
Oí BUTLLETÍ DEL

CENTRE EXCURSIONISTA,

DF, CATALUNYA

ANY XI	 NOVEMBRE DE igoí	 N.° 82

EXCURSIÓ ALS PIRENEUS DE LLEIDA, ALT
PALLARS, VALL D'ARAN, MALADETTA Y
CALDES DE BOHÍ.

(Acabament)

LA VALL D'ARAN

ExPEDICIÓ A LA MALADETTA

A la sortida del port de Beret ens tornem a trobar a la
Vall d'Aran, a sobre mateix de Salardú. Al davant nostre
s'extén l'Alt Aran fins a Viella, per damunt de quines
montanyes se veuen blanquejar els glaciers de la Maladetta
y la branca de Pireneu que'l separa d'Aragó y Catalunya
que cinch dies abans haviem atravessat.

La Vall d'Aran és, séns dubte, la comarca de Catalunya
més pintoresca y la que més interessa y atrau al que per
primera vegada la visita. Les belleses naturals y artístiques,
lo típich de ses construccions y el llenguatge y costums de
sos habitants li donen un caràcter tant propri, que la
diferencía en absolut de les demés encontrades de nostra
terra. No té més enllà de vuit o nou hores d'extensió y una
trentena de pobles que, agrupats al voltant dels seus es-
belts campanars, surmontats d'atrevides agulles, se veuen
escampats per l'estreta ribera del Garona o s'amaguen
entre'Is plechs de ses verdejants montanyes. En tots ells
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hihi trobarà l'excursionista quelcom digne d'admirar, sobre
tot en art religiós, que'n guarda exemplars notabilíssims,

Desde'l Port de la Bonaigua anem seguint al Garona
fins que se n'entra a França en el pont de Rey. Quan passa
per Tredós, ja ve engrossat ab les aigües del riu Malo, que
neix en els estanys de Bassibés, a l'esquerra de Beret, y les
del Ruda, que baixa deis estanys de Saburedo. Aquí po-
dem considerar el veritable origen del Garona, puix que a
l'embrancar ab el riu de Beret té molt més recorregut y el
doll d'aigua és també més abundós. Per la banda oposada
de Tredós, y no gaire apartat del poble, se Ii ajunta la
ribera de Colomés, que ja tenim coneguda.

Un quart més avall, sobre la confluencia del Inyola,
güe'I separa d'Unya, hi ha Salardú, la població més im-
portant de la rodalia. De ses antigues fortificacions con-
serva encara una porta ogival a l'entrada del carrer que
venint de Tredós aboca a la plaça, en quin extrem y al
fons d'un altre carreró s'alça'l macís campanar de la parro-
quia; una rampa de pendent no massa inclinada'ns porta
an el clos que hi ha davant de 1'iglesia; al centre hi veyem
una petita casa a quatre vents, ab una finestra a cada cara;
ne diuen la casa des conjurs perquè desde ella's conjuraven
les tempestes per tots quatre costats quan amenaçaven la
vall. Avuy dia aquesta senzilla costum s'ha perdut del tot.

El temple és notable per sa grandiositat y pels detalls
romànichs que l'adornen; en el mur lateral s'obre la por-
talada, formada per quatre archs de mig punt que soste-
nen altres tantes columnes, y ressegueix tota la fatxada y
absis exteriors una cornisa del mateix estil molt ben tre-
ballada. L'interior és de tres naus, apuntada la central y
de segment de cèrcol les laterals. El Sant Crist que's ve-
nera a l'altar major té molta anomenada en tot l'Aran y
s'atribueix al segle XI, per més que la piadosa tradició
creu és obra deis primers cristians y explica la seva apari-
ció d'una manera consemblant al de Balaguer.

Sortint de Salardú, ens queden a mà dreta Unya y
Bagerque en la mateixa canal de 1'Inyola, y, passant per
Gessa, al cap. de mitja hora arribem a la pintoresca vila
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d'Arties, situada a abdues riberes del Garona y Balarties,
que allí s'ajunten: és la primera població de l'Alt Aran y
es veu molt visitada, degut a ses renomenades aigües sul-
furoses.

L'iglesia és de construcció més primitiva que la de Sa-
lardú; l'interior és també de tres naus ab sis columnes que
les aguanten; a la volta del presbiteri hi han unes pintures
que, si bé deixen molt que desitjar desde'l punt de vista
artístich, no són despreciables pera l'estudi de 1'indumen-
taria. S'atribueixen al segle XVII, època en que va fer-se
alguna petita restauració en el temple: el campanar és de
planta quadrada, té part de romànich y de gòtich: d'aquest
estil són els dobles fi nestrals que s'obren en els diferents
pisos en que's divideix. Aquest monument s'atribueix als
templaris, com molts altres de la vall, aon sembla que hi
tingueren molta influencia, y per mediació d'ells alcança-
ren els aranesos grans privilegis dels reys d'Aragó. Quan
va esser extingida, aquella ordre, fou substituida per la de
Sant Joan, y en el monument abans descrit podem apre-
ciar la diferencia de construcció d'uns y altres. Enfront de
la senzilla porta s'alça una antiga torra, del castell dels
templaris, que, segons diuen, comunicava ab la capella de
Sant Pelegrí, en l'entrada del Balarties, aon s'hi han des-
cobert restos d'antigues fortificacions. A l'altre costat de
riu hi ha una altra iglesia gòtica en estat ruinós.

Entre'ls edificis particulars d'Arties mereixen especial
esment la torra quadrada que defensa la casa- castell de
Portolà, y els antiquíssims baixos relleus empotrats en una
altra casa a cada banda d'una finestra gòtica d'un dibuix
que no es gaire comú en les demés comarques.

D'Arties a Viella no s'hi posa més que una hora. Se
deixen a mig camí'ls pobles de Caserill y Escunyau, y Garós
a l'oposada ribera. Betrén, petit poble del Pla de Viella o
Mig-Aran, ens mostra en sa iglesia un interessantíssim
exemplar de l'art romànich en l'època de tranzició an el
gòtich. El portal que s'obre al costat del temple de cara a
Orient el formen quatre historiades arcades sostingudes
per altres tantes columnes. En el timpà s'hi veu un grupo
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esculptòrich'que representa l'adoració, y a sobre s'extén
un senzill arquejat a manera de cornisa. Els tres absis són
poligonals; damunt del central hi correspon una finestra
primorosament treballada, y a la part de davant, vis-a-vis
ab aquesta, n'hi ha una altra de tripartida, oberta a sota
mateix de la doble espadanya que corona'l mur. L'interior
és d'una sola nau lleugerament apuntada.

