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EXCURSIÚ ALS ESTANYS Y VALL DE CAPDELLA

(CONCA DEL FLAMISSELL)

Una de les regions més poch estudiades per part del
CENTRE EXCURSIONISTA és la conca del Flamissell, o sibui'I
territori comprès entre les serralades que parteixen les
aigües d'abdós Nogueres Pallaresa y Ribagorçana, el Pire–
neu y la Conca de la Pobla de Segur. Sa configuració fa
difícil poder-la recórrer en una sola excursió; així és que
deixarem la ribera occidental de les dos en que's divideix
a Senterada, concretant•nos per ara a seguir la ribera de la
Pobleta, saltant després a la vessant del Noguera- Pallaresa.

Trobant-me l'estiu passat a la Pobla ab altres companys
accionats a l'excursionisme y volguent visitar un deis tro

-ços niés bells y menys conegut de nostre estimat Pirencu,
ens dirigírem envers la vall de Capdella, Flamissell amunt
desde sa confluencia ab el Noguera- Pallaresa, fins al punt
del seu origen en els estanys de l'esmentada vall. Dotze
Lores de curs.

El día 24 d'Agost era'¡ senyalat pera la sortida, y, així
ho férem a primeres hores de la matinada. A la tebia claror
de la celistia emprenem decidits la marxa per la riba es-
querra del Flamissell, que, pròxim al terme de son curs,
baixa trist y, planyider cons si tingués recança de confon

-dre ses aigües ab el Noguera. Al mateix costat nostre s'ai-
xequen les imponents roques de Sant Aventí extenent-se
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fins al Congost, que atravesscm a punta de dia. Mitja hora
anem encaixonats.entre les espadades penyes que formen.
l'estret y determinen per aquesta banda'l límit de la
conca y la montanya. Ens queden a mà dreta'ls pobles de
Puigcerver, Reguart y Llussà, l'encinglerat Ciervoles a
l'esquerra, y a les dugues hores entrem a Senterada, poble
pintorescament situat a 755 m. alt. en mig de les frondoses
riberes de Sarroca y la Pobleta, en que's bifurca'l Flamis-
sell. Seguírem la segona de dites riberes, més extensa que
la primera, y ab tres quarts arribem a la Pobleta de Bell

-vehí, caminant sempre per entre prats verdejants que con-
tribueixen a fer més agradós el paisatge.

De desde Senterada'ns fan companyia una llarga cur-
rua de conquesos que també's dirijejxen a la Pobleta, úni-
cament que ells hi van per sos afers y nosaltres pera passar
un dia diferent dels demés. Era bo de veure aquella extesa
de gent que's belluga amunt del camí, qui a peu, qui a
cavall, tots ab cara riallera, sostenint sempre la conversa
més animada.

La Pobleta's troba avuy invadida per una inmensa
gentada que's mou en totes direccions empenyent -nos per
places y carrers. ,Tot-hom està enfeinat: aquí'1 petit mar-
xant desplega sa parada; allà l'home de negoci empaitant
a uns y altres; més encà'ls turroners d'Agramunt omplen
1'espay ab sos crits aixordadors pregonant el sçu article.
Tot és cridoria, tot bullici; ens trobem en plena fira: sota
l'olm corpulent que ab sa atapaïda fulla ombreja'l firal,
els ganaders arreglen ses transaccions, l'advocat dóna con-
sell a sos clients, y fins el notari hi firma les escriptures
que, previament convingudes per les parts, ja hi porta re-
dactades. Com que la cullita ha sigut bona, els venedors
se mantenen ferms en ses demandes, y a l'hora de dinar
ja's veu el bon resultat d'aquesta diada. Avuy cada casa és
un hostal aont en llarga taulada s'apleguen els filis de la
Conca ab els escardalenchs montanyesos. Tot-hom està
content y alegre; la carn y les pitxelles de vi se succeei-
xen Béns interrupció, sobre tot el vi, del que ells s'en mos-
tren molt devots.
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Quan, al cayent de la tarde, els firandants comencen a
desfilar, nosaltres abandonàrem la Pobleta, y, deixant el
ribera!, pera millor fer-nos càrrech del país, ens en anem
dret a Estivill y Antist, hostatjant -nos a la coneguda casa
d'Escales.

Tot el dematí següent el passàrem an aquest darrer
poble, que's troba a 1315 m. alt, a la dreta del riu y desde
on se domina un esplendorós paisatge sobre la vall del
Flamissell, destacant-se al centre les verdejants comes
d'Aguiró y Monrós clapejades de pobles que's veuen agru-
pats a l'entorn de punsaguts campanarets com remats
d'ovelles ajaçades al voltant de llurs pastors. Cap al Nord,
y al fons de la vall de Capdella, s'aixeca'l Montseny, co-
brint la nuvolada sa enasprada cresta.

A Antist hi vegérem una antiga torra quadrada que va
desapareixent ab les noves construccions.

Una hora de baixada hi posàrem fins a l'ermita de
Ntra. Sra. de la Plana o Desplà, atravessant el riu per la
palanca de la Mola. Aquest santuari és de gran devoció en
tota la ribera. L'iglesia, encara que no ofereixi res de par-
ticular desde'1 punt de vista artístich, és espayosa y més
ben arreglada que la majoria de les que serveixen de par-
roquia als pobles veins. Ab molt bon sentit, s'hi ha esta-
blert en la dependencia de la casa unes escoles baix la
direcció del capellà que cuida del culte, a les que hi assis-
teixen nombrosos alumnes.

Ja ho teniem tot a punt pera sortir cap a la Torra de
Capdella, y cus veyem obligats a desistir de nostre propò-
sit, degut a 1'inseguritat del temps. Les bromes que tota la
tarda'ns volten, de cop se presenten més amenaçadores,
envolquellant els cims de les properes serralades; l'auce-
llada, que poch abans ab sos xerroteigs alegrava les arbre-
des, ara voleya esporuguida pel brancam, mogut cada ve-
gada ab més impuls per la furiosa venturia que baixa
canal avall del riu, portant fins a nosaltres els remors de
la tempesta que s'atança; les fulles hoy tendres cauen del
brancatge, s'arroceguen per terra esbojarrades, y en verti-
ginós remolí s'enlairen y es confonen ab la negra nuvolada
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que, desfent -se entremig de llamps y trons en aiguat im-

mens, dóna a la vall un aspecte trist y paorós; el riu s'en-

terboleix, va creixent poch a poch y, arrabassant margesy

arbredes, escampa pels prats ses rógenques aigües.
Tres hores ens IZa tingut sitiats la tronada. Tant bon

punt és passada, sense tenir en compte'] mal estat dels ca-

mins, ja de sí prou perillosos, marxem cap a la Torra,

arribant -lii ja negra nit després de vadejar barranchs y

torrenteres. Sort que portàvem animals de confiança y
tenien ben coneguts els camins; de lo contrari, no n'hau-

riem pas eixit en semblants hores d'aquells andurrials

intransitables. Ens hostatjàrem a ]'acaudalada casa de

Jaume de la Torra, aont siguérem atesos ab aquella fran-

quesa v sol-licitut com saben fer-ho les. cases de nostra
montanya.

