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Ensems que s'observa y anota la forma d'una serra o
comarca, poden també examinar-se les influencies tectò-
niques actives y passives que l'han originat exercint en el
traçat hidrogràfch una acció essencialment directora; si
bé cal notar que no tot-hom té'ls coneixements necessaris
pera sapiguer enlairar-se a la causa davant dels efectes.

En aquest punt poden arreplegar-se també molts datos
anotant els noms que'l poble dóna a n'els accidents oro-
gràficlis, montanyes, -valls, etc., segons la seva altura, cons-
titució, color, forma, etc., etc.

Tot lo que acabem de dir respecte a les montanyes deu
aplicar-se també a n'els rius, rieres y torrents, puix en cada
regió la concordancia del règim hidrogràfich de detall
ab la forma de la terra és complerta; niés com que aquests
compartiments no són més que fraccions d'un conjunt
qui té sa pendent mitja, y qual règim està informat per
diferentes circumstancies, entre les quals moltes tenen un
origen extern solament, resulta, per les grans arteries flu-
vials, l'obligació de d-erogar sovint les condicions propries
a quiscuna de les regions que atravessen. Donchs bé: la
manera cona se compleixen aquestes derogacions prova
que, la major part del temps, han degut ser facilitades per
1 'intervenció d'alguna causa interna; d'ella tractarem al
parlar de formació de les gorges o congosts. Aixís, mestres
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que la Geologia de superficie és necessaria pera compen-
dre la divisió de la terra en compartiments homogenis, lo
que podriem anomenar la Geologia profonda no ho és
menys pera donar compte de la mutual associació d'aquests
diferents elements.

L'estudi morfològich de Catalunya té per nosaltres un
interès no solament científich, sinó també polítich, puix
si's pot dir que un país d'alguna extensió se divideix sem-
pre, per lo que respecta a n'e1 relleu, en regions o comar-
ques naturals, quiscuna de les quals ofereix caràcters cons

-tants, susceptibles de revelar-se ab la sola inspecció d'una
carta topográfica ben feta, en la nostra terra aquest fet pren
un carácter molt marcat no sols en l'ordre natural, sinó
també en l'etnogràfich.

GEODINÁMICA EXTERNA. — No n'hi ha prou ab observar
y anotar la forma externa de la terra: això pot fer -lvo qual-
sevol aparell, cona la mateixa màquina fotográfica: l'home
dotat de raó, a la vista d'un efecte, com és la forma externa
de la terra, deu enlairar-se a la causa o causes que la mo-
tivaren y que en llenguatge científich s'anomenen Seodi-
nàmica, que pot ser externa o interna segons el seu origen.

La geodinàmica externa, com din Lapparent, comprèn
totes les modificacions que la superficie de la terra sofreix
de part dels agents exteriors, qual acció té son principi, a
la vegada, en l'energia solar y en la gravetat. Els fluids
que rodegen l'escorça sòlida, aixecats y remoguts pel calor
del sol, s'apliquen séns parar en degradar els materials
d'aquesta escorça; aquests, un cop movibles y arrastrats,
ja per I'atmòsfera, ja per les aigües corrents, obeeixen a la
gravetat que'1s sol l licita, y fan cap a regions de mica en
mica més baixes, després d'haver servit, durant llurrecor-
regut, d'instruments eficaços en l'obra de degradació que
continuen els elements. Així, de mica en mica, les partí-
cules sòlides del globo s'acosten a la situació d'equilibri
estable, ensems que la superficie terrestre adquireix una
forma que la protegeix mellor contra tota acció ulterior.

Tal és el jòch de la dinàmica externa. S'exerceix a la
vegada pels agents físichs, que són l'atmòsfera y l'aigua en
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llurs variades formes, pels agents químichs, qual principal

medi és l'aigua, y, en fi, pels agents fisiològichs, és a dir,
pels organismes vius.

¡Quin camp més immens no's presenta aquí a l'obser-
vació de l'excursionista! Vagi allà on vulga, tant si recorre

les platges del nostre mar, com si s'enfila pels estrebs del

Pireneu, en totes parts y en tots els passos de la seva
excursió veurà desenrotllar -se les forces misterioses de la

Pallars: Portarrd d'Espot

Naturalesa en ses variades fornies; sempre y per tot arreu
assistirà a les modificacions y evolucions de la materia;

sempre y en tots costats veurà les mateixes lleys. He dit
que veurà, però dech afegir que si ho vol veure, si's para

a observar; de lo contrari, el seu excursionisme no passarà
de ser un exercici més o menys higiènich, però sense
resultats, ni per ell, ni per la ciencia.

Anem a passar lleugera revista de les observacions y
datos que l'excursionista pot pendre respecte a la geodinà-

mica externa.