Viella, 970 m. alt., s'asseu en mig d'un reduit pla al
centre de la Vall d'Aran y a la vora del Riu Negre, que
1'atravessa de part a part poch abans de juntar'-se ab el
Garona. Compta unes mil ànimes de població, y tant en
el caràcter de la gent com en la disposició de la vila s'hi
nota una marcada influencia francesa, ab quina nació's
comunica fàcilment per la carretera que baixa vorejant el
Garona, y aquesta influencia se veurà cada dia més accen-
tuada en tota la vall si'ls governs espanyols persisteixen
com fins ara en tenir-la abandonada, puix no s'hi pot anar
desde Espanya sinó per anals camins que les neus tanquen
durant l'hivern. Si topogràficament és francesa, puix
totes les vessants se dirigeixen a l'altra banda del Pireneu,
no és estrany que giri sovint els ulls cap a França, aon
van emigrant molts dels seus habitants; més això no vol
dir que reneguin de casa nostra; els fills de l'Aran han
sigut catalans y volen continuar sent-ho, puix saben de
sobres que'ls seus germans non són culpables si'ls ele-
ments oñcials tenen completament oblidada la seva regió.
L'esperit de raça s'hi conserva en tota sa integritat. Aque-
lla despreciativa frase: « ¡Sembla que baixis de la vall
d'Aran! », no resa pas pera'ls aranesos, que són actius Je
mena, y en.qüestió de negoci no hi ha ningú que'ls hi
passi la mà per la cara.

El trobar-se dita comarca quasi aislada de Catalunya y
els serveys en tots temps prestats'a la Corona Aragonesa;
va fer que durant l'edat mitjana se li dongués una organi-
sació propria en lo administratiu y es governés per sos
particulars privilegis, fins a l'extrem que podem conside=
rar -la com una veritable república dintre de l'estat arago-
nès. El privilegi de, la Querimonia, otorgat pel rey er}



, - 277 -

Jaume II, confirmat després per Alfons IV, venia a esser
la constitució del país, que encara regeix avuy día en
alguns de sos capítols que's refereixen a l'ordre privat. El
seu territori estava dividit en municipis, cada un d'ells
administrat per un consell; de l'unió dels municipis resul-
taven els terçons, que tenien també un consell. Per lo
d'interès general hi havia a Viella'1 consell de la vall, com-
post del governador com a president, el seu assessor, un
conseller de cada terçó y el síndich. L'institució del sín-
dich fou molt important: una de ses obligacions principals
era defensar els privilegis de la vall y Constitucions de
Catalunya, y tenia algun punt de semblança ab el justicia
d'Aragó.

El governador de la vall residia a Castell-Leon, que
s'alçava a Les Bordes; el seu assesor era'1 jutge ordinari y
coneixia de totes les causes civils y criminals; no obstant,
els consells municipals coneixien d'algunes qüestions de
menor importancia. Pera fer complir les ordres del gover-
nador hi havia'ls batlles, y, en absencia d'aquell, cada bu
d'ells exercia en el seu terçó la jurisdicció ordinaria ab
consell del jutge. Per últim, a cada poble hi havia un de-
legat del batlle anomenat sub-batlle. Aquesta organisació,
ab algunes lleugeres modificacions, va arribar fins al
temps de Felip V, que la va malmetre, y les nivelladores
lleys administratives de la darrera época l'han esborrada
del tot.

L'antiga casa del consell de la vall és avdy de l'Ajun-
tament de Viella. Al seu davant mateix s'aixeca'l vuitavat
campanar de la parroquia, digne d'admirar-se per sa ele-
vació y puresa de linies: si per un moment li traguessin
l'atrevida agulla que'1 surmonta y es construissin marlets
a sobre'1 còs avançat que formen les barbacanes, més que.
campanar semblaria la torra de l'homenatge d'un gòtich
castell.

Seguint la carretera que desde Viella's dirigeix a
França, se troba al cap de poch l'antiga ermita de Nostra
Senyora y el menhir anomenat Pedra de Mig-Aran. Se
deixen Casau y Gausachs en la vessant d'una mateixa.
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montanya y queden a la banda oposada una infinitat
pobles, fins que s'arriba a Bossost, 720 m. alt., capital del
Baix-Aran. A Bossost també lli té l'art romànich una her-
mosa pàgina en les dugues portes de l'iglesia: sobre tot la
que mira al N. és molt notable; en el timpà hi ha esculpit
un baix relleu que representa'l Jesús donant la benedicció
rodejat deis símbols deis quatre evangelistes.

Lès és la darrera població de la ribera a mitja hora de
Pont de Rey, 66o m. alt., que dóna entrada a França. El
gran casino de Lés és un deis establiments més ben acon-
dicionat de la provincia y es veu molt visitat pels estiue-
jants de Bagnères de Luchan.

Havent retornat directament a Viella a fi d'enllestir
tot lo necessari pera l'expedició a la Maladetta, el dia 17
a punta de dia tornavem a sortir cap a Les Bordes y Port
de La Picada. Obria la marxa en Mitjans, que montava
un cavall negre, ben plantat, això sí, però molt fluix de
cames; en Soler portava un matxo sofert y a prova pera
córrer males terres, y al darrera anava jo dalt d'una mula,
més soferta encara, però més toçuda que l'aragonès que la
menava, y venien després dos moços y un guia que'ns
havia d'acompanyar en l'ascensió ab el que trobariem a la
Renclusa.

Desde Les Bordes, 85o m. alt., remontem la vall d'Ar-
tiga Lin, en quina ermita, 1,206 m. alt., hi arribem una
hora més tard. Aquesta fondalada és de les més hermoses
de la Vall d'Aran; matolls, prades poblades de sblitaries
bordes y espesses boscuries s'extenen a les riberes del Jueu,
veyent-se al fons, entremig deis pichs de Toro y de Po-
mero, el tossal de la Forcanada, extrem oriental de la
Maladetta. El camí que d'Artiga de Lin va al Güell de
Jueu és sumament pintoresch; se veu sempre cobert per
una fageda tant frondosa que'1 sol no pot pas atravessar
son atapait fullatge y tot ell està encatifat de falgueres y
flors que ressalten entre la verdiça. Desde'1 Güell de Jueu
l'arbrat va minvant fins passada la Coma de Pomero, aon
desapareix del tot. Acabem de deixar l'encantadora ribera,
y, al remontar de dret el Port de la Picada, ens trobem de
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cop y volta en el feréstech paisatge que ofereixen les altes
regions; ja no trepitgem més que rochs y congestes; les
montanyes s'estrenyen como si volguessin tancar-nos el
pas; els animals esbufeguen y es paren de tant en tant
pera rependre ab més força la fadigosa pujada. Abans
d'arribar al cap de port se troba una gran clotada plena
de congestes y clapices sense un bri d'herba que hi arreli.
Al que s'hi aboca li causa un efecte terrorífich: ab molta
proprietat l'anomenen el Clot de l'Infern.