L'endemà a les cinch sortim dret a Capdella. Dugues

hores hi comptem desde la "horra y tres més fins a Es-

tany-Tort. El dia s'aixeca serè, bonich; més, segons ens
diuen, no passarem la tarda sense aigua. Perxò no cal

perdre temps: una turbonada al camí dels estanys no és
gaire agradable. El paisatge's desplega davant nostre ab

totes ses gales; el riu ja nos presenta com ahir, que, udo-
lant com una fera, se passejava pels conreus portant en

son sí la desolació més espantosa; ara'] veyem saltar enjo-

gaÇat de roca en roca y, escorrent-se per les verdes prades,
besa amorosit les flors que festonegen sa ribera.

Desde Aiguabclla, quin poble pren el nom d'una font
abundosa que brolla al peu de ses cases, la vall se va

aixamplant una miqueta.

A Espuy visitem ]'iglesia, que és de fàbrica romànica
ab campanar quadrat y finestres mig partides per colum-
nes toscament treballades. Tres quarts més amunt, de

cara a Mig-dia y dominant la vall, s'asseu Capdella a
1,465 m. alt. (i) voltada de freixes exteses per les riberes

(i) Les altures a que fa referencia la present memoria són tretes
de la Conlribution à la carie des Pyrénées espagnoles, pel comte de
Saint -Saud.



— 1 73 —

d'Estany•Tort, Ricuerna y Filià, que s'ajunten sota mateix
del poble formant el Flamissell. La ribera de Ricuerna és
la que se segueix pera anar de Capdella a Bohí, trencant
després pel Coll de Rus. Té origen en els estanys que hi
han a la p lrt d'Orient del pich batejat pel baró de Saint

-Saud ab el nom de gran picli del Peso, aon s'hi troben,
entre altres, l'Estany-Tapat, Estany Negre, Estàny de Fran-
sí, etc.

A Capdella prenem per guia an en Miqueló, jove aixe-
ridot, pescador dels estanys, y, per lo tant, molt pràctich
del país. Enllestides les provisions que necessitaven du-
rant el dia, ens dirigírem per la ribereta d'Estany-Tort,
deixant a la dreta'1 Montseny 2,881 ni. alt. El sol ens mo-
lestava de valent, era fort y aclaparador. Sense una halé
d'aire que'ns revifés, sentien més sos xardorosos efectes,
amágant . se a estones darrera'ls núvols, que poch a poch
ens tapaven el reduit horitzó que descobriem. Després
de tres quarts de pujada, atravessàrem els últims conreus.
Eren al 26 d'Agost, y allí encara segaven; els treballadors
ens convidaren a beure y ens aconsellaren que no passes

-sim pel salt de l'aigua perquèés més aviat camí d'isarts que
de senyors de Barcelona. Vorejant el riu, continuem fins
al Pla de Saliente, deturant -nos breus instants a la gemada
Font del Marrà, desde on contemplàrem embadalits la
grandiositat del paisatge que s'extenia davant nostre, ma-
terialment cobert de grossos pigals que, despresos deis en-
lairats pichs que'ns rodegen, baixaren al pregon de la vall
formant immenses tarteres, per les que salta'l riu escumós
després d'estimbar -se desde una altura considerable cone-
guda ab l'expressiu nom de Salt de l'aigua. «Y qui hi puja
pel salt de l'aigua (em deya jo mateix), si al mirar-lo tant
sois ja fa posar pell de gallina?» Y quina necessitat tenia
de seguir camins perillosos, si hi podien pujar per altres
llochs ab niés ventatja? Així vaig manifestar-ho an el
guia, qui, per tota contesta, esclafí a riure, dient-me :
«Ay, ay! Jo'm creya que duya homes valents: la gent d'allà
baix sembla que'ls han espantat. De totes maneres, si
tenen por, podem muntar per la Canal de Pigolo cap a
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Estany-Gento, emperò farem molta marrada! Jo hi pujo
ab dues arrobes de pes pel salt de l'aigua!» Y ho digué ab
una rialleta tant burlona, que'ns picà l'amor propri, y,
sense altres paraules, emprenem decidits la pujada, atra-
vessant el petit pla per entremig d'una nombrosa vacada'
ajaçada a la ribera. Al veure'ns, els vedells fugen espo-
ruguits y s'amaguen darrera Llurs mares, que s'aixequen
peresoses remenant ses llargues cues y ens segueixen ab
son esguart esfereit fins que'ns hem allunyat, tornant se a
ajaure boy amanyagant sos tendres fi lls. Al cap de poch ens
trobem, sense adonar-nos-en, al peu de la cascata, y allí
comença nostre calvari.: de primer encara pujàvem lleu

-gers pigats amunt, que, sobreposats uns als altres en es-'
pantós desordre, semblen les runes d'una gegantina mu-
ralla; després, ab l'ajuda de les mans, ens veyem obligats
a en fi lar-nos per les roques, que's presenten cada vegada
més inclinades.

Quan som al bell costat del salt, que, com riu d'argent
fos, s'hi llencen les aigües de l'estany, desfent-se en sa
estrepitosa caiguda en mil regalims que anguilegen pels
relleixos de la penya, aquesta apareix trencada, obrint -se
un abim a nostres peus. «Y ara, qué hem de fer davant
d'eixa timba?», pregunto an en Miqueló. «Molt senzill,

—me contesta.— ftliri: un brinco y a l'altra banda!» «No ho
faré pas jo!» «Vol dir que'ls hi rodarà'1 cap? Donchs, així,
pugin per la dreta, a tall de sangardilla, cony fins ara; hi
posaran una mica més». Ho férem així mateix, y arribà-
rem al Pla de la Cort, canÇats, com és de suposar, des-
prés d'una pujada tant fatigosa.

Mitja hora'ns restà de camí, que ab tot y esser dolent
nos pot pas comparar ab el que acabàvem de recórrer.
Per fi, guanyem la collada que'ns separa dels estanys y
podem cantar victoria. Tenim al davant l'Estany-Tort,
més enllà's veuen altres estanys voltats de montanyes gra

-nítiques despullades de tota vegetació; ses aigües, d'un
color blau verdós, resten immòbils. Saltant pigals y més
pigals, perquè no s'acaben may, devallem a les cabanes
dels pescadors, formades naturalment per grans llam-
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bordes que al caure unes damunt d'altres han deixat un
petit espay que en prou feines pot estar-s'hi dret.