Acció de ¡'atmósfera. — L'atmòsfera obra directament
sobre les roques per sa temperatura, per sa composició y
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per sa massa. La temperatura esbocina les roques més
dures, ja per excés, ja per defecte, ja per una ràpida alter-
nativa de molts graus, si bé cal advertir que no intervé
sola, sinó acompanyada de l'aigua y de la neu. En efecte,
l'aigua, de que estan més o menys empapades la major
part de les roques, és la que, gelant-se a la nit en les es-
cletxes produides pel sol abrusador del mig-dia, produeix,
per sa dilatació, l'efecte d'un tascó que trenca la roca en

Canigó: Clapiça de l'Ós

blochs. Aquesta successió, moltes vegades repetida, del
calor y del fred és la que origina la ràpida disgregació de
la superficie de les roques y les esbocina. Els qui haveu
visitat els cims dels nostres Pireneus, en que'¡ fred es tant
intens a l'hivern, v ont els fenòmens de dislocació han
preparat per endavant els plans de divisió, haureu quedat
sorpresos davant dels grandiosos y caòtichs conjunts de
roques, vulgarment anomenats clapices y tarteres, així
corn de l'aspecte retallat de les carenes y cims. De no con-
siderar més que'1 conjunt d'escletxes y les fissures innom-
brables que's noten en aquests llochs, especialment si les
roques són granet o bé gneis, un hom se creuria, de
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prompte, tenir al seu davant el resultat d'algun espantós
cataclisme. La síntesis dels fets observats de mostra ben
prompte que la desagregació molecular d'aquestes; masses
de roques no prové solament d'una causa única o d'una
revolució de la terra, sinó que, al contrari, és el producte
de moltes forces combi-

nades, obrant alternativa

o simultaniament, d'una
manera més o menys len- "

ta y més o menys directa, 

en un punt donat. L'es-

correment de les .aigües 
dites selvatges, la poten-

cia de les corrents aèrees,	 k.

l'acció química de les  

aigües meteòriques y els
moviments sísmicos, són
els artistes d'aquestes
ruines que ofereixen a
nostres mirades les for-

mes més extranyes y més
atormentades..

Quan se fonen les 
neus y durant les tempes_

Solius: \Ionolh
tats, que 's desenrotllen
en aquestes altures ab

una violencia desconeguda en els plans, els reguerols, els
torrents y les cascates salten en tots sentits per les aspres
pendents y les roseguen tant més fondament en quant ha

desaparegut el protector tapiÇ vegetal.

Disolts y arrastrats per la pluja, els silicats solubles

deixen en la superficie de la roca granítica la senyal visi-

ble de la seva desaparició. Se formen moltes cavitats mi-

croscòpiques la major part de les vegades, que l'aigua
omple y després al gelar-se fa esclatar la roca, com havem
dit. La violencia dels vents, intervenint després, remou,
desuneix y llença Iluny els restos graníticlis, y aquesta
arena, dura y angulosa, violentament arrastrada per l'aire
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en moviment, al rebotre sobre la roca nua accentua encara
més l'obra de destrucció començada, formant-hi fondes
ranures o bé polint la seva superficie. Altres vegades, sobre
tot en les gorges on la violencia del vent se veu obligada
a concentrar-se, els efectes de l'arena en moviment conse-
gueixen una intensitat més gran encara, polint les seves
vessants, originant cavernes, roques foradades y monolits
o pedres en equilibri que devegades se prenen per obra
humana, quan no són més que un efecte de l'erosió que
ha obrat ab més intensitat en unes parts de la roca que en
altres a conseqüencia de la seva composició.

Si l'acció dinàmica de l'atmòsfera se tradueix, per de
prompte, pels fenòmens d'erosió y transport que acabem
d'apuntar, no contribueix menys, en alguns punts, en
augmentar l'espessor de l'escorça sòlida y en accentuar el
relleu d'una manera molt sensible, per la manera com
acumula'ls productes que ha disgregat y transportat.
Aquestes acumulacions constitueixen les dunes, de que
tenim també exemple a Catalunya, y qual formació y des-
enrotllament mereix, per lo tant, ser estudiada per l'ex-
cursionista.

Els materials disgregats a força d'esser tirats d'ací y
d'allà acaben per sofrir una especie de preparació me-
cànica.

Mentres que'ls més grossos se queden en son lloch,
formant un veritable mar de pedres, els granets de i a 2

milímetres, massa grossos pera aixecar-se molt enlaire y
bastant petits pera ser arrastrats pel vent, se mouen sem-
pre d'ací y d'allà segons la direcció del vent. Si res impe-
dís la seva marxa, l'arena continuaria caminant fins que
pogués acumular-se en una depressió o apoyar-se en una
línea de relleu. Però, per uniforme que sia una plana o
platja, sempre existeixen desigualtats en sa superficie,
encara que sols sien una roca, una pedra o una mata, y
qualsevol d'aquests obstacles detura a la sorra en son camí,
y aixís origina una petita pila que ab el temps pot trans-
formar-se en una duna.

Limportancia de les dunes marítimes depèn, a la ve-
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gada, de l'intensitat del vent que ve del mar, de la natu-
ralesa de l'arena de la platja y de 1'amplitut de les marees.
Elie de Beaumont, en sa Géologie pi-allque, ha representat
a les dunes com una especie de cronòmetre natural, que
permet apreciar, per 1'espay que les arenes han recorregut,
el temps passat després que les relacions actuals entre'l
nivell de la terra ferma y'l del mar han sigut establertes.
Un estudi semblant podria fer-se en alguns punts de la
costa catalana, especialment a Bagur y a Castelldefels.

Soles

Després de parlar de l'acció de l'atmòsfera y de les
dunes, com una conseqüencia d'ella, cal parlar d'un altre
fenomen sobre'l que l'excursionista pot recullir algun dato
interessant; és l'acció del llamp en els cims de les grans
altituts y en les dunes, o sia la formació dels anomenats
fulgurites. Aquest nom se dóna a les vitrificacions que
s'originen en certes roques a conseqüencia del llamp.
Aquest fenomen és particularment freqüent en alguns
cims dels Pireneus; Lapparent cita'l pich de Posets, on les
roques tocades pel llamp se recobreixen d'un producte
d'escoria negra, que té la forma de petites gotes. En les
dunes y en els terrenys arenosos hi abunden molt, y tenen
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la forma de tubos més o menys contornejats, de oastants
decímetres devegades, estant la sorra verdaderament vitri

-ficada.
Acció de l'aigua. — L'aigua! Veuse-aquí'l colós per

excel • lencia de la dinàmica externa; l'obrer que més feina
fa en el taller de la Naturalesa; l'agent de denudació més
gran, que séns descanÇ s'aplica a abaixar els continents y
a terraplenar els mars, sense més lley que la general de la
materia en busca de son estat d'equilibri estable.

L'acció de l'aigua podem observar-la en sos diversos
aspectes: com agent químich y com agent mecànich; en
estat de corrent, en estat de mar y en estat de glaç. De
totes aquestes maneres obra en la Naturalesa; de totes
aquestes formes trobarem efectes en les nostres excursions
per Catalunya.

L'acció química de l'aigua de pluja és un factor molt
important de la dinàmica externa; a l'enfonzar-se dins la
terra se carrega per disolució de diferentes substancies, de
manera que no sols modifica devegades essencialment la
composició de les roques que atravessa, sinó que arras-
trant part dels seus elements constitutius, els transporta a
un nivell inferior convertits en altra forma. Lesaigüescor-
rents obren de la mateixa manera sobre'ls terrenys que
atravessen. El poder químich de l'aigua de pluja té una
gran influencia en 1'hidratació y oxidació de moltes
roques, en l'alteració de les silicatades, de les piçarres y de
les quarcites; més, pera poguer-la apreciar, se necessiten
coneixements que no poden exigir-se a tot excursionista.
L'acció que exerceix sobre les calices és ja més visible, y
segurament que us haurà cridat més d'una vegada l'aten-
ció, sobre tot a n'els que haureu recorregut comarques
essencialment calices, com les Costes de Garraf. Allí's veu
la superficie de la roca veritablement corcada unes vega-
des, y altres plena d'unes ranures que li donen l'aspecte
d'un mapa en relleu, mentres que'ls forats estan plens
d'una terra roja característica: és la letra rossa de la Car

-niola, producte de la descomposició de la roca per l'àcid
carbònich de l'aigua de pluja. En quant a les ranures o
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rascles, com s'anomenen en el maciÇ del mont Ventoux,

són degudes a la disgregació y disolució baix l'influencia
de les aigües meteòriques. Les parts més solubles de la

roca són disoltes y arrastrades per la pluja; les altres resis
-teixen, dibuixant un relleu ab les formes més capritxoses

y accidentades. Aquestes ranures se desenrotllen més fàcil-

ment prop del límit de les neus perpetues, en els espays

sense vegetació. Ja les he observades en les Costes de

Pedra mal nomenada Dolmen de 1'Avench

Garraf y en el Pireneu, puix cal advertir que no són pas
exclusivament característiques de les cauces, sinó que's

poden trobar en altres roques de resistencia desigual, aitals
com ('arenisca o el granet.

L'acció mecànica de l'aigua corrent és immensa. Tant
és aixís que's calcula que l'altitut dels continents perd una
dècima de milímetre anyalment, xifra que a primera vista

sembla insignificant, però que'ns diu clarament que, per

la sola erosió continental, considerant que s'exerceixi
sempre en les mateixes condicions actuals, dintre set mni-

lions d'anys hauria fet desaparèixer del tot la terra ferma.
L'existencia d'una massa d'aigua a una altitut sensible

dessobre del nivell del mar, representa una provisió d'ener-
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gia potencial, equivalent al treball que l'aigua pot y deu
desenrotllar baixant fi ns al mar. Aquesta energia se con-

verteix indubtablement en treball efectiu, treball d'enfon-

zament y d'arrastre que s'anomena erosió, qual intensitat
depèn de la velocitat que l'aigua pot adquirir. Els efectes
de l'erosió'ls trobareu a tot arreu, però en diferentes for-

mes, degudes a les circumstancies del terrer, y per això
cal observar-les, y l'excursionista que ho faci hi trobarà
veritable satisfacció a l'explicar-se com s'han produitcertes

valls, vessants o congosts, com s'ha format, per exemple,
nostre admirable Montserrat. Si la terr a està recoberta de

vegetació molÇuda, ]'acció de l'erosió és insignificant, y

per això 1'únich remey d'impedir el règim torrencial ydes-

tructor dels rius és el repoblar els boscos de la seva conca,
Però, ont el terreny sia nu, com que la seva superficie està
ja preparada per les influencies atmosfèriques, l'aigua
arrastrará les partícules, gratant més y més la terra, fins al

punt de cambiar sa configuració a cada tempestat.
Per exemple, diu en Lapparent, en una pendent for-

mada per una roca que conté grossos blochs dintre una

materia fàcil de disgregar, l'acció de les aigües torrencials
tendeix a aislar els blochs y a deixar-los, sobressortint a la

superficie de la terra. Unes vegades aquest aislament deixa
els blochs en un estat d'equilibri inestable, y arriba un

moment en que rodolen pendent avall; altres vegades que-

den encastats els uns sobre'ls altres. Aixís se produeixen,
més freqüentment que per la sola erosió atmosfèrica de

que hem parlat, les roques foradades, les pedres en equilibri

y les acumulacions, tot sovint tant pintoresques, de que'ls

països granítichs ofereixen nombrosos exemples, que te-

nim també a Catalunya, en la Costa de Llevant y La

Selva especialment. En efecte, el granet té una marcada

tendencia a disgregar-se en l'arena dita sauló, en mig de

la qual certes parts més compactes queden baix la forma
de grossos nòdols. En un terreny tou, les aigües corrents,
si són actives, hi tracen una infinitat de reguerons que

poden acabar per separar el terrer en llargues agulles pira-

midals, que prompte s'enfonzen. Quan el terreny està
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format per roques consistents, però dividides per sistemes
de fissures verticals, l'aigua de les pluges tortes aprofita

.aquestes fissures y, minant la base de les seves parets,
acaba per separar la roca en prismes o columnes, que do-

nen al país les apariencies i-uiinif òrmes tant característiques
a íMontpellier-le-Vieux. Algunes vegades aquests efectes
poden donar-nos coneixement d'un règim anterior.

L'obra de l'erosió és tant més regular quant la força de

Solius: Pedralta

les corrents té més intensitat. Baix aquest punt de vista,
el dibuix de les conques hidrogràfiques és particularment
interessant en un país que tinga'l subsol impermeable.

Aquesta qualitat se revela al primer cop d'ull, y convé
que "excursionista ho sàpiga, per les ondulacions de la

Superficie y'l gran nombre de rieres, quasi sempre seques,
que's creuen en tots sentits. Quan plou molt, l'aigua corre
per aquestes rieres ab una velocitat suficient pera arras-
trar la terra y les pedres. Els thalwegs principals s'omple

-nen ràpidament d'aquestes aigües fangoses, y aixís els rius
dels països impermeables estan caracterisats a la vegada
per la promptitut de llurs avingudes, per l'altura a que
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arriben y pel llot que arrastren. Llurs inundacions són,
per lo tant, tant curtes com violentes, a causa de la velo-

citat ab que's fa la concentració dels torrents y rieres_

Sant Privat-La Garrotxa: Salt de Sallent

parcials. Exemples d'això tenim en els nostres PanadèsY

Vallès.
La sola inspecció d'una carta topogràfica ben feta per-

met reconèixer ab tota seguretat les comarques en que
1'escorrement de les aigües se produeix en raó de l'impe r -
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meabilitat del terreny. El nombre considerable de cor

-rents, llur poca importancia, el capritxós traçat de les

Alt Llobregat: Salt de la Farga vella

rieres ci'i-culant en tots sentits, són indicis certs de que la

terra no deixa penetrar les infiltracions. Al contrari: en



- 254 -

les regions permeables, l'aigua, reunint-se en capes fondes,
no corre per la superficie, sinó que s'escapa per les fonts
en punts privilegiats y es concentra, en les fondalades del
terreny, en importants corrents. Segons aquests principis,
és com Belgrand ha fet veure com les diferentes çones
concèntriques, que rodegen tant regularment la conca de
París, essent alternativament permeables y impermeables,
se revelen sobre un mapa, per la disposició que contrasta
de les seves corrents; ab tanta seguretat com ab l'aplicació
de les tintes geològiques corresponents. Un estudi sem-
blant podria fer-se ab les conques deis nostres rius, si tots
nosaltres les observessim ab fi científich y no com simples
artistes.

N. FONT Y SAGUÉ, PBRE.
(Acabará)

DE BERGA A LA POBLA DE LILLET

PER LA MONTANYA'

Bé prou conegut pels excursionistes el pintoresch y
hermós panorama que segueix el camí que desde Berga
porta a la Pobla de Lillet, enfilant el curs del Llobregat,
entenguérem més profitós, per la seva novetat, fer el ma

-teix viatge, però seguint pel cim de les serres que s'alcen
entremig d'abdugues poblacions, apart de que també bi
hagué una altra circumstancia, de la quc'n parlarem més
endavant, pera decidir-nos a empendre aquest especial iti-
nerari.

Se tracta d'un xafogós dia de darrers del nies de Juliol,
fet a posta pera ensopir la naturalesa y escaldar la terra
fins als seus ciments: d'aquí que ni a trench d'auba se
deixés sentir la més lleugera halé d'aire, a pesar de que en
aquests indrets de montanya sol esser fresch y fiblós per
demés. La complerta quietut de l'atmòsfera quasi potdir-
se que pertorbava la respiració; tot era repòs y quietut,
com si la força de la calor sospenç;ués la vida per algunes
hores; un aucell no's vega, una fulla no's movia, una veu
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no' s'escoltava. En aquestes condicions s'emprengué la
marxa desde Berga per la carretera provincial, que té

fi en Sant Quirze de Besora y que està assentada en el fons
d'una ribera que enclou el Llit de la riera de Metges. Se

deixa, després d'haver sortit de la població, pel seu costat
norest, l'extrem de la petita via de transport de les mines

de carbó de Figols, trobant se, un bon troç més enllà, el

canal industrial de Guardiola, que surt foradant la mon
-tanya y aboca a la riera atravessant la carretera perdessota.

L'aspecte del país resulta desolat y trist, aixís per lo en-

congit de la conca com per estar les properes serres cober-

tes solament de garrigues y no gaires conreus.
A I'esser una hora lluny de Berga s'arriba al Pont de

Miralles, sobre del riu Llobregat, y en quin punt aquest
engoleix en son llit les aigües que porta la riera de Mer

-gansol. Deixa aquí'! Llobregat l'esquerp y deliciós congost
que desde'is voltants de Guardiola Ii vénen formant les

vessants de les montanyes, y en quin trajecte són d'admi-

rar a cada pas els més encantadors panorames. Una vegada
passat a la vora esquerra d'aquell riu per l'esmentat Pont
de Miralles, comença la pujada a la montanya de La Nou.

Dita montanya de La Nou, junt ab la de Clusa y la de

Fall;ars, vénen a formar una serralada que arrenca del

lloch ont ens trobem, portant la direcció norest y seguint
una ratlla paralela a la cordillera pirenenca pels indrets de

la serra de Cadí, montanyes dels colls de Fou y Pendís y
les de Castellar d'en Huch, arribant, cap a llevant, a n'els

pobles de Gombreny, Sant Jaume, Vilada y alguns altres
que volen la seva falda. Tota la serra té ben marcat el seu
aspecte feréstech, que pren de sa irregular estructura, de
lo espadat de les seves vessants y dels foscos •tons de les

penyes y boscuries que arreu formen cingleres y cobreixen
fondalades. Per la banda nord y oest està resseguit pel
curs del Llobregat l'assiento de dita serra, donant lloch en

el primer troç, y desde La Pobla, a la coneguda vall de

Lillet, y més per munt per l'altre riu anomenat Arige,

aixís com cap al sud y mig-dia determina 1'aliniació de
les vessants d'aquella'l curs del Mergansol, y per quina



- 256 -

ribera va seguint la ja dita carretera de Sant Quirze de

Besora.
Atapait d'alzines aquest àngol que ve a formar la serra

en la confluencia dels dos rius que s'acaben d'anomenar,
per ell puja'l camí, bastant trencat, que endreça al poble de

La Nou. Després de prop de tres quarts que dura la pujada,

s'entra al pla de Casadesús, aont hi resten terres conreua-

des, y quin nom porta aixís mateix una pagesia que allí's

troba. A cosa de mitja hora, y trepitjant un terrer relati
-vament pla, se dóna vista per l'esquerra a l'escampat case-

rin del poblet de La Nou, als peus d'espadades cingleres
formades per gros rocam de composició caliÇa que volta
com una faixa la petita fondalada en que s'esclu situat; y

si bé l'aspecte és altament pintoresch, constituint un ve-

ritable quadro de l'alta montanya, quina contemplació
embadaleix a l'excursionista, el seu escas veinat, les pro-

porcions dels edificis y ademés I'altitut y qualitat de les

poques terres susceptibles d'esser conreuades donen idea

tot seguit dels pochs recursos ab que compta dita localitat,
que, pel que no hi està fet, resulta propriament un des-

terro posat en un recó d'enlairada montanya.

Tanca l'espay, en direcció a llevant, un braç de cordi
-llera, quin ample maciç serv eix pera determinar la divi-

soria pel seu cim entre les montanyes propriament dites
de La Nou y les de Clusa, per més que unes y altres consti-

tueixen, per la seva formació y unitat, una mateixa serra,
Ab uns tres quarts s'arriba a la casa coneguda ab el nom
de Picamill, col locada en el terrer que queda entremig
dels dos costats del serrat; però pera arribar-hi se la precís
guanyar aquest, pujant una llarga costa de la vora de tres

quarts per dins d'un frondós bosch de pins; del que la

serra y la destral feyen força via pera deixar nèt y ras el
sol, arrocegant la fusta terres avali per medi de cavalleries.
Fa algun temps que L'alt preu d'aquesta primera materia
ha donat lloch a que pels industrials se busquin ab delit
iota mena de boscos pera fer-ne talla, pagant-se a preus
extraordinaris cis jornals per aquest objecte, deixant els
treballadors les demés feines agrícoles pera anar a bosque-
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jar. Ab tot això, 1'existencia deis boscos dintre poch temps
quedarà reduit a un record, del que no'n tindran esment
les noves generacions, com que avuy dia ja és precís
tallar els que sois se troben, escorcollant les més solitaries
encontrades, que ara ja no salven ni la falta de comunica-
cions.

A poques passes de la pagesia de Picamill hi brolla una
font entremig d'un terrer pie de garrigues, y en quins tro

-ços, aprofitats per l'agricultura, forma la patata la princi-
pal producció, com succeeix aixís mateix per tots aquells
voltants.

Se segueix encara pujant per un pedregam de consti-
tució caliça, fins que a poch se dóna vista al clot de Sant
Romà de Clusa, feréstega y solitaria fondalada cultivada
en el seu reduit assiento, tenint una forma quasibé circo-
lar la disposició de les montanyes que arreu la volten. En
les vessants de l'altra banda de la vall se veu 1'iglesia, que,
junt ab una masia, són els únichs edificis que per allí's
troben.

