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TRASCANT PER L'ALT BERGADÀ

Y PER LA SERRALADA PIRENENCA DE MITJ -JORN

(Continuació)

L'endemà, dia 15 d'Agost, sortiem
a dos quarts de nou de Bagà, portant
un guia anomenat en Piula, pera visi-
tar les serres del Moixaró. Poques set-
manes abans, anant al Pedraforca,
desde la baga de la Bauma, poguí
admirar a pler el selvatge conjunt
d'aquestes montanyes; el típich Moi-
xaró, ab sa reunió de pichs retallats y
escairats de mil maneres distintes, ab

Clixé I'A.Meri	 el Pendís a l'esquerra y el colossal
PUJANT A LES	 macís del Padró dels Quatre Batlles a

ROQUES ALTES DE NIOI\ARÓ	 la dreta, y descansant en son faldar,
però quedant molt per sota, les serres

de Greixa, d'una forma especial, digna de ser descrita. Semblen
vuit o nou lloses romboidals, planes, de formes regulars, totes ben
iguals, excepte en lo altes, formant tres rengles de dues o tres, in-
clinats y apoyats els uns en els altres, y l'últim repenjat en el Moi-
xaró. Apareixen com mahons geganteschs, que estan allí arrambats
esperant el torn de servir pera alguna obra de gegants. Vistos desde
dita baga, semblen, com us he dit, tocar ab el Moixaró, sense espay
entre aquest y ells, de manera que un se pregunta per aon s'escor-
ren les aigües en tant gran extensió de montanyes; més, si bé molt
amagat, aquest espay existeix, y no petit, constituint l'olla o circh de
Greixa, ab aquest poble al mitj, escasses masies escampades, y tan-
cat per tot arreu, al nord pel Moixaró y els pichs que d'ell dependei-
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xen, al sud per les dites llosanes inclinades, que constitueixen
les serres de Greixa, y pels costats per estrebs que'ls uns als altres
uneixen. Seria aquesta extensa y recullida vall un gran llach si
les aigües no s'haguessin treballat toçudament una sortida, tallant
de dalt a baix fonda y estretament les dites llosanes, formant les
feréstegues gorges de Rigoreixa y de Mal Grau, per aon l'abundós
riu de Greixa corre ab viu dalit a tirar-se en el Bastareny.

Feta aquesta curta presentació del país, que comptavem visitar
aquell dia, tornem a la nostra historia, dient que sortim en la ma-
teixa direcció que'l dia abans, però per un camí més alt, que
aviat deixem per un altre que'ns porta directament al nord.

Fa un lleu ventijol fresquet. El cel està serè. AI lluny uns cú-
muls petitons vagamondegen. Tenim al davant la serra de Greixa.
Mirant enrera, veig que'1 bosch de que us parlava, compost del de
la Torra de Santa Magdalena, Baga del Murcarol y Baga de la
Bauma, que mirat desde'l fondo de la vall semblava començar
més ençà de Santa Fe, arrenca, en veritat, de molt més enllà, això
es, del punt en que les serres de Gisclareny estan sobre'! Llobregat,
y es que, mirant -10 de desde'! Bastareny, el planet de Santa Fe tapa
la serra que'! domina.

Als deu minuts trobem la casa Creu de l'Olm, aont e] camí passa
per entre la creu y la masia. Les cases que anem veyent, malgrat la
pobresa de la comarca, són netes, espavoses y ben construides.
Deixem per avall el pont de Greixa, remontem el riu del mateix
nom a la dreta y un xich enlaire de la seva vall, en la que hi tro

-bem la balma dita Gorch de l'011a. Duescentes passes més en11à del
mas Rigoreixa arribem a l'Estret del Pont de Rigoreixa, immens
trencat de roca, cendrosa a la dreta y rogenca a ]'esquerra, per aon
passa no escas d'aigua' l riu de Greixa. E1 camí atravessa aquest al
mitj mateix de l'estret per un rústich pont de vores enrunades.
Passat l'estret, se veu que arrenquen d'ell, a una y altra part, uns
balsos, no molt alt el de la dreta y espantable'! de l'esquerra, el
qual sembla gravitar sobre nostres caps, clapat capritxosament de
roig, de blanch y de color de cendra.

Xisclen les gralles en els prats vehins.
AI davant s'obre'l Mal Grau, estret més escanyat que'l de Ri-

goreixa. No triguem gaire en assolir-lo. El camí passa arran d'un
pregon abim, al fons del qual salta'l riu de molt enlaire en soro-
llosa cascata, y aprop d'aquesta sembla embussar-lo una gran roca
isolada. Al sortir de l'estret veyem a sobre nostre'! cingle del Carrer
d'era Tor b, y al davant un molí-serradora.
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Estem ja dintre del gran clot de Greixa, que fa poch us he des-
crit y qual única sortida són els estrets portals que acabem de tras-
passar. Abans d'arribar a cál Tinent, interessant masia, ombrejada
per un corpulent teli, trobem un pont de pedra, que atravessem,
deixant altra volta'l riu a la nostra esquerra. Ara se'ns presenta ab
tota sa grandiositat la capritxosa serra del Moixaró, ab les roques
de Greixa a l'esquerra, el Xaró o Moixaró propriament dit al mitj,
y a la dreta la Mena y les roques d'en Clapés.

Passat de nou el riu, el deixem a la dreta y anem costejant el
torrent de la Fontbona, aont hi ha un pont roig molt petitó, el de
Sant Nasari, que no hem d'atravessar aquesta vegada. ¡Quin
aspecte més extrany va agafant el Moixaró, ab son intrincat bosch
de roques esbullades, clapejades de roig, de blanch, de cendra y
de negre, sense transicions suaus de l'un color a l'altre, ferrenyes y
amenaçants, encara que lleugerament entendrides pel verd de les
verdisses! Quin fort contrast de claror y ombra al batre l'ardent sol
en els mils punts sortints d'aquella remoguda serralada!

Ens enfilem depressa. Al trencar un collet se'ns apareix el
poble de Greixa, ab sos amples conreus, que ab sa verdor clara fan
ressortir molt més la desolació que'ns volta. Qui diantre pensaria
trobar un poble en aquell perdut recó del món! Desde aquí's veu
que'l clot de Greixa està format d'unes quantes petites valls, que's
reuneixen prop del Mal Grau, perquè totes elles no tenen altra
sortida. També desde Greixa's nota la diferencia de les montanyes
que'l rodegen, llises y estratificades les de baix, desiguals y agre

-nyades les de sobre. Descansem a Greixa, bevent aigua y trayent
fotografies, marxant d'allí a les deu, després de vint minuts de
descans. Pujem en sobtat ascens directament per sobre del poble.
El cel es ben net, l'aire quiet y la calor gens forta.

A nostra esquerra tenim l'ampla fondalada dita Clot d'en Pere,
y en ella una rua de gegantescos geps de roca d'un roig fosch, com
de color de brisa. isolats els uns deis altres, aquests grumo ll s arri

-ben fins l'altra banda de la vall, anomenant-se rochs de Ventolana
els que tenim més aprop nostre, més grans y separats que tots els
altres. Pugem pel dret, fent tant sois petites esses per sobre la roca
esquerpa y llisa, veyent molt enllà, a la dreta, a can Rebost, en el
camí del coll del Pal, y a les IO'22 arribem al planell de Ventolana.
Prenem un repòs de cinch minuts, demanat pel guia, y altra ve-
gada muntem depressa entre boixos y roures, y, com sempre, sense
veure cap aucell, endinsant-nos pel bosch de trencades roques,.
característiques de tant aspres montanyes. A l'esquerra tenim el.
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fantàstich clot del Moixaró,' ab un xórrech al mitj, ple de blanch
pedregam, que davalla molt dret de dalt a baix de la montanya y
ab dotzenes de coves y balmes, d'aont entren y surten, sobre tot de
les més inaccessibles, centenars de gralles, que omplen aquells re-
cons ab els ecos del seu estrident crit, que brunzeix com xurria-

Clixd d'A. Valeni

SERRES DE MOITARó Y DE GREIXA

cada. Girant-nos endarrera, veyem ab tota sa extensió les espadades
cingleres, que teniem per sobre a 1'entrar en el clot de Greixa, y
per sobre d'elles Vallcebre, Encija y Pedraforca. Seguint un cor

-riol encinglerat, entrem en el canal de la Serp, que anem atraves-
sant per entre faigs, roures y boixos, y en mitj de la més espantosa
visió que puga imaginar-se. Encara que sigui cursi comparar-la a
les del teatre, us faré entendre'l seu caràcter dient -vos que aniria
molt bé pera l'escena del dissabte de les bruixes del Mefistojele y
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per la del mateix istil dels rreischütl. Ens volten arreu un sens fi de
grans rochs avançats sobre l'avench, que, si bé més nombrosos y
,desordenats, podrien comparar-se ab els del Montserrat, si no fos
que en aquest són fins y arrodonits y en el Moixaró trencats y can-
telluts. Una immensa quietut regna en aquells encisats recons,
aont el xiscle estripat de les graules o la nostra propria veu se
reforça y embelleix en armòniques ressonancies.