No hi trobem ningú: en Miqueló crida diferentes ve-
gades als pescadors de la seva colla. «Nasi! Nasiet!» Ningú
respon sa veu se perd en aquelles soletats plenes de mis-
teri. «Deuen esser molt amunt que no ho sentin, y aquí
hi han treballat al matí,—ens diu, —perquè'1 ròssech (la
xarxa) encara és moll». Y, sense més ni més, tomba pel cos-
tat de la cahana y a l'instant compareix ab un parell de
truites a cada mà que li donen fortes estrebades. Al veu

-re-1, cm quedo sorprès d'aquella improvisada pesquera.
«Que són de secà, Miqueló, aqueixes truites, que veig les
trayeu de sota les roques?» «Ca, home! És que, després
de pescar-les, les deixem a la bassa d'ací darrera, y així se
mantenen fins que'n tenim bona remesa: allavors les por-
tem directament a la Vall d'Aran seguint estanys amunt,
y d'allí a Bagneres de Luchon». «Y que hi poseu molt
d'aquí a la Vall d'Aran ?» «Un home espaït, pel dret, se
n'hi va ab vuit llores, emperò hi ha un camí dolentot: no
hi passem més que nosaltres.

Ventres esperàvem l'hora de dinar, recorreguérem
altres estanys, havent de retornar cap allà a la una, per
por de la tronada, puix el cel de tal manera s'havia enne-
grit que era temerari allunyar-se en aquells espantosos
deserts.

En aquesta regió hi han molts estanys. A la part orien-
tal, anomenada de Jous, tirant més cap a Espot, s'hi troben
com a important l'Estany -Gento, la Frescau, Colomina,
la Mar, el Vidal, Saboró, etc. A la banda d'Estany-Tort,
ademés d'aquest, hi han el Fosé, Nariolo, Aiserola, Cu-
beso, Castieso Morto, etc. (i).

Mentres dinàvem esclatà la turbonada que'ns amena-
çava. Els trons retrunyien per les penyes, y els llampechs

(i) M. Schrader, en una taula d'altituts deis Pireneus espanyols
publicada a l'Anuari del Club Alpí francés de i88o, dóna les següents
altures deis estanys y vall de Capdella. Primer estany, 2,595 metres;
segon estany, 2, 460; pleta a la confluencia d'Estany-Tort, 2,120;
fondo de la vall de Capdella, 1,785; Poble de Capdella, 1,454.
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ziczaguejaven per l'espay, reflectant-se sinistrament a les
aigües de l'estany. Jo no m'hauria canÇat may de contem

-plar aquell espectacle tant grandiós y esglayador a la
vegada.

Quan s'hagué aclarit un xich, deixàrem nostre amaga-
tall y sortírem a donar un tom per l'estany ab la barca dels
pescadors, que allí mateix tenien atracada. És aquesta
d'una construcció bastant original y no ofereix seguritat
de cap mena, perquè l'aigua hi entrava per tots costats.
Més una ocasió com la present de poder-se embarcar en el
bell cor del Pireneu no's presenta cada dia, y no era del
cas despreciar-la. Aixís és que d'un salt me n'entro a bordo
y cm segueix en Miqueló, el pilot, que diriem, quedant-se
els demés a la ribera. A la primera embranzida, aquella
armatosta, en lloch de pendre una direcció determinada,
comença a rodar, y rodant apar que tot prengui movi-
ment: les tranquil-les aigücs de l'estany, el celatge grisench
que s'extén damunt del cercle de pedra que'ns enrotlla, els
pichs alterosos mig amagats per les bromes que cobreixen
ab son mantel] la nuesa de sa rocosa carcanada. Corri si
una força misteriosa'ls hagués donat vida, les penyes apa

-reixien ab moviments estranys, anaven d'ací d'enllà, ara
amunt, ara aval], semblant talment que'ls encantats de les
vehines serres (i) haguessin baixat als estanys, com diuen
que solen fer-ho després de les forces turbonades, dançant
a l'entorn, nostre en fantàstica comparsa. Ab prou penes y
treballs guanyàrem la riba oposada, retornant al punt de
sortida satisfets de la petita excursió que podriem dir tna-
rílima.

A dos quarts de cinch abandonem ab recança aquell
feréstech paratge que'ns recordava l'infern tant bellament
descrit pel Dant en son immortal poema y, saludant lo ab
un afectuós adéu, ens dirigim per la portella, clapiça avall
dret a Estany-Gento.

Aixís com a la pujada ens amarava la suor, allavors el
fret quasi quasi ens feya petar les dents. La tempestat

(i) La serra anomenada dels Encantats se troba més cap al Nord.
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d'aquella tarda s'havia convertit a les altes regions en foi ta

pedregada; els castells de Rus y el pich de Fitero que s'ovi-

ren a l'altra banda de riu apareixien blanchs lo mateix
que'! Montorroyo y pallers d'Estany -Gento que teniem da-

vant. Una hora hi posàrem fins a Estany-Gento. Encaixo
-nat com se troba en mig d'enlairades montanyes y tarteres

de pigals, ofereix un aspecte molt més feréstech que Es-

tany-Tort. Baixàrem per la canal de Pigolo al pla de

Saliente, y a les vait ens trobem de retorn a Capdella. En

aquest poble s'hi está molt malament. Si no hi haguéssim
arribat tant cançats, no hauriem pas pogut aclucar els ulls.
L'iglesia és romànica y no ofereix gran cosa de particular.

Adornen l'absis uns senzills arquets a manera de cornisa.

L'endemà, diumenge, ens aixecàrem dematí, oírem
missa primera, y a les sis emprenien la marxa cap a la vall
de Filià, que s'extén entre abdues branques del Flamissell.

Seguírem canal amunt, per la que'1 riu baixa saltant entre

les roques que enfarfeguen son llit, y a dos quarts de vuit
entràvem a les cabanes que'ls pastors ab Llurs remats feya

estona que havien abandonat, esparramant-se per la Coma

de l'Estany, Coma del Port, Coma Palomera y Coma de

Fuses, que s'aixequen a una y altra banda de la ribera. A

les cabanes no hi estiguérem més que'l temps precís pera

esmorzar. Ab mitja hora pujàrem a l'estany. Sesclaríssimes

aigües, lieut;erament mogudes pel fresch oreig que tot el

matí ens acompanyava, semblava que'ns donguéssin la

benvinguda. Quin aspecte tant diferent de l'Estany-Tort y
Estany-Gento, que ahir visitàrem! Desde sesblehades rihe-

res contemplem la gemada vall de Filià, que un sol purís-

sim omplia de llum realçant la bellesa d'aquella pintoresca

fondalada. Una sorpresa agradable tinguérem en arribant
a l'estany. Se li ocorregué al guía disparar son revòlver,
quan de sobte sentim darrera nostre una gran esllaviçada
de pedra. Ens giren y veyem cinch hermosos isaris que
fugien penyals amunt com mals esperits. No havia encara
disparat la darrera càpsula, que ells havien ja remontat les

esquerpes penyes que s'aixequen cap a Mig-dia, en moltes
parts per nosaltres inaccessibles.
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A dos quarts de dèu deixàvem l'estany, dirigint -nos a

Espuy per la sobtada pendent de la montanya d'aquest
nom, arribant-hi a les onze, y a les dotze ens trobàvem
altra vegada a la Torra, aont hi havia molta animació
per celebrar-se una de les mellors festes de la vall: el Roser
de la Torra.

Al terme de la Torra hi abunda'l mineral de coure,
que, ab tot y les mil dificultats que s'han de vèncer peral

seu transport, ve explotant desde uns quants anys an

aquesta part una companyia estrangera, havent-hi esmer-

sat molts diners. Això féu que'ls minaires estiguessin de

bon humor y'ls vegéssim aquell dia disposats a fer un va

y tot.

EL BALL PLA

A mitja tarda tota la vall s'havia reunit a la placeta del

poble, que l'omplia de gom a gom. Quan ja tot estava a
punt, y ni en rnúsichs afinaven els instruments, sortí
del rotllo el prior de la festa. Era alt, ben plantat, d'ulls
vius, portava barretina musca, un brotet d'aufàbrega a

l'orella ; camisa ben planxada, en quin pit s'hi destacava
un virolat mocador de seda nusat a tall de corbata, gech y

pantaló de vellut, y calçava espardenya. Se presentà fent
un gran acatament davant de la priora, jove petitona, en-

cesa de cara, de clenxa partida, que lluïa mocador de

pita al cap, deixant-li entreveure les petites orelles, de les

que li penjaven llargues arracades d'or, hipó negre, llarch

mocador de seda groch, creuat al pit, arribant -Ii'ls bechs

fins al genoll, y faldilla també de seda. Se n'anaren al bell
mni- de la plaça, l'un enfront de l'altre. Se sentiren les

primeres notes del típich ball pla, y la gentil parella's posà
en moviment, puntejant ab gran precisió els compassos de

la música: ella s'adelantà, la seguí ell d'aprop, feren dos o

tres giravolts, y, sense dir-se una sola paraula, se passeja
-ren tots seriosos esperant una altra passada.

Acabat el clàssich ball, que'ns recordà la senzillesa de

costums avuy quasi bé perdudes, començà'1 repertori deis
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moderns balls, que tant han contribuit a desnaturalisar la
manera d'esser del nostre poble.

El dia següent visitàrem les mines y assistírem a l'ofici
anomenat de les priores. En l'acte de l'ofertori dues
d'aquestes porten una coca ab una safata plena de flors, y
després de benehida reparteixen entre'lsconcurrents, obse-
quiant, ademés, ah un ramell a cada fadrí. Acabat l'ofici,
els músichs acompanyen al senyor rector a casa seva, y se-
guidament té lloch la plega, recullint, ademés de diner,
tota mena de recapte que ha de servir peca'l tecla ab que'is
fadrins celebraran el darrer dia de la festa.

Acabat de dinar ens posem en marxa cap a la Coma de
Monrós (i), que l'atravessem a les dugues hores, passant
pels pobles de Pauls y Pobellar, d'un aspecte trisa y mise-
rable. Desde aquí dalt se domina la ribera del F lamissell
fins al Congost. La vall de Capdella, coneguda també per
Vall Fosca, se presenta negra com una gola de llop. Es-
graonats al peu de la montanya d'Aguiró, que s'aixequen
a l'altra banda, deixant un reduit espay per on baixa'l riu
anomenat el Forat de la Vall, s'hi veuen els pobles de Cas

-tell-Estahó, Astell, Obeix y Aguiró, més enllà Estivill y
Antist, que dos dies abans haviem visitat, destacant -se a
ultim terme l'enlairat toçal de Sant Gervàs. Seguint riu
avall, tanquen la conca les serres de Monsó o Sant Aventi
(1,491 ni. alt.) y Camporan (1,710 m. alt.), entremig de les
que s'obre'l pas del Congost. Una hora després haviem
assolit Serraspina y devallem al Pla de Corts, que s'extén al
davant nostre, visitant de passada l'estany de Montcortès,
digne d'esser conegut no tant sols per sa natural bellesa,
sinó també per les tradicions ab que l'ha enllaçat l'imagi-
nació del poble. Conten que en temps molt llunyans
s'aixecava aquí mateix una gran ciutat, la capital dels Pa-
llars, y que una nit fou soterrada, apareixent l'estany en
el seu lloch. Els veins de Montcortès y Capestanv, en
dies clars, encara veuen els edificis de la famosa ciutat que

(1) EI Puig de la Coma s'aixeca a 2,216 metres d'altitut, y el cap
del Serradet a 2,498.
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al fons resta encantada. També diuen que'Is Comtes de
Pallars, quan habitaven al castell de Peramea, una de les
viles més importants dels sets estats, sortien a caçar per
aquests voltants, en aquell temps coberts d'atapaïdes bos-
curies, y que un dia d'hivern, volent el comte atravessar
l'estany ab tot y trobar-se gelat, de sobte se li esberlà'1
glaç sota les feixugues potes del seu cavall y poch a poch
s'anava enfonzant en el pregon de les aigües. Veyent-se en
semblant perill, comprengué que no hi havia remey a la
terra y acudí al ccl, encomanant-se a Santa Maria del Mo-
nastir de Gerri pera que'1 salvés, fent-li una rica prome-
tensa si'l lliurava d'aquella apurada situació. La seva
súplica fou atesa; més el desagrait comte, al veure-s fòra
de perill, en lloch de cumplir el compromís, digué: «Aigua
passada, 1Mare-de -Déu enganyada», y a l'instant, en just
càstich, se li cegaren els ulls, no retornant-li la vista fins
que, penedit del seu pecat, va satisfer el deute que volun-
tariament s'havia imposat. Al camaril de la Verge del mo-
nastir de Gerri hi ha una pintura que representa aquesta
senzilla tradició, y un dels amabais de la vila porta'l nom
de El Comte, que algú ha cregut que eral lloch aon se va
portar a cuniplirnent aquella prometensa.

Sense deturar -nos a Bretu}', ens dirigim a Peramea
(951 m. alt.), y hi arribem a boca foscant. Se troba situada
al mig d'una roca tallada a pich per la banda del torrent.
Al fòra de la població's conserven encara alguns restos de
ses antigues fortificacions. En sa iglesia s'hi veneren cls
còssos dels màrtirs sants, de gran devoció en tota 1'encon-
trada. Són dos sants ignocents, donatiu d'un dels comtes
de Pallars, que va portar-los de Palestina.

De Peramea a Gerri no hi ha niés que mitja hora de
sobtada baixada. No m'entretindré en descriure Gerri de
la Sal per esser prou conegut. Visitàrem el dia següent
l'antich monastir de benedictins, del que non resta més
que 1'iglesia, consagrada en t 149. Té campanar de triple
espadanya, y és notable la porta que Lle l'aur i dóna ingrés
a l'iglesia. Aquesta és de tres naus, sostingudes per mat

-xons de robustes columnes, ab la particularitat de que les
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naus laterals estan tormades per un segment de cèrcol,

servint al mateix temps de contrafort a la nau central. Els
tres absis exteriors queden desfigurats per les modernes

construccions. Al camaril de la Verge ]li ha en quadro

una copia de l'acta de consagl`ació de l'iglesia, del que's

desprèn que varen assistir-hi, a més de l'arquebisbe de

Tarragona com a consagrant, els bisbes de Barcelona,

Ausona, Çaragoça, Girona y Lleida.

