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(Acabament)

D E Villagarcía continúa • 1 tren cap a Pontevedra, ont s'arriba,
en cosa d'una hora, atravessant uns paisatges hermosíssims,

plens d'una vegetació exuberant en tot temps de l'any.
Pontevedra, població d'uns 25,000 habitants, està situada en

una pintoresca vall a la desembocadura del riu Lerez y al fons de
la ria. La ciutat té un aspecte molt alegre, tota voltada de monta-
nyes cobertes de vegetació que ofereix una gama infinita de tons
verds. Sa situació privilegiada no sols la favoreix per un clima
benigníssim tot l'any, sinó que la fa participar ensems de les belle-
ses dels paisatges terrestres y dels esplendids aspectes de la mar.

Les vores del riu Lerez són precioses, d'un encant y d'una
poesia que per la fotografía es impossible donar-ne una idea, per
mancar-hi • 1 color, que es un dels factors més poderosos y que més
contribueixen a la bellesa del lloc.

A la ria, y a una mitja hora de la població, se troba situat el bufó
y rialler poblet pescador de Marín.

Pontevedra té pocs edificis notables, y entre aquests cal remar-
car l'esglesia gòtica de Santa María la Mayor, aixís com també les
ruines del convent de Santo Domingo. Els edificis públics són
moderns y poc interessants. Disfruta, ademés, d'un magnífic pas

-seig, desde -1 que-s domina la ria, que ofereix un sorprenent cop
de vista.

Sortint de Pontevedra envers Vigo, se troba al cap de poca
estona la població de Puente de San Payo, al fons de la mai prou
ponderada, per sa grandiositat y hermosura, ria de Vigo. La via va
vorejant-la sempre, podent-se joir de la magnífica vista de la part
més interior, que té tot l'aspecte d'un llac de Suiça y al mig de la
qual, y en una illeta, hi ha instalat el llatzaret de Sant Simó.
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Un xic més avall se troba • 1 lloc ont foren tirats a fons, pera
que no poguessin ser apresats per la flota anglo-holandesa, els 40
galions espanyols que venien d'Amèrica carregats de llingots de
plata quan la guerra de Successió. Per cert que, ab el fi de salvar
aquestes riqueses, han sigut varis els treballs que s'han fet (de bona
fe alguns, y, d.esgraciadament, molts de mala fe), constituint-se

CARRER DE PONTEVEDRA

societats an aquest objecte, que no han servit fins ara més que pera
explotar als pobres que hi han confiat els diners, havent-se sols
conseguit treure alguns canons de bronze y altres desferres de cap
valor.

Al cap de poca estona, s'atravessa •1 poble de Redondela, a
gran alçada, per medi d'un grandiós viaducte, desde • 1 qual se
domina tot el poble a vista d'aucell ; arribant per fi a Vigo, ciutat
de gran importancia y que compta ab uns 5o,000 habitants.

Pera fer-se una idea de la situació de Vigo cal imaginar-se una
població cobrint la vessant d'una montanya fins a arribar al peu
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de la mar; una badia grandiosa, voltada tota ella de montanves
cobertes d'una rica y esplèndida vegetació y, espurnejades de casetes
y poblets, tenint enfront, a l'altra banda de la ria, el poblet de
Cangas, important per ses fàbriques de conserves: a mitja hora, y
en direcció a l'Atlàntic, el poble de Bouzas, que compta ab una
flotilla d'uns 8o vapors pesquers; sobre mateix de la montanva
ont s'extén la població, el castell dit el Castro; y tot això emplaçat a
la més hermosa, més segura y més imponent badía del món.

La ciutat es molt nèta, havent pres desde fa una dotzena d'anys
un increment y una empenta tais, ja en negocis, ja en industries,
ja en edificacions modernes, que sois són comparables ab els de la
nostra estimada Barcelona; de tal manera, que comencen a anome-
nar-la la Barcelona de l'Atlòntic. Llàstima que les comunicacions
terrestres siguin tant deficients, y tant poc ateses les llurs necessi-
tats. Si com té expedita la via marítima, que es una de les princi-
pals fonts de riquesa, hi tingués la terrestre, seria en pocs anys una
de les primeres poblacions d'Espanya. Desgraciadament està actual-
ment atravessant una profunda crisi, deguda a la falta de pesca,
que es son primer element de vida; essent molt de desitjar que
aquesta crisi sigui transitoria, pera que aixís pugui seguir ab nova
y més forta empenta son començat camí de prosperitat y engran-
dinient.

La gran badía de Vigo té 3o kilometres de llargada, ab amplada
molt desigual, y resta resguardada deis temporals de l'Atlàntic per
les illes Cies, que protegeixen l'embocadura. El moviment del port
es importantíssim, fent-hi escala • 1s vapors de les principals compa-
nyíes de navegació del món.

Compta Vigo ab una nombrosa colonia de catalans, y de des-
cendents dels catalans que implantaren allí • ls avenços de la pesca
y les primeres fàbriques de conserves; contribuint aquesta circums-
tancia a que • ns hi trobem nosaltres com a casa nostra.

Entre • ls molts bons 1-lis de nostra terra que estan establerts a
Vigo regint importants negocis, no puc menys-de fer esment del
meu amic Tomas Mirambell, a l'amabilitat del qual, y a les aten-
cions ab que atén els seus compatricis, se deu el que entre aquests
se l'anomeni carinyosament el cònsul de Catalunya. En el seu
despaig, s'hi aple—uen sovint els aimants de nostra terra, y sembla,
al trobar-s'hi, que un no s'hagi mogut de casa: tal es l'ambient que
s'hi troba. El seu oncle Sr. Ferrer es un deis que formaren aquell
estol de capitans de nostra marina de vela mercant, tant important
un temps y tant decaiguda després pels desencerts de nostres
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governants. Al veure dit senyor el migrat avenir de la seva carrera,
fundà, fa uns quaranta anus, a Vigo una casa d'efectes navals, que
avui es una de les més importants d'Espanya. Igual que • 1 seu
nebot, es un entusiasta de la seva terra nadiva.

Vilo té moderns y hermosos carrers, sent un dels més impor-
tants el del Príncipe, que va desde l'estació del ferro-carril fins al

RIBERA DE BERBÉS

centre de la població, o sigui la Puerta del Sol. Cony edificis antics,
quasi nom té cap; més, en quant a construccions modernes, ne té
moltes y magnífiques, ben construïdes y de gran riquesa y bon
gust.

Una de les coses més típiques de Vigo es el barri pescador, o
Ribera de Berbés, situat a la part baixa de la població y al peu d'un
petit port destinat unicament al tràfec dels vaporets pesquers y de
les traliüieras. Són indescriptibles Panimació y , el moviment que hi
regnen a les èpoques en que la pesca es abundosa. Allí • s descarrega,
allí • s fan les tries, allí s'arreglen els envius a l'interior; y a voltes es
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tal la quantitat de peix, y en especial lluços y congres, que arriba a
embafar veure aquelles immenses piles animades en els porxos de
les casetes que formen el carrer. Això sense comptar les quantitats
verament extraordinaries de sardina que pesquen les trahineras y
els jeitos, y que són el sosteniment de les moltes y importants
fébriques de con-
serves; sent tant	 r
anomenats els llurs
productes, que se
n'exporten quanti-
tats im portan tíssi-
mes.

Sortint de Vi-
go ^ retornant a	 ^	 ,
Redondela, que s'a-	 -.^ .• •	 Á
travessa novamentA^'
per un altre v en-	 ^.
cara més grandiós
viaducte correspo-	 w
vent a la via que va
a empalmar ab la
general del Nord a	 VIADUCTE DE REDONDELA

Monforte, s'arriba
a l'estació de Guillareu, ont s'agata • 1 tren que va a Portugal, y al
cap de poca estona -s troba la població de Tuy.

Tuy es una ciutat de 12,000 habitants. Ocupa la punta y les
vessants NO. d'un puig, la basa del qual es banyada pel Miño. L'as

-pecte es molt pintoresc, y la ciutat ben construïda, ab carrers
regulars y bonics passeigs. El principal d'aquests corre sobre la
muralla, y desde ell se gaudeix d'un bell punt de vista, ab la cate-
dral en primer terme, que té tot l'aspecte d'un castell fort.

Aquesta ciutat tingué antigament una certa importancia, que
lia decaigut molt en nostres dies. L'agricultura es quasi la seva
única font de riquesa. 1-Iistoricament havia pertangut, junt ab
Zamora, a la princesa D.° Urraca de Castella.

El ferro-carril dóna la volta a la població descrivint varies cur-
ves, fins a arribar al riu. que atravessa per medi del grandiós pont
internacional, de 333 metres, format de dues plataformes, destinada
la superior a la via, y l'inferior a la carretera y peatons. La divisoria
dels dos estats passa pel mig del pont; trobant-se a l'altra ribera,

y situada en un puig, Valença do Miño, plaça forta portuguesa.
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El trajecte de tren desde Tus' a Orense, llarg d'uns Ioo kilo-
metres, va seguint quasi sempre -1 curs del riu Aliño, que troba a
Caldelas. Aquesta població es notable per sa hermosa situació a la
vora del riu, dominant-se desde ella una gran extensió del territori
portuguès, an el que poden efectuar-se excursions molt interessants.
Compta ab riquíssimes aigües minerals clorurato-sòdiques y sulfu-

roses, a més d'un
manantial azoat.
L'establiment es-
tà molt ben ins-
talat, y a l'estiu
hi concorre una
nombrosa colo-
nia de banyistes.

A l'altra banda
del riu, y en ter-
ritori portuguès,
s'aixeca Una vella
torra quadrada,
dita de la Pela,
que es força inte-
ressa n t.

