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Lo fitseu Britànich (Brilisl: Vlttseam) està instalat
avuy en un vast edifici quadrangular que s'alça al NO.
d'Holborn en lo Great Russell Street. És construcció ente-
rament moderna (1823-1852), d'estil neo-grech, que, sens
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oferir res d'extraordinari, produheix favorable impressió,
La fatxada principal ostenta una gran columnata de
44 columnas jònicas y dugas alas que's projectan á dreta
y esquerra del pòrtich, al que's puja per una ampla escali-
nata. L'espay intermitj forma un esbariós pati, tancat per
un senzill enreixat que s'estén tot á lo llarch del frontis.
Lo conjunt, si bé de líneas megudas, gracias als batiments
laterals, és sossegat, noble, apropiat, de bonas proporcions.
Grans vols de coloms casolans nian en los alts del edifici
y animan (y embrutan també) lo pati d'ingrés, com remi-
niscencia llunyana de la piaggia degli Schiavonni de Vene-
cia. Aquestos coloms, que sols he vist allí, m'han fet sem-
pre á Londres l'efecte d'un raig de sol meridional entre
las bromas del Nort.

Lo contingut, que reb continuas y valiosas adicions se
classifica en las set seccions següents: llibres impresos (ma-
pas y planos), manuscrits, dibuixos y gravats, antigüetats
orientals, antigüetats y etnografia britànicas y mitjcvals,
antigüetats greco-romanas, y monedas y medallas. Las
tres primeras seccions constituheixen la Biblioteca, qu'o-
cupa tot lo grandiós saló central de lectura y més de la
meytat de la planta baixa, al E. (dreta) del vestíbul; las
altras quatre comprenen lo Museu propiament dit y ocu-
pan lo resto de la planta baixa y tot lo pis principal.

La Biblioteca, que sols cedeix en nombre de volums
impresos (i.5oo,000) á la Nacional de París y qu'aumenta
á rahó de 30,000 volums cada any, s'ha format fundamen-
talment ab l'adquisició de la de Sir I-Ians Sloane, de la
Cottonnian lib rary y dels manuscrits Harleyans, ab lo llegat
esplèndit de Thomàs Grenville (20,240 volums) y la dona-
ció feta pel rey Jordi IV de la llibreria de son pare
Jordi III (8o,000 volums). Altras adquisicions, donacions
y llegats han seguit y van seguint á n'aquestos, y si en
nombre fan la col-lecció notable, més l'hi fan encare en
qualitat. Impossible és, ni sumariament, extractar las
principals preciositats qu'enclou la Biblioteca: incunables,
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manuscrits, autògrafs, edicions raras, exemplars únichs,
enquadernacions sens rival: tot està ampliament nutrit y
perfectament ordenat, instalat y catalogat.

Lo saló de lectura és una magnífica rotonda, coberta
.per una gran cúpula de ferro y cristall, un poch més gran
que la de Sant Pere del Vaticà á Roma. Hi caben còmoda

-ment assentats 360 lectors, disposant cada qual de cadira,
taula-escriptori, prestatge pels llibres, plomas, tinter, paper
secant y un petit penjarrobas. Lo bibliotecari seu en una
tarima situada en lo centre del saló, tot al voltant de la qual
s'e -xtén un taulell circular que conté los 2,000 volums que
forman lo Catàlech general y altres especials, índices, etc.
pera ús dels lectors. Las taulas de lectura, aisladas y nu

-meradas, radian desde '1 centre com raigs d'una roda; las
diversas seccions del catàlech van senyaladas ab colors
diferents, que corresponen als del taulell sobredit, en los
planos que penjan en diferents punts del saló; y pera
demanar un llibre s'omple una fulla impresa, fenthi cons

-tar lo nom, la referencia del catàlech y lo número de la
taula del lector. Aquesta fulla's deixa en una cistelleta
col-locada prop de la tarima, y als pochs moments un dels
oficials vos porta á la taula'1 llibre demanat.

Afegiré tant sols que l'entrada, ab certas formalitats, és
enterament gratuita, y que la sala de lectura està oberta
cada dia desde las 9 del matí á las 7 ò á las 8 del vespre.
Lo terme mitj de lectors és de 190 á 200 mil l'any.

Lo Museu resisteix encare més una descripció que la
Biblioteca: varias conferencias no bastarian á donar comp-
te de lo més important que conté. No obstant, en la secció
d'esculptura greco-romana, abundantíssima en estatuas,
bustos, relleus y fragments de tota classe, no puch menos
d'esmentar los famosos Elgin ,narbles, ò sig a'ls restos de las
exquisidas esculpturas de Fidias qu'adornavan lo Parte-
non ò Temple de Palas en l'Acròpolis d'Atenas, y'ls del
Mausoleu d'Halicarnàs, no menos magnífichs, si bé més

muti^ats encare, descoberts en 1857. Són dugas col-leccions
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únicas en lo món, quina adquisició costà sumas enormes.
La Galeria Assiria és també notabilíssima, constituhint sa
major part las troballas degudas á las excavacions de Sir
H. A. Layard en l'antiga Ninive. Las antigüetats egipcias
són igualment molt notables y nombrosas, com aixís me-
teix las etruscas; las col-leccions de ceràmica grega y
romana són completíssimas y contenen peças superbas.
Las seccions prehistòrica y etnogràfica, aquella relativa
principalment á Inglaterra y aquesta dividida en sub-sec-
cions corresponents als pobles assiàtichs, occeànichs, afri-
cans y arnericans, no desdiuhen en mèrit, varietat y abun-
dancia de las abans citadas; finalment, la de medallas,
ornaments d'or, monedas y pedras preciosas, que sols
s'ensenya anant acompanyat d'un guardià, és la més her-
mosa d'Europa. Tots aquestos objectes omplen salas y més
salas, sobrias d'ornamentació, però molt ben apropiadas á
1'instalació y lluhimcnt de las col-leccions; en lo possible,
cada exemplar porta un cartell ò papeleta ab son nom y
detalls explicatius. Los catàlechs oficials són excel- lents,
y, quan se vol estudiar alguna secció á fondo, indispensa-
bles. Més á més, de tant en tant, lo director y principals
oficials del Muscu, que són generalment especialistas de
fama, donan lectures (conferencias ò cursillos) sobre deter-
minadas antigüetats del Museu. Aquest és realment una
veritable meravella y de tot en tot digne de la poderosa
nació que'l posseheix: en molts cascos, sols en ell poden
resoldres las dificultats qu'ofereix l'estudi de certas bran-
cas especials d'art, historia, arqueologia ò etnografia. Ben
clar ho proclama la xifra prodigiosa de visitants y lectors
qu'anualment lo freqüentan ab miras estudiosas, y que
(prescindint dels simples curiosos y mirons) arriba á mitj
milió.

Lo Museu de Pinturas ò Nacional Gallei ,) s'alça, com
vaig indicar en ma conferencia anterior, en la gran plaça
de Trafalgar y ocupa tot lo costat N. de la meteixa. Sa
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fatxada és més llarga que bonica: li falta moviment y
líneas. L'edifici és capaç y ben distribuhit, mes resulta ja
deficient, y tota la secció de retratos històrichs s'ha tingut
de trasladar á un altre museu (lo de Bethnal Green) per
falta d'espay: ja hi ha aprovat un projecte d'engrandiment,
que començarà á realisarse prompte. L'instalació és luxuo-
sa, la llum zenital, y'ls quadros, petits ò grans, tots van
coberts d'un cristall, ]o que, si bé'ls preserva de la perni-
ciosa atmósfera de Londres, los rebaixa de categoria; puig,
á mon entendre, trau á la pintura al oli gran part de sa
dignitat. Lo local se presta meravellosament á la classifi-
cació per escolas, ocupant 1'inglesa moderna totas las peças
á l'esquerra (O.) del vestíbul y las extrangeras y l'inglesa
antigua totas las de la dreta (E.), moltas més en nombre.
Los sostres són relativament baixos, no sé si pera impedir
d'un modo eficaç que may se penjin los quadros á alturas
inconvenients: lo cert és que, ben al revés d'altres museus,
hi hà panys de paret, sobre tot los més per amunt, entera-
ment nusos. Cada quadro porta un cartell ab lo nom del
pintor, l'any en que nasqué y en que morí, l'escola á que
pertany y l'assumpto representat. Los catàlechs estàn mag

-níficament fets, ab notas biogràficas dels pintors y observa-
cions críticas sobre'ls quadros, formant un verdader curs
d'historia de la pintura. Los dijous y divendres són dias de
pago (6o cèntims): los altres dias, menos lo diumenge, per
suposat, l'entrada és lliure. En aquestos, lo promitj anual
de visitants arriba á 600,000.

Lo Museu de Pinturas de Londres s'ha format tot ell
modernament, és á dir, desde lo primer quart del present
sigle. Això explica com, á despit de las sumas exorbitants
que s'hi han esmersat, siga en conjunt bastant inferior als
grans museus del continent. Hi hà quadro, com lo celebèr-
rim de Rafael La Madonna degli Ansidei (fotografia nú-
mero 35), comprat al Duch de Marlborough, pel que
s'han pagat 70,000 lliuras (350,000 duros). Obras mestras
n'hi hà relativament pocas; mes, en cambi, totas las esco-
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las s'hi poden estudiar complertament. Las extrangeras
que hi tenen més representació són las italianas, seguint á
n'aquestas en importancia la flamenca, 1'alemana, la fran-
cesa y l'espanyola. D'aquesta hi hà poch, però bo: cinch
Velázquez, cinch Murillos, dos Riberas, un Zurbarán, un
Greco y un Morales. Un sol dels Velázquez (retrato de
Felip IV) fou adquirit per 6,300 lliuras. Judiquis per
aquest dato y l'altre més amunt apuntat lo que costarán
los 1,40o quadros de que consta avuy aproximadament lo
Museu, en aquestos temps en que las gangas passan tant
altas y en que 'Is negociants de quadros obren tant l'ull.

A mi lo que més me cridà l'atenció, per esser lo que
menos coneixia y lo qu'enlloch tant bé com allí pot estu-
diarse, fou l'escola inglesa. Los hermosíssims paisatges de
Constable y de Cromer, los valents retratos de Sir Joshua
Raynolds y de Gainsborough, las intencionadas y humorís-
ticas escenas de Hogarth, las profundament sentidas de
Wilkie, las idealment decorativas de Dante Gabriel Ros-
setti y altres pre-rafaelistas, y sobre tot las enlluhernadoras
creacions de Turner, lo gran artista modern, que jugava
ab lo color com juga'l sol ab l'aygua, irisantla fantàstica-
ment, me tingueren horas y horas sospès y'm feren menu-
dejar las visitas. Un quadret de Wilkie, Lo pobrel cego,
m'enterní. Un altre, no recordo de quin autor, Descans en
las carreras del Derby, és tot un curs de psicologia sobre
las costums inglesas. La gran pintura històrica no ha
merescut la preferencia dels pintors britànichs: la natura-
lesa, los animals (sobre tot cavalls y goços) y las escenas
populars los han atret més. Lo dibuix sol esser molt sòlit
y'l color més armoniós que brillant. En los assumptes
buscan més 1'intenció que l'aparato y tractan d'excitar lo
sentiment més que l'admiració. En tot lo qual són ben bé
fills del seu poble.

, (useu de South Kensington. — Entre 1'iglesia del Ora-
tori y l'Imperial Institute, de que'ns ocupàrem l'últim dia,
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s'aixeca un gran tou d'edifici, de parets negrencas de rajola
crua, ab tot l'aspecte d'una mestranÇa ò fàbrica de tabacos:
ningú sospitaria qu'allò tant lleig siga l'estoig de tantas
preciositats. Y, no obstant, lo Museu de South Kensington
no coneix rival per la riquesa y abundancia de sas col-lec-
cions y fins per l'influencia visible qu'ha exercit y exerceix
en lo desenrotllo del bon gust y del sentiment artístich
entre '1 poble d'Inglaterra. És lo museu de Londres popu-
lar per excel-lencia y'l que creix més ràpidament, visitant

-lo anualment un milió de personas. Las adquisicions,
donacions, llegats y depòsits s'hi segueixen com pluja
menuda, y cada vegada que s'hi va s'hi troban cosas novas.
Aquesta meteixa exuberancia'1 perjudica; puix, á pesar de
las vastas dimensions del local, no hi hà medi de sometre
la col-locació á un ordre de classificació rigurós ni d'evitar
las continuas variacions d'emplaçament pera fer lloch á
nous objectes. En moltas seccions, la d'Arquitectura per
exemple, apenas s'hi pot passar ò bé s'ha hagut d'aprofitar
tant lo lloch que la visualitat s'en ressent. Lo treball de
catalogar se fa, per lo meteix, dificilíssim, obligant á con-
tinuas adicions y rectificacions. A tots aquestos inconve-
nients s'ha procurat obviar, no obstant, posant en cada
objecte l'explicació detallada de lo qu'és, época á que per-
tany, origen, autor, cost si és comprat, ò, en altre cas, lo
nom del donant ò depositar¡. Quan un comença á llegir
preus d'adquisició y mentalment los va adicionant, queda
aterrat: allò és lo diluvi de lliuras esterlinas.

Lo Museu està obert gratuitament tres dias á la setma-
na, de io á to. Los dimecres, dijous y divendres se paga
mitj xelin (6o cèntims) d'entrada y sols està obert mentres
és clar. Lo primer que's troba á la porta és un torniquet,
y passat aquest, un quadro en que dia per dia s'apunta'l
nombre de visitants, un altre en que se suman los de cada
mes, y un tercer en que s'inscriuhen los totals anuals desde
1857, any de la fundació del Museu. Més de 34 milions
l'han visitat desde aquella fetxa.
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Lo Museu dependeix del De partament (Negociat, di.
riam nosaltres) de Ciencias y Arts de la Junta d'Instrucció
Pública, que té per objecte lo desenrotllo dels estudis d'arts
y ciencias per medi de professors competents, la fundació
d'escolas d'arts y oficis, l'examen públich y distribució de
premis als artesans, la compra y exposició d'objectes d'art
y 1'instalació de bibliotecas artísticas. Té una consignació
del Estat de 450,000 lliuras esterlinas anuals, y entre sos
professors, directors y examinadors figuran los principals
sabis d'lnglaterra. Quan en 1851 se celebrà la primera
Exposició Universal inglesa, quedà evidentment demostra-
da ]'inferioritat artística dels productes del Regne Unit,
qu'en qualitat, no obstant, res deixavan que desitjar. A
esmenar aquest defecte, y á suplir aquesta deficiencia, que
podian arribará esser un perill pera la producció indígena
en sa lluyta contra la competencia estrangera, s'encamina-
ren desde llavors los esforços del govern y de las classes
ilustradas, essent lo plorat Príncep Albert lo principal
promotor d'eix moviment de regeneració, al qual, entre
altras cosas, se deuhen ]'institució del Museu de South
Kensington y'l ràpit progrés que s'ha conseguit en l'edu-
cació artística del poble, fentli compendre qu'á la bon-
dat intrínseca dels productes, únich objectiu qu'instinti-
vament, per dirho aixís, s'havia proposat fins alashoras
l'esperit nacional, cabia perfectament agermanarhi la
bellesa.

Lo que generalment se visita del edifici és lo Museu
d'Art ornamental ò aplicat y'1 de pinturas de l'escola
inglesa; mes, apart d'això, conté: dugas magníficas biblio-
tecas, una d'art, que posseheix 70,000 volums y 240,00o
dibuixos, gravats y fotografías, y altra de ciencias y educa-
ció, que comprèn 66,000 volums; una escola nacional de
bellas arts, en que s'ensenya dibuix, pintura y modelat; y
una escola normal de ciencias, pera formar professors y
mestres.

Referintnos sols al Museu d'Art ornamental, una ràpi-
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da visita exigeix ben bé tot un dia: lo millor és fern'hi
varias, com jo vaig fer, y aprofitar las horas de nit, tant
llargas á Londres, los dias en que'! Ag useu está obert fins
á las lo. Llavors s'hi troba menos gent, y com 1'il-lumina-
ció elèctrica és esplèndida, res s'hi perdrà. Una lleugera
enumeració de las seccions en que's divideix lo Museu,
totas las quals están nutridíssimas, farà compendre, per sa
meteixa sequedat, lo impossible qu'és donarne una idea,
ni tant sols aproximada.

La secció d'Arquitectura comprèn reproduccions de
tamany natural, en guix ò galvanoplastia, de grans
obras y detalls arquitectònichs, haventhi també alguns
originals. Entre las més notables reproduccions figuran
las de la Columna trajana, á Roma; un àngul dels Claus-
tres de San Juan de los Reyes, á Toledo; y lo portal romà

-nich de la Catedral de Santiago de Compostela. Segueix
una abundant y preciosa col-lecció de petits objectes de
metall, marfil, àmbar, àgata, jade y porcelana, pertanyents
meytat á Europa y meytat á la Xina y al Japó. Venen
després los marfils y l'orfebreria civil y religiosa; rellotges,
tabaqueras, arrecadas, anells (col-lecció notabilíssima y
model de classificació), joyas, puntas, brodats, tapiços,
armas y armaduras, condecoracions, calçat, vanos é ins-
truments músichs. Tota la part oriental del pati del S.
(segon dels tres que hi hà, tots ab claraboyas) l'omple
una valiosíssima col-lecció de porcelanas, bronzos, esmalts,
lacas, cristalls, marfils y altres riquíssims objectes xinos y
japonesos: hi hà llanterna que costà mil lliuras. Los
teixits, armas y mobles orientals; las estatuas, esculpturas
y obras de talla, majòlicas, terracottas y medallons del
renaixement italià; las reproduccions de las mellors esculp-
turas de l'antigüetat clàssica; la terriça, tapiços y armas
de Persia; lo superb Mimbar ò trona de marfil y ébano
d'una mesquita del Caire (sigle XV), y las reproduccions
d'interiors alarbs y turchs, y d'un salonet parisench del
temps de Lluís XVI (comprat per 2,100 lliuras, sense una
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arpa magnífica que hi hà al mitj), completan lo contingut
dels baixos.

