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LA SERRA DEL VERT

EXCURSIONS

LA conca alta del riu Cardener, l'afluent més important del Llo-
bregat, està constituïda per dos grans brancals que corren de

N. a S. entre aspres y trencades montanyes y que s'ajunten poc en
avall de Sant Llorenç dels Morunys, davant del tall formidable obert
entre les serres dels Bastets y de Busa y els eriçalls del massiç de la
Mola o Roques de la Mare-de-Déu de l'Hort. Aquests dos brancals, de
çurs constant, d'aigua saltadora y brunzenta són el Cardener, propria-
ment dit, y l'Aiguadevalls. Entre les valls dels dos rius, y donant
vida y aliment als seus cursos d'aigua, s'aixeca la serra del Vert,
verda y xamosa, com son propri nom indica, rica en aigües, en pastures
y en arbrat.

Aquesta serra del Vert, molt alterosa y estensa, es una de les dis-
tintes derivacions de la carena pirenenca que s'endinsen dins el
nostre territori, donant-li hermós relleu y afavorint-lo ab continuades
naturals belleses. L'enllaç d'aquest brancal montanyós cal cercar-ló
a la serra de Cadí, en el cim de Comabona, entre •Is colls de Prat d'A-
guiló y de Tancalaporta. D'aquell cim se •n desprèn la serra Pedre-
gosa, forta y aspra derivació que • s decanta en direcció a ponent, en-
cluent entre ella y el Cadí la pregona y solitaria coma dels Cortils, que
forma la conca més alta del riu Lavansa, afluent del Segre. A la part
de mig-jorn, dóna •ls aiguavessos a la vall del Gresolet, tributaria del
Bastareny, com aquest ho es del Llobregat. Termina la serra Pedre-
gosa en el pla de les Bassotes y segueix el brancal de carena pel Collell,
ont s'estreben les ramificacions del Pedraforca. Continúa pel coll de
Font Terrés ont va ja dividint aigües del Cardener y del Lavansa,
s'enfila al toçal y serra de Castell de Termes, baixa al coll de Josa,
corre a la collada de les Tosses, s'alça novament en la serra dels Clo-
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tarons, torç a mig-jorn vers les cingleres de Costafreda, y baixa al
coll de Mola.

Allí • s bifurca : el brancal que corre cap a ponent va a enllaçar
ab la serra del Port del Comte; el considerable massiç que • s dirigeix
vers el S. forma la serra del Vert, que, mantenint-se enlairada en els
seus cims proeminents a altituts superiors a 2,200 metres, molt pro-
peres als 2,300, se destria en distints brancals, pera morir sota Cap de
Bals en la junció del Cardener ab l'Aiguadevalls.

Corre paral • lel a la serra del Vert, a la part de ponent, a l'altra
banda de la vall del Cardener, el grandiós massiç format per la serra del
Port de Comte, la Bofia y Cap de Querol, presentant un aspecte pelat y
pedregós. A la part de llevant, formant els vessants oposats de l'Aigua

-devalls, s'aixeca •1 formidable massiç del Pedraforca, de caients verti-
cals, agudes crestes y enrunades agulles, separat pels colls de Jou y
de Trapa de la grandiosa serra d'en Cija, pel seu endret de mig-jorn.

Així es que la serra del Vert, presentant agermanats en son cim
els seus tres grans caps o toçals, de pariona alçaria, revestits de bosc
o de vert glevatge, se destaca entre • ls grans massiços veïns pel seu
caient simpàtic a 1'esguart, per sa considerable alçaria, per sa nota
alegre de vegetació, y per la seva situació avançada entre dugues
amples valls.

La serra del Vert, com he indicat anteriorment, arrenca del coll
de Mola, per ont creua • 1 camí-ral de Gosol a Tuxent. Forma en el seu
començ una aresta, llisa y coberta de verdor, en rampa suau, pel
costat de llevant, y, en canvi, aspra, trencada, ab rectes estimballs,
per l'endret de ponent, sobre la vall del riu de Mola, afluent del
Lavansa y sobre la naixenta vall del Cardener.