Les branques se van fent molestes pels que van a cavall, y, si
no's va ab cuidado, les que aparta un del davant, peguen vergaçada
al qui li va al darrera.

A les tz'5 arribem a un punt del qual no poden passar els mat
-xos. Determinem deixar-los y que'ns vagin a esperar a la Fontbona,

prenent nosaltres algunes provisions, no moltes, pera que no'ns
carreguin massa.

Caminem per sota d'un semi-cercle de balsos formidables, que
a mitja cinglera ensenyen la boca de may visitades gralleres, d'aon
les rústegues cornelles entren y surten ab aixordadora xiscladiça,
inquietes per la nostra intrusió en sos velis dominis. Y, per tot
arreu, quina varietat de formes y de relleus en els selvatges rochs
d'aquelles indomables afraus, y quina abundancia de distints ter-
mes en lo que de lluny semblava seguit y ras! Com llu, Ilampe-
guejant al sol, la cara assoleyada de les roques, que en sa part ubaga
queden en la negror més fosca, prenent ab aquesta brusca oposició,
com dibuixat ab aigua-fort, un vigor extraordinari el paisatge! Com
s'agombolen en uns punts els carreus ciclòpichs, com penjen altres
en inestable equilibri sobre nostres caps mateixos, com se barregen
confosament capitells caiguts, ab agulles enlairades, colossals mu-
rallons que avancen sobre 1'abim ab monolits piramidals y ab tren-
cades columnes d'un enrunat temple de titans, y com se llencen
sobre'l vuid les descarnades roques, formant airosos ponts, del qual
admirem el més grandiós en l'anomenada Roca Gran, que tenim a
nostra dreta! Quin tremp, quanta fermesa dóna al nostre esperit la
dura fortalesa de lo que l'esguart ens mostra, y que bé s'hi acoblen
les boscanes olors que al nostre olfat arriben! Montseny y Sant
Llorenç del Munt ens miren de lluny ab cara amiga, mentres atra-
vessem algunes llargues rossoleres y veyem bastant abaix, molt peti

-tons, els traginers y matxos, en el mateix lloch en que'ls deixàrem.
El camí que seguim es més bo y menos perillós de lo que podia

esperar-se, y en ell reconeixem les petjades d'un petit burret, que
puja la minestra als pastors de les cletes dels cims, cursa que sab
fer bé per la gran costum que té d'anar-hi..
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Ubriagats de grandeses, ensonyats per la calor que'ns dóna la
forta pitrada (encara que'! vent fresqueja), hipnotisats pel rítmich
colpejar de les fèrrees virolles dels bastons, que produeix en els
embruixats rochs que'ns enrotllen una aspra ressonancia, anem
amunt mandrosament, mitj condormits y poch parlaires. Pugem
pausats, més sens parar-nos, y aixís avancem molt camí, sense
deixar la calma ni cansar-nos gaire. Però muntem y muntem, y el
cim sempre s'allunya, y lo que creyem el fi es un trist graó de molt
ensota. Y amunt, y amunt. Que mentideres les montanyes, y com
s'assemblen a la vida humana!

Encara anem rodant per la canal de la Serp, aon trobem molts
fòssils, això es, algun cargol petrificat y gran nombre d'impressions
de falguera, que, segons el guia, en el país ne diuen pedres enrama-
des. A l'arribar al collet de Pleta Closa deixem la canal de la Serp
pera entrar al clot de Moixaró, sobre del qual veyem suau y engle-
bat el ras Moixaró, ab una soperba eugaçada escampada per ses
parts altes. Fa un preciós efecte veure drets sobre una roca que
sobresurt en la carena, tres magnífichs cavalls, blanch l'un, negre
l'altre y l'últim ros, que marquen clarament sobre'! cel blau la seva
airosa silueta. Acompanyats per un vent fret, que'ns pren a cada pas
la grossa payola, arribem a la font del Raset o Moixaró, en el ras
d'aquest nom, trobant-nos ab molta pena ab que no raja, quedant

-hi tant sols un toll d'aigua bruta, ab la qual, barrejada ab alcool de
menta, no fem més que mullar-nos la boca. Esmorsem. Els gran-
diosos balsos que comencen en les gorges de Mal Grau y Rigoreixa
semblen ara petits, arran de terra. Se veuen clarament Montseny
y Collsacabra.

Al mirar a l'entorn nostre, remarquem el fort contrast que hi
ha entre'1 ras Moixaró, glebatge igual y llis, aon descansem ara, ab
el que hem vist en lo restant de la montanya, feréstech a tot ser-ho.
Asseguts en la font, de cara a Bagà, tenim a l'esquerra l'immens ro-
callam que hem atravessat admirant-lo, y molt enllà, en últim
terme, PuigllanÇada, que dóna les aigües al Segre, al Ter y al
Llobregat. No veyem en tota l'extensió que alcança nostra vista
més que una sola masia, que es la de Mallarés, voltada de conreus,
que tenim molt avall al davant nostre. Desde aquest punt, malgrat
l'ampla vista de que's disfruta, els nostres ulls no arriben a distin

-gir cap més obra de l'home, cap camí, cap més casa y ni un sol
poble.

Pugem de nou, y a tres quarts d'una arribem al coll Moixaró,
en l'alta carena de la serralada. La vista's fa de sobte immensa:
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veyem la serra de Cadí, que es una continuació de la mateixa ca-
dena de montanyes en que estem, la Pica d'Estats, la serra de
Bascaran, els monts de Maranges a Andorra, el Carlit, Coll Roig,
Puigperich, Puymorens, y al llun y , mitj esborrat per la calitja,
el grop colossal de les Malehides. Comença a nostres peus, y es
llença a tota pressa abaix per molts centenars de metres, una vall
dita també del Moixaró, que's perd en la Cerdanya espanyola, y
aquesta's presenta entera a nostra vista, ab part de la francesa,
abdós coquetes y festoses, ab sos aixerits pobles, richs conreus y
verdes closes. Distingim, entre altres viles y llogarets, Montellà,
Bellver, Isòbol, Guils, Enveig, Puigcerdà y Les Escaldes, ab les
teulades roges o negres, segons siguin d'argila o llicorella. Estem
prop del cim més alt, que'n diuen Roques altes del Moixaró; més,
després d'una estona d'escalar-lo per un greny de roca descarnada,
bastant cansat de trescar, encara que sens perill, determinem bai-
xar, perquè'1 temps que'ns queda es poch pera poder fer nit a La
Pobla, com ja estava decidit, tant que'ns hi tenien preparat l'hos-
tatge. Com al baixar, seguint la nostra costum, volem seguir camí
diferent del de l'anada, ens correm per la carena cap a ponent, o
siga en direcció al Pendís, passant aviat per la vessant que mira a
la Cerdanya y atravessant un bosquet de nanos pins en la vall del
Moixaró. De nou tornem a la carena y davallem per l'altra banda,
rasant un gran avench de roca encinglerada. Entrem així al Sot
de la Cabrera, passant per glebes y matolls. Entre balsos y preci-
picis de tota mena, el lloch aquell no té altra sortida que un corriol
estretíssim, que passa per un relleix d'una altíssima cinglera: Quan
me diuen que no hi ha altre remey que passar a mitja alçaria d'a-
quella colossal muralla, y observant que, de tant estret que es el
camí, no se'n veu rastre, les carnes comencen a segar-se'm y jo a
pensar que d'allí non surto ab vida. Faig, no obstant, de necessitat,
virtut, y al ser ja en el mal pas, me trobo ab la por desvanescuda,
y allavors l'ombra de perill que hi ha pot dir-se que m'agrada.
Davallem després per un bosch de pins y faigs fins a la font de la
Cabrera, d'abundant aigua cristallina a to°. Està ben arreglada, puix
té una canal y un com. Ens atancem a n'ella ab vives mostres de goig,
perquè ab el sol y la calor d'aquell dia, lo molt suar de la pujada y
baixada y lo no haver trobat aigua feya moltes hores, ja que la de
la font del Raset no era aprofitable, portavem una set espantosa.
Ara tenim Greixa al peu, y al lluny apareix, a l'altra banda del
Llobregat, el santuari del Falgars. Allavors comença un inacabable
però deliciós descens per l'espès bosch de faigs y pins, trepitjant
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boixos, maduixes y ginebrons, y trobant . grans extensions cobertes
d'unes pedres verdes ab fines ratlles d'agradables colors, que'ls do-
nen l'aspecte més decoratiu que puga imaginar-se. Són una mena
de pòrfid, conegut d'alguns petròlechs ab el nom de pedrer de

Greixa, y tant interessants que un malaguanyat geòlech de nostre
país n'havia fet l'objecte d'un estudi especial, que no sé si ha arri

-bat a publicar-se. Baixant, a cada pas trobem recons d'una fina poe-
sia, ab arbres y mates de mil matisos, recargolats de mil maneres, y
ab discrets jochs de la daurada llum del sol, que, atravessant el
fullatge, pert la cremor y la força, quedant-li tant sols una ideal de-
licadesa. Les fulles de faig, que may se podreixen, fan junt ab la
pinassa un groixut coixí, aon les carnes fins a genoll s'hi enterren.
Deixem el clot de la Cabrera pel de la Mena d'Or, que es el mateix
que'I d'en Pere, que ja he anomenat a la pujada.