En lo primer pis s'hi trobar : lo Museu de Pinturas
(1Vational Gallery of British Art), complement de la
secció inglesa del Museu de Trafalgar square, notable per
la serie històrica de pinturas á 1'ayguada, tant en boga
á Inglaterra, y pels set famosos cartons dibuixats per
Rafael en 15i5 y i5i6 pera'l papa Lleó X; las superbas
galerías de mobiliari, miniaturas, porcelanas, bronzos,
pinturas y esculpturas francesas del sigle XVIII, llegadas al
Museu per John Jones en 1882 y valoradas en 250,000 lliu-
ras; y las no menos magníficas de cerámica, ab escullits
y nombrosos exemplars de las fàbricas inglesas dels
sigles XVII y XVIII, y de las francesas, alemanas, flamen-
cas, italianas, espanyolas (poca cosa), hispano-árabes y
orientals (persas, arábigas y rodias).

La falta d'espay ha obligat á instalar en altras salas
més ò menos provisionals, á l'altra banda del carrer, las
obras d'art modernas (desde 1851 ençà); los models de
maquinaria y enginys del Patent Ofce que tenen valor
històrich; las col-leccions d'aparells telegràfichs, pedagò-
gichs, de física y química y antropometría; y'ls Museus
de Palestina y de la India.

Museu d'Historia Natural (fotografia n.° 36). — No pen-
sava visitar aquest museu, perquè no soch intel-ligent en
aquesta especialitat (lo qual no vol dir qu'ho siga en las
altras); y per cert que després m'haguera sapigut greu.
Dcch I'haverhi fet una visita á l'amabilitat d'un jovenet
inglès, practicant de farmacia segons me digué, ab qui
vaig trobarme en l'imperial d'un òmnibus qu'anava en
aquella direcció, y que, enterat de que jo era estranger,
me'l recomenà y ponderà al extrem y fins se m'oferí de
moment á servirme de guia, puig ell hi estava tant entu-
siasmat que, aixís que tenia un moment lliure, hi anava,
encare que no fos més qu'una hora. Aquell dia's trobava
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en aquest cas, y jo, aprofitant tant bona ocasió y conven-
çut de que en l'oferiment no hi havia trampa (com molt
sovint succeheix á Londres tractantse de desconeguts),
vaig acceptar de bon grat los serveys d'aquell inglés
excepcional, que parlava y era amable y espontàneament
oferia sos serveys á un foraster sense coneixe'l. O és qu'era
massa jove encare y li faltavan alguns tochs pera com-
pletar sa educació, ò que l'entusiasme científich que
l'animava era tant viu que's sopreposava fins al esquerp
caràcter nacional. De tots modos, vaig quedarli agrahi-
díssim.

L'edifici s'alça al O. del de South Kensington y al S. del
Imperial Institufe, y ja, aixís que's veu, predisposa á son
favor. Es ayrós, elegant, original, d'estil romànich modcr-
nisat, y's compon d'un gran cos central ab dugas alas
flanquejadas de torres. Las parets y fatxada aparentan
esscr de rajola y están adornadas ab franjas y dibuixos de
cerámica molt aixerits. Lo conjunt és d'una frescura y
novcdat encisadoras.

L'interior no desdiu en res: nau ampla y de gran
alçada al entrar, escala majestuosa, salas vastíssimas y ab
bonas llums, instalacions perfectas. L'estatua de Darwin,
lo gran naturalista inglès, presideix en lloch eminent y
visible, com en triomfal apoteosis sobre'1s tres regnes de la
naturalesa.

Mon acompanyant me guià en primer terme á la
superba sala de mineralogía, ensenyantme de preferencia
las vitrinas que contenian minerals d'Espanya (argentviu
de Huelva, sofre d'Almeria, ferro de Biscaya, carbó de
pedra de Bélmez y Sant Joan de las Abadessas, sal gemma
de Cardona), y las pegas més importants ó raras d'aquella
secció del Museu (mineral argentífer de Chile, preciosas
àgatas y topacis de diversas procedencias, marbres, jaspis
y granits hermosíssims, una incomparable cristallisació de
rubelita y'1 meteorolit de Melbourne, de tres toneladas y
mitja de pes, lo més gros conegut fins are).
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Passàrem á examinar després la col-lecció ornitològica,
qu'és també completíssima y desperta gran interès fins en
los profans com jo. Efectivament: las vitrinas no contenen,
com és costum general, exemplars únichs de cada especie,
més ò menos ben dissecats y fredament arrenglerats com
soldats en formació: aquí en cada una s'hi veu representa-
da al viu tota una familia, és á dir, mascle y femella, lo
niu, los ous y'ls petitets, en sas condicions habituals
d'existencia y en los aspectes més típichs de sa vida; las
especies aquàticas en los sorrals y jonchs de llurs platjas y
estanys, las terrestres en las brancas y ramatges de llurs
arbres ò plantas propias ò en los terrers y penyals, ràfechs
de teulada y parets d'edifici, mes sempre quiscuna en
son medi natural. Fins del vol de las diferentas aus pot
formarse idea, puig moltas estàn esposadas volant, sospe-
sar ab extrema habilitat per prims fil-ferros, quasi invisi-
bles, del crestall superior de la vitrina. Allò són verdaders
quadros de costums ornitològicas, palpitants de vida, y
als que tant sols falta lo moviment y'l cant. En alguns
cassos, pera aumentar 1'il-lusió, s'han pintat grans telons
de fondo, reproduhint ab escrupulosa fidelitat la facies
del terreno y clima habitats per cada especie. Tal succe-
heix, per exemple, ab los aucells-tontos de las regions
polars del N., exhibits ab tota la portentosa abundancia
ab que pululan en las glaçadas cingleras marinas d'aquell
cap de món.

La notabilíssima col-lecció geològica y paleontològica
declara també ab anàloga clarividencia l'historia dels
ascendents de las actuals especies y abunda en exemplars
raros y únichs, alguns de gegantí tamany; la d'osteologia
reproduheix, en esquelets y osseras, la major part dels
animals que figuran en las altras seccions; las de cetacis y
reptils, mamífers, peixos, mol-luschs é insectes, són totas
igualment ricas y completas, sobresurtint l'especial de
colibrís ò aucells-moscas, qu'és una verdadera preciositat.

La col-lecció zoològica britànica ocupa una sala sepa-
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rada, de modo que, á truch de facilitar lo coneixement
sintètich de la fauna del país, no s'ha vacilat en repetir
exemplars ni en ocupar locals ni en esmersar diners.
També s'han dedicat vitrinas á il-lustrar l'albinisme, l'in-
fluencia de la domesticitat y l'encreuhament d'especies,
per tot lo qual se compendià l'importancia qu'han donat
los organisadors del Museu á certs punts de vista particu-
lars de la ciencia.

Lo meteix se pot dir relativament á la botánica; puig,
apart dels herbaris generals y particulars, conté col-lec-
cions de plantas de tota mena, de fustas polidas y sense
polir, de fruyts y granas, de models de bolets (guix pin-
tat), de dibuixos y láminas de gran mèrit artístich y cien-
tífich, y grans quadros y preparacions micrográficas pera
l'estudi de certas enfermetats dels vegetals, com la filoxera,
lo mildew, lo black-root, etc.

Després del Museu «Historia Natural, quasi és de rigor
parlar dels Zoological gardens en lo Regent's Park, al O.
de l'estació de Sant Pancraci. La visita á eixa col-lecció
zoológica és inexcusable en tot aquell qui va á Londres,
tant, per lo menos, com las del Palau del Parlament ò de
l'Abadia de Westminster, lo que 's comprova pel fet de
que, á pesar de ser l'entrada sempre de pago (i xclin,
excepte els dilluns, qu'és la meytat), lo nombre anual de
visitants oscila entre sis y setcents mil.

La col-lecció és completíssima y está instalada ab ver-
dadera grandiositat. La gavia dels lleons, per exemple, en
la que hi vaig veure cinch magnífichs estadants, és tant
espayosa, qu'a1 mitj d'ella hi hà un montícul de rochs,
sobre'1s quals prenen tot sovint aquells animalets posi-
cions esculpturals superbas. L'hora més propicia pera fer la
visita és á la tarde, quan se dóna menjar als animals: de
lluny ja flayran l'aliment y la costum los fa coneixe
l'hora: llavors tot llur instint se desperta, y de 1'immobili-
tat ò indolencia en qu'estavan un moment abans, ama-
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gantsc molts d'ells á las miradas dels espectadors, passan á
un estat de sobreexcitació extraordinaria, que's traduheix
per una mobilitat suma y una cridoria infernal. Ignoro lo
que costa la manutenció de tant gran nombre de bestiolas,
algunas «ellas de voracitat ben coneguda; mes ha d'im-
portar un pico molt regularet.

Tot lo regne animal hi está representat, generalment
per més d'un exemplar, y en molts cascos per mascle y
femella, á fi d'obtenir reproduccions. Demaneu allí lleons,
tigres y demés felins; óssos, llops y guineus; camells,
elefants, rinoceronts é hipopòtams; micos y orangutans;
bous, búfals, antílops y llamas; moltons; zebras y girafas;
serps, boas, escorsons y tota mena de reptils, dragons y
llagardaixos; tortugas; focas y lleons marins; castors y
esquirols; kanguroos; cervos y gacelas; conills; ayglas y
voltors; duchs y òlivas; ànechs y tota mena d'aus aquáti

-cas; gallinas y faysans; coloms y tórtoras; lloros y cotor-
ras; aucells de coloraynas brillants y de refiladas cantu-
rías; avestrussos, gruas y pelícans, y fins corbs sinistres de
negrench plomatge. De tot hi hà en abundancia y tot está
instalat en las mellors condicions, aproximantse lo més
possible á la realitat, és á dir, al clima y naturalesa propis
de cada animal.

Museu de Bel/mal Green. — Es un complement del de
South Kensington y de la Nalional Gallery, ò, per mellor
dir, s'ha format ab las sobras d'abdós y s'ha instalat en los
barris pobres del E. pera il-lustració de la població obrera.
A n'això's deu que se li hagi donat un carácter encare
més pràctich que son congènere dels barris aristocràtichs.
Substancialment conté quatre seccions ben distintas: la
d'art ornamental, relativament de poca importancia si's
compara ab las espléndidas col-leccions de South Kensing
ton; la de primeras materias animals (llana, seda, cuyro,
banya, cera, etc.), ab llurs successivas transformacions
industrials, arreglada per èpocas y paíssos ab verdader art
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y superabundancia; la de substancias alimenticias (pa, vi,
cervesa, arròs, cafè, xocolat, sucre, mel, etc.), desde la planta
ò anima] fins al producte destinat al consum, ab nombrosos
quadros, models, dibuixos y taulas estadísticas referents
á cada article; y, per fi, la secció de pintura, que subdivi-
direm en dugas parts: una, poch notable, de pinturas á
l'ayguada y al oli, llegadas al Museu en 1886, y altra
notabilíssima, formada per la Nacional Portrait Gallery, ò
Museu nacional de retratos, que mereix capítul apart.

Ocupa totas las galerías del primer pis y's compon
exclusivament de retratos, lo que, si produheix mono-
tonia, li dóna, en cambi, un valor històrich innegable,
tant pels personatges representats com pels pintors á
qui 's deuhen las pinturas, com també per l'estudi de 1'in-
dtmentaria. Los quadros estàn col-locats aproximada-
ment per ordre cronològich y no comprenen sols reys,
prínceps y eminencias políticas, sinó las figuras capdalts
literarias, artísticas, científicas y militars de cada època.
Comença la col-lecció pels retratos del període dels Plan-
tagenets (sigles XII-XV ), executats quasi tots posteriorment
y de poch mèrit artístich, y segueix pels de l'època dels
Tudors, Stuarts, Cromwell y sigles XVII, XVIII y XIX,
que van aumentant progressivament en nombre é impor-
tancia. Entre moltas obras mitjanas n'hi figuran no pocas
dels grans mestres (Holbein, Van Dyck, Rembrandt) y
dels millors pintors inglesos (Hogarth, Reynolds, Ilickel,
Ary Scheffers). Completan la col-lecció, qu'hà de passar
íntegra á la Nalional Gallea, quan s'hagi engrandit, varias
estatuas y bustos y un interessant aplech de manuscrits
autògrafs, miniaturas, medallas y petits objectes d'ús
personal.

A més d'aquestos museus, nacionals, públichs y per-
manents, abundan en Londres los pertanyents á corpora-
cions ò particulars, que poden visitarse ab més ò menos
reservas per tothom, y las col-leccions ò exposicions perio-
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dicas qu'á intervals fixos ò irregulars s'obren durant l'any.
Mereixen esmentarse entre los primers lo Soane Museum,
lo Geological Museuin, lo del Royal College of Surgeons, lo
del Guildhall ò palau municipal, y'ls de molts gremis é
institucions docents. Entre las últimas, las més famosas
són la dels pintors á l'ayguada, que gosa en Inglaterra de
gran predicament, y la de la Royal Academny, que, com lo
Salen de París, és lo centre de reunió de l'alta societat al
entrarla primavera. Jo vaig visitaren l'antiga Doré Gallery
l'exposició del acadèmich Edwin Long, quadros quasi tots
d'assumpto bíblich ò de l'antigüetat clàssica, en que com
á qualitats predominants vaig notarhi grans coneixements
tècnichs, un colorit brillant, un acabat minuciós, y molta,
potser massa, ciencia arqueològica. Vaig contemplarlos á
tot mon plaher; puig, á més de que las pinturas s'ho valían,
calia aprofitar pera descans del cos las magníficas otoma-
nas del saló d'exposició. Llavors, un senyor, que devia
esser l'encarregat, veyent que jo rendia tals honors á las
obras del insigne artista, se m'anà acostant y, á pesar
d'esser inglès, trobà'1 medi d'entaular conversa y d'expli-
carme que de tots aquells quadros se n'havian de fer gra-
vats al cer, dels quals n'hi havia ja alguns de llestos y
altres bastant avançats; que'ls tals gravats se venían per
suscripció, y que, coberta aquesta, se destruhian las plan

-xas, lo que, naturalment, feya pujar molt de preu los
gravats, perquè ja no podían reproduhirse. M'ensenyà las
làminas llestas y comenÇadas, y, finalment, acabà per lo
que jo ja havia,vist venir de lluny: per proposarme obcrta-
ment que'm suscrigués. Convençut de que las evasivas y
circunloquis no servían, al últim vaig haver de dirli ras y
curt que no'm suscrivia. Tota l'amabilitat del inglés
s'esvahí llavors com d'una bufada: — You don't subscribe,
sir? — me digué, y girà cua, sens afegir tant solament
good bye.

Respecte á diversions, molt hi hauria que parlar, fins
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concretantnos á lo més característich y principal. Desde
luego pot afirmarse que la vida de familia, lo culte del
honre ò llar domèstica, és la diversió predilecta del poble
inglès, és á dir, lo centre de las expansions y'l punt de
mira de l'activitat vertiginosa que desplega en las horas del
treball. Dins de sa casa, voltat de sa muller y fills, acom-
panyat tal volta d'alguns amichs íntims, invitats á com-
partir sas alegrías, allí és hort l'inglès verament disfruta y
abandona aquell aspecte glaçat y enterch, que no consti

-tuheix, per més que's diga, lo fons del seu caràcter, sinó'l
signe exterior, lo llenguatge natural de sa indomable força
de voluntat. Es lo trajo de guerra, de lluyta per l'existen-
cia, que revesteix ab decisió en las horas de combat, mes
del que s'afanya á despullarse en las de repòs. Per això
acostuma á fer separació completa entre'1 local hont tre-
balla y aquell en que té sa habitació, fins al punt d'inter-
posarhi llargas distancias, abreviadas, no obstant, pels
ràpits medis de la locomoció moderna. En la casa hont
viu, verdader santuari consagrat á la familia, no vol que
hi arribin ni las boyras del negoci ni'1 trontoll dels afanys,
y las dònas, mogudas de] meteix sentiment, s'esmeran en
aumentarne'ls atractius ab tots los variats recursos de llur
refinada educació. Hi há que vèurelas, en una d'eixas vet

-lladas de conñança, servir lo thè ab distinció suprema,
tocar lo piano ò l'arpa, cantar baladas de] país, llegir y
recitar versos, contar rondallas y sostenir la conversa, si
no ab la brillantor de la causerie francesa, ab una discreció
tant atractiva y una jovialitat tant ingenua que las fan
doblement insinuants.

Las diversions al ayre lliure y d'exercici corporal són
las preferidas d'aquell poble, tant per exigencias del tempe-
rament com per hàbits d'educació. Lo cuydado é higiene
del cos mereixen allí tanta atenció com lo puliment del
esperit: etens sana in corpore sano. Las criaturas, desde
molt petitas, s'acostuman á l'aygua freda: en cubells, en
dutxas, imns á raig de xèta, n'obtenen netedat y vigor. Los

15
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jochs físichs, desde la més tendra infancia fins á la virilitat,
forman una serie completíssima y perfectament graduada,
qu'obeheix al meteix principi d'equilibri y compensació,
y quina pràctica constituheix en la raça una costum tant
arrelada que ve á esser pera ella una segona naturalesa.
Lo crichel, lo lwuntenis, lo Jòotball, lo gol fing, las regatas,
las carreras de cavalls, són altras tantas manifestacions del
sport qu'apassionan allí á tothom. Per això lo dia del
Derby és festa nacional y las regatas entre Oxford y Cam-
bridge ò'ls partits entre Eton y Harrow són més disputats
que'ls diplomas de Llurs aulas. Fins lo boxing brutal atrau
y subjuga no sols al baix poble, sinó á las classes més ele-
vadas. Y'1 meteix alpinisme, fòrmula inglesa del excursio-
nisme, confirma bé lo qu'anem dihent.

No és d'extranyar, donchs, que la vida de cafè tinga á
Londres infinitament menos importancia qu'á París: los
pochs que hi hà al estil francés entre Piccadilly y Leicester
Square són més freqüentats pels extrangers que pels indí-
genas. Los teatres meteixos no esclavisan al públich , com
succeheix entre nosaltres. Seixanta cinch ne compta Lon-
dres, però més de nom que de fet, puig molta part del any
la me}'tat al menos están tancats y'ls restants se dedican
més á pantomimas y á espectacles de relumbrón qu'á lite-
ratura ò música propiament ditas. Sols durant la season
estàn oberts los grans teatres d'òpera y declamació; mes
Llurs preus elevadíssims no són assequibles á las petitas
bossas. Los altres no tenen tampoch res de barato, y corn,
per rahó de las distancias, quasi sempre hi lié qu'afegir al
preu un tant crescut pera anar y venir, lo teatre no resulta
una diversió popular en lo verdader sentit de la paraula (i).

De tots modos, una visita als principals colisseus de
Londres permet al extranger iniciarse, niés bé que per

(i) En lo moment d'imprimirse aquesta Conferencia, llegeixo
que, segons una estadística publicada de poch, hi hà á París un tea-
tre per cada 32,000 habitants y á Londres un per cada 145,000.
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qualsevol altre medi, en la vida íntima de las diversas
classes socials. Jo sols vaig poder assistir una nit al Adelphi,
y vaig fixarme en la propietat exenta de tot con v enciona-
lisme ab que's presentà l'escena, no superada ni á París, y
en l'intensa atenció ab que seguía'1 públich l'espectacle,
manifestant ruidosament las variadas emocions que 1'em-
bargavan. No és raro qu'una obra se sostingui en lo cartell
una temporada entera y á voltas dogas, de modo que'ls
actors la representan ab seguretat y desinvoltura magistrals
y'ls autors poden treballarla ab carinyo y prepararla ab
descans. Lo que priva són las comedias y dramas de cos

-tums contemporáneas, ab desenllaç justicier, és á dir, ab
reparto equitatiu de premis y càstichs á justos y pecadors.
Això y moltas traduccions y moltas farsas y pantomimas
constituheix la gran massa del modern repertori inglés.

Molt més que la funció del Adelplii m'interessà lo tor-
neig militar que's celebrà en l'Alexandra. Park á benefici
de la caixa d'un regiment d'infanteria (the Queen's) un
dissapte á la tarde. En quant vaig veure l'anunci en los
diaris, vaig proposarme no faltarhi, en l'esperança de passar
un bon rato y arreplegar bona cullita d'observacions. No'm
vaig enganyar. A pesar de que'1 temps no prometia res de
bo, la concurrencia fou extraordinaria y'ls trens especials,
plens de gom á gom, no cessaran d'abocarhi gent. Lo parch
está situat al N. de Londres, á cosa de mitj'hora en ferro-
carril. Es extensíssim y conté un vast edifici pera concerts
y teatre, per estil del Palau de Cristall. Lo lloch destinat
pera'! torneig era una gran pelouse de suau pendent, que
permetia una vista molt desembrassada del hermós pano-
rama dels encontorns. Mentres durà la funció, de 3 á 7 de
la tarde, no passaren may cinch minuts sense qu'en una
ò altra direcció nos vegés creuhar un tren pel fons del
paissatge. Allò sol ja impressionava. La triple fila de cadi-
ras que voltava !'immensa pista quedà enterament ocupada,
y una espessa muralla d'espectadors á peu dret s'esgrahonà
al darrera. L'espectacle fou vistós é interessant: la varietat
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d'uniforms y d'exercicis y las xarangas militars que cons
-tantment tocavan, donavan molta amenitat al programa.

De tot hi hagué: gran desfile; esgrima de sabre, espasa,
llança y bayoneta, á peu y á cavall; carreras de bicicletas;
sortija eqüestre d'anells, de caps de turch , de pals, de lli

-monas y d'estacas clavadas á terra; evolucions y carroussel.
Un jurat d'oficials adjudicava'Is premis. No hi faltà la nota
còmica y genuinament inglesa dels clowns, que, alternant
ab los soldats y fent endiastraduras, me produhiren un
efecte molt estrany, y no mancaren tampoch las apostar
per un ò altre dels més dextres competidors, expressió no
menos típica del públich entusiasme. Llàstima que la
pluja impedís lo ball al ayre lliure, que debia terminar
la festa, al poètich resplandor dels fanalets á la veneciana.
Tota, la tarde havia estat espurnejant y tothom s'havia
aguantat com un soldat vell; més enllà á las 7 apretà de
valent y no hi hagué més remey que deixarho corre, ab
prou despit dels sorges y de las vaporosas misses.

Jo vaig fer com los altres, y camas ajudeume cap á l'es-
tació. Los trens se prenian per assalt, y vaig tenir la sort
d'encabirme en lo primer que sortia. Lo compartiment
anava ple y era aislat, és á dir, sens comunicació ab los
dels costats. Al poch rato de caminar, un dels passatgers se
treu lo sombrero, se'l posa girat entre'ls genolls, hi extén
á sobre un diari, y ab tres cartas que fa sortir de la butxaca
comença á remenarlas ab gran lleugeresa, invitantnos á
apuntar alguna quantitat pera disireure la 9ncnotonia del
viatge. Desseguida vaig compendre qu'era un busca-vidas,
y més quan mon vehí de la dreta'm tocá ab lo colze y'm
digué ab veu baixa: «—No vos en fieu: és un pillet». A la
primera parada, quasi 's buydà'1 compartiment, quedanthi
tant sols quatre viatgers: lo de las cartas, dos senyors molt
respectables y jo. Torna á arrencar lo tren, y un dels gentle-
men renova la conversa, pregant al de las cartas que tornés
á fer lo joch, y ponderant sa habilitat; l'altre gentleman, que
llegia un diari en tul recó, s'acosta, fingeix interessarse en
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la farsa, posa un tant en una carta, guanya, y ja descarada-
ment tots tres començan á apremiarme pera que jo també
m'hi deixés caure. Vaig vèurem perdut: comprenguí que
mc trobava entre una quadrilla de lladres y que, si no
tenia molta sang freda, sol com estava, podian ferm un
atraco, robarme á mansalva y potser malferirme y tot. No
recordava si abans d'arribar á Londres feyam alguna altra
parada, y, tot proposantme cambiar de cotxe á la primera
que fessim, no vaig tractar sinó de guanyar temps, por-
tant enganyats á mos companys ab l'esperança de que al
últim afluixaria la mosca. Quan ja no sabia com ferho pera
entretenerlos, lo tren para, jo salto, veig que som á Lon-
dres, m'escorro entre la gentada com una anguila, pujo á
un òmnibus qualsevol, que per sort anava á Piccadilly,
m'hi refaig del susto, y als vint minuts era al hotel y
sopava ab tota tranquilitat. All's vell that ends vell.

Ja qu'estem d'epissodis de viatge, vos en contaré un
altre no menos instructiu. Era'l primer diumenge que
passava á Londres. Al dematí, á las 9, abans de sortir de
l'hotel, havia pres clàssicament, com cada dia, un thè ab
llet, un llonguet ab mantega y una suculenta costella á la
brasa ab créixems. A las io vaig anar á missa major al
Oratori, y al sortir, encisat per la magnificencia d'aquell
barri aristocràtich (Brompton), vaig anar vagant un poch
á la ventura fins á entrar en 1'Hyde Park. Allí, encare més
encantat recorrent caminals, creuhant pradas y cercant
l'ombra protectora de las atapahidas arbredas, vaig deixar
passar l'hora crítica de la una de la tarde, després de la qual
al diumenge no's troba en tot Londres un restaurant obert.
Quan la gana'm feu tornar á la prosaica realitat, ¡qué

espantosa soledad! Kioskos y pabellons en lo parch, restau-
rants, bars y grill-rooms en los carrers, prou ne veya, mes
tot tancat y barrat. Perduda l'esperança, pujo al carril me-
tropolità, proposantme esmorsar á Hampton Court; mes,
acostumat entre setmana á la frenètica successió de trens,
ja'm vingué de nou y contrarià moltíssim l'haverme d'es-
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perar bastant, puig com á diumenge lo servey era molt
més restringit. Al últim ve un tren , hi pujo, però resultà
que no anava dret á Hampton Court y vaig haver de cam-
biar dugas vegadas de cotxe y arribarhi molt més tart de
lo que pensava. A l'estació de Hampton comptava poder
menjar alguna cosa: ¡que si quieres! La diligencia cap al
Palau sortia tot seguit, y, no enterat de si n'hi havia un'al-
tra, no era cosa de deixàrmela perdre: m'hi enfilo y en
norte! Tot passant, bé'n vaig veure de posadas y pabellons
confortables ab ròtuls sugestius que'm donavan dentera;
però'1 cotxe amunt y fòra com un espiritat y jo morintme
de gana. Més de dos quarts de quatre eran quan arribavam
al gran pati exterior del Palau, y allí no s'hi veya ni una
mala taula de bunyols per un remey. Ja podeu comptar
ab quin esperit més desprès de la materia vaig recorre
aquellas sumptuosas galerias y espayosos jardins. Pera més
burla, en algun reconet de parch apareixian de tant en
tant, sentats sobre la verda molsa, festosos grupos brenant
apetitosament: allò eral suplici de Tàntal. Per fi, veig
atançarse pel Tàmesis un vapor: llavors se m'obrí '1 cel.
Encare no havia acabat de desembarcar lo passatge, que ja
era jo á la cambra y demanava què's podia menjar. Eran
las cinch, y vos asseguro que may, en tota Inglaterra, he
trobat tant bona la carn, tant exquisida la cervesa y tant
richs y aromàtichs la mantega y'l thè.

Una vegada lastrat convenientment, ¡ ab quin consol
y apacibilitat vaig pujar al pont! La passejada fins á Lon-
dres dura quatre horas y fou deliciosa: era á últims d'Agost;
lo dia, hermosíssim; lo riu ab sas curvas graciosas ostentava,
á un y altre costat, sas espléndidas rivas emmantelladas
de verdor, d'arbres, de gentils cottages vestits d'eura cen-
tenaria. Per tot arreu vessava l'alegria y l'animació. A
Teddington hi havia hagut regatas: las barquetas de rems
y de vela formiguejavan amunt y avall del riu. En més de
quatre la tripulació era femenina, y'ls barretets de palla
y'ls colorets clars dels vestits respiravan frescura y joven-
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tut. En tots los embarcadors preniam y deixavam gent.
Passàrem una exclusa y tres ò quatre ponts. Lo riu s'anava
aixamplant, la llum morint, las llunyanas siluetas del
horisó rogench prenian en la celistia formas fantàsticas y
agegantadas: nos anavam acostant á Londres. Era negra
nit quan desembarcava en lo moll de Charing-Cross.

De lo sublim á lo ridícul no hi hà niés qu'un pas (no '1
de. Calais, com deya un inglès): en aquella hora solemne,
quan los passatgers anavan minvant, las ombras ensenyo

-rintse del espay y l'ayret fresquejant de valent, un bene
-mèrit fill d'Albion pujà ab prou treba ll s de la segona cam-

bra y començà á convidarnos á tort y á dret (més á tort
qu'á dret) pera trincar ab ell. I invite you all! s'esgar-
gamellava á cridar. Algun passatger compatriota acceptà
(abyssus abyssuni invocat), y's renovaren las libacions, y jo
vaig apuntar en ma cartera altra inesperada impressió de
viatge.

Explico aquestos incidents pera que's tinga una idea
de lo qu'és un diumenge á Londres. Al dematí, fins allà á
las io, encare corre poca ò molta gent, fent cap general-
ment á las iglesias dels diferents cultos; després, la soledat
s'accentúa, las pocas portas obertas s'acaban de tancar, y
á la tarde l'aspecte general pot compararse al de Barcelona
en la diada del dimecres de cendra. A dintre ciutat, tot és
silenci y despoblament: á fòra, tot gentada y animació.
Allí, per tant, no arriba may aquesta al bullici y gatzara
que fan vibrar sempre á nostras multituts, y és qu'allí,
apart de que la sang és més freda, lo passar lo diumenge
al camp constituheix una costum tant regular y metòdica
com las funcions orgànicas que's desempenyan ordenada-
ment. Al fosquejar, cada ovella torna á son corral, los
trens reprenen llur marxa, y per Piccadilly las currúas
de peatons en las aceras y d'òmnibus y tota mena de ve-
hículs pel centre del carrer anticipan durant breus horas
lo frisós moviment d'entre setmana.

No deixa d'esser imponent, per altra part, l'espectacle
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que presenta la deserta metròpoli en las horas més quietas
de la tarde. Si un entra enllà á las cinch en una de las
grans estacions de ferro-carril, hont d'ordinari los trens
que van y venen no tenen fi ni compte, no hi trobarà lite-
ralment ningú: sembla que'1 glaç de la mort se n'hagi
apoderat. Pels carrers, l'únich ruido que de tant en tant
trenca'l pavorós silenci és lo de las campanas de las igle-
sias y'1 pas cautelós d'algun qu'altre viandant. Tal volta
de tart en tart apareix una variant en aquella immensa
monotonia: aixís, lo dia de la Mare de Déu de Septembre,
recordo que mentres pels barris de llevant recorria'ls
carrers una professó catòlica ostentant nombrosos pendons
y cantant fervorosos himnes, dels que l'endemà s'escruixia
la prempsa protestant, en l'extrem oposat de la ciutat nos
entrebancava'l pas als qui tornavam de fòra lo grotesch
exèrcit de salvació, en formació caricaturesca, lluhint lo
desgarbadíssim trajo y las exageradas ventallas dels barrets
á lo Kate Grcenaway.

Siga com siga, y prescindint de detalls, quin valor és
sols relatiu, á mi 'm sembla eminentment respectable y
pràcticament ventatjosa baix tots los punts de vista aquesta
observancia general del diumenge, testimoni dels senti

-ments religiosos y del esperit d'ordre de tot un poble; y
per ma part m'hi vaig acostumar tant perfectament, que
al regressar á Barcelona me costà molt desanyorarmc
d'aquella costum britànica y'm semblava altament ridícul
aquell nostre passejar del diumenge amunt y avall de la
Rambla tots empolaynats, sens més objecte aparent que
mirarnos y repassarnos los uns als altres.

Per altra banda hi hà que confessar que la plàcida
bellesa dels encontorns de Londres és realment tempta

-dora y que las facilitats pera johirne són nombrosas y al
alcanç de totas las fortunas. Los carrils qu'en tots sentits
solean la vasta planura estableixen comunicacions ràpidas,
freqüents y baratas entre la capital y'ls mil y un poblets
que 1'envoltan; carreteras excel-lents y còmodos camins
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que's ramifican al infinit permeten als òmnibus y tota
mena de carruatges l'accés immediat als punts més apartats
y solitaris; pel riu, no sols hi hà establertas líneas regulars
de navegació en vapors confortabilíssims, sinó que poden
llogarse ò fletarse pera fer excursions particulars vaporets,
llanxas, barquetas y llaúts, de tots gustos y preus, formant
una atapahida esquadra de vela y rem; y en terra, desde
lo confortable coltage fins á la modesta barraqueta de pesca-
dor, y desde l'extens vedat pera'ls caçadors fins al reduhit
quadro de terreno pera'1s jugadors de cricket ò lari'ntenis,
en horas y horas al voltant de Londres no lii hà un pam
de terra ni un filet d'aygua qu'en una ò altra forma no's
brindi á l'expansió diumengera de sos habitants. A més
d'això, hi hà'ls palaus, parchs y jardins forans oberts al
públich per excepció en los días de festa, y que per lo
meteix són lloch de continua romeria en tal ocasió y molt
á propòsit pera estudiar in acto al poble y classe mitja
d'Inglaterra.

Ab una lleugera revista d'aquestos llochs, és á dir, dels
principals, puig d'altre modo la relació s'en faria interme-
nable, donaré fi á n'aquesta ma darrera conferencia y'm
despediré de vosaltres.

Enclouré en la llista lo Parch y Hospital de Greenwich,
los jardins de Kew, lo Palau d'Hampton Court y lo Castell
de Windsor, afeginthi per extensió, encare que tancat los
diumenges, lo Palau de Cristall, puig sa popularitat excep-
cional m'autorisa peral cas á considerar transitoriament
sinònims (com ho resultan en ]'apariencia, en diversos
barris y professions, segons ho he fet notar més d'una
vegada) las tardes dels dissaptes y'ls dematins dels diu

-menges.

Lo Crystal Palace (Palau de Cristall) de Sydenham
(fotografia n." 37) és un grandiós y esbelt edifici, tot de
ferro y cristall, que s'aixeca á pochs kilòmetres al S. de la
capital, dalt d'un turonet, dominant espayosos y bellíssims
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jardins, adornats de superbas estatuas, esplèndidas fonts y
jochs d'aygua. Fa quaranta anys qu'existeix, y és avuy tant
popular com lo primer dia: cada quart hi arriba un tren,
y fins á mitja nit ne surten. L'edifici, magníficament
situat, sobressurt ayrosament entre la verdor de l'arbreda
y's dibuixa ab magnificencia sobre lo blau del cel. Encare
que construit quasi exclusivamentab materials procedents
de l'Exposició Universal de 1851, en sa erecció y habilita-
ció, compra de terrenos y arreglo de jardins s'hi esmersa-
ren un milió y ni itj de liiu ras esterlinas. Això diu per sí
sol lo gegantí de l'empresa.

Efectivament, allí hi hà de tot: beure y menjar á totas
horas, á tots preus y pera tots gustos; banys d'aygua de
mar y d'aygua dolça; piscinas y escola de natació; lavabos,
perruquerias, ilimpiabotas y..... retratistas. Diversions y
entreteniments á desdir; útils passatemps y espectacles ins-
tructius de tota mena. Funcions de teatre y de politxinel-
las; concerts d'orga y de bandas militars; circo eqüestre,
skating-rink, gimnàs y tiro al blanch ; fochs artificials;
exposició de pinturas, biblioteca, col-lecció de bestias vivas
y embalsamadas, models de geología, aquaris, laberinto,
panoramas y dioramas, figuras de cera, montanyas russas;
exhibicions artísticas y científicas, conferencias y experi-
ments, presentació de pobles d'altra raça, concursos de flo-
ricultura, de fruytas, de goços y de tot lo que volgueu;
aplicacions d'electricitat y de fotografia; fira perenne de
joguinas y bibelots. ia's compendrà, doncbs, que s'hi pot
ben bé passar tot lo dia sens aburrirse y ademés ab baratura
inverossímil. L'entrada general costa un zelin, preu que
sols se puja en días de funcions extraordinarias, y qu'en
cambi pot encare abaixarse molt prenent carnets d'abono
ò entrada per tot l'any. Los fochs, certs espectacles y tot lo
qu'és personal, se paga apart.

La verdadera joya del Palau de Cristall són los Courls
(patis), pont s'encarna l'idea generadora del edifici, qu'és
la meteixa á que obehí la creació del Museu de South Ken-
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sington : popularisar y refinar per tots los medis, sobretot
los intuitius, l'educació artística nacional, quina deplora-
ble inferioritat evidencià l'Exposició Universal de 1851,
tant fecunda pera'ls inglesos en saludables ensenyanças.
Sór, los Courts unas construccions, disposadas per ordre
croa. lògich á un y altre costat de la gran nau, que repro-
duheixen lo més típich de l'arquitectura, esculptura y arts
suntuarias dels pobles Inés avençats de la terra y dels
períodos més trascendentals en l'historia del art. Hi hà
l'egipci ,'l grech, lo romà, l'alarb, lo bisantí,'1 romànich,
lo mitjeval (gòtich, inglés y francés), lo del renaixement,
l'italià y'ls moderns (porcelanas, cristalls y carruatges).
Recorrentlos un á un, al trobarnos are devant de las cam-
bras sepulcrals de las piràmides ò en las hieràticas avingu-
das dels temples faraònichs, are dins dels patis riallers y
dels afiligranats salons de 1'Alhambra; tant aviat en lo
claustre sever d'un monastir com devant lo grandiós portal
d'una iglesia ò sota'l fastuós enteixinat d'un palau; sembla
que la roda del temps retrocedeixi y que fem una passejada
á través de las edats que foren: las diferentas civilisacions
reviuhen, penetrem en l'intimitat de la vida de cada época,
las obras capdalts de l'humanitat desfilan á nostres ulls
embadalits com evocadas per veu misteriosa, y á cada pas
temem que va á eixirnos tras-cantó algun personatge famós
d'altras centurias á expulsarnos com intrusos ò al menos á
reptarnos irat per la nostra tafaneria irreverent.

L'antítessis completa d'això passa ab las exhibicions de
pobles exòtichs que de tant en tant tenen lloch en lo Palau.
Jo hi vaig veure la d'un nombrós estol d'amassonas daho-
meyanas, del derrotat exèrcit del rey Behanzin : negras
com l'èbano, de pell finíssima y brunyida, sense un borrall
de pel, de formas atléticas y moviments ferèstechs, á mitj
vestir ab xals y cenyidors de colors encesos y diabòlichs,
llensant crits estridents ò salmejant fúnebres ò esparvera-
doras cantarellas, evolucionant ab militar precisió y esgri-
mint fusells y sabres ab frenètica destresa, no podia dup-
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tarse de qu'eran verdaderas filias del ardent Dahomey,
perfectament autènticas, y no una sofisticació, com la de
tants negres de fum d'estampa que s'exhibeixen á Londres.
No obstant, al vèurelas tant deslligadas del medi ambient
y mitj tremolant de fret (á pesar de que tot just acabavam
l'Agost), com si anyoressin lo sol de foch que las havia
torradas y la vegetació de Llur clima nadiu, no s'hi podia
fer més: apareixian com figuras postissas y artificials y's
contemplavan, primer ab duptosa desconfiança, després
ab llàstima creixent.¿Qui sab ahont anirian á morir aque-
llas flors silvestres, violentament trasplantadas dels sorrals
del Africa? Al migrat escenari en que las veyam musti-
arse, l'imaginació substituhia invenciblement lo march

grandiós del continent negre, y al petit espectacle d'etno-
grafia y folls-lore que'ns donavan, l'escomesa formidable
ab que la raça blanca va esquarterant llur patria en des-
pietada lluyta per l'existencia.

En altre ordre de coneixements, no són menos instruc-
tivas altras exhibicions, permanents ò temporals, que s'ofe-
reixen en lo colossal edifici. Una de formigas m'interessà
molt. Allí se'n veyan de tatas midas y colors: de grossas y
de xicas; de blancas, de grogas, de negras y de rojas; ab
alas y sense alas; niant unas en terrossos, altras en sorrals,
altras en detritus orgànichs; aquestas excavant galerías,
aquellas aixecant murallas; aquí avançant en formació
militar y acampant en posicions estratègicas; allà omplint
febrosament graners y vencent ab enginyosa tenacitat los
obstacles més insuperables. Era tot un petit món que no
podia contemplarse sens intensa admiració. Sobretot, lo
que meravellava era la traça y paciencia del naturalista que
havia sapigut instalar tantas tribus d'insectes ab tal per-
fecció que'ls animalets vivían y treballavan com in natura
y l'observador podia contemplarlos á tota hora cònioda-
ment. L'exposició estava disposada com un diorama, y
cada cristall corresponia á una especie distinta, quinas par-
tiçul;iritats venían minuciosament explicadas en uns car-
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telis adjunts. Ademés, durant l'any, lo director-propietari
dóna petits cursos sobre aqueixa branca especial de zoolo-
gia, y en las ]listas d'oyents qu'ostentosament penjavan en
la paret s'hi llegian en primer terme los noms de S. A. R.
lo Príncep de Gales y del ex-president del Consell Lord
Salisbury.

Fins en la concurrencia que pulula pel Palau troba
l'extranger á cada pas materia inacabable d'estudi. En un
de tants locals anexos s'hi celebrava, la tarde que jo hi vaig
anar, un dinar de col-legi de noys y noyas. Eran més
de 300, y aquellas llargas fileras de rossos capets, y aquella
movedissa alegria qu'animava las taulas, y aquells horras
infantils ab que's saludavan los speeches dels mestres,
esbargian per l'atmòsfera tals efluvis d'ignoscencia qu'en-
ternian fins als espectadors més indiferents. Aquellas cria

-turas, procedents d'una població bastant apartada, havian
recorregut aquella tarde lo Palau encantat baix la direcció
de llurs professors, adquirint tal volta las primeras nocions
d'utilíssims coneixements, y coronavan aquella diada d'ex-
pansió ab un frugal àpat. ¿Com no havian d'estar contents
y com no havian de demostrarho? L'infancia és igual per
tot arreu. Dich mal: á Inglaterra's prolonga més qu'en
altras ternas. Déu los hi mantingui.

Y dels fochs artificials ¿què'n direm? Ja sabia jo que
tenían fama, mes no'm creya pas que valguessin tant la
pena. Eram 15 ò 20,000 personas que'ls contemplav v am á
sopluig desde las galerías y corredors del Palau ò al ras
desde la vastíssima terraça que corre per tot son enfront,
dominant á gran elevació los espayosos jardins hont estava
disposada la festa pirotécnica. La profusa il-luminació que
feya ressaltar entre la foscuria los macissos de vegetació
y'ls llunyans caminals, tem plets, estatuas y surtidors; ;las
cambiants de llum eléctrica qu'irisavan màgicament las
fonts y jochs d'aygua, y'ls potents focos de magnesi qu'á
ratos encenian 1'atmòsfera, donavan ja de per sí prou gran-
diositat al quadro; y sense detallar aquí los 33 números del
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programa ab sos cohets y carretillas, ab sas tronadas y
espetechs, faré constar que no hi mancà tampoch la nota
humorística, burlesca, funny, genuinament inglesa, que
sembla d'obligació en tot divertiment d'aquesta terra: los
dos mariners ballant lo jig, lo caçador espantant la caça,
lo baylet esparverat pel papu. Aquestas peças animadas
constituhiren pera mi una veritable novetat y foren rebu-
das ab immensa riallada. La nit era boyrosa y esquitxava
una plujeta fina que punxava com puntas d'agulla. A pesar
d'això, una criatura detrás meu vaig sentir que deya: —'lis
a .fàir night, maroma, is it not? (quina nit tant bonica, no
és veritat, mamá?), candorosa pregunta, que demostrava
bé lo connaturalisats qu'estàn aquesta gent ab las incle-
mencias del cel y que'm recordà l'impavidès ab que pochs
días abans, en l'Alexandre Park, fins las senyoras veyan
atansarse l'inevitable xàfech, y així meteix l'imperturbabi-
litat ab que tot bon inblès, encare que brilli'l sol, surt
sempre al carrer ab lo paraygua á la nià. Pensant en tot
això, ja no'm semblà tant estrany que'! públich d'aquí
refusi per falsos y mentiders los quadros d'exteriors á plena
Llum dels nostres pintors meridionals: és qu'en la terra
de1a boyra nostre sol no és conegut més que de nom.
¡Y potser pensan desquitarse superantnos en fochs arti-
ficials!.....

Greenwich, Kex, Hampton Court y Windsor Castle
estàn situats sobre'] Tàmesis, los dos primers en la vorera
dreta y'is altres dos en l'esquerra. A tots quatre punts s'hi
pot anar pel riu en vapor ò per terra en carril y en carruatge.
Una vegada al menos convindrà la via fluvial, encare que
més llarga per rahó de sas sinuositats, á fi de coneixe y
comparar tots sos aspectes. Recordo que ja ho vaig indicar
en ma primera conferencia.

Greenwich és una bonica població de 135,000 habitants,
que s'alça al E. de Londres, ayguas avall, y que no tar-



— 231 —

darà gayre en esser xuclada pel monstre. Es coneguda en
tot lo món, sobretot dels marinos, per son famós observa-
tori, que senyala lo primer meridià de totas las cartas nàu-
ticas, geográficas y astronómicas inglesas. Ja és sapigut
qu'en totas las conferencias y congressos científichs inter-
nacionals, hont s'ha tractat la magna qüestió del meridià
inicial, los inglesos han refusat sempre abandonar lo de
Greenwich, qu'en la pràctica ve á esser obligatori pera los
marinos de tot lo món, alegant la rahó, que no deixa
d'esser poderosa, de que just és qu'acceptin los altres
aqueix meridià, ja que la marina inglesa de vapor y de
vela suma ella sola tant com las sis ò vuyt més grossas del
resto del globo plegadas. Quia nominor leo.

Aquest observatori ocupa en lo parch, al S. de la
població, una petita eminencia y està rigurosament tancat
als visitants. Las parets nuas que'1 voltan semblan las d'un
palau encantat; mes sas observacions se telegrafiar varias
vegadas al dia á totas las ciutats més importants del Regne
Unit. A Londres meteix, en diferentas botigas d'òptich,
las reben elèctricament al minut, y recordo qu'en la casa
p ont vaig comprar las fotografias que vos he anat presen-
tant, tenian exposada en l'aparador. una rosa nàutica ab
una agulla qu'anava marcant la direcció del vent domi

-nant segons lo penell del esmentat observatori. Per cert
que sempre hi havia gran glopada de marinos y badochs
contemplant l'incessant oscilació de la maneta.

Greenwich és també famós per lo u'hiiebaii, especie de
sardineta molt fina, y per sos exquisits y caríssims dinars
de peix. No és per això, no obstant, que jo lii vaig anar,
sinó pera visitar l'hospital y lo parch.

L'Hospital (fotografia n.° 38), en sos principis palau
real, se transformà y engrandí niés tart, y fa dos centurias
qu'està destinat á assil de mariners vells é invàlits. Poden
acullirs'hi més de 2,000 pensionistas. En l'actualitat, per
tant, n'hi viuhen molt pochs, puig la majoria prefereixen
estarse á casa y rebre del Almirallat una pensió equivalent



— 232 —

á lo que per terme mitj podría gastar cada intern. Gran
part del edifici serveix avuy de col-legi naval pera instruc-
ció dels oficials de marina. Quatre grans alas aisladas
d'arquitectura clàssica, ab evidents reminiscencias del estil
de Wren, y denominadas respectivament de la regna
Ana (E.), del rey Carles (O.), del rey Guillem (SO.) y
de la reyna Maria (SE.), deixan entre ellas una gran
plaça rectangular, ab una amplíssima terraça á la banda
del riu, sobriament adornadas abdugas ab obelischs, esta-
tuas y canons. Lo conjunt ofereix molt bon aspecte y
predisposa favorablement á la visita del interior.

Lo qu'atrau principalment l'atenció és la galería de
pinturas en . la Painted Hall (ala del rey Guillem) y'l
museu naval en las del rey Carles y de la reyna Ana.

La galería de pinturas la forman retratos d'almiralls y
marinos famosos, algun d'ells extranger, y escenas y epis-
sodis capdals de la marina inglesa. Entre'ls quadros hi hà
algunas firmas dels mellors mestres. Lo sostre y parets,
pintats per Thornhill ab gran alè decoratiu, són notables.
Lo que tothom visita ab religiós reculliment és lo quarto
de las reliquias de Nelson. Allí vaig convence'm una volta
més de la significació altíssima que té 1'hèroe pera tot liii
d'lnglaterra. No és, com Napoleon pera sos vehins del
continent, una gloria militar de gran espectacle, adula-
dora de la vanitat nacional: és més: és lo salvador de la
patria, és lo ser providencial á qui deu cada inglés eterna
gratitut per haverli conservat á n'ell y á las generacions
successivas lo qu'estima sobre totas las cosas: sa home, sa
llar ben volguda, en que concentra totas sas afeccions.
Per això la veneració al insigne almirall se transmet sens
minvar, entre sos compatriotas, de pares á fills.

Lo museu naval conté tota mena d'aparells nàutichs,
models de vaixells desde'ls temps més remots fins als
actuals, altres recorts de Nelson y las pocas reliquias,
descobertas pels americans y regaladas á Inglaterra, de
l'expedició de Franklin al pol Nort. Aquesta última vitrina
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parla ab muda eloqüencia á tothom y fa dedicar melancò-
licament un sentit recort als màrtirs de la ciencia. Hi hà
també, com peça digna d'esment, lo model de la batalla de
Trafalgar, que fa veure la posició de cada navío, petit
facsímil de son original, en lo moment decisiu de la tità-
nica Iluyta. Me l'ensenyà un de tants assilats, que s'explicà
com un llibre, ab precisió y respecte, sens descantellar ni
un pel. M. Thiers, ab tot y son talent, haguera pogut
pendre alguna llissó d'imparcialitat en 1'ingenua relació
d'aquell senzill mariner.

Lo parch és molt gran, y en son centre s'alça l'eminen-
cia coronada pel Observatori. Desde allí 's disfruta d'una
hermosa vista sobre'1 riu : tot un bosch d'antenas y vergas
d'embarcacions, l'enorme poblat de Londres y las arbre

-das, serradets y planuras que s'estenen pel fondo llunyà
al N. de la ciutat. Lo parch és tot un herbey salpicat de
corpulents castanyers. Los cervos y daynas hi pasturan
tranquilament. Es lloch d'esbarjo predilecte dels habitants
de Londres y certament dels més quiets y bonichs que hi
hà prop de la metròpoli pera passarhi una tarde deliciosa.

Hermosíssima també y plena d'atractius resulta una
passejada pels jardins de Kew, que, sens perdre llur caràc-
ter de jardí botànich, y de jardí botànich ádmirablement
tingut, són á la vegada un magnífich y grandiós parch de
recreu. No's necessita pas esser intel-ligent pera compen-
dre'l bon ordre y excel -lent direcció qu'en tot regna, lo
escullit dels exemplars, lo complert de las col-leccions.
Invernàculs n'hi hà un reguitzell, alguns que catedralejan,
com lo de las palmeras y'ls de las plantas tropicals, que hi
creixen ab un esclat y exuberancia proporcionats als cuy-
dados paternals que hi reben. Interessan també molt los de
las orquídeas, cactus y falgueras. En un d'ells, ab un gran
safreig al mitj, lluhia sa magnificencia, la tarde que jo
vaig anarhi, la colossal Victoria regia, pomposament florida
demunt de l'aygua, greal atlraction dels visitants en las

i6
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derrerias d'Agost. Lo Jardí d'Hivern, hont se resguardan
dels frecs las plantas de la zona temperada, mereix un cop
d'ull per sas dimensions monumentals. Lo clos dels rosers
és altre indret en que l'a fi cionat no podrà menos d'entu-
siasmarse; mes jo, per mon compte personal, diré que
l'humil secció de las molsas fou la que tingué'l priv ilegi de
commòurem : tal era la propietat ab que hi vegí reprodu-
hida pera cada especie la qualitat del terreno ò habitat de la
planta. En un moment se'm representaren, animadas y
viventas, mas estimadas serras catalanas, los rasos y cims
del Montseny, del Puigsacalm, dels Pirineus. Allí, en
aquell troç de terra extrangera, vegí de sobte un reconet de
patria, y'1 cor me féu un salt. Ni'l Jardí Americà ab sas
espléndidas magnolias y azaleas, ni la Pagoda altíssima,
ni'l bosquet y sas avingudas interminables, ni'l Museu ab
sos herbaris y dibuixos, conseguiren impressionarme cony
aquellas pobres molsas y aquells rocks esbocinats, única
cosa qu'allí va parlarme de ma terra.

Ja he relatat més amunt las peripecias de ma primera
visita á Hampton Court, peripecias que'm deixaren ab
poca tranquilitat d'ànimo pera ferme càrrech de l'osten-
tosa fàbrica del cardenal Wolsey. Vaig ferhi, donchs, una
segona visita. Ma arribada fou per lo Bushy Park, Y

aquella llarguíssima triple avinguda d'arbres majestuosos
que precedeix al edifici evoca ja en son favor tots los pres

-tigis de] temps. Quan penetrem poch després en lo clos
del palau y veyern apareixe los retallats marlets de la
fatxada; comprenem instintivament qu'aquells tronchs y
qu'aquellas parets són coetanis y comencem la visita cor

-presos de respecte y girats los ulls envers altras edats.
Tot nos parla llavors ab eloqüencia irresistible, y al passar
d'una sala á l'altra, sembla com si anessim girant fulls del
gran llibre de ]'historia y ressuscitant en nostra imaginació
fets y personatges llarch temps enterrats.