Formen l'esmentada aresta, desde • 1 coll de Mola, el Portell de l'Os,
els cingles de Fanarals, els esborancs de Prat Selvatge y l'ample Prat
Naviral, envellutat per esplèndits pasturatges. Després del Prat Na-
viral la serra s'aixeca en un dels seus tres punts culminants el turó
de Prat Naviral o Cap de Vert, que té 1'altitut de 2,281 metres. El
panorama de que frueix es un dels més extensos y interessants de la
regió. En primer terme, en direcció al N., s'estén l'ampla replanada del
Prat Naviral, envellutada y verda, rica en bons pasturatges, gaudits
per ramades de bestiar de llana, trencada sobtadament en els verti-
cals estimballs de Prat Salvatge y Portell de l'Os. De la punta més
a tramontana del pla, s'ovira • 1 poble de Tuxent plaçat al dessota
mateix, en un turonet envoltat de verdor, en la vall de Lavansa, cir-
cundat per les rectes caients del Cadinell y de la serra del coll de Port.
En la part de mig-jorn de l'alterós turó de Cap de Vert s'estenen
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ondulats els relluents pasturatges de Prat d'Aubes. Tanca l'horitzó
al N., la serra de Cadí formant un gegantí emmurallat, destacant -se
al NNE. el pie tallat de la Canal Baridana. Al ENE. se destaca ma-
jestuós el Pedraforca, simulant una ciclopia fortalesa en ruïnes, ovi-
rant-se al fons, a 1'E., tota la joliva vall de Gòsol y els brancals supe-
riors de l'Aiguadevalls. Al lluny, vers el NE., entre • 1 Cadí y el Pedra-

PEDRAFORCA DES DEL CIM DE YRAÏ NAVIRAL

forca, s'oviren el Puigmal, les altes montanyes de Nuria y la gran-
diosa serra del Catllar, sobressortint a 1'E. el Taga avançant-se enfora
de la serra Cavallera. A 1'ESE. omple l'espai la serra d'en Cija, de
grofolluda massa, destacant-se tots propers, tallant el vol a la mirada,
els altres dos cims de la serra del Vert, el turó de Baga Agra y el Cap
d'Urdet. Al SE. cobreixen l'horitzó • Is Rasos de Peguera, ressortint
al lluny, en semblant direcció, el massiç del Montseny.

Al SSE. se retallen les puntes enasprades de la serra dels Bastets
davant del aplanat cim de les montanyes de Busa tallades vertical-
ment. Entre aquestes y les retallades roques de la serra de la Mola,
o de l'Hort, s'obre 1'entall engorjat del Cardener, unit ja ab l'Aigua

-devalls. Al SO., enllà de la vall de Sant Llorenç, s'aixeca • 1 típic cim
del Codó, seguit del coll de Jou y de l'enlairat Cap de Querol, estenent-
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se vers ponent la serra de la Bofia y Port del Comte, pelada y aspra,
del tot rocallosa, sobressortint -ne • ls enlairats cims de la Tossa Pe-
lada, dels Quatre Batlles y d'Estibella. S'oviren al lluny, vers 1'O.,
les serres d'Ares y del Boumort, y més enllà • 1 Montsec. Al ONO. se
presenta la montanya de Sant Joan de l'Erm. Vers mig-jorn se dis-
tingeixen el Montserrat, Sant Llorenç del Munt y el Tibidabo. Les
montanyes de la Sagarra • s dibuixen al SO., y la mar de Roses s'ovira
al lluny, en dies clars, vers llevant. Al dessota, a ponent, dominada pels
eriçalls de penyes, se descobreix l'hermosa vall del Cardener ab els
poblets pintorescs de La Pedra y La Coma. Per la part de la vall de
Gòsol els boscos de pins arriben fins prop del cim.

Del turó de Prat Naviral, o Cap de Vert, baixa la serra al xamós
Prat d'Aubes, bella regió de pasturatges, obrint -se en son extrem
oriental el coll dels Belitres (2,140 m. altitut). Allí la serra torç de
direcció, dirigint -se vers el ESE. En el coll dels Belitres termina la
serra propriament dita del Vert, prenent el restant de la mateixa,
o sigui la dominada pels cims de Baga Agra y Cap d'Urdet, els noms
de serra del Gall o montanya de les Comes.

Aquesta part de serra es la més frescal, la més esplèndida de vege-
tació, la més espessa de boscam en la seva extensa baga, la més afavo-
rida per riques fonts d'aigües bones y extremadament fredes, algu-
nes tingudes per medecinals. Són de notar, entre elles, a més de la font
del Vert, y la font Blanca, sota • 1 turó de Prat Naviral, les de la Mo-
neda y del Gall, en la part més alta de la montanya de les Comes, la
dels Combs y la de les Abeurades, molt abundosa, bon xic en avall, y
el caudalós manancial de Torrentsenta al peu de la serra. Tota la
montanya està poblada de pins, havent-hi exemplars verament nota-
bles. La caça hi es abundosa, y els aixerits y lleugers esquirols s'hi
veuen sovint saltar ràpidament d'arbre en arbre.