Se descendeix de la part alta de la serra, seguint una
forta y tortuosa costa que camina per les vores d'un bosch
de pins, que en bona part ha sigut també tallat en els últims
anys, d'aquella manera tant lluïda y profitosa que s'acos-
tuma, o siga no deixant el més petit brot ni la més prima
soca, a fi y efecte de que se n'arribi a perdre la mena. En
la part que encara se conserva, y segurament ajudat per
l'orientació, tot terra està cobert per espessa catifa verda
de maduixeres, y entre quines lluentes fulles, a últims de
Juliol y ab l'ardorosa temperatura que feya, podia fer-se
bon aplech de la boscana fruita.

Bastant més d'una hora s'ha de menester pera esser a
Sant Romà y anar fent la baixada a copia de petites tortes
fins que als dos terços de la costa, per l'esquerra, se va
seguint les vessants de la clotada que la tanquen pel costat
del norest, trobant de passada grosses penyes en forma de
llisos espadats. L'iglesia d'aquell nom està situada cap a
llevant de la dita vall y en un reduit planell posat bastant
amunt de la vessant de la montanya d'aquell costat. Allí a

29
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la vora hi resta una masia ab alguns camps de conreu al
seu voltant. La fábrica, de gust romànich, sembla ser obra
del segle XII; consta d'una petita nau ab volta seguida y
apuntada; l'absis és llis y sense motllura de cap nena,
com tampoch en tenen els paraments. Com sempre suc

-ceeix ab les construccions religioses d'aquest temps, el
temple está ben orientat, corresponent l'entrada al costat
que dòna al mig-dia. Es aquesta una porta circolar, adove-
lfada, y ab Jugues arestes concèntriques que aixís mateix
constitueixen les jambes, formant el conjunt una artística
y senzilla iglesia ajustada a les condicions estètiques de
l'escola bisantina en lúltim període, y quins exemplars
no són gens escassos en les montanyes de la vella Cata-
lunya.

Segurament que tinguérem sort de fer la troballa que'ns
conduí principalment a empendre l'excursió. Teniem
esment de que era possible que en l'iglesia de Sant Romà
de Clusa hi hagués un Sant Crist de la classe de les Majes-
tats, y, en efecte, a 1'entrar en el santuari, en el parament
de mà dreta de la porta, soplujat per un dosser de verme-
lles cortines, se troba exposat a la veneració dels fidels la
dita Majestat. Es un Crucifix que correspon en un total
tipo propri d'aquesta mena de representacions de la Divi-
nitat posada en la creu. La sagrada Imatge és de mitjanes
proporcions: els braços rectes, el còs ferm y alta la testa;
fisonomia regular, apartant-se d'aquelles cares ferrenyes,y
de dur aspecte, encara que d'efecte digne y reposat; els ulls
oberts y la barba acabant en punta, y els peus solts y mo-
vibles. Compon el trajo una gonella llarga y closa a la
manera bisantina, ab les mànegues amples y ab plechs
simètrichs, portant dessobre l'estola o sobregonella, encara
que en l'actualitat quasibé se confonen ab Jugues peces
d'indumentaries a causa de que en la restauració poch en-
certada de que fou objecte se daurà tot el ropatge, que-
dant quasibé esborrada la diferencia entre cada una d'aque-
lles. Ademés, van subjectes al còs per l'acostumat cinturó
nuat al davant y de llargues caigudes. Resulta, per quant
s'ha dit, que l'esmentada Majestat de Sant Romà de Clusa
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s'ajusta perfectament, per les seves condicions estètiques y
pel seu caràcter iconogràfich, al simbolisme religiós de que
són material expressió aquesta classe de representacions
del sacrifici de la Divinitat, no perdent per això la seva
omnipotencia sobrenatural. La creyem de l'època en
que's construís 1'iglesia, y per la seva forma res p on a la
classe més usual en els segles XI y XII en el nostre país.
Agraim al senyor rector de Sant Romà l'amabilitat ab
que'ns serví pera examinar la preuada Imatge.

Deixàrem aquest lloch de recullirnent moral y material
pera tornar a trobar-nos entre les esplèndides manifesta-
cions d'una naturalesa ab prou feines tocada per la mà de
l'home, és a dir, verge de les profanacions que imposen
les positives necessitats de la vida. Pera dirigir-se desde
aquí a l'ermita de Falgars, se segueix marxant, en direcció
del norest, per una curta y arbrada ribera que en tres quarts
puja fins a un petit pla anomenat de Catllaràs, deixant-se
veure-s la clotada de Clusa. Es aquest el punt més alt que's
passa per dites montanyes, y quina altitut segurament deu
esser pels voltants dels 1,400 metres. El reduit espay en
que estem és un clap d'herbatge tancat per serrats en que
tot és verd, mercès a la frescal vegetació que arreu s'extén.

Prenent francament la direcció envers al nord, se passa
tot seguit un petit coll que porta'l nom de Forat de Fon

-tanals, a cosa d'uns tres quarts abans de Falgars. En sent
aquí, ja s'entra en la part de la serra constituida per les
montanyes, a les que's dóna en el país el mateix nom que
l'abans esmentada ermita, y és la part d'aquella que queda
a la banda nord. Una atapaïda ubaga, entre la que's fa pas
el camí, acompanya al passatge, que en el troç més proper
al coll li dóna protecció ab la seva ombra y recreació ab
el seu ufanós aspecte. Després de fer la costa que descen-
deix del coll, s'emprèn un xich en direcció més a llevant,
sent molt menos inclinada la disposició del terrer fins arri-
bar a la vista de Falgars, aon se passa de través una faixa
plana en que hi ha algun camp conreuat de poca extensió,
y que forma un esgraó en la part superior de la serra,
entrant tot seguit en el santuari.
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Falgars, en el dia, és un edifici de llises parets y simè-
triques obertures ab planta rectangular y aspecte modern;
l.'iglesia, enclosa en el seu interior, ha perdut tota mena
de caràcter. En altre temps degué esser una capella d'estil
romànich, quina circumstancia difícilment deixa veure la
regular y única nau, de reduides proporcions, que té la
capella, y quines parets vénen amagades per la construcció
moderna de l'edifici.

La posició topogràfica del santuari de Falgars consti-
tueix un hermosíssim punt de vista a 1,250 metres d'alti-
tut. Posat l'edi fici a la vora mateix de la Llarga cinglera
que forma la vessant nord de la serralada, quasi se pot dir
que cau a plom de la vall de Lillet, que's descobreix qua-
sibé ab tota la seva extensió desde Inés enllà de la vila de
La Pobla, seguint-se'l curs del riu Llobregat. Les mon

-tanyes de la part oposada formen una moguda cortina
que arriba fins al cel, y sembla apoyar-se, pel costat de
ponent, en els enlairats turons de Pedraforca, quina doble
silueta resulta perfectament retallada dessobre la blavor de
l'espay, continuada per l'aspra serra de Cadí cap als colls
de Fou y Pendís, fins a venir més ençà les montanyes del
Rus y Castellar d'en IIuch, y acabant per tancar la visual
envers sol-ixent el maciç de Montgrony. Per la banda de
mig-dia no pot veure-s altra cosa que'ls alts serrats de la
mateixa cordillera, que abans se passaren.

EI camí de Falgars a La Pobla és una hora y mitja de
seguida baixada que marxa sempre sobre una llisa cinglera
de penyes cauces sense mica de vegetació, formant un
immens espadat que apareix com si s'hagués dislocat del
conjunt de la serra a causa d'una commoció geològica.
L'hermosa perspectiva que's disfruta no pot acabar de fer
que deixi de desitjar-se donar fi a tant ]larga y molesta
baixada, veyent-se ab gust que s'ha acabat aquesta a l'en

-trar a La Pobla, com a terme de l'excursió d'aquell dia,
per un pont sobre l'Arige, que aboca desseguida en el
Llobregat.	

JOAQUIM DE GISPERT
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NOTES FOLK-LORIQULS
CORRANDES POPULARS

Tinch una artiga sembrada
d'un picotí de blat;
d'un picotí, una almosta,
una quartera y un sach.

Una minyona voldria;
dugues me'n volen donar:
la que'm donen no m'agrada;
la que vull no'm volen dar.

Una minyona voldria
que tingués un blau a l'ull,
carregada de pessetes,
que de diners no'n vull.

El colom volta la torra,
la volta de peu a peu ;
la coloma s'està a dintre:
es més blanca que la neu.

El colom volta la torra,
la volta y no hi pot entrar;
la coloma s'està a dintre:
se reventa de plorar.

A la montanya són capgrossos,
al Vallès són encantats,
a Sant Feliu de Codines
n'hi ha alguns de barrejats.

Aquí dalt a la montanya
hi ha un pinató novell
carregat de pinyes verdes,
v a la soca hi ha un clavell.

Quan el clavell és badat,
cada fulla fa sa via:
lo mateix fan els fadrins
quan tenen goig sense alegria.
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Aquí dalt a la montanya
el cucut hi ha cantat:
quan les cabres tindran ¡lana
les dònes faran bondat.

Dos aucells ab una espiga
no s'hi poden sostenir:
dos fadrins ab una nina
no s'hi saben avenir.

VICENS PLANTADA Y FONOLLEDA
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Tenen particular interès els articles que se citen de les revis-
tes següents:

Revista de Aragón (Juliol-Agost-Setembre). Dialectos ara-
goneses. Aquest és el titol del pròlech que D. J. Costa fa precedir
a l'important informe que'I filblech francès M. Saroïhandy adre-
çà a l'Escola d'Estudis Superiors de París. El prologuista'ns fa
avinent la diferencia de parers entre'l savi Morel Fatio y ell,
sobre si calia considerar els dialectes ribagorçans com de tranzi-
ció entre les llengües castellana-aragonesa y catalana. i`l. Fatio
encomanà a un de sos deixebles, M. Saroïhandy, la tasca de tras-
ladar-se a Aragó pera fer-ne un estudi.

L'informe d'aquest, que segueix el pròlech, no és més que un
petit extracte d'una extensa memoria que's proposa publicar sobre
la parla aragonesa • com a resultat de les seves observacions. Co-
mença recordant lo diferentes que eren abans del segle XV les
llengües castellana y aragonesa. Desde aquella data, l'aragonès
anà perdent terreno; emperò no ha desaparegut del tot, puix en
les valls pirenenques encara existeixen dialectes ab fesomia pro-
pria. Sil de Graus pot considerar-se cony una barreja entre l'ara

-gonès y català, no passa lo mateix ab els de Ansó y Echo, pobles
situats prop de la regió de la llengua basca, séns reflexar cap
influencia d'aquesta.

