Col di Varda eus calgué enfilar el dar-
rer' tros de canal per sobre d'una curta pala de neu endurida
í dreta, i és aquesta l'única neu que trepitjàrem en tot el dia, fent

-nos, per tant, el picot niolt poc servei. L'interès d'assolir la collada
i d'encarar-nos amb el panorama de l'altre costat es veia bastant
contrariat per les boires que s'anaven alçant i que enlletgien aquell
matí tan ben íniciat.

Encara tinguérem lleure per a esguardar un nou país dolomítíc,
el qual, com tots els altres, era encapçalat per una o diverses mun-
tanyes que duien noms ben famosos. La marxa seguida i viva que
havíem seguit fins allí feia pressuposar que aquest fóra el lloc de
l'esmorzar i d'un atur enraonat.

Creient-ho aíxí vaig començar per dedicar-me a obtenir algunes
fotografíes, però massa aviat em vaig adonar que el grup tornava
a posar-se en marxa sense entretenir-se més.

Aleshores prenguérem contacte amb la roca del Cristallo, però
no per a escalar-la, sinó per seguir una marxa de flanc, fent una
gran ziga-zaga l'angle de la qual era el coll acabat d'assolir. Se-
guírem un relleix de bon seguir, situat entre dues cingleres, i domi-
nats sempre per les immediates parets del Piz Popena, un dels pro-
blemes més dificultosos de les Dolomites. La boira ja era al nostre
nivell í amb massa freqüència ens vedava tota mena d'esguard. Així
seguírem una altra estona fins que arribàrem a un punt que fou
designat pels guies com a lloc per a calçar-se les espardenyes d'es-
calar, per a encordar-se, í que íncídentalment també ens fou indicat
com un bon moment per a l'esmorzar. Tot i menjar amb una certa
activitat, quan estava al bell mig de l'àpat els guíes ja desfeien les
cordes i em donaven pressa perquè em preparés a lligar-me. Incon-
venients de rlo estar acosturnat al ritme neguitós de les Dolomites!

Els vuit turistes i els dos guies férem fins a tres cordades, les
quals començaren a enfilar-se per petites i curtes canals amb preses
generalment bones i encertant sempre petits relleixos o replans on
aturar-se i esperar els altres companys. O sigui, que en cap moment
no tinguérem la impressió de cap dificultat ni de cap perill gros.

Totes les cordades anaven regularment í els guies no tenien
cap feina particular, llevat de la d'haver d'anar buscant el camí,

cosa per a ells naturalíssima, malgrat la boirada, car és una ex-

cursió que fan niolt sovint. D'aquesta manera entretinguda i de

bon fer, sense sortir -nos complicacions sobrenaturals, anàrem
a sortir a la cresta S. del Cristallo, en lloc enlairat, però encara

allunyat del cim, el qual dominava magníficament bé la cara de mig
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dia d'aquesta muntanya. Al fons de tot per un forat entre eis núvols
apareixia, minúscula, la tofa de verdor dels contorns de Cortina.

Ens separava encara una bona estona d'escalada fins al pic,
però aquesta no es diferenciava gaire del que ja havíem fet i d'una
manera agradable i igualment fàcil ens trobàrem un espai de temps
niés tard dalt del din del Crístallo.

Encara no eren les 11 del matí i havíem superat de diverses
hores l'horari previst en el programa oficial.

Del cím del Crístallo, però, els que hi pujàrem aquell dia no en
podent explicar res més que la forma i extensió de ]'ampla plata-
forma que li fa de corona. Una boira densa i canstant féu que la
visibilitat fos nulla í que de l'extens món que d'allí estant es deu
albirar n'havem tornat completament ignorants. Esperàvem inutil-
ment una aclarida, però com que no feia vent ni fred aquesta no
es presentía per cap costat. Si no puc explicar res del que es veu
del cim estant, és hora ja que detallí la composició í nombre de la
nostra caravana, í per a fer aquesta presentació podem aprofitar
el lleure que ens deparà el cíni tan hermétícament clos. La colla
era realment un bell exponent d'un Congrés intérnacional. No era
molt ]]ombrosa, degut al mal temps anterior, però els vuit excur-
sionistes í els dos guies representàvem uns quants països. Vegeu

-ne la llista: Tres francesos, entre ells una noia, dos italians de
Roma, dos austríacs de Viena, un dels quals es va quedar al Coll
de Varda, un senyor de Polònia que malgrat una edat bastant
avançada es comportà força bé, i un català, que sóc jo. A aquesta
petita torre de Babel cal afegir els dos guies de Cortina d'Ampez-
zo. Colra que no trobàrem manera de presentar-nos i de bescanviar
targes i recordar noms, ens empescàrem un sistema més clar i fà-
cil d'anomenar-nos els uns als altres, í aquest fou substituint el
nostre propi nom pel del nostre país. Així durant aquell dia es po-
gueren sentir grans crits de .<L'Autríche» o bé de «la France» o bé
de «la Catalogne», i aleshores ja sabíem que anava per nosaltres.
Caldrà dir, però, que els que niés enrenou feren i els que més so-
vint es cridaren foren els representants de França í de Catalunya.
Pot aclarir-ho el fet que era de la colla Mr. Paul Guiton, membre
efectiu del Congrés i amb el qua] havíem estat plegats a la IV Sec

-ció, i també que la noia i el noi, estudiants a París, coneguessin
els Pireneus, í àdhuc ella hagués visitat Barcelona i Mallorca du

-rant l'Exposició Internacional, amb la caravana del Club Alpí
Francès. Coneixia també el nostre delegat senyor Comte de Saint

-Saud, i per tot plegat aviat ens consideràrem amics.
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Així resultava que els crits més freqüents que se sentien eren
els deis nostres dos països, í també els de l'Àustria, car l'alpinista
vienès era un metge molt trempat, i malgrat les dificultats que te-
níem per a entendre'ns també hi fèiem tavola. En canvi, els dos
italians no tenien pas aquella vivacitat pròpia dels països llatins,
í més aviat demostraven una correcció freda i distant.

Malgrat el justificat que resultava seguir esperant una aclarida,
massa aviat es pensà a abandonar el cim, i això em valgué una
cridada general de tot el grup, car jo estava un xic allunyat amb
l'afany de trobar, malgrat tot, un motiu fotngràfíc.

Tornats a encordar, í en ordre invers, amb els guíes al darrera,
començàrem el descens, í com que sabíem ja totes les particulari-
tats de l'escalada i la seva manca de grans dificultats, i d'altra
banda ens coneixíem molt més els uns als altres, aquesta segona
part de la jornada va resultar molt més divertida. La companyonia
i el bon humor ens feien cercar compensacions en la falla que la
boira ens havia jugat dalt del cim.

Les canals del Cristallo, verticals, però curtes, anaven essent
resseguides pel conjunt de cordades. Sovint, per guanyar temps,
seguíem a l'hora dues xemeneies paralleles, i ens perdíem de vista
les diferents cordades per retrobar-nos al cap de ben poca estona
en els relleixos o menudes plataformes que amh freqüència presen-
tava la muntanya. Aquesta uniformitat de l'escalada feia ben difí-
cil de recordar amb una certa precisió els llocs per on havíem
passat en pujar í l'única feina positiva dels guies, situats en darrer
lloc, era anar indicant amb una exactitud admirable els punts pels
quals calia despenjar-se.

Sense cap contratemps tornàvem a trobar les motxílles i les
sabates, í allí ens donaren una mica més de temps per a menjar.
L'atur no fou gaire llarg, i, com de costum, calgué escridassar
i donar pressa al representant de «La Catalogne», per a continuar
seguidament fins al coll i la pala de neu, que de cara avall resulta
bastant més exposada que al matí.

Fins a sota la neu la boira no ens deixà. Allí tot el grup em-
prengué una marxa de mil diables tartera avall, í de pressa les
boires varen quedar enlaire, tornà a aparèixer el cel blau i els nú-
vols anaren adquirint l'aire arrodonit i barroc que prenen a l'estiu
í que són una pura decoració del paisatge. Un d'aquells castells
s'havia entossudit, però, a no desemparar en tot el matí la torre
massissa del Cristallo, i nosaltres n'haguérem de pagar les conse-
qüències. Per a la gent que no es mogué de la vall aquell fou sens
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dubte un dia bell i gairebé perfecte, sobretot en sortir del temps
plujós í difumat que havíem sofert els dies anteriors, però per
a nosaltres fou només un dia que començà i que acabà magnífica-
ment bé, amb un llarg paréntesi gris niés enllà deis tres mil metres,
això és, en els moments que haurien pogut ésser d'altra manera
solemnials i dignes del millor record.

La cursa desfrenada ens féu arribar al Paso Tre Crocci a les dues
de la tarda, quan, segons l'horari establert en el programa, havíeni
d'arribar-hi unes hores més tard. Avantatges de la boira i d'unes ga-
nes de córrer mantingudes durant una baixada de més de mil metres.

El progrés tingué cura de compensar aquest avançament de l'ho-
rari, car l'autocar que estava previngut per a recollir-nos a les cinc
de la tarda fou demanat per telèfon i comparagué a la poca estona.

El guies no esperaren ni tan solament l'arribada de l'autocar.
Amb les pròpies motocicletes amb qué ja havien pujat fins al coll
cuitaren a retornar al poble, emportats per la pressa que caracte-
ritza els guies alpins i que, en bona part, és la causa de l'exagerat
neguit que regna sempre en efectuar els retorns, amb l'objecte d'ar-
ribar a baix el niés aviat possible i personar-se ítnmediatament
a l'oficina deis guies per tal de trobar una possible clientela per
al dia de demà. Els d'aquell dia eren els germans Luigi í Pietro
Apolonio, xicots joves, força agradables, els quals em digueren
que feia tres mesos que diàriament feien una o altra cursa. A l'hi-
vern actuaven com a professors d'esquí, cosa que també els por-
tava bastanta feina, i només els quedaven desocupats tuls quants
mesos de l'any, en els quals, per mantenir l'entrenament, es dedi-
caven també a passejades i exercicis gimnàstics.

Nosaltres, amb major calma dins l'autocar, vàrem anar recor-
rent els revolts complicats que ens acostaven al fons de la vall
i abans de les quatre de la tarda érem altre cop a la plaça princi-
pal de Cortina.

Aquest avançament d'horari i el conjunt de facilitats en anar
í venir del peu de la muntanya del Cristallo, em decidiren a preci-
pitar el meu retorn.

Deixant -me l'excursió a la Tofana, que em digueren ésser sem-
blant a la que acabàvem d'efectuar í sensiblement més fàcil, vaig
poder utilitzar un deis trens que sortien la mateixa tarda, el qual
per tenir combinació amb els altres trens directes que travessen
Itàlia i el S. de França em permetria arribar a casa després de
dues nits i tot un día de viatge.

JOSEP M.  GUILERA
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Influència francesa sobre l'art català
en la primera meitat del segle XVIII

En començar el segle

N començar el segle xvn] l'ambient artístic de Catalunya estava
saturat d'italianisme i d'espanyolisme. La seva situació geo-

gràfica al N.E. d'Espanya i S. de França, amb costa oberta a la
Mediterrània i enfrontada amb Itàlia, han donat a Catalunya en
tot temps una gran facilitat receptiva de les qüestions d'ordre ma-
terial i espiritual que han abrandat l'Europa d'Occident.

El veïnatge i les relacions polítiques amb Espanya han tingut
també la seva influència sobre l'art català. La pretensió dels Reis
Catòlics de fondre Catalunya dins l'Estat espanyol féu que durant
el segle xv] perdés les seves funcions de govern propi; el centre po-
lític es desplaçà a l'interior de la Península i l'antiga i gloriosa
nació catalana es provincianitzà. Al segle xvl► la lluita repetida
amb el poder central en defensa de les seves llibertats, l'anorreà
per a una producció artística amb personalitat destacada i afavorí
la penetració de l'art espanyol, esplendorós en aquella época.

Itàlia, amb el seu prestigi com a impulsora del Renaixement,
influí en l'arquitectura constructiva, influència que no acabà de
deixar durant tot el segle XVIII, ni en els moments de més intens
galicisme. Pel que fa a l'arquitectura decorativa, com són els grans
i petits retaules i portals de temples, es deixà conduir pels corrents
xurriguerescs que imperaven a la península hispànica. La reli-
giositat de costums que havia informat el segle XVII no era aliena
a la preponderància espanyola en l'art d'aleshores, gairebé exclu-
sivament religiós a Catalunya, la qual s'esforçava a donar a totes
les manifestacions del culte l'esplendor i sumptuositat que estava
en voga a tota la Península.

L'escultura a Catalunya agafà de les escoles castellana í anda-
lusa, florents en el segle xvii, la riquesa de llur policromia í estofats,

sense lliurar-se al patetisme propi de la primera ni a l'ostentosa

magnificència de la segona; àdhuc quan les escenes descriptives

que exigia la iconografia del temps, la conduïen a l'anècdota, sem-
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pre es mantingué en un concepte de la plástica que l'emparenta
amb el sentit aristocràtic que Itàlia serva a través de les diverses
modalitats artístiques.

L'escola de pintura sevillana havia encalçat el seu apogeu pres-
tigiós i havia produït tipus generalment acceptats. Són les Purís-
simes i els éxtasis de Murillo, els monjos de Zurbaran, els quals
reproduïts amb lleugeres variants, perduren, per algun temps, en
les esglésies i convents de Catalunya.

La proximitat amb França í la relació política que amb Catalu-
nya tingué durant el segle xviii féu que algunes de les seves maní-
festacions artístiques, com són gravats, esmalts, moblisteria, orfe-
breria i altres arts sumptuàries, fossin introduïts a Catalunya,
sense que, però, arribessin a influir en la trajectòria de la seva
evolució artística.

Tendències renovadores

Acció oficial. —Quan, després de la mort de Carles II, s'ini-
cià la restauració de les Belles Arts, que es trobaven a tot Es-
panya en estat de gran decaïment, el primer que portà a Catalu-
nya els aires renovadors fou el pintor- arquitecte italià Bibiena,
del seguici de l'arxiduc Carles d'Àustria, proclamat reí d'Espa-
nya amb el nom de Carles III. Aquest artista, que havia publicat
llavors (1711) el seu llibre L'archittettura civile, influí sobre
el pintor Antoni Viladomat (1678-1755) i l'escultor-arquitecte Pere
Costa (1695-1761) els quals difongueren per Catalunya les noves
normes estètiques, no solament amb llurs obres sinó amb l'ense-
nyament que exerciren en bon nombre de deixebles. Els principis
de Bibiena, que representaven una modernitat a Catalunya, eren,
en bona part, coincidents amb els dels teoritzadors francesos, car
uns i altres maldaven pel retorn al classicisme; i així no és d'estra-
nyar que, enmig de 1'ítalianísme que conreaven Costa i Viladomat,
aquest adoptés en algunes de les seves perspectives arquitectòni-
ques, grans avingudes d'aire versallès, amb jardins simètrics com
els que traçava Lenótre í que devia conèixer per gravats.

Amb l'adveniment de Felip V a Espanya s'entronitzà a tota la
península la influència francesa, la qual es féu sentir als costums,
a les institucions, a la llengua, a la legislació, a les ciències i a les
arts. No oblidem que Espanya acabava de passar per tres regnats,
durant els quals perdé el carácter propi, i quedà com una nació
decrèpita i ensopida davant d'una altra de florent i rejovenida com



B
U

T
L

L
E

T
I D

E
L

 C
E

N
T

R
E

 E
X

C
U

R
S

IO
N

IS
T

A
 D

E
 C

A
T

A
L

U
N

Y
A
	

L
À

M
. L

X
X

V

2

IZ

o

:..



BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 LÀM. I.XXVI

VI. o. xec limo

BASAMENT DE L'ALTAII MAJOII u'IGUALADA AMB FIGURES DE MARCADA INFLUENCIA FRANCESA

CI. Via.i
BGTI AT DE DAMA, I'EL PINTOR PERE CRUS$LLS (1725).

MUSEU D'ART DE BARCELONA



INFLUÉNCIA FRANCESA SOBRE L'ART CATALÀ	 301

era França, que llavors s'imposava a Europa per l'esplendor de
la seva cort, de la seva literatura i de les seves armes. No obstant,
als cornençaments de segle, les arts a França no havien arribat al
grau de maduresa a què arribaren més tard i que els donà perso-
nalita.t pròpia, ni s'havien alliberat del tot de l'amanerament bar-
roc contra de] qual lluitava tot Europa. Amb tot í aquests defectes
l'amanerament dels tallistes escultors espanyols, en general era
molt pitjor i perdurà encara fins ben entrat el segle, malgrat les
tendències renovadores del nou sobirà.

El país estava fortament arrelat al xurriguerisme. Quan ]'any
1725 mor Churríguera, la figura més representativa del barroc es-
panyol, que prengué nom d'aquest arquitecte, la «Gazeta» l'anome-
na el Miquel Angel d'Espanya; i és d'aquest temps que tots els tem-
ples són emplenats fins a la saturació d'altars i obres barroques.

Mentrestant, gran nombre d'artistes francesos i italians són en-
carregats de les obres que s'estaven fent; arquitectes í pintors són
preferentment d'Itàlia; í els escultors implanten a Madrid i a les
possessions reials l'escultura francesa, de caràcter profà, que fins
llavors no havia existit a Espanya. L'art d'aquests escultors que
treballaren al siti reial de la Granja fins a mitjans de segle (1746)
no fou ni pregonament religiós ni clàssic grec; les escenes mitolò-
giques que constituïen el seu assumpte gairebé constant, eren re-
soltes amb gràcia, amb gentilesa, escenogràficament d'acord amb
els jardins i emplaçaments sumptuosos propis de les comandes
reials o de comptats magnats.

Si aquesta influència francesa no transcendí ràpidament ni
a les proximitats de la Cort, amb major motiu a Catalunya on les
possibilitats surmptuàríes de caràcter profà eren nulles. És una

veritable tragèdia la que han de suportar els catalans per tal de
salvar llur personalitat artística. La repressió fílipista desnatura-
litzà gran nombre d'edificis medievals, que s'oposaven a les seves
conveniències polítiques. La catedral vella de Lleida i el Consolat
de Mar de Barcelona, joies arquitectòniques dels segles xitt í xlv,

foren ocupats militarment; en aquesta capital fou destruït el barri

de Ribera, que deixà sense llar més de 4.000 persones, per a bas-
tir-hi el castell de la Ciutadella; s'enderrocaren els convents de

Santa Clara i de Sant Agustí, Nostra Dona de la Pietat, la capella

i hospící de Montserrat, que contenien gran nombre d'obres d'art,

i s'estigué a punt de fer el mateix amb Santa María de la Mar, però

la protesta general que s'aixecà en contra aconsellà de no arribar

a tal extrem.
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A canvi d'això, solament dues construccions impulsà el rei
a Catalunya. L'esmentada Ciutadella í la Universitat de Cervera,
començada en 1718, i en la qual es nota la influència francesa al
llarg de la seva prolongada construcció, que durà fins Inés enllà
del 1760.

Acció particular.— Malgrat la manca de protecció, Catalunya
s'adaptà als nous corrents europeus, degut a la pròpia iniciativa,
més aviat que la resta de la Península. Durant els anys difícils que
hagué de sofrir, no perdé mai les característiques pròpies de la seva
plàstica, que li havien donat un art genuí els dies de l'Edat Mitjana,
sinó que, com una mena d'acció subàlvea sota les vicissituds adver-
ses, manté el seu esperit a l'uníson del moviment artístic europeu.

El primer cas on es manifesta és en la façana per la catedral
de Girona, de la qual l'any 1680 el Capítol havia encarregat un
projecte a Francesc Puig, projecte que no s'arribà a realitzar. A
primers del segle següent, les necessitats estètiques del país ha-
vien canviat i abans de començar l'obra el mateix Puig reformà el
seu projecte i l'expurgà de l'ornamentació siscentista i féu més vi-
sibles els ordres clàssics. No fou aquest, encara, el projecte cons-
truït, sinó el que l'escultor-arquitecte Pere Costa traçà l'any 1730,
més atançat al classicisme quant a elements arquitectònics, però
barroc, encara, en els ornaments.

Quelcom semblant passà al retaule major que la vila d'Igua-
lada pensava construir l'any 1704 d'acord amb el projecte que els
escultors Sunyer i Morató traçaren dins els cànons xurriguerescs.
Creiem que a causa de la guerra de Successió l'obra no s'exe-
cutà tot seguit, i en fer-ho l'any 1718 els mateixos artistes refor-
maren el projecte, i substituïren les columnes salomòniques i altres
elements d'exagerat barroquisme per solucions més clàssiques.

Durant la primera meitat del segle, la renovació de les arts
a Catalunya s'operà de la manera general que s'operava a tot
Europa, recollint els aíres de renovació que suraven per l'ambient,
però sense acabar de deseixir-se dels models cars a les corpora-
cions públiques i religioses que eren les que haurien pogut donar
carácter oficial a la renovació artística. Dites corporacions, afer-
rades per naturalesa a la tradició, es mantingueren fidels a les
maneres espanyoles i italianes, les quals tenien a llur favor no so-
lament el prestigi artístic sinó l'autoritat litúrgica que en art reli-
giós tenia tota cosa adoptada als temples romans. Aquesta pre-
ponderància en art religiós subsistí, fins en época de doInlní
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francès, en un dels detalls més característics del nostre barroquisme
religiós, com són les meses d'altar dites «a la italiana».

Per contra, la majoría de tractats d'arquitectura vinguts direc-
tament de França i influïts dels seus ensenyaments, proven d'in-
troduir les innovacions franceses en la decoració i el confort
domèstics; una d'aquestes, els escalfa- panxes de reduïdes dimen-
sions i fi motiluratge, surmuntats per un mirall o plafó, que substi-
tuïren les antigues llars de foc de grossa campana, ricament deco-
rada. Aquesta nova modalitat, que se'n deia «a la francesa», era
recomanada per Anastasi Genari Brizguz en el seu llibre Escuela
de Arquitectura civil, editat l'any 1738.

En pintura, la primera obra francament francesa que coneixem,
és un retrat de dama, vestida de deessa Diana, pintat per Pere
Crusells l'any 1725, quan en tenia 53. El fet que aquest pintor, que
ell mateix es diu barceloní, no el trobem esmentat abans a Bar-
celona, juntament amb les influències de pintors de Lluís XIV que
es manifesten en aquest retrat, fa pensar si Crusells passaria els
anys de la seva jovenesa a París, on hauria pogut aprendre la
seva tècnica, superior a la dels pintors barrocs que aquell temps
hi havia a Barcelona.

CÈSAR MARTINELL

ITINERARIS CURTS POSATS AL DIA

Per les serres de Bertí
De Centelles a la Garriga i a l'Ametlla del Vallès

U NA bona excursió és aquesta, l'itinerari de la qual descrivim,

especialment per la varietat de panoralnes que ofereix, tots
ells suniament deliciosos i interessants. Hom té ocasió de passar de

la Plana de Vic al Vallés, dues comarques tan diferents, que s'en-

dinsen í travessen «pel dret» el cor o nucli muntanyós que les se-

para pel cantó ponentí del Congost. Aquestes serralades de Bertí,

amb l'espadada cinglera que les cenyeix, les planures de llur vol-

tant i les solitàries cases entafurades en els seus recons ofereixen
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un paisatge molt típic i unes visions panoràmiques de les niés es-
plèndides d'aquelles contrades.

L'excursió consisteix, doncs, en travessar aquest nucli, això és,
per dalt les serres seguir el camí parallelament al Congost, via
natural que uneix les esmentades comarques, i deixar escórrer per
la seva gorja el riu, la carretera i el ferrocarril. Centelles pot con-
siderar-se com inici de l'itinerari, el qual fineix a la Garriga, ja
sigui directament, ja passant primer per l'Ametlla del Vallès, se-
gons el camí que es prengui des de Puiggraciós.

De Barcelona a Centelles hom hi pot anar còmodament amb el
tren de la línia de Vic i Sant Joan de les Abadesses. No hi està
més d'una hora í mitja. La distància és d'uns 52 quilòmetres.

Centelles, seu de l'antic comtat del seu nom, és una població
d'unes tres mil ànimes, situada a l'extrem sud de la Plana de Vic,
en una planúria compresa entre els darrers vessants ponentins del
Montseny i els cingles de Puigsaguàrdia, els quals s'estrenyen
i apropen per a formar el Congost. Té alguns monuments artístics
d'interès, record de la seva importància en els segles medievals;
són: el magnífic portal emmarletat que donava entrada a la vila,
restaurat amb gran encert per la Mancomunitat; la creu de pedra,
d'estil gòtic, que campeja en la part central del passeig; l'església
de Jesús, i d'altres restes arqueològiques escampades per diversos
indrets de la població.

Per a seguir l'itinerari de què ens ocupem cal sortir de Cente-
lles per la banda sud, seguir la carretera dita de Castelltersol o de
Sant Feliu, í, a cosa de 5 minuts, en ésser a un revolt mol acusat,
a mà dreta, es deixa l'esmentada carretera, s'agafa un camí que
surt de la seva vorera esquerra que segueix la direcció sud, í es
baixa ràpidament a un minso corrent; hom s'enfila altra volta
fins a passar pel «Masat» (3 minuts més). Es continua el camí, el
qual, de darrera la casa estant, pren la direcció sud - seinpre la
mateixa - í travessa, primer, terres de conreu fins que, als 15 o 20
mínuts, acabades aquestes, el camí troba el precipici de «Salt de
Ca», que el voreja, i on hi ha una creu de ferro en recordança
d'un trist esdeveniment. Als 5 minuts el camí entra al bosc i em-
prèn una suau pujada en direcció SE. fins arribar a un pla conreat,
però de seguida baixa una altra vegada en la mateixa direcció.
Als 10 minuts es creua amb la carretera dita del Cerdà, que es
travessa, i continua el camí entre bosc, sempre cap a migdia. El
camí ara emprèn una pujada, la qual, als 10 minuts més, arriba al
grup de cases conegut pel «Carrer de les Comtesses », de Sant
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Martí de les Centelles, a la part baixa de l'immens pla de la Garga.
De Centelles a les Comtesses: 45 minuts.

De les Conitesses continua el camí en la mateixa direcció. A la
dreta, s'albira l'altívol, però enrunat, castell de Sant Martí, dels
antics cointes de Centelles. Als 7 minuts s'arriba a la casa «Coma
Besona», on es pren la direcció S.SE., primer més marcadament
cap a Llevant, i després es trenca en direcció S. i es travessa l'im-
mens pla de la Garga (fortament inclinat de Llevant a Ponent, i
que serveix de respatller al cingle del Congost, del qual és pro-
longació el de Bertí). Als 10 minuts es passa per «Can Montpar»,
i, en la mateixa direcció a migdia, s'emprèn la pujada del graó que
forma en aquell punt el pla de la Garga, per tal de guanyar el pla
de Sant Miquel. A mig aire d'aquesta pujada es troba la font d'en
Febrer (5 minuts), í, amb 5 minuts més, es guanya el susdit pla,
i s'albira ja, al lluny, l'ermita de Sant Miquel Ses -Perxes. Guanyat
el grau, el camí passa per Can Miqueló - edifici que fa d'escoles
de noies de Sant Martí - i, en 15 minuts, seguint una direcció quel-
com decantada a Llevant s'arriba a l'esmentada ermita, d'antiga
construcció, però modernament reformada, la qual avui és sufra-
gània de Sant Martí de Centelles. Des de Centelles a Sant Miquel
Ses-Perxes, 1 h. 30 in.

De Sant Miquel, per camí de carro regularment conservat, es
pren la direcció cap a 1'E. Es divisa un magnífic panorama, i apa-
reixen als ulls de l'excursionista les llunyanes serres de Sant Llo-
renç del Munt, Montserrat, Cabrera, àdhuc el Píreneu, sense par-
lar del veí Montseny i de les tres Bertí, que es presenten front
a front. Als 15 minuts es deixa, a mà dreta, el camí que mena a
Can Soler del Coll, casa pròxíma, i es continua en direcció E. per
una pujada suau, entre bosc, fins arribar, als 10 minuts, a un co-
llet, passat el qual, el camí trenca vers el sud, i, des d'aleshores,
pren una direcció parallela, tot vorejant els cingles i el Congost,
passant sempre per damunt d'ells; allí s'albiren ja les esmentades
cingleres, el massís de Puíggraciós i els estreps del Montseny, que
cauen a la banda oposada del Congost. Per tal camí, als 10 minuts,
es passa per la casa de Bellavista vella, als 10 minuts més pel Vo-

lant, i arnb altres 10 minuts per l'Esmolet. A nià dreta del camí

resten els alterosos cims de Puígfred (920 m.) i Varnils, punts mà-

xims de les serres de Bertí. De l'Esmolet, per arribar a l'Església

de Bertí, cal girar a mà dreta i, després al N. (ve a ésser direcció

enrera), durant 10 ininuls, a fi de seguir la canal en el fons i nai-

xement de la qual, adossada a la vessant que Ii dóna les aigües,
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hi ha l'esmentada església, abans parròquia de Sant Pere de Bertí.
De Centelles a Bertí, 3 hores.

En aquesta reconada de Bertí, regna una solitud i feresa
extraordinària, i l'escassa gent que fins fa poc encara hí vivia, va
marxant ràpidament, per la qual cosa aquestes contrades resten
ben desertes. La carretera que havia ideat 1'illustre patrici senyor
Estanislau de Segarra, hauria estat, sens dubte una millora que
hauria atret la gent í el turisme i hauria fomentat el poblament
i progrés d'aquelles terres de tanta bellesa, però tan isolades
i abandonades.

De l'església de Bertí, per anar a Puiggraciós, cal prendre la
mateixa direcció sud fins a Can Glascar, que està a uns 5 minuts,
antic castell medieval, avui en restauració; d'allí es baixa al tor-
rent de la Llòbrega, que passa pel seu peu, en uns 10 minuts de
fort pendent emboscat, í un cop travessat (sempre va sec), es puja
pel vessant oposat, també entre bosc, í als 15 minuts s'arriba al seu
cim, on hí ha la casa del Mestret de Bertí, que forma un planell
(pla de Can Borra, 800 m.); als 2 minuts de l'esmentada casa, en la
mateixa direcció S., s'arriba al balcó de] cingle, i s'obre en ample
escenari el magnífic panorama de l'immens Vallès, amb la vall de
Riells a mà dreta i el Puiggraciós cap a l'esquerra. El cingle es
baixa per una canal o gorja molt dreta, en vertiginosa ziga-zaga,
i als 7 minuts ja s'és al repeu que cal seguir uns 5 minuts en direc-
ció E., fins a trobar el coll de Can Tripeta, que uneix l'esmentat
repeu de la cinglera, precisament en el punt en qué aquesta forma
un agut angle recte, amb el Puiggraciós al seu davant. Des de l'es-
mentat coll, hom pot veure la part exterior dels cingles, i a sota
d'ells, els Sots Feréstecs, immortalitzats per Raimond Caselles en
les seves viscudes narracions. Del coll, seguint en direcció a Lle-
vant, faldejant la muntanya a peu pla í voltant-la suaument en
camí emboscat, hom arriba, als 10 o 15 minuts, a l'ermita de Nos-
tra Senyora de Puiggraciós (800 m.), orientada ja de cara al Vallès,
el panorama del qual hom pot fruir en tota la seva immensitat.

De l'esmentada ermita, es pot baixar directament a la Garriga
seguint un camí que, en direcció SE., va davallant en cosa d'una
hora o hora i mitja fins a la susdita població. També es pot anar
a l'Atmetlla agafant un camí que surt del Serrat (grup de cases
a 10 minuts de Permita), contínua per un de carro, va davallant en
direcció S., passa, primer, per entre bosc, i, després, entre conreus
i vinyes; als 30 minuts es troba Can Sous i, als 25 o 30 minuts més,
s'arriba al petit poblet de l'Atmetlla del Vallès, on s'entra per la
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seva banda N. De l'Atmetlla, per la carretera provinent de Bigues
i Sant Feliu, en uns 30 o 40 minuts, es va a la Garriga; allí el ma-
teix ferrocarril de la línia de Vic, us porta a Barcelona en cosa
d'una hora.

Horari: De Centetles a les Comtesses, 45 m.; a Sant Miquel Ses
-Perxes, 1 h. 30 m.; a Bertí, 3 h.; a Puiggraciós, 4 h.; a l'Atmetlla

o la Garriga, 5 h.

1. M. FONT I Rius

Records d'un viatge a Rússia
Aspectes generals

T INGUÉREM l'avinentesa de visitar la Rússia soviètica quan per
primera vegada els russos obrien les portes al turisme, des-

prés dels trasbalsaments comunistes, la trajectòria dels quals ja
havia sofert moltes transformacions i estava en vies de noves pos-
sibilitats estatals. Aquestes possibilitats s'han anat succeint, i avui
dia, el règim comunista de Rússia resta confús i alterat, comparat
amb l'instituït en un principi.

D'un quant temps ençà, gairebé cada dia llegim coses de Rús-
sia. És l'obsessió dominant en totes les converses. Fatalment
o sortosament, tothom parla de Rússia, i tothom pretén refer el

passat, desxifrar el present i escometre l'esdevenidor de l'Estat
rus, enormement trasbalsat d'ençà de la darrera guerra mundial.

Quan nosaltres ens trobàvem a les portes de Rússia ens deien
que dintre d'aquest país soviètic no podríem ostentar joiells, ni ro-
bes llampants, ni res que signifiqui luxe. Corrien de boca en boca
dels companys de viatge notícies inversemblants, i fins algú havia
suposat que els russos són com els menja - criatures.

Comptat i debatut, no és estrany que la situació de Rússia faci
posar els cabells de punta als qui provenen d'estats capitalistes,
sobretot si es mira a través de propagandes partidistes.

Els canvíaments radicals acomplerts per la revolució social,

edificadora de la Unió lliure de Repúbliques soviètiques, és natu-

ral que moguin els ànims a penetrar endins d'aquestes convulsions
singulars. Tothom recorda l'autoritat absoluta del tsarisme; les
lluites formidables entre l'aristocràcia, el tsar i el poble; la fam
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que sovint flagellava el proletariat del Volga; les festes dels tsars,
plenes de fastuositats. Aleshores, les presons de Sibèria s'omplien
de polítics, d'estudiants rebels, d'obrers revoltats. D'aquí sorgiren
els partits obrers, els consells o Soviets obrers, que ben avíat fo-
ren declarats illegals.

. Però, vingué la guerra mundial i ella engendrà una situació
revolucionària. Al crit de volem la pau els obrers guanyen la con-
fiança dels soldats fatigats de la guerra, i aleshores Rússia es
constitueix en Estat compost de la Unió de les Repúbliques Soviè-
tiques Socialistes.

Per tal d'introduir-nos en aquest país de les Repúbliques regí-
des pels Consells d'Obrers, emprenguérem el viatge. No pas com
a polítics sinó com uns senzills excursionistes; per això els nostres
comentaris seran imparcials, ni a favor ni contra el règim es-
tatal que suporta Rússia. Les notes que exposaren tindran el ca-
ràcter de simples impressions de viatge, exemptes de doctrinaris

-mes i distanciades de la polémica; sense, però, abdicar de les idees
pròpies i amb el respecte a les idees de tothom. Ens limitarem a
fer una descripció gairebé cineliiatogràfica del que veiérem í ob-
servàrem en el nostre viatge al país dels soviets.

Len itigrad

Fetes aquestes explicacions entrarem a visitar les dues cíutats
més importants de Rússia: Leningrad i Moscou.

Entràrem a Leningrad pel go ll: de Finlàndia. Per aquest indret,
la primera població russa que es troba és Crostand, amb les seves
muralles malmeses per les revoltes. En ésser davant de Crostand
pugen al nostre vaixell els duaners, alguns soldats i periodistes
dels Soviets. És clar, aquells russos esdevenen gent com nosaltres,
de maneres correctes i exquisít tracte social, molt ben educats per
a treballar tota la nit pròxima per tal d'arranjar els passaports de
la burgesia estrangera que pretenia entrar al seu país, quan ell
acaba d'escombrar la seva.

En descendir, al moll de Leningrad ens esperava una munió de
gent, dues tendes de campanya ocupades per la policia soviètica,
alguns aparells de cine i una colla de cicerones d'ambdós sexes.
Més enllà trobàrem una renglera d'automòbils esdevinguts desfer

-res, perquè a tots ells mancava algun requisit per tirar com cal.
Amb aquests estres de locomoció, gairebé inútils, heiu visitat

Leningrad. En el segle xvil aquesta ciutat fou batejada amb el nom
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LENINGRAD. UN ASPECTE DE LA CIUTAT

LENINGRAD. ABC D'ENTRADA A LA PLAÇA OUBITSKI
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LENINGRAD. PALAU D'IIIVERN —DEL TSAR
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LENINGRAD. MUSEU DE I.'N RMITATGE
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de Sant Petesburg, pel seu fundador el rei Pere el Gran; després la
revolució la convertí en Petrograd, í a la mort de Lenin prengué
el nom de Leningrad.

La primera impressió que rebérem de 1'ex-capital de Rússia fou
de tristesa. Pertot es troba a mancar l'imperialisme d'antany i el
romanticisme monàrquic, dissolt com una bombolla de sabó, grà-
cíes als seus errors fonamentals.

Els carrers són rectes i traçats segons un pla regl'ar i modern.
Els palaus í les grans edificacions donen a Leningrad el carácter
de gran ciutat, malgrat de les destroces que es noten de la passada
revolució comunista. En moltes finestres, trossos de llauna substi-
tueixen els vidres trencats; l'arquitectura de moltes cases consta
de materials pobres i el seu esquerdament deixa al descobert el
maó i la tàpia. Ningú no feia obres, i moltes botigues eren tanca-
des . Hom diria en senyal de dol.

Hom notava que la gent estava dominada pel règim sever de la
policia comunista, sempre a l'aguait dels traïdors. Sembla que va-
cilli en circular pels carrers de Leningrad. Dones amb el mocador
vermell al cap i una porra a la mà dreta marquen les direccions en
els entrefores dels carrers, i d'altres, també amb el cap cobert amb
el mocador vermell, fan de cobradores en els pocs tramvies elèc-
trics deslluïts que circulen. Els conductors guíen asseguts d'ençà
de la victòria del proletariat.

Situats en el Pont de la Igualtat fruïm d'una visió espléndida.
A sota nostre circula el riu Neva; enllà s'albira l'illa de Sant Basili
i al redós surt la ciutat amb les seves cúpules de tots colors. Al
llom de l'aigua, ni una barca no decorava l'esplèndida decoració
en el moment de la nostra visita. La célebre fortalesa Pere Pau,
s'albira com una altra Bastilla, perquè en perdre la importància
militar, esdevingué presó i lloc de suplicis per als polítics d'idees
avançades.

Amb tot això, entràrem al Grand Hotel d'Europa, en els espa-
iosos salons del qua', teníem amanit el dinar. La situació d'aquest
hotel és admirable, perquè dels menjadors estant, situats al terrat
de l'edifici, es frueix d'una magnífica perspectiva envers la ciutat.

La incautació dels hotels per l'Estat soviètic ha produït defi-
cièncíes en el servei, í arreu s'observen essencials abandonaments.
Els cambrers, potser antics servidors de la noblesa, volien atendre
tothom, però llurs intents topaven amb una pila de dificultats. Al-

trament, la bona fe en voler obsequiar-nos amb menges del país,

ens obligà a sortir del restaurant amb el ventrell buit con] una
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guitarra, i amb el paladar amarat del gust del pepino, menjar pre-
dilecte dels russos.

Aspecte monumental de Leningrad

Així i tot, la ciutat de Leningrad no és deserta ni és arruïnada.
Una misèria negligent és encara la llei dels interiors i d'algunes
façanes. Abans de la guerra Leningrad comptava ainb dos milions
d'habitants; actualment només compta amb un milió i raig. Ningú
no fa obres. El municipi deixa negligits molts serveis, i les grans
empreses, destruïdes per l'absorció de l'Estat, estan en fallida.

Però, Leningrad a l'hora present encara serva tota la bellesa
artística d'una ciutat que era immensament rica i ennoblida per
l'imperialisme. El drap vermell amb el martell i la falç, emblema
del sovietislne, encara lí ve una mica balder. Més aviat hom hi
cerca els cossacs del tsar, que avui són un motiu de decoració.

En els espais lliures de les grans avingudes, s'aixequen ardits
monuments arquitectònics, entre els quals cal citar la Catedral de
Sant Isaac, construïda l'any 1877. També cal esmentar la Catedral de
Madona de Kazan, encara en actiu servei, mentre la de Sant Isaac
está en reparació per a ésser convertida en monument nacional de-
pendent de l'Estat. En la catedral de Kassan és venerada la pintura
que representa Santa Maria de Kassan. Està situada a la plaça
Plekhanov, abans de la revolució, plaça de Kassan. En aquesta pla-
ça, el grup Terra i llibertat organitzà la primera manifestació polí-
tica de la classe obrera russa, a les ordres de Plekhanov. D'ales-
hores ençà, cada any s'hi organitzen manifestacions presidides per
la senyera roja per tal de protestar de l'opressió de l'autocràcia.

La Catedral de Sant Pau, emplaçada en l'illa de Sant Bausíli
que ja hem citat, és un monument religiós força interessant, decla-
rat monument nacional perquè conté les despulles funeràries dels
Romanof, emperadors de Rússia.

Una de les curiositats més interessants de Leningrad és el pa-
lau d'Hivern del Tsar, convertit en museu anex a I'Ernritatge.
Está situat a la Plaça Ouritski, la plaça més bella de la ciutat í lloc
predilecte deis forasters i ciutadans. En aquesta plaça s'han des-
cabdellat els fets més importants de la Revolució, i aquest palau
d'Hivern fou habitat pe] govern provisional format per Kerenski,
després d'haver expulsat el tsar. Ouritski era un capitost del pro-
letariat, que morí en aquesta plaça al centre de la qual hi ha la
columna Alexandre, formada per un monolit de 30 metres d'altura,
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i que no té res a veure amb la revolució soviética, llevat de la pro-
paganda que feien els capitostos des del pedestal estant.

Al costat del Palau d'Hivern del tsar, s'escau el museu de l'Er-
mitatge, un dels museus més importants del món. Deu cariàtides
gegantines de granit formen un atri que cobreix la porta d'accés.
Endins domina la senzillesa d'ornamentació i, en general, una
cura digna del millor elogi. Després de la revolució, el Museu de
l'Ermitatge, de Leningrad, ha doblat la seva importància, gràcies
a la nacionalització de totes les obres d'art de Rússia.

Afores de Leningrad

Durant l'època de puixança de l'imperi rus, Leningrad fou la
ciutat més important de Rússía. Leningrad, fou el fogar de les con-
cupíscèncíes aristocràtiques de l'imperialisme. La preponderància
d'aquesta capital s'estengué per tot l'imperi, í no és gens estrany
que als afores dels grans centres aristocràtics, la reialesa construís
capriciosos palaus d'estiu. Actualment, aquests palaus estan a la
cura del nou govern, el qual els ha convertit en museus i llocs
d'esbargiment per als infants.

El palau més senzill és l'antiga residència estiuenca dels tsars
a Peterhof, situat a 30 quilòmetres de Leningrad. És d'estil barroc
i de gust dubtós. En canvi, els jardins són una meravella. La pos-
sessió de Dets-Koje-Selo, situada també a 30 quilòmetres de Le-
ningrad, en direcció contrària, fou residència dels tsars, i llavors
es coneixia amb el noin de Tsar-Koje-Selo. Fou bastida a l'empar
de la reialesa, í als seus voltants s'anà formant un poble amb
15 mil habitants, els quals foren els primers de Rússia que tingue-
ren ferrocarril, llum elèctrica i altres comoditats. Dintre aquesta
possessió hi ha el Palau Alexandre.

Transformada en colònia d'infants, s'hi han establert sanatoris,
escoles, dispensaris i altres necessitats adients a la seva destinació.

Així han resolt els soviets el problema de la infància, el pro-
blema més agut de] comunisme rus. Alguns milers de nens i nenes
fan vida comú sota un règim d'administració quasi autònom, l'or

-ganització del qual depèn dels Consells formats pels rnateixos in-
fants. D'un quant temps ençà, hom ilota una evolució en el règim

rus, adreçada a conservar la família. Al començ del colnunisIne,
Rússia donava grans facilitats per al matrimoni i per al divorci;

gairebé només depenia d'un segell l'existència de la sagrada llar.
L'home es casava a l'estiu per tal d'obtenir ]'ajut forçat en les feí-



312	 BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

nes del camp, i es descasava a l'hivern per tal de treure's una nosa
i una despesa.

Aquestes calamitats socials inundaren Rússia d'infants sense
pares. Per això ha vingut la reacció, í actualment la vida de família
torna palautinanient al seu curs normal, i el govern ha permès la
creació de Caixes d'Estalvi. La filosofia del partit soviètic s'avé
amb ]'interès d'acabar els estralls produïts per la unió illícita o pels
fills illegítíms, i també a fer Inés flexible la psicologia de l'individu.
Si existeix a Rússia una diferència de sous, sí hi són permeses les
petites propietats i les herències per petites que siguin, la creació
de les Caixes d'Estalvi era inevitable.

Els departaments íntims d'aquesta residència d'infants estan
convertits en Museu. La ínstallació deis objectes i l'ornamentació
general posen en evidència la mena de vida privada i contempla-
tiva del tsar Nicolau II, la pruïja del qua] era no amoïnar-se per
l'art ni per la política. La nit del 30 al 31 d'agost de l'any 1917,
sortí d'aquest palau la família dels Romanof empesa cap a l'exili.
Per a refer aquesta trágica escena í fer-la servir de propaganda
comunista en una habitació veiérem alguns reflectors elèctrics
i aparells de cinema.

F. BLASI I VALLESPINASA

Excursions espeleològiques
pel terme de Montmell

La cova de Pedrafita

E STÀ 

situada als 41° 195" N i 5° 645" E. mer. M. (mapa I. G. i C.
full 446, 1 :50.000) a uns 360 metres sobre el nivell de la mar,

a Ponent de la serra de Montmell en el terme d'aquest mateix nom,
gairebé tocant el de Vilarodona. Algunes obres que la citen la po-
sen equivocadament al terme de Rodonyà.

Per anar-hi pot agafar-se la carretera de Cann Ferrer. A uns
cinc quilòmetres es troba la masía de Pedrafita, aquí hom pot se-
guir torrent amunt, que fa diverses esses, i que deixa a l'esquerra,
dalt un turonet, el maset de Pedrafita, i solainent resten uns dos
cents inetres per arribar a la boca de la cova. També es pot con-
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tinuar per la carretera, í en arribar al menhir, anomenat la Pedra
Alta, es trenca a la dreta cap al maset de Pedrafita.

La boca està orientada al N NO., amida dos metres d'amplària
per un d'alçària; dos metres niés endins ja sols té 070 per 040 me-
tres, continua més o menys amb aquesta altura en forma de galería
d'uns quatre metres de llargada, per la qual s'ha de passar arros-
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segant-se. Als set metres s'engrandeix í forma una sala arrodo-
nida i mig voltada de columnes; la planta fins aquí segueix quasi
horitzontal. Ve tot seguit una cavitat o corredor d'uns 10 metres
amb pendent que baixa bastant; les altures són d'uns dos metres
i de 3 a 5 d'ampla. Cap als 10 metres, a l'esquerra, surt una galería
que, al començament, és estretíssíma. El meu company, Francesc
Español, va esforçar-se per introduir-s'hi sense aconseguir el que

preteníem. Segons referències hi ha d'haver una cavitat gran, puix,
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anys enrera, s'hi ficaren uns nois í tardaren molt a sortir-ne. A la
banda oposada a aquesta galeria s'obre un pas molt baix i ample
que dóna a la cavitat més gran que visitàrem.

L'esquerra del ]]oc B í el final C, del nostre croquis, que acaba
en forma de pou, hi ha uns amuntegaments de grans blocs. El
lloc B és humit í fangós.

Seguint cap a Ponent, hi ha una rampa que baixa moltíssim,
i, als pocs metres, el pas s'estreny, però s'engrandeix tot seguit,
i s'entra a una sala gran que té un pendent d'uns 45°. La planta
i el sostre són bastant parallels, la qual cosa dóna a entendre que
aquesta cova es formà per abaixament de les capes calcàries de
la planta.

D'aquesta cova ja s'han emportat les estalactites; encara resten
en peu algunes estalagmites i columnes. Aquestes són aplanades
i s'aprimen a mesura que pugen, í estan escampades com si vol-
guessin aguantar el sostre. Abunden més al voltant d'un estanyol
que s'hi troba.

Prop de l'estany, i a la planta de la cova, hi ha una segona ca-
vitat, relativament petita. Més al nord, uns blocs molt grans sem-
bla que han fet moviment.

Separada la cova uns 7 metres del torrent per on sempre passa
aigua, aquesta es filtra í es perd abans d'arribar a pedrafita. El
tenir la boca en Lloc a propòsit per a defensar-s'hi de les feres
i per alguns fragments de terrissa que trobàrem i que deixàrem als
mateixos llocs, ja que no podíem reconstruir cap objecte i no era
el nostre intent fer una exploració total i en deguda forma, fa creu-
re que aquesta cova fou habitada per l'home primitiu. Possible

-ment tindria alguna altra entrada, car l'actual no permet el pas
a persones massa grosses.

Malgrat les excelllents condicions de vida per a la fauna caver-
nícola que guarda la cova de Pedrafita, no hi poguérem recollir,
durant les dues exploracions realitzades, representants troglodites
dels diferents ordres d'insectes. Únicament capturàrem alguns qui

-ròpters, molluscos, crustacis, miriàpods í aràcnids, que si bé la
majoria resta per a estudiar, dels altres podem avançar algunes
dades: Chiroptera: Rhinolophus ferruco-equinum obscurus (Cabr.).
Mollusca: Polita lucida (Drap.). Crustecea: Anaphyloscia sp. Miria-
poda: Lithobius sp. Arecnida: tegenaria sp., Leptoneta sp , Ga-
massus, sp.

LL. PORTA



ELS DEU MANAMENTS DE L'EXCURSIONISTA	 315

Els deu manaments de 1'excursíonísta

1, er—No emprendràs cap ascensió que estigui per sobre de les
teves forces. Tu has d'ésser superior a la muntanya: no la mun-
tanya superior a tul T'has de proposar una fita en proporció a les
teves forces, però també has de saber renunciar -hi i girar cua a
temps, si així cal. T'has de concedir temps llarg i no voler fer la
competència a la minutera, ni establir rècords. No devoris cims,
però tampoc no et deixis perdre cap feta muntanyenca.

2. °n — Prepararàs cada ascensió amb tots els cine sentits, curo-
sament, tant sí vas sol, com amb amics, colo amb guíes. Un ignorant
o desemparat penjat de la falda d'una mainadera muntanyenca fa
una trista figura. El teu equipatge moral ha d'ésser tan complet com
el teu equip de muntanya. Has d'estar familiaritzat amb el món que
et rodeja i has de conèixer i comprendre les seves manifestacions.
No sobrecarreguis el teu estómac excursionista, però tampoc no
has de voler viure de caviar i d'ostres. El teu ideal muntanyenc t'ha
de permetre celebrar una petita excursió diumengera amb la matei-
xa alegria amb qué una altra vegada emprendràs una difícil paret
de roca. Has de saber trescar allà amb la mateixa naturalitat que
grimpar ací. No et converteixis en un d'aquells que, de tantes parets
de roca, no veuen les muntanyes. Tampoc no has d'oblidar que les
muntanyes estan plenes de perills, però també has de saber que amb

una mica de precaució, circumspecció i experiència els pots salvar.
3. er—En la muntanya no oblidaràs la teva educació. Aspror,

grolleria i duresa no són sinònims de força i d'alegria. Ja en l'es-
tació i en el tren has de posar en pràctica la teva educació munta

-nyenca í particular. Pots assaltar cims, si vols, però no assaltis
vagons de tren: no vulguis demostrar mai en els estreps del tren
en marxa, que ets tan ferm i que estàs acostumat a transitar per
relleixos insignificants de roca. No consideris la corda í els cram-
pons com anunci dels del teu gremi. No posis en perill els vestits
i els ulls del teu pròxim amb els teus trastos: esquís, piolet, cram-
pons i altres estris, ni tampoc no has de violentar les seves oïdes

amb xerrameca i xivarri super- sonor. Saluda el solitari vianant
que trobis, o torna -li el seu salut, i si has de fer observacions des-
favorables al seu aspecte, espera que sigui lluny i que no et senti.
No creguis que sigui necessari per al bou to muntanyenc emprar
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un dialecte de l'ofici, els modismes del qual siguin extrets en parts
iguals dels barris baixos de la ciutat í de les cabanes dels llenya-
taires. Tampoc no és necessari mocar -se amb els dits ni practicar
costums salvatges similars. Ja que no era pas aquesta la intenció
del poeta en dir allò de: «A les muntanyes hi ha llibertat ».

4. rt —No deshonorarás l'indret que recorris, i no enlletgiràs la
Naturalesa de] Bon Déu amb ampolles trencades, closques d'ou,
pells de fruita, trossos de paper, llaunes de sardines i altres bru-
tícies. No oblidis que aquell que vindrà després, també voldrà beure
aigua fresca de la font que estás a punt d'embrutar impremedita-
dament. No facis servir els pals indicadors de camins de blancs
per tirar-hi rocs, i no coloquis els que haguessin caigut, en direc-
ció falsa «per fer broma». No deixis cap reixa dels prats oberta,
perquè pots perjudicar molt la propietat d'altri i converteixes l'ex-
cursionisme en activitat repugnant per la població rural. Per la ma-
teixa raó, no saltis dins de cap clos on no et demanin, ni t'introduei-
xis sense permís en les palieres i coberts. Pots cantar, si en saps í
ho fas oportunament i amb mesura. Els udols muntanyencs s'adap-
ten poc sovint a la teva gorja, i encara menys als òrgans auditius
dels teus semblants. Per regla general, a muntanya no cridis gaire
ni facis molt soroll. No encenguis cap foc innecessàriament, i el foc
que facis, ja per cuinar o per escalfar-te, tant a l'aire lliure com a
sota teulada, vigila'l bé, i quan l'apagui's, apaga'l bé. No produeixis
la caiguda de pedres des dels cims ni per distracció, i evita que en
pujar o baixar tu en rodolin per causes inevitables, encara que les
canals de sota teu condueixin a llocs suposadament intransitats, car
pots causar grans danys. I finalment, en camins bastant transitats i
en cims molt visitats no practiquis nudismo o senil-nudismo; encara
que has de disfrutar del sol i de l'aire tant com bonament puguis.
Prop de llocs habitats, però, segueix sempre els costums establerts.

5.e — Tingues el companyarisme en gran honor. Sí ets el dirigent
d'una colla no siguis autoritari ni obstinat, no vulguís tenir sempre
la raó, i no et miris els teus companys amb superioritat, sinó que
has d'ésser considerat í pacient, i cedeix als altres sense recança
del que posseeixes moralment i materialment. La força del més
débil sigui la mesura de les teves decisions. L'abandonar un ésser
humà a la muntanya pot constituir un assassinat. Si ets un dirigit
adapta't al cap, a la major experiència, dóna el millor rendiment
de tu i procura aprendre allà on puguis. No hi ha cap mestre que
hagi caigut del cel, però molts han calgut de la muntanya. I, encara
que siguis el Inés fluix de la colla, pots demostrar ésser ferm. Has



ELS DEU MANAMENTS DE L'EXCURSIONISTA	 317

de saber que bons «segons» són tan rars com bons «guies ».
Tot estrany que comparteixi amb tu l'amor a les muntanyes,

sigui el teu camarada, í molt més quan estigui en necessitat o ne-
cessiti qualsevol mena d'ajut encara que sols sigui un glop de la
teva cantimplora o una ullada en el teu mapa. També has de veure
un company, un amic expert, en el guía de muntanya professional.
No tractis a ell ni als seus, amb orgull, ni et vulguis fer passar per
Inés savi, però tampoc no facis com si haguéssiu menjat tota la
vida en el mateix plat.

6. e —Respecta el xalet de refugi com sí fos la teva pròpia llar.
Sigues humil, i no tinguis exigències que solament pot satisfer un
hotel. No oblidis que el porta- monedes no significa res aquí dalt,
i que davant la muntanya tots hem d'ésser iguals. No introdueixis
en el menjador els piolets, els esquís, la pluja, la mullena, el fred,
el glaç, la neu i la brutícia, i si pot ésser, ní la suor. No rebaixis
la cabana a l'alçària d'una taverna, car és lloc de descans i de re-
pòs per a tots els muntanyencs. No ocupis tots els bancs í les tau-
les amb la teva motxilla, piolet, provisions, mapes í cames. Encara
que siguis molt jove has de saber que fins en els xalets de majors
dimensions no hi cap una «parella de feliços enamorats ». Deixa
en pau els graniofons i les serventes, i no toquis cap instrument si
no és que realment en saps. No empastifis les llibretes- registre
amb dites toixes, observacions poca-soltes, ní versos dolents; íns-
crít,-hí conscientment el teu nom, el d'on véns i on vas, i abans

d'efectuar ascensions d'envergadura deixa dades a fi que, en cas

d'accident, se't pugui portar socors, o que, en altres casos, no
s'hagi de passar inquietud per la teva sort. Les roques i els murs

dels edificis no són material d'escriure.
Pots exigir un lloc per a dormir, i àdhuc pots escollir el millor,

si acabes de fer, o penses emprendre una ascensió, però, en cas

necessari, l'has de cedir alegrement a persones que ho necessitin

(esgotats, malalts, persones d'edat), No t'enfilis a les lliteres amb
les sabates posades í no llisquis com un desesperat amb les soles

ferrades escales avall, especíalment a la nit i a punta de día. Si ets

un miserable roncaíre no escolleixis l'habitació general per a efec-

tuar les teves dormides i roncades. Tingues compte amb el llum i el

foc a la cabana. No et facis la illusió d'ésser l'amo í senyor del

refugí, i pensa que l'arrendador o guarda és l'administrador d'una

institució per al bé del comú, i que has de seguir les seves instruc-

cions per tal com és ell el responsable.
Cada lloc í cada cosa que usis deixa-ho tal com t'agrada trobar-
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ho. Especialment en refugis lliures has d'extremar la consideració
envers els teus consemblants, companys de refugi i successors,

i no oblidar que el refugi í els seus estris són uns béns que t'han

estat confiats. Economitza la llenya, a voltes transportada amb
tanta de fatiga. Deixa la cabana neta i ordenada en anar-te'n; tan-

ca-la curosament í no ometis de satisfer la quota de cabana i llenya.
7. è —No robaràs. No robaràs als altres la pau í la tranquillitat

muntanyenca, ni la solitud, ni la vista dels cims. I tampoc els bas-
tons d'esquí, corretges de Fixacions ni altres coses, ni tampoc

l'herba per al jaç, recollida pels altres amb dificultat, ni la llenya
curosament cercada. Resumint: procura sempre tractar amb compte
les flors í els camps, i els arbres i l'herba dels prats, i no inquie-
tis el bestiar. No aterris cap arbre per procurar-te llenya o pel
gust de desfogar-te. No destrueixis els formíguers per «curiositat».
No tractis els cargols, granotes i altres bestioles com si fossin fe-
res dignes d'ésser exterminades.

Considera la muntanya com un paradís en el que Déu t'ha po-
sat, i coopera a conservar-li la seva fesomia i puresa.

8. è —No mentiràs. No et donis to, no siguis fanfarró. Fins la
més difícil ascensió muntanyenca és cosa fàcil comparada arnb
altres fets humans. No siguis pretenciós i deixa a tothom ésser
feliç a la seva manera, encara que siguin costellaíres, velis, passa

-rells o gent de l'altra entitat. Tampoc no has de renegar ni maleir,
ni del temps, ni de ]'hostatge, ni dels consemblants, ni de les fixa

-cions d'esquí. No transportis a la muntanya la política ni la polè-
míca. No et mofis ni critiquis les creences, els costums i els usos
de la gent de muntanya. No oblidis que sempre ets un hoste, entre
la gent de muntanya, a la muntanya —i en aquest món.

9. e —Guarda l'honor del teu Centre, no solament del Centre,
l'escut del qual portes, sinó l'honor de tota la Comunitat que et va
encaminar a les muntanyes, la que serveix un gran ideal i no a la
teva comoditat, la que treballa per la generalitat, i que el sol fet
de pertànyer a ella ja constitueix un honor. Estigues orgullós d'és-
ser un membre d'aquest cos, i de poder conservar i regir aquesta
possessió. I també el pots honorar i el pots descobrir davant dels
que han creat, que t'han creat això, els precursors, els mestres que
en altre temps petjaren el primer camí del cim i els bornes que po-
saren la darrera pedra en l'edifici de la conquesta de les muntanyes.

10.—No profanis les muntanyes amb l'afany de batre rècords.
Cerca la seva ànima.

Trad. E. MORA - De Meíne Berge	 )..LUIS TRENKER
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VOCAL DE LA JUNTA DE MUSEUS. —El
nostre consoci senyor Miquel Farré
ha entrat ha formar part de la junta
de Museus com a Vocal representant
de les entitats culturals i artístiques
barcelonines, per haver estat elegit
en la reunió de compromisaris. No
cal dir que felicitem e] senyor
Farré per la seva elecció, ben me-
rescuda per cert, i així mateix ens
en felicitem perquè amb la seva in-
tervenció serà profitosa al major
lluïment de les arts plàstiques de la
nostra terra en totes les seves ma

-nifestacions.

PER LA PORTXADA DE GRANOLLERS.
—Havent-se assabentat la Secció d'Ar-

queologia del CENTRE, del projecte
que, segons s'afirmà, tenia l'Ajunta-
ment de Granollers del Vallès, de
fer desaparèixer el pòrtic de la
plaça de dita ciutat, amb motiu de
les obres de reforma projectades,
adreçà una comunicació al Consell
de Cultura de la Generalitat, cri-
dant-li l'atenció sobre el suposat
propòsit, el qual Consell s'ha dignat
contestar amb els termes següents:

"Generalitat de Catalunya - Po-
nència d'Arxius, Sortida 7 juny de
1 934 - n. 0 339.

Plau -nos de comunicar-vos que la
Ponència d'Arxius, Biblioteques i
Belles Arts, ha vist la vostra comu-
nicació relativa a les obres de refor-
ma de la plaça de Granollers que,
segons sembla, té en projecte l'Ajun-
tament d'aquella ciutat. La Ponèn-
cia, ultra agrair-vos l'interès que pa-
lesa la vostra comunicació, va acor-
dar que fossin fetes les informacions
necessàries. - Visqueu molts anys.
Barcelona 7 de juny de 1934. El Se-
cretari (signat) - (hi ha el segell del
Consell de Cultura) - Senyor Presi-
dent de la Secció d'Arqueologia del

Centre Excursionista de Catalu-
nya>.

DESCOMPTES ALS SOCIS DEL CENTRE.
—La farmàcia del Dr. E. Ferrer,
de la Ronda de Sant Pere, 2, ha tin-
gut la • gentilesa de distingir el
CENTRE i els seus socis amb l'oferi-
ment d'un descompte del vint per
cent a totes les fórmules magis-
trals, i un altre descompte del deu
per cent a tots els específics, ma-
terial d'ortopèdia i apòsits, mitjan-
çant la presentació del carnet
d'identitat acompanyat del rebut
del trimestre corrent.

OBITUARI. — Hem de registrar amb
viu sentiment la mort dels consocis
senyors Ciriac Bonet i Escarier i
Santiago López i Llovet.

La Junta Directiva trameté el seu
condol a llurs famílies, a les quals
adrecem també el nostre des
d'aquestes planes.

Secció de Geografia 1 Geologia

LA GEOGRAFIA A LA UNIVERSITAT
AUTÒNOMA. —En l'última Junta gene-
ral de la Secció, es prengué l'acord
de proposar a la Directiva del CEN-
TRE que elevés al Patronat de la Uni-
versitat de Barcelona l'adjunt docu-
ment suggeridor de la conveniència
que sigui donat en el Pla docent
Universitari la importància i exten-
sió que pertoquen als estudis geo-
gràfics. La Junta, captinguda de l'in-
terès de la proposta de la Secció,
aprovà el document i el cursà. Heus
ací el text del susdit document:

<El CENTRE EXCURSIONISTA DE CA-
TALUNYA en la seva missió de conèi-
xer i fer conèixer la nostra terra,
les terres germanes i àdhuc les ter-
res alienes, s'ha captingut sempre
de la conveniència deis estudis geo-
grà fics, com ho palesen el que figuri



320	 BUTLLET! DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

entre les seves seccions la de Geo-
grafia i Geologia, l'organització de
cursets geogràfics, l'acolliment que
ha donat a la cátedra de Geografia
dels Estudis Universitaris Catalans
i el rengle geogràfic de la biblioteca
social abundant en mapes, llibres
i revistes tècniques. Per això, ara,
el CENTRE portat per l'anhel geogrà-
fic inspirador de les seves activitats
durant més de mitja centúria, da-
vant les encertades directrius cien-
tífiques i docents de la Universitat
nova, se sent impulsat a adreçar-se
al Patronat Autònom per remarcar
la conveniència que siguin estruc-
turats àmpliament els estudis geo-
gràfics a Catalunya, especialment en
quant fan referència a la nostra
terra. És de tota urgència per a l'a-
vançament de la nostra cultura hu-
manística i científica que l'estudiant
pugui trobar en el pla d'Estudis de
la Universitat Autònoma, les disci-
plines geogràfiques necessàries, com
ja es preveu en l'organització dels
plans de la Facultat de Filosofia
i Lletres, per tal que serveixin de
base o complement en la formació
general o bé perquè constitueixin
una especialització vers les activi-
tats futures.

Atenent a aquestes conveniències
culturals, el Centre Excursionista
de Catalunya, assessorat per la dita
Secció de Geografia i Geologia que
juntament amb persones especialit-
zades en aquesta ciència han estu-
diat les necessitats immediates dels
esmentats estudis i les possibilitats
de llur implantació eficaç, acudei-
xen a l'Honorable Patronat de la
vostra digna Presidència a exposar

-vos el que, al seu entendre, convin-
dria fer per iniciar els estudis geo-
gràfics a Catalunya.

a) Caldria estructurar, des del
curs 1934-1935 un pla d'estudis i
treballs geogràfics conduents a com-
pletar la formació dels alumnes uni-
versitaris i obrir el camí a una es-
pecialització geogràfica.

b) Pel carácter complex dels es-
tudis geogràfics que afecten amb
llurs diverses branques a Facultats
diferents, hom podria organitzar els

estudis en un Institut de Geografia
que acollís dins les seves aules els
elements provinents de les diverses
Facultats als quals calgués seguir
cursos d'investigació o d'informació
geogràfica.

c) Inicialment els cursos de Geo-
grafia haurien de formar tres grups
de disciplines; un de Geografia gene-
ral que comprendria la Fisiografia i
1'Antropogeografia; un altre de Geo-
grafia general que abarcaria la Geo-
grafia de Catalunya, la Geografia
d'Espanya i Portugal i la Geografia
del Món, i en l'últim grup figurarien
estudis d'especialització en els dis-
tints aspectes de les ciències geo-
gràfiques, per a la llicenciatura o
per a l'obtenció d'un certificat d'es-
tudis.

d) Com sigui que l'especialitza-
ció geogràfica pot orientar-se espe-
cialment cap a l'aspecte físic, l'as

-pecte econòmic i l'aspecte humà i,
de consegüent, aquesta especialitza-
ció pot venir conformada bàsica-
ment de Ciències Físiques, de Cién-
cies naturals, d'Història o de Cièn-
cies EconLmiques, per tal d'ende-
gar les futures promocions univer-
sitàries que acudissin a l'Institut de
Geografía, n'hi hauria prou en com

-pletar una part dels cicles d'aqueils
estudis amb les matèries peculiars
avinents als fins de la formació geo-
gráfica.

e) El pla exposat correspon
quasi exclusivament a la funció do-
cent per al desenvolupament i pro-
pagació dels estudis geogràfics. Res-
ta, peró, la funció investigadora,
científica, formadora dels futurs
geògrafs i, provisionalment, agluti-
nadora i alliçonadora del personal
ja dedicat a l'ensenyament o als es-
tudis d'aquesta mena. Aquesta fun-
ció requereix l'establiment d'un Se-
minari en el si de l'Institut de Geo-
grafia, on puguin aplegar-se per
treballs col • lectius o per investiga-
cions individuals, professors i alum-
nes. Per la manca de tradició geo-
gràfica, i per tal que la iniciació que
planegem assoleixi la máxima efi-
cència, fóra convenient, al nostre
entendre, que ]a regència inspirado-
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ra del Seminari s'encomanés a un
professor de reconeguda competèn-
cia científica i docent dins els aspec-
tes essencials de la Geografia. Així
l'Institut no sois podria ésser el pro-
pulsador dels estudis científics geo-
gràfics que fan falta, sinó que po-
(iría estructurar, d'una manera mo-
derna i profitosa l'ensenyament de
la Geografia a la nostra terra des de
l'Escola Primària fins a les Escoles
Superiors especialitzades.

Ço és. Honorable president, el
que portats pel deure d'enaltir la
nostra cultura científica que sempre
ha sentit el Centre Excursionista cíe
Catalunya, ens hem cregut en l'obli-
gació d'exposar-vos, bo i desitjant
que el nostre suggeriment trobi una
acollida favorable en el si del Patro-
nat que tant dignament presidiu
i en el si de la junta Universitària
de la Universitat Autònoma, se'l fa
seu amb les modificacions que les
realitats docents aconsellin, que no
mancaran els cabals necessaris per
a subvenir a l'augment que aquesta
creació inajornable pugui represen-
tar en el pressupost universitari, ja
que la catalanitat de les nostres cor

-poracions oficials i públiques, facili-
taran, sens dubte, els mitjans eco-
nòmics necessaris, puix han pogut
donar-se compte de la falla que re-
presenta en la nostra cultura, la ca-
rència dels estudis geogràfics en el
pla dels ensenyaments universitaris
i en el camp de les nostres investi-
gacions científiques »

El Patronat Autònom, s'ha dirigit
al CENTRE agraint la suggerència
i fent saber que s'havia nomenat
una ponència formada pel seu Pre-
sident senyor Pompeu Fabra, el
Rector de la Universitat, senyor Pe-
re Bosch Gimpera i el Catedràtic
senyor Càndid Bolivar. No cal dir
com agraïm aquesta bona acollida
a la nostra iniciativa.

Secció d'Bsports de Muntanya

Excuasió A PEDRAFORCA — Tingué
lloc el dia 17 de juny, i hi prengue-
renpart els consocis Josep )\4. Plans,
Francecs Broggi, J. M. Rovira, Jacint

Bofill, J. M. Novellas i Lluís Estasen.
De Saldes perla bauma del Caide-

rer anaren a 1'enforcadura en 2 ho-
res 5o m. i feren l'ascensió al cim E
en una hora. En una altra hora, des-
prés de dues doblades de corda, per
la bretxa de Riambau al cim supe-
rior.

Baixaren d'aquest cim per la ca-
nal de la Grallera, on una llarga
congesta els retardà, psix que no
duien piolets, però, en 50 m. se si-
tuaren a la Grallera. Baixaren en-
cara per la lleixa d'herbei del costat
de Riambau, tenint sempre a la
dreta la canal del mateix nom. Al
final de ]'herbei, en dues doblades,
descendiren per les roques que for-
men la paret i, inclinant-se a l'es-
querra, se situaren novament a la
canal de la Grallera.

L'acabament d'aquesta canal és la
part més delicada perquè es troben
les roques molt polides; això obliga
a utilitzar la corda en uns 40 metres
i arribaren tot seguit al peu de la
paret, al cap de 4 hores d'haver dei-
xat la Grallera.

Hom ha de remarcar que aquesta
part d'horari s'allargà considerable-
ment, perquè era massa nombrosa
la caravana, la qual cosa féu que no
es pogués maniobrar amb rapidesa.

A bon pas, perquè la nit els queia
a sobre, baixaren a buscar el cap de
la Jaça de l'Artiga, seguiren el ser-
rat dels Pollagons i en 2 h. 30 m.
més, arribaren a Gresolet a les t t

de la nit.

TanvissrA DEL cEavf. —Va ésser
efectuada pels socis Andreu Xandri
i Albert Casanellas i els guies de
Valtournanche Lluís Carrel i Josep
Pellissier, els dies 7 i 8 de juliol.

L'ascensió per l'aresta italiana, la
primera realitzada aquest any, oferí
més dificultats que de costum per
tractar-se dels començaments de
l'estiu i ésser la neu molt abundant.

L'itinerari seguit al llarg de l'ares-
ta italiana no fou exactament el
clàssic; les especials condicions en
què es trobava la muntanya obliga-
ren a remuntar el "coloir Whym-
per".
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El temps i la visibilitat foren im-
millorables.

Horari: Dia 6 de juliol, Valtour-
nanche, o h oo m.; ]3reuil, i h. 45 m.
—Dia 7 de juliol, Breuil, o li. oo m.;
Refugi Lluis Amadeu de Savoia, 4 h.
So m.—Dia 8 de juliol, Refugi, o h.
00 m.; Cim Cerví, 4 h. oo m.; Cabana
Hornlí, 5 h. 15 m.; Zermatt, I i h. ¡om.

Remarquem el magnífic treball
dels dos guies. En Carrel, el "petit
diable" segons la gent del país, diri-
gí la caravana que en els anys 31 i 32
sortí vencedora de les parets Sud i
Est, i que ha realitzat la segona as-
censió de l'aresta de Furggen. En
Pellissier ha realitzat la segona o ter-
cera (no ho recordem exactament)
ascensió hivernenca.

Secció de Cinema

EL CONCURS INTERNACIONAL DE CI-
NEMA AMATEUR A BARCELONA. — Es
amb la máxima satisfacció que do-
nem la nova, que tant honora el
CENTRE i la Secció, que aquesta ha
rebut ]'encàrrec d'organitzar a la
nostra ciutat en la primavera del
1 935 el «Quart Concurs Internacio-
nal del millor Film Amateur».
Aquest non èxit de la Secció de Ci-
nema, que tant ha de plaure tots els
amics del CENTRE, ens colloca en lloc
preeminent del moviment amateur
mundial i és una digna distinció a
l'estorç constant que despleguen els
seus elements.

BIBLIOGRAFIA
GUIA DE LA VALL D'ARAN.—La se-

gona edició d'aquesta Guia acaba
de surtir de la impremta. Els molts
excursionistes i turistes que es de-
lien per posseir un exemplar d'a-
quell llibre interessantíssim del nos-
tre Juli Soler ja no hauran de re-
córrer ala edesiderata> dels llibrers
de segona mà.

Aquesta segona edició ha estat
alleugerida de tot el que havia en-
vellit í, en canvi, s'ha ampliat en el
que convenia i s'ha posat al dia en
tot allò que ha estat necessari per
tal de donar-li actualitat. Aquest
treball delicat ha estat fet a cura
dels nostres consocis senyors Albert
Oliveras i Lluís Estasen, els noms
dels quals ja són una garantia d'en-
cert. Així mateix, Albert Oliveras
ha croquítzat una carta detalladís-
sima pe] sistema de carenes a l'es-
cala i : ioo.000, la qual acompanya
el llibre.

La Guia de la Vall d'Aran de Juli
Soler, en aquesta segona edició, en-
cara reuneix una altra novetat. La
seva nomenclatura ha estat corre-
gida i establerta d'acord amb les
normes que acaba d'aprovar la Sec-
ció de Filologia de l'Institut d'Estu-

dis Catalans, pel nostre consoci
Dr. Joan Coromines, jove fi lòleg es-
pecialitzat en la llengua i nomen-
clatura araneses.

El llibre, dones, continua deguda
-ment la nova sèrie de Guies que té

en curs de publicació el CENTRE.

R. VIOLANT I SIMORRA.— Elabai-asió
del cànem i de la llana al Pallars.
—Amb dibuixos de Laívisa i Aysa.
Els nostres lectors coneixen prou

bé ]'interès descriptiu dels treballs
del nostre consoci senyor Violant
tocant al folklore del Pallars Sobirà.
Doncs bé, aquest volumet que ara
acaba de publicar ofereix un contin-
gut similar, però amb un interés
major, perquè pel primitivisme amb
qué s'han mantingut aquelles ma

-nufactures tèxtils a la Muntanya
pallaresa ens posa en contacte amb
els mitjans senzillíssims i enginyo-
sos de l'art del filat i del teixit. Els
dibuixos abundosos que acompa-
nyen el llibre acaben de fer veure
ciar la tècnica i els altres atuells
d'aquelles manufactures.

Un altre aspecte notable de l'úl-
tim treball del nostre consoci és la
gran riquesa de lèxic que aplega en
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les seves descripcions folklòriques.
Cerca amb insistència d'investigador
el nom de cada cosa i de cada acció
i l'intercala d'una manera justa en
les ressenyes o descripcions.

Realment, si, com ell diu en el
pròleg, a cada comarca hi hagués
qui, com l'autor d'aquest llibre, in-
ventariés en aquesta forma tot el
tresor racial del passat, a no tardar
Catalunya tindria registrades totes

les manifestacions folklòriques su-
pervivents, que corren molt risc de
perdre's, i podríem comptar amb un
Corpus magnític de les manifesta

-cions de la vida catalana en els
temps pretèrits. Bé és de desitjar
que l'exemple intelligent i meritís-
sim del senyor Violant sigui seguit,
amb la qual cosa prendrien de nou
una volada eficient els estudis folk-
lòrics de la nostra terra. —P. VILA.

NOTICIARI
ACCIDENT ALS PIRINEUS CENTRALS.

—El dia 13 (le juliol d'enguany, du
-rant el curs d'una excursió per la

regió del Balaitús, Miquel López,
Pau de Mato i Josep González Follat,
pertanyents a la S. E A. "Peñalara"
de Madrid, intentaren fer les crestes
de Costerrillou i del Diable, entre
el Balaitús i el Gabizo Cristal. Co-
mençaren per la primera, pujaren
per la xemeneia Carles Eduard,
seguiren per la Torre, agulla
d'Usell i Pic Central, on, segons
relació dels companys, en Miquel
López, per causa d'una pèrdua de
sentits i colapse, s'abismà rocs
avall i es deturà a cosa d'uns 300 m.
d'on va caure.

Els dos companys, fondament im-
pressionats per la desgràcia, que
els privava així mateix de l'única
corda que portava en López, es diri-
giren tot seguit a Piedrafita, on
s'ajuntaren amb els compan ys Fran-
cesc Pen yas Calvet i Carles Luque,
també de "Peñalara" que estaven al
refugi, i baixaren a Sallent de Galle-
go a donar l'alarma i organitzar els
socors necessaris.

El següent dia 14, marxá de Sa-
llent la caravana formada pels
quatre com panys, I'Eustaquio Urieta
i dos portadors del poble, a la re-
cerca del malaguanyat López. El
mal temps, que els acompanvá tot
el dia, els féu més difícil la feina
de trobar l'estimbat i recollir-lo. La
mort debia ésser instantània a causa
de la gran alçada de l'abisme. Amb

tota mena de dificultats el portaren
a Piedrafita i Sallent, on li fou do-
nada cristiana sepultura en presèn-
cia dels familiars, compays de "Pe-
ñalara" i un representant del nostre
CENTRE, que es trobà present.

Descansi en pan el muntanyenc
que en escrits seus expresiva la
voluntat de morir a la muntanya per
la muntanya.

VICENÇ LABARTA

EL COULOIR DE GAUBE.—El cèlebre
Couloir de Gaube, fins a la data, ha
estat assolit ja tres vegades, i per
caravanes franceses. La tercera,
amb un dia de diferència de la se-
gona. Això demostra la lluita que
desperta la muntanya a França.

L'EXPEDICIó ALEMANYA A L'HIMALAIA.
—Aquesta expedició, que hom creia
tindria probabilitat de reeixir, ha
ensopegat amb les inclemències dels
elements fins a l'extrem que han fet
impossible de continuar-la. Han des-
aparegut tres membres de l'expedi-
ció i no es tenien notícies del seu
cap Sr. Willi Merki d'ençà que iu-
tentà escalar el cim Nengeperbar.

Han topat amb gratis temporals
de neu i el fred era tan intens que
nombrosos guies han mort de pul-
monia.

Això passava durant el mes de
juliol.

UN ALTRI( RAID ALPí.—Llegint a la
revista SKI que el senyor L. Zwin-
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gelstein, el dia 9 de juny passat,
acabà tot sol un nou raid d'hivern,
que potser és encara més dur que el
que efectuà l'any passat, també sol,
i del qual en parla el món alpí. La
durada del raid ha estat de dos me-
sos i mig; ha suportat el senyor
Zwingelstein, com és de suposar to

-tes les inclemències i rigors de la
naturalesa alpina amb els perills de
consuetud.

El trajecte recorregut amb esquís,
és de 1.120 quilòmetres, amb un
total de 48.800 metres d'altitud. Els
pics assolits són 15 que passeu deis
4.000 metres, i un que passa deis
3 . 900 i no arriba als 4.000 (així ho fa
constar). Ha travessat, 44 colls o
passos practicables que oscillen els
3.000 i 4.000 m. i ha transitat per 84
geleres. El final del raid ha estat
l'ascensió al Mont Blanc, efectuada
també amb esquís, l'esmentat se-
nyor ha trobat en aquesta cursa, un
gruix de 20 cm. de neu fresca que li
permeté un bon comiat de la mun-
tanya.

MORT D'UN HISTORIADOR INS(GNR.-
Lluís Siret, celebrat i conegudíssim
prehistorista ha mort. Pot afirmar-
se que la prehistòria hispànica,
abans d'aquest arqueòleg, era poc
coneguda, especialment la de la
regió Sud-Est de la nostra penín-
sula. Fou en 188o, que l'exercici de
la seva professió, obligà Siret a esta-
blir-se en la regió minera d'Alme-
ria, que inicià les excavacions, cien-
tíficament realitzades, que tornaren
a la llum els testimonis d'una civi-
lització antiquíssima, comparable
ami) les coetànies de cinquanta anys
enrera.

Són coneguts els resultats deis
treballs portats a terme per Lluís
Siret, ami) la cooperació del seu
germà Enric. La publicació en 1887
de la monumental obra Les premié-
res áges du metal daus L'Espatrne,
assenyala un data importantíssima

en els estudis de Prehistòria Una
traducció castellana s'edità en la
nostra ciutat en 1900, fet real-
ment honrós per a Barcelona, va
unit amb el nom dels Germans Siret
guanyadors del premi Martorell en
el concurs quinquenal d'Arqueolo-
gia, fundat per 1'illustre barceloní
esmentat.

Donant un bellísim exemple de
generosa cavallerositat i agraïment,
Lluís Siret féu donació al Museu
d'Arqueologia de la nostra ciutat,
d'una riquíssima colecció d'exem-
plars, descoberts durant una cin-
quautena d'anys en les seves exca-
vacions en les coves de Los Milla-
res, Villaricos, Almizarque, etc.
Molts dels objectes pertanyen al
temps reculadíssinl de] Paleolític i
altres a les Edats del Paleo-eneolític
i Enòlio - hispànics.

La Gran obra que ha fet Lluís
Siret a la Prehistòria ha estat tam-
bé, molt profitosa per a Catalunya,
car la nostra prehistòria ha trobat
en els treballs del savi belga una
base ferma, i una orientació segura
per als estudis dels orígens de la
nostra primitiva cultura.

UN NOU SISTEMA DE LOCOMOCIó A
MUNTANYA ?— Llegim a La Alontaigne,
que Mr. Hubert Garrigue, de 1'Ob-
servatori del Pic du Midi, està efec-
tuant proves de locomoció combi-
nant el paracaigudes amb els esquís
o amb el trineu, tot aprofitant la
força del vent Es poden baixar
forts pendents i la velocitat fa obrir
el paracaigudes especial, el qual la
regula. Mr. Hubert vol arribar a fer
pujar el joc d'esquís, degudament
acondicionats per al cas com els
trineus, per pendents de 55° apro-
fitant el vent ascendent.

Ignorem, de moment, més detalls,
puix, com ja hem dit, es tracta no-
niés de proves i no es poden preci-
sar algunes suggerències que se'ns
acuden.

Redacció: carrer del Paradís, 10, pral. - Barcelona.- Telèfon 19385
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