Seguint el ca-
mí, se troba la
població de Sal-

PONT INTERNACIONAL SOBRE 'L MINO-Tui'	 ^'atierra, antiga
plaça forta, avui
espan yola, havent

pertangut en altre temps a Portugal. Està tota voltada de muralles,
ab la particularitat que totes les defenses vénen dirigides cap a
Espanya.. Ha perdut actualment tota importancia estratègica,
havent sigut abandonats els forts, dels quals s'han apoderat les
eures, que revesteixen totalment les mig arruinades muralles. Té
molta fama '1 vi que • s cull en aquesta encontrada, nomenat vino
del condado.

La via continúa a bona alçada seguint els revolts del riu, arri
-bant a Rivadavia, una de les viles més importants de Galicia, encla-

vada en una gorja que formen les dues montanves de Santo Do-
mingo y Santa María. Els vins que s'hi fan, nomenats del Rivero.
són també molt apreciats, datant llur fama dels temps dels romans.
La vila bé me Treiz una visita, puix són molt curioses les. antigues
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cases que compta, a més de les ruïnes d'un antic castell dels
contes de Rivadavia.

S'arriba per fi a l'última estació del trajecte, Orense, capital de
la provincia del seu nom, comptant uns 25,000 habitants. HI ha la
dita popular de que Orense té tres coses que nos troben en lloc
més d'Espanya: el Sant Crist, el pont y Las Burgas. El Sant Crist

PòRTiC DEL PARAÍSO: CATEDRAL D'ORENSE

havia pertangut a la vila de Finisterre, en el cap del mateix nom,
havent sigut transportat a son actual lloc en 1 333, y col • locat en una
capella de la catedral, ont es objecte de gran veneració. La capella,
d'un barroc exagerat y tota daurada, està revestida de presentalles.
Las Burgas són unes fonts d'aigua calenta a 68', que la gent apro-
fi ta pera usos domèstics, puix no tenen cap mineralització sensible.
El pont sobre • 1 Miño, d'una llargada de 370 metres, es una cons

-trucció de ben enteses proporcions y digna de ser vista. Apart
d'això poques curiositats més té Orense, sent lo més notable, com
edificis, la catedral, construïda en 1220, havent posteriorment
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sofert moltes restauracions en els segles XVI v XVII. Els portals N.
v S. són molt interessants. El pòrtic dit del Paraíso recorda • 1 de la
Gloria, de Santiago, però més pobre d'ornamentació, no tenint
de molt la grandiositat d'aquell. L'interior de la catedral està
format per tres naus, remarcant-s'hi la cúpula, que data del
selle XV, y l'altar major, tancat per una reixa plateresca y, ab tus
retaule gòtic molt notable.

Són molt pintorescs els voltants de la població, que compta,
ademés, ab un bonic passeig, en el qual s'aixeca 1'estatua de la
Concepció Arenal.

Al cap de poca estona de sortir d'Orense -s troba l'aiguabarreig
del Sil ab el Miño, molt més cabalós el primer que • 1 segon. Després
de barrejar-se conserven el nom de 11liño fins a llur desembocadura
en l'Atlàntic. Com comentari d'aquesta anomalía, diu un adagi de
la terra que «el Sil Ilei'a el agua, y el Miño la fama».

Segueix, la via, un trot de la vall del Sil, entrant més tard a la
del Cabe per un estret congost; arribant, per fi, a la plata de
Monforte, ont se torna a agafar la linia general del Nord.

Comptant ab els pocs datos recullits a corre-cuita durant els
meus viatges per Galicia, he procurat donar una idea d'atluell
hermós país. Migrada haurà resultat la ressenya, per lo que jo
desitjaria, y ademés incompleta, ja que hi manquen importantíssi-
mes comarques que no he tingut lloc de visitar encara, perq que
recorreré, si Déu vol, en pròxims viatges, y podran ser objecte, en
llur dia, de més completes descripcions.

Y, havent-me ocupat del país, just es que digui quelcom dels
seus habitants. Se té, en general, y sobretot pel vulgus, una idea
molt equivocada del carácter gallec. An aquest mal -entès ha con-
tribuït, sens dubte, d'una manera principalíssima, la pruïja que han
demostrat sempre • ls autors dramàtics castellans d'introduir en
llurs produccions tipos gallecs ridiculitzats, parlant xampurrejat y
representant el paper de tonto. L'efecte còmic es segur davant de
l'incultura dominant a la majoría dels públics; y els autors, en ge

-neral, volen assegurar-se I'exit àdhuc falsejant la veritat y injuriant
tot un poble. Això ha fet que, al parlar dels gallecs, molts ja escla-
feixin la rialla; rialla que, si no fos inconscient, tindria molt d'es-
túpida. Y aquest es el prisma pel que la majoria d'Espanya ha vist
Galicia.

Deixant apart que no es pas ridiculitzant-se • ls uns als altres
com els pobles s'arriben a estimar y compenetrar-se, res hi ha tant
distanciat de la veritable característica del poble gallec com aquesta
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barroera pintura teatral. El gallec es humil, bondadós y servicial,
sí; però es, al mateix temps, emprenedor, actiu, econòmic, intel . li-
vent )' llest pera '1 negoci com cap altre. Un exemple vui citar que,
encara que vulgar, confirma ab eloqüencia lo que deixo apuntat.
A cap deis molts y importants mercats de bestiar que se celebren a
Galicia, no hi ha un gitano que s'atreveixi a posar-hi 'ls peus, puix
cada vegada que han intentat ficar-s'hi ha sigut en perjudici llur,
convertint -se d'enganyadors en enganyats.

En el terreny literari, artístic v científic, molts noms podrien
esmentar-se que provarien l'alta intel'lectualitat del poble gallec.
Anomenem tant sols el de la Concepció Arenal, en Curro Enrí-
quez, la Rosalía de Castro, en Montes, la Pardo Bazan y el
P. Feijoo.

Llàstima que'1s governs centrals, que tant s'han ocupat de
Galicia pera satisfer Llurs ambicions polítiques, no ho hagin fet
aixís mateix pera protegir y desenrotllar les abundoses fonts de
riquesa natural ab que compta aquella privilegiada terra; que, si
aixís fos, ja desde molt temps ocuparia Galicia, dintre de la Penín-
sula. un deis primers Llocs, que de dret li pertoca.

FRANcIsco BLANCH Y SINTAS
Clixés de l'autor.

ULISSES Y POLIFEM2 EN LA RONDALLÍSTICA CATALANA
( Acabament)

D EIXANT estar detalls no substancials, tenim en els anteriors
relats: un gegant d'instints perversos, de força descomunal,

cíclop, es a dir, ab un sol ull al mig del front, que feia de pastor y
vivia dels ramats de bèns que posseïa, que's troba en presencia d'un
foraster a qui mira ab recel y la vida del qual perilla imminentment,
de lo que ell se lliura mercès a l'astucia que té d'esclafar-li l'ull y
d'arrapar -se a la panxa d'un dels bèns, perquè '1 gegant, boi cego,
tement que'I Foraster se li escapés, anava palpant el cap de tots els
del ramat a mida que anaven sortint.

L'identitat, doncs, no pot ser més absoluta, y semblaria talment
que s'ha destacat aquest episodi de L'Odissea si no's cregués que
Homer, quan la va compondre, va anar ordenant tot lo que corria
en boca del poble respecte als déus y héroes semidéus referents a

14
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la guerra de Troia y al retorn d'Ulisses. Nos tracta, per lo mateix,
d'una invenció d'Homer, sinó d'un de tants materials que li varen
servir pera • 1 seu poema, ordenant -los y embellint-los com era con-
següent en l'obra d'un poeta, y poeta gros com en son genre no
n'ha tingut potser cap més ]'humanitat.

Estem en presencia, per lo tant, d'una faula divinal del genti-
lisme, tinguda allavores per molt certa, referent a la creença en els
cíclops, de ]a qual no podem dubtar-ne, perquè bones proves han
quedat de llur culte.

Fins les diferencies que evidentment se troben en altres ver-
sions, proven la supervivencia del mito; perquè, el cas aquest
d'Ulisses y Polifem, no l'hem anotat solament en la rondalla que
acabem de donar a conèixer, sinó en altres també, adulterades y
capgirades, però conservant l'essencia de la narració. Vegi -s ]a
següent, perexemple:

EL PASTORET

«Una vegada hi havia un gegant cego que vivia en un castell
molt gran y molt guapo, y no hi havia volgut deixar entrar a
ningú.

Aquest gegant tenia molts pastors que li guardaven el bestiar,
y entre ells n'hi havia un de xic, que era molt buit, molt guit, y un
dia va voler entrar a] castell.

D'entrar no costava gaire, però lo que costava era sortir-ne;
perquè • 1 gegant a la nit feia entrar tot el seu bestiar sense comptar
quants n'hi havia, y al ser al sent-demà matí s'aixancarrava davant
d'una portella petita del castell, y feia passar tot el bestiar per entre
mig de les carnes, y ab la mà • ls tocava y anava comptant, y els cinc
últims se • ls quedava pera menjar aquell dia. Quan anaven pas

-sant, anava dient: « Passa, tu que portes llana; passa, tu que llana
portes.» Y si algú que no fos bestiar volia passar, llavors deixava
quatre bèns y es menjava la persona. Y veus-aquí que] pastoret va
tafanejar tot el castell, y després els mal-de -caps eren pera sortir -
ne. Com t'ho faras? Com t'ho deixaras de fer? Rumia que rumia-
ras, va anar al corral y ab un ganivetes que portava va espatllar un
corder y es va posar la pell, y, aixís, al ser al sent-demà matí, va
caminar a rocegons, y el gegant se va creure que era un corder y
va poder passar sense que] gegant se • l mengés.»

Aquesta es curiosíssima, no precisament pels vestigis mitolò.
gics que contingui referents al cas, sinó per ser una rondalla que
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s'aplica, en circumstancies molt especials, a Camarassa, ont la
varem recullin, y en altres pobles de la provincia de Lleida.

Es una rondalla que-s conta als xicots quan se-ls creu ab prou
seny pera dur ganivetet, que es el primer pas en la consideració
d'home; y moltes vegades, pera arribar a tal distinció, cal la pro-
testa del noi, que, jutjant-se ell ab prou seny pera dur a sobre l'eina
desitjada, es ell qui conta la rondalla ab enteresa als seus pares, pera
convence -Is de que poden fiar-l'hi.

Ve a ser una ceremonia casolana conservant certa relació ab
l'acte solemne d'armar cavaller, o cosa per l'estil, en que, abans
d'entregar l'arma, se • ls feien les reflexions oportunes a fi de que•n
fessin bon ús. Tal volta, a les intel:ligencies massa joves, una serie
de consideracions morals respecte al perill de portar armes blan-
ques no • ls feriria tant al viu conc el cas realment meravellós d'un
bailet que pot escapar-se, y fins vèncer un gegant horrorós, forçut
y temible, ab l'ajuda d'un ganivet petit, que, si usualment sois ser-
veix pera coses petites y insignificants, pot donar-se • 1 cas de que
se • l pugui utilitzar pera grans empreses. Creiem que aquest sol fet
bastarà pera concedir un interès marcat a la nostra rondalla, que
té, doncs, senyalada una utilitat especial en una circumstancia
determinada, com passa ab moltes cançons.

I-li lia una altra rondalla, que hem sentit contar a Girona,
segons la qual es una noia, en lloc d'un noi, qui entra a dins del
castell; y, pera fer cego al gegant, se val de penjar al sostre del
seu quarto una pedra lligada ab una corriola, y, quan dorm, deixa
anar la corda que tenia lligada, y la pedra cau esclaí'ant l'ull del
¡egant; y allavores se posa una pell de bè que estava penjada al
corral, que era deis bèns que • s menjava • 1 gegant, v aixís pot
sortir.

No la transcrivim per extèns perquè va ser-nos contada en
ocasió de no poder-la copiar al peu de la ¡letra; y, per més que
més tard varem anotar-la, pera no alterar en res la narració la
donem extraordinariament condensada a fi de que • s pugui ana-
litzar fent -se càrrec dels elements que hi entren, però no assabo-
rint-la frase per frase y paraula per paraula, com s'ha de fer en
totes les especies de la novelística popular.

En totes les rondalles esmentades se veu indubtablement el
mateix episodi, conservant el gegant cíclop el caràcter deposseidor
de re;nats, que es el que dóna Homer als cíclops en general, fent

-los pastors silicians antropòfegs y ab un ull al front, y no, com va-
ren interpretar mitògrefs posteriors, creient -los auxiliars de Vulcà
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y per lo tant forjadors de metalls, suposant -los les fornals en dife-
rents volcans del Mediterrani, especialment a l'Etna.

Tampoc s'venen les nostres rondalles ab I'identiícació, més
posterior encara, dels cíclops ab els antiquíssims constructors de
muralles ab aquells carreus colossals de Micenes y Tirinte a Grecia
y que podem admirar, a la nostra terra, a Tarragona en una ex-
tensa faixa d'uns 3 kilometres, y en fragments, en alguna altra ban

-da, com a Girona, per exemple.'
Però si, a les rondalles referides, veiem d'una manera indub-

table • 1 mito del cíclops y especialment l'escena d'Ulisses a l'esca
-par-se de ser presa de Polifem, també podem observar-hi un feno-

men no menys curiós: l'eliminació successiva de l'element mito-
lògic, fins a quedar-nos una rondalla, més infantívola si • s vol, ont
s'admira ('astucia del més petit dels tres germans, que sab sortir-se
de les coses més difícils que se li proposen, tornant finalment a la
casa pairal ab el premi de la seva astucia; al revés dels seus dos
germans, el gran y el mitjà, que ben prompte son despatxats per
l'amo a causa de no poder complir ab lo que -ls mana.

Es virtualment la rondalla primera, titulada L'home que lleva-
va la pell de l'esquena, sense Ulisses y Polifem, encara que ab I'in-
tervenció d'un ser fantàstic y de difícil identi fi cació: l'Estela de la

i) Segons la tradició homèrica, els cíclops eren uns pastors habitants de
Trinacria (Sicilia), antropòlegs, d'estatura gegantina, incrèdols y desconeixe-
dors del comerç y de I'indusuia, que sols vivien deis productes deis ramats de
cabres y d'ovelles que tenien. El cèlebre Polifem era fill de Posseidó (Neptú) y
la ninfa Thoosa.

Segons la tradició hesiòdica, els cíclops són titans, filis d'Uranos (Gel)y Ge
(Terra); són els genis del I oc y de les tempestes: y llurs nones de Brontes, Ste-
ropes y Arpes personifiquen el tro, el llampec y els focs elèctrics. Eren auxi-
liars de Teus, pera qui forjaven els llamps y feien els trons; y varen haver de
morir per venjança d'Apol • ló, a causa d'haver fet el llamp que va tocar a As-
clepios (Esculapi).

Tradicions posteriors els feien obrers d'Hepl Tstos (Vulcà), coincidint ab
Homer en donar-los l'illa de Sicilia com lloc de residencia, y ab Hesiode en fer
els llamps y els trons y ser servidors deis déus. De la personificació del llamp
varen passar a ser genis de la metalurgia, y s'indicaven ja diferents noms.

La tradició straboniana Is fixa en set, els fa constructors de les grans obres
fetes de pedres immenses, y els assigna un origen tràcic y I'introdu.ció de les
armes de bronze.

Els comentaris que han fet els crítics foren inacabables: en Boltz veu en els
cíclops els antics silicians, lo mateix que Homer y Tucédides (Die Kyk(open ein
hislorische Volk); altre., hi veuen pobles primitius errants ensenyant l'art de
construir, o la metalurgia; altres, senzillament. sers fabulosos; y, altres, pobles
de pastors molt endarrerits.
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Balar. La versió niés curiosa es inèdita encara, anotada pel cèlebre
folk-lorista Pau Bertran y Bros; rondalla que formarà part del segon
volum de Rondalles catalanes, que • 1 Sr. Miquel y Planas té en pre-
paració.

Està concebuda en aquests termes:

«EN PERE XIC

Una vegada eren tres germans, y el més gran diu:
— Pare, me • n vull anar a un amo.
—Si no fars bondat!
— Sí que • n faré.
— Vés, vés: veiam.
Quan es a casa l'amo, li diu aquest:
— Mira: has d'anar a buscar llenya al bosc ab aquestes du nes

mules, y l'una l'has de fer tornar rient y l'altra ballant.
Arriba de buscar llenya ab les duques mules; y, com que no

va saber complir el manament de l'amo, el despatxa.
Se • n torna a casa seva, y el seu pare li diu :
—Ja t'ho deia, jo, bergant, que no hi faries bondat.
Respon el mitjà:
— Deixeu-m'hi anar a ini, pare, que jo • n faré.
—Sí! tanta • n facas tu com ell. Però vés, vés: veiam.
Encara no feia un dia que era fòra que ja va tornar a casa,

despatxat perquè tampoc va saber fer tornar les mules l'una rient
y l'altra ballant, com volia l'amo.

El seu pare:	 Ah, ;amarús! Ja t • ho deia, també, a tu, que no
lli faries bondat.

Respon el niés xic, que li deien Pere xic. Diu:
— Deixeu m'hi anar a mi, pare. Ja veureu, jo, sin faré de

bondat.
—Vés, ja hi pots anar; però si tornes ten recordaras!
Marxa, cap a casa l'amo, el Pere xic.
L'endemà dematí l'amo • l crida:
- Pere xic!
— Hola, nostre amo.
—Mira: has d'anar a buscar llenya al bosc ab aquestes dugues

neules, y 1' una 1'has de fer tornar rient y l'altra ballant.
—Prou, nostre aneo, prou.
Marxa, y en sent l'hora arriba a casa ab les duques neules car

-regades: talla • 1 llavi de l'una, y ja reia; a l'altra li talla la cama, y
ja ballava. Crida a l'amo:
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— Nostre amo! Mireu les mules: l'una riu y l'altra baila.
Surt l'arno:
— Qué has fet, Pere xic?
—Que us enfadeu, nostre amo?
—No, no, Pere xic: ja està bé.
A l'endemà dernatí li mana:
—Has de tornar a buscar llenya, y has de fer entrar les mules

a l'estable per la finestra.
— Prou, nostre amo, prou.
Torna a arribar a casa ab les mules carregades, les trinxa totes,

y a trocos les tira a l'estable per la finestra. Crida a l'amo:
— Nostre amo! Ja tinc les mules a dintre l'estable.
—No sabs que t'he dit que no les podies entrar pel portal?
- Prou que ho sé, nostre amo: perxò les he entrades per la

finestra.
L'amo que va a l'estable y veu allò.
—Què has fet, Pere xic?
—Que us enfadeu, nostre amo?
— No, Pere xic, no: ja està bé.
L'amo que diu a la mestressa:
—Sabs ont el podrem enviar? (perquè d'aquest xicot no•n

sortiriem). El farem anar a guardar una ramada de porcs cap a
l'Estela de la Balar, que se! menjarà.

Li manen y se n'hi va; y, anant-hi, el Pere xic troba un pastor:
—Ont vas, Pere xic? Prou l'Estela de la Balar set menjarà.
— Prou me • n podrieu'guardar vós, pastor, si-in daven lo que

voldria.
— Demana, Pere xic.
— Deu -me un capdell de fil, un troç de formatge, una perdiu

y un caveguet.
El pastor que li dóna.
l\larxa • 1 Pere xic; y, quan es un troç enllà, sent que • 1 crida

l'Estela de la Balar, que era mig bestia y mig persona. Diu:
—Pere xic: barregem els porcs?
— Barregem.
Y els van barrejar. Diu:
- Pere xic: ara... juguem qui tirarà la pedra més enlaire?
— Juguem.
L'Estela de la Balar que s'arrenca d'una pedra y la tira enlaire.

El Pere xic que s'arrenca de la perdiu de la barjola y també li tira.
Y el Pere xic va guanyar.
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Diu:
- Pere xic: ara juguem qui treurà més aigua de la font.
— Juguem.
L'Estela de la Balar que s'arrenca d'una gran caldera, y l'om-

ple d'aigua y se la carrega al coll. El Pere xic agafa •1 caveguet y
es posa a cavar vora la font pera que l'aigua 'n marxi tota. L'Es-
tela de la Balar Ii diu:

—Pere xic: què fas ara?
Diu:
—Que • t penses que hi vull tornar tantes vegades, a treure

aigua? Jo ab una vegada • n vull sortir.
Vet-aquí que • 1 Pere xic també la va guanyar.
Diu :
— Pere xic: ara... anem a buscar llenya al bosc, a veure quin

farà més?
—Aneni.
L'Estela de la Balar que arrenca una pinaça, y se la carrega al

coll. El Pere xic que s'arrenca -1 capdell del fil y va lligant la
brossa. Diu :

— Pere xic: què fas ara?
—Que • t penses que hi vull tornar moltes vegades, jo, a bus-

car llenya al bosc? Ab una vegada jan vull sortir.
Y ell també va guanyar; com que la brossa tota la va lligar

d'una vegada!
Diu:
— Pere xic; ara... juguem, d'una pedra, quin farà més troços?

— Juguem.
L'Estela de la Balar que arrenca una pedra y en fa molts tro

-ços. El Pere xic se treu el troç de formatge de la barjola y encara
en va fer més.

Eh 1 de totes maneres la va guanyar.
Allavores l'Estela de la Balar que li diu:
—Pere xic: juguem qui menjarà més farinetes, ara?
— Juguem.
Y ell que va y mata un porc, y es fica les estripes a dintre de

la barjola.
Se posen a menjar farinetes; y, l'Estela de la Balar, qui men-

jarà farinetes sinó ella! El Pere xic també; però, el Pere xic, qué

feia!... anar-se ficant les farinetes a dintre de les estripes del porc.
Es clar: l'Estela de la Balar ja n'estava tipa que ell encaran men-
java.
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DIU:

— M 'has guanyat, Pere xic. Ara te n'hauras d'anar al llit, que
jo tinc costum que hi vaig més tard.

Diu:
— Bé, bé.
El Pere xic que se • n va al llit; y, aixís que s'hi anava a ficar,

guaita per sota y t'hi veu un mort. Ell que se'l carrega al coll y el
posa sobre • 1 llit.

Allá a mitja nit (ah!... y ell se va amagar sota • 1 Ilit; me•n
descuidava)... allà a mitja nit l'Estela de la Balar hi puja ab un ta-
llant a la mà, y venta cop de tallant al del llit pensant -se que mita-
va • 1 Pere xic, y d'aquell un altre. Vet-aquí que, a l'endemà dema-
tí, ella que s'adona que no eral Pere xic el que hi havia mort al
llit. Ja • I crida per tot casa:

— Pere xic! Pere xic!
—Sí! Pere xic m'has dit! De bon dematí, que tot just s'hi veia,

ja havia tocat pirandó ab la ramada dels porcs y tot. Quan va ser un
troc enllà, el Pere xic va trobar un pastor. Diu:

— Pastor; me voleu deixar un ganivet, que m trauré les estri-
pes pera anar niés lleuger?

Diu:
— Prou.
Y ell que va, y es treu les estripes de la barjola, y farinetes y tot

les llença per allà terra.
Mentrestant, l'Estela de la Balar, com que no • 1 trobava en tot

casa, el Pere xic, ni • ls porcs tampoc, ja s'ho va pensar, que havia
fugit, y li pega al darrera. Corre que correràs, troba aquell mateix
pastor. Diu:

—IIeu vist un noi ab una ramada de porcs?
— Sí: aquí baix n'he trobat un que m'ha dit si li volia deixar

el ganivet, que • s trauria les estripes pera anar niés lleuger.
—Ai! vet-aquí perquè n'he trobades unes ab farinetes y tot,

que ahir vespre • n vam menjar. Me • 1 voleu deixar a mi, el ganivet?
— Prou.
Y ella que va y es treu les seves estripes, y va quedar morta.
Y el Pere xic encara marxa ab els porcs.
Vet-aquí que, quan arriba a vora casa l'amo, troba un camp

molt tou, y allí mateix troba un home que li diu:
— Pere xic: te vols vendre • ls porcs?
—Prou; però... un tracte: que vull les cues de tots y . la truja

seca.
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S'embutxaca • ls diners, y planta totes les cues en aquell camp
y colga la truja seca. Llavores crida:

— Nostre amo: correu, que-ls porcs se m'han ensorrat!
L'amo que hi va ab una fanga y un rasclet, y es posa a arren-

car porcs; però no més li seguien les cues.
El Pere xic diu:
—Veiam si seguirà aqueix que hi ha aquí.
Pega estirada, y arrenca la truja seca. Y l'arno que diu:
—Tots estaven grassos aixís?
Diu:
—Oh! Encara, aquesta truja, era la que n'estava més!
Diu:
— Doncs encara nom pagarien el treball d'arrencar-los.
Ell que l'amo marxa, y el Pere xic també, cap a casa.
Arribant a casa, l'amo que diu a la mestressa:
—Noia: d'aquest xicot non podrem sortir. Mai diries què

Hauries de fer? Demà dematí hauries d'anar al cap del serrat a fer
de cucut: ten portes l'escopeta, y veies sil podras matar.

L'endemà dematí, crida al Pere xic, l'amo:
— Pere xic: vés a agafar el cucut, que ja canta.
— Prou, nostre amo. Tant mateix canta dematí!
Ell que hi marxa ab l'escopeta y mata la mestressa.
Torna a casa:
— Nostre amo! Ja he mort el cucut.
—Ai, brètol, que era la meya dòna!
—Ah! La vostra dòna feia de cucut?
Diu:
—Té: aquí tens la soldada del temps que has estat a casa y ves-

ten desseguida.
EI Pere xic que marxa y arriba a casa • 1 seu pare tot content y

alegre. Li diu:
—Pare! Mireu si n'he feta, jo, de bondat! Mireu quina bossa

de diners que porto!
Y allavores, el seu pare, tot satisfet, diu:
— Vaja! ara sí que veig que • 1 més petit es el que ha com-

plert.»

Aquesta rondalla, sens dubte està faltada d'un element que li
treu bona part de gracia; aixís es que, quan en Pere xic torna ab les
dugues mules, l'una ab el llavi tallat y l'altra ab la pota tallada tam-
bé, l'amo no pot menys de quedar-se sorprès per l' astucia del xicot

5
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y no pot dissimular l'enuig. Per això, al preguntar-li • 1 protago-
nista:

— Que us enfadeu, nostre amo?
no resulta llegitimat que ell desseguida li respongui:

—No, no, Pere xic: ja està bé.
La mateixa pregunta, y la resposta amatent den Pere xic, se fa

cada vegada que aquest compleix els manaments extranys y enig-
màtics de l'amo; però no se • n dedueix la causa pels comerços de
la rondalla, y desde • 1 moment s'endevina que ha de formar
part del tracte de lloga, havent de ser una condició per abdugues
parts; o, si no, no tindria interés l'arno en fer veure que no està
enfadat. Aixís se veu ben ciar a les variants A y B d'En Pere xic,
titulades En Perel y Les tres pells de l'esquena, que formen part del
mateix volum y que no cal copiar. A l'última de les mencionades,
l'amo, al llogar el xicot, diu:

«—Ja • t llogaré, però t'haig de fer condicions.
— Digueu quines condicions voleu.
— Mira: en aquesta casa nos pot enfadar ningú: an el primer

que s'enfada, siga amo, siga moço, se li lleva la pell de l'esquena,»
Repassant la rondallística extrangera • s troba aquest incident

moltes vegades repetit, y gairebé sempre la condició que ha de ser
observada per abdugues parts es de no enfadar-se, baix pena de per-
dre la pell de l'esquena (segons una rondalla bretona), de ser escor-
xat viu (rondalla italiana), de perdre • 1 nas (rondalla morava), de
perdre una orella (rondalla picarda), o totes dugues, com en moltes
rondalles (alemanya, corsa, tirolesa, etc.); de trencar-li • ls ronyons
(rondalla lorenesa), y altres càstics per l'estil. Les feines manades
són diferents en les varies rondallístiques; però sol subsistir la
manya d'enterrar les cues de porc, incident que • s troba també a
moltes altres rondalles, en que • s tracta de fer veure • Is aixeriviments
d'un que la sab molt llarga y se surt de tot.

Les variants, segons l'última rondalla, són nombroses; però
no passa lo mateix ab les primeres, y sois hem sabut trobar una
pariona en Lu Mun:acheddu, de Sicilia, anotat pel cèlebre tolk-lo-
rista Josep Pitré, perd que està molt lluny de tenir la semblança ab
l'episodi descrit d'Ulisses y Polifem, ab tot y que l'escena passa a
Sicilia mateix a Trapani, patria suposada deis cíclops.

Ab dir que a la rondalla nos tracta d'un cíclop, sinó d'un
dimoni ab dos ulls, ja n'hi ha prou pera demostrar que la nostra
està més conforme ab la tradició homèrica.

No cal pas continuar el coteig ab altres rondalles catalanes y
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de fòra de casa: tot lo principal que • ns proposavem dir ho hem fet
constar ja, y podem resumir el nostre treballet en els conceptes se-
güents:

i. r La rondallística catalana, rica com la que més ho sigui
d'Europa, presenta nombrosos vestigis de la mitología clàssica, un
dels incidents de la qual es l'esmentat d'Ulisses y Polifem.

2.- Aquestes deixes de la mitología, encara que tinguin gran
analogía ab lo contat pels poetes grecs y llatins, no s'han de consi-
derar llegades per elis, es a dir, producte de llur imaginació, sinó
derivades directament de cultes remotíssims.

3 . rr Anant aplegant les variants d'un mateix terna, pot arribar-
se a estudiar l'evolució successiva de cada tipo de rondalla, que en
molts casos tendeix a anar eliminant certs elements al cap de molts
segles de caiguts en desús els mitos divinals del paganisme.

Ni les nostres forces, ben reduïdes, ni • l poc cabal rondallístic
publicat, ens permetria anar més enllà en les deduccions; creient,
no obstant, que elles són prou expressives pera fer veure l'impor-
tancia que té l'estudi de semblant materia, y la necessitat d'anotar
y donar a conèixer totes les rondalles catalanes que • s pugui y llurs
variants, deixades córrer per molts que creuen que tenint una ron-
dalla tipo ja n'lii ha prou.

MERC& VENTOSA

EN JOSEP MASÓ Y GOULA

L za del prop-passat Març va morir, als 33 anys d'edat, el nostre
E bon company Josep Masó y Goula, un dels socis més entu-

siastes y treballadors del CENTRE. No cal més que la
«Crònica» del BUTLLETÍ, durant aquests últims anys, pera veure les
moltes vetllades que havia donat juntament ab la seva espo-
sa, D .  Maria Vila, distingida professora de cant, y diferents confe-
renciants. Tothom que • 1 reclamava • 1 tenia al sea costat sense
fer-se pregar gens.

Era músic per temperament; y, si la sort l'hagués afavorit una
mica desde un bell començament, sa poderosa voluntat l'hauria
portat molt lluny, en benefici de la nostra música popular, de la que
era un devot admirador. Però la lluita per la vida sol ser fatal an
els sers temorosos, d'excessiva bona fe y mancats de pretensions,
com era l'amic Masó.
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L'art l'empenyia per un cantó, y la cruesa de la realitat per un
altre. El compondre, tocar el piano, donar lliçons de música, fins
dirigir alguna modesta companyía lírica, no li solidaven pas la
posició, y va haver de deixar les partitures pels llibres de L'èu y Ha-

ver, destinant totes, absolutament totes les hores que Ii quedaven
lliures, al consol del
seu esperit, que era
la música, y especial-
mcnt la popular.

La tasca que ha-
vía realitzat en pocs
anys, era grossa, sen-
se que fos pregonada
a sò de trompetes.

Ell va fer conèixer
per molts endrets de
Catalunya les belle-
ses de nostres can-
cons, donant con-
c er ts y conferencies,
pera així desvetllar
el poble, invitant -lo
a que recullís lo que

;r J estava menaÇat d'i m-
minent perdua. Y,

.,	 ab una constancia
>Y ^~	 sols comparable a 1a

del gran Milà y Fon -
tanals, feia per les

tonades lo que l'eximi literat per les lletres. Aixís ell ha salvat de
l'oblit etern centenars y més centenars de cançons, que havien de
constituir en bona part l'obra, que fa temps tinc projectada, del
Cançoner popular catalò, y que, a no mitjançar circumstancies ini-
previstes, durem a terme uns quants aficionats que constituim la
Secció Folk-lòrica.

La mort del bon Masó es el primer obstacle seriós que se -ns
presenta, perquè es molt difícil que torni a sortir un músic de la
seva bona voluntat y abnegació.

Aquestes notes, fetes a corre-cuita, quan encara l'amic està de
cos present, no són ni volen ser una silueta biogràfica: pera això
caldria tenir en compte la seva obra musical, continguda en diver-
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ses composicions religioses y profanes, l'última de les quals recordo
ser l'obra lírica El fossar de Sau (de la qual el conegut poeta Bus-
quets y Punset va fer la lletra); en l'orfeó del «Foment Regional»
de La Sagrera, que ell va fundar; en sa tasca docent a dins de la
«Schola Orpheònica», de la que era subdirector; y en l'estudi mu-
sical d'El ball de les gitanes en el Vallès, que va escriure en colabo-
ració ab en J. Maspons y Camarasa.

Soc incompetent pera apreciar sa vàlua musical; però sí puc
assegurar que, per ses bellissimes condicions de caràcter, deixa un
buid entre sos nombrosos amics, y el folk-lore català perd ab ell un
dels més ferms puntals, tal volta insubstituible.

Si • 1 dol sincer d'altri podia minvar la pena deis propris, a sa
desconortada familia li constaria segurament la part que hi prenen
cis bons am íes, y en especial el CENTRE EXCURSIONISTA DE CATA-

LUNYA.

ROSSEND SERRA Y PAGÈS

Trldlie,ioiis sobre 11 eaigú(la (Tel eoint<lt eatal^i de Salona

P ER espai de mig segle, la reial linfa bastarda dels Frederics
d'Aragó fou la vertadera mestressa dels destins dels catalans

a Grecia, an els quals donà tres vicaris o governants. Ella constituí
ademés, en la montanyenca Focida, ab el nom de cornut de Salona
(qual capital era l'actual Amfissa, anomenada la Sola pels nostres
compatriotes), un domini feudal, que fou el més important deis
ducats y l'últim refugi a Grecia de la dominació catalana, que
perllongà allí sa existencia ¡iris a l'any 1394, o sigui fins a la con-
questa dels turcs.

En Lluís Frederic d'Aragó, el darrer comte català de Salona,
era nét del famós conqueridor de Neopatria, el primer y més
ilustre capdill de la Companyia catalana a Grecia. En Lluís Fre-

deri c heretà • 1 valor del seu avi, Alfons Frederic; y, a no haver
mort en el ple de sa vida, tal vegada hauria salvat als catalans de
Grecia de caure sota • 1 domini deis florentins, y després dels turcs,
com els havia lliurat del poder dels navarrencs. Fou vertaderament
el darrer rebrot de la niçaga deis conqueridors. Els seus dominis
s'extenien en 1380, no sols al comtat de Salona, que comprenia la
Focida y alguns castells del ducat de Neopatria, sinó a l'illa d'Egina
en Grecia, y a les de Malta y Goy (Gozzo) al sur d'ltalia.
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Menor encara, heretà en 1366 an e] seu pare, en Jaume Frede-
ric d'Aragó, en el comtat de Salona y demés possessions dels seus
avant - passats; y, molt jove també, degué casar-se ab la despina o

princesa Helena Cantacuzeno, néta del famós emperador de Bisanci
y savi historiador Joan Cantacuzeno. Peis volts del 1370 tingué
d'ella una filla, María Frederic, únic fruit dei seu matrimoni, que
havia d'esser la darrera senyora catalana de Salona. Per desgracia,
aquest valerós capdill català, com deiem suara, morí en sa edat
madura, en l'estiu de 1382, poc temps després d'haver partit de
Grecia • 1 vescomte de Rocaberti, an el qual tant va ajudar a recon-
querir aquells allunyats dominis del casal d'Aragó.

María Frederic degué enser una donzella de gentil hermosura,
si hem de creure un cronista grec; y així además ho dóna a com

-pendre la requesta de pretendents a la seva mà que tingué en sa
curta jovenesa. Aquesta hermosura y 1'impudicia de sa mare foren
la causa indirecta de la caiguda del domini català en la Grecia
occidental. Una fou l'Helena que concità •]s rigors de la guerra
contra la seva patria; l'altra, com nova Cava, provocà ab ses livian-
dats la traició d'un prelat, que, repetint l'exemple de D. Opas, obrí
an els turcs el camí de la seva terra. La llegenda y la tradició han
rodejat els darrers dies de l'existencia de les duques princeses,
fent -les víctimes o heroïnes de tristíssims drames d'amor, que om

-pliren de sang la caiguda de l'esplèndid castell dels Stromonceurt
y dels Frederics d'Aragó.