Explica tot seguit y cita un bon nombre d'exemples dels lien-

guatges d'Ansó y Echo. Fa notar que'Is pretèrits perfets formats
ab l'auxiliar anar, , a semblança del català, no se senten fins la

A	 vall de Gistain. L'ús de la n com terminació de la primera perso-



- 263 -

na del plural nos remarca fins a Plan, puix a Bielsa encara diuen
iremos, carriaremos, per irien, carriaren. A Benasque se troba ja
la terminació.1s de la segona persona del plural fets, dits, tenits.

L'interessant informe de M. Saro'ihandy acaba ab un examen

del cambi de la pronunciació de la j, que és restada a Aragó tch
en lloch del sb gutural que ha pres a Castella.

Revue des Pyrénées (Maig-Juny). Representacions populars
a Poussan. En aquest poble, prop de Montpeller, s'ha representat
la comedia, escrita en la llengua d'oc, Lou Poutou, de M. René
Tulet. Per més que l'obra tingui defectes, principalment en lo
referent al llenguatge, ha tingut un gran èxit. Y afegeix l'articu-
lista: «Son èxit s'ha de juntar als obtinguts per les peces d'en
Rouquier y d'en Barthe, que's representen avuy dia per tots els
pobles de I'Hérault. La Lous Abitanach, d'en Barthe, ha tingut
25 representacions en dos mesos.

»L'escenari és generalment la plaça pública, comptant-se'ls
espectadors per milers. La companyia se forma en el mateix poble
en que se celebra la representació, y és de remarcar l'entusiasme
que hi posen els artistes, que són tots treballadors.

»Es el ver teatre popular que fa tant temps busquen els pari
-senchs y que ha arrelat fondament en el Languedoc.»

En altre lloch dóna compte aquesta revista de la mort de
Mossèn Cinto. Anuncia dedicar -li un estudi en el prop -vinent
número.

Heni rebut també'ls números de Maig, Juny y Juliol del But-
lletí del Club Alpí Francès, ab un remarcable treball, el darrer,
d'en L. Fontan de Négrin, sobre excursions per la vall d'Aran y
els monts maleits; la revista del Club Alpino Italiano, ab una
ascensió, a l'hivern, de Felice Bosazza (Tormo) al «Cerro de Mul-
hacén» (3,4&i m. Serra Nevada) y una altra al «Pic Taillon»,

(3, 1 50 m. Pireneu); I'Appennino Meridionale; el Bulletin Pyr•é-
néen; el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, que
parla de la Catedral de Barcelona, etc., etc.

El delegat del CENTRE a Mataró en Joseph AL S Pellicer de
Dou y Pagès. I'il-lustre historiaire y arqueòlech, ha publicat una
obreta titulada: Mataró. S;-nthessis historial d'aquesta ciutat en
relació ab sa major gloria las Santas pat ronas y patricias Juliana
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y Syn:phron:ianza, Verges y Marires», destinada a preparar l'ànim
de la gent pera solemnisar el setzè centenari del martiri y mort
de les Santas, que s'escaurà en 27 de Juliol de 1904.

Després d'una disquisició molt erudita respecte a l'origen
ibèrich de Mataró, la primitiva «lidure», que ab l'influencia
grega va denominar-se «Ailuros», y ab la dominació romana
«Iluro», s'ocupa ab relativa extensió de l'aparició, desenrotlla-
ment y influencia del cristianisme en la Layetania, extenent-se
en consideracions sobre'l temple erigit al cim del turonet de
Trayà, a Sant Cugat, l'apòstol de la Layetania, mestre y company
de martiri de Santes Juliana y Sinfroniana, ensajant de repro-
duir el primitiu retaule en una làmina que va al comcnÇament
de l'obra, guiant-se a l'objecte ab el que hi ha en la catacumba
Priscilla de Roma. Al tractar de la dominació visigótica fa alu-
sió a les troballes fetes en terme d'Ocata en la proprietat de
Mr. Morrison, delegat que era del CENTRE, algunes de les quals
han desaparegut ja, per desgracia, de la nostra terra; y, donant
una ullada general a l'invasió sarrahina y a la reconquista, se
deté a examinar ab bon aplech de datos, ben interessants per
cert, el salvament y exaltació de les reliquies de Sant Cugat y de
les Santes, fent esment de la devoció que'Is mataronins tenen a

les últimes, objecte primordial de la monografia, ab fe de creyent
convençut.

Tractant-se d'un autor tant conegut y tant celebrat, no cal
pas fer l'apologia d'aquest treball: el seu nom és per si sol la
millor garantia. Lo que sí s'ha de fer constar és el benefici que
reporten les obres d'aquesta mena, que circunscrivint-se als fets
històrichs v apoyant-se en els vestigis de civilisacions llunyanes,
popularisin el coneixement del nostre passat esplendorós.	 ,

Al felicitar coralment, donchs, a n'en Pellicer de Dou y Pagès,
nos pot menys de pregar-li que dongui més sovint a l'estampa'ls
fruits dels seus llarchs y aprofitats estudis, que tots els catalans
n'hi sentiran força grat.

El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA sols se declara responsa-
ble de lo contingut en la Secció Oficial del seu BUTLLETÍ, deixant ínte-
gra als respectius autors la responsabilitat deis treballs firmats.

Barcelona.—Tip. L'Avenç: Ronda de ]'Universitat, 2o.—Telefon 1 t5


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