Ab aquesta disposició vaig unirme á la corrent inva-
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sora, á la gentada sens fi, qu'anava empenyentse suaument
per la llarga serie d'habitacions, ocupadas un dia per reys
y prínceps, desde Enrich VIII fins á Jordi II, y convertidas
avuy en museu de pinturas, d'indumentaria y de mobi-
liari. Lo valor històrich generalment supera en molt al
artístich. Entre'ls quadros són raras las grans firmas, y sois
la Mantegna Galler.y- conté una obra realment superba, Lo
lriomf'de Cèsar, inmensa tela pintada al tremp (1485-1492)
pera'1 palau ducal de Mantua, comprada y trasladada á
Inglaterra per Carles I. Es de las mellors del cèlebre
mestre paduà, tant realista en la concepció com clàssich en
los detalls y delicat en lo colorit. Llàstima que'1 temps y
las humitats l'hagin un poch malmesa.

L'edifici, á mon entendre, té molta més importancia
que'! contingut. És de rajola vermella, ab marlets de pedra,
y comprèn tres grans patis: lo d'entrada, '1 del rellotge }y'1
de la font. En lo segon, á més del rellotge, qu'és notabi-
líssim, hi hà la gran columnata construida per `Vren, que
conduheix á l'escala real, entrada á las habitacions. Lo
conjunt és verament grandiós y digna presentalla pera un
rey (i). Lo mellor és la gran sala (the Greal Hall, fotogra-
fia n.° 39), nomenada del Cardenal, encare que no comen-
çada fins després de sa mort per Enrich VIII. Es un bell
exemplar d'arquitectura gòtica, ab sostre hermosíssim
d'encabelladas esculpidas, ab finestrals de colors y tapiços
antichs de gran mèrit. Tot lo mobiliari és d'època, y ab las
panoplias, las armaduras y'ls caps de cervo qu'adornan las
parets, forma escayent decoració á la sumptuosa estancia.

Los jardins són extensíssims y á la francesa, això és, ab
grans paneras de flors, arols y bancais geomètrichs, segons

(t) Construhit aquest palau pel cardenal \Volsey, lo cèlebre favo-
rit del rey Enrich VIII. pera olorada propia, quan lo tingué acabat
l'ensenyà á son amo; y havent aquest manifestat en termes superla-
tius sa admiració, dihent que ni'1 meteix rey tenia un palau compa-
rable á n'aquell, lo cardenal, que la sabia molt llarga, n'hi féu present
sobre la marxa, dihent que peral re y . y no per ell. l'havia fet aixecar.
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la moda que privava en lo siglo XVI y que després ha fet
lloch al estil nacional, dominant avuy en tots los grans
parchs de Londres. Contenen los jardins dugas curiositats:
la parra de la Reyna y'1 laberinto.

La parra fou• plantada en 1768 y rendeix cada any una
cullita de 1,200 á 1,300 rahims de nou á dcu unsas de pes.
Cobreix una gran extensió de terreno y està, com se
suposa, donat lo rigor del clima, cuydada y protegida ab
extremat carinyo. Confesso que no'm féu cap efecte: més
que la potencia de la naturalesa, veya allí las habilitats de
la viticultura, y tots aquells vidres protectors y tots aquells
puntals d'apoyo me semblavan los còmplices d'una farsa
indigna, com si'ls rahims qu'ab simetria penjavan fossin
artificials. La veritat és que no brindavan á tastarne: eran
negres y recordavan massa qu'á Inglaterra los mellors no
valen res.

Lo laberinto és petitet, y crech que no ha sigut may
més qu'un pretext pera riure una estona. Las noyas hi
entravan á professó feta y se las sentía al poch rato fressejar
y desferse en rialladas. Desde una plataforma propera se
dominava l'interior y's veya I'atolondrament y bullici
d'aquells vols de gent jove movent gatzara, com moixons
astorats y perduts entre'1 brancatge. Era un espectacle
d'alegria encomanadissa que donava pler.

Si teniu temps y voleu passejar pel parch á l'ombra
dels castanyers, ò tirar pa als ànechs y als daurats peixos
del estany, ò apeixar las graciosas daynas que pacientment
vos segueixen mirantvos ab ulls plorosos, podreu matar
tantas horas com volgueu, perquè l'espay és sobrer y']
paissatge convida.

Windsor Casile.—Lo castell de Windsor (fotografia
n.° 40) és la principal y avuy per avuy la predilecta resi-
dencia de Sa Graciosa Majestat l'Emperatriu y Reyna
Victoria. Quan en l'antena qu'erta s'enlayra dalt de la
Round Tou,er (Torre Rodona) oneja l'cstandart real, és
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que la reyna ocupa sas habitacions, y llavors tota visita al
palau queda prohibida. Per això han d'aprofitarse las
ocasions en que S. M. se troba ausent, això és, á la prima-
vera, quan va á Italia ò á Nissa, y al estiu, quan fa sa
excursió acostumada á Balmoral y als poètichs llachs
d'Escocia.

La fotografia y la litografia han popularisat la vista del
Castell de Windsor, y pot dirse que tothom coneix aquella
silueta altívola y fantàstica, més de fortalesa feudal que de
palau modern. Aquella massa enorme d'edificis, encerclats
per altíssima muralla y coronats per orgullosa torre central,
apareix articulada d'un modo enigmàtich; mes lo cert és
qu'impressiona profundament y que fa sentir de lluny la
realesa. La perspectiva, que tanta falta fa á molts monu-
ments de Londres, vessa aquí á doll tots sos prestigis y
combina ayre, llum, elevació y distancia pera extremar lo
valor estètich y la potencia expressiva de la pura línea
arquitectònica.

També hi contribueix, y no poch, per la meteixa força
del contrast, lo rialler y apacible del paissatge del entorn.
Lo riu multiplica sas curvas més graciosas al peu meteix
del castell; l'arbreda vesteix de verdor lo puig que sus-
tenta sas negras murallas; las pradas y bosquets somriuhen
tot al voltant tant enllà com allarga la vista. Mil poblets
alegroys semblan jugar á fet mitj amagats entre las ondu-
lacions de la planura inmensa. Se diria que tot vol
amanyagar al gegant de pedra que vigila ferreny dalt de
1'eminencia, y, de fet, com vençut per tanta humilitat y
dolçura, aquest amoroseix sa cara ferèstega y desarruga'1
front.

De tots los palaus reals d'inglaterra és lo de Windsor
lo d'origen més antich. Guillem lo Conqueridor (sigle XI),
lo fundador de la dinastia normanda, lo començà en lo
turonet p ont s'alça actualment la Torre Rodona. Dos
sigles més tart Eduart III, que hi nasqué, lo féu arrunar y
aixecarne un altre més gran y més bonich, y desde llavors
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quasi tots los monarcas d'Inglaterra l'han anat engrandint
y embellint, singularment Jordi IV y Factual reyna
Victoria, que, ab prou gelosia de sos súbdits londonesos,
hi passa la major part del any. Ab totas eixas adicions y
reformas ha acabat per enser Windsor una de las residen-
cias reals més extensas y magníficas del món.

Lo Tàmesis l'envolta per tres de sos costats; dos parchs
inmensos al N. y al S. y un esplèndit jardí á llevant li
donan esbarjo y alegria. Lo turó central, núcleo y origen
de las construccions, assiento de la característica Torre
Rodona, està tot encatifat de verda molsa y esmaltat de
flors. L'eura venerable festoneja los marlets y entapiça las
torres: la mole gegantina busca ferse atractiva, vol inspirar
respecte, mes no temor.

L'edificació s'agrupa en dugas massas ben distintas: lo
recinte de baix, al O. de la Torre Rodona; lo recinte de
dalt, al E. En aquell hi hà las capellas de Sant Jordi y del
Príncep Albert, dugas preciositats; los quartels pera la
guarnició y las habitacions del Lord Chambelàn y del
Capítul; la major.part de las murallas y torres normandas.
En aquest s'aixeca lo palau propiament dit, en tres alas
inmensas, que contenen respectivament: la del N., las
salas d'Estat; la del E., las habitacions privadas de la Reyna;
y la del S., las destinadas als hostes y visitants. Entre
eixas tres alas y lo puig de la Torre s'extén lo grandiós
quadràngul ò pati real. L'ingrés al segon recinte se fa, al
peu de la Torre Rodona, per la Norman Gale (porta nor-
manda), que l'aisla completament de] primer.

Lo que's deixa visitar generalment de Windsor són
las capellas, y, en ausencia de la reyna, la Torre Rodona,
las salas d'Estat y las terrassas del N. y del E. Los mellors
días pera efectuar la visita són lo dijous y'1 divendres.

La capella de Sant Jordi ò dels Cavallers de ]'Ordre de
la Lligacama, és un edifici aislat que s'alça á mitja costa
del pati d'ingrés (primer recinte). Es del més pur estil
gòtich perpendicular, y pot sostenir la comparació ab la
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famosa capella d'Enrich VII en l'Abadia de VVestminster,
qu'és quasi de la meteixa época. Las voltar, esfoliadas en
forma de vano, ofereixen també un notable exemple de
construcció ojival, y'1 chor (fotografia n.° 41) conté las
cadiras, ricament esculpidas, dels cavallers de l'Ordre y
llurs escuts d'armas y banderas, formant un conjunt orna-
mental bellíssim. Hi ha enterrats en aquesta capella
nombrosos personatges de familia real, quins sepulcres, de
Inés ò menos bon gust, contribuheixen á decorar l'interior.
Lo gran finestral de ponent, sobre la porta principal, és
antich, y sos vidres, d'armoniosa coloració, representan
diversos assumptos relatius á l'Ordre.

La capella del Príncep Albert, bon troç més petita,
s'alça al E. de l'anterior y, tot essent de la meteixa época,
no produheix de molt tant favorable impressió. Es degut
això á la disparitat d'estils, gòtich lo de la hau y plateresch
lo del decorat. Aquesta capella ha passat per molts
fracassos, y lo accidentat de sa vida hi ha deixat rastre.
Enrich VII començà á construirla pera enterrament seu,
mes varià després d'intent y's feu aixecar en l'Abadia de
Westminster la superba capella de que vos vaig parlar;
Enrich VIII la cedí llavors al Cardenal Wolsey; á la
cayguda d'aquest, revertí á la corona; Jaume II l'habilità
de nou pera'l cult catòlich, y això fou causa de que las
turbas la profanessin y malmetessin terriblement; vingué
després una centuria d'abandono y oblit, y sols en temps
de Jordi III, que hi manà fer soterranis pera'ls panteons
reals, començà á renaixe á nova vida. L'actual regna
Victoria, no obstant, és qui l'ha restaurada de cap y de
nou, destinantla á mausoleu de son plorat espòs lo príncep
Albert. Si ho hagués fet seguint l'estil de la construcció,
haguera fet obra meritoria: are ha fet obra rica, esplén-
dida, sumptuosa, bella y tot, si's vol: sed non eral hic

locus. Aquells marbres y jaspis, aquells medallons, aquells
esgrafiats y mosaichs, aquellas columnas y relleus de pòrfir,
de malaquita, de llapis-lázuli y d'alabastre, aquells bronzos
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y daurats, desentonan, no per dolents, sinó per incon-
gruents. L'art modern podia havers'hi iluhit del meteix
nodo sense portar sos atreviments fins á l'irreverencia:
aquesta insurrecció contra'ls furs de 1'unitat y'ls privilegis
del temps, no hi puch fer més, m'irrita. Y és llàstima,
perquè, apart d'això, l'ornamentació és superba y'ls dos
sepulcres, del príncep consort y del duch d'Albany, que
s'ostentan en lo centre de la nau, són verament regís.

Deis aposentos ò salons d'Estat vos en diré poca cosa.
Se recorren en pèssimas condicions, y un no se'n pot fer
ben bé càrrech. Las tandas de visitants desfilan d'una en
altra hábitació, conduhidas pels guardians á pas de carga
y entre barreras. Hi hà alguns quadros bons, deis quals,
si aixís pot dirse, sois se sent cantar lo nom del autor. Tal
succeheix en la sala de Van Dyck, tota plena de retratos
deguts á aquell mestre. Molta part deis mobles està tapada
ab cobertors; altres, 1'escassedat de llum no permet exa-
minarlos bé. Sois las grans líneas deis interiors restan aixís
apreciables, y si un en certas salas n'admira l'innegable
grandiositat, en totas sent la fredor d'aquella falta de vida,
d'aquell abandono transitori, y comprèn que sois de nit,
ab las aranyas encesas y reflectint los miralls las joyas,
brodats y condecoracions de nombrosos convidats, és cony
tot allò pot causar algun efecte. Lo qu'are fa és a posteriori,
per I'estela que de tant en tant hi ha deixat la vida corte-
sana y pels recorts que desperta. Aixís, en lo Saló de Wa-
terloo trobàrem encare lo teatret que s'hi disposà en l'úl-
tima visita del emperador d'Alemania, y'ls sillons, tablado
y graderia pera is espectadors, lo qui més y'1 qui menos
de sang blava; y al descobrir tota aquella tramoya y al
penetrar á la claror del dia entre bastidors, tot respecte
desapareixia y l'ostentosa funció de gala devant de reys,
emperadors y prínceps quedà rebaixada al nivell de las
deis teatrets casolans d'aficionats. En cambi, en lo Gran
Vestíbul y Escala d'Honor, hont sois á mitja llum s'oviran
tot passant los riquíssims presents fets pels rajahs á la reyna
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Victoria, quan fa pochs anys fou coronada emperatriu de
las Indias, aquella abundancia de marfils, de vaixella d'or
y plata, de joyas y filigranas, d'armas, plomas y sederias,
qu en llarga serie de vitrinas recorda'l vassallatge de tants
magnats del Orient, abruma l'imaginació y retrau 1'in-
mensa grandesa del vast imperi del Ganges, lo més bell
lloró de l'esplèndida corona colonial d'lnglaterra.

Jo haguera volgut encare visitar prosaicament las cuy-
nas, de las que tenia noticias qu'havian excitat ma curio-
sitat; mes eran privale appartemennts, y..... no hi hagué
remey: no adnaission, és á dir, nnequaquam.

Una passejada per la terrassa del N. (la de] E. no era
visible aquel] dia) y l'ascensió á la Torre Rodona terme

-naren ma visita al castell y ma excursió á Inglaterra: l'en-
demà, á las io del matí, havia de pendre l'express de Fol-
kestone y allí creuhar lo Canal de retorn al Continent. Lo
panorama que desde Falta Torre del Homcnatge's domina,
és molt extens, planer, d'una verdor diàfana y d'uns bellesa
suavíssima y emprendadora. Eton y'l seu col-legi famós,
hont fa educar sa progenie quasi tota 1'aristocracia britàni-
ca, se mostran als peus, á l'altra banda del Tàmesis; cotta-
ges, poblets y vilas, alternant ab pradas, vallius, boscos y
corrents d'aygua, completan tot entorn la magnífica deco-
ració. Los visitants, embadalits, anavan donant la volta al
parapet, guiats per un guardià que'ls explicava las vistas.
Jo, abstret en mos recorts, m'havia quedat recolsat en un
marlet, fits los ulls, sense esguardar, en los confins del
horisó. Pensava en la benhaurada visita que Déu m'havia
permès fer á aquella terra, en las emocions que m'havia
produhit la visió de tants llochs y objectes fins a-las-horas
sols per mas lecturas coneguts, en aquells temps jovenívols
en que ni podia sospitar que vindria un jorn á compro-
varias sobre 1 terreno. — ¿Podré repetir la visita? —'ni
preguntava interiorment. —¿Me concedirà Déu salut y
medis pera prosseguir mos estudis y mas peregrinacions?
Llavors m'acudiren á la memoria los versos ab que'1 poeta
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Gray posa fi á sa cèlebre Oda á una vista llunyana del Col-
legi d'Eton :

... Where ignorance is bliss	 ...Hont ¡'ignorancia és benedicció,
'Tis folly- to be vise.	 és bojeria esser savi.

Y renunciant á voler penetrar los arcans del pervin-
dre, agrahit, somès y esperansat vaig mirar al cel, y anyo-
radís vaig saludar ma patria.

RAMON ARABIA Y SOLANAS
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LOS PICOS DE EUROPA (`'

CANTABRIA Y ASTURIAS

Encare que'ls Picos de Europa siguin lluny de la terra
catalana, 'm sembla que persa importancia mereixen esser
descrits en lo BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE
CATALUNYA.

Espero que'ls meus consocis del CENTRE'm perdonaràn
qu'hagi deixat passar tant de temps sens donarloshi compte
de mos estudis per las montanyas espanyolas, fentse càrrech
que Los Picos, de que vaig á parlarloshi, m'han allunyat
més temps de lo que jo volia de mas estimadas serras
catalanas.

Vaig á donarvos un resum, lo més curt que'm sia possi-
ble, de quatre excursions consecutivas fetas desde 1890
á 1893 á la cordillera cantàbrica, que bé pot dirse que no
és més qu'una perllongació dels Pirineus á lo llarch del
golf de Gascunya. Vaig empleyar més de Go dias en aques-
tas excursions.

En 1891 y 1892 va acompanyarme M. Labrouche,
arxiver dels Haules P}-renées, excel-lent company al qui
tinch d'agrahir sa bona amistat y col-laboració. La valiosa
cooperació del coronel Prudent m'ha permès determinar
los càlculs y publicar los mapas de precisió sobre'ls Piri-
neus, y aquest any, gracias als treballs d'aquest distingit

(i) La carta geogràfica qu'acompanya lo present treball és pro-
pietat del Club Alpí Francès, qui ens ha dispensat lo senyalat favor
de la reproducció.

Lo CENTRE té á gran pler manifestar en aquest lloch son agrahi-
ment y consideració per aquesta nova prova de companyerisme
rebuda de l'esmentat Club.
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inconvenient, no 'm creya pas que'n las novas ascensions
hi hagués cap classe de perill, ans bé'm gaudia ab l'espe-
rança de que abans d'un any hauria- recorregut fins al
derrer recó d'aquellas alterosas montanyas. Malhaurada-
ment mas esperanças sortiren fallidas.

Fins al Setembre de l'any següent M. Labrouche y jo
no arribàrem als Picos de Europa. Un enginyer molt ama-
ble, de la comissió del mapa geològich, D. Marcial de Ola-
varría, vingué á buscarnos á Reinosa, y per lo superb camí
de Fonts de l'Ebre (Fcnübre) pujàrem al coll del Frontal
(1,230 metres) y tornàrem á baixar per la vessant occeà-
nica, que's pel cantó que nosaltres embestírem las mon

-tanyas europeas. Després de passar dos días á las minas de
Picayos, tocant al riu Cáres, acompanyats del meteix
enginyer anàrem á Liordes, rústich y pobre casetón miner
del macís central, però molt ben situat pera estudiar los
principals turons d'aquellas montanyas. Lo mal temps
desbaratà nostres intents y'ns obligà á baixar al Valdcón
pera veure de la vora lo macís occidental.

Nostra primera visita fou á Caín, lo niés infelís poblet
de la provincia de León (i), perdut al fons d'un congost.
Se troba á 5o5 metres sobre'l nivell del mar, y las murallas
calcarias que l'enclouhen s'aixecan verticalment á més
de 2,500 metres.

Més cap al S., á Soto de Valdeón, á 1,000 metres d'alti-
tut, reberem la més coral hospitalitat del senyor rector,
D. Benet del Blanco. Creyent que'1 famós turó de Peña
Santa era inaccessible,'ns acontentàrem pujant al cinc de
Peña Bermeja (2,391 metres), qu'aixcca sos . blanchs cim

-bells cap á 1'O. del riu Cáres.

(1) Pertany, lo meteix que'I Valdeón, geogràficament á la vessant
occeànica, però està separat d'Asturias per tais desliladers qu'ha
tingut d'ajuntarse políticament á León. Los rius Cáres y Sella tenen
sas fonts á León y no són asturians fins després de passadas sas
foscas. é impracticables gorjas.
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Desde Soto, acompanyats sempre del Sr. Olavarría,'ns
encaminàrem á Cangas de Onís, primera capital de 1'Es-
panya catòlica, passant per un camí lo més encisador qu'un
poeta pugui somiar. La carretera real, que voreja sempre
lo riu Sella, és verdaderament de lo niés pintoresch, sel-
vatge y magnífich que pugui veure's: pot compararse ab
la més celebrada ruta de Suissa. Aquella carretera és un
títul'de gloria pera'ls enginyers que la projectaren.

Si parlés de Covadonga (que visitàrem també), de
Pelayo y dels recorts qu'evoca, 'm sortiria del quadro
reduhit que m'hi trassat. Vos diré solament que per lo
llach Enol y la selvatge y pedregosa regió que '1 volta pro-
harem d'escalar la Peña Santa; però per aquest cantó la
judicàrem també inaccessible y tinguerem d'acontentarnos
fent triangulacions desde un turó proper nomenat Peña
Santa de Enol (2,479 metres) certa diada del mes de Setem-
bre, calurosa á tot serho, que comprengué io horas de
marta, sense contar las paradas.

L'estudi geogràfich que'ns proposavam no havia pas
avançat lo qu'esperavam : nos faltava un guia francès acos-
tumat á buscar y trobar los passos practicables pera'] excur-
sionista que no pot passar per tot arreu, ahont lo caçador
montañés posa'l peu, y acostumat també á sostenirlo en los
indrets perillosos. Nos faltava també una tenda pera acam-
par en las alturas, perquè las vilas són massa avall y'l
casetón de Liordes no és prou cèntrich.

Tot això ho tingueren en 1892 y l'excursió va reeixir
admirablement.

Deixant la via férrea de Venta á Santander á l'estació
d'Aguilar de Canipoo, arribàrem á La Liébana, al peu de
las Peñas de Europa, per Cervera de Pisuerga y'l coll de
Piedras Luengas. En lo casetón d'Áliva vaig dormir en lo
meteix llit y llensols qu'usà Alfons XII quant l'any 1882
hi anà á caçar. Una ascensió preliminar á la torre geodè-
sica de Cortés (2,373 rnetres) me permet apoyar, sobre
l'única senyal de primer ordre que hi hà al centre dels
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Picos de Europa, mas triangulacions passadas y futuras.
Dos dias després, lo 3o de Juliol de 1892, lo rey dels

Picos de Europa, la torre de Cerredo, era per primera

oo

S

oo
O

volta petjada pels peus de l'home. Sense la corda y sense
en Bernat Salles (nostre guia de Gavarnie), jamay bague-
ram pogut assolir aquell cim orgullós. Fins allavors se li
atribuian 2,670 metres d'altitut, mes nosaltres tinguerem
]o disgust de rebanarla fins á 2,642, la que no deixa d'esser
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respectable si's té en compte que sa base no s'allunya del
mar més qu'uns 20 kilòmetres. A l'endemà assoliam la
torre de Llambrión, á quin cim havia pujat D. Casià del
Prado en 1856.

Nostra campanya després de la perillosa però fructuosa
pujada de la Peña Santa (2,586 metres), verificada per
M. Paul Labrouche, finalisà ab una nit passada sobre'1
Pich d'Espigüete, á 2,453 metres sobre'1 nivell del mar.
Encare qu'aquet pich, arreconat al S. de la serra cantà-
brica, estiga fòra dels Picos de Europa, vaig creure indis-
pensable ferhi una estació ab mos instruments, perquè és
un senyal de primer ordre de la malla geodèsica, y mas
visuals desde allí als propers Picos havian d'esser excel- lents.

Lo coronel Prudent, en lo silenci de son estudi, tra-
çava'l mapa de la regió recorreguda servintsc dels meus
datos, que's componían de cercles d'horisont presos ab lo
regle d'eclímetre, d'observacions baromètricas, d'itineraris
traçats á brúxula y de panoramas fotogràfichs. Mes, havent
reconegut nostre treball insuficient, me fou necessari fer
en 1893 una nova excursió, aquesta vegada sol, á las Peñas
de Europa.

Aquest viatge fou més fructuós, baix lo punt de vista
geogràfich, que'ls tres anteriors aplegats. Com és natural,
coneixia'1 terreno y'ls punts flachs de mon treball ante-
rior, y, després d'estudiar lo contorn del macís central, vaig
encaminarme al d'Ándara, ahont sols vaig passarhi dos
días en 1890. La benèvola hospitalitat de D. Benigne de
Arce me fou novament de gran auxili, y ben aviat aquella
cordillera secundaria quedà nivellada y situada en tots
sentits.

Coi' D'ULL GENERAL. — Permeteumc que vos fassi una
curta descripció d'aquest interessant macís de montanyas,
després d'havervos explicat á grans rasgos mos viatges d'ex-
ploració.

17
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Lo grandiós macís que'ls espanyols anomenar Picos de
Europa se troba, mica més, mica menos, al centre de la
cordillera cantàbrica designada encare pels geòlechs y geò-
grafos ab lo nom de Pirineus, dels que la consideran pro-
longació. Cavalca demunt las tres provincias de Santan-
der ; León y Oviedo, y forma una regió orogràfica perfec-
tament distinta, elevadíssima, de forma original, curiosa
baix tots los punts de vista y projectada cap al N. de la
gran serra de partió de las niguas, de la que's troba com

-pletament aislada. Es un alçament calcari (cretaci-carboní-
fer en gran part) molt ben caracterisat, quinas montanyas,
d'una blancor enlluernadora, contrastan ab la foscor de las
rocas esquistosas ò la vermellor dels conglomerats que l'en

-rotllan. Sapigut és quant interessant és l'alçament calcari
de Tres Hermanas (11MIonte Perdido) de la provincia de
Huesca. Donchs lo del qu'us parlo ho és també per sos
gegantins alçaments verticals. Moltas rocas són dolomí-
ticas, especialment prop d'Andara y d'Aliva.

Los picos de Europa forman un paralelògrarn de 5o ki-
lòmetres de llarch per 20 d'ample, pocb més ò menos, y'ls
atravessan de part á part tres pregonas fallas: l'una á 1'E.
(lo Deva), l'altre al centre (lo Cáres), y lo terç á 1'O. (lo
Sella). Las altras valls del Sella y del Cáres s'anomenan
respectivament de Sajombre y de Valde n, y la del Deva,
que's molt ample, és lo que s'en diu el país de la Liébana.

Lo Cáres reb un afluent, lo Dujé, que fornia una quarta
depressió, molt fonda també, y naix á Áliva, en lo cor dels
Picos, mentres que las altras valls estàn encaixonadas entre
la serra cantábrica y l'alçament qu'estem estudiant.

Aquestas quatre depressions comprenen tres macissos
distints: lo macís oriental ò d't\ndara, cntre'l Dcva y'1
Cáres; lo macís central ò dels Orriellos, entre'l Cáres y'1
Dujé; y'l macís occidental ò de Covadonga, entre '1 Cáres
y'1 Sella. Lo límit septentrional que nosaltres l'hi asscnya-
lem és la carretera qu'arrenca de Cángas y troba lo Deva á
Panes.
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Aquest macís tant distint, tant característich y ben limi-
tat, fou estudiat desde 1851 á 1858 per l'inginyer de minas
D. Casià del Prado, á qui pot considerarse'1 com á descu-
bridor dels Picos de Europa; mes ell casi no vegé més
qu'el macís central desde dalt de Llambrión y no li dedicà
més qu'unas quantas ratllas en sa Memoria publicada en
lo Boletín de la Sociedad Geológica de Espaia.

Las ascensions són moltas vegadas perillosas y sempre
pesadas per causa dels ollos. Aixís s'anomenan unas grans
depressions del terreno, verdaders fons de llachs sens aigua,
voltats de crestas elevadas y de colls lleugerament depri-
mits. És aquest lo país de la sed: no hi hà cap classe de
vegetació. Se comprèn molt bé que'ls moros no s'haguessin
may atrevit á perseguirhi als companys de Pelayo. Arreu
nos veuhen més que rocas en forma d'agulla, pirámides
inaccesibles, singleras, crestas dentalludas y d'un estrany
aspecte.

Las puntas d'aquestas altíssimas parets s'avançan com
á esperons gegantins sobre unas valls que semblan sense
fons. La vista s'extén per l'immensa planura de la mar
blava, pels tebis horisons occidentals d'Asturias y Galicia,
ahont se difuman algunas montanyas de perfil més arro-
donit, y pels rogenchs y assoleyats rasos de Castella.

La raça és molt característica: los cántabros dels Picos
són gàllichs, barrejats á voltas d'èuskars. De perfil fi, de
bon plantar y's desenrotllan aviat. Las dònas tenen lo nas
aguileny, los ulls com l'atmetlla, la cara oval y regular.
Son cosset de ratllas y ajustat dibuixa las formas com un
jersey , y se'] cubreixen ab un mocador de seda de colors;
las faldillas, bastant curtas, deixan veure las mitjas, verdas
ò vermellas y están brodadas de colors llampants. Los
esclops ("madreñas) tenen tres protuberancias que'ls privan
de descansar directament sobre terra. Se tem de tal manera
á l'humitat, que'ls petits <, raners propers á las casas des-
cansan demunt de quatre columnas de fusta capsadas per
una ampla pedra plana.
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Alguns hòmens portan encare la calça curta, la camisa
groga y l'ermilla ò jopetí ab mànegas dels asturians, la
boina ò l'ample berret de feltre. De lluny y d'aprop aquets
muntanyesos tenen molta semblança ab los auvergnais de
França. Son tipo està menos dins la tonalitat basca, tenen
la cara més rodona, las líneas més aixatadas, las formas
més pesadas que la dòna; de barba no'n tenen, ò'n tenen
poca, però sovint lo naixement de farvus; son caràcter és
totalment diferent dels aragonesos y catalans: té més rela-
ci ó ab lo senzill, Franch y bondadós dels bearnesos. Potser
és un xich més fret. Són grans caminadors, ferms treba-
lladors y atrevits caçadors. Sols ellsy'ls minaires interrom-
pen l'etern silenci d'aquestas regions, ahont un home sol
hi perdria lo sentit de l'oído, fèntseli aixís més dolça la
mort, perquè hauria viscut en una naturalesa adormida ab
lo silenci de las ruinas.

Lo âIACiS D'ÁNDARA. —A 1886 metres d'altitut, á la vora
d'un grandiós embut natural, voltat de montanyas d'un
color gris uniforme, plenas de forats negres (bocas de
mina), tatxonat de viaranys miners ò d'ensolciaduras
quina monotonia romp tant sois la roca roja de Grajal,
s'hi aixecan tres baixos però llarchs edificis y una capelleta
pintada de blanch y blau. Aquestas casas, cobertas de neu
tot l'hivern, se despullan de son blanch mantell als pri-
mers petons del sol primaveral, quan ja de las planas hi
pujan los minaires pera viurehi y treballarhi durant los
sis mesos que la neu los hi deixa lliures. Una d'aquellas
casetas és la cantina, l'altra la ranxeria, allotjantsehi á
l'una ò á l'altre los empleats. La casa més gran, la que fa
cara al NE., nomenada casetón, és l'habitació deis ofici

-nistas y del quefe superior de las minas, D. Benigne de
Arce, que ja fa 35 anys ne dirigeix y vigila los treballs en
lo macís d'Ándara.

Aquestas minas no són pas tatas de la meteixa societat:
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tenen diferent propietari. Las dugas més principals són:
La Providencia, de la que lo Sr. de Arce és director efec-
tiu, y las de NIa arrapa de las qu'ell és inginyer y director
D. Adolf Martínez Infante. Abdugas viuhen en la major
armonia. Los camins de baixada dels minerals són comuns
á las dugas.

Lo macís d'Ándara no forma més qu'una serra que
comença á l'Hermida y arriba fins al demunt del petit riu
Dujé. Allí's divideix, projectant cap al N. un ramal (lo
Deboro) bastant elevat (2,133 metres), y un de més poca
importancia cap al SE. (1'Abenas, de 1,919 metres).

Las montanyas de la vessant septentrional se superpo-
san per pisos graduats, las pendents ne són relativament
més dolças, y per ellas s'han fet los dos camins carreters
per ahont baixan lo mineral al mar. Si s'embesteix 1'Án-
clara per lo S., l'aspecte del macís és tot diferent y molt
més imposant. Per sobre de las verdas y fèrtils ondulacions
de la Liébana, regadas per las aiguas que brollan entre las
fallas esquistosas, s'aixeca de cop com muralla gegantina,
dentellada com una serra, emmarletada, plena de campa-
narets y cimbells de formas inverossímils, la serralada
d'Ándara, quina blancor enlluernadora contrasta ab las
montanyas emboscadas del riu Deva. Cap bretxa d'impor-
tancia s'hi obra: sols algunas entalladuras, per ahont pene-
tra tímidament, com avergonyintse de son atreviment, un
viarany que s'enfila per sobre de Turieno per anar á
guanyar lo coll de Sant Carlos (2,050 metres) entre pedre-
gam y eslleviçadas y baixar desseguida al casetón d'Ándara.
Per ell vaig baixar á l'acabar ma excursió de 1893.

Cap á l'O. una obertura més ampla, lo coll de Cámara
(1,735 metres), posa en relació directe los ports d'Aliva ab
la Liébana.

MACÍS CENTRAL.--Lo macís central, ò de Orriellos (y
també Urrieles), és en extrem complexe. Se compon d'una
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infinitat de serra'adas, casi totas de la meteixa elevació,
alternant ab nombrosos ollos y d'accés difícil. En aquest
macís és ahont s'aixecan los cims niés enlayrats y ensin-
glerats, ja que lo Naranjo de Bulnes (2,516 metres), que
havem vist per totas sas caras, nos sembla inaccessible.
Solament puch compararlo ab una immensa vila forti-
ficada, quadrada, y quinas murallas, de i,5oo metres
d'alt, són flanquejadas per baluarts que las sobrepujan
5oo metres.

A la base dels quatre ànguls nostres càlculs nos donan
las següents altituts: Espinama, al SE., 857 metres; Posada
de Valdeón, al SO., 965 metres; lo riu Cáres, ayguas avall
de Camarmeña, al NO., 300 metres; lo riu Dujé, en lo
pont de • Tejo, prop de Sotres, al NE., qoo metres. Pot
veure's, donchs, com no havem exagerat nostra anterior
comparació.

Y, bruscament, de las ratllas qu'uneixen aquests ànguls
s'enlayran gegantinas y colossals murallas, al cim de las
qu'oneja, com bandera dels Titans, l'eterna boyra, deses

-pero del topògraf. En aquesta cuitat estelar no hi viuhen
més que'ls graciosos rebecos (isarts), al mitj dels penyals
calcaris d'enlluernadora blancor, animant ab sa graciosa
silueta lo trist aspecte dels fúnebres turons de] país anome-
nat La piala tierra, ó bé confonentse sobre 1 fons del cel
blau ab las ferèstegas rocas que surten d'aquells serrats
inaccessibles.

Lo meteix ós, faltat de boscos, no s'atreveix á aventu-
rarse dins d'aquets pregons ollos, sense corrents d'aigua,
sense vegetació, sin tierra, com ne diuhen, quina soletat
no 's veu torbada may, més que pel terratrèmol dels trons
ò'l soroll de la pedregada ò de las avalanxas, ò bé, en las
xafagosas diadas d'istiu, pel pas del caçador que va á apos-
tarse á un tiro; desde hont errarà potser al poruch y fugi-
tiu isart, destinat á morir al cap-de -vall de carreras inter-
minables, d'cscaladas perillosas y de nits d'esglay á la vora
del precipici: que rens quem devoret.
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Aquet macís, vista sa importancia, ha sigut més espe-
cialment estudiat per nosaltres. Sens dupte és lo més inte-
ressant, mes no puch descriure'l en detall, perquè això
m'allargaria massa. Refereixo al lector lo qu'hi dit abans
sobre las torres de Cerredo y de Llambrión.

Mncís occIDENTAL.—Aquest macís se divideix en tres
parts: la Peña Bermeja (2,391 metres), erissada de cimbells
punxaguts y que no és de gran amplada; la Peña Santa
(2,586 metres), llarga serralada en forma de navaja que
projecta alguns ressalts al NO.; y, per fi, la serra més baixa
y molt accessible dels Puertos de Ondón y Usión, al N.,
que's reuneix á la Peña Santa de Enol.

Aquesta derrera serra, més ondulada que las altras y
atravessada per lo canal de Trea (viarany de Caín á Cán-
gas) és la sola que, per esser tant lluny de poblat, no hi
visitat. Me sembla que no té cap turó d'importancia.

Sil macís de Peña Santa és senzill en lo que respecta á
sos serrats, en cambi és molt extens, perquè dins de son
domini han d'anar compresas total las montanyas secun-
darias que s'extenen al N. y á 1'O. de sa base; montanyas
peladas, tristas, selvatges á tot serho, no semblantse á res
de tot quant haviam vist fins allavors, quals replechs un¡-
formes y monòtons (podriam afegir monòcroms) no ofe-
reixen cap interès quan se'ls contempla desde los grans
cims. Per entre aqueixas ramificacions, afraus que no
poden descriure's ni pintarse, baixan fins al Sella, fins á
Covadonga y fins al camí de Cángas á Cáres.

1-Iauria volgut extendrem més sobre aquesta merave-
llosa encontrada dels Picos de Europa, tant poch coneguda
cons interessant baix tots los punts de vista (mineralogia,
geologia, caça, arqueologia, folk-lore, agricultura, vida
pastoral, etc.); molt m'haguera complascut en fervos
coneixe á vosaltres catalans, qu'habiteu l'extrem oposat
de la península ibérica, aquestas ensingleradas Peñas; però
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massa llarch hi sigut ja, ma ploma ha corregut sobre'1
paper més de lo que jo volia, y vostra paciencia's me-
reix..... Perdoneume, companys excursionistas de Cata-
lunya, perquè quant jo parlo de las montanyas de ]'Es-
panya, sigui catalana, sigui castellana, jo'm sento dins ma
casa, perquè ja sabeu que las atractívolas serralades de
vostra terra són pera mi ma segona patria.

LO COMTE Dr. SAINT-SAUD
en son nom y en lo de

PAU LABROUCHE
La Valou^e i.' Juliol 1894.

Per la traducció, P. P. y R.
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DE COM SE FORMA L'ESTANY DE LAS PRESAS

Tots los pobles de l'alt Fluvià, ò siga desde Sant Esteve
de Bas á Olot, conservan la tradició de que á Sant Pere de
Las Presas hi havia en altre temps un gran estany que s'ex-
tenia fins al peu de Sant Esteve. Aquesta tradició està
confirmada per un fet geològich, la turba que sota las
terras de conreu se troba en los termes de Las Presas y Lo
Mayol, y per un fet liistòrich, las escripturas qu'encare
es conservan y esmentan com á límit de certas terras de
l'encontrada aquest estany (i). Mes qualsevol qu'avuy hi
passi no sospitarà que may hi hagi hagut un estany en
aquella encontrada. Tant és aixís que jo estranyava molt
de que donguessin lo nom de Las Presas á un poble en
quin terme no hi hà un sol molí ni més aigua que la molt
escassa del Fluvià.

Mes un jorn, seguint lo curs d'aquest riu desde Mas
Codella á Sant Roch, vaig observar un fet que no deixa
lloch á cap dupte sobre la formació d'aquell estany y á la
vegada nos dona l'explicació del nom de Las Presas aplicat
á Sant Pere.

La corrent ò las corrents volcànicas que formaren lo
típich Bo de tosca (2), qu'atravessa transversalment la vall
del Fluvià á la vora dreta d'aquest riu , desde'l vehinat de
La Caseta al cap-de-vall de la baixada de La Solfa, passaren
en tres diferents indrets á la vora esquerra del riu, aiguas

(i) La nova de l'existencia d'aquestas escripturas la dech á mon
i!-lustrat amich D. Francisco Nlontsalvatje, d'Olot.

(2) Bo, bosch? Es molt possible, primer perquè l'indret aixís
nomenat eran terras d'empriu molt emboscadas abans de fersen la
roturació; segon, perquè los habitants d'aquesta encontrada tenen
lo costum de suprimir las esses finas, com en pa per pas, re per res,
e per és, etc.
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amunt del molí petit de] Collell, formanthi altres tants
diques ò presas de bassalt qu'encare avuy se poden deter-
minar exactament en lo ]lit y esponas del riu entre l'es-
mentat molí y can Canadell. Aquestas presas interrompe-
ren lo curs de l'aigua y formaren l'estany.

Més avall d'aquestas presas naturals, avuy desaparc-
gudas, hi hà la fita que senyala la partió entre'ls termes
d'Olot y Las Presas, lita que té pel costat d'aquest poble la
tiara y las claus de Sant Pere, y per lo d'aquella vila l'ala
y las quatre barras que forman l'escut de Olot. Trobantse,
donchs, aquellas presas naturals dins del terme de Sant
Pere, explican perfectament lo nom de Las Presas ab qu'es
coneix avuy aquest poble.

Diu també la tradició qu'aquestas presas naturals foren
destruidas per la mà de l'home, y fins un que s'ha ocupat
molt de las cosas d'Olot (i) atribueix aquesta destrucció
als moros. Mes aquestos no estigueren pas tant de temps
possessionats d'aquesta encontrada pera que poguessin pen-
sar en ferhi obras. Los moros no tingueren may á las valls
dels nostres Pirineus, com tampoch la tingueren en las de
las valls dels Pirineus aragonesos y cantàbrichs, més terra
que la que trepitjaven, puix los cristians en ellas refugiats
los hi feyan guerra sens treva ni quartel, y no és pas, per
cert, un camp de batalla lo lloch més á propòsit pera
fcrhi obras permanents.

Jo crech que la destrucció d'aquellas presas fou deguda
á una causa tant natural com la de la llur formació: una
corrent volcànica las formà, y lo continuat còrrech de la
corrent d'aigua las destruí. La força de l'aigua qu'ha des-
truit la presa natural de Sant Feliu de Pallerols, molt més
groixuda que las del molí del Collcll, y ha enfondit més de
35 metres lo llit basàltich de la riera d'Aiguavella (en lo
meteix terme de Sant Feliu), pot molt bé haver enrunat
poch á poch las presas de que m'ocupo.

(i) Paluzie en sa Histor ia de Olot.
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En los fossos oberts á cops de pich en las rocas á l'en
torn dels castells romans s'hi coneixen encare las marcas
d'aquella eyna. ¿No s'hi coneixerien també en los bassalts
d'abdu ,,as esponas del riu si á sas aiguas se las hi hagués
obert camí d'aquest modo?

Deixem tranquils als moros y donem á la naturalesa lo
qu'és seu.

CELS GOMIS
Olot, 8 d'Abril de 1893.
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COVA PREHISTORICA EN LA VALI. DE SERBES

Senyor President del CENTRE EXCURSIONISTA

Amich y senyor meu: Desde petit havia ohit anomenar
la plana d'Ancosa, però no la coneixia de vista.

Llegint un dia, fa anys, una obra del P. Fidel Fita
(Restos de la declinackn céltica) me cridà l'atenció lo que
diu: que lo nom Ancosa és de la llengua céltica, y que sig-
nilica cova.

Preguntí un dia á algun habitant de les immediacions
d'aquella plana si, en efecte, hi havia en aquesta alguna
cova, á fi de confirmar l'explicació del P. Fita, y me con-
testà que sí, que hi havia no una, sinó varies coves.

Més tart poguí fer una ràpida excursió per aquell país.
Me cridà molt l'atenció qu'una gran casa de pagès propia
de mon amich D. Pau Guixà s'anomena Les Esplugues.
Es sabut qu'espluga, que ve del llatí spelunca, significa
també cova. En aquesta excursió vegí los indrets ahont
están les coves, però no'm vagava per poderles visitar.

Posteriorment, en una de mes peregrinacions al vehí
santuari de Sant Magí, feta en familia, y especialment ab
mon nevot reverent Esteve Puig, desde el citat santuari,
avarem á veure una de les coves situada devall de la plana
d'Ancosa, en lo trench vertical que té la plana en la banda
del nort; de manera que si s'obrís una xemeneya vertical
dintre de la cova, lo cim surtiria en la metexa plana d'An-
cosa; si bé la boca ò entrada de la cova dóna á la vall con-
tigua á la dita plana per la banda del nort. Donchs la boca
de la cova y la cova tota està de cara al nort. En aquesta
visita no logràrem més resultat que satisfer la curiositat:
no veniam preparats per fer cap excavació.

Finalment, lo dia 25 de Setembre d'aquest any, lo citat
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nevot y lo qui suscriu marxàrem de Santa Coloma, en
companyia de nostre amich D. Pau Guixà, decidits á
escorcollar la cova mitjansant les necessaries excavacions,
que començàrem 1'endemá dematí. Los tres citats, acom-
panyats de dos pagesos armats de rnagall y axada, envers
les vuit del matí del dia 26 férem excavacions en totes
direccions dintre de la cova, qu'és coneguda ab lo nom de
Vall de Serbes, qu'és lo d'una masia propera, les quals
donaren per resultat la troballa de fragments de cerámica
y de varios òssos d'animals conforme á la nota que segueix:

t. r Ceràmica primitiva. La pasta és grossera, conté
abundancia de grossos grans d'arena silícea. L'obra era
feta á mà y no al torn. Gruix dels fragments, uns 8 mili

-metres. En tres fragments, que devian enser d'un metex
vas, s'hi veuhen multitut de partícules que brillan ab color
metàlich, com si fossin llimadures d'aram ò de bronze.
Lo color de la pasta és negre en uns fragments y en altres
rogench.

2. n Dos fragments de cerámica tant grossera cony l'an-
terior. Formavan part d'un gros vas, de forma semblant á
les nostres olles de dues anses. Entre lo coll y lo cos, en
l'angle que forma lo derrame del primer ab lo cos, hi hà
un grosser cordó ab estries espirals. La pasta és negra, com
de sutja, granulosa (los grans són d'arena), però tant de
dins com de fòra la superficie és rogenca, efecte, pot ser,
de la cocció en lo forn. Semblan troços d'una olla treba-
ll ada al torn.

3. r Tres fragments de cerámica de pasta enterament
negra, tant en les superficies interior y exterior com dintre,
en la metexa pasta. L'una cara és pulida y llustrosa. Pasta
mitjanament fina.

4.' Ceràmica de pasta blavosa: pasta fina, treballada
al torn. N'hi há un fragment qu'és com si fos l'octava part
d'una cassoleta de i i centímetres de diàmetre quan era
sencera, finament obrada de totes parts. Los altres frag-
ments semblan testos de cantis de Verdú finament obrats
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de fòra, però no de dintre. La profunditat en que's troba
-ren allunyan la sospita de que fossin cantis de Verdú, com

semblan á primera vista.
5. t Cerámica roja, color de mini; pasta fina. Hi hà un

troç d'un plat que quan era sencer devia tenir uns 40 cen-
tímetres de diàmetre.

6. é Ceràmica emporitana. Es un hermós fragment de

ucuocuuì
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Fragment de cerámica roja, molt fina. trobada en la co ya de d'all de Serbes
(tamany natural)

Comparis ab lo segon vas emporità (pág. 237)
y lo primer fragment (pág. 245) de El elmpurdán, d'en Pella y Forgas

7 centímetres per 4 d'amplada, ple de dibuxos en bax
relleu, del metev estil, y pot ser de la metexa fábrica
d'ahont procedex lo segon vas emporità que'ns dona en
Pella y Forgas en sa obra El. Ampurdcn, pàgina 237, y lo
fragment primer de la página 245. Compari los gravats
d'en Pella ab lo dibux que li envio adjunt, encare que fet
á corre-cuyta.

7. é Cerámica rogenca decorada ab grossera pintura de
color roig més fosch.

3• u Ceràmica rogenca no decorada. Hi hà un troç de
plat fondo d'uns i i centímetres de diàmetre. Pasta fina.

9. é Fragment d'algun gran vas que podria esser una
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àmfora romana, atès lo gruix y la qualitat de la pasta. Lo
diàmetre del vas (ò àmfora) devia esser de 30 centímetres.

ro. Ceràmica alarb. Es rogenca, però enverniçada de
dintre y de fòra, ab restos evidents de reflexos metàlichs
en la part interior de lo que seria un platet.

Es de creure que quan als habitants de la cova s'els
trencava un plat ò un vas, llensavan los trossos fòra. Los
fragments trobats dintre, hi quedarían potser per haverse
barrejat ab la terra remoguda, ja pels habitants, ja per
llurs animals. No dupto que furgant en l'extensió de
pochs metres devant de la cova, se trobarian molts troços
dels vasos á qui pertanyian los altres troços trobats. Però
com aquets bastan per provar que la cova fou habitada
desde temps remotíssim, no cal més excavacions.

Afectíssim servidor de vostè,

JOAN SEGURA, PBRE.

Santa Coloma de Queralt, 9 Octubre de t 894.



SECCIÓ OFICIAL

SOCIS ENTRATS

DESDE L PRIMER DE JULIOL FINS AL DIA DE LA FETXA

SOCIS RESIDENTS

D. Joan Sellarés.
Antoni Palau y Dolcet.

» Jaume Maspons y Camarasa.
» Narcís Fuster y Domingo.
» Faustí Anglada y Santa Eularia.
» Cels Gomis.
» Ramón de Segarra.
» Lluís Carbó.
» Norbert Font y Sagué.
» Joseph Pichot y Gironés.
» Pere Joan Bonet.
» Joan Millet y Pagès.
» Joan Montanyola y Carné.
» Francesch Cambó.
» Joseph Ricart y Giralt.
» Jaume da Costa y Churruca.
» Pere Bulbena y Soler.
» Joan Capdevila.
» Lluís M. Ramis y Biosca.
» Joan B. Nogués.
» Pere Montanyola. y Carné.
» Bartomeu Mitjans y Murlans.
» Ventura Robert y Duran.

i

18
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SOCIS DELEGATS

D. F. J. de Despujol y de Cha pes, á Ciutadela (Balears).
» Joseph Cardona Id.
» Joan Corominas Puig-Arnau á Solsona.
» Sever Barnadas á Camprodon.
» Lluís Cardona, Pbrc. á Sta. María del'Estany.
» Joseph Vidal y Jumbert á Granollers.
» Angel Garriga, Pbre. á Vallgorguina.
» Joseph Ventalló y Vintró á Tarrassa.

Joaquim Vancells y Victa Id.
» Angel Sallent y Gotés Id.
» Toribi Capell y Pujol, Pbre. á Bellpuig.



CRONICA DEL CENTRE

SESSIO OFICIAL

SESSIÓ PERA COMMEMORAR LO 18. e ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ

DE LA PRIMERA ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. — Inse-
guint la costum establerta, lo CENTRE celebrà, en la vetlla del
26 de Novembre d'aquest any, la sessió dedicada á commemorar
lo 18.é aniversari de la primera associació d'excursions de Cata-
lunya, la que tingué lloch ab la solemnitat de costum.

Se donà lectura á la necrología del cèlebre excursionista y
pintor D. Lluís Vermell y Busquets, escrita pel soci D. Ramon
Nonas Comas, qual trebail, extens, ben escrit y pie de datos y
noticias interessants, fou rebut ab marcadas mostras d'aprova-
ció per la nombrosa concurrencia qu'assisti á l'acte.

Se llegiren á continuació inspiradas poesías originals dels
Ilorejats escriptors Srs. Rocamora, Pons y Massaveu, Brossa,
Gras y Elias, Tintoré (D. Lluís) y Omar y Barrera.

Terminà la sessió ab un oportú discurs del senyor president
del CENTRE, D. Francisco de S. Maspons y Labrós, en el que va
dedicar entusiastas paraulas vers los sis joves qu'en 1876 fundaren
en Catalunya la primera societat excursionista.

En lo local del CENTRE hi havia exposada una colecció de

miniaturas executadas pel malogras D. Lluís Vermell, així com
també estava exposat son retrato.

Assistiren á l'acte la filla y dos nets d'aquct celebrat artista.

SESSIONS PREPARATORIAS

En lo quart trimestre del corrent any s'han celebrat las

següents:
Dia 18 Octubre: Sessió preparatoria de l'excursió á Olesa de

Montserrat y El Cayrat. Lectura del trebail del Sr. Comte de
Saint-Saud, soci delegat á la Roche Chalais, Los Picos de Europa,
que publiquem en lo present BUTLLETÍ.
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Dia 8 Novembre: Sessió preparatoria de l'excursió á Vallgor-

guina y als dblmens de Pedra Gentil y Pedra Arca. Lectura

d'una Memoria, escrita per D. Arthur Osona, referent á una

excursió á Collsacabra.

Dia 6 Desembre: Sessió preparatoria de l'excursió á Carme,
Orpí y Miralles. Lectura d'un treball del soci delegat á Santa

Coloma de Queralt, Mossèn Joan Segura, sobre el descobriment
de la cova prehistòrica de la Vall de Serbes, que publiquem en

aquest BUTLLETÍ.
Dia 13 Desembre: Sessió preparatoria de l'excursió á Santa

Coloma de Cerv elló á l'objecte de visitar la colonia fabril del

senyor D. Eusebi Güell y Bacigalupi, soci protector del CENTRE.

Lectura d'un treball sobre La Dança,Nlncabra en la India, escrit
pel soci D. Joseph Brunet y Bellet.

Totas aquestas sessions las presidí lo senyor D. Francisco de

S. Maspons y Labrós, president del CENTRE.
Lo dia 15 de Novembre tingué lloch una sessió extraordinaria,

en la que D. Pere Pagès donà lectura de la Memoria d'una excur-

sió al monastir de Sant Pere de Casserras, y el Sr. Gal bany d'altre
á Sant Llorens del Munt.

JUNTA GENERAL

Tingué efecte lo dia 27 de Desembre, baix la presidencia del
Sr. Torres y Reyató. L'elecció, que fou molt nombrosa, dongué
per resultat la reelecció del Sr. Maspons y Labrós com á presi-
dent, la del Sr. Vintró com á tresorer, y la dels vocals senyors
Cardona y Canals, essent també elegit vocal lo Sr. Torres
(Cèsar A.), y secretari segon lo Sr. Palet y Barba.

Per consegüent, la Junta Directiva quedà constituida de la
següent manera: président, D. Francisco de S. Maspons; vis-
president, D. Jacinto Torres y Reyató; tresorer, D. Juli Vintró y
Cassallachs; vocals, D. Joan Cardona, D. Emili Canals, D. Mi-
quel Sastre, D. Carlos de Bofarull, D. Pere Pagès y D. Cèsar
A. Torres; secretari primer, D. Joseph Galbany y Parladé; y
secretari segon, D. Domingo Palet y Barba.
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EXCURSIONS OFICIALS

ExcuasIó Á OLESA DE MONTSERRAT Y EL CAYRAT. —Dia 21

d'Octubre de 1894.
L'inseguritat del temps fou causa de que á n'aquesta excursió

sols hi assistissin los socis Srs. Pagès y Meyer.
Aquets senyors sortiren en lo primer tren de la línea del Nort,

baixaren á l'estació d'Olesa, y desde allí es dirigiren á l'ermita
de Sant Salvador de las Espasas, y devallaren á la població
d'Olesa de Montserrat, desde hont anaren al Cayrat; y per la tarde,
seguint las pintorescas voras del Llobregat, feren via á Monistrol,
ahont prengueren lo ferro-carril de cremallera, qu'els conduhí
al monastir de Montserrat.

L'endemà pujaren á Sant Geroni, y per la tarde retornaren á
Barcelona.

EXCURSIÓ :í SITGES. — Dia } de Novembre de 1894.
L'inauguració del Taller-museu de ferros artístichs, de D. San-

tiago Rossinyol, motivà aquesta excursió, á la que hi assistí
nostre president y un nombrós aplech d'associats.

Lo curt espay de que disposem en aquesta secció nos priva de
donar compte de las moltas bellesas qu'admiraren los excursio-
nistas en lo museu del Sr. Rossinyol, únich, segurament, á
Espanya, en lo seu gènero, aixís com de l'edifici hont aquest està
instalat, digne de major elogi pel bon gust qu'ha presidit en sa
construcció.

Los excursionistas assistiren al dinar oficial de la festa, ahont
lo Sr. Maspons, en nom del CENTRE, en un entusiasta brindis,
saludà al p ropietari del museu, Sr. Rossinyol, pel seu amor á la
nostra patria catalana y pels seus coneixements artístichs-arqueo-
lògichs, tant palpablement demostrats en los valiosos exemplars
qu'ha sapigut coleccionar, que són lo millor testimoni de sas
nombrosas excursions per Catalunya.

EXCURSIÓ OFICIAL Á VALLGORGUINA Y ALS DÒLMENS DE PEDRA
ARCA Y PEDRA GEN'-II.. —Dia i i de Novembre de 1894.

Los Srs. Maspuns, Osona, Pagès, Vidal, Bonay, Valadia,
Anglada, Meyer, Vintró, Pons, Sastre y Galbany, qu'assistiren á
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n'aquesta excursió, començaren per visitar lo dòlmen de Pedra
Arca, situat prop de can Adrià, terme de Villalba Saserra, del

qu'en tragueren fotografias los Srs. Pagès y Vintró.
Per l'arrabal de Trenta Passas se dirigiren los excursionistas

á can Pradell de la Serra, grandiosa pagesia, propietat de nostre
benvolgut consoci Sr. Pradell, y en compaçyia d'aquet senyor
visitaren lo dòlmen de Pedra Gentil, qual magnífica conservació
és deguda á dit senyor:

Devallaren á Vallgorguina, ahont saludaren á nostre digne
delegat l'entusiasta catalanista Mossèn Angel Garriga, y per la
tarde, per Collsacreu, se dirigiren á Arenys de Mar, desde hont
retornaren á Barcelona.

ERCURSIó Á MEDIONA, CARME, SANTA CANDIA, ORPÍ Y MIRA-
LLES.—Dias 7, 8, 9 y io de Desembre de 1894.

Assistencia dels Srs. Osona, Pagès, Galbany, Serra y Constan-
só, Balui y Bas.

Res direm d'aquesta excursió, puix pròximament serà publi-

cada la Memoria que d'ella està escrivint lo Sr. Osona.

EXCURSIÓ Á LA COLONIA GÜELL. Á SANTA COLOMA DE CERVELLÓ.
—Dia 13 de Desembre de 1894.—Assistencia del president del
CENTRE, Sr. Maspons y Labrós, y 23 senyors associats.

No és possible, en lo curt espay de que disposem, donar una
idea aproximada de la Colonia Güell, objecte d'aquesta excursió.
Nos concretarem á manifestar l'entusiasme que produhí entre'Is
senyors que hi assistiren la ben entesa disposició d'aquesta colo-
nia, sa organisació modelo, v lo bon gust qu'ha presidit en la
construcció dels edificis, circunstancias que fan d'aquesta colonia
fabril tina de las més notables de Catalunya, y sens dupte la més
catalana, ja qu'és la nostra benvolguda llengua l'única que s'usa
en la colonia.

Lo Sr. Güell y Bacigalupi, dignament representat pel director
de la colonia, l'incansable catalanista D. Ferràn Alsina, obsequià
als excursionistas ab un esplcndit banquet, en lo qual nostre
president, Sr. Maspons, felicità ab entusiastas frases al propietari
de la colonia, á son director y als demés que contribueixen ab
sos treballs á la bona marxa de la meteixa.
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VISITA OIICIAL

Lo diumenge dia 2 de Desembre prop passat tingué lloch la
visita oficial á la `Biblioteca eílr • ús, pròxima á inaugurarse, assis-
tinthi lo president del CENTRE, Sr. NMaspons, y un considerable
aplech d'associats.

Magnífica impressió causaren á nostres companys las notables
condicions d'instalació y organisació d'aquesta biblioteca, que,
segons nostras noticias, consta de més de vint-i-dos mil volums,
figuranthi las més importants publicacions antigas y modernas
d'art, ciencias, literatura, etc.

Digne del major elogi és l'idea de la fundació .d'aquet centre
instructiu, que tant honrarà lo nom del Sr. Arús y Arderiu,
aixís com enaltirà una vegada més las envejables dots dels senyors
qu'han cuydat de portarla á terme.

CONFERENCIA

L'ilustrat folk-lorista, nostre bon amich en Sebastià Farnés,
ocupà l'atenció dels senyors qu'assistiren al CENTRE en la vetlla
del 25 d'Octubre passat, desenrotllant lo tema Algunas notas
novas referents á un llibre vell.

Lo conferenciant tractà d'una de las primitivas edicions del
conegut llibre lo Venturós pelegrí, fent molt oportunas conside-
racions sobre] meteix, que li valgueren entusiastas aplaudiments
de la concurrencia.



SECCIÓ DE NOVAS

A fi de poder donar íntegros los treballs que publiquem en
aquet número, deixem pera lo vinent la publicació de la llista
deis donatius fets al CENTRE durant l'últim semestre de 1894.

= Lo Museu de Vich va adquirint cada dia més importancia.
Derrerament ha aumentat sas coleccions ab 5 taulas gòticas ale-
manyas del sigle XV, ricas de color y en estofas d'or; 2 quadros
(Sant Agustí y Sant Joan) de Flaugery de Montanya; una corona
de llum, de ferro, sostinguda per 4 cadenas y rematada ab una
Llor de lis; un canalobre del sigle XIII d'emmarletada arandela,
un altre del sigle XV, y dugas llantias repujadas que foren del
Rector de Vallfogona.

= L'espardenya, prenda essencial de ]'indumentaria catalana
moderna, és usada per l'exèrcit austriach quand surt á maniobras,
y actualment lo govern francès n'ha demanat, á varias fábricas de
Catalunya IS,000 parells pera l'exèrcit expedicionari á Mada-
gascar.

= En Mistral, lo patriarca del renaixement de la Provença, ha
deixat sa caseta blanca, de frnestras g-risas, desde p oni s'oviran las
montan vas de colar de viola, y ha anat á Rouen á presenciar
l'estreno de Calendau, convertida en drama lírich. Va arribarse
fins á París, ahont los cigaliers festejaren sa presencia ab un dinar,
al que hi assistiren tots los poetas provençals, llenguadocians y de
l'Aquitania. Fu i hagué entusiastas parlaments dedicats á n'aques-
tas regions, y lo ministre d'Instrucció Pública, que també hi assis-
tia, donà á Mistral las insignias d'oficial de la Llegió d'Honor. En
Mistral s'aixecà y digué : «Accepto ab tot mon cor aquesta rossete
que, com á bon fill d'Aquitania, sens dupte haveu cullit en los
jardins de Clemencia Isaura», y tot seguit, ab veu solemne, cantà
la Coupo santo entre els frenètichs aplaudiments de tots los que
I'enrotllavan.

= Podem innovar que ja la pica baptismal qu'el CENTRE

regalà al Monastir de Santa Maria de Ripoll está colocada en lo
baptisteri. Suposem que l'Excm. senyor Bisbe de Vich, nostre
soci honorari, disposarà oportunament sa solemnial inauguració.
Com ne parlarem rnés llargament, avuy sols ens toca regraciar
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calurosament l'activitat, lo desprendiment y l'entusiasme qu'en
la resolució complerta d'aqueix acort ha mostrat nostre estimat
consoci D. Macan i Golferichs.

= Lo CENTRE té intenció de formar una Biblioteca económica,
y ha començat publicant una monografia de la Váll d'Hostoles,
escrita per nostre consoci D. Cels Gomis de la manera tant aca-
bada com ell sab ferho. No és cap desconegut per nostres llegi-
dors, y no creyera necessari recomanarloshi. Es una monografia
complerta: no hi falta res: geografia, orografia, geologia, hidro-
gra fi a, vias de comunicació, altituts, industria, mineralogia, folk-
lore, etc. Es un diamantet petit, però de borras llums.

Recomanem molt eficaçment á tots los socis que la comprin,
qu'èn sentiràn pler.

= Lo dia de Nadal va ficarse foch á la capella del Santuari del
Montgrony, cremantse tot l'altar. La Mare de Déu, que fa més de
i,000 anys quallí s'hi venera, pogué salvarse gracias á l'intrepidesa
dels primers que hi acudiren.

= 39 collas d'excursionistas han pujat aquest any al Mont
-blanch. Sols assoliren lo cim més alt 58 personas: i8 francesos,

14 inglesos, 14 americans, 8 alemanys, 2 russos, t suís y i húngar.
Entre els 58 sols hi havia 3 dònas. .

Va tancar la serie d'ascensions la de la colla que dirigia lo guia
Payot, qui ab tres individuos més se cuydà de completar I'aprovi-
sionament del material científich de l'observatori que M. Jaussen
té al cim del Montblanch, y també es cuydà de preparar lo refugi
públich pera la pròxima primavera.

= D. Joseph Brunet y Bellet, nostre consoci, ha donat á llum
lo IV tomo dels Erros històrics, en lo que s'ocupa ab molta eru-
dició de l'estudi dels grecs y dels etruscos, del vidre y deis llamps
en aquells pobles, y ademés de lo perquè s'en diu llengua d'oc y de
la gorra catalana (berretina).

Es aquesta obra interessantíssima, com ho són totas las del
Sr. Brunet, puix en ellas fa gala son autor d'un esperit d'investi-
gació y d'un criteri molt clar pera desvaneixe moltas preocupa-
cions que fins are s'havian passat los uns ais altres quants s'havian
ocupat en disquisicions històricas.

Consta l'obra de 533 planas, ab nombrosos gravats, impresa ab
la pulcritut propia de l'imprempta L'Avenç. L'ortografia adop-
tada en la redacció de l'obra és la que fou exposada per primera
volta per la revista literaria L'Avenç.
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= Los germans Sellarés (soci del CENTRE un d'ells) publican
un preciós Albura enciclopèdich de l'art antich y modern, ahont hi
ha reproduhits per la fototipia los més famosos exemplars de
pintura, ceràmica, indumentaria, metalisteria, arquitectura, es-
culptura, etc., dels Museus de Vich y del Balaguer, de la Diputa-
ció, Audiencia, Ajuntament, Catedral, Museu Estruch, Casa–
palau Güell, Cabot, etc.,, y demés coleccions particulars de
Barcelona, y tot lo de la Seu, Diputació y Ajuntament de Palma.

Han publicat també un àlbum de ioo fototipias de vistas de
Barcelona y Montserrat.

Los Srs. Sellarés tenen molt gust artístich , las fotograf as
matrius estàn cuidadosament estudiadas al ferias, y lo tiratge
fototípich està fet ab una pulcritut que res tenen d'envejar als
tallers de fòra de Catalunya.

Lo preu dels Albums és sumament barato.
= Nostre consoci D. Norbert Font y Sagué ha publicat un

opúscul, Estudi sobre el regionalismo, ahont hi ha resumit,
donantli una galana forma, tot lo que'ls capitosos del regiona-
lisme català han dit, afeginthi després moltas opinions personals
de l'autor. constituhint, en conjunt, un bon alegat en pro de
nostras aspiracions de revindicar nostra personalitat catalana.

= Lo retràs ab que surt aquet número nos permet donar una
trista nova.

i Lo dia 1 } de Janer de 1895 morí D. Arthur Pedrals y Moliné!
Aytal nova fou molt sentida en tot Barcelona, y molt més dins lo
CENTRE ExcuasioNisTA. Era un bon company, de bondadós
caràcter, y possehia grans coneixements en arqueologia, en histo-
ria, y d'un modo molt especial en numismàtica. Havia fet un
particular estudi de las monedas espanyolas, y especialment de las
catalanas, logrant formarne una preuada colecció, que pocas
semmanas abans de morir li comprà nostra Diputació Provincial.
Sens cap dupte eral primer numismàtich de Barcelona, y potser
d'Espanya, essent consultat sempre per molts que passan per
eminencias. En sos escrits sempre s'hi destacava son criteri espe-
cial y propi, com ho demostrar los articles y monografías que
publicava en El Memorial Numismático, en La Revista de Cien-
cias Históricas, en aquet Btrrt_LETí y en rnoltas altres publica-
cions. Revisà ab molta inteligencia lo catàlech del tant anomenat
monetari Vidal y Quadras, y desaparegué pera sempre quant ja
havia acabat d'escriure un importantíssim treball referent á
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numismàtica qu'havia de llegir á ('ingressar á ('academia de Bonas
Lletras.

Lo CENTRE ha perdut son president de la comissiú interina
després de la fusió y vice-president de sa primera Junta Directiva
y I'assidua cooperació qu'en totas las sessions y demés sempre
l'hi havia prestat. Deixa un buyt difícil d'omplir.

Una comissió de la Junta Directiva passà á donar lo pésam á
sa familia, y que nosaltres refermem desde aquet lloch. (Que Déu
l'hagi perdonat.)

= L'hivern qu'estem passant és un deis més rigurosos. La
neu tapa totas las montanyas que molts deis nostres excursionis-
tas han assolit durant lo passat istiu.

La vall d'Aràn està tota sota una capa de neu de més d'un
metre de gruix. Tots los correus estàn aturats á Esterri d'Anco.
Arribará Fos, lo primer poblet de França, sois s'hi atrevian los
més ardits, y estaren 6 días que no hi anà ningú.

Lo Pallàs també està tot nevat.
Desde Gerri de la Sal fins á las montanyas del Port la neu tot

ho cubreix. Los pals del telègrafo han quedat tapats fins dalt
de tot.

A la Seu d'Urg'ell y sa comarca hi han 3 pams de neu á las
solanas y 5 á las raseradas. Lo torb aixecava gran polsaguera de
neu qu'impossibilitava lo viatjar.

De la vall d'Andorra no se'n sab res. Deu estar tot cubert
de neu.

Tota la Cerdanya està nevada. Un pagès de Maranges qu'anà á
mercat á vendre una carga d'esclops, se vegé sorprès per una ava-
lanxa quel colgà, quedant gelat, y la mula logrà escapar, arribant
sola á casa seva. Dos consocis nostres, los Srs. Mitjans y Robert,
que hi feren una excursió pera contemplar lo grandiós espectacle
de tant forta nevada, han passat frets horrorosos pera nosaltres:
17° sota cero, y 4° sota cero á la cambra de la fonda de Montlluis,
ahont hi dormiren. L'aigua del rentamans estava gelada, y tingue-
ren de trencarla pera fer sa toilette. Lo viatge de Prades á Puig-
cerdà fou penosíssim, perquè los camins tenian 2 y 3 pams de
neu. A Puigcerdà hi estigueren cinch dias sens puguer sortir per
estar infranquejables tots los camins.

Lo coll de Tossas està impracticable. L'amo de la cantina deis
Pirineus quedà ensorrat més d'un metre dins la neu, y sort qu'ab
desesperats crits féu sentirse deis habitants d'una casa y'1 salvaren
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d'una mort segura. En Pere Iglesias (a) Sellent y un passatger
qu'anava dalt d'una euga, quedaren ensorrats á la neu, y sort ne
tingueren de l'amo de la cantina, un capataç, un peó y dos carra-
biners, que'ls sanaren. Per recorre 4 kilometres hi estigueren
4 horas, puix hi havia un metre y mitj de neu. Un deis dos carra-
biners del Iloch de Tossas, fent un regoneixement, quedà gelat de
peus y no podia caminar. Sort tingué son company de l'auxili
d'una parella de guardias civils que l'ajudà á portarlo á coll fins á
la casa-quartet més propera, ahont lo reaccionaren. Desde Plano-
las fins á la Molina's diu qu'és horrorosa la neu que hi hà.

Totas las valls superiors desde Ribas fins á Nuria, y de
Camprodon per amunt, diu que fa horror lo tenir d'acostarshi,
perquè las congeslas y avalanxas que cauhen esparveran á 1'anim
més valent y serè.

Tota la serralada deis Pirineus se veu coberta completament
per la neu.

A la plana de Vich lo termòmetre ha marcat t5° sota cero. Lo
Ter està gelat en sas tres quartas parts.

Lo Camp de Tarragona y l'horta de Tortosa, tot 1'Empurdà, y,
en fi, tot Catalunya, ha quedat cuberta per la neu.

Los pobres aucells han mort de gana y fret á milers. Se ficavan
als estables de las masias quasi morts.

Lo CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA SOIS se declara respon-
sable de lo contingut en la Secció Oficial del seu BUTLLETÍ, deixant
íntegra als respectius autors la responsabilitat deis treballs firmats.

Ba'rcelona.—Imp. L'Avenç: Ronda de I'Univcrsitat, 4 . Tclefono 115
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