Al segle VIII ja existia aquest important monastir, que

extenia sa jurisdicció per molts pobles de Pallars, quins

comtes l'havien elegit pera sa sepultura. De Gerri a la Po-
bla, en carruatge, hi baixem en hora y mitja, admirant

una vegada més l'imponent Collegats, que en altra ocasió

ja vaig descriure.

CEFERÍ ROCAFORT SAMSÓ

Barcelona, 23 de Març de i000.

SECCIÍI) OFICIAI,

SOCIS ENTRATS DURANT LO SEGON TRIMESTRE DE 1900

SOCIS RESIDENTS

D. Domingo Romaní y Serra. - D. Joan Pijuan Serres. — D. Anto-
ni Raventós. — D. Joseph Tarruella. — D. Pere Carol. — D. Fèlix
Noguera. — D. Ricart Garriga. — D. Ramon Miquel Planas.

SOCIS DELEGATS

D. Joseph Monsalvatje y Fossas, a Figueres. —D. Joseph Pichot y
Gironès, a íd.— D. Felip Llonch y Broch, a íd.—D. Santiago de
Guardiola y Canela, a Vitoria. — D. Anton Chabret, a Sagunto.-
D. F. Garrigou, a Toulouse (França).
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DONATIUS PERA LA BIBLIOTECA

De D. Joseph Soler y Palet: Cent Biografies Tarrassenques, pel
propri donador.

De la «Real Academia de Bellas Artes de San Fernando»: Reseña
histórica, per la propria corporació.

De D. Sadurní Ginesta: Diversos plans de departaments francesos
y d'una regió Alemanya.

De D. Arthur Osona: Guia Itineraria deis liochs nués pintoreschs de
les serres situades al Noroest, Nort y Noroest del Camp de Tarragona,
pel propri donador.

De D. Antoni Bulbena: Bibliografia Alont-serralina, pel propri
donador. — Aforismes & proverbis, per Antoni Tallander. — Quatre
regles de gramàtica que Mossèn Borra dictà per la gent Catala-
nesca.

De D. Joan B. Torroella : Lo Dret Civil Gironí, pel propri
donador.

De M. E. A. M[artel: La Spéléologie. pel propri donador.
De la «Società Meteorologica Italiana»: Allí del 1V Congresso Me-

teorologico Italiano (Tormo, 1898).
De la «Academia Provincial de Bellas Artes de Barcelona»: Acta

de la sesión pública celebrada el 18 de Febrero de igoo.
De D. Joseph Brunet y Bellet: Los helheus, pel propri donador.—

De les costtnnes deis honzens e deis oficis deis nobles, sobre 1 Joch deis
Escachs, publicat pel donador.

De la Societat «Svenska Turistfòrenin„ens» de Stockolm, Anuari
1900.

De D. Aureli Campmany: Tres goigs.
De la «Asocidl ión de Arquitectos de Barcelona»: Anuario 1900.
Del Dr. Rodríguez Méndez: g.° Congreso Internacional de Higiene

y Demografía (Madrid, 1898).
De D. Cels Gomis: Las ciencias naturales al alcance de los niños y

Rudimentos de agricultura española.
De D. Joaquim Miret y Sans: Discurso leído en la Real Academia de

Buenas Letras de Barcelona en la sesión dea de Junio de 1900, pel propri
donador.

DONATIUS PERA'L MUSEU

De D. Benet Roura y Barrios: una pedra caliça de Mallorca, ab
vegetació criptogràmica. - Diversos exemplars decardium, proce-
dents de Mont-Saint Michel. — Una pedra arenisca. — Un troç d'os-
tra fòssil.
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De D. Manel Font: 17 fòssils procedents deis voltants de la Pobla
de Segur.

De D. Lluís Marià Vidal: Quatre fotografies de l'excursió a Torrue-
lla de Montgrí (Octubre, 1897).

CRONICA DEI, CENTRE

Jua

SESSIONS OFICIALS

El dissabte día 30 se celebrà la sessió pera determinar les
excursions a fer durant l'estiu. El nostre local estava pie d'asso-
ciats animats a recórrer el Pireneu y altres serres y montanyes.

Ocupà la presidencial Sr. Fraginals, qui .explicà en breus parau-
les l'objecte de aquella sessió de Clausura de les tasques oficials.
Alguns companys assistiran al Congrés de I'Alpin2isnte que tindrà
lloch a París els dies (2, 13 y 14 d'Agost, pera assistir al qual el

CENTRE ExcURSION1STn ha rebut especial invitació del Club Alpí
francès. Diversos socis manifestaren les dates aproximades en les
quals farien les excursions que tenien projectades durant els
mesos d'estiu, deixant les notes a Secretaria per si algun altre
companç desitja ajuntar-s'hi.

En el local s'havia preparat una nombrosa exposició de cartells
y itineraris anunciant viatges per França, Suiça, Alemanya, etc.
El Sr. Roura donà alguns detalls sobre l'esmentada exposició.

Després se celebrà sessió preparatoria de la visita a l'Institut
del Desert de Sarrià, que tingué lloch el dia re r de Juliol.

VISITA

A I INSTITUT DEL DESERT DE SARR1.1. —EI día I. er de Juliol
s'ha fet l'excursió visitant a tant interessant asil, destinat als invà-

lids de ¡'industria. Han acudit a l'estació de Sarrià'ls Srs. Fra
-ginals, Rocafort, Carsi, Vidal y Massó Torrents, arribant a dos

quarts de nou a les portes del Desert. Allí'ns esperava'I metge
-director Dr. Ricart, qui ab molta amabilitat ens acompanyà a la
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visita a lotes les dependencies de tant benèfich Asil, comunicant
-nos tota mena de noticies sobre Vhistoria . y la marxa actual de la

tant coneguda finca anomenada el Desert.
Aquesta denominació popular sembla bastant remota. Diu la

tradició que eh l'antiquíssima (y avuy perfectament restaurada)
capella de Santa Eularia hi havia hagut un temps la casa deis
pares de la santa donzella catalana. Als PP.. Caputxins condonà
el terreno y la capella un cavaller que ho posseïa en el segle
xvte anomenat Joan de Terré. Els fills de Sant Francesch habita-
ren el Desert de S,7?,-¡¿t fins aquest segle, quan la crema deis
convents de l'any 1835, en que quedaren molt malmeses les
construccions que'ls frares hi havien aixecat. En 1842 adquirí
la proprietat del Desert un sen yor italià de nom Enrich Misley,
qui va gastar-hi grans quantitats pera convertir-lo en una magní-
fica torra, respectant y restaurant lo que restava encara deis
Caputxins y. procurant augmentar la frondosa y secular vegetació
que és allí característica. Després d'haver atravessat aqueixa finca
una llarga decadencia, en t88a se posà en venda el Desert y
l'adquiriren el conegut industrial D. Joseph cert y el seu amich
el Dr. D. Joseph Ricart, després de llarchs y dificultosos entre-
banchs administratius, pera dedicar-lo a la fundació d'un asil
pera'Is invàlids de l'iizdustria. Així's féu a la fi, y ara aquest esta-
bliment model funciona completament a la catalana, en català
estan escrits els reglaments, rètols y avisos, y fins ab llibertat a
la catalana 'is asilats poden entrar y sortir de la casa a les hores
lliures de la manera que millor els sembli. El Desert, destinat ja
an aquest noble y caritatiu objecte, s'inaugurà'I dia 2 d'Agost
dé 1894. Desde aleshores els nostres obrers velis invalidats pera
{'exercici del treball troben en aquest Institut bon hostatge, ali-
ments sanitosos y carinyosa assistencia.

Seguint les dependencies, els visitants pogueren convence-s de
la curiositat y bon ordre que allí regna. El Sr. Ricart té obert un
Consultori mèdich homeophtich, on visita gratuitament y solament
als pobres. donant-los-hi també'ls medicaments.

A [acabar els nostres companys llur visita a l'Institut del

Desert de Sarrià, el Dr. Ricart tingué la bondat de dur-los a sa casa
propria, ont els oferí un excel lent refrigeri. Sumament complas-
cuts, emprengueren la tornada a mig-dia, expressant els desitjos
de que sigui ben durable la prosperitat del benéfich Institut.
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CONFERENCIES Y LECTURES

Interessantíssima va resultar la vetllada del dia 6, destinada a
la lectura d'una trilogia grega traduida al català y comentada
pel delegat del CENTRE a Mataró D. Joseph M. Pellicer de Dou y
Pagès, distingit historiador, arqueòlech y helenista.

Va llegir-la'l secretari D. Rossendo Serra, començant per fer
una breu ressenya del culte a Venus y a Adonis, exposant l'argu-
ment de Les Siracusanes, l'Epila' i á Adonis y Hero Leandre,
demostrant al mateix temps el valor literari de dites composicions
y la gran popularitat que havia obtingut el famós poema, que era
principalment l'objecte de la sessió. A fi de facilitar la comprensió
de les escenes que s'hi desenrotllen, va traçar en l'encerat un
mapa dels paisos ratllans ab l'Helespont.

L'idili XV d'en Teòcrit Les Siracnsanes (única traducció del
Sr. Pellicer de Dou coneguda fins ara pel públich, insertada en
La Renaixensa del io d'Agost de 1874) és un quadro pie de vida
y d'ingenuitat traduit ab tota fidelitat en romanç heroich català,
son se descriu l'impressió que causen a unes forasteres de Sira-
cusa les magnífiques festes que la reina Arsinoe va fer fer a
Alexandria en commemoració de la mort d'Adonis.

A continuació insertem un fragment de la conversació sostin-
guda per les duques siracusanes Gorgo y Praxinoe, a 1'entrar al
palau en mig de moltes empentes:

GORGO.	 L'avia, sou del palau?
VELLA. Bé ho soch, fuetes.
Gouco. Què hi dieu? Se pot entrar?
VELLA. Els grechs bé entraren

a Troya, tot provant-ho y ab paciencia;
tot lo que's fa en el món, se fa provant-ho.

Goaco. La bona avia s'entorna: a set profeta.
Bé diuen que les dònes tot lto saben;
fins ont el diable jau, saben les velles.
Repara, Praxinoe, com s'hi aboca
la gent a l'interior.

PRAXINOE. Oy!... Es immensa!
Donem -se la ma, Gorgo. Tu la dónes
a Entíquides; Ennoe, uneix -te ab ella.
No't perdis. Ara entrem totes plegades.
Segueix-me, Ennoe. Ay, pobra, l'he ben feta!

t5
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Lo vel m'han esquinsat, Gorgo, en dos troços.
Que Déu te Passa bo, !'hom que m'empenya.
Al menys tingués més compte en el meu manto.

HOME.	 Pubilla, no està en mi. També m'apreten.
Ab tot, hi tindré compte.

PRAXINOE.	 Tanta fuga
de la gent ens aixafa y ens ofega.

L'Epitafi d'Adonis, d'en Bion d'Esmirna, és una hermosa

elegia pastoral que's cantava a la vora de la mar l'endemà de les
festes esmentades. Per mostra de tant bell y típich cant, en trans-
crivim un troç agafat a I'etzar:

Si brolla a dolls la sanch de ta ferida,

Adonis, més ferit té Cypria'1 cor.

Llebrers amichs entorn del jóve udolen,

y en plor los ulls negau, nimfes Orades;

en tant que Citerea, de les trenes
rompent airosos llaços, descenyida,
séns joyes, a peu nu, de dol coberta,

erràtica, xisclant, turons devalla,
y clama per l'assiri espòs y amant,
y espinen son blacb peu ditxosos arsos.
Ditxosos ! Sanch divina han recullit.

En tant a l'infeliç la sanch brolianta
avança, avança prest, cap a la testa,
y tenyida en vermell l'alba pitera,
de la purpra emmatlleva'l rogench brill.
Ay! Ay de Venus! Ploren els Amors.

Cessà l'halè vital. Ta faç divina,
ta cèlica faç, Cypria, mor ab ell.
Que hermosa essent ell viu ! Oh quan herniosa!...

Ay! Ay del bell Adonis!... Ay! És mort!
El dol de Venus ploren les riberes,
els arbres y les fonts al jove ploren,
y roja torna angunia l'alba flor.
Com no, si per ciutats y monts la Deessa
sa congoixa infundeix?... Si tots la planyen!...
Ay de la Citerea! És mort Adonis!
Y l'Eco: «I_s mort Adonis!», lluny respon.

El poema Mero y Leandre, degut an En Museu I'Escolàslich,
cèlebre poeta del segle V de ]'era cristiana, és una de les obres
mestres de la literatura helènica: en ell se pinta de mà mestra y
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ab gran justesa de frase'ls desgraciats amors d'I-Iero la Sacerdo-

tisa de Venus y l'esforçat Leandre, que, havent-se conegut en

unes festes de Venus y Adonis, y enamorant -se mutualment, com
era impossible'I matrimoni, ell anava a veure-la d'amagata les nits
nadant d'Abydos a Sestos, guiat per la llum que Hero encenia en

la. torra, fins que una nit de tempestat desfeta va morir ofegat a
I'Helespont, rebotent-lo les onades a uns esculls d'aprop de Ses

-tos, aont el va veure ella, que, presa de la més forta desesperació,
va tirar-se també a la mar, y, comí diu el poema,

Tal fou d'Hero la fi : devallà a l'ombra
cridada pel marit; llur infortuni
de nou als dos juntà, l'un d'altre digne.