A les dotze ja haviem guanyat el Port de la Picada,
2,490 m. alt., y entrem a la vall superior de l'Éssera (Ve-
nasch). Segons diuen, és el millor balcó de nostre Pireneu.
El panorama que's domina desde aquella altura és me-
ravellós: les montanyes Maleïdes se despleguen a mà
esquerra en tota sa extensió desde'! Pich de la Furcanada
fins al Pich d'Alba. Quan nosaltres hi arribàrem, la boira
envolquellava ses alteroses crestes y deixava entreveure'ls
glaciers que eternalment cobreixen ses rocoses espatlles.
Enfront nostre, cap a ponent, s'alcen el Perdiguero y Po-
sets, mig amortallats per la neu, y a mà dreta, o sia al
Nord a la ratlla de França, els pichs de Sauvegarde y de
la Mine, entre'1s quals s'obre'l Port de Venasch, que
comunica directament ab Bagnères de Luchon. Allí hi ha
la cabana del Cabellut, un dels guies més acreditats pera
pujar al Pich d'Aneto.

Ab cinch quarts baixem al pla dels estanys. Mitja hora
més amunt se troba la Renclusa de Toro, ampla bassa d'uns
30 metres de fondaria que s'engull les aigües del glacier
d'Aneto pera tornar a sortir en el Güell de Jueu. Quan hi
ha sobtades foses de neu, aquest forat no pot xuclar tota
l'aigua que s'hi aboca y va omplint-se fins a vessar per la
vall de Venasch. Una cosa semblant passa en la Renclusa
de Turmon, 2,130 m. alt., situada a sota'! glacier de la
Maladetta, quines aigües se fonen dintre d'una bauma. Al
costat mateix, en un recolze de la penya, hi ha una cabana
molt visitada dels excursionistes estrangers, aon férem nit.
Dos vellets de Venasch s'hi estan molta part de la tempo-
rada y ofereixen hospedatge, a bon preu, per suposat.
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A l'hora de sopar va comparèixer el Cabellut, a qui
teniem avisat feya dos dies, y ens diu que'1 temps se pre-
senta molt malament, y si al clarejar la lluna no s'esvaïa la
boira no podriem pas realisar l'ascensió que tant desitja

-vem. Això, si bé va capficar-nos, no'ns va fer perdre del tot
les esperances, y ens en anarem a descançar ab certa con-
fiança que l'endemà va convertir-se en decepció.

Al llevar-nos ens trobem que tot l'horitzó estava tapat.
y no era possible empendre la pujada; esperem la sortida
del sol;_y la boira, en lloch d'aclarir-se, aleteja pels pichs,
s'esvaeix, se refà y avança sempre més amenaçadora: alla-
vors el guia'ns aconsella que ho deixessim córrer, puix
era inútil persistir en nostre intent, ja que devegades dura
dies y més dies, y si'ns esperaven, com voliem fer-ho, per-
driem miserablement el temps y diners, perquè tant sols
de deixar -nos dormir a cobert ens exigiren 35 pessetes, y en-
cara gracies que'ns van admetre moneda espanyola: ells, a
copia de tractar ab francesos, sempre cbmpten en franchs.

Aquest fracas va contrariar-nos força perquè'ns destor-
nillava tots els plans que haviem format. Aixís és que,
malhumorats, com és de suposar, tornàrem a desfer el
camí del dia abans, y cap a Viella falta gent.

La boira'ns havia jogat duques males partides. 'De la
primera n'haviem sortit bé; més la desil • lusió que tingué-
rem aquesta vegada fou gran; y, com si volgués burlar-se
de nosaltres, quan, essent al cap del Port de la Picada,
ens encarem ab el gegant del Pireneu pera dirigir-li un
afectuós adéu -siau y a reveure, s'ensenyoreix del pla dels
estanys, se n'entra a glopades pel port y ho cobreix tot ab
son vel misteriós.

D'ARTIES A CALDES

No havent pogut fer l'ascensió a la Maleïda, varem
cambiar l'itinerari de l'excursió, anant directament a Cal-
des per la ribera del Valarties, en lloch de seguir per
Vallibierna, Hospital de Viella y Port de Rius, com
teniem determinat.
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Sortiem d'Arties, 1,140 m. alt., el dia 19 a dos quarts
de set del matí, y dugues hores després erem ja al peu del
Montartó, punt aon se junten les aigües que vénen del
Port de Caldes y Estany de Mar y Port de Rius, que, for-
mant bellíssims saltants, donen més varietat al paisatge,
que torna a aparèixer ab aquella grandesa propria de les
regions abans visitades.

Passat el Forat del Glaç, part d'amunt del Pont de la
Resseca, el camí desapareix entre'Is munts de pedra, ve-
yent-se'ls traginers obligats a dirigir-se cap al Port de la
Ribereta, mentres nosaltres ab el guia avançavem per la
dreta del Montartó en direcció a l'Estany de la Restanca,
a través de les fadigoses tarteres que omplen tota la ves-
sant.

Desde la Restanca, 1,980 m. alt., pugem fins a l'Estany
de Mar, 2,230 m. alt., pera decantar-nos després vers al
Port de Caldes. Seguint no pel fons de la vall, que era lo
més segur, sinó per la part alta de la cordillera, feyem
molt més dret, però corriera el perill de deixar les carnes
entre les clapices que dificulten la sortida d'aquell caos
granítich, en molts punts inaccessible. A poch a poch
logràrem vèncer tots els obstacles que s'oposaven a nostre
pas, niés va arribar un moment que ja no sabiern per quin
costat tirar. Allò de que un home passa per tot, no sempre
dóna bons resultats tractant-se de països escabrosos com
el Pireneu aranès. Crech que moltes vegades és més prefe-
rible anar per camins més o menys coneguts, encara que
s'hagi de fer marrada, que no pas arriscar-se per viaranys
perillosos, perquè si un sap l'hora que hi entra, ignora
quan y com ne sortirà. Nosaltres no'ns hi havíem amoïnat
gaire en aquestes coses; per això, sense donar-nos-en
compte, ens trobàrem embarrancats en mig d'una esllavi-
çada, d'aon no sabiem com eixir-ne. Si tirem endavant,
malament; si tornavem endarrera, pitjor: com que la pen-
dent era molt inclinada y les pedres somogudes, 1'avan-
çada's feya més dificultosa. Per fi, ens trobem al peu d'una
canal que s'obre quasi verticalment en mig de dugues
penyes, únich pas practicable en aquella colossal muralla.



- 282 -

Ens enfilem l'un darrera l'altre com s'enfila'l llangardaix
per les parets, y arribem al cap-d'amunt després de mil
esforços que'ns podiem ben estalviar si no haguessim anat
tant a l'esbojarrada.

Sense altre incident que la sorpresa d'un escamot
d'isarts que fugien a la desbandada, continuàrem pujant
pel Port de Caldes, 2,440 m. alt., que atravessem a les
dugues de la tarde. Montartó'ns queda a ]'esquerra, a la
dreta'] gran Pich Comolo-Fornos, y al davant ens tornem
a trobar ab el Colomés, que tantes angunies ens havia fet
passar al començament de l'excursió.

Anem a situar-nos a l'Estany Travessany, 2,250 m. alt.,
lloch aon devien fer cap els traginers que havien voltat
pel Port de la Ribereta. Allí varem esperar-los inútilment
fins a les quatre de la tarda, y, veyent que no arribaven,
ab tot y tenir temps de sobres, ja que a les vuit del' matí
s'havien separat de nosaltres, determinàrem seguir a peu
cap a l'establiment de Caldes, apretant una mica'] pas pera
que no'ns atrapés la fosca pel camí.

Tot lo que puga dir-se ponderant la bellesa d'aquesta
ribera és poch al costat de la realitat. La naturalesa, tant
selvatge y desolada en les veïnes regions de Capdella y
Espot, se presenta en la Vall de Caldes adornada de totes
ses gales. Aixís que's deixen els Estanys de Cap de Port,
la vegetació reapareix desseguida y és més frondosa com
més s'avança.

De tant en tant hi ha alguna clariana en la boscuria,
produida pel lieveig o la torbera, com succeeix a la vora
de l'Estany de Cavallers, i,800 m, alt., aon no han que-
dat més que les soques arrencades d'arrel y els tronchs
dels abets, que tot retorçats jauen per terra com cadavres
insepults després d'una batalla.

A Caldes, 1,5 30 m. alt., varem saludar al nostre con-
soci y distingit amich D. Guillem M. de Brocà, qui va
mostrar-nos alguns documents curiosos relatius a la Vall
de Boiií y Comtat d'Erill recullits durant la seva estada
en aquell país.
. Aquest establiment se veuria més visitat y ses aigües
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més conegudes si hi hagués comoditat en el viatge; les
tretze hores de cavalleria y altres tantes de carruatge
anant-hi desde Barcelona priva de que hi vagi molta gent
que'n té necessitat. Avuy dia és d'un particular que va
comprar-lo a l'Estat, però fins ara ha sigut molt qüestio-
nada la adquisició pel bisbe de La Sèu, que'l considera
pertanyent a la beneficencia eclesiàstica; y aixís com abans
havia protestat de 1'intervenció administrativa de la Dipu-
tació Provincial, tampoch ha volgut ara reconèixer la
seva venda, y per això continúa en entredit el santuari,
havent-se trasladat l'imatge de la Mare-de-Déu que s'hi
venerava a l'iglesia de Bohí.

Després d'haver p.assat tot el sant dia corrent com des-
esperats y sense poder dinar perquè'ls moços tenien les
alforges y no havien comparegut al lloch senyalat, és per
demés dir si sopariem de gust, ab tot y mancar-nos la tran-
quilitat d'esperit que'ns ocasionava la perdua de les cava-
lleri es . Més aquesta inquietut va desvaneixe-s l'endemà
mateix, quan compareixen de bon matí y ens expliquen els
incidents del viatge que varen obligar-los a fer nit prop de
l'Estany de Cavallers, no podent continuar a les fosques
pel mal estat dels camins, en molts punts del tot esborrats.

DE CALDES A ESPOT. - RIBERA PALLARESA

A les set abandonem l'establiment y seguim el No-
guera de Tor o riu de Caldes. Mitja hora més avall tren-
que n per la pintoresca ribera de Sant Nicolau cap •a
Orient. A les vuit ja erem a l'ermita y a les nou a l'Estany
Llebreta, caminant sempre entremig d'espesses boscuries
que la destral ha anat aclarint. Anys endarrera una com

-panyia suiça explotava aquests boscos, però al poch temps
va haver de plegar. El medi de que's valia pera l'extrac-
ció era molt senzill: tancaven la sortida de l'estany, puja-
ven les aigües de nivell y ab la seva pressió rompien la
resclosa que l'empresonava y se n'emportaven riu avall
tota la fusta quc'ls picadors hi havien tirat. Però ab la
sobtada avinguda la ribera de Bohí's vega molt perjudi-
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cada, y els vehins varen entaular una reclamació que va
donar per resultat abandonar el negoci, deixant tallat una
infinitat d'abets que les humitats y les neus van podrint.

En sent a l'Estany Llonch, 2,030 m. alt., la vall apareix
tancada per un circuit de montanyes, y no més hi ha'!
Portarró d'Espot, 2,400 m. alt., que li dongui sortida.
Una hora s'hi posa encara fins a dalt de tot. Cap allà a les
dotze, abandonada la ribera, emprenem la pujada; l'arbrat
acaba en sech quan més el necessitavern, ja que pel camí
hi cau un sol que estavella. Aquest país ens és perfecta-
ment conegut. A la mateixa hora hi haviem passat al
començament de l'excursió quan dirigint-nos de Capdella
a la Vall d'Aran atravessàrem el macís de Colomés, que
ara'ns queda a mà esquerra.

Deixem endarrera la vall de Sant Nicolau y entrem tot
seguit a la ribera d'Espot . (afluent del Pallaresa), superior
en tots conceptes a la que acabem de recórrer y que pot
molt ben competir ab la de Caldes, si és que no l'avantatja
en alguns indrets.

Molt abans de juntar-se la canal del Portarró ab la de
la Ratera, separada pel Pich de Crabes, reapareix la vege-
tació y esdevé més ufanosa com més s'avança. El paisatge
és hermosíssim, y a cada revolt de camí's presenta diferent.
Els pins y els abets omplen fondalades y vessants y se'n
pugen atrevits fins al peu de les abruptes roques dels En-
cantats, que en mig d'un mar de verdor s'alcen imponents
ab ses agegantades formes, al costat mateix de l'incompa-
rable estany de Sant Maurici. En el collador que uneix
aquestes dugues penyes s'hi veuen dugues roques dretes que
mirades desde l'estany semblen persones: segons la senzilla
gent del país, són uns caçadors que sense respectar el.
diumenge varen perdre la missa perseguint als isarts, y
Déu els castigà, ja que de tal manera havien profanat el
dia de festa, convertint-lQs en estatues de pedra, y allí
s'estaran mentres el món sigui món.

Desde l'estany de Sant Maurici, 1,940 m. alt., a Espot,
1,340 m. alt., hi baixem en hora y mitja. Després d'haver
descançat llarga estona, a les cinch reprenem la marxa cap
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a Escaló y ens tornem a trobar a la ribera del . Pallaresa.
Escaló té un aspecte antich que's veu retratat en les por-
xades de ses cases y en la torra que hi ha a l'extrem de la
plaça. Del convent de Sant Pere de Burgal y després Prio-
rat, poca cola'n resta. Passat el Pla d'Escaló, ja se'ns fa
fosch y anem caminant quasi a les palpentes fins a Lla

-vorsi, que hi arribem a les nou. 8io m. alt.
L'endemà sortiem tots d'aquest poble, situat a vora la

confluencia del Noguera de Cardos, seguint distinta direc-
ció. En Mitjans y en Soler, ja que no havien pogut pujar
a la Maladetta, no se'n volien tornar a casa sense haver
fet una ascensió de punta, y es fixaren en la Pica d'Estates,
que en Mitjans havia intentat assolir -la dos an ys enrera,
sense conseguir-ho. No va costar-los gaire de decidir-se.
Dit y fet. Prenen la ribera de Cardos, camí de Tirbia, pera
dirigir-se a Areo, y jo, no podent-los acompanyar, com
haurien sigut els meus desitjos, per haver de retornar a La
Pobla, vaig continuar l'excursió pel Noguera avall.

De Llavorsi a Rialp el riu passa per un congost estret y
tortuós; el viarany segueix per l'esquerra fins a Rialp. En
aquest poble arriba tot just l'explanació de la carretera,
després de tants anys com s'hi treballa, ja que d'aquí en
amunt no's veuen més que alguns troÇos de desmont ensor-
rats per haver-se abandonat el treball desde fa molt temps.

A Rialp hi ha una fàbrica de teixits y filats, únich esta-
bliment industrial, dintre d'aquest género, de la ribera.
En tres quarts s'arriba a Sort, població d'unes 1,40o àni-
mes, la més gran del partit del seu nom; ab això, ja està
dit que tal seran les altres. Se troba situada a 730 m. alt., a
la vora dreta del Noguera Pallaresa, que frega a ses cases,
y al peu d'un petit turó coronat per les ruinoses parets de
la que fou residencia senyorial dels comtes de Pallars; no
té més que dos carrers estrets ab unes quantes botigues,
aon proveeixen els pobles veins. Per la banda del riu l'ho-
ritzó s'aixampla una miqueta, y ja d'un troÇ lluny s'ovira
l'atrevit campanar de la parroquia. En el seu terme co-
mencen a trobar-se vinyes y oliveres, totalment descone-
gudes en el restant de la montanya.
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De Sort a Gerri s'hi posa tres hores. Als pochs minuts
se passa per Montardit. A mig camí per Baro y després
d'un congost, en un de quins cingles hi ha penjada l'er-
mita de Ntra. Sra. d'Arboló, de construcció romànica,
s'entra a la vall de Gerri. Aquest poble, 655 m. alt., se veu
encastat a la montanya que banya'l Noguera, posant-lo en
comunicació ab l'altre costat de riu, aont hi té l'iglesia del
monastir, un bonich pont d'una sola arcada. Allí mateix
naix una font d'aigua salada que constitueix la seva rique-
sa. El procediment pera extreure la sal és senzillíssim.
Van repartint l'aigua entre'ls diferents safretjos o eres que
hi ha a la ribera, aon se recull la sal després d'evaporada
l'aigua per l'acció de l'aire y del sol.

Per la banda de Mig-jorn tanca la vall una cresta de
roca que'! Noguera Pallaresa atravessa endinzant-se en la
gorja de Collegats. Les penyes, tallades a pich, s'aixequen
a una considerable altura; en molts punts ens recorden la
famosa montanya de IVlontserrat, y en alguns indrets apa

-reixen adornades de capritxosos cortinatges de tosca que
les filtracions de les aigües han anat formant: lo que a
l'estiu és bellíssima cascata, a l'hivern se converteix en
un macís glaçat, generalment conegut ab 1'escayent nom
de l'Argenteria. Passat aquest abrupte congost, els estreps
de roca conglomerada segueixen la ribera fins a la Pobla de
Segur, aon s'aixampla, donant lloch a la conca o comarca
de la Pobla, que per tenir-la ja estudiada no m'entretinch
en descriure (i).

CEFERí ROCAFORT SAMSO

UNA EXCURSIÓ AL CASTELL DEL MORO,

COLL DE PRENAFETA Y COVA DE JORDA

E1 dia 2 de Juny de 1899, a les cinch de la matinada,
sortiem alguns companys de Montblanch en direcció a la
Torra del Moro, Pich de Prenafeta y Còva de Jordà.

(i) Vegi-s Butlletins nums. 5o y 51, corresponents al Març y
Abril de '899.



-287—

Els excursionistes passàrem els dos rius Francolí y An-
guera, seguírem pel camí de Prenafeta y caminàrem fins
a aturar-nos en aquest poble estrany, aon sembla que'ls
vehins estiguin renyits, ja que les cases estan separades, y
sols se troben en agrupaments de dos en dos o de tres en
tres.
- Dista Prenafeta de Montblanch dugues hores llargues.

Eren dos quarts de vuit quan al voltant de la font del po-
ble'ns asseguerem pera refer nostres energies y seguir fins
al Castell del Moro.

W

Se troben les avuy runes del Castell en una montanya
al damunt mateix de Prenafeta y en siti tant espadat per
darrera, que, a més de la sinuositat natural de les roques
del mont, hi feren els habitants del castell troços de mu-
ralla que convertiren la fortalesa moruna en siti inexpug-
nable, en sos bons temps.

Donàrem la volta al cingle y pujàrem per darrera la
montanya del Castell del Moro, pel camí que serpente-
jant fa cap a la derruida fortalesa.

Ja som tots dalt. Contemplem un moment les runes;
sols una paret queda en peu, y encara mig clivillada, de
lo que'n diuen Castell del Moro'is habitants de la Conca
de Bàrbara.

No'ns subjuga tant la contemplació d'aquella erta pa-
ret de pedra com l'espectacle bonich que's divisa desde
l'altura en que'ns trobem: Montblanch, al peu de les
montanyes de Prades, sembla morena sultana recolzada
en un gran sofà de verdura. Les corrents del Francolí y
1'Anguera's dibuixen ab pinzellada més forta de vegetació
a través de les afòres de l'antiga vila coronada pel San-
tuari de la Serra.

Com a mosaich genial s'oviren en la Conca clapes de
colors variats segons la terra de ses partides; y si fixem
més la vista damunt Montblanch, ens trobem a la mateixa
altura dels Plans, damunt de l'ermita de Sant Joan, que
mostra al lluny son blanquinós estatge natural dintre una
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gran roca buida. Ens adonem de Rojals; més enllà, a la
dreta, y recorrent nostre voltant, fixem la vista al Tallat,
Forés, no fent cas de Barbarà, Guardia, 011és y algun
altre poble que mirem a sota nostre.

Y el Castell del Moro? Aviat tornarem a escorcollar
en les runes la seva historia; y a fe que pochs fruits d'in-
vestigació pot donar l'única paret que com a sola fita de la
construcció avuy resta. En la paret hi ha una finestra qua-
drada, una aspitilera llargaruda y un bruel ample que'ls
destructors deixaren y que séns dubte ajuda a mantenir
la paret, deixant que les ventades s'escorrin pel forat quan
hi baten furioses. En la base un arch d'estil aràbich marca
comunicació a les dugues bandes de paret.

Cap més vestigi parla de la vida del castell. A pochs
passos d'allí, y en altra prominencia de la mateixa monta-
nya, formant pendant ab l'edifici derruit, veyem altres ru-
nes com d'una torra arrasada. Al tornar d'aquella torra'ns
adonem d'una petita habitació d'aon ne queden els costats
rematant en arch o volta punxaguda, oberta per complert
a la banda de ponent y formant en tal disposició una mena
de barraca.
. Uns edificis enrunats al peu de la montanya pot-ser

ens deixaran conèixer millor l'historia del Castell del Mo-
ro. Aquí ni una data, ni una inscripció, ni res, sinó l'arch
d'estil alarb, testifiquen el temps de quan data'l Castell.

¿Haurem de creure cegament a la tradició d'aquelles
bones gents de la Conca, que segueixen anomenant del
Moro'l castell enrunat?

Esmorzàrem asseguts a l'ombra de l'alta paret, y a les
nou y mitja d'aquell ja clar matí, un pastor de Prenafeta
que'ns havia vist pujar a la montanya se'ns oferí com a
pràctich per si voliem pujar al pich més alt de l'encon-
torn. Acceptàrem l'oferiment, més primer baixàrem a exa-
minar els edificis enrunats, començant per un de dos me-
tres y mig per quadro, allisat de parets, ab una mena de
ciment tant fort que'ls cops d'una pedra no hi fan senyal.
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Remata la volta del damunt ab una tapa de pedra que
explica'l destí d'aquell quadrat, com si hagués sigut una
cisterna. Després varem veure un altre edifici que'1 guia
va dir que havia sigut una iglesia. No guarda cap mostra
de campanar, y sols en la paret esquerra s'hi veu una cara
esculpida, molt borrosa y petita. El pastor va dir que al
costat de l'iglesia hi havia'l fossar, y encara s'hi veu una
pedra treballada per tapa de sepulcre, d'una sola peça, en
quins extrems y costats té gravades creus. Altra pedra
acullada en un marge també té una creu gravada. Això'ns
fa dubtar en la suposició de que pot-ser fos mne;q uifa o igle-
sia, y ens atrevim a creure que primer seria temple dels
moros; que després de la Reconquista, y quan els guerrers
del comte Ramon Berenguer IV tragueren per fi'ls alarbs
de nostres serralades, allavors deuria convertir-se per al-
gun temps el temple deis moros en iglesia dels catalans de
Prenafeta, població abans situada a l'altra banda de mon

-tanya, ont hi havia'l castell, y nomenada allí Vilafreda,
segons ens digué'l guia responent a les nostres preguntes.

Alguns anys després de la guerra contra'ls alarbs y ven-
çuts aquests completament, tal volta a últims del sigle XII,
degueren els vehins de Vilafreda replegar-se a l'altra banda
de cingle, en el lloch on radica avuy Prenafeta.

Llavores deuria començar pera'ls senzills catalans de
l'encontrada nou temps de vassallatge als senyors, a qui,
en premi a Llurs fets d'armes en la campanya contra'ls
moros, confiaren els reys el domini feudal de les terres y
pobles vehins. Ab la revolució deis pobles contra'ls privi

-legis y abusos de la noblesa degué caure enrunat damunt
ses culpes senyorials el Castell del Moro, del que avuy
encara se'n serva la negrosa paret recordatoria.

El guia que'ns acompanya, al sentir nostres divaga-
cions històriques y al notar l'estranyesa dels excursionis-
tes per no trobar en l'iglesia ni haver vist en el castell cap
inscripció ni senyal, ens promet que de tornada'ns mos

-trarà un escut y una pedra gravada que va recullir de
les runes del que degué esser frontispici del petit temple,
y que guarda en sa casa de Prenafeta.

23
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En efecte, de retorn ja, poguerem examinar els dos tes-
timonis de pedra. És un d'ells un escut ab un lleó ram-
pant sobre camp llis; remata l'escut ab la crossa d'un
bàcul abacial; a cada banda, fòra de l'escut, un àngel en
actitut d'oració, encarats abdós a l'escut.

A la vista de l'escut recordàrem haver-lo vist igual en
les runes del Monastir de Poblet, y d'elles, entre altres
parts, esculpit en una llosa gòtica de la Sala Capitular de
Poblet, sota la que jeyen les despulles del Sr. D. Joan Payo
Coello, abad que fou del cèlebre Monestir en 1480 a 1498.

Sapigut és que Poblet tenia jurisdicció sobre Prena-
feta. El monjo historiador del convent, Jaume Finestresy
de Montsalvo, germà del cèlebre jurisconsult Joseph, en
sa Historia del Real Monastir, cita a Prenafeta entre'ls
pobles que prestaven vassallatge a Poblet.

No recordem la data en que passà Prenafeta al senyo-
riu del Monastir, però bé podia esser en temps d'aquell
abad Coello, per magnanimitat del rey Ferran el Catòlich.
L'inscripció mig geroglífica que'1 pagès ens mostrà prova
nostres suposicions. Diu aixís:

ANO 15D0Mb

CCCCLXXX

VI15REGbFbRb

o siga, dexifrat: «Any de Déu mil quatre cents vuitanta
sis, regnant Ferran rey».

No hi ha, donchs, dubte: l'escut és de l'abad Payo
Coello, com ho és també un d'igual que en l'iglesia del
poble de Vimbodí's pot veure. Y Vimbodí sigué també
del senyoriu de Poblet.

Al costat d'una font, a l'ombra d'un gros cirerer, els
del «Club Excursionista Montblanquí» reposàrem uns
moments pera tenir més agilitat en la pujada al Coll de
Prenafeta, el pich més alt entre la Conca de Barbará y el
Camp de Tarragona.
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Una hora llarga d'esbufegar costa amunt. A cada em-
penta'ns giravem endarrera, y a cada nou repòs admira-
vem l'espectacle de més gran paisatge. Per fi, ja en la
cresta del Coll, no sapiguerem com detenir les nostres
exclamacions d'admiració.

A sol-ixent veyem tot el Camp de Tarragona, de vege-
tació exuberant d'avellanars y garrofers negrosos, desde'1
Pla de Cabra a les costes de Salou, on les onades de la
mar s'abrillantaven als raigs del sol. Valls y Reus se desta-
quen en aquella immensa sabana tarragonina desde 1'ata-
laya del coll ont ens trobem.

Girant-nos endarrera, cap a ponent, l'espectacle és de
tons diversos: no la fosca verdor dels avellanars, sinó'1
semi-rosats y groguenchs matisos de les rebaces y sembrats,
entre ratlles de marges y carenes per tots cantons, y algu-
nes clapes d'olivars y arbres fruiters extesos per la Conca
de Bàrbara, nèta y cofoya fins avuy, que tant ha malmès
sos vinyars la filoxera. Allà hi ha'! Montblanch, Guardia,
Barbarà, Pira, Sarral, Solivella, Prenafeta; y el Castell del
Moro, que a tanta altura ens-e semblava, el mirem a sota
nostre.

Té un hermosíssim atractiu aquell quadro, banyat pel
sol de Juny, sense una boira.

Per dessobre les serres de la Segarra, més baixes que'l
pich en que'ns trobem, s'oviren a l'horitzó'ls Pireneus.
Cap al Nord, y per damunt les montanyes que tanquen el
Camp de Tarragona, sobressurten alguns pichs de Mont-
serrat.

Aquí és bellíssim: no'ns cançariem de mirar, de fer
exclamacions, tant prompte de cara al camp com re-
corrent ab mirada afable la nostra Conca, la Conca
de Bàrbara, no de Barbarà, com per ignorancia se li
diu avuy; la de Bàrbara, quin nom li donà antigament
el soperb castell del Pla de Santa Bárbara, al . redors
del que's fundà l'actual Montblanch a mitjans del se-
gle XII.

Ab no gaire sentiment descendírem d'aquell pich d'à-
guiles, aont el llamp ha deixat marcades tantes carícies, y
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ens dirigírem a la Cova de] Coll, famosa en la comarca per
les tradicions que'n conten.

L'entrada a la còva no és gens senyalada, per estar sota
una pestanya de roques que donen a una fonda vall. El
guia ens-e la mostrà, y a fe que les dogues passes que s'han
de donar pera guanyar la boca de la còva són ben peri-
lloses.

Un dels nostres companys ens provehí de teyes, que-
dant-se ell ab un fanalet de llum d'espelma, y començàrem
a entrar d'un a un en la caverna.

Després d'un corredor estret tinguerem de ficar-nos a
l'interior de la còva com les serps, escorrent-nos de pit y
ab molts treballs, per una gola que dóna pas a la primera
galeria de la caverna. No's veu aigua per enlloch, però sí
columnes, prominencies y mugrons estalactítichs, pro-
ductes de les filtracions en temps de pluja. Seguint pel
peu d'un plano inclinat, a l'esquerra, baixant uns graons
naturals, se troba la segona galeria, més espayosa que la
primera, ab més pilastres y capritxos llagrimejats per
l'aigua.

Per falta de cordes no poguerem baixar per una es-
querda que forma un avench. Tal volta al fons d'aquest
petit avench s'escorre'l riu Jordà, que'ns digué'1 guia no
surt a fòra montanya y que bé pot mantenir alguna de
les fonts que a la falda del coll ragen.

No recorreguerem més perquè les teyes ens saturaven
de fum y l'espelma del fanalet estava als últims. Aixís és
que sortírem de la còva després de mitja hora d'estada en
ella, respirant ab explay un pich fòra y boy enlluernant

-nos la claror del sol de mig-dia.
Un dels excursionistes replegà en la caverna òssos de

mamífers, quasi petrificats, y alguns galets d'estalactita.
Es inútil dir que no saberem veure'l gegant que ame-

naça ab un ferm garrot als visitants de la còva, segons
assegura la fantasiosa imaginació popular; ni'ls dos homes
encantats que sostenen ab les mans la caixa dels tresors
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del moro, que hi amagà aquest quan tingué de fugir de
la fortalesa perseguit pels cristians.

Eren ja les dotze. Teniem d'entornar-nos a Mont
-blanch pera dinar y fer abans examen de l'escut y inscrip-

ció que a casa del guia's guarden y que ja hem descrit.
Aixís és que baixàrem a Prenafeta pera desde allí atançar-
nos, séns parar, a la nostra vila.

Veritablement haviem ben aprofitat el temps y ens sen-
tiem cançats.

A l'arribar a les portes de Montblanch, ens giràrem tots
els companys d'excursió pera contemplar el castell y altís-
sim coll aon rebérem impressions tant belles de la Natura-
lesa, y ens donàrem la consigna de fer-hi una segona visita
niés assossegada y més entretinguda pera escorcollar mi-
llor la còva, fins a trobar el riu Jordà, que la tradició asse-
gura que passa pel cor de l'alta montanya, y no deu esser,
ben segur, el riu Jordà de redempció que busquen capfi-

cats, per la terra, els beneits creyents en l'espiritisme de
les transmigracions,

J. CONANGLA FONTANILLES
Soci - Delegat a Montblanch

CRÓNICA DEL CENTRE

OCTUBRE DE 1901

CONFERENCIES

EL FoLx-LORE cATALá.— Davant de nombrosa concurrencia
començà' l dia 4 el Sr. Serra ses conferencies sobre'! Folk-lore
català, fent un detingut estudi d'aquesta paraula y de la seva
diferencia ab l'Ecologia, dient que aquella és sois una branca
d'aquesta, puix que's refereix exclusivament a la literatura oral,
essent aixís que I'Etologia no sois comprèn aquesta literatura,
sinó també'ls usos y costums del poble. Passà després el confe-
renciant a explicar les relacions que hi ha entre'! Foll.-lore y la
botànica, la meteorologia, l'agricultura, la zoologia, l'historia,
I'etnograha, la medecina, !'art, etc., etc., esmentant exemples'
pràctichs trets deis refrans, de les cançons y corrandes Y de les
llegendes y tradicions populars catalanes, y estudiant-ne'Is caràc-
ters principals, reduint-los a quatre, a saber: valor ètnich, coin-
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plenaent de l'historia, poetisació dels sentiments huinans y expressió
íntima y popular del ¿lengua tg e.

La conferencia resultà molt amena y instructiva, essent-ne'1
conferenciant coralment aplaudit al termenar la seva erudita
dissertació.

Ab tanta o més concurrencia que en l'anterior, donà'l dia i t
el Sr. Serra la segona de les seves conferencies sobre'¡ Fol/,-lore
català, explicant el valor ètnich d'aquest, que és importantíssim,
puix que'ns dóna a conèixer les diferencies que hi ha entre poble
y poble, aixís en lo que respecta al llenguatge com en lo referent
a creencies y tradicions.

No té menys importancia'1 Folk-lore, segons el conferenciant,
com a complement de l'historia. Fins ara aquesta s'havia sois
ocupat de batalles y de reys, coses que interessen poch a ¡'huma-
nitat en general. Ha vingut la crítica, y aquesta ha procurat inda-
gar les causes dels fets històrichs y el modo d'esser dels grans
personatges, molts deis quals han sigut trets de l'historia y rele-
gats a la llegenda, filla de la tradició, que s'ha complagut en atri-
buir a un sol home, transformant-lo en hèroe, fets que eren pro-
pris de molts, si és que s'havien realisat, o que sois eren fills de
l'!nventiva popular, que és la més romancesca de les inventives.
D'aquí que l'historia necessiti d'aquestes tradicions que, encara
que sien filles de la faula, pinten tota una època.

No hi ha Folh-lore tant rich com el català, digué'1 Sr. Serra,
puix que la nostra llengua expressa perfectament tots els senti-
ments íntims del cor humà y descriu gràficament totes les belle-
ses de la Naturalesa; no hi ha pera què dir, donchs, si n'és abun-
dosa font aon l'artista y el literat van a beure inspiració pera
llurs obres, trayent-ne gran partit. ¡Si se n'han fet d'hermosos
poemes sobre'¡ Cid, personatge llegendari que sois ha existit en
l'imaginació del poble castellà! ¡Si n'han tret de partit les arts
plàstiques de les llegendes antigues y mig-evals!

El Folh-lore intervé gairebé en tots els actes de la vida hu-
mana: pren a l'home en el breçol y l'acompanya fins més enllà
de la fossa, ja que fins de fets de l'altra vida s'ocupa.

El Sr. Serra amenisà la seva conferencia llegint els romanços
que venien a tom, o contant rondalles y tradicions pertinentes a
lo que anava exposant, y al terminar fou calurosament aplaudit
per l'auditori.