A 1'aneionar se • is ducats d'Atenes y Neopatria a la Corona
d'Aragó, comprengué • 1 rei Pere • 1 Cerimoniós la conveniencia d'em-
peltar el més ferm puntal d'aquells dominis, el comtat de Salona,
ab una de les principals families senyorials de Catalunya; y a
l'efecte destinà la pubilla, María Frederic, al 611 del vescomte de
Rocaberti, que llavors enviava a governar els ducats catalans, que•s
trobaven en gran perill. D'aquesta unió n'esperava • 1 rei tot el seu
remei y defensa. Emperò, per les moltes complicacions polítiques
que sobrevingueren, y per Haver caigut de la gracia reial el de
Rocaberti, aquell projectat matrimoni no passà avant. A les darre-
ries de 1384, la més espantosa anarquía s'havia fet mestressa dels
dominis catalans de Grecia, que caminaven rapidament a la llur
perdició. En aquestes circumstancies, el florentí Nerio Acciajuoli.
(Micer Rayner, que li deien els catalans), senyor de Corent y
futur conquistador d'Atenes, que desde l'istme grec veia ab ,oil; la
disolució de l'estat veí, cregué que era l'ocasió més propicia pera
apoderar-se d'ell per la força de les armes o per la de les intrigues.
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A l'efecte demanà la mà de la jove comtesa, promesa abans al
donzell Rocaberti, peral seu cunyat Pere Sarracino del Negrepont,
que pertanyia a una de les principals families d'aquella illa. Ab
aquest matrimoni iniciava l'astutNerio la serie de polítiques aliances
que més endavant havien d'assegurar-li la seva dominació sobre •ls

VISTA GENERAL DE LA CIUTAT Y CASTELL D ' AMFISSA (SALONA)

ducats d'Atenes y Neopatria, deis quals acabà per expulsar els cata-
laus. La comtesa viuda, en les venes de la qual corría la sang impe-
rial dels Cantacuzenos, repel•lí ab despreci la proposta de l'antic
mercader de Florença; y, pera cercar un apoi en contra d'ell, pro-
meté sa filla a un petit príncep servi de la Thessalia, l'Esteve Dukas
Chlapenos, senyor de Farsalos y Domokos, ciutats abans conquis-
tades pels mateixos avant-passats de la comtesa María. El rei d'Ara-

n tingué un disgust, y la comtesa mare s'excusà ab les necessitats
polítiques y l'abandonament en que l'havia deixada. La nova
aliança matrimonial excità a la vegada ('indignació dels súbdits
grecs y catalans del comtat, y la den Rayner Acciajuoli, que
invadí ab bàndols soldats el ducat d'Atenes en la primavera de
l'any 1385, començant aquella porfiada guerra de conquesta que no
deixà de mà fins a apoderar-se de la ciutat de Pendes, el 2 de Maig
de 1388.
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Les guerres y complicacions polítiques impediren també • 1 ma
-trimoni ab el príncep servi; y en 1387 se tornà a insistir, pel nostre

rei Joan I, en les antigues esposalles ab en Bernadic de Rocaberti, que
foren definitivament abandonades, per causes desconegudes. L'Hele-
na Cantacuzeno cercà llavors un nou puntal pera • ls seus menaÇats
dominis en I'il • lustre casa dels Moncada de Sicilia; y, a l'efecte,
en les darreríes del mateix any 1387, noves tinences de matrimoni •s
fermaren entre la seva filla yen Mateu de Moncada, fill den Guillem
Ramon, comte d'Agosta, que jugà un paper tant important en els
afers polítics d'aquella illa. Més aquell matrimoni fou tant poc
sortós com els anteriors. En 1390, el rei Joan 1, que per ell s'inte-
ressava, se planyia a la seva cosina Helena de que, aixís per raó de
les guerres que eren en aquelles partides com per altres impedi-
ments, no hagués pogut venir a deguda perfecció.

La comtesa viuda sembla haver estat dòna d'excepcionals dots
d'energía, y digna d'haver viscut en temps menys fatals. Els nostres
reis Pere II1 y Joan I sostingueren ab ella freqüent corresponden-
cia, part de la qual s'ha salvat, per fortuna, en els registres de la
nostra cancillería; y el segon, en particular, no sols respectà en
ella la gran sO7ng de l'imperi de que davallava, sinó que també tingué
en gran apreci la seva saviesa e proesa. N'es una prova palesa,
d'aquesta confiança en el seu valor, el que posés en les seves mans
la guarda y possessió de 1'Acròpolis d'Atenes en 1388, quan tenia
aquesta fortalesa fortament assetjada l'abans nomenat Nerio Accia-
juoli, y que lo mateix fes en 1390 ab el castell de Neopatria. No
obstant, aquesta dòna superior no sapigué dominar les seves
passions, y per elles oblidà tots els seus devers de mare y de
princesa.

A. RUBIÓ Y LLUCH
(Acabará)

NOTES

El Quart Concurs Internacional de Ski, als Pireneus. —Va
celebrar-se, com ja teníem anunciat, a Cauterets y l[aux-Bonnes, durant els
dies 22 a 28 de Janer; no havent-ne parlat en números anteriors per manca
d'espai. Va veure-s força concorregut, regnant durant aquells dies molta
animació en aquelles xamoses poblacions pirenenques escullides aquest
any pel «Club Alpí Francès» pera celebrar-hi aquelles atraients festes, que
pogueren efectuar-se, quan ja • s temia per llur èxit, mercès a les grans neva-
des caigudes pocs dies abans.
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Durant el Concurs se feren bones y interessants curses, distingint-se

com sempre • Is noruegs, l'equip militar dels quals féu la cursa dels i8 kilo-

metres en t h. 47'3o". Acabaren les festes y actes ab una cursa de bobsleighs

a Cauterets y ab un aplec sportiu a Payole, tal com s'havia anunciat.

Congrés Pireneïsta a Bordeus. Organitzat per la Federació de

Societats Pirene'istes, dèu haver tingut lloc a Bordeus durant eis dies 20 y

•>t d'aquest mes de Març. Fn ell s'havia de tractar, com a punts més impor-

tants: el designar lloc de la vinent reunió, la creació d'un periòdic sobre

sports d'hivern, y la revisió dels Estatuts de la Federació, a més del despaig

deis assumptes ordinaris. També • s dèu haver reunit la Comissió de Topo-

nimia y Topografía pirenenca.

Ab aquest motiu bi havien anunciades a Bordeus diferents festes y

actes oficials: recepcions, conferencies, banquet, representacions teatrals,

visita als monuments de la ciutat, excursions pel Garona ya Arcachon, y una

exposició de fotografíes dels Pireneus, organitzada per la Secció del Sud-

Oest del «C. A. F.» Havent-se anunciat per aqueixos mateixos dies el nos-

tre Concurs de Luges Y Skis, y ('inauguració del refugi de La Castanya, no va

poder organitzar-se cap excursió oficial a Bordeus pera assistir a dit Congrés

de la Federació de Societats Pireneïstes, de la que forma part el nostre

CENTRE EXCURSIONISTA. De totes maneres, en un deis vinents números

donarem compte de dites reunions.

Noves travessies dels Alps. —El dia 16, el tinent Helthoff, ab un

company seu, va aixecar-se a Saint Aloritz ab el globo Bei-lin, a fi d'atra-

vessar eis Alps per la regió de Bernina. Aixís ho va realitzar, davallant a

uns t5 kilometres de Milà després d'haver arribat a 4,600 metres d'altitut y

a 36 0 sota zero de temperatura. Bona travessía.

Actualment hi ha en projecte la construcció d'un funicular aeri a

l'Agulla du Midi (3,840 metres) desde Pélerins, que està a uns 1,o5o metres,

per l'estil de l'ideat desde Grindelwald al Wetterhorn. Havent-hi ja la cor

-responent concessió y fondos necessaris, s'han començat les obres de la pri-

mera secció, que arribarà als 2,400 metres, y que • s creu podrà inaugurar-se

durant l'any de iyt i, tardant-se uns quatre anys pera construir la segona y

darrera secció. An aquest pas y per aquests medis aviat serà excessivament

avinent el fer ascencions alpines. Els aficionats a les emocions montanyen-

ques hauran de venir al Pireneu.

Nous medis de locomoció per la neu. — Ab l'afició a les excur-

sions y sports d'hivern van augmentant les facilitats pera poder dedicar-se

als mateixos y les aplicacions que d'ells se fan. Fa pocs dies que a Stockolm

va organitzar-se una cursa d'automòbils, convenientment equipats, per sobre

una pista glaçada; y, com si això no fos prou, aquí va la nova de dos nous

medis, ja ben perfeccionats, pera fer comodament excursions en pie hivern

per països nevats, deixant enrera -ls antiquats trineus, usats fins avui. El

16
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tinent de La Besse ha presentat al concurs del «T. C. F.», a Gerardmer, un
cotxe-automòbil-trineu ab un motor de 20 H. P.; y el capità Sauvin, de la
Companyía ciclista del Quart batalló de Caçadors de Saint-Nicolas du Port,

un veloski. Un v altre aparell serveixen practicament pera estiu y Hivern,

sens més que una senzilla modificació, que pot fer-se en menys de mitja

hora y portant-se ells mateixos el servei de recambis.

Nova guia pirenenca. — LI nostre infadigable president, D. César
A. Torras, que tants serveis té portats a ¡'obra de l'excursionisme, ha terme

-nat ja • l volum VI del seu Pireneu Català, dedicat a «La comarca d'Olot»,

que s'ha posat a la venda v del que parlarem més endavant ab la deguda

extensió.

El «Centre Excursionista del Vallès» a Barcelona.— El dia 6,
aquest «Centre», va fer alt ra de ses visites oficials a nostra capital pera conèi-
xer y estudiar els moderns monuments de la ciutat. En aquesta primera
visita de la tanda que an aquest fi té organitzada, va visitar-se • 1 palau de
('Audiencia o de Justicia, l'Universitat y l'hospital de Sant Pau. Els nostres

companvv s de Sabadell, entre • ls que anava un bon nombre de senyores,

varen ser acompanyats, durant llur estada a Barcelona, per una representa-
ció del nostre CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA.

CRÒNICA DEI, (NTRE
MARÇ DE 1910

SOCIS ENTRATS DURANT EL t. r TRIIMESTRE D'AQUEST ANY

Residents: Joaquim Elias Juncosa. - Emili Juncadella y Vidal. — An-
toni Suqué y Sucona. — Antoni Cot Pancas. — Antoni Camprubí y Boratau.
—Josep IBI." Alumbró y Rocabert. —Josep Carreras Biavna. —Jaume IMillet.
—Josep Puig y Boada. — Vicèns Bosch y Costa. — Antoni Joan y Rovira. —

Josep Reynoso. — Venceslau Casado y Valls. — Josep Martino Arroyo. —
Francisco Bertrand y Cavaller. — Ignasi Ventalló. —Josep Díaz. — Romà

Arnalich y Mascaró. —Jaume Polit y Buxareu. —Josep Pratmarsó. —Josep
Hostench Calveras. — Claudi Sanpere y Labrós. — Josep Vergés y Casas. -
Francesc Rodon. — Gaudenei Pladellorèns y Clot. — Pere Cruells Jornet. —
Joan Duràn y Julià. — Amadeu Llopart. — Antoni Coll. — Francisco J.
Goerlich.