La prempsa barcelonina ha donat a conèixer algun deis tro
-ços més bonichs, y pera no repetir-los posem per mostra la des-

cripció de la primera vegada que Leandre va cumplir el pacte
fet d'anar-s'en nadant cap a Sestos aixís que vegés la senyal con-
vinguda:

Tornà'1 vespre. La fosca s'extenia
infundint -ne la sòn, unenys a Leandre...
Solitari en la platja; los ulls fixos
en lo niar tempestuós, ab febre espera
lo Ilum, d'íntims amors fiel testimoni,
lo llum nunci de nupcies, ay !, ben tristes.
Havia ja enfosquit. Hero, amatenta,
lo far reverberà: los raigs s'escampen,
fereixen ja los ulls de l'ardit jove:
lo cremar d'aquell llum lo cor Ii crema.
De sopte, de les ones ronch estrèpit
lo reté espavordit; més, revifant-se,
irònich ab tals veus la por allunya:
«Dur és l'Amor, y I'Helespont indòmit.
Si l'aigua an ell no hi tranca, a mim recrema,
l'amor ab foch vivíssim, les entranyes.
Cor meu, que ets foch recorda. Llença -t..... llença -t,
confiat, a l'immens gorch... Per què vaciles?
Ignores que nascuda és del niar Venus,
y que'ls Occeans domina y greus congoixes?»
Digué, y ab les dos mans llest se despulla,
se !liga fortament l'altiva testa,
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ix corrent a la platja y se capbussa
cuitant, sempre cuitant al far benèfch,
sol remer, sol pilot y sol navili.

La lectura d'aquestes traduccions va esser molt celebrada pels
aficionats als estudis clàssichs; tant y molt més havent-n'hi ben
pochs en català; y per això felicitem doblement al Sr. Pellicer de
Dou pel mèrit indiscutible de la seva traducció, que conserva ab
tota fidelitat els bellíssin.)s conceptes de l'original y per haver
enriquit ab una obra de pujat valor la literatura catalana.

Ara que'l públich ha pogut 'apreciar les excel • lents aptituts
que té'l Sr. Pellicer de Dou pera les traduccions del grech, ja que
posseeix profondament els dos idiomes y a un coneixement
extensíssim de l'historia, de la mitología y de la literatura anti-
gues uneix ('inspiració poètica, esperem poder assaborir altres
versions catalanes d'alguna de les moltes obres que's varen
escriure en la riquíssima llengua d'Homer.

El Sr. Ignasi Valentí y Vivó va llegir el dia 27 dos notables
estudis que oportunament publicarem.

Notable fou la conferencia que'( Sr. Joseph Bernad y Duran
donà en el nostre local la vetlla del día t5, a la qual assistí nom-
brosa concurrencia.

Féu precedir la lectura de dos treballs inèdits del segle XVll',

de la d'un estudi seu original en el que's fan consideracions
molt apreciables respecte al renaixement literari y polítich de

Catalunya. El Sr. Bernad se plany de que per una part dels joves
catalans d'avuy en dia se mirin ab indiferencia, quan nc ab

menyspreu. les manifestacions literaries de la primeria del nostre
renaixement, mentres que a l'estranger les consideren y les estu-
dien, donant-les-hi una importancia que aquí se'ls nega. Digué
que pera esser sólida la regeneració de Catalunya ha de descançar

en un ver estudi de totes les manifestacions del nostre poble.
Seguidament el conferenciant, després d'estudiar breument la

personalitat d'Ovidi y de ses obres, llegí una curiosa paràfrasis
ovidiana indicant que si son estil fos niés cuidat podria atribuir-se

a Fontanella. Després llegí la comedia en un acte y en vers titu-

lada La Co r t del Borboll, també, com l'obra anterior, del se-
gle XVII', que és una viva exposició de certes desavinences entre
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autoritats. El Sr. Bernad senyalà algunes influencies italianes
y castellanes que's noten en aquesta obra.

El conferenciant va esser franca y fortament aplaudit per

tot-hom.

En la tercera de la serie tant notable de conferencies que

sobre'! tema Até/odas senzills pera determinar la longilut, taulat,
allitat y a^imui ve donant el conegut geògraf y director de

l'Escola de Nàutica, Sr. Ricart y Giralt, va tractar dels procedi•

ments pera calcular la Latitut. Començà fent veure a la piçarra,

per medi de figures senzilles, que la Latitut és l'ordenada en

el sistema de coordenades geogràfiques, contant -se desde l'Equa-
dor a cada Pol go". Féu veure com, a causa de l'aplanament de

la Terra en els Pols, la vertical de l'observador no va al centre

de la Terra, per quin motiu la Latitut geogràfica no és igual a la

geocèntrica, podent arribar la diferencia a uns t2' en el paralel

de 45°. Demostrà com la Latitut és igual a l'altura del Pol sobre

de l'horitzó, motiu pel qual els antichs a la Latitut li deyen

altura de Pol. Després donà'1 conferenciant una lleugera idea

de lo que són les coordenades astronòmiques d'un astre, l'Ascen-

sió recta y la Declinació, elements que's troben en els anuaris
astronbmichs dedicats als geògrafs, que són llibrets de butxaca,
com per esem pie '1 del Rureatr des Longitudes. Digué que tota
observació astronòmica de situació se compon de la determinació
del temps y de la medició d'un angle. Pera lo primer és precís
un bon rellotge, y pera lo segon és necessari un instrument qual

-sevol que mideixi angles. Pera la determinació de la Latitut

pels procediments senzills adequats als excursionistes no's neces-
sita l'hora ab gran exactitut, de manera que serveix un rellotge
de butxaca que no tingui un error que passi de cinch minuts.
Pera medir els angles és indubtable que'Is antichs egipcis y astrò-
noms d'aquells llunyans temps tenien instruments dels que sols
ens han arribat indicacions molt vagues, fins que'ls navegants de
l'edat mitgeval usaven I'astrolabi, instrument molt defectuós,
que'1 Sr. Ricart en presentà un preciós exemplar proprietat del
Museu Municipal del Parc, y ensenyà la manera de pendre ab

ell altures dels astres, convencent-se Is concurrents que és un ins-
trument que , pot donar grans equivocacions. En el segle XVI`
s'inventà la ballestilla, ensenyant-ne'! Sr. Ricart una de principis
del XV11°, proprietat de l'Escola de Nàutica, molt ben construida
y conservada. En ella ja s'aprecien els angles fins sis minuts
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d'arch, lo que vol dir un progrés sobre I'astrolabi. Els concur-
rents també's convenceren de que la ballestilla és un instrument
que necessita molta pràctica pera manejar-lo, y no dóna garanties
d'exactitut.

L'instrument modern és el sextant de reflexió, inventat a pri-
mers del segle últim. El Sr. Ricart donà una idea d'aquest pre-
ciós instrument, del qual digué que n'hi han de butxaca peraIs
excursionistes y de molt fàcil maneig.

Digué qué pera'Is excursionistes els procediments més sen-
zills pera calcular la Latitut d'un lloch són per l'altura meri-
diana d'un astre y per l'altura de la Polar. Per això's prenen les
altures sobre un horitzó artificial, que'I més senzill és el format
per aigua dintre d'un plat negre y tapant-lo ab una fulla de
mica. Per l'altura meridiana d'un astre la Latitut és igual a la
Declinació menys el complement de l'altura, resta algebraica.
La Declinació boreal és positiva, l'austral és negativa: si s'ob-
serva de cara al Nord, el complement de l'altura és positiva; y si
s'observa de cara al Sur és negativa. Explicà'I conferenciant les
correccions que s'han d'aplicar a les altures deis astres y el per
qué les altures sobre l'horitzó artificial són dobles. Pera trobar
la Latitut per medi de [altura de la Polar, demostrà'I senyor
Ricart cony la Latitut és igual a l'altura Inés o menys una
correcció que depèn de l'angle horari de l'estrella; correcció
que és molt fàcil de calcular per medi d'un senzill triangle recti-
l ini rectangle. Explicà '1 Sr. Ricart la manera de trobar totes les
correccions necessaries en les taules calculades contingudes en
tots els anuaris astronòmichs.

La quarta conferencia, donada] 25 de Juny, la dedicà a la
Longitut, que digué que era la coordenada geogràfica més difí-
cil de determinar, perquè, passant tots els meridians davant del
Sol en un dia sidèreo, resulta que en l'Equador no hi ha cap
punt fixe que pugui servir pera envenament dels ejes pera comp-
tar ses ordenades y les absises: d'aquí resulta que aquest punt és
arbitrari o convencional. Explicà'l conferenciant l'historia de
tots els primers meridians, desde'I de Ptolomeu fins l'actual
de Greenwich, que és probable que's quedi I'Cnich.

Pera determinar la Longitut se necessiten dos elements:
l'hora de l'observador y l'hora del primer meridià. La primera és
fàcil obtenir-la per medi de l'altura d'un astre presa sobre 1'ho-
ritzó del mar o sobre d'un horitzó artificial d'aigua o argent•viu.
Cony que'Is excursionistes, si fan observacions d'aquesta classe,
generalment les fan en altures del Sol pera més senzillesa, resulta
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que l'hora és l'horari, y aquest se troba per la coneguda fórmula

trigonomètrica

Sen. A=Sen. L. Sen. D.+Cos. L. Cos. D. Cos. H.

en la que A és l'altura de l'astre, L és la latitut de l'observador,
D és la declinació de l'astre y H és. el seu horari. Ja's comprèn
que l'hora que dóna H és veritable y, per lo tant, té d'aplicar-s'hi
l'equació del temps. Pels elements astronòmichs necessaris a
l'excursionista se publiquen molts anuaris de butxaca, essent
molt recomenable'1 del Bureau des Longitudes.

Pera trobar l'hora del primér meridià's poden usar observa-
cions absolutes o el mètode cronomètrich. Aquest avuy és molt
corrent, desde que'Is cronòmetres han baixat de preu y han
arr ibat a una perfecció meravellosa. Pera excursions hi ha uns
cronòmetres de petit volum que donen el mig segon de temps.
Sabent que l'Equador se considera dividit en a.} hores de Lon-
gitut y en 24 hores pel moviment diari de la Terra, se comprèn
que la diferencia d'hores entre dos llochs és igual a la seva
diferencia de Longitut; per lo tant, si abans de l'excursió arre-
glem un cronòmetre a l'hora d'un meridià qualsevol y viat-
gem, el cronòmetre sempre'ns senyalarà l'hora d'aquell meridià;
de manera que si al cap d'un més o dos de viatge prenen
l'altura del Sol y al mateix moment apuntem l'hora del cronò-
metre, I'altura'ns donarà l'hora del lloch y el cronòmetre l'hora
del primer meridià, y allavores tindrem que la diferencia de les
dugues hores ens donarà la Longitut del lloch respecte al meri-
dià del cronòmetre.

Però, com que un cronòmetre, per perfecte que sigui, no té'l
moviment just ab el temps mig, puix la temperatura y els Frega-

-ments li ocasionen avenços y retards, veus -aquí que abans de
l'excursió s'ha d'observar el moviment que té un cronòmetre
pera tenir-lo en compte durant el viatge.

EI Sr. Ricart donà una idea del mètode absolut de les distan-
cies (lunars que usen els marins, però és un càlcul. massa com-
plicat pera'Is excursionistes. En cambi'1 conferenciant recomanà'(
càlcul de Longitut per les ocultacions dels satèlits de Júpiter,
que és un fenomen instantani per tots els habitants de la Terra
y és freqüent una gran part de l'any. Aquest mètode abans no
era pràctich, perquè's necessitaven llargues ulleres; però avuy
se veuen gemcls ab montura d'alumini que tenen poch volum
quan estan plegats y's veuen bé'ls satèlits de Júpiter. Els anuaris
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astronbmichs donen tots els elements pera fer el càlcul ab sen-
zillesa.

Per excursions en països coneguts se pot usar un altre proce-
diment molt senzill, que és per la deflagració de la pólvora, per-
què cony que'¡ llum té una velocitat de .300,000 kilometres per
segon, se pot considerar que és un fenomen instantani, puix si
en el moment de veure -s la llum s'apunta l'hora dels rellotges
respectius arreglats al temps mig, naturalment que la diferencia
d'hores dóna la diferencia de Longitut. Escalonant les estacions,
y prenent per punt de sortida un de Longitut coneguda, se po-
den anar determinant les altres longituts. Per exemple, suposem
que's vol saber la Longitut d'un punt de la provincia de Lleida
desde'1 que s'ovira Montserrat. En una nit determinada observa-
dors situats a Montjuich y Sant Geroni's cambien senyals de pól-
vora, apuntant les llores de rellotges arreglats anticipadament,
y tindrem la Longitut de Sant Geroni respecte a Montjuich.
Després els observadors de Montjuich s'en van al punt de la

provincia de Lleida, y en una nit determinada cambien senyals
de pólvora ab els observadors de Sant Geroni, y tindrem la
Longitut d'aquell punt respecte al meridià de Sant Geroni, y
com a conseqüencia reduirem aquesta Longitut al meridià de

Montjuich.
Terminà la conferencia donant indicacions sobre'Is càlculs de

Longitut pera'Is eclipses de Sol y Lluna y ocultacions d'estrelles
per la Lluna, dient que aquests càlculs no són propris peraIs ex-
cursionistes.

El nombrós auditori que ha omplenat el local del CENTRE

cada conferencia ha aplaudit fortament al Sr. Ricat y Giralt, tant
per la forma clara que sap donar a ses explicacions com per la
munió de datos y noticies curioses que va intercalant-hi, fent-ho
per demés interessant.

Lo CENTRE ExcunsIoNisTA DE CATALUNYA sols se declara respon -.

sable de lo contingut en la Secció Oficial del seu BUTLLETI, deixant

íntegra als respectius autors la responsabilitat dels treballs firmats.

Barcelona.—Tip. LA vcnç: Ronda de l'Universitat, 2o.—Teleion t tS
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