El t8 donà'¡ Sr. Serra la tercera de ses conferencies sobre tant
interessant tema. Començà fent un resum de les dues conferen-
cies anteriors y passà a ocupar-se del símbol, o sia de ¡'imatge
representativa d'una cosa, extenent-se en consideracions sobre'Is
símbols heràldichs, religiosos, morals, etc. Dividí l'historia del
símbol en quatre grans èpoques, a saber: l'oriental, el pagà, el
cristià y el modern; èpoques que representen respectivament la
teocracia, la guerra, la virtut y el treball. Desenrotllant el sim-
bolisme heràldich, explicà les diverses tradicions referents a l'es-
cut de Catalunya, representant -lo gràficament, aixís com també
l'escut de Barcelona y el de la Generalitat (avuy Diputació), pera
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fer veure les diferencies que hi ha entre uns y altres. També féu
una detinguda explicació de les corones y deis colors usats en
l'heràldica; de manera que aquesta tercera conferencia vingué a
esser un lleuger curs de la ciencia del blasó, aplicada especial-
ment a Catalunya.

El conferenciant, al terminar, obtingué bona cullita d'aplau-
diments.

La quarta conferencia que va donar en Rossendo Serra'l dia 25
va versar sobre'! mito o faula divina.

Va començar explicant 1'interpretació que les intel•ligencies
primitives donen als fenòmens naturals y la concepció originaria
del fetiquisme que's desenrotlla espontaniament durant els perío-
des remdlich y dialectal, com gradació pera arribar al mito que
caracterisa l'edat mitopeica, precursora a la vegada del període de
les nacions, punt de partida deis idiomes y de les literatures
nacionals.

Va ressenyar les teories que han imperat pera l'explicació deis
mitos, que's poden reduir a les quatre escoles següents: l'histò-
rica, portada massa enllà per I'Evhemère, qui no veu en els mi-
tos més que'ls fets històrichs fantasiats y els personatges divini-
tats; la naturalista, inspirada per en Dupuis, que se'ls explica
per l'observació deis fenòmens naturals; la simbòlica, que va tro-
bar el més gran defensor ab en Creuzer y els interpreta no més
desde'1 punt de vista del sentiment religiós; y la frlolòóica, bri

-llantlnent exposada per en Kuhn y en Max. Müller, que pera
l'interpretació deis mitos aplica les regles de la crítica y fa servir
la filologia comparada com instrument indispensable.

Va tractar de la mitologia comparada, ciencia que propria-
ment es deu an en Kuhn, exposant la gènesi dels mitos solars y
de la producció del foch, descrita ja y divinisada pel Rig-Veda,
que'Is arians varen referir a la generació.

Considerant-se la mitologia com una forma antiga del líen-
guatge (simbòlica), va demostrar la neéessitat de recórrer a la
filologia comparada pera veure l'evolució continua y parentiu de
les llengües, posant a l'efecte exemples en català, castellà, portu-
guès, francès, provençal, italià, rètich y vàlach pera Ilegitimar el
llatí, llengua morta actualment; fent, finalment, un estudi més
detingut dels orígens indo-europeus, citant alguns nones en
sànscrit, zend, grech, llatí, gòtich y algunes llengües europees
que s'enraonen ara pera Ilegitimar l'ariach, llengua deis primi-
tius arians, explicant el simbolisme deis noms y de la manera
com s'ha vingut en coneixement del grau de civilisació a que'ls
mateixos havien arribat.

EXCURSIONS Y VISITES

ExctIRSIó A MOLINS DE REY PER SARRIA, VALLVIDRERA Y SANTA
CREU D'OLORDI*.. —EI diumenge día 13 d'Octubre, havent -se sos

-pès l'excursió pe( Llobregat a causa del mal estat dels camins per
motiu deis aiguats, celebrà aquest CENTRE una excursió pels po-
bles anomenats y no per la conca del Llobregat desde son terme
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fins a Martorell, com estava anunciat, a conseqüencia de les
inondacions de que foren víctimes feva pochs dies els pobles de
la conca de dit riu, estant els camins intransitables. Aixís és
que's determinà fer la que serveix d'epígrafe an aquesta ressenya,
concorrent -hi'ls socis Srs. D. Joan Ferrés, D. Modest Bonbach y
D. Narcís Fuster.

Aquesta excursió, que sempre proporciona a l'excursionista
impressions falagueres, se féu ab la major regularitat, admirant
les belleses naturals de les comarques que al pas se troben, com
el Vallès, Llobregat, Costa Llevant y Ponent y Pla de Barcelona.

A Santa Creu d'Olorde, després d'admirar y pendre notes de
tot lo que aquella antiga parroquia ofereix, nostres consocis po-
gueren saber, per boca de l'il • lustrat reverent senyor Rector, que
és molt probable que dintre de poch temps dita casa rectoral
posseirà un observatori astronòmich, nova que'ns complavem en
fer constar, puix que creyem ha d'esser d'utilitat general pera la
nostra terra.

ExcURSIó A SANT MARTÍ DE PROVENSALS Y VISITA AL MUSEU DEL
FOMENT REGIONAL. —EI diumenge dia 27 tingué lloch l'excursió
peral Pla de Barcelona ab assistencia deis socis D. Rossendo
Serra, D. Ceferí Rocafort y D. Narcís Fuster.

L'excursió's concretà principalment en visitar al Foment Re-
gional, instructiva y patriòtica associació constituida en sa tota-
litat per obrers y instalada en el barri de La Sagrera d'aquell
avuy districte de Sant Martí de Provensals.

Els nostres consocis quedaren admirats deis importants Mu-
seu y Biblioteca ab que compta'l Foment Regional, com també
lo ben montades que estan les dependencies pera l'educació deis
fills dels socis y obrers que concorren a ses escoles de dia y de
nit, encomanada als professors Srs. Armengol y Dalmau, quins
han lograt ab sa perseverancia acoblar en les escoles del Foment
a passa de aoo alumnes.

El digníssim president de dita societat, D. Martí Molins, sen-
zill obrer, com un deis altres entusiastes y il • lustrats fundadors
de dita institució, en companyia d'altres consocis, féu passar a
nostres companys del CENTRE una agradable tarda ensentant-los
ab clar coneixement y munió de detalls totes les dependencies
de la societat y els principals y alguns d'ells valiosos objectes de
l'important Museu d'I-listoria y Arqueologia que ab tant d'afanys
han arribat a instalar desde fa uns quinze anys an aquesta part.

Al fer constar nostres consocis son agraiment per les aten-
cions rebudes, aplaudiren a una institució popular com el Fo-
ment Regional, que tant ha de contribuir a l'enlairament del
poble difundint ab un amor gran pera la patria catalana I'il . lus-
tració y instrucció de que tant necessitada està pera sa renaixença
y grandesa.

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.

Barcelona.—Tip. L'Avenç: Ronda de 1'Universitat, 20.—Telefon ► t5
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