El descens es brusch, més relativament fàcil y sense perill, en-
cara que passant sempre per entre grans roques encinglerades de
capritxoses formes. Dóna molt plaer girar la vista enlaire y admi-
rar l'agombolament caòtich del pedregam, esmaltat arreu per una
exuberant vegetació; y com el sol hi dóna de cairell, se destaquen,
per lo molt marcat de l'ombra, els diferents termes. Recordo'1 gran
efecte que'ns feu un remat de pulcres cabres escampat per una espa-
tarrant cinglera. Fins aquí no hi ha aigua en el torrent; més avall
ja n'hi passa un xich en el siti en que atravessem el camí del Pen-
dís. Passem pel mitj d'algunes d'aquelles roques de color roig de
brisa que teniem a l'esquerra al pujar per Ventolana, moltes de les
quals s'aixequen com obelischs al mitj de la canal. Deixem, per fi,
el bosch, que hem seguit de dalt a baix de la montanya, y que per
sa bellesa, vui dir sublimitat, se mereix molt més detallada des-
cripció de la que he fet; però no m'extench més pera no fer la meva
narració inacabable.

Ara comencen els conreus. El torrent baixa molt rich d'aigua.
Arribem a les 3'4o a la Fontbona, aont els traginers ens esperen, y,
després de dinar allí, ens posem de nou en moviment a les 440•
Passem per costat del torrent, que allavors pren el nom de Font

-bona, y per Sant Nazari, que es la denominació que pren la vall de
la Mena d'Or en ses acaballes. No'ns podem estar de veure en la
font de cal Tinent, d'aigua excelent. Sembla que la set que patim
no arriba may a apaibagar-se. Passats els estrets, ens trobem que'1
cansament de les tres redes jornades que hem fet, en lloch d'aug-
mentar, ha fugit com per art d'encantament; y com tots congeniem
y estimem . verament la mare naturalesa, l'alegria de la jovenalla
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s'ens encomana, y tots alhora parlem, cantem, riem y, per fi de
festa, fem fer una gran trotada als matxos. Allavors en Schíerbeck,
que'n la seva carpenta danesa hi té un bon troÇ d'ànima meridio-
nal y es més bromista de lo que sembla, comença ab el catàlech
de les pors de l'Armangué, y no'n volgucu més de riure a les meves
costelles. Perquè no us quedeu ab el desitj, miraré de recomptar-les,
si bé no sé si les recordaré totes_. I.' La por a les cingleres; 2• , La
por als abims bilaterals o passeres estretes; 3. a La por als cursos
d'aigua abundosos y un xich rabents; q.. a La por al trot deis matxos
(que en aquell moment per primera vegada poguí vence-1); y S. a La
por als companys egoistes o neules, que per sort van molt escassos
y que no recordo que'n portessin cap aquella vegada. Y rient y
bellugant-nos, y escampant arreu ]'exuberancia de vida que les ex-
cursions ens donen, arribem a la vall del Bastareny, y allí... callem
tot-d'una, emmudits d'admiració, ab quelcom de religiós respecte,
y ens quedem contemplatius ab un goig concentrat en l'ànima,
tant captivant y sublim es la bellesa del espectacle que de cop s'ens
presenta a nostra vista. Recordo encara ]'intensa sensació aquella,
més no sabré, no podré may expressar-la. L'aire es tebi, impregnat
de poesia, d'una tendror de nuvia. El cel, serè, blanch a ponent,
augmenta insensiblement el seu blau, d'una puresa infinida, fins
al zenit, y va minvant-lo de nou cap a orient, aon té una inefable
dolcesa. Donen relleu a son color algunes esfiiagarÇades de núvols,
foscos en un cap de llevant y d'un blanch relluent en el d'occident.
El sol, que's deixa mirar, está a punt d'amagar-se darrera del coll
de la Bauma, y al bell cop de morir flameja ab sos raigs més es-
plendorosos.

A l'esquerra veyem la montanya de Sant March, de molt curiós
aspecte, acabada en tres pichs, tots ells de roca negra, un de rodó
y dos en forma de pirámide truncada, com la de certs monuments
siris o fenicis, ab espès bosch abaix y prop del cim arrodonit el
santuari de dit sant. Tenim Bagà extès a nostres peus; més enllà,
Sant Llorenç prop Bagà, y, passat el Llobregat, una forta serra em-
boscada de baix y ab un feix d'uns quants cingles paralels a dalt.
A cada extrem d'aquesta llarga serra hi ha un santuari: en el de la
dreta, la Mare de Déu de les Esposes, y prop del de l'esquerra'] de
Falgars. Ni un bri de boira en lloch. Sobre'] cel blau s'hi dibuixen
punt per punt totes les siluetes.

Però tot això no es res. No puch donar-ho a entendre, perquè
les més fines sensacions no podran ser may anomenades. Lo que
donava son immens encís a la visió aquella era un devassall de

lo
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tendra llum, un bany de celestial claror, que'1 sol morent donava
a les terres recremades.

A les sis arribem a Bagà.
A un quart de set ja'n sortim. Ni tant sols hem baixat dels

rnatxos. Fem trotar aquests per la carretera, retornant a la soro-
llosa alegria de quan sortírem de l'estret de Rigoreixa. A dos quarts
de set passem per davant de Sant Llorenç prop Bagà, de qual
poble'ns arriben els desafinats esbufechs d'una cobla, y a les 6'37
arribem a l'Hostal Nou, en 1'enforcament del Llobregat y Basta-
reny, aont ens aturem a beure. La claror va mimvant depressa y
encara'ns falten més de io kilòmetres d'aquí a La Pobla. Per això
no'ns entretenim gaire allí y prenem la carretera de Berga, seguint
els costats del Llobregat en direcció contraria a sa corrent.

Ovirem a mitja hora lluny la casa del coll d'Eyna, aon vam
anar a raure a la nit passada. Tenim a mà dreta'1 blanch santuari
de les Esposes y a mà esquerra'] de Sant March, els dos a gran
altura, y per sobre de la montanya aon l'últim s'aixeca treu el cap
el Puigllançada.

A ponent, per sobre un núvol negre, s'escampa una,celistia d'un
rosa suavíssim y'1 riu pinta d'un fort blau la seva corrent murmu-
radora.

Ja fosqueja quan passem pel pont del Riutort, prop del molí del
mateix nom, y veyem, ja rnitj confosa, en un tossal que hi ha a la
nostra esquerra, l'ermita de Santa Cecilia, d'aon diuen que Sant
March va passar a Falgars ab una sola gambada, y en prova d'això
ensenyen ]'impressió del seu peu en la roca viva.

Aviat la nit arriba: tant sols a occident una llum freda y suau
vagamondeja, y el riu, fosch y despolit al davant nostre, la reflecta,
mirat enrera, com espill de plata. Més, a poch a poch, l'última
claror s'apaga; tot va fonent-se en la tenebra espessa, y la volta
estelada mostra•s pura y neta, puix ab el jorn han finat les nuvo-
lades. La serra del Falgars aixeca a nostra dreta, feixuga y basar-
dosa, son negre murallam y marca son perfil en ratlla dreta sobre
la migrada llum que en el cel ha quedat endarrerida. Els arbres,
en l'altra part del riu, dibuixen clarament en ell ]'imatge de
sa forma, mentres que, foscos, sobre la terra fosca, no's deixen
veure gens a la visió directa. Camina ab viu delit el Llobregat, ab
la seva aigua dèbilment lluenta, y ab sos rinxos fugidors estira-
ganya la llum de les estrelles.

Més un concert s'aixeca arreu en el sí de la nit quieta. El
Llobregat ens envia sos remors, ara fins y condormits, ara movent
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forta gatzara. Els grills, sota'ls glebers, ab son inacable rich-rich,
ratllen toçudament el temps que passa. Els garipaus, que may sem-
blen aprop, ens envien del mitj de les tenebres els seus to-to pulcres,
argentins, crits isolats que sonen molt espayats els uns dels altres.
De totes parts de la vall munta'l rach-rack de les granotes, que
sentim com una pulsació de la terra, perquè, sense que m'ho
expliqui, malgrat el seu escampament y l'immens nombre de les
que canten, els seus crits sonen tots a l'hora en les nostres orelles.

Més la nit es callament, y tots aquests sorolls no fan més que
subratllar el seu corprenedor silenci. Llavors el món s'adorm y
s'aplaca'l seu halè, que dóna les indefinides vibracions que omplen
el dia.

El meu matxo camina sossegadament, ab pas igual, sense impa-
ciencia. Gronxat per ell, deixo vaguejar el pensament, condormit
per 1'infinida calma de la nit aquesta.

Me vaig apartant dels altres, desitjós de fruir sense paraules del
goig que'm volta en la vesprada serena. Tots els remors entonen
hermosament ab ella: tant sols la veu humana sembla una
extranya y desfà totxament l'encís que'ns hipnotisa.

Y el , pensament voleya. El món dorm, y penso que al voltant
nostre també dorm fondament la nostra raça. El gran problema de
la seva nacionalitat desvetlla a tots els pobles, y quanta part del
nostre ni se n'adona! Es dolenta la mala voluntat; molt més ho es
la sòn y l'inercia. Oh Catalunya, quantes fadigues ens costes pera
coneixe-t! Quantes ens costaras pera despertar-te!

En la gran foscor, les altes serres que'ns volten marquen
apenes ses carenes. Una indefinida flaira boscana aromatisa l'aire,
que'ns acaricia la pell ab sa tebior amolladora. Y va sonant sens fi
la ritmada cançó dels grills y les granotes, y els garipaus, ab el seu
crit isolat, van posant punt a cada estrofa.

Que magnífich el cel! Unes ab rossegada llum, altres perpelle-
jant inquietes, brillen netament innombrables esteles, y algunes
s'adornen ab colors puríssims. De tant en tant una estrella volant
atravessa l'espay a tota pressa. Les amples nebuloses escampen pel
cel la poesia de les coses vagues. Oh com en les ciutats no sabem
veure, tenint-ho davant dels ulls, la sublimitat de lo que'ns volta,
com si 1' immensa mesgruindat de lo mesquí ofegués en nosaltres
l'infinida grandesa de lo gran! Oh com el misteri de la nit s'imposa
y s'apodera de l'esperit sens maltractar-lo! Oh quant petits ens -e
sentim en mitj dels espays sens límits y dels incontables estels que
per ells vaguejen !



76	 BUTLLETÍ DEL

Absort, distret, no sabent-me arrencar a l'estreta abraçada de
l'infinit, vaig passant, ensom.niat, per la llarga carretera, y no veig
el forn de calç, ara sens dubte apagat, que tant ens va esverar l'altra
vesprada, ni m'adono de quan passem per Roca Subiera. A 1'ecos-
tar-nos al fi de la jornada, el matxo, atiat per son instint, camina
més depressa, y son pas apressarat me deixondeix, fixant-me
allavors en un sol llum, que es l'únich que'm senyala la posició de
La Pobla.

A no tardar unes ombres se mouen per la carretera, y aviat
reconeixem en elles a nostres benvolguts amichs Orriols y Planas y
als companys excursionistes que desde'1 matí hi anaren pera
preparar l'hostatge. Entrem a tres quarts de nou movent gran
terratrèmol en la sossegada vila, y posem a càn Farines, aont
ens tracten ab benevolenÇa. L'Orriol s'emporta an en Torras y els
seus fills a dormir a casa seva, donant merescudes mostres d'amis-
tat an ells y de gran deferencia al nostre CENTRE, que per ma boca
li envia de tot cor les gracies. En Pont, que no disposa de més
temps, se despedeix el mateix vespre de nosaltres pera tornar-se'n
directament a Barcelona.

El t6 d'Agost ens llevem abans de les quatre, perquè la jornada
promet ser molt llarga. Devem anar a
Nuria passant per la carena pirenen-
ca, això es, per Pla d'Anyella y per la
serra que desde la collada de Tosses

p0 >t^ munta fins al Puigmal. Portem per
guia a n'en Vicens Camprubí y som
catorze excursionistes.

La vila encara està ben quieta. Ab
el xivarri que fem s'obren algunes
finestres, y per elles se deixen veure
algunes cares tant ensonyades com
tafaneres. Clareja un xich a orient,
y el camp comença a iluminar-se ab

"``f d'A. 
Valer,
	 una llum de somni.

EXCURSIONISTES EN EL PLA DE RUS	 Els traginers tornen, com sempre,
a les disputes per la càrrega: tots re-

butgen lo que se'ls dóna y defensen violentment a n'els seus
matxos, que al cap d'un moment baldaran a garrotades. Costa
tant de reduir -los a la rahó, malgrat l'energia d'en Torras, director
de la caravana, y els bons oficis d'en Mitjans, organisador infadi-
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gable, que fins a un quart de sis no podem deixar La Pobla.
Seguim de primer el mateix camí de] dia 13, quan de Castellar

baixàrem a La Pobla. El cel està seré y fresqueja. Surt el sol quan
deixem el camí de l'anada, abans d'arribar a la fàbrica del ciment,
després d'atravessat el riu.

Pugem costejant pel clot del Bach de Malvist, tenint a baix la
masia de la Molina y una teuleria, petita herba y magres verdisses
per totes bandes, y al davant el Puig de les Cireres, perfectament
cònich, ab flachs conreus a sota y bosch espès a sobre. Pugem per
un temps pel Clot del Badellà, que deixem aviat pera tornar a
la part dreta del Malvist. En els zig-zags de la pujada fa goig veure
espargida pel camí tota la caravana, composta de I4expedicionaris,
cadascú ab el seu matxo y de no sé quants moços de peu.

El guia, ab la fesomia del Dant, un Dant degenerat, es graciós
d'ofici y no solta un mot que no sigui ab pretencions de fer riure,
lo que si no ho logra ab nosaltres per sa poca gracia, sembla que'n
té de sobres pera l'ànima senzilla dels arriers, si hem de jutjar per
les rialles ab que acullen ses paraules.

Al davant y a l'esquerra s'obre la vall que puja per l'altra banda
del Puig de les Cireres, anomenada Clot de la Fageda, ab el mas
de les Cireres. Nosaltres entrem en el clot que hi ha a la dreta de
dit puig, anomenat Clot del Camp del Vilà, aon s'hi veu una sola
casa, la Fageda. Passem pel costat d'una roca en que hi ha una
cova que té per nom Bauma del Moro. Ara se'ns presenta al
davant, molt per amunt, la montanya de les Tortes, ab sos costats
de crua roca abigarrada. Anem pujant pel costat del torrent
d'Arols, que atravessem aviat, y muntem sempre seguint la direcció
general NE., passant a les 6'46 per la casa Arols de Baix. Entrem
aviat en una vall de terra roja, dita del Collet Roig, aixecant -se en
l'altra banda d'ella'1 puig del mateix nom. Entre aquest cim y el
de les Cireres hi ha'1 coll de la Rafa. Enfilant-nos sempre, ara
francament avant, ara ab un seguit de reblincoles, conseguim
el faldar de les Tortes, trobant primer la casa Nova d'Arols y poch
després la casa Pla d'Arols.

Al lluny, a mà dreta, a ¡'acabar una ombrívola fondalada que a
sota nostre comença, s'hi veu el pintoresch Castellar d'en Huch.
A dos quarts de vuit arribem a Pla d'Arols. Allí'ns posem a esmor-
sar en la font de Pla d'Arols, a cent passos de la casa. Asseguts a
terra, tenim al davant, en la direcció d'aont hem vingut, la serra

-lada de la Clusa y Catilaras, en sa major part negríssima de bosch.
Al llunys'ovira la gran massa del Montseny, ab son característich
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trencat de les Agudes, y entre'ls seus dos sub-macissos la fonda
entalladura de Sant Marsal. Les boires pasturen ja pels cims y
estem convençuts de que'l dia no's presenta tant bé com el d'ahir.

Acabat el curt refrigeri, tornem a la pujada de les Tortes,
veyent sempre a la dreta'l Pedraforca, Encija, Vallcebre y Peguera,
deixant molt per Bota'l Collet Roig y tenint al voltant nostre tant
sois queres y boixos. A la dreta dominem la baga de la Farga,
rublerta de bosch y de gran cop de vista, y en el fons d'ella'l
Llobregat lluheix ardentment a la llum del sol. Passem pel collet
de la Gallarda, y a les 9'5 arribem al coll de les Tortes, aon s'ens
aixeca a 1'esquerra'1 cim de Puigllançada, ab sa congesta de
l'Euga Blanca, que may ningú l'ha vista fondre -s. No triguem gaire
a assolir el pla de Rus entre'1 cim de Rus y el Puigllançada.

Estem ja en la carena de la serra que, arrancant de Puig-
llançada, separa les aigües del Rigart de les del Llobregat. El
Puigllançada, que, malgrat lo faldejar-lo prop de son cim, no
varem pujar per manca de temps, es un nus important del Pireneu,
perquè separa les aigües del Llobregat, Segre y Rigart. Aquest
últim pertany a l'aiguavés del Ter. D'ella arrenquen tres serres:
l'una que per Pla d'Anyella, collada de Tosses, Pla de les Salines y
Puigmal, va a parar a la cordillera general pirenenca pel pich
Eyna y coll de la Perxa; l'altra que, per Rus, cim del Pla de
Pujals, Coma Armada y la Berruga, va a morir sobre'1 Freser,
davant per davant del Taga; y l'última, que, pel Padró deis Quatre
Batlles, Moixaró y Pendís, acaba ab la serra de Cadí. Estem
ara a 2,000 metres y tenim a l'enfront la gegantina massa del
Puigmal. Ja de molt abans s'han acabat els boixos y queda tant
sois un herbey fi que pastura a l'altre cap del mateix pla de Rus un
remat de 6,000 xays. Avançant ens van compareixent els cims que
segueixen al de Rus, més aprop el de la Pleta de Rus y el de
Baguet, y més lluny el de la Fonteta de Mayans. Entre aquestes y
les vessants de les serres del Puigmal se veu la vall del Rigart, y al
fons, entre boires, la ferma serra del Catllar. El panorama es d'una
senzillesa grandiosa y del tot diferent del de les anteriors jornades.
Tot al voltant tenim glebatges en suaus pendents avellutades,
cobertes de curta herba espessa d'un vert agradable. Com no hi ha
ni un arbre, ni un rock, ni una mata en l'immensa llisor de la
terra aconquillada, no's poden acabalar ab justesa les distancies,
endevinant -se tant sois aquestes quan en punts que semblen pro-
pers s'hi veuen bous com menudes figuretes o sembla arrastrar-s'hi
un pastor com una formiga o com un senzill punt negre.
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Estem en aigües del Rigart, en l'extrem de dalt de la vall
d'aquest. Veyem a la dreta'! coll de Rus entre'i puig d'aquest nom
y el de la pleta de Rus, qual pleta, emmurallada ab pedruscam, se
veu un xich més avall del coll que acabo d'anomenar. Deixem a
1,000 metres la Font Ferri, temuda dels pastors per verinosa; més
en Torras begué temps enrera abundantment de la seva aigua
fresca y agradosa sense sentir cap mal efecte. Per l'altra part de la
vall cinteja la carretera de Cerdanya.

JOSEPH ARMANGUÉ
(Acabará)

LA CATEDRAL VELLA DE LLEIDA

Al contemplar a certa distancia !'històrica ciutat de Lleida, no
pot menos d'interessar a l'esperit de l'excursionista més passiu una
gegantina construcció de pedra que s'enlaira vigorosa per sobre les
teulades de les cases, que, esquifidetes, com si fossin de pessebre,
donen més valor a les proporcions de la vella Catedral.

Son emplaçament es magnífich: sembla que la mateixa terra
s'hagi volgut aixecar pera enlairar el monument.

L'acció del temps y les moltes vicissituts que han perseguit a la
hermosa Catedral no han fet desmerèixer res la seva magestat. El
temps emmorenint -la y els homes enrunant -la, han lograt confon-
dre tant el color torrat de la pedra ab el del turó en que està empla-
çada, que desde lluny costa distingir aon termina la mà de Déu
pera començar la de l'home.

Aquest aspecte grandiós que presenta de lluny, no desapareix
quan un s'hi va acostant: per tot arreu se domina. No obstant, la
rojor del monument passa desseguida a les galtes del viatger (al
menos si es català) al veure les mutilacions de que ha sigut
víctima. Si un la contempla desde la plaça, veurà son vigorós
campanar sobressortint per les esquifides cases que la volten, això
sí, ab un pegat blanch a mitja alçada, que a manera de rellotge
serveix pera marcar les hores.

Si la mireu per algun cantó que's vegi més isolada, la trobareu
voltada per unes muralles, com si 's tractés d'una presonera, y aixís
es en realitat.

En temps de Felip V, en l'any 1707, per motiu de les guerres
que varen desenrotllar-se, se manà trasladar la Catedral a !'iglesia
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de Sant Llorenç, y, resolta la construcció de la nova Catedral, se
convertí en magatzems y parch d'artillería.

Acte de tal naturalesa no pot compendre-s ni justificar-se de cap
manera, ni sisquera en l'estat de barbarie, perquè si l'esmentat
monument es una hermosa catedral del sigle XIII, té detestables
condicions pera quartel o fortalesa.

Quan un pensa en els esforços d'una pila de generacions que ab
sacrificis y talent han arribat a deixar impreses en la pedra una de
les pàgines més brillants de la nostra historia de l'art, y. que avuy
día, en una época de cultura, aquest tresor, en comptes de conser-
var-lo, se troba en lo més dolorós estat d'abandonament y mutila-
ció, quina tristesa!

Y no sols això: un lloch sagrat, en que després de la conquesta
de Lleida ha éstat el caliu de la religió y de la cultura, aon
descansaven les despulles de lo més florit de la civilisació mig-eval,
com a recompensa als seus mèrits, s'ha trobat ab una segona inva-
sió deis barbres en els començaments del sigle XVIII. Y els richs
sepulcres deis Moncadas, Requesens, Grallas, Gallarts y tants d'al-
tres poden donar fe de les profanacions de les tropes de Felip V.

Però, deixant apart aquesta impressió tant dolorosa, passem a
descriure la Catedral.

Una vegada conquerida Lleida pels cristians en l'any 1149 (24
de Setembre), restabliren ]'iglesia, portant de Roda la cadira
episcopal, aon s'havia trasladat quan ]'invasió mahometana.

Durant aquest temps feya d'iglesia una mezquita purificada pel
bisbe de Lleida Guillem Perez de Ravitats (que ho era ja de Roda),
el 3o de Setembre del mateix any, y que estava emplaçada en el
turó que domina la ciutat corresponent al cantó N. de l'antiga
fortalesa de la Zuda, que fou més tard palau deis reys d'Aragó.

Assistiren a n'aquest acte Ramon Berenguer el Sant, comte de
-Barcelona, el comte d'Urgell Armengol VI, el famós Pons de
Cervera, vescomte de Bas, Arnald Miron, comte de Pallars,
Bernat Tort, arquebisbe de Tarragona, y els bisbes de Zaragoza,
Urgell, Vich y Barcelona, y molts cavallers..

Aquesta mezquita (i), coberta ab cúpola, va esser tancada per

(1) En Villanueva, en Pons y alguns altres historiadors suposen que'ls

conqueridors de Lleida deurien aprofitar algun monument que servís

d'iglesia, y fins indiquen si purificarien alguna mezquita peral culte cristià
-fins que's pogués consagrar la Catedral. Aquestes suposicions se poden afirmar

gracies a una nota trobada en un manuscrit existent en l'arxiu de l'tlm. Capitol

de la Catedral per en Roca Florejachs.
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son estat ruinós, que va arribar fins a ensorrar-se la coberta, y més
tart la voladura d'un polvorí a principis del sigle XIX, va destruir
la meitat d'aquesta antiga'fortalesa de la Zuda, fent-nos perdre'ls
pochs restos que quedaven de la primitiva iglesia de Lleida.

Aquest estat provisional cessà prompte y s'acordà la construcció
de la Catedral, posant-se sa primera pedra en 22 de Juliol de 1203

per mans del rey d'Aragó en Pere lI y del comte Armengol
d'Urgell, junt ab el bisbe Gombalt de Camporrells.

Segons consta en una inscripció que avuy se troba en el Museu
Provincial que abans estava empotrada en una columna del pres-
biteri (i), setanta cinch anys després va esser consagrada per Gui-
llem de Montcada en 31 d'Octubre de 1278 (2), comprovant-ho la
làpida colocada en la porta central del claustre.

La Catedral l'havien emplaçada, pera sa desgracia, prop de les
fortificacions de l'antiga Zuda, sens dubte pera poder-la protegiren
cas necessari, cosa fàcil donada la poca estabilitat de les coses
d'aquella època.

He dit pera sa desgracia perquè son emplaçament, molt estratè-
gich, va esser motiu de que s'ocupés militarment en temps de
Felip V, y, parlant ab sinceritat, tampoch deuria fer massa goig
al poble de Lleida l'elevada posició que ostentava sa hermosa
Catedral, ja que'I papa Celestí III, en el primer any de son ponti-
ficat, va aprovar que nohhi hagués més parroquialitat a Lleida sinó
la Catedral, obligant als fidels a anar-hi pera rebre'ls sagraments
del baptisme y matrimoni, renovant aquesta prohibició'1 bisbe
Pere de Rege, perquè d'aquesta manera'ls fidels visitessin la
Catedral, a la qual no hi anaven per estar edificada in monlis celsi-
Iudine.

Lo primer que crida l'atenció a l'examinar el monument es la
disposició particularíssima de la planta. El claustre, en lloch d'estar
situat lateralment, com succeheix en la majoria de les iglesies, està
en la prolongació de la mateixa. ¿Per què'! primer arquitecte, Pere
de Coma, va adoptar un traçat tant particular? La resposta es un

(i) Pedra de marbre de o'66 per 07 d'altura, que diu aixís:
«Arno Dm. MCCIII et Kal. Aug. et sub Dno. Inocentio Papa III. Venerabili

Gombaldo huich Eclesiæ Presidee, Inclitus Res Petrus II et Emergaudus
Comes Urgellen primarium istius fabrica lapidem posuerunt Berengario
Ob. con s operario existente Petrus Dercumba.—Magister et fabricator.»

(2) «Anno. Dm. MCCLXXVIII. II cal. novembres Domnus. G. de Montecat
heno IX Ilerd. Epa. consecravit hanc Eccm. et concessit XL dies indulgencie
per omnes octavas et constituit ut festum dedicationis celebraretur sempar in
Dominice prima post festum S. Luce.»
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xich difícil; però, tractant-se d'un emplaçament en l'alt d'un turó,
es fàcil que adaptés la construcció al tercer, o tal volta'l record
d'algun edifici similar, avuy dia desaparegut, li suggerís aquesta
idea.

L'iglesia està formada per tres naus ab sos corresponents absis, y
un creuer, presentant en conjunt la forma de creu ]latina, y en la
intersecció de les dues branques d'aquesta creu s'hi aixeca un

VISTA POSTERIOR DE LA CATEDRAL

robust cimbori. Posteriorment s'afegiren dos absis més, encara que
avuy dia en manca un, que corresponia a la cèlebre familia Gralla,
derrocat perquè deuria fer nosa als serveis del quartel.

Analisant l'interior, veureu que les naus estan formades pet,
robustos pilars compostos de columnetes, que en nombre de setze se
dedueix d'ella la xarxa de nervis y d'archs, que aguanten les voltes.

Tal com està'l traçat de la planta, se veu que quatre columnes
donarien lloch a l'arch former y quatre al toral; y això en les quatre
cares del pilar, ens dóna les setze columnes de que parlavem. Co-
breixen les naus laterals ab voltes d'aresta (sense nervis o archs
diagonals), y la central una volta cilíndrica de secció apuntada,
reforçada ab archs torals.



ì





86	 BUTLLETÍ DEL

Un cambi que en aquest moment no puch precisar, però que
probablement seria degut a un nou arquitecte (es fàcil que fos en
Jaume Castayls, que en 1364 dirigia l'obra), que estaria més iniciat
en les construccions gòtiques que a Catalunya mateix en aquesta

FINESTRA DE LA CATEDRAL

épocas feyen, nos voldria subjectar al projecte d'en Pere de Coma,
y d'una de les columnes del pilar romànich fa deduir l'arch
diagonal de les voltes gòtiques que formen les naus, produint una
confusió molt marcada en la disposició deis arclis.

Això no desmereix res 1'importancia del monument, essent molt
natural que en una època de transició's notin els avenços de l'època.





CAPITELL DE LA NAU CENTRAL

CAPITELL DE LA NAU LATERAL
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En els extrems del creuer y en la fatxada de ('iglesia que dóna
al claustre's presenten rosetons que, encara que tapiats y fets
malver, permeten veure'ls arquets y columnetes de subdivisió.
Avuy, de l'interior, difícilment podem formar-nos càrrech de res.

Un sostre situat per sota'ls capitells de les naus laterals ha permès
formar dos pisos: l'inferior, pera magatzems; el superior, pera

dormitoris.
La calç, 1'únich mantell protector de la desgraciada catedral,

ens impedeix veure'ls richs capitells, plens de drachs, fullaraca y
bon gust. Els corresponents a la nau central (més ben conservats),
aprofitant-se de la seva altura, en va ostenten ses hermoses combi-

nacions y llegendes, esperant que algun dia l'aire viciat y ensopidor

d'un dormitori gran y mal ventilat pugui cambiar-se ab el pur y
pie d'encens de son primitiu temps.

Els capitells podriem classificar-los en tres agrupaments: els
primers recorden el tipo corinti, bastant modificat; els segons
estan formats per entrellaçats combinats ab símbols pagans recor-

dant passions, serps y animals fantàstichs, essent dintre aquest
agrupament el número més gros de capitells de la Seu de Lleida;
y, fi nalment, els capitells que podriem anomenar històrichs, en

que la majoria representen fets de l'Antich o Nou Testament e,
llegendes de sants.

A la part baixa val més que no hi entrem : ens esgarrifariem al

veure que, un lloch en altre temps sagrat, se trobi de la manera

que avuy se troba.

EMILI LLATAS
(Seguirà)

CRONICA DEL CENTRE

FEBRER DE 1905

EXCURSIONS

AL MONTSENY. — Durant aquesta mesada s'han efectuat dugues excur-
sions al nostre xamós y conegut Montseny ab el fi d'escalar sos cims més
enlairats en plena estació hivernenca. La primera tingué lloch el dia 2, ab-
assistencia de nostres companys senyors Espelt, Gosch, Miret y Santamaria,
que sortiren de nostra ciutat en la tarda del dissabte pera anar a dormir a
Viladrau. Desde aquesta vila sortiren al sentdemà cap a Sant Marsal y cinc
de les Agudes, que a conseqüencia de les darreres nevades y frets se presen--

ta
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tava, com tota aquella carena, completament cobert de grossa capa de gel,

que barrà'l pas a nostres companys per l'indret del Turó de ('Home, y

que'Is obligà a baixar cap a la font del Briansó y Santa Fe, desde on retor-
naren el mateix dia, passant pel riera) y poble de Gualba, fins a l'estació del
mateix nom.

A la segona sortida, que's realisà'I dia Iq, hi concorregueren els senyors

Aràjol, Amigó, Bombach, Batchilleria, Coll, Espelt, Gosch, Gonzalez,

.Iaumandreu, Mora, Marquès, Mulleras, Palau, Pascual, Riera, Santamaria,

Soler, Tarragó y altres, fins en nombre de 21, que sortiren en el primer

tren cap a Palautordera y poble de Montseny fins a la mateixa carena del

turó de l'Home, igualment envolquellada per complet de grosses congestes
y geleres que dificultaren en gran manera aquella ascensió, a pesar de lo
qual alguns de nostres companys arribaren fins al cim d'aquell altivo) turó,

desde'I qual se disfrutava de bells cops de vista sobre aquelles encontrades,

completament cobertes per la neu, que arribava fins a les mateixes valls.

Mentres la majoria dels companys se dirigia directament cap a la font del
Briansó, alguns anaren seguint ab tot cuidado aquella carena ab el fi de,
pujar fins a les Agudes, lo que haurien conseguit a no esser un petit inci-

dent sofert per un de nostres consocis, que'Is obligà a dirigir-se cap a Sant

Marsal. desde on retornaren al sentdemà, passant per Arbucies y Hostal-
cich, mentres els demés se dirigien cap a Santa Fe y Sant Celoni, pera

retornar també '1 mateix dia a nostra ciutat.

SESSIONS Y CONFERENCIES

ZooLOGiA POPULAR. — EI senyor D. Rossendo Serra y Pagès, president

de la Secció Folk-Ibrica del nostre CENTRE, va donar la seva darrera confe-
rencia sobre zoologia popular en la nit del dia primer, en la qual, tot co-
mentant els fragments que s'havien llegit de l'important obra que sobre
.aquest tema té escrita l'erudit folk-lorista D. Cels Gomis, feu atinades
consideracions demostrant ('importancia d'aquesta branca del folk-lore dins

del gran moviment folk-lbrich que ve desenrotllant -se en la nostra Cata-

lunya.

CANÇONS POPULARS CATALANES. — Organisada per la mateixa Secció
Folk-lòrica, el dia 15 tingué lloch una sessió dedicada a les cançons popu-
lars de la nostra terra. En aqueixa sessió') soci n'Aureli Capmany se fixà

principalment en la cançó coneguda per La Porqueir-ola en diferentes co-
marques de nostra patria, y de la qual va donar-ne a conèixer fins a onze

variants, que, acompanyades pel mestre D. Josep Masó, foren cantades per
la senyora na Maria Vila de Masó ab sa veu agradosa y una naturalitat
sois propria de qui coneix y estima les hermoses tonades de nostres cants
populars.

DEL SEGRE AL ARIEGE. L A VALL D' ANDORRA. — EI divendres dia 3
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D. Salvador Armet y Ricart, comte de Castellar, va acabar de llegir la
seva notable ressenya de tant important com pintoresca excursió a n'aque-

Iles serralades del nostre Pireneu. En aquesta segona conferencia va des-

criure les ascensions al Pont Pla de Sarrenat, Ramis y Fontvert, fins al
planell de Citut y estanys Forcat y de l'Illa (2,400 m.). Retornats a Les Es-
caldes, sortiren en altra jornada cap al santuari de Meritxell y parroquia

de Canillo, fins a Fontargent y Port d'Embalira (2,470 m.), pera davallar

cap a l'Hospitalet y Ax, de qua! hermós itinerari feu el senyor Armet y
Ricart una interessant ressenya al mateix temps que presentava bonica

colecció de vistes fotogràfiques d'aquelles encontrades, que anaren projec-
tant-se durant la sessió. L'erudit conferenciant acabà son trebail fent una
lleugera ressenya histórica d'aquelles comarques, y en especial de la Vall

d'Andorra.

A TRAVERS DEL CANIGÓ. — EI dia to el nostre consoci senyor Vidal y
Riba va llegir la seva ressenya d'una excursió hivernenca per les encontra-
des de I'hermós v tradicional Canigó, que realisaren diferents companys

del CENTRE durant uns dies del mes de Maig de la prop - passada anyada.

Aquesta ressenya anà acompanyada ab la projecció de diferents clixés

fotogràfichs que'ls senyors Soler y Miret obtingueren durant la mateixa

excursió.

CIRCUMVALANT EL CANIGÓ. — Durant les dugues sessions celebrades els

dies 17 y 24, el senyor D. Alfred Gaza y Rosselló va llegir aquest notable
y interessantíssim treball, ressenyant una excursió portada a cap ab altres

companys vers les mateixes encontrades canigonenques, fent una acabada
descripció de les belleses naturals y monuments més notables d'aquelles

comarques, junt ab la narració de varies llegendes y tradicions que tant

han hermosejat aquelles serralades. El senyor Gaza acompanyà son meri-
tíssim trebail ab una colecció de projeccions fotogràfiques d'altres tants

clixés obtinguts pel mateix senyor conferenciant y pels senyors Bordas y
Soler.

Durant aquestes sessions dedicades a nostre tradicional Canigó va exhi-
bir-se en el nostre local un acabat mapa o plan d'aquelles encontrades, fet

y dibuixat per nostre company D. Juli Soler y Santaló, que facilità en
gran manera'l que tots cls assistents a n'aquestes conferencies poguessin

anar seguint els itineraris de les excursions realisades per aquelles valls y
serralades que acabaven de ser descrites pels senyors Vidal y Gaza.

CURSOS

Programes de les lliçons de Geologia explicades per Mossèn Font y
Sagué. —Dia 7, lliçó t7.— Roques exògenes o sedimentaries. - Roques es-
tratificades d'origen mecànich: sorra, conglomerats, arenisques, argiles,
margues.—Roques estratificades d'origen químich: calices, dolomia, guix,
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sal, etc. — Roques estratificades d'origen orgànich: turba, lignit, hulla,

antracita, etc.— Fòssils; la seva utilitat.

Dia 14, lliçó i8.—Roques metamòrfiques.—Metamorfisme mecànich.

— Metamor fi sme d'influencia.—Gneis. Anfibolita. Grenatita. Marbre cipo-

lí. Quarcita. Piçarres micàcees. Piçarres macliferes.— Jaciments minerals y

metalífers. Les diferentes classes. — Filons. Definició, dimensions, direc-

cions, omplenament y agrupació deis filons. — Filons concrecionats y in-

gectats.

Dia 21, lliçó ig.—Estratigrafía. — Principi de superposició deis dipòsits

sedimentaris. — Estratificació concordant, discordant y transgressiva.-

Sincronisme de les capes.— Alteracions de l'estrati fi cació: capes inclinades,

plegades y capgirades. —Falles y esquerdaments.— Cronologia estratigrà-

fica. — EI caràcter paleontològich com a base de classificació. — Divisions

de les formacions sedimentaries. — Les grans divisions geològiques. — No-

menclatura dels terrers.

Dia 28, lliçó 20. —Terrer primitiu o arcaich. — Definició. — Caràcters

generals. — Principals elements deis terrers arcaichs. — De com se formà la

crosta primitiva. — Existia la vida allavors?— Distribució geogràfica del

terrer arcaich. — Extensió y caràcters que té a Catalunya.

GEOGRAFIA FÍSICA, pel doctor D. Antoni Novellas. —Dia 8, lliçó 16.—

Cicle d'erosió. — Aplanament final. — Noció del cicle d'erosió. —Infantesa

y joventut d'una ret hidrogràfica. — Maduresa de la ret. — Part torrencial.

— Secció mitja. — Secció inferior. Planes aluvials. Deltes.—Definició de

la maduresa d'una ret. — Caràcters de la maduresa. — Vellesa de la ret. —

Noció de les peneplanes. Exemples. — Inversió del relleu. — Velocitat del

treball d'aplanament. —Influencia del règim meteorològich.

Dia 9, lliçó 17.— Modificacions del modelat per les influencies tectòni-

ques actives. — Efectes d'un Gambi de nivell de base. Obertura d'un nou

cicle. — Moviments negatius. — Formació de gorjes o canons. — Canons

deis territoris d'estratificació regular. — àleandres encaixonats. — Movi-

ments de conjunt. — Planells propriament dits. — Moviments positius. -

Deformacions de valls. — Moviments orogènichs. — Abaixaments generals.

Ombilichs de valls. —Influencia de les erupcions volcàniques.

Dia i6, lliçó t8.— Modelat glaciar. — Definició del modelat glaciar.—

Importancia del modelat glaciar. — Disgregació de les roques per la gelada.

— Acció deis glaciars. — Caràcters de les valls glaciars. — Dipòsits glaciars.

— Amfiteatres morrènichs.—Cambi de llit deis rius. — Llachsdecirchs.-

Importancia relativa de l'erosió glaciar.— Casquets glaciars. — Topografía

glaciar. — Zona central. —Zona perifèrica. — Topografia morrènica. — Par-

ticularitats de la topografia morrènica. — Alteració de les morrenes. Loes.

— Modificacions geogràfiques produhides per extensions glaciars.

Dia 23, lliçó 19.- Modelat per les influencies subterrànies. — Definició.

— Ensorraments provocats per les infiltracions. — Efectes de la circulació

subterrània. — Formació de les depress'ons de la superficie. — Grutes. Rets
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subterrànies. — Rius subterranis; accidents. — Llachs temporals. —Terri-

toris diversos d'erosió subterrania.-1n61tracions en districtes volcànichs.

D'HISTORIA DE LA LITE14ATIJRA CATALANA, per D. Rossendo Serra y

Pagès. —.I Febrer, conferencia XXX.—Sigle XVI.

Situació de Catalunya durant el sigle XV. — Decadencia manifesta. -

Pobresa de la producció literaria.

1. Prosa històrica. — Falta de cròniques. — Histories catalanes fetes

a la castellana y en castellà. - Poch èxit deis que varen intentar escriure

en català: Pujades, Beuter. — Les histories regionals: Beuter, Binimelis,

Despuig, etc. — P. A. Beuter: Historia de Valencia. Elegancia d'estil. -

Cristòfol Despuig: Col • loquis de la Insigne ciutat de Tortosa. Novetat en

l'exposició; fons patriòtich y noves de positiu interès. —P. J. Comes: Li-
bre de coses assenyalades. — Onofre Manescal : Sermó vulgarment anomenat
del Sereníssim: Senyor Don Jaume II. Esperit català. —Geroni Pujades:

Crònica Universal Catalana. Riquesa de datos y pobresa de criteri.

Lectura de troços escullits.

Conferencia XXXI. — Continuació del sigle XVI.

11. Falta de prosa literaria. - Conreu de l'heràldica: Tarafa, Asam,

Mestres, etc. — Prosa didàctica: llibres d'ensenyança.

111. Prosa religiosa y moral. — L'Iglesia conserva l'esperit català. -

Abundor de llibres de devoció, rituals y hagiografies. — Traduccions. -

PP. Cucala, Montanyès, Coma, etc. Popularitat de llurs obres.

IV. Poesia. Quarta època. — Manteniment de la tradició catalana. -

Certàmens poètichs. — Influencies castellanes. — Formes mètriques més

en ús. — Imitadors d'En Jordi de Sant Jordi, Jaume Roig y Auzias March.

— Francesch Olesa: La batalla de Lepant. — Francesch Calça. — Ferrer

de Guisona.

Pere Serafí. — Obres amoroses y espirituals. — Elegancia d'estil y Ilen-

guatge castellanisat. — Influencia italiana.

Poetes catalans que's dediquen a escriure en castellà. — El teatre. -

Continuació del drama religiós.

Lectura de troços escullits.

tr Febrer, conferencia XXXII. —Sigle XVII.

Vicissituts polítiques y estat moral de Catalunya durant el sigle XVII.

— S'accentua la decadencia literaria.

1. Prosa novel • lesca. — Pere Porter de Tordera: Relació verdadera de
Un cas extraordinari (Viatge a I'lnfern). —Comolada: traducció de Fierres

de Provença y Magalona.

II. Prosa històrica. —Sa castellanisació. — Darrers historiadors cata-

lans: A. Bosch: Títols d'honor de Catalunya y Rosselló; F. Montaner:

Historia del Regne de Mallorca; Bruniquer: Relació sumaria de la fundació
de Barcelona; M. Canyellas: Antiguitats de Manresa.

En Pujades continua la seva historia en castellà.

Fullets y fulles referents a la guerra de Separació.
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III. Prosa religiosa. — Desaparició del gènero literari. — Llenguatge

convencional. — L'Iglesia's castellanisa també. — Abundor de vides de

sants y d'obres catequístiques. —Predicació castellana.— Traducció del

«Kempis» per En Gil. — Fomenl de la Pietat, per En Joseph Llord. — Catecis-

nme pastoral, per En J. Plens.

Lectura de troços triats.

Conferencia XXXIII.— Continuació del sigle XVII.

IV. Poesia. — Escola poètica castellana.— Perdua de ('unitat llingüis-

tica en les terres de parla catalana. — Predomini de l'element popular. -

El teatre.

El rector de Vallfogona. — Antecedents biogràfichs. — Llegendes. -

Elogis excessius que se li han tributat. — Influencia dolenta que va exercir

en la poesia catalana.— Deixadesa de llenguatge. — Vulgarisme degenerat

sovint en grolleria. — Condicions recomanables del Rector. — Poesies bu-

còliques y religioses. — Escola vallfogonesca.

En Joseph Fontanel la. — Llenguatge castellanisat que usa. — Distinció

que tenen ses poesies. - Gust general de l'època a que s'emmotlla.

Abundor de poesies religioses ab motiu deis certaméns y de polítiques

a causa de la guerra de Separació.

Poesies d'En Feuria, recordant a l'Auzias March, y d'En Romaguera,

seguint a n'En Góngora. Poesies religioses d'En Magí Casas.

Lectura de fragments escullits.

18 Febrer. Conferencia XXXIV.—Sigle XVIII y primer terç del XIX.

Conseqüencies de la guerra de Successió. — Decrepitut de la literatura

catalana.

1. Prosa religiosa. — Caràcter vulgar y castellanisat. —Obres de devo-

ció: llibres litúrgichs, vides de sants y «Doctrines». — El P. Bonaura (tra-

ducció de ('Imitació de Christ), fra Baucells (Font mística del Paradís de
1'Iglesia), el P. Salsas y Trillas (Prompluari moral y sagrat) y el P. Roquer

(Bona sort, Bona nit, etc. ). Traducció del Non Testament.
II. Prosa didàctica. — Abundor d'obres publicades a Cervera. — El

P. Reixach (Ensenyança de minyons).
Lectura de fragments.

Conferencia XXXV y última.— Acabament del sigle XVIII y primer terç

del XIX.

I11. Poesia. — Continuació del valifogonisme. — Insignificancia de la
poesia durant aquest període. — Propagació del castellà. — Certamens de
corporacions literaries.— Agustí Eura, Ignasi Ferreras, Francesch Tagell y
Serra y Postius. — Ressò poètich de la guerra de l'Independencia.—Envi-
liment a que havia arribat la poesia catalana.

Idea de la poesia dialectal de Valencia y Balears.
Insignificancia de les produccions teatrals.
IV. Estat intelectual de Catalunya al començar el sigle XIX.—El

conreu de l'historia y la literatura prepara'l Renaixement. — Ignasi Puig
y Blanch: Lo Temple de la Gloria?— Bonaventura Caries Aribau: Oda a la
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Patria o al marquès de Remisa.—El Renaixement. — Observacions finals.

Lectura de troços triats.

EI senyor Serra y,Pagès, al despedir-se de l'auditori que ab tant interès

va anar seguint el curs de les conferencies d'historia de la literatura catala-

na, va dir que havia tractat de donar-les -hi un caràcter purament popular

y de propaganda; proposant -se fer conèixer el successiu desenrotllament de

les lletres catalanes, més per la lectura de fragments escullits y els comen-

taris o notes aclaratories d'ordre literari y llingüístich que sugerissin, que

no pas per les apreciacions personals, de les que n'havia volgut fugir, en lo

possible, procurant seguir als mestres Milà y Fontanals y Rubió y Lluch.

Als repetits prechs deis concurrents, va accedir a continuar estudiant

el Renaixement.

PLAN D'EXCURSIONS PERA LA PRIMAVERA DE 1905

Dies 24, 25, 26y 27 de Març. — Excursió als Rasos de Peguera, santuari

deis Tossals y Cingles de Trevil, Montclar y Serrateix.

Dies 8, g, ioy rr d'Abril.—Excursió a Cardona per la montanya, desde

Gironella y Casserres fins a Berga.

Del r6 al 24 d'Abril.—Excursió a l'Alt Pireneu d'Aragó. De la Vall de

Broto a Gavarnie, Bagnères de Bigorre, Quillan, Montiluís y Perpinyà.

Dies 23 y 24 d'Abril.—Visita a Manresa y Sant Benet de Bages, ab motiu

de l'inauguració del «Centre Excursionista del Pla de Bages».

Dies 20 y zr de Maig.—Excursió a les Guilleries, atravessant ses serra

-lades orientals de desde Santa Coloma de Farnés cap a Ossor y Girona.

Dies ir y 12 de Juny. — Excursió als Cingles d'Ayats, santuari de
Cabrera, Olot, Santa Pau, Porqueres y Banyoles.

Del 22 al 25 de Juny. — Excursió al Canigó de desde Arles y Prats de

Molió cap a la Vall de Cadí, Sant Martí de Canigó y Vernet. Ascensions al

Pich de Sethomes y la Pica.

Dies 24 y 25 de Juny.—Excursió a Torelló, La Bola, cingles de Juane-

tes y Ayats, Grau d'Olot, Santa Pau, Finestres y Girona.

Excursions geològiques, baix la direcció dels professors de les classes de
Geologia y Geografia física, Mossèn N. Font y Sagué y D. Francisco Novellas:

Març 26.— Excursió al Papiol pera estudiar els terrers silúrichs,.devò-

nichs y pliocènichs, visitar les Escletxes y el jaciment de fluorina.
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Abril 9.— De 9 a i del matí.— Excursió ais jaciments tossilífers del

miocènich de Montjuich.

Abril 30. — Excursió als jaciments miocènichs y oligocènichs de Sant

Sadurní de Noya y Sant Pau d'Ordal.

Maig 21. — Excursió als terrers .arcaichs, silúrichs y devbnichs de

Montcada.

Juny i.—Excursió pera estudiar els terrers silúrich, devbnich, carbònich

y triàsich de Valicarca.

Juay ro, 1 r y ¡ 2.— Excursió a la regió volcànica d'Amer y Olot, visitant

les corrents basàltiques y alguns cràters.

NOVA

Estan ja molt avançats els treballs,pera constituir a Manresa'I «Centre

Excursionista del Pla de Bages», que vindrà a esser una delegació o exten-

sió del CENTRE ExcURStoN1sTA DE CATALUNYA en_ aquella pintoresca comar-

ca. L'inauguració oficial d'aquesta nova, societat tindrà Iloch el dia 24 del

pròxim Abril en I'històrich monastir de Sant Benet de Bages. L'excursió

proposada pera assistir a tant solemne acte sembla que's veurà sumament

concorreguda, puix són molts els socis del CENTRE que's proposen pendre

-hi part.

Oportunament se celebrarà 'la. sessió preparatoria, y esperem que

seran molts els excursionistes que per la próxima Pasqua acudiran a Man-

resa pera encoratjar als nostres companys del Pla de Bages.

El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA sois se declara responsable de lo

contingut en la Secció Oficial del seu BUTLLETÍ, deixant íntegra als respectius

autors la responsabilitat deis treballs firmats.

Barcelona. — Tip. UAventç: Ronda de l'Universitat, 20.—Telefon ''5
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