Delegats: Lluís Queralt, a Serós; Abel Castañer, a Zurich.
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EXCURSIONS

A LES SERRES DE PRADES Y AL MONTSANT. — DUrant els dies 25, 26, 27 y 28

d'aquest mes, y dirigida per nostres consocis Srs. Francisco X. Parés y Bartra,

Pere Rius y Matas y Ramon Rabell, va realitzar-se l'anunciada excursió per

aqueixes serres, anant a dormir el primer dia a Alcover y sortint l'endemà cap

a l'ermita del Remei, fonts del riu Glorieta, .\Iontral, pla de MMollats y de I'es-

cudelleta,Capafons,ermita de l'Abelleray Prades, ont feren nit. El dia 27 feren

l'ascensió al Tossal de la Baltassara(I,2oo m.), cim dominant de tota aquella

extensa comarcada; dirigint-se després vers el Montsant (i,o8o m.), pujant

-hi per Albarca y fent la descensió per l'ermita de Sant Joan, vers Cornude-

lla. Al sent-demà anaren a Ciurana, visitant les ruines del seu antic castell y

belleses naturals deis seus encontorns, continuant després vers La Febró,

La Musara, Vilaplana, Aleixar y Reus, ont donaren per acabada l'excursió,

retornant a nostra capital ab el tren que surt d'allí a les 918 y arriba a Bar-

celona a quarts de dotze.

SECCIÓ DE SPORTS DE A'IONTANYA

Diferents excursions y sortides sportives han sigut organitzades durant

aquest mes ab el fi de fer pràctiques de skis y luges, l'ús de les quals tant rapi

-dament s'ha extès entre nosaltres malgrat el poc temps que fa de l'introducció

d'aquests sports a nostra terra. Totes elles s'han vist concorregudes y anima-

des, essent cada dia major el nombre d'a fi cionats a les mateixes, havent-se

arribat a reunir prop d'una cinquantena de skis y altre nombre igual o major

de botis y luges existents a nostra capital. Entre les excursions colectives fe-

tes aquest mes hem d'esmentar les següents, per llur major importancia:

A LES VALLS DE RIGART Y DE LA MOLINA. — El dia 5, a la tarda,

sortien en direcció a Ripoll y Ribes cls Srs. Arnat, Casacuberta, Creus

(Manuel F.), Galceran, Guarro, Guri, Miret, Salvany, Valcells y Vidal, que

al vespre s'ajuntaren a Ribes ab els Srs. Jacint Puget y Albert Santamaría,

que hi eren del dia abans, y Guillem de Barnola y Santos Mata, que hi arri

-baren ab el darrer tren, junt ab els Srs. Armangué, Branguli, Torras y Bo

-xeda, Ribera, y altres cinc companys més, els noms dels quals no recordem,

que, arribats de Barcelona a la matinada del dia 6, se dirigien a les serres de

Toses pera retornar el mateix dia a Barcelona.

A les primeres hores de dit dia • s dirigien tots nostres companys, en va-

ris carruatges, cap a La Cantina de Toses, trobant ja la neu abans d'arribar

a I'hoctal de can Cargol, ont era ben abundant, cobrint d'allí en amunt

totes les serres y els fondals d'aquells encontorns. A la cantina de Toses, ont

se quedaren els companys ja esmentats, que havien de retornar aquell vespre

a Barcelona, s'ajuntaren an els excursionistes els Srs. Puget, Manen y Tu-

rull, que havien sortit al matí de nostra capital dirigint-se ab auto cap an

aquelles encontrades. Allí pogueren fer-se ja bones curses de luges y skis,
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continuant després vers la collada de Toses y vall de La Molina, ab un temps

rúfol yy nevant seguidament ab niés o menys intensitat. Aquest traí ecte • 1 feren

la major part deis excursionistes ab skis y altres ab luge, deixant-se lliscar per

aquelles rectes pendents. Tota aquella tarda y el matí del dia següent varen

invertir-se en pràctiques y entrenaments sportius per aquella vall, arribant

alguns finsa Puigcerdà y pla d'An y ella, retornant tots plegats a Ribes, després

d'haver gaudit en gran practicant els sports de neu y contemplant els esplen-

dents espectacles de les serres pirencnques a l'hivern.

Cal fer constar que nostres companys reberen a tot arreu mostres de con-

sideració v simpatía, donant-se • Is tota mena de facilitats y sent acullits molt

afablement, sobre tot a La Molina y vila de Ribes, ont, com ja diguerem en

altre número, regna gran entusiasme en pro de l'excursionisme '\- deis sports

d'hivern, parlant-se ja de constituir-bi una agrupació ab tal caràctery fent-se

tota mena d'oferiments al nostre CENTRE y a la seva Secció de Sports

de Montanya. Cal fer constar en aquestes planes el nostre agraiment per

totes les atencions dispensades als nostres companys, y d'una manera ben

especial an el chor «La Constancia Ribatana», que, baix la direcció del seu

expert mestre en Joan Reixach, va obsequiar ab els seus cants, y a iniciativa

de diversos y valuosos elements de la població, als excursionistes, cambiant-se

ab aital motiu frases d'elogi y agraiment entre • 1 seu president, D. Antoni

Escoda, y el Sr. Puget en nom dels obsequiats.

A l'endemà tornaren nostres companys a Barcelona molt contents y sa

-tisfets de l'excursió realitzada y les atencions rebudes.

AL MONTSENY.— Pera • Is dies 19 y 20 s'havia senyalat la celebració del

Segon Concurs Català de Luges y Proves de Skis, al Montseny, que s'havia

hagut d'aplaçar a causa del temps. A dit fi y pera aital objecte sortiren ja•I

dia t8 varis de nostres companys encarregats de l'organització de la festa y

conducció de tot el material necessari pera la mateixa. Alalhauradament el

dia 19 aparegué ab un temps rúfol y emboirat, y a l'hora de marxar el

primer tren plovia copiosament a Barcelona, durant la pluja tot el dia,

retraient aixís la sortida de molts excursionistes y families que havien

promès acudir a dita festa. Ab tot, en quasi tots els trens d'aquell dia sortiren

aficionats y companys que • s dirigien vers les encontrades montsenyenques,

freturosos de gaudir del bell espectacle y animat quadro que tothom se pro-

metia. A l'arribada del segon tren se trobaven ja reunits a l'estació de Balenyà

una quarentena d'excursionistes, entre • Isque hi figuraven lesSrtes. Bulbena,

Guarro, Tapis, y altres quins noms sentim no recordar, dirigint-se en diferen-

tes colles cap al Brull, La Castanya, Viladrau y Seva, d'orat se tingué noti-

cies de que encar s'hi trobaven nostres companys sortits el dia abans y que
hi havien hagut de retornar desde • l Brull al saber que • Is amos de les cavalle-

ríes que havien de pujar el material a Matagalls se negaven a sortir, pretex-

tant el mal temps y causant ab això gran contrarietat y perjudicis als excur-

sionistes, tot desatenent un compromís contret formalment ab els mateixos.

Tot quant se féu pera lograr el compliment del contracte realitzat ab
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alguns trainers de Seva, o pera alcançar que altres els acompanyessin,

fou inútil. Precs amistosos, intervenció de terceres persones, menaces de

portar l'assumpte als tribunals; res hi valgué: aquella gent s'entocudiren en

llur negativa. la que alguns d'ells no concretaren fins a darrera hora, després

d'haver fet perdre un temps preciós y quan ja ni temps hi havia de pujar el

material a Matagalls. Se • Is pregà allavors de portar-lo cap a Viladrau, a lo

que també • s negaren; y, a lanar dos de nostres companys a un centre de

Seva pera donar ordres de marxar l'únic carruatge que s'havia ofert, se troba

-ren ab noves negatives y desatencions, originant-se allavors una disputa que

acabà veient-se nostres dos companys covardament agredits per una vinte-

na de concorrents ao aquell local, dels que ab dures penes se lliuraren; y,
per fi de festa, els mateixos agressors oferiren un nou espectacle, gens edi-

ficant, als excursionistes, armant el sometent y anant a trobar-los en forma

ben poc correcta. Ab tot, res hi hagué, degut a la sensatesa de nostres com

-panYs, que a darrera horas dirigiren a Viladrau ab els carruatges que d'allí •Is

enviaren, carregant el material en un carro que a Seva va oferir-se'ls a l'hora

de marxar.

A Viladrau se trobaren ab nous companys que en nombre considerable

s'hi havien anat aplegant, repartint-se entre la fonda de cá la Rita y l'hotel

Bofill, ont foren ben atesos. Viladrau oferia un aspecte hermosíssim, com

tots els seus encontorns y veïnes serralades. El mal temps s'havia resolt

desde primeres hores de la tarda ab una nevada seguida, encar que no

copiosa, que havia encatifat places, carrers y teulades, presentant un bell y

simpàtic cop de vista.

De totes maneres el Concurs podia considerar-se fracassat, per dos

motius: per no haver-hi temps de pujar el material, y per la convicció, que

després va confirmar-se, de que l'estat de la neu no permetria la seva cele-

bració. Per aquestes causes nostres companys desistiren de pujar al Mata-

galls, per quins cirnsse veia voleiar la neu a impuls de fortes ventades que se

n'havien ensenyorit; y passaren el matí per aquelis pintorescos encontorns,

fent pràctiques de skis, bobs y luges, y traient fotografíes d'aquells atractí-

vols paisatges. Després de dinar se dirigiren en carruatges cap a l'estació de

Balenyà.