Des del coll dels Belitres s'aixeca la serra vers al SSE. en el Cap
de Prat d'Aubes (2,275 m. altitut), d'ont torna a baixar en els Tres.
Collets (2,175 m. altitut), formant un seguit de tres ondulacions
herbades. Segueix la carena entre grenys y bosc, per tornar a alçar-se
a 2,272 metres, en el Cap d'Urdet, que frueix, com els demés cims
germans, d'un panorama interessantíssim. Des d'aquí baixa suau

-ment al pla de Baga Agra, ras herbat envoltat de bosc y pe-
nyalars estimbats, trobant -se, a l'extrem més oriental del pla, el cap
de Baga Agra (2,241 m. altitut), d'ont ja cau sobtadament la serra
en distintes derivacions.

La "serra del Vert llensa ses aigües per la part de llevant, a
1'Aiguadevalls, essent aquests ïaiguavessos els més esplendents de
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vegetació arborescent y els més rics en abundor y puresa d'aigües.
Per la part de ponent, desde • 1 coll de Mola al cim de Prat Naviral,

dóna •1s seus caients, per terrer abrupte y estimbat, al riu de Mola,
afluent del Lavansa, com aquest ho es del Segre. Desde • 1 cim de Prat
Naviral enllà vessa ses aigües al Cardener naixent, a la Rivereta y vall
de Pedra y a la hermosa clotada de Prat Formiu.

Per recórre o visitar l'interessant serra del Vert, tres són els

SERRA DEL PORT DE COMTE DES DE CAP DE VERT

punts de partida propriament indicats : Gòsol, Sant Llorenç dels
Piteus y Tuixent, situats respectivament a 1,500, 920 y 1,225 metres
d'altitut sobre • 1 nivell de la mar; llocs tots tres situats en posició
ventatjosa, reunint condicions inmillorables d'estiueig per llur clima
frescal y sanitós, per la puresa dels aires, abundor y riquesa de les
aigües y bellesa dels païsatges. En canvi minven . aquestes aventat-
joses condicions els dolents medis de comunicació. Gòsol està a nou
hores de Berga y a sis y mitja de l'estació ferroviaria de Guardiola-
Bagà, que tenen de salvar-se en cavalleria per camins de caient molt
pintoresc, però en molt dolent estat. De Sant Llorenç a Berga s'hi
posen prop de set hores, de les quals se -n poden fer prop de dugues
(8 kilometres), en carruatge, — de Berga a la Serradora de Llinàs, — y
lo restant a peu o a cavall. De Sant Llorenç a Solsona hi ha una traves-
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sa de 6 a 7 hores, també a cavall. Tuixent queda encara més allunyat,
ja que, a les distancies indicades, cal afegir-hi tres hores y mitja
des de Sant Llorenç, o prop de tres hores des de Gòsol, sempre per
camí de ferradura. De l'estació de Guardiola -Bagà, també per camí
de matxo, s'hi posen més de 8 hores.

El dia que les comunicacions per aquells apartats endrets millorin,
que les carreteres hi arribin, o que un tren — en projecte ja — vagi de
Guardiola-Bagà a la Seo; creuant per Gòsol y Tuixent, aquelles pobla

-cions seran, sens dubte, estacions d'estiueig de les més estimades de
Catalunya; a lo qual hi contribuirà en gran manera •1 caràcter afable
dels habitants, que avui mateix s'esforsen, ab llur bon tracte, a.
fer agradable l'estada als forasters que hi estiuegen y als excursio-
nistes que • ls visiten.

Des de Gòsol pot pujar-se al cim del Vert per endrets distints.
No obstant, els itineraris més indicats són els següents:

AL CAP DE VERT PEL COLL DE MOLA. — Sortint de Gòsol se
segueix el camí-ral de Tuixent, camí bastant dolent de ferradura.
Aquest camí volta per sota •1 turó out s'aixequen les ruïnes de l'antic
castell y de l'iglesia vella y pel peu del riberal, deixant a l'esquerra
l'abundós m,',nancial de les Fonts y enfilant-se tot seguit per pedregosa
costa pel baix caient dels cingles de Costafreda. Després de trenta
minuts de costa • s troba l'ermita de Santa Margarida, moderna y sense
interès artístic esmentable. Sa situació es bella y desembraçada, do-
minant la clotada que arrenca de sota •1 coll de Mola y l'esplèndida
vall de Gòsol, fruint de bell colp de vista sobre •1 Pedraforca y les
serres del Vert y d'en Cija. La costa continúa vers el SO., suau de
primer, formalisant-se més tard en dreta pujada al costat dels cin-
gles de Costafreda, el Roc del Tai o Tall y el Roc Mal, prop de la
collada.

No crec de més, aquí, el fer notar la veritable accepció del mot
mal, tant freqüentment trobat en la terminología de les nostres mon

-tanyes. Mal, en aquest cas, no vol dir dolent, com erradament per
molts es suposat : mal vol dir ferm, mascle, vigorós. El tant conegut
Puigmal, sobre Nuria, de forma més aