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L'escalada al «Lloro» de Montserrat

D ESPRÉS de la nostra reeixida ascensió al Cavall Bernat, fi-
 xàrem tota l'atenció al monolit conegut pel gràfic nom de

«Lloro»; una roca molt atrevida que es troba al cap del torrent
que ha pres el seu nona, entre el Frare Encantat, el Bisbe i la
Monja, a la regió dels Frares Encantats.

El día 10 de maig, amb els amics Balaguer i Pere decidírem
fer el primer intent, amb un ànim molt distint del que teníem en
intentar el Cavall Bernat, car també estàvem assabentats de les di-
ficultats que podía presentar aquesta roca i que no eren gaire fa-
vorables, puix hoin deia que el «Lloro» fóra tant o més difícil que
el Cavall Bernat.

En ésser al collet que separa el Bisbe del Lloro, i punt d'origen
de l'escalada, ens el miràrem i poguérein experimentar una sen-
sació similar a la del Cavall Bernat, com si una veu que procedís
de la mateixa agulla, ens digués: «No hí pujareu, ni avui, i si hí
pugeu no serà sense gratis dificultats ».

En comprovar els obstacles seriosos que es presenten ja al bell
conienÇ de l'escalada, dicidírem pujar a la roca del Bisbe per tal
de veure bé el trajecte a seguir i ensems escrutar si hí havia pos-
sibilitats de fer-ho per algun altre lloc.

Després d'esmorzar al mateix caputxó del Bisbe i de fer-nos
càrrec per on podíem començar l'escalada, en descendim i comen-
cen els preparatius.
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A un metre aproximadament d'on comença l'escalada hi ha una
canal que queda tallada verticalment vers la carretera de Santa

Cecilia, la qual cosa fa que prenguem tota mena de precaucions
per a guanyar el primer tros de paret í situar-nos al repeu del mo-
nolit, on pugem tot el material necessari i un tronc per a poder

guanyar la balma que fa el replec que circumda la base del «Lloro»,

í on comença la veritable dificultat.
Situats en aquest repeu, la primera impressió és que els obsta-

cles no han d'ésser tan insuperables com ens crèiem; però aneni
del tot errats, car un cop collocat el tronc í polsat el terreny ens
donem compte que presenta sorpreses insospitades, perquè la roca
en petita balma í els pocs í arrodonits sortins no són gaire acolli-
dors. Nosaltres, però, no ens deixem dominar, i insistim . Tot el
nostre interès está en poder clavar algun clau per tal de tenir un
punt de suport, la qual cosa ens obliga a uns moviments rítmics
força compromesos, puix que, ultra la ínestabilitat del lloc, la roca

rebutja la nostra ferramenta í e] cansanci comença a fer-se sentir.

Per fí, un clau dels rodons s'ha fet una mica de pas cara avall,
però, mercès a la insistèncía dels cops de martell; el grimpaire repo-

sa una estona, encara que no amb la confiança que cal, puix a pocs
centímetres endíns el clau està balder, sense encaixar a la pedra i

cal estar a l'aguait per si surt del seu lloc .
Sempre atents als moviments el company escalador fa uns pas-

sos a l'esquerra que sembla el lloc més accessible; però no, la roca
enganya, per ací no es pas factible i si afegim el cansanci que cada
vegada és més intens, hom comprendrà la prudència de tornar

enrera; però, això ja es més compromès, tant, que en arribar al
tronc, extremadament causat i degut a la vibració de ]'última

branca del puntal al qual el grimpador está dempeus, fa una caí-
guda -prevista ja- que és retinguda convenientment per la corda

de seguretat que els companys retenen i queda penjat pel clau
abans esmentat.

Ara toca a un altre company intentar-ho; aquest puja pel mateix
camí fet per l'anterior i també ha de desistir. Qui sap si ha estat el

cansanci, la cosa que no l'ha deixat reeixir? Però no, és que la roca

és vertical del tot i té uns sortints tan mínims que obliguen a les
mans a un esforç extremat i, per tant, el natural desgast d'energies.
Convençuts, doncs, que per les pròpies forces no en Creuríem res,

ens limitem a intentar clavar claus.
Ara és el tercer, qui assajarà. Aquest, després de molta estona,

ha fet entrar un dels claus llargs, però no el suficient per posar-hi
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tota la confiança, no obstant, sembla bastant fort i es lliura a un
altre intent, i remunta fins a posar-se dempeus sobre el clau. El
treball és dur, el cansanci el venç i ha de tornar enrera. En el
descens, també una caiguda, que queda retinguda per l'extrem su-
perior de la soca suport, fa caure el segon clau.

Nosaltres, malgrat tot, no ens donem per vençuts i el com
-pany Busquets prova per darrera vegada.

LIu nou clau amb unes falquetes, s'apunta en el conglomerat
per a encaixar-lo bé a la roca. A les dues de la tarda decidim sus-
pendre l'escalada fins el proper diumenge. Hem estat quatre hores
per a pujar cinc inetres i clavar dos claus.

El diumenge següent, dia 17, els mateixos companys fem el
segon intent. Sortim el dissabte a la tarda per tal d'estar ben des-
cansats í guanyar temps.

En ésser a la carretera, passat Santa Cecília, quan ja es distin
-geixen perfectament el Frare Encantat, el Lloro i el Bisbe, ens donem

compte d'unes figuretes que es mouen al cim d'aquest darrer. Això
ens intriga; qui serà?

Quan som a la meitat del torrent del «Lloro», ja sentina veus i
tant com ens és possible augmentem el pas. En trobar-nos al collet
sortim de dubtes; són uns companys de Manresa que treballen des
de les sis del matí per posar un tronc, molt niés llarg i més ferri
que el nostre, al repeu del monolit, on comença la balma, per faci-
litar-los la feina d'assolir al ciris.

No ens toca altre remei que conformar-nos amb la nostra sort
i esperar que els companys en surtin airosos o desisteixin de
l'intent degut a les seves dificultats reinarcables.

A les dotze del mig dia ens conviden a provar fortuna. Ells
abandonen per considerar -ho una temeritat.

Nosaltres, malgrat tot, no som d'aquesta opinió, ho considerem
factible, si bé difícil, i ens lliurem a l'intent per segona vegada.
Aprofitem, per no perdre temps, les cordes posades fins al repeu
pels manresans, on instal.lem tot el nostre material i comencem de
bell nou. Ens enfilem pel tronc posat pels companys de Manresa,
que dóna la seguretat màxima, car está molt ben col-locat í es-
tacat, i som un altre cop a la paret. Un estudi de la situació, per a
fer una esqueneta i així el grimpaire de sota, en Pere, podrá estar
relativament ben emplaçat al tronc i el tercer, en Balaguer, des de
baix, tindrà cura de la corda del primer. Aquest, el que subscriu,
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está ara damunt les espatlles de] segon í amb molta precaució re-
munta fins a un sortint.

Des d'aquí es fa difícil de continuar perquè no pot comptar amb
l'ajut d'en Pere, que está dos metres més avall; les marcs comencen
a no tenir la força necessària i cal tornar enrera, amb molta pre-
caució, al lloc on es troba en Pere el qual l'ajuda a descendir fins
a colocar -se bé al tronc.

A continuació ho intenten els altres dos companys, un després
de l'altre. Com que fa estona que plovisqueja, en Balaguer es limita
a assegurar un clau rodó, fet expressament per a aquesta escalada,
d'uns 8 cros. de llarg per 10 min. de gruix, amb l'anella separada,
el qual servirá per a lligar el tronc per la seva banda alta.

A les dues de la tarda comença a ploure de debò i decidim
deixar l'ascensió per al diumenge proper.

Sorn al tercer intent. És el 24 de maig. El dia es presenta immi-
llorable í nosaltres ens semtim a to amb la bonança del dia.

Ens trobem altre cop al replanet del «Lloro»; cada un dels tres
companys está posseït de tot el que cal per a sortir airosos d'una
empresa com aquella: moral, bon humor, preparació física í, so-
bretot, moltes ganes que sigui aquesta l'ascensió definitiva.

Com que durant la setmana anterior hem estudiat la manera de
guanyar el tros que ens manca per a arribar a la canaleta que
deriva del pi solitari ; guardià del caparró del «Lloro», tot seguit
entrem en acció.

Mentre en Pere i en Balaguer subjecten bé el tronc per la banda
alta al clau clavat en l'intent anterior perquè no tinguí moviment,
l'altre company fa una anella de filferro en una altra branca, ta-
llada expresament per a empiular-la al tronc suport, el qual ja està
ben fermat a la paret, per poder-hi posar un mosquetó i fer un punt
de seguretat.

Un cop enllestits aquests preparatius, ens disposen a fer ús del

nostre enginy per a poder subjectar bé l'extrem de la improvisada
escala.

Un dels grimpaires puja fins al final del primer tram, í ben as-

segurat pels altres comença a fer el treball que ens ha de donar la
victòria. Amb una eina fa tall a cantó i cantó en una presa arro-
donida í prou forta per a sostenir tot el pes d'una persona, fins a

er un séc anib dos o tres volts de filferro í passar-hi una anella

fper a subjectar-hi l'altre tronc. Enllestit ja això comença a desen-
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cadenar-se una tempesta d'aigua i calamarsa la qual cosa ens
obliga a posar-nos en la petita balena del replec del «Lloro».

Així estiguérem durant més de dues hores, aguantant les rau
-xades de pluja i pedra, llamps i trons, fins que no poguérem més i

ens decidírem a baixar al coll per tal de buscar millor refugi.
Decididament, no estàveni pas gens de sort. Imagineu-vos,

després de l'interès amb qué hi havíem treballat, l'efecte que ens
produí la notícia que un connpany de la nostra entitat, juntament
amb un altre, sortia cona d'amagat el dijous d'aquella mateixa set-
mana cap a Montserrat amb el propòsit d'escalar el nostre monolít
de preferència. Això ens posà de mal humor, puix que sabíem en
quines condicions havíem deixat la paret i també coneixíem el
company. Teníem la convicció de vèncer la roca de] «Lloro», i per
aquest motiu ens disgustà la facècia,feta en aquelles circumstàncies.

Uns dies inés tard llegíem en la premsa que el «Lloro» havia
estat escalat per primera vegada.

Però tot això no fou prou per a fer-nos desistir de la nostra
idea, i el dia 11 de Juny, diada del Corpus, feiem, els mateixos que
l'havíem iniciada, l'escalada definitiva.

Altra vegada ens trobem sobre el replanet i ens disposen a co-
mençar de nou.

El primer grimpaire, que és el que signa, és ja a l'extrem del
tronc, però per a sortir-ne necessita l'ajut d'un company; la corda
d'aquell és assegurada pel mosquetó posat a l'anella del tronc final,
í la d'en Pere és mantinguda per una branca del niateix tronc. As-
segurats ja, el primer comença a enfilar-se per la roca, la qual cosa
és molt difícil, car ens trobem al tros més dret amb les preses peti-
tes i rodones, però a uns cinc metres més amunt, hi ha unes preses
grosses i segures les quals ens animen en la nostra tasca. Cal fer
parada per a estudiar el terreny, puix les preses hi són escasses i,
d'altra banda, la impressió d'alçada, que és imponent, ens obliga
a prendre les màximes precaucions; uns metres més, i som a les
preses bones. La distància que ens separa, que comença a ésser
considerable i sempre un perill, ens exigeix a cercar un bon suport
de clau, la qual cosa podem fer sense cap dificultat i amb molta

alegria; primerament hom tanteja un crostó de pedres adherit, que
no és prou fort per a aguantar una sotregada en cas de caiguda,
ni com a punt de repòs; una mica inés amunt, ]'escletxa admet un
clau dels rodons, el qual, convenientment entrat, permet afermar -
s'hi tot el temps que calgui.

Després d'un petit repòs, el capdavanter torna a pujar. Ara,
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precisament, ha de fer ús com a presa de mà i després de peu,
d'allò que anteriorment no hi havía tingut prou confiança per a
clavar-hi un clau, per por de fer caure tot el crostonat de pedres;
però el ritme juga aquí el paper essencial i al cap de pocs moments
ja és a l'entrada inferior de la primera canaleta, o sigui, la més
curta. Aquesta es presenta molt factible a pesar d'unes petites di-
ficultats per a entrar-hi, i soni al final de la canaleta, on hi ha un
gros ferro clavat ben segur pel company que se'ns anticipà, Josep
Costa, el qual, l'usà per a donar als músculs el repòs necessari.

Ara és en Pere qui remunta fins al clau clavat pel capdavanter,
a fi de donar a les cordes la deguda suavitat perquè no trabin l'a-
vanç preliminar.

Aquest, doncs, remunta amb la corda que ja hi ha passada pel
mosquetó primer i assegurada pel capdavanter, fíus al primer clau,
ou s'assegura amb la corda pròpia que sosté amatent en Balaguer.

Un cop ben penjat el segon, el primer deixa la canaleta í fa un
pas de flanc per passar a l'altra canal que dóna a l'arbre solitari.

Ficat dintre la canal puja uns quants metres fins a un forat de
la canaleta inferior, on assegura la corda. Les dificultats dismi-
nueixen de mica en mica í al cap de pocs moments el capdavanter
arriba al pi, on es pot dir que l'escalada total és guanyada.

Als breus moments els altres companys es reuneixen amb aquell
i a la una i divuit minuts, després d'una hora í trenta minuts
d'escalada, sis braços es lliguen damunt la testa de la roca del
«Lloro»; després el descens ]'efectuem amb dues cordes de 35
metres cada una, que nusades í passades per la soca del pi ofereix
el rapel directe fins al replanet.

Des del replanet fem una altra doblada de corda d'uns 15 me-
tres que posa fi a la nostra interessant ascensió.

JOSEP Boix

L'expedició francesa a 1'Hímalaía

LALPINISME francès, representat per alguns dels seus millors
elements, es disposa a prendre part activa en la gran pales-

tra que per a les nacions capdavanteres en el muntanyisme mun-

dial representa la gran cordillera de l'Himalaia. Quan aquestes
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ratlles vegin la llum es trobarà ja fent via vers l'Índia llunyana un
grapat d'homes empesos per la noble fretura de plantar el pavelló
de llur nació dalt l'orgullosa testa d'un dels superbs gegants que
formen l'anomenat «sostre del món ». És considerant la simpatía
que en nosaltres, catalans, deu desvetllar l'esforç d'uns veïns amb
els quals tantes afinitats ens uneixen, que hem estimat d'interès
divulgar en forma breu i compendiada, algunes de les principals
característíques que presenta una gesta tan considerable.

La cadena de 1'Himalaia forma part del gegantesc plegament
muntanyós, gairebé ininterromput, que travessa tot el continent
asiàtic, des de la Birmània i la Xina, a l'Est, fins a les regions de
l'Afganístà i el Turquestà Rus, a l'Oest. No obstant, s'acostuma a
reservar la denominació de «Himalaía» per a la part central de la
cadena, compresa entre els rius Bramaputra i Indus, i la qual no
gens menys acusa una extensió de prop de 2.500 kms.

L'enorme serralada serveix de barrera natural entre les baixes
planúries de l'Índia, ardents i d'exuberant vegetació, i les immen-
ses extensions, àrides í desèrtiques dels grans planells del Tíbet,
l'alçària mitja del qual ateny els 4.000 m.

Semblant contrast és degut essencialment al fet que l'Himalaia
atura i condensa la humitat que els vents condueixen des de l'O-
ceà Índic, particularment en arribar l'estiu, época en què es pro-
dueix de forma regular el fenomen conegut per «monsó». Aquest
vent, típic de les regions himalaianes, porta aparellades enormes
precipitacions de neu í pluges, i constitueix el més terrible adver-
sari dels exploradors de la serralada. La seva influència pertor-
badora decreix, però, en apropar-se a l'Oest. És per això que
en els massissos del Garwal, del Nanga Parbat o del Karakorüm
els efectes del nionsó es fan menys sensibles que en els grups
del Kangchendzónga o de l'Everest, en els quals aquell comença
més aviat.

Malgrat això, i fins i tot en aquelles regions on apareix com
relativament benigne, la sola presència del nionsó impedeix gene-
ralment que les ascensions a l'alta muntanya siguin intentades al
cor de l'estiu. Els únics períodes favorables, excessivament curts,
són, doncs, els mesos de maig - o de juny a l'oest - i octubre.
Si hom considera que durant el mes d'abril els itineraris d'ac-
cés es troben encara entorpits per les neus, es formarà una
primera idea de les dificultats que comporta l'organització d'una
expedició.

Un altre dels nombrosos obstacles que s'oposen a la realitza-



300	 BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

ció deis projectes forjats per exploradors í alpinistas és la compli-
cada organització política deis territoris on està enclavat l i4ima-
laía. Al nord, el Tibet concedeix o denega les autoritzacions recol-
zant-se en consideracions d'ordre polític o religiós, difícils de pre-
veure a l'avançada. Al sud, els països indis apareixen dividits en
gran nombre d'Estats; uns sotmesos a la sobirania británica, d'al-
tres independents i rigorosament ínterdíts a les expedicions euro-
pees. En aquest darrer cas es troba el Buthan a l'est, i el Nepal, al
centre de la cadena. Pel que respecta al Nepal, el fet de circumdar
una extensió fronterera de prop de 900 kms. explica a bastament
perquè immenses contrades muntanyoses en pie cor de l'Hima-
laia, resten encara del tot inexplorades, per bé que comprenguin
alguns deis més enlairats cims de la cadena.

En planejar-se els objectius de l'expedició francesa, el Comité
nomenat a l'efecte ha hagut de tenir en compte ultra les caracte-
rístiques tècniques, altres factors que podríem anomenar de ca-
ràcter diploinàtic. No hi ha pas dubte que la idea de l'Himalaia, va
íntimament lligada amb el Mont Everest, conegut pels tibetans
amb la denominació de Chorro-Lungmo, o «deessa mare de totes
les muntanyes », í, per tant, sembla que també els francesos hau-
rien d'adreçar llurs esforços a la conquesta del punt culminant del
nostre univers.

Malauradament per a la noble ambició dels nostres veïns, s'és
establerta a i'Himalaia una mena de tradició gairebé cavalleresca,
segons la qual ha de reservar-se la conquesta definitiva de cada
cim a la nació que més sacrificis ha portat a terme amb tal objectiu.
Aíxí resulta que l'Everest és terreny privat deis anglesos, en aten-
ció a les cinc expedicions que hi han fet, en una de les quals,
l'efectuada l'any 1924, desaparegueren els alpinistes Mallory í
Irvine, vistos per darrera vegada en una alçària de 8.604 metres,
quan progressaven resoltainent vers el cim.

Així mateix, el Nanga-Parbat, un altre deis cimals depassant
els 8.000 ni. que sembla oferir possibilitats d'accés, es considera
en l'actualitat cona a reservat a les expedicions alemanyes, les
quals hi han estat molt a prop del triomf, particularment en el
tràgic intent del 1934, en el qual moriren d'esgotament i de fred els
excel.lents alpinistes Wíeland, Welzenbach i Merkl, cap de l'expe-
dició, a niés de set porteurs indígenes. Fou també en aquest pic on
desaparegué el famós alpinista anglès, vencedor del Grepon i

altres sensacionals «primeres» d'aquells temps de final de segle,
A. F. Mummery, un deis pioneers de l'escalada pròpiament dita.
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Descartats els dos cims exposats restaven encara un sens fi de
titans que oferien el repte de llur ancestral inaccessibilitat als
grimpadors francesos. Successivament foren eliminats... damunt

el paper, per raons de dificultat pura o de simple allunyament, el
Kangchendzónga (8.603 m.), el segon cimal del món, el Makalu, veí
de l'Everest, el Lhotse (8.500 m.), cinc Sur del mateix Everest,
Cho-Oyn (8.155 in.) també en el veïnatge del Chomo-Lungmo, Go-
sainthan, Pic Anòniin XXX, Morshíadi, Dalaghiri, tots grans cims
de la cadena nepalesa que a més d'ésser totalment desconeguts
són difícilment abordables per raons polítiques, etc.

Consegüentment, í de forma natural, l'atenció de l'expedició
francesa fou fixada damunt el gran massís de Karakorüm, que és,
d'altra banda, el més bell de tots els sectors hinialaians i, tal ve-
gada, el grup de muntanyes més grandiós de tota la terra, opi-
nió que compartirà amb nosaltres, a no dubtar, tot aquell que
hagi admirat en fotografia, que és malauradament l'única visió al
nostre abast, la fantàstica Torre de Mustagh (7.273 ni.), el Pic de
la Mitra (6.235), K. 2, o Chogorí (8.591) el Paiju i les seves catedrals
de roca, etc. (1).

Dels quatre cims de 8.000 m. que enclou el sistema de Karako-
rüm n'han estat rebutjats dos pel Comité de l'expedició, el K. 2 o
Chogorí i el Gasherbrum, ambdós d'inaccessible aparença. Resta-
ven el Broad Peak i el Hidden Peak (8.068 in.). Sembla que totes
les preferències es decanten per aquesta darrera muntanya, però
és el cap de l'expedició qui, damunt el terreny, hi dirà la darrera
paraula. Hi ha un altre cien, el Rakaposhi (7.790 ni.) que és també
objecte de l'atenció francesa, però per a atacar-lo cal posseir una
autorització especial, que encara no ha estat atorgada.

Essent aquesta la primera expedició francesa a 1'Himalaia no
calia comptar amb l'experiència personal de cap dels seus inte-
grants. Hom s'ha limitat, doncs, a inspirar-se enterament en els
procediments emprats per expedicions d'altres països. Campament
de base als 4.000 metres, damunt la gelera, i una desena de cam-
paments d'altura, degudament escalonats en forma que des del
darrer pugui ésser intentat l'assalt final pels alpinistes que es tro-
bin en millors condicions físiques.

Els grimpadors operaran en cordades de dos, seguida cada
una, quan sigui possible, per una altra cordada que tinguí cura
del seu avituallament i de prestar-li tot l'ajut eventual que pu-

(1) Vegeu La Montagne, febrer del 1936 i Meine Berge de Lluís Trenker.
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guí precisar, í que la reemplaçarà en la capdavantera en cas
de desfeta.

Es prescindirà d'emprar l'oxigen, amb excepció de l'ús mè-
dic d'aquest gas, i s'estudia que el campament de base estigui
en continu contacte per T. S. F. amb l'estació telegràfica indiana.
Els infinits detalls que porta aparellats una expedició d'aquesta
mena han estat curosament analitzats í hom compta amb què tot
està al seu punt.

Laboriosa ha resultat la designació dels membres de l'expedi-
ció, car a les dificultats d'una tria escrupolosa s'ha unit la circums-
tància de resultar impossible a alguns dels designats de desplaçar

-se sis mesos fora de França i abandonar llurs habituals ocupa-
cions. Finalment, i després de tenir en compte un seguit de factors
físics i morals que es requereixen per a un semblant intent s'ha
efectuat la selecció definitiva, i han resultat designats els següents
senyors: Henri de Ségogne, com a cap de l'expedició. President del
Grup d'Alta Muntanya, membre del Consell Directiu del C. A. F.,
posseeix tota l'autoritat precisa per a exercir unes prerrogatives
tan delicades i plenes de responsabilitat.

El Doctor Jean Arlaud, de Toulouse, prou conegut a casa nos-
tra i que n'ha estat hoste diverses vegades, secretari general de la
Secció dels Pireneus Centrals i president de la Federació Pirenen-
ca d'Esquí, ha estat escollit com a metge de l'expedició, sense que
això prejutgi que en cas necessari pugui participar a les opera-
cíons d'alta muntanya.

Marcel Ichac, que uneix a la seva especialització en • films de
muntanya la garantia d'ésser un excellent alpinista, será el cineas-
ta de l'expedició.

Com a alpinistes especialment designats per a integrar les cor-
dades d'assalt, figuren: Jean Carie, metge també i esquiador de
gran classe; Louis Neltner, professor de geologia, será el geòleg i
cartògraf de l'expedició; Jean Charignon, realitzador de diverses
«primeres» el 1936, serà ensems el botànic de la colla; Pierre Allain
protagonista d'algunes gestes veritablement sensacionals les quals,
com la primera escalada a la paret Nord dels Drus, l'han collo

-cat en primer terme entre els escaladors francesos, exercirà també
d'expert en material; Jean Leínínger, company habitual d'Allain
en les seves grans «primeres », formará amb aquest una cordada
excepcionalment forta i homogènia. Jean Deudon, un dels millors
alpinistes del moment i darrer integrant de l'expedició, ha format
part junt amb Neltner d'una recent expedició al Caucàs, i ha tingut
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ocasió de familiaritzar-se amb les condicions en què deu efectuar-
se una expedició llunyana i amb el sojorn prolongat en un campa-
ment d'altura. Una abstenció sensible per al C. A. F. ha estat la
d'Armand Charlet, el gran guia de Chamonix, al qual ocupacions
particulars han privat de sortir de França.

Aquesta és la gran oportunitat perquè l'alpinisme francès con-
firmi la classe internacional que sembla haver-se guanyat després
d'un seguit de victòries esclatants. No dubtem pas que l'expedició
francesa assolirà l'objectiu cobejat, i que collocarà la seva senye-
ra al coslat de les dels anglesos, alemanys, italians, suïssos, i altres
grans conqueridors deis cims cabdals del nostre Univers. En tan
noble intent es veuran acompanyats per l'estímul dels que a la
veïna nació estimen la Pàtria i la muntanya, i per la simpatia
de tots els qui, sense ésser francesos, considerein en certa for-
ma cona a propi l'esforç dut a terme per una eollectivitat munta

-nyenca amb la qual tants llaços ens uneixen d'un a l'altre cos-
tat del Píreneu.

Trad. i arranjament de J. TOLDRÀ I ESTEVA

E x c u r s í ó a E í v í s s a

Entrada a Eivissa

ENS feia molta illusió tenir l'avinentesa de visitar ]'illa d'Eivis-
sa. La lectura d'una excursió realitzada ara fa 21 anys, per

dos amics, socis del CENTRE, ens posà la niel a la boca; per tal
com d'aquesta lectura es desprèn una ímpressió d'exotisme i de
país verge, capaç d'engrescar qualsevol excursionista.

Aleshores, l'illa d'Eivissa estava molt allunyada dels catalans;
materialment i espiritualment. Anar-hi representava un esforç
bastant agosarat. Només hi anaven alguns excursionistes d'em-
penta, pocs viatjants de comerç i els funcionaris en compliment
del deure.

Quan escaigué el moment d'empendre el viatge trobàrem moltes
facilitats. D'antuvi això ens alarmà una mica. Altrament, d'un
quant de temps ençà s'han publicat algunes impressions pinto-
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resques d'aquesta illa, barrejades amb certa quantitat d'ironies i
d'extravagàncies, i a través d'exageracions í alguns atreviments.
Temíein trobar-hi un relaxament dels costums típics del país, male-
jats í estrafets tal vegada a través d'un modernisme exagerat,
portat aquí pels estrangers i desplegat amb l'ajut premeditat de
gairebé tota mena de turistes.

El cas és que poguérem realitzar el viatge anib relativa como-
ditat. Cada setmana surt un vaixell directe de Barcelona a l'illa, i
la mateixa setmana está de retorn. De Palma de Mallorca a Eivissa
surten vaixells més sovint. Per la nostra combinació preferírem
passar per l'illa de Mallorca. Al mateix temps tinguérem l'avinen-
tesa de visitar una altra vegada aquesta illa, amb les noves illumi-
nacions de les coves del Drac. És impossible descriure anib poques
paraules la impressió que ens produí la disposició apoteòsica i
fantástica d'aquestes illumínacions, amenitzades amb un selecte
concert de música clàssica en el grandiós amfiteatre del llac sub-
terrani, í a través de canviaments de clarors í Llums i harmonies
en admirable consorci.

Acomboiats dintre el vaixell Ciudad de Ibiza, sortírem de Ma-
llorca. Uns amics ens assabentaren que en aquest trajecte es ma-
reja mitja humanitat, si la mar es desentén dels passatgers. Cal
prendre precaucions. Els corrents marítims que es travessen són
violents i fan brandar el vaixell com una barqueta de joguina.

L'hora migdial de la sortida ens permeté de contemplar la mag-
nífica visió de la ciutat de Palma, enlairada en un turó amb la
Catedral al cim i emmirallada a la superfície de la mar. D'una niar
blava per excellència, i tan plana dintre del port que ni el trafi-
quejar de les barcasses gosa de fer-la moure, com si pretengués
evitar el fimbrejar dels pinacles gòtics que s'hi emmirallen allar-
gassats.

L'aspecte d'aquesta mar ens feia confiar en un viatge deliciós.
Però, tot d'una anà encabritant -se, i vet aquí els passatgers fent
els possibles per evitar les fatals conseqüències. Alguns es cargo-

laven i perdien la serenitat, i també el color. Aviat es sentiren

udols. Certs indrets del vaixell s'omplien dels sucs inevitables. Ja
ho deien els mariners; -és molt casual gaudir de bona mar durant

aquest trajecte. -
La sort que és curt. Només dura sis hores. Menys podría durar

aquesta travessia, si la companyia navílera monopolitzadora mi-

llorés el servei, la qual cosa fóra en benefici del públic i de 1'aug-

ment de tràfic i, per tant, de la mateixa Companyia.
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En trobar-nos a les envistes de l'illa d'Eivissa els passatgers

fati el cor fort. Les ganes de sortir del tràngol fa córrer la imagi-

nació més de pressa que les sagetes del rellotge. Tothom pretenia
veure l'illa; però, la boira baixa no permetia de llucar-la amb co-
moditat í es presentava dubtosa. La vaguetat de la silueta turmen-
tava el nostre desig.

El vaixell, lentament, anava acostant -se a terra. Ja la velem
ben clarament. Passem per davant el far de l'illa Tagomago, i ens
atansem més al far Lebrell. Tot d'una apareix el far d'Eivissa. En
els vessants propers van sortint infinitat de taques blanques dis-
seminades damunt d'una catifa de verd, ennegrit pel contrallum i
difumat per la boira, que es resisteix a estripar el seu mantell
bastant espès. En una tarda de sol, aquest paisatge deu ésser bonic
de debò. Ens trobàvem davant el poblat de Santa Eulàlia.

A les sis de la tarda entràvem al port de la ciutat d'Eivissa. Les
fúries de la niar havien deixat de batre el vaixell, que anava avan-
çant lentament damunt d'una superfície d'argent. Sembla que la
niar s'enxiqueix davant d'aquesta ciutat, situada en graonades al
pendent d'un turó avançat, com si estigués damunt d'una bacína
de plata.

En realitat, Eivissa és una ciutat petita. Les cases semblen de
pessebre, i blanques com si fossin fetes de grapats de neu. Les
teulades s'enfilen compactes cap al cim, cobert per l'antic castell i
la silueta quadrangular del campanar de la Catedral. El conjunt
s'emmiralla en el grandiós espill de la mar; d'una mar que sembla
que s'acabi a la boca del port, i que no gosa moure's per por de
trencar el silenci de la urbs.

Del vaixell estant hom ho veu tot proporcionat. L'església, el
castell, els campanars, els edificis públics, les cases particulars,

els molls, les muralles... Res no desentona. Fins els vaixells dels
voltants ens sernblen minúsculs. El Ciudad de Ibiza, amb el qual
acabàvem de fer el viatge, ens convencem que és una barraqueta
flotant, quan ens havíem fet la illusió que era un vaixell de ca-
tegoria.

Formiguejant pels molls esperava una multitud encuriosida. Se-

gurament hi havia la meitat de la gent del poble i tots els forasters.
Aquí, és una bona avinentesa passar l'estona als molls tot esperant
l'arribada dels pasatgers. Al cap i a la fi, això no succeeix gaire

sovint a Eivissa. Altrament, els eivissencs no tenen altres estacions

que les marítimes, puix és un país sense trens.
Aquesta multitud atapeïda, pacient i badoc seguia curosament
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les maniobres del vaixell. La lentitud de l'operació d'amarrar ens

permeté de contemplar la barreja humana del nostre davant, entre
la qual es velen bellugar algunes pancartes amb anuncis d'hotels.
Ens digueren que allò era un cosmopolitisme procedent de tots els
recons del món, i que dintre d'aquest cosmopolitisme hi havia gui-
llats, indiferents, tèrbols, viciosos, malalts, fracassats i massa bons.
Tal vegada cerquen aquí el benestar perdut, el somniar amb les
dolceses de la vida, el pintar la naturalesa amb tots els colors u na

-gínables, i, per damunt de tot, el viure a través d'una mandra
eterna i d'un somriure inacabable.

Quan desembarcàrem a Palma de Mallorca, la policia exigí als
passatgers els documents d'identitat. En desembarcar a Eivissa res
d'això; tothom sortí del vaixell sense cap destorb. Aquí noinés
tenen un individu de la secreta, que sosté aquest títol per tot el dia
de l'arribada. L'endemà, és conegut de tothom. De l'illa d'Eivissa

cap malfactor no pot escapar, i hom hi viu tranquil.
Als molls saludàrem alguns amics. La multitud anà aclarint -se

pausadament, i tal vegada decepcionada per haver-se acabat massa
aviat l'atracció i l'entreteniment. Aleshores, ens adonàrem dels
nostres bagatges. Foren carregats a un carretó, i nosaltres darrera
d'ell cap a l'Hotel; un bon hotel, tanmateix, emplaçat a la vila
baixa, on sembla viure, ben apaixída, tota la part diguem-ne euro-
pea de la població eivissenca, i on es van bastint edificis de quatre
pisos, en contrast amb les cases baixes de la vila alta.

A l'hotel trobàrem pocs passatgers. Per Setmana Santa gairebé
estava ple. Hl havia molts catalans. —Vénen per reposar, veritat?-
Ens diu el chief. —Tant de bo- responguérem. Som excursionistes
i volem seguir l'illa de dalt a baix i per tots indrets. Temíem que
els dies destínats a aquesta excursió foren insuficients. Estàvem
sotmesos fatalment a un temps prèvíament determinat, que empeny
les hores sense contemplacions.

Aquesta força ineludible ens ha fet recórrer l'illa d'Eivissa amb
cert apressament.

Impressions de la capital d'Eivissa

Un agradós silenci matinal motivà una mica de retard en

pretendre comerçar la visita a la ciutat d'Eivissa. I això que el
nostre estatge s'escau a la part de més trasbals ciutadà; davant
mateix de les parades dels autoòmnibus que tot el dia carreguen
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i descarreguen passatgers, provínents de tots els indrets de l'illa.
El llibreter Ramon, ens proporcionà un mapa de la població,

í tres monografies històriques, publicades suara pel canonge eivis-
senc Isidor Macabich i Llobet. Amb aquesta literatura, i amb l'ajut
molt agraït d'un excellent català, eívissenc de mig any ençà, do-
nàrem les primeres petjades pels carrers baixos de la vila nova,

que comencen arran de la mar i s'aturen davant les inuralles.
En aquests carrers de tipus modern, de cases sense feso-

m ia pròpiament eivissenca í plans com el palmell de la mà hi
ha installats els comerços, el barri de la bomba, el passeig de
Vara del Rei amb el monument a aquest militar eivissenc í l'an-
tic barri de pescadors conegut amb el nom popular i castellanitzat
La Peña.

Aquesta part de la població és poc interessant per a l'excur-
sionista. Més aviat convé al turista que cerca entreteniments,
Davant el mercat comença la pujada que mena al portal d'accés
a la part vella de la ciutat, dintre de la qual s'escau tot l'histo-
rial d'Eivissa.

La construcció primitiva d'aquesta ciutat recolza en l'exis-
tència d'un port ben abrigat i en les excellents condicions defen-
sives. Les inuralles, altíssimes, estan ben conservades, i no és
fàcil fer-les desaparèixer, perquè moltes cases hi recolzen els fo-
naments. Protegeixen tot el recinte de la ciutat vella, edificada da-
munt de graons cavats en pendents pedregosos que lluiten per
aconseguir el cim.

Aquestes muralles foren començades per ordre de Carles I,
l'any 1558, i acabades vint-i-set anys després. Així ho indica una
inscripció de la porta principal anomenada de les Taules. L'arqui-
tectura d'aquest portal, espaiós i ornamentat amb entaulament,
arquitrau, encoíxínats í llindes s'adiu perfectament a l'època de
construcció. Té forma d'arc de punt rodó amb grans dovelles,
damunt del qual hi ha un grandiós escut reial. A cada brancal
s'obre un nínxol, ocupats per dues estàtues romanes de tamany
natural, fetes de marbre de Carrara. Foren trobades a Eivissa
durant la construcció de les muralles. Representen un guerrer togat
i tunicat, í una deessa. Ambdues estan decapitades i sense braços.

Una altra estàtua de marbre, també de procedència romana i
sense cap ni braços, ocupa un nínxol obert exprofés en el mur de
l'interior d'un segon portal, que completa el de les Taules, a través
del qual s'entra a la ciutat vella d'Eivissa.

El conjunt d'aquesta part de la població forma un recinte mu-
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rallat, on les cases, d'aspecte muslí i severament emblanquinades,
estan atapeïdes en carrers estrets, costeruts, voltats de pregona
solitud i ben assolellats. Dintre d'aquests carrers es troben les
cases senyorials de propietaris rurals, entre les quals cal citar
l'antic casal de Laudes, que ostenta un elegant finestral gòtic de
marbre damunt la porta dovellada. També s'hi troba la capelleta
que recorda l'indret per on penetraren els cristians l'any 1235; el
convent de les Agustines, l'església del qual conté un retaule barroc
magnífic; l'antic casa] dels Balanzat, la Casa consistorial, el Semi-
nari i d'altres edificis que recorden l'època florent de l'Eivissa
cristiana.

L'indret rnés elevat de la població està ocupat pel castell. La
seva arquitectura ha sofert moltes transformacions. Fou baluard
inexpugnable en els temps històrics de lluites guerreres; mentre
avui, desarmat com està, sosté el prestigi de les èpoques pretèrites
amb una migrada guarnició militar í l'arxiu de la ciutat. A la part
del darrera, de cara al Puig dels Molins, hi ha una porta dovellada,
surmuntada per un escut d'Aragó amb corona reía].

Per un pendent curt, però pronunciat, es baixa a la Catedral
davant la porta principal de la qual s'estén una placeta voltada
pel Museu Arqueològic, el Palau Bisbal, la Cúria í un magnífic
mirador vers la ciutat d'Eivissa, amb la mar allargassada als
seus peus.

La Catedral, amb el campanar quadrat de factura primitiva,
s'asseu damunt les ruines dels temples aixecats per les diferents
generacions que han dominat l'illa. Els fenicis foren els primers
d'aixecar-hi el seu temple, seguiren els grecs, els romans i els
àrabs. Sobre les ruïnes de la mesquita, els conqueridors cristians
alçaren un temple l'any 1235, del gotícisme del qual només resten
vestigis a la sagristia, arxiu parroquial i campanar.

La reedificació d'agaest temple, esdevingut petit, produí una
construcció del renaixement, d'escàs mèrit artístic (segle xvu).
Algunes lloses sepulcrals esteses a la nau central i única, conser-
ven el record de les famílies Balanzat, Arabi, Tur, Llobet, Fran-
colí..., catalanes i aragoneses que intervingueren en la Reconquista
de l'illa, esdevinguda ara fa 700 anys. Enguany, la ciutat d'Eivissa
commemora aquest esdeveniment amb grans festes populars i es-
caients funcions religioses. Un tabernacle d'argent í alguns frag-
ments de retaules gòtics, palesen la riquesa que gaudí el primer
temple cristià d'Eivissa.

La Cúria, enfront de la Catedral, és un bonic i reduït edifici
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d'estil gòtic florit. Damunt la porta d'accés hi ha l'escut de Ca-
talunya.

L'obra cabdal dels eivissencs és la fundació del museu Arqueo-
lògic. El canonge Macabich, en una de les seves monografies indica
que inícíalment aquest museu no tingué caràcter oficial. Fou fundat

l'any 1903 amb l'esforç del patriotisme de la Societat Arqueològica
Ebusitana. L'any 1907 passà a l'Estat espanyol sota el compromís
de pernlanèixer sempre a l'illa.

El formen dues dependències destinades a exposició d'objectes,
i una altra per a oficines i documents. És un Museu integrat per
troballes procedents exclusivament de les illes Pitiuses (Formentera
í Eivissa) i el seu litoral. Des de les més orígínals estatuetes, vasos,
essenciers de vidre, ceràmica í altres objectes de mèrit arqueològic
incalculable, firals a les àmfores que els pescadors del bou extreuen
del fons de la mar, tot és trobat principalment a l'illa Plana, Cova
Cuíram, Necròpolis del Puig dels Molins, voltants de Sant Antoni
i en altres excavacions afortunades realitzades en diferents indrets
de l'illa.

Els entesos afirmen que el Museo Arqueològic d'Eivissa és un
del Inés importants del món, en relació als objectes que conté i a
llur naturalesa. El seu estudi és indispensable si hom preté posseir
el coneixement perfecte de les dominacions fenícia, cartaginesa i
romana.

Els fenicis s'establiren a Eivissa divuit segles abans de Jesu-
crist. A través de la gran expansió coloníal adquíriren el seu art,
més o menys matusser, però prou ferm per a no ésser desvirtuat
per la brillant producció artística dels romans. Les monografies
publicades per mossèn Macabich, exposen clarament les epopèíes
de les diferents civilitzacions per les quals ha passat l'illa.

A través dels segles, l'art fenici anà reduint la seva complexitat.
La dominació romana portà a Eivissa la influència hellènica; men-
tre els cartaginesos, poble productor i comerciant, decaigueren
pel seu odi als romans. De la dominació d'aquests provenen el
temple de Mercuri, dalt de l'Acròpolis; l'Aqüeducte, el Circ í les vies
flanquejades per magnífics mausoleus; els arcs de triomf, les vil-les,
les termes, etc. A l'illa s'han trobat restes de tots aquests edificis,
destruïts per l'allau vandálica i el muslisme. Els vàndals hi en-
traren l'any 421, i els àrabs l'envaïren a mitjans del segle vra.

En auxili de la història que podríem anomenar contemporània
en relació amb les dominacions púniques i romanes, acudeixen les
impressions d'art que es troben en els carrers de l'Acròpolís d'Ei-
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víssa. Aquests carrers són nets í uniformement emblanquinats,
empedrats amb còdols que són un martiri per als peus. La seva
disposició arbitrària proporciona sorpreses cada dos per tres i

evita la circulació de vehicles. Un casament a l'antiga usança ens
féu badar una estona. Baixava de la catedral, i els nuvis s'escabu-
lliren per tal d'evitar l'objectiu del nostre aparell fotogràfic.

Entre revolts de meditació, sobresurten finestrals gòtics i del
renaixement, portes dovellades i edificis que conserven tot l'aire

de senyoria dels segles xv, xvi i xvli. El carrer major, estret í curt,
en recolzament del seu nora presenta l'aristocràtica fesomia i l'es-
plendor dels llinatges.

Des de l'esplanada del castell estant, punt culminant de l'Acrò-
polis, hem contemplat el Puig dels Molins, on fou descoberta la
necròpolis d'Eivissa. Uns quants molins de vent d'antic mecanisme,

situats en línia cons si fosin atuells estratègics de combat, donen

un aspecte pintoresc a aquest paratge. Formen l'únic adornament

damunt l'aridesa del terreny pedegrós d'aquest promontori ano-
menat Puig des Mulins, que s'aixeca arran de la mar i amb un
extrem unit al penya-segat damunt el qual s'estén el barri La Penya,
habitat per una colònia de pescadors.

Els pescadors d'Eivissa

Els pescadors possiblement foren els primers pobladors de l'illa.

La mar que l'envolta està plena de peix. Algú ha dit que aquí quasi

es pot agafar amb les mans. El cert és que a Eivissa veureu un

constant trafiquejar en peix. En arribar-hi, entre mig dels badocs

que esperen, s'aixequen inuntanyes de caixes preparades per a

embarcar. Per tot sentiu el tuf característic d'aquesta menja tan

preferida, sobretot quan hom pot assaborir -la afilla d'Eivissa.
Donada la circumstància exposada suara, no és gens aventurat

sospitar que els pruners pobladors de l'illa fossin pescadors. For-

maren una colònia, que tot í servir d'enllaç amb les illes properes

i les costes llevantines, pogués dedicar-se amb profit a la pesca en

gran escala. Al seu recès anà formant-se un poble, amb tots els
atributs de la defensa i amb tots els avantatges de l'exportació.

L'exportació de peix és el negoci més important d'Eivissa. A

Eivissa tothom parla de les excellències del peix pescat en les seves

aigües. Els turistes arriben aquí amb el desig famèlic d'assaborir
bones menges de peix, condimentat de mil maneres per les mans
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hàbils de pescadors autèntics especialitzats. Tothom va a l'uníson
quan es tracta d'organitzar un suculent í variat àpat de peix. El
críader de llagostes del poblat de Sant Antoni és un bon testimoni,
i d'uns quants anys encà ha pres un relleu importantíssim entre els
visitants de l'illa.

Ben mirat, aquest aspecte tant eivissenc representa un caire
essencial de l'obra incommensurable de la naturalesa, davant de
la qual horn ha de retre homenatge d'admiració i de submissió. A
través deis segles, la cobejança de la humanitat ha pogut destruir
generacions senceres, però s'ha vist impotent davant l'obra de la
naturalesa.

Eivissa ha vist caure de mica en mica tota la seva puixança
d'antany, tota la seva preponderància guerrera, tot el seu tresor
artístic, tota la saviesa de l'administració autònoma dels romans;
però, en la seva mar perdura 1'afluèncía de peix, i això sol és capaç
de conservar tot el patrimoni de l'illa.

La colònia de pescadors d'Eivissa ocupa dues parts de la po-
blació: el barrí ribereny de la Bomba i el barri de la Penya. El pri-
mer, està situat a la part baixa, i s'estén per la ribera plana on
s'escau el temple parroquial de la Salut.

L'església de la Salut és senzilla i blanca. Damunt de la porta
s'alça una espadanya amb la campana. A l'interior hi ha un
retaule gòtic d'origen flamenc, de molt mèrit artístic. Segons pa-
rer de l'historiador Josep M. Quadrado, aquest retaule fou tras-
lladat aquí per allà els anys 1580 - 1587, durant els quals exis-
teixen indicis d'haver habitat aquesta església els frares dominics.
De fa molts anys és freqüentada pels mariners i celebrada pels
entesos en art, per tal com el retaule de la Salut és una veritable
joia artística.

A través d'un aspecte profà, de misteri i de platxèria, tothom
qui sojorna alguns dies a Eivissa visita el barri de pescadors ano-
menat la Penya. Ocupa el planell i accidentació d'un turó que
s'estén de ran de les muralles fins a la mar, un extrem del qual
s'esfonsa a l'aigua en alterós abisme, formant un penya-segat que
dóna cara al Puig dels Molins.

Hom diu que el barrí de la Penya inicià la urbs d'Eivissa. Pos-
siblement fou el barri primitiu, on la colònia de pescadors trobà
acolliment i defensa alhora. Actualment, a la Penya s'encabeix,
en una mena d'amuntegament, el barri de pescadors més carac-
terístic d'Eivissa. No tan sols per ésser habitat per gent d'aquest
ofici, sinó perquè s'hi viu d'una manera molt especial, a través
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d'un caire d'exotisme i cosmopolitisme que fa passar bé l'estona.
Hom en parla amb tot l'afecte d'una de les curiositats niés distre-
tes de l'illa.

Visitàrem aquest barri durant les primeres hores d'una tarda
claríssima del mes de maig. El sol hi queia anib tanta abundància
de llum í de resplendor í de calories que semblava que ens havíem
ficat en una veritable torradora.

La gent, però, s'hi movia com una mena de formigueig, sense
fer cas de res. Tot era indiferència i recels. Al nostre pas, les mes-
tresses corrien la cortina de les cases llurs. Unes cases emblan-
quinades d'aspecte modest, algunes de les quals estan cavades a la
roca í són llogades sota la pretensió d'habitacions, a l'ínfim preu
de dues pessetes al mes. Aquí no hi ha higiene ni urbanisme. Molta
llibertat i economia de lloc. Sort del vent eivissenc que amb el seu
buf violent de gairebé cada dia neteja l'atmosfera.

En el barri de la Penya, cadascú es procura les màximes como-
ditats amb el dispendi mínim. Hom fa vida als llindars de les portes
i pels carrers. Els homes esperen l'hora d'anar a mar o al treball,
fent-la petar amb el cigar a la boca i formant rotllo. S'esquiven els
vailets, que n'hi ha de totes mides, i corren adalerats darrera els
forasters, cony les mosques enllepolides per la niel.

En aquest barri abunden les criatures. Algunes van vestides
cona Adam. Amb els nassos llardosos, ulls de lleganyes i cares
plenes de mosques, jugen vora d'algun femer o xipolleigen aigua
lletosa o bé s'entretenen repenjant -se a la senzilla cortina de roba
plena de pedaços, que vol tancar la casa amb la pretensió d'esqui-
var les mirades deis visitants.

Tot plegat, aquest barri esdevé un exemple de ciutadania neo-
rupestre. Está format per estances primitives entre mig d'altres de
modernes, aliniades en carrers costeruts, mal empedrats i tan es-
trets, que en alguns d'ells és prohibit de passar-hi persones massa
grosses.

Aquests carrers formen un intrincat laberint capriciós í assi-
mètric. En totes les obertures penja roba estesa per secar, que es
confon amb la blancor de totes les façanes, en algunes de les quals
hi ha balcons amb baranes de ferro, mentre d'altres assenyalen
una construcció que recorda les antigues poblacions del Nord
d'Àfrica í Orient de la Mediterrània. Com sí durant temps i temps
el món hagués voltat endebades.

En aquestes cases de tipus àrab s'encabeix el pescador autèntic

i el displicent. Dintre d'aquest barri, d'un cosmopolitisme punyent,



z1aw0vwccwV
I

L
À

M
. L

X
l



1. CREUS DE FUSTA EN ELS CAMINS DE Z RANSILVÀNIA.-2. CASA PAGESA

3. UN ASPECTE DELS CÀRPATS

LÀM. LXII



Excuasló A EIVISSA	 313

durant certes hores del dia hom cerca l'amor mercenari, i el troba.
Com s'hi troben reminiscències de les espècies del vell Orient;
aquell venedor d'herbes aromàtiques; aquells encantadors de ser-
pents; els cafetins anib te perfumat; unes quantes moixigangues
estil hebreu... El turiste hi troba tota inena de divertiments, amb
escenes pintoresques i gruixudes. Sobretot a la nit, quan la lluna
tot ho plateja i les ombres fan més contrast amb la llum. En unes
hores en qué l'altra població eivissenca roman enfonsada sota
l'eixordament del silenci de tot el dia, tot esperant el silenci de
l'endemà i el de sempre.

El barrí de la Penya, amb el seu cosmopolitisme molt atractiu
per al foraster, sembla maldar per esborrar el tipisme eivissenc.
Aquest aspecte de l'illa s'aparta molt del tarannà clàssic dels veri-
tables pescadors d'aquí, tant dels que habiten el barri de la Bomba,
com dels que estan disseminats entre el conglomerat d'habitants
de la Penya.

Per alguns turistes, el tipisme d'aquesta terra rau en la placi-
desa, en la lentitud, en la mandra. El cert és que la gent d'aquí és
calmosa. Però no està d'acord amb la clàssica calma mallorquina.
Es pot permetre aquest luxe ja que la terra no li nega res, i men-
trestant tot ho pot adquirir a bon preu. Hem pres cafè amb sucre
només per deu cèntims la tassa.

A l'illa d'Eivissa, la veritable mandra 1'agavellen els forasters.
Molts vénen a somniar, a oblidar, a espiar i fins a conspirar. Al
seu recer cada dia hi ha més hotels i més bars i més automòbils, i
la vida augmenta de preu. Damunt de les parets blanquejades de
certes barriades, sense respectar les més solitàries de la vila vella,
hein vist els atributs del comunisme dibuixats amb ratlles de carbó.
És un rampell de revolucionarisme, al qual la gent benestant d'aquí
no dóna cap importància.

Malgrat tot, la transformació d'Eivissa es va operant lentament.
A la part baixa s'obren establiments de venda sota les modernes
normes de luxe i del confort. Hem vist dues farmàcies que poden

competir anib les més luxoses i higièniques de la Península.
A les platges acut el ;modernisme més exagerat. Els pesca-

dors s'hi avenen, perquè mentrestant van venint milionaris a
fer-se cases a les cales com banyeres que circumden l'illa. Du-

rant l'estiu i festes anuals assenyalades, aquesta illa s'omple d'ar-
tistes, aristòcrates, polítics, escriptors i marxants de tots els països

del món.
Davant d'aquest cúmul de civilització, el típísme eivissenc ba-
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landreja. Gairebé només resta vinculat en la gent del camp, molta
de la qual mai no ha traspassat els límits del seu poble.

Conserva el tipisme a través de les seves ballades í dels seus
cants, al compás d'un flabiol í tamboril pri ►nitius. També el con-
serva sota el goig dels festeigs, i amb el coratge de les rondes de
prometatges i gelosies. Fet í fet, al camp Eivissenc és allà on es
conserva amb més força el folklore d'aquesta terra. D'aquí pro-
venen les celebrades vestimentes que usen les emprendades.

FRANCESC BLASI I VALLESPINOSA

(Acabarà)

ELS CATALANS PEL MÓN

Estampes de Transílvànía

EN l'Edat Mitjana, el nom de Transilvànía fou donat a una
regló que havia format abans la província de Dàcia. Dàcia,

era en aquells temps una part de territori del gran Imperi Romà
on la vida hi lliscava suau íi tranquilla; sota la protecció dels eln-
peradors romans conreava les arts de la pau i de la civilització,
cap contratemps no torbava el benestar d'aquella regió que a just
títol, li valgué el nom de Dàcia la feliç.

Quan en els començaments del segle XI el seu nom va ésser
canviat pel de Transilvània, l'aspecte d'Europa havia així mateix
donat un tomb. Amb la destrucció de l'Imperi Romà per unes races
enemigues d'ideals de conquesta i dominació, Dàcia perdé no tan
sols les seves fronteres, sinó també l'organització política.

Un crescut nombre d'invasions feren sentir a Dàcia la influència
estrangera; passaren els anys i tot el que en restà foren els seus
antics ciutadants que servaven una herència llatina difícilment
enriquida per la perllongada i íntima conexió amb els eslaus. Mal-
grat no comptar amb organitzacions poderoses, es consideraren
sempre «romanesos », és a dir, pertanyents a Roma, tot i coneixent
prou bé que l'Imperi ja no existia i que en cap ocasió no podrien
rebre'n ajut de defensa.
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Sovintejaren les ambicions locals f es donà el cas curiós d'ac-
ceptar i reconèixer la sobirania d'algun cap bàrbar que, per ca-
prici, es constituí en magnat, si bé semblants actes, no equivaleren
a un canvi veritable de política, tant és aíxí que prosseguiren
governant -se per mitjà de llurs pròpies institucions i lleis. Solament
fou quan després d'haver-se establert els magiars al país, que les
coses canviaren d'aspecte. Un govern aconseguí imposar un règim
efectiu sobre el territori romanès i els seus ciutadants.

Transilvànía, nom llatí (terra de ]'altre costat dels boscos) és
una creació dels magiars per a distingir l'antic territori dels
romanesos. Aquests, mai no empraren el mot de Transilvània per
a anomenar llur país, i es valgueren únicament dels noms que ells
mateixos havien creat per a designar les regions on, en els comen-
çaments de l'Edat Mitjana, desenrotllaren institucions i governs.

Ja restablert en tot el territori de Transilvània el comandament
húngar, fou precís donar una oficial i anormal distinció entre els
territoris del nord i sud de la carena dels càrpats, ambdós, poblats
de nacionals que parlaven el mateix idioma i servaven costums i
tradicions. Els romanesos del sud i est, tingueren la sort de rompre
el jou húngar, i en el segle xiv constituïren propis governs nacionals,
mentre que Llurs germans visqueren sota el comandament estranger
fins el 1918.

Resumint: Transilvánia, és una regió romanesa la qual, degut a
circumstàncies històriques, va desenrotllar-se aïlladament de les
altres regions del reialme; per consegüent ha adquirit unes caracte-
rístiques pròpies, si bé la dominació estrangera no ha pogut
destruir ni la unitat essencial de la raça ni la cultura, que és el
fonament de la Romania moderna.

Configuració del terreny.— L'aspecte soberbi de Transilvània,
contrasta enormement amb les planúries baixes del Danubi. Les
muntanyes carpàtiques tallades per vius torrents que s'esmunyen
per gorges màgiques, tenen tot l'encís del nostre Pireneu.

Una llum blau i rosa banya els grans exèrcits d'arbres que,
aferrats a les entranyes de la terra, resisteixen les allaus i els
vents. Els avets grimpen gairebé fins als cims on el terreny cal-
càric i mancat de vegetació, brilla a migdia amb rutilències de
congesta.

La formidable carena de Fagaras, la més alta de Romania (Mont
Negoiul 2.544 metres i Surul 2.281 metres) vetlla la gran planúría
de] riu Olt. A l'hivern, la neu s'hi troba en abundància, el fred és
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terrible i el contacte de la boira espessa, produeix una sensació
de tragèdia.

Als seus peus, trobem els pobles més pròspers de Transilvània,
carrers amples, cases regulars i corrals espaiosos ofrenen una
vida més normal i concentrada que la dels que es troben escam-
pats i perduts al llarg dels rius o en els pendents de la muntanya.

Transilvània pagesa. —Sobre una superfície de 102.200 quilò-
metres quadrats, Transilvànía compta amb uns sis milions d'habi-
tants, tres milions dels quals són romanesos, un milió i mig magiars,
mig milió alemanys, dos-cents mil jueus i la resta rutenis, serbis,
búlgars, armenis, gitanos íi d'altres nacionalitats.

D'aquests sis milions, menys d'un milió viu en ciutats i més de
cinc milions en 4.080 pobles.

Exceptuant un reduït nombre de pobles moderns, totes les ciu-
tats de Transilvània daten de l'Edat Mitjana; les establertes per
alemanys o magiars, generalment foren construïdes prop d'algun
poble romanès que ja existia. Així per exemple Brasov, era el nom
d'un antic poble eslau-romanès emplaçat a la mateixa vall on els
saxons construïren la ciutat fortificada de Kronstadt.

El pagès romanès, fornia la base étnica i permanent del desen
-rotllament històric de Transilvània; si més no, cal fer constar que en

el transcurs del temps s'hi han establert húngars, szeklers i saxons
els quals per llur posició í privilegis, decidiren l'organització polí-
tica del país.

L'art popular romanès.—L'art popular, que com és sabut és una
manifestació espiritual del camperol, és un mitjà ben escaíent per
a expressar els seus sentiments i creences. L'art de la regió de

Transilvània, ha conservat de sempre dues tendències: l'una repre-
sentada en objectes, escenes de la vida natural; l'alira, abstraccions
i fets simbòlics valent -se de figures geomètriques. Els objectes que

han conservat aquesta darrera tendència en la forma més pura,
són els vestits pertanyents al pagès, i per llur formosor i elegància,
cal remarcar els que les dones porten en diades de festa. La pagesa
de Transilvània cobreix el seu cap amb uns vels denominats maca-

na i conciu, teixits finíssims d'un tint lleuger i amb broderies d'or,
argent i seda. Les bruses, d'un gust artístic força notable, poden con-
siderar-se com una meravella del geni casolà: el brodat cobreix tot
el llarg de la mànega, coll i pit. La faldilla consisteix en dos davan-
tals (davant i darrera) amb serrells que arriben fins a sota del genoll,
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L'ornamentació en el vestit de l'home és bastant més senzilla,
puix que generalment consisteix en una tira de brodat al voltant

del coll i punys, que representa diversos símbols d'amor, felicitat,
sort i altres concepcions similars. El sentiment d'amor té molta
influència en la decoració i ornamentació de molts objectes, espe-
cialment en les camises i fusos de filar. Durant les llarges vetlles
de l'hivern, les fadrines confeccionen i broden les camises per al
promès mentre que elis preparen amb fusta de plàtan el célebre
fus, i fan ressaltar sobre un fons cremat o acolorit, unes figures
de relleu.

Una de les peces característiques del vestit romanès , és l'abric
de pell d'ovella í els jecs brodats amb seda junt amb figures cosi-
des í fetes de cuir acolorit. Com sigui que aquests darrers han vin-
gut confeccionant -se sempre per gent d'ofici, no han conservat un
carácter purament romanès, en canvi, els vestits i bruses brodades
per les destres mans de pageses que rnai no s'atreviren a apar-
tar-se de les regles tradicionals, conserven encara avui dia tot
l'encís d'una generació centenària.

La casa pagesa i el seu decorat.—La casa pagesa romanesa,
amb tres úniques habitacions, terrassa o emporxat, sostre de palla
o escates de fusta, ha vingut bastint -se de molts segles ençà
d'acord amb la tradició, que estableix amb tota cura no tan sols
el tamany de construcció, habitació i sostre, sinó que també el
diàmetre de les finestres, portes d'entrada, decoració de les bigues
i columnes de l'emporxat.

És interessant fer notar que quan el tipus tradicional de casa
ja no era suficient per a estatjar-hi una família nombrosa, en lloc
de construir una nova casa amb major quantitat d'habitacions,
s'edificava dintre el mateix pati una segona i fins una tercera ca-
sona. És per això que avui dia podem veure encara dintre la ma-
teixa propietat del pagès dues o tres petites cases, per no poder
enquibir tota la família en la que podríem anomenar casa pairal.

Les cases pròpiament romaneses, es distingeixen fàcilment de
les altres per una creu que corona la part superior de la teulada,
igual que en les barraques valencianes, però la cosa que més atrau
l'atenció del foraster que visita una casa de Transilvània, és el
gran nombre d'ícons pintats sobre vidre o fusta amb gran varietat
de motius i técnica.

Els ícons pintats sobre vidre representen un art genuïnament

romanès, car són els mateixos pagesos els que han intervingut en
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llur dibuix i concepció. Amb assumptes religiosos s'hi barregen
escenes de la vida diària del poble; per exemple, en els ícons que
representen el Naixernent, hi trobem l'estable amb Jesús infant
voltat de pastors amb llargs abrics de pell i tocant la flauta tal
com acostumen en aquelles muntanyes.

Sant Elies, que és el patró del tro i de la pluja, se'l representa
corn a protector d'un pagès abillat amb el vestit nacional o bé a
una pagesa filant cànem o lli, fibres que solament creixen quan
el Sant en temps oportú ofrena fortes pluges.

En altres ícons, els Sants no expresen fidelment les tradicions
de l'Església ortodoxa, tant és així, que Santa Verònica, que hauria
ésser inspirada amb una expressió trista, ens la mostren amb un
serriblant alegre i cobrint el seu cap una corona de fulles virolades,
símbol de tardor i presentant uns formosos raïms.

Els gerros i plats que pengen de les bigues i parets, resulten
ésser una de les característiques de Transilvànía. A les cases ale-
manyes í húngares, solament serveixen com a element decoratiu
i sense cap ús pràctic; en canvi, en les dels romanesos, segueixen
servint -se d'ells en les grans festivitats de casament o bé en les
tristes cerimònies d'enterraments.

A grans trets, he ressenyat tot el típisme d'aquesta espléndida
Transilvània, í he deixat per a pròxims articles definir diverses
manifestacions artístiques existents en altres regions que ultra
produir l'admiració del turista fan l'orgull de Romania.

J. ROVIRA I MAS

Bucarest, maig del 1936.

Vestígís de la nostra Cíutat,
de quínze segles enrera

Descobertes a la plaça del Rei

NTERESSANTÍSSIMA resultà l'exposició que, el mes de juliol darrer,
fou installada a la planta baixa de la Casa de l'Ardiaca (Arxiu

Històric Municipal), consistent en la reproducció fotográfica i di-
buixos dels niés velis vestigis de la nostra ciutat, l'antiga Colonia
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Julia Pía Favenfía Barcino, i l'exhibició dels curiosos objectes
d'època romana i visigòtica trobats in situ, els quals representen
el període comprès del segle ni al vi. Aquesta exposició la comple-
taven tres maquetes, reproducció de les construccions posades
al descobert.

En obrir -se els fonaments per a la reconstrucció de la casa
Clariana-Padellàs, obra del segle xvi amb fragments del xv, queda-
ren visibles restes molt importants de la primitiva ciutat, la qual
cosa motivà que es portessin a terme altres investigacions al sub-
sòl de la plaça. Portats a bon terne els treballs començats el nies
de gener del 1931, i continuats, amb alguna interrupció, fins l'abril,
allò tornat a la llum ha confirmat el que de primer antuvi hom
sospità.

Efectivament, els resultats han premiat els treballs i les despe-
ses, la qual cosa s'ha demostrat en l'exposició de referència.

Ordenadament disposats íi illustrats per notes explicatives en
cada fotografia, dibuix o exemplar, la visita a l'exposició fou una
lliçó utilíssima sobre la niés antiga Barcelona, visió material d'una
època pretèrita que, una vegada desfeta l'exhibició, no en quedarà
possiblement altre record que les reproduccions gràfiques, desti-
nades a «dormir» a l'Arxiu, esperant que les desperti algun estu-
diós, amant de les nostres coses velles.

La consistència de les descobertes del subsòl de la històríca
i típica plaça del Reí, a uns cinc uretres de protunditat, partint del
nivell més superior, es concreten en una fíbula de bronze amb de-
coració de pastes de vidre i una creu sígillar, també de bronze,
que porta la inscripció VIVAS-ELPIDÍVS, encreuada. Ambdós exem-
plars probablement pertanyen al segle vi.

En un nivell niés inferior, es descobriren setze sepultures, for-
mades per tègules í àmfores de terrissa d'època baixa, dintre el
període romà, que no tenien cap objecte d'adornament ni d'ofrena
i que revelaven pertànyer a gent humil; aquesta modesta necròpo-
lis estava cercada per un mur. És possible que tot pertanyi al se-
gle v. A sota d'aquest pis arqueològic aparegueren importants
restes de construccions, com: paviments, parets, fustes de columna,
conduccions d'aigua, grossos blocs de pedra, grans dolia enfon-
sats al sòl i arrenglerats, un gran morter de pedra, canyeries de
plom, dos dipòsits d'obra a manera de tines o safareigs, unes co-
lumnes llises, que sostindrien una coberta, i que una d'elles tenia

senyals d'haver servit per a esmolar eines.
Allò descobert no correspon, certament, en importància artís-
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tica al que es trobà a mitjans de la passada centúria al barri de
Sant Just; o sia, als carrers del Regomir, Avinyó i actuals baixades
de la comtessa de Sobradiel i de Cervantes í a l'emplaçament de
l'enderrocat Palau menor, troballes en gran part reconstruïdes en
el Museu Arqueològic de Montjuïc. Pertanyia tot l'esmentat a l'acrò-
polis o ciutat oficial í de la gent rica.

Els objectes trobats a la plaça del Rei, molt modestos, tenen,
però, una especial vàlua, perquè revela que la part de la ciutat
o arrabal pobre estava situada al peu del monticle conegut per
«Mont Tàber». La modèstia, si val el mot, de les coses trobades
donen notícia d'un barri industrial o habitat per gent d'o f icis me-
cànics. Sembla que les construccions d'aquest barri són posteriors
a la muralla, on s'aixequen la capella reial de Santa Àgueda i l'edi-
fici de l'Acadèmia de Bones Lletres, les quals construccions eren
parallleles a l'esmentada muralla, que a la vegada no circuïa
el monticle on s'alcen les restes del temple conservades al nostre
CENTRE. Sembla que la part de la urbs descoberta s'estenia al pla
i seguia la vora d'una riera, de la qual, tal vegada, fou record la
desapareguda de Sant Joan (1).

Relativament abundants són els exemplars descoberts, tanma-
teix. En primer lloc ens cal assenyalar un fragment de làpida del
segle i, el qual s'utilitzà com a material de construcció de la mu-
ralla del segle ni. Conté, en esplèndids tipus augusteus, la dedica-
ció a un C. Cilinus, tribú militar. Restes d'estàtues trocejades,
grans dolia, llànties de terra cuita amb representacions paganes
i cristianes, una d'aquestes amb l'anagrama XP del segle iv o v,
vasos de terra sigillata, arracades, fíbules, civelles de cinturó,
anells, braçalets de bronze i diversos objectes de plom, de vidre
í d'os, fragments de marbre amb inscripcions de] segle II, una de
les quals está dedicada a Marc Aureli, etc., etc.

Classificats tots els exemplars trobats, passaran a augmentar
les nostres colleccions arqueològiques, la importància de les quals
és evident, i la vàlua d'ésser coses de «casa nostra» suplirà la

manca de riquesa (2).

PELEGRÍ CASARES I GRAMATXES

(1) Duran i Sanpere, .La Vanguardia, del 8 de juliol.
(2) Devem al senyor Agustí Duran i Sanpere, haver pogut consultar les notes que

acompanyaren els objetes exposats, aixi com també les fotografies que il , lustren aquesta
recensió. La nostra gratitud ben merescuda.
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•CRÒNICA
CENTRE

MOVIMENT DE SOCIS DURANT EL PRI-

MER SEMESTRE DEL I936.—LIS nous so-
cis ingressats durant els sis primers
mesos d'enguany han estat els se-
güents:

Josep Marimon i Vidal, Josep
Boix, Josep Lluís Milà i Sagnier,
Berta Remei Sallent i Balasch, Mag-
dalena Vall i Paloma, Ramon Vall
i Paloma, Josep Goday i Barba, Joan
Pult i Klainguti, Francesc Xavier
Borràs i Royo, Manuel Butiñà i Vilà,
Joaquim de Miquel i Volart, Josep
Paül i de la Riva, Pompeu Casa-
novas i Gual, Fèlix Sampere i Gori-
na, Willy Lust, Jordi Sagnier i Haus-
mann, Joaquim Granados i Berrell,
Joan Ridaura i Guitart, Josep Mas-
devall i Solà, Alfred Rocha i Car

-lotta, Joan Vendrell i Rodó, Manuel
Cruzate i Espiell, Adelina Barral de
Rocha, Betty Rocha i Carlotta, Bo-
naventura Rebés i Ordeig, Joan La-
motte, Lluís G. Rius i Poll, Bona-
ventura Tuset i Rebés, Josep Torres
i Clavé, Mercè Pujol i Coma, Her-
menegild Quintana i Blay, Eduard
Barral i Estrada, Maria Borràs i Bru-
net, Ramon Mulleras i Bernades,
Ricard Flegenheimer i Hirschler,
Francesc Pollak i Tandler, Miquel
Mujal i Cusó, Joan Barallat i Fusté,
Bonaventura Carrera i Fillet, Mi-
quel Ferrando i Asensio, Xavier Bo-
ter i Clavel], Nicasi Riera i Pou, Mi-
quel Bruns i Comas, Jaume Roca
i Bosch, Joan Roca i Bosch, Ramon
Torres i Clapés, Lluís Serrat i Oli-
va, Antoni Sitges i Planas, 1\'I. a Es-
trella Fernàndez i Gómez, Francesc
Foret i Giordano, Jordi Foret i Gior-
dano, Josep Garcia i Hernàndez,
Guillem Pascual i Martí, Enric Tille
i Flessler, Jordi \Vahl i Hirschmann,
Lluís Sànchez i Santo, Francesc Her-
nàndez i Gutièrrez, Eduard Juanola
i Reixach, Maria Rifà i Puget, Fran-
cesc Bordanova i Sarret, Sebastià

Tous i Vilarassa, Josep Bascompte
i Pesarrodona, Joan B. Puig i Pujol,
Josep M.' Arnó i Santos, Joan A. Ma-
ragall i Noble, Fritz Kahn i Neu

-mark, Josep Salas i Real, Pere Sen-
der i Terès, i Josep Galobardes
i Creus.

Durant el mateix període s'han
cursat les baixes voluntàries se-
güents:

Lluís Matas i Bros, Josep M .  Pu-
jadas i Calzada, Maria Serrallach i
Julià, Joan Garcia i Barceló, Fran-
cesc Xavier Parés i Bartra, Andreu
Espel i Palou, Joan Givanel i Mas,
Angel Jaime i Francés, Paquita Mi-
llet i Curell, Joan Bartra i Boada,
Ferran Junoy i Cornet, Josep More-
no i Alejandre, Salvador Roca i Ball-
vert, Antoni Cot i Pausas, Enric
Puig i Mas, Joan J. Mangrané i Eje-
rique, Francesc Gallostra i Saula,
Lluís Martí i Nicolau, Gaietà Bena-
vent i Riera, Ramon Miravalis i Ba-
dies, Lluís G. Queraltó i Guàrdia,
Joan Segú i Aicardo, Josep Carles
i Batlló, Emili Gil i Vernet, Joan
Ferrer i Solervicens, Roser Bril i
Gorina, Assumpció Gorina de Bril,
Josep Guasch i Traveria, Leandre
Ferrer i Martí, Francesc X. Campro-
don i Puig, M. a Eulàlia Serra i Fer-
rer, Pere Alsina i Bertran, Joaquim
Cusí i Fortunet, Francesc Segalà i
Torres, Lluís Girau i Iglésies, An-
dreu Girau i Iglésies, Andreu
Giralt i Iglésies, Manuel Abel
i Puig, Josep de Babot i Fraysc,
Francesc Marsal i Pous, Raimunda
Massó i Masfraud, Ricard Gimeno
i Alcañiz, Maria T. Perearnau, Ra-
mon Dasca i Llobet, Francesc Fo-
nollà i Ferren, Mercè Montagut i
Marés, Francesc Martínez i Iglésies,
Octavi Aragay i Oueraltó, Enric
Schleicher i Wunscher, Joan Alco-
verro i Salmon, Glòria Rahola i
Prats, Manuel Altimiras i Gallissà,
Montserrat Gay i Montagut, Ramon
Gay i Montagut, Santiago Garcia i
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Rovira, Lola Alonso i Martínez,
Francesc Baqués i Furedada, Joa-
quim Sevilla i MMadri]s, Francesc Pa-
rés i Rovira, Lluís Garnica i Gimè-
nez, Josep Mestre i Mitjans, Josep
Torres i Matias, Josep l. a Balet i
Rovira, Joana Morice, Antoni Ro-
bert d'Arruda i Bothelo, Josep Ba-
laguer i Fius, Salvador Euras i So-
net, Guillem Formiguera i Ràfols,
Carme Badia i Cassy, Josep Viola i
Gamon, Albert Baile i Nouvilas, Vi-
cens Martí i Murtra, Josep Daniel
Vilà, Josep Torres i Berrio, Enric
Piqué i Marco, Enric Feliu i Camps,
Maria Carles i Batlló, Manuel Cora-
chan i Llort, Joan Pallejà i Rada,
Ricard i\iatas i Cullell, Heribert Puig
i Font, Adolf Gaisser i Foix, Joan
Casanovas i Casas, Eusebi Ferré i
Borrell, Joaquim Pujol i Pascua],
Alfons Segalàs i Solé.

A més, hem hagut de lamentar les
baixes per defunció deis nostres
con s oci s:

Lluís Pujolar i Vendrell, Pere Sai-
gi i Socias, Ambròs Mallafré i Vila

-mur, Jeroni Castelló i Elias, Joan
M. Prat i Puig, Ramon M. Montaner
i Liza ma, i Joan Seguí i Salvans.

Secció d'Esquí

MEMÒRIA DEL CURS 1935-1936. —La
vida de la nostra Secció d'Esquí en
el seu segon any d'existència està
plena de fets i esdeveniments. No
portem un curs esllanguit, car aixó
no s'ha fet per als esportius, i nos-
altres com a esquiadors sentim
sempre l'afany de millorament i de
superació propi de tot esportiu.

Tot just prengué possessió la no-
va Junta ara farà un any, que hom
estudià les possibilitats de tenir en-
tre nosaltres com a entrenador i
professor d'esquí una figura de re-
lleu que ens ajudés a millorar la
classe deis nostres esquiadors. Honi
aconseguí el concurs de Karl Armin
Henkel, professor de renom inter-
nacional i perfecte esportiu, el qual
amb les seves ensen yances ha ob-
tingut uns bells resultats. Sobren
els elogis a la tasca d'Henkel, car
els resultats de les curses d'enguany

ens donen mostra del molt que s'ha
aconseguit amb el seu pas per casa
nostra. Ells són més eloqüents que
tots els ditirambes a favor de la se-
va actuació.

Gràcies al bon amic de] CENTRE
Kaare Olav Hohle i a la «Norges
Skiforbund» (Federació Noruega
d'Esquí) obtinguérem que enguany
es traslladés a les nostres pistes
com a entrenador de fons i salts el
noruec Trygve Hoegvold. La neu
no ha estat propícia i Hoegvold
arreplegà la pitjor tongada, no obs-
tant els corredors de fons pogueren
treure bon profit de les seves en-
senyances.

La Junta féu un esforç conside-
rable amb la vinguda d'Henkel i
Hoegvold i esperem que sabrà ésser
apreciat en la seva vàlua pels nos-
tres socis. L'empresa era un xic
arriscada, i encara que hem passat
per una de les pitjors temporades,
els èxits i els resultats són tan es-
perançadors, que la Junta es sent
satisfeta i espera que, d'ésser bona,
la próxima temporada podrem treu-
re profit del tracte que tenim
signat amb Karl A. Henkel, de te-
nir-lo dues temporades a la ]Molina.
Ens plau remerciar d'una manera
especial al bon amic deis esquiadors
del CENTRE, el senyor Pere Adserà.
Ell no té mai un no per a la Secció
i gràcies al seu concurs i als seus
entusiasmes esportius ha estat possi-
ble la vinguda d'Henkel i Hoegvold.

D'entre els molts èxits que en-
guany pot apuntar-se la nostra Sec-
ció es destaca la publicació de la re-
vista L'Esquí. Aquesta revista illus-
trada que tots coneixem i que supe-
ra en presentació i classe a moltes
de renom internacional, ha tingut
una completa acceptació entre el
públic esquiador català, èxit que
sobrepassa les illusions que hom hi
tenia posades. L'Esquí és la primera
revista especialitzada que apareix
en terres catalanes i fa honor a la
nostra entitat. La Secció ha rebut
lletres de felicitació de tot arreu del
món de ]'esquí, i és per a nosaltres
un honor que l'única publicació so-
bre aquest esport que es publica a
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la península sigui la nostra i, per
tant, que estigui escrita en la nos-
tra llengua. Les grans figures inter-
nacionals de l'esquí com Lunn, Sch-
neider, Amstutz, Ostegaard, seguei-
xen avui el desenrotllament del
nostre esport, a través de L'Esquí.
Tots ells han promès llur collabora-
ció, i ens han escrit encoratjant-nos
a prosseguir l'obra empresa.

Enguany s'organitzà el IV Saló de
l'Esquí, amb una nodrida participa-
ció d'expositors i gran afluència de
visitants. Per a estimular els primers,
la Secció creà la medalla del Saló
de l'Esquí, la qual fou adjudicada a
la firma «Aniorte Germans», per la
seva fixació diagonal, i al senyor
Ramon Sala, per la presentació del
seu producte Banacacao.

La Junta tenia el mandat de la dar-
rera Assemblea de procurar per tots
els mitjans d'obtenir un organisme
federatiu deslligat de tot, amb inde-
pendència pròpia, que fos sostingut
pels esquiadors catalans. El CENTRE

delegà el nostre company Joan Gar-
cia, per a formar part de la ponèn-
cia estructuradora de la novella Fe-
deració, i avui estem afiliats a la
<Federació d'Esquí de Catalunya»,
entitat independent com desitjàvem
presidida pel consoci Alvar Menèn-
dez, i a la Junta Directiva de la qual
formen part ultra l'esmentat, els
consocis, LluísBertrand,AntoniFer-
rer i Jordi Fontanet, a tots els quals
ens és molt plaent de felicitar per
la tasca que han portat a terme dig-
na de tot elogi.

En la darrera Assemblea nasqué
el Comitè Femení. La Secció d'Es-
quí i el CENTRE esperen molt d'a-
quest element les activitats del
qual poden donar una força i una
puixança gran a la nostra entitat.
Aquest Comitè Femení, format per
les senyoretes, Maria Angels Fiol,
Montserrat Fontanet, Maria Caries,
Pilar Figueras, Mercè Trias i per les
senyores Maria Josefa Mathen de
Bertrand i Núria Cuadras de Vives,
ha desplegat una sèrie d'activitats
remarcables a profit de la nostra
Secció. Inicià la temporada amb la
festa Salutació a la neu, a l'Hotel

Ritz. No hem de comentar l'èxit ob-
tingut, car tots recordem aquells sa-
lons replets d'esquiadors retrobant

-se després de l'estació calorosa, i
fent plans per a l'hivern que s'apro-
pava. Exit aconseguit en tots sentits.

Entre les activitats d'aquest Co-
mitè destaquen uns cursos de gim-
nàstica preparatòria d'esquí a càrrec
del professor de cultura física se-
nyorGrau García,els quals tingueren
molt bona acceptació. També en el
mes de febrer el Comité Femení or-
ganitzà un curset d'esquí a càrrec
del nostre entrenador K. A. llenkel,
que es veié molt concorregut. A la
Junta de la Secció ha satisfet molt
l'actuació del Comité Femení i creu
que a la Junta que entrarà si així
ho acorda l'Assemblea, pertoca
d'encoratjar les tasques d'aquest
Comitè, i donar-hi major volada,
puix que en el primer any d'exis-
tència han demostrat estar capaci-
tats per a treballar a profit dels
ideals de la Secció.

Aprofitant les festes de Cap d'Any
i Reis, la Secció organitzà un viatge
col•lectiu a Wengen, el conegut cen-
tre suís d'esquí. Dinou foren els par-
ticipants i durant sis dies aprofita

-ren el temps en excursions i belles
esquiades. El nostre company An-
dreu Figueras aconseguí l'ensenya
Standard d'or en el descens de Wen-
gen, ensenya que solament guanyen
els esquiadors de renom internacio-
nal. Durant la temporada,els nostres
esquiadors s'han repartit pel Pire-
neu en tots els sentits i és difícil de
recordar ací les excursions amb es-
quí que hi han estat portades a ter-
me. Els Alps no foren abandonats, i
ja sigui pel cantó suís, com pel ba-
varès i tirolès, els esquiadors de la
Secció han deixat llur petjada sobre
la neu en una sèrie de comes, valls
i cims. Com en anys anteriors du-
rant els mesos d'octubre, novembre
i desembre s'han efectuat a càrrec
del professor senyor Haus Rossens-
weiss els cursos de gimnástica, els
quals s'efectuaren als camps de Pis-
cines i Sports, així com els entrena-
ments deis nostres corredors de
fons, efectuats en el mateix lloc
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durant un període de cinc mesos.
Enguany, l'escassedat de neu no

ha fet possible que tinguessin lloc les
diferents proves socials projectades.
Solament s'han portat a terme dues
proves organitzades per la Secció.
La primera, fou la prova femenina
de descens i eslalom que donà com
a carnpiona la senyoreta Anna Ma-
ria Matheu. L'altra prova organit-
zada per nosaltres fou la de descens
de Puigmal, prova interclubs que
fan guanyada per Oriol Canals.

En les proves corresponents als
campionats de Catalunya ens plau
felicitar a tots els nostres esquia

-dors. Igualment als que han partici-
pat a les diferents proves interclubs,
i ais que formaven l'equip català que
participà als Campionats d'Espanya.
Els felicitem i eus felicitem per 1'è-
xit aconseguit. A tots els reunits us
són coneguts aquests resultats. Sols
esmentarem que els nostres esquia

-dors han guanyat individualment, i
per equips totes les proves inter-
clubs i campionats de Catalunya, i
avui tenim en la ]lista de campions
catalans, Ernest Mullor, de fons;
Carles Bertrand, de descens i esla-
loin combinat; i Oriol Canals, de
salts. Així mateix Oriol Canals ho
és d'Espanya de salts i combinat de
descens i eslalom.

Aquest esquiador fou seleccionat
per la Federació Espanyola d'Esquí
per tal que, representant-la partici-
pés als IV Jocs olímpics d'Hivern de
Garmisch-Partenkirchen. L'actuació
de Canals fou ben destacada car ob-
tingué una classificació honorable en
Imita amb les primeres figures de
renom internacional. El nostre Vice-
president, Joan Garcia, assistí, tam-
bé, a Garmisch com a capità de
l'equip espanyol i delegat de ]a Fe-
deració Espanyola al Congrés de
la F. I. S.

També participà Canals en la
prova de fons de la Copa de França,
a Chamonix, com a component de
l'equip espanyol.

Desitgem de tot cor que la nostra
Secció segueixi amb aquesta pui-
xança la qual cosa fa que durant
aquest exercici el nombre de socis

hagi passat de 325 a 470, 0 sigui,
amb un augment de 1 45 socis; perú,
per a seguir endavant, és necessari
el concurs de tothom. No oblideu
que estem en moments en què l'es-
quí català està prenent gran volada
i és necessari no perdre de vista la
responsabilitat que tenim com a pri-
mera i més antiga entitat que prac-
tica l'esquí a Catalunya. Nosaltres,
en aquests moments, en tots sentits
hem d'ésser els capdavanters. Aju-
deu-nos en tot. Feu-nos nous socis.
Busquen subscriptors i anunciants
per a la revista L'Esquí, els interes-
sos del qual van lligats als de la Sec-
ci ó . No oblideu que l'obra de la
Secció és eminentment esportiva i
que tothom des del seu lloc pot
prestar un valuós concurs.

Ens plan agrair tots aquells que
de lluny o de prop ens han ajudat.
A les firmes Galeries Barcelona,
Bartomeu Puig, Joan Besos, Calçats
Jorba, Pere Estalella, Vda. Sànchez,
Gaston G. Rivals, Ramon Font, Viat-
ges Marsans S. A., Lluís Rafel, Ca-
sa A. Klaebisch, Viatges Baixas, Op-
tica Arruga, Pau Montoliu, G. Gi-
mènez, J. Ribas Payeras, Gustau
Wintsch, Vicens Sociats, Andreu
Miret, Aniorte Germans, Angel Ar-
naus, Eduard Rifà, Ramon Sala,
Viatges Internacional Express, Fer

-rocarrils Alemanys, i al Comitè or
-ganitzador deis Jocs Olímpics Ale-

manys, e] nostre agraïment per llur
concurs en el IV Saló de l'Esquí. Al
Santuari de Núria, Hotel de Núria,
senyors Tuñi Esquís Puig, Esquís
Miret, Joan Garcia, Emili Vilaseca,
Casa Bagués, mercès per l'ajut pres-
tat per a aconseguir el màxim relleu
ala prova de descens del Puigmal.

Al Comité de Direcció de L'Esquí,
format per Joan Garcia, Carles Ber-
trand, i Andreu Soler, i als seus col-
laboradors, els consocia Jordi Mon-
jo, Esteve Bachs, Ernest Mullor,
Joan Roig, Enric Guasch, Josep Ma-
ria Nubiola, Ignasi Ouadras, Albert
Oliveras, Josep M. Guilera, Jesús
Suàrez, Karl A. Henkel, Hans Teich-
ner, Manuel Valls, i Lluís Pedrerol,
la nostra felicitació per l'obra por-
tada a terme. —ERNEsr MCLLOR.
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VERGÓS, JoAN.— L'Escultura a la Seu

Vella de Lleida.—Institut d'Estu-
dis Catalans. Memòries de la Sec-
ció Històrico-Arqueològica. V.—
Un volum de 281 pp.-289 foto-
gravats.—Barcelona, 1935.
Si els Helens del temps de Peri-

cles i de Fídies s'enorgullien de te-
nir com a llur millor temple el de-
dicat a Athenea Partenos, nosaltres
els catalans hem també d'enorgullir-
nos del nostre Partenon en aquesta
admirable Seu Vella de Lleida, que
corona esplèndidament i magnífica
l'acròpolis lleidatana.

Crec que pot afirmar-se que el
parallelisme d'ambdós insignes mo-
numents rau en les analogies que
hi ha en llur significació, construc-
ció i ornamentació, guardades, però,
les distàncies de temps, lloc i estils.
També en la desgràcia que els acla-
para hi ha evidents semblances. La
meravellosa obra d'Ictinos fou mal-
mesa pels soldats genovesos, ene-
mies de Grècia; l'admirable creació
de Pere de Coma ho fou per la tro-
pa d'aquell Borbó quc si altra mali-
feta no hagués perpretat contra Ca-
talunya n'hi hauria prou amb el sa

-crilegi que cometé a Lleida.
La comparació que ens permetem

fer entre els dos temples, la fundem
en el que més els caracteritza, això
és: la riquesa en l'escultura que es-
plèndidament completa la gran me-
ravella arquitectónica. El temple
d'Atenes és la darrera sublimació
del geni artístic dels grecs; la Seu
lleidatana és l'apoteòsica manifesta-
ció del nostre art romànic en 1'es-
plendor de la seva gloriosa història.

Vergós en el seu meritíssim tre-
ball apologètic sobre l'escultura a la
Seu vella de Lleida, així ho con-
firma en dir: <La riquesa obtinguda
perla varietat d'elements emprats
es multiplica per la gran vàlua plàs-
tica de les composicions i per l'afi-
ligranada execució; és la caracte-

rística eclosió fastuosa del decorati-
visme romànic lleidatà que amb
claredat i ponderació ateny una
sumptuositat sense pesantor, és fo-
gosa sense confusió i densíssima
sense recarregament, és a dir, un
grau de plenitud d'estil que no ha
estat ultrapassat enlloc més..

Una recensió detallada de l'obra
del senyor Vergós exigiria un espai
de què no podem disposar. El tema
queda esgotat a bastament, i traspua
per tot el càlid entusiasme del fa-
cultatiu en apreciar tècnicament la
vàlua de la gran obra arquitectònica
i l'amor de l'artista que ha tingut
ocasió de comprendre l'escalf de la
inspiració que guià els mestres que
conceberen i executaren esplèndi-
dament la tasca que els confià el
bisbe ilerdense Gonbald, l'any 1203.

La memòria del senyor Vergós
immortalitza, més que la làpida mo-
desta, el primer mestre de l'obra,
Pe/rus de Comba magisteri fabricator.

P. C. i G.

PUJOL I CASADEMONT, PERE. —lllallOT-
ca.— Collecció cAlbum Meravella >.
—Vol. I. —Amb un mapa.-1936.
Encertada fou la denominació

d'<Album òIeravella» a la collecció
que amb tan laudable com patriò-
tica abnegació ve publicant el se-
nyor Pujol i Casademont, i que for-
ma un aplec sumament instructiu
del més important que en belleses
naturals, exquisitats artístiques i
tresor arqueològic existeix a la nos-
tra terra.

Si el títol de la collecció no s'ha
-gués usat des del principi, ara li

seria el més escaient en ocasió del
darrer volum dedicat a Mallorca,
car <meravella» és per a repòs de
l'esperit i goig per a la vista.

Tant el text, treball concís i clar
com escau a la publicació en la seva
especialitat, com la copiosa i ben
escollida illustració gràfica que la-
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companya, deturen tot intent de
detallada recensió de l'obra. Dub-
tem que sigui possible una fusió tan
completa entre la collaboració lite-
rària i l'artística. Solament fullejant
anib esment l'àlbum ja es percep
l'efecte que hom es proposà en do-
nar-lo al públic. Desperta en els es-
perits cultes i en els merament cu-
riosos de coses belles o d'emocions
ennoblidores, com una frisança per
a gaudir la visió directa i plena de
la meravellosa illa, veritable terra
de promissió, que si bé no hi raja
la mel i la llet de les contrades bí-
bliques, hi regna la pau, el repòs, la
bellesa i la llunl, reservada a les àni-
mes escollides, i on el ¢Geni Grec>
deixà veritablement la seva petjada
imborrable.

Per tant, si hom vol tenir una im-
pressió tan exacta com completa en
tots els aspectes del que és Mallorca,
no pot prescindir de conèixer el
volum VI de l'Album !Meravella.

La part del text, confiada a illus-
tres escriptors especialitzats, és tan
interessant com la part gràfica que
l'acompanya, deguda, aquesta dar-
rera, a escollits artistes. La descrip-
ció general de l'illa és original del
senyor F. Vidal i Burdils; la infor-
mació científica del senyor B. Dar-
der Pericàs; la prehistòria, del nos-
tre consoci senyor Colomines; la
vitalitat econòmica, de l'esmentat se-
nyor Vidal i Burdils; del Dr. M. Fau-
ra i Sans, l'extracte sobre les cèle-
bres coves; del mateix sen yor Vidal,
un resum de la història de Mallorca
i la interessant descripció de la
Casa Mallorquina, com també l'a-
breujada nota de les poblacions de
l'illa i, finalment, ].'Etnografia i Folk-
lore mallorquins.

L'artista, l'excursionista, el roda-
món, tot aquell que tingui set de
repòs i d'exquisitats espirituals de
tota mena, en visitar ]'illa daurada,
si vol conèixer a bastament la gema
més bella de la corona de Jaume I,
que porti en la seva visita, com a
viàtic, el volum VI, suara publicat,
de 1'Albumn Meravella.

P. C. i G
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NOTICIARI
DESCOBRIMENT DE LES TOMBES D'HE-

NAEA. —Quan el dia 3 de gener del
1924 Carnavon i Carter pogueren
veure coronats, després d'uns dotze
anys, llurs treballs per al descobri-
ment de la tomba de Tuthankha-
men tornant a la llum el merave-
llós tresor que guardava junt amb
el sarcòfag i la mòmia d'aquest fa-
raó, es cregué que no podria es-
perar-se que un nou descobriment
vingués a enriquir, encara més, els

importantíssims que s'han obtingut
durant la present centúria en l'an-
tic Egipte.

El professor Selim Hassan i Mr.
W. B. Emery, han reprès la tasca
que deixaren els esmentats arqueò-
legs anglesos, i han realitzat unes
troballes que són considerades del
major interès pels estudiosos de
1'egiptioiogia.

Una de les tombes suara desco-
bertes, és dos mil anys més antiga
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que la de Tuthankhamen. Pertany
a un gran personatge de la cort del
faraó Dens, anomenat Hemaka, o
Henaka, del temps de la primera
dinastia històrica, que es considera
d'uns 5.000 anys abans de la nostra
Era. Per tant, aquesta troballa té
una vàlua excepcional perquè pro-
porciona els primers documents au-
tèntics de I'lmperi antic, període
que encara en mantes coses està
embolcallat en la fosca del des-
conegut.

La tomba esmentada, situada al
lloc on s'alcen les portentoses pirà-
mides de Gïzè, es compon de 42 cam-
bres; fins ara solament se n'han obert
i explorat unes t8. S'hi han trobat,
entre altres objectes,una caixa plena
de fletxes amb incrustacions d'or i
vori; 2.000 gerres de vi, que porten
la inscripció del faraó Dens; diver-
ses navalles amb adornaments artís-
tics; taulers amb fitxes, tal vegada
per a algun joc (escacs?), discos de
pedra, de bronze, fusta i vori, un dels
quals té estampada una escena de
caça; ceràmica, etc.

L'esmentada tomba d'Hemaka co-
breix la superfície de i5.000 peus
quadrats; està excavada a la roca
viva, a 25 peus de profunditat. Uns
graons comuniquen amb un es-
barjós pati, el qual a la vegada comu-
nica amb unes cambres, on s'han
trobat mobles, ferramentes, i una
provisió de queviures per a l'alimen-
tació del doble, això és, l'esperit que
es reencarna en el cos momificat del
mort, segons les creences funeràries
dels egipcis.

D'excepcional importància és, ai
-xí mateix, el descobriment fet prop

de la segona piràmide de Khefren,
d'una sepultura d'una filla d'aquest
faraó. Es de grandioses proporcions;
té prop de 82 peus de llargària, per
49 d'amplada i ig d'alt. La seva si-
tuació entre dues tombes reials in-
dica que qui hi fou enterrat tam-
bé era de la reial casa. El seu des-
cobridor, el professor Hassan, en
descriure el monument, diu que li

causà una gran sorpresa trobar in-
tacta la cambra sepulcral, car és co-
sa corrent, ja d'antic, que fossin
profanades aquestes tombes per tal
d'expoliar-les de les riqueses que
s'hi dipositaven. La principal tro

-balla fou la del sarcòfag de pedra
calcària, que no ha estat mai obert,
segons la disposició en què es des-
cobrí. Al peu de la tomba, i posats
a terra hi havia diversos objectes,
ofrenes funeràries, que consistien
en 1 4 vasos de terrissa, un esquelet
sencer d'un bou (indubtablement sa

-crificat en l'acte del sepeli) i altres
objectes. Però, el més interessant
fou la troballa del xamós cap es-
culpit en fina pedra calcària, i que
hom suposa que és el retrat de la
filla de Khefren, meravellosament
executat.

Quan fou obert el sepulcre s'hi
trobà l'esquelet de la princesa, es-
tès en posició supina, en direcció al
nord. Amb la mòmia hi havia dos
collarets; l'un era compost de tres
fils d'or i alguns granets en forma
de perles d'esteatita, i l'altie, de
granets d'or amb dos gafets semi-
circulars, també d'or, quatre braça-
lets i altres joies del mateix metall.
D'entre el moblatge funerari, és cu

-riós el típic moble que servia per a
recolzar-hi el cap del difunt, el qual
moble és treballat en finíssim ala-
bastre translúcid i benat de ratlles
de color groc-daurat. En els angles
de la cambra hi havia les gerres
canopes, les quals contindrien les
vísceres del difunt, segons el rite
funerari; una navalla d'afaitar (totes
les figures egípcies apareixen inva-
riablement afaitades); una vaixella
de coure, i altres diversos objectes.
En les altres cambres es descobriren
diferents sarcòfags, probablement
dels fills del faraó, en un dels quals
es trobà la mòmia d'una dona, que
hom creu que és una de les més
antigues que Tins ara s'han desco-
bert, per pertànyer a l'època de la
quarta dinastia.

Per la trad. P. C. i G.

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