Mentrestant altres colles d'excursionistes s'havien anat reunint al Brull

y al refugi de Sant Andreu de La Castanya, en nombre també ben crescut

y ab assistencia de varies senyores y senyoretes, entre les que recordem na

Carlota Campins, muller de nostre bon amic Elías y Juncosa (Corredi-

ces), y sa germana Edita Campins; tots els quals s'havien dedicat igualment

als variats sports de neu per aquelis endrets, pujant alguns d'ells fins al cim

de Matagalls, encar que ab alguna dificultat a causa del fort vent y de l'estat

de la neu. La gran majoría d'aquestes altres colles se trobaren també a l'es-

tació de Balenyà pera retornar a Barcelona ab el darrer tren del día 20, lo

que efectuaren conjuntament ab els que havien arribat de Viladrau; presen-

tant un quadro ben animat el veure aquell andèn ab més d'un centenar

d'excursionistes ben equipats `- proveïts de tot lo necessari pera aitals sorti-
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des y agradosos passatemps, comentant ben animosament les impressions

rebudes, y dolent-se de no haver pogut efectuar-se • l Concurs, ni reunir-se

tots els expedicionaris dalt de Matagalls, per culpa principalment de !'inci-

dent esdevingut a Seva, que tothom va censurar com se mereix, sentint que

hi hagi en nostra terra gent tant intractable y malagradosa que, desconei-

xent els llurs propris interessos, siguin obstacle pera la realització y propa-

gament de festes que acaben per esser en benefici de tots y de tothom, valent

-se de medis reprobables baix tots els punts de vista.

Salvant aquest incident, que sois hem esmentat pera que-1 tinguin pre-

sent tots els que vulguin anar al Montseny, y sàpiguen a què atendre-s,

aquesta sortida deixà a tothom ben content y satisfet.

A LA VALL DE NURIA. — EI dia 26 sortiren novament cap a Ribes y Vall

de Nuria nostres companys Guillem y Manuel de Barnola, Francesc Blanc y

fill, Francisco y Jacint Puget, y Albert Santamaría, acompanyats de l'ermità

del santuari de Nuria, un cuiner y un moço, a fi de passar un parell de dies

en aquella hermosa y solitaria vall.

Les darreres nevades caigudes a tot el Pireneu havien sigut ben inten-

ses en aquella comarca, arribant la neu fins al pont de Cremat, a l'entrada

del engorjat del riu de Nuria. La vall estava hermosíssirna, sent-hi la neu

molt abundosa. Nostres companys hagueren d'obrir-se pas pera poder entrar

al santuari, ja que la neu omplenava tot el pati, cobrint totalment una de les

seves ales porticades; l'ermita de Sant Gil estava quasi colgada per la neu.

Tot el diumenge y part del dilluns l'invertiren nostres companys en fer

correríes per aquells endrets ab luges v skis, traient nombroses fotografíes.

A la tarda del darrer de dits dies retornaren a Ribes, y a l'endemà a Barce-

lona.

SESSIONS Y CONFERENCIES

RESSENYES D EXCURSIONS

EXCURSIÓ PER ALGUNES CIUTATS GREGUES DURANT LA DOMINACIÓ CATA-

LANA. — El dia 4, nostre consoci -1 doctor Antoni Rubió y Lluch, l'expert

historiaire, donà la seva segona conferencia sobre aquest tema, parlant-nos

de les seves observacions y estudis personals sobre Tebes, Lamia, Lividia,

Amf3ssa, Neopatria y altres poblacions gregues que figuren en la gloriosa

historia de la dominació catalana a Orient. Exposà la llur historia, vicissituts,

situació y estat actual, junt ab un gran aplec de datos interessantíssims so-

bre les mateixes; acabant per ressenyar alguna de les nombroses tradicions

que encar se serven d'aquella època mim cval. Acompanyà, el Sr. Rubió, el

seu notable treball d'exposició y investigació històrica, ab la projecció de di-

ferents vistes fotogràfiques dels llocs ressenyats.

ExcuasrONS PER LES RIBERES DE L'ESSERA Y VALL D ' ARAN, Y ASCENSIÓ AL

PIC D'ANETO (NIONTANYES NIALEIDES). -- Nostre consoci D. Francisco X. Pa-
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rés y Bartra va donar, durant els dies I I y 13, dues interessants conferencies
ressenyant l'excursió, per ell y altres companys realitzada durant el passat es-
tiu, per les hermoses riberes de l'Essera y valls araneses, les naturals belleses

de les quals féu remarcar ab l'auxili de l'aparell de projeccions fotogràfiques.

Tot el trajecte de Barbastro cap a Graus y Venasc, l'anada a les cabanes de

La Renclusa y subsegüent ascensió al pic d'Aneto, gegant dels Pireneus;

l'itinerari del port de la Picada y ribera de l'Artiga de Lin, cap a la vall

d'Aran; una serie d'aprofitables excursions per la mateixa, y- la tornada per

la via francesa; tot va ser descrit pel nostre company, y admirat una volta

més pels concorrents an aquestes agradoses sessions.

SECCIÓ DE FOLK-LORE

HISTORIETES BARCELONINES. — El día 5, l'incansable historiaire y escu-

drinyador dels nostres arxius D. Ramon Nonat Comas, donà la primera d'una

serie de conferencies sobre les places, carrers y monuments de nostra ciutat,

que tant bé coneix el nostre company. En aquesta primera conferencia va

parlar especialment de la plaça del Duc de ¡viedinaceli, de ('estatua den Gal

-ceran de MMarquet y de la font monumental de la plaça de Palacio, exposant

el llur origen y vicissituts fins a arribar als nostres dies. En conferencies

successives anirà continuant el Sr. Comas el seu interessant treball.

SECCIÓ DE FOTOGRAFÍA

El dia 1 y va començar la tanda de conferencies organitzada per aquesta
Secció. La primera va anar a càrrec de D. Bonaventura Solà, que desenrot-
llà • I tema La fotografía deis colors, ab tot coneixement de la mateixa, do-
nant compte de tots els treballs y estudis fins avui realitzats pera la seva
obtenció, y resultats pràctics dels mateixos per ara obti,uguts; exposant la
seva personal opinió sobre • Is medis conduents a dit fi, y els resultats per ell
obtinguts, presentant una nombrosa serie de clixés de diferents llocs y en-
contrades de Catalunya, ben interessants baix tots conceptes.

El dia 31, D. Alfred Bosch donà la segona conferencia d'aquesta tanda,
començant el desenrotllament del tema per ell escullit: Origens, progressos

y conquestes de la Fotografía, que anirà continuant en altres successives con-
ferencies. En la mateixa començà aquest important estudi, força interessant
pera tots els aficionats a la fotografía.

CONVERSES D'ARQUEOLOGIA

En els dies 3, 16 y 23 d'aquest mes de Març, el senyor D. Pelegrí Casa-
des y Gramatges donà les conferencies CXXI, CXXII y CXXI II del seu Curs
d'Arqueología, corresponent a les sexta, setena y octava de La Grecia clàssi-
ca, ocupant-se en les mateixes de la vida artística d'Atenes y dels seus més
renornenats monuments durant els períodes de Pendes y Fidias; parlant
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dels primers habitants de la celebrada Acrópolis; fent la descripció del seu

temple de la Victoria, la seva Via sacra, I'l:recteion y el Partenon, del que

féu completa ressenya, exposant sos caràcters y valor estètic en son con-

junt y en sos nombrosos detalls, explicant els assumpteS en ells representats

segons l'autoritzada opinió de conciençuts arqueòlegs. Dites conferencies

foren acompanyades de projeccions lluminoses de vistes d'aquelles innom-

brables belleses que se serven d'aquella civilisació, tant admirada encara

avui dia.

SECCIÚ METEORULÚGICA

ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE VIELLA (VALL D'ARÁN)

RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE ,MARÇ

	

TEMPERATURES (A L'oMMBRA)	
PRESSIONS DARUb9ETRIRUE8

LA NIVELL 	 MAR

MITGES MENSUALSI MÁXIMA	 MÍNIMA	 MITGES MENSUALS^

8 MATÍ	 8 TARDA	 EN zq xon« s 	 EN 24 trot+ES	 8 MATÍ	 8 TARDA

2°.5o	 I	 4°.22	 j(18°.5 àies2Gy27) —4 0 .9 (dia zo)	 7695 min.	 1 76757 mm,

ESTAT DEL 
CEL. Dies serens . . 12 8 m.	 7 8 t.	 Dies de plu j a . . 12

» nuvolosos.	 9	 »	 in	 »	 » de neu.	 5

	

a coberts , . 10	 »	 8	 »	 » de glaçada . 13

HUMITAT RELATIVA	 NUVOLS	 NUVOLOSITAT

MITGES MENSUALS	 CLASSE DOMINANT	 MITGES MENSUALS

8 nt.Ti	 1	 8 TARDA	 8 ntA •rí 1 8 TARDA 8 INI 	 1	 8 •rsR DA

68'25	 7238	 11 NIMBUS 1 NIMBUS II	 483	 1	 493

VENT

TOTAL DE PLUJA )MENSUAL: 521 mn,.	 DIRECCIO DOMINANT VELOCITA r: EN 24 NoREs

» DE NEU	 »	 no s'liaapreciat	 8 MATI	 8 TARDA MITJA MENSUAL

SSE. I NNW.	 124'73 kms.

J. S. S.

El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA y la Direcció del BUTLLETÍ deixen

íntegra als respectius autors la responsabilitat deis treballs firmats.

Barcelona. — l'ip. «L'. \venç», Rambla de Catalunya, 24.—Telefon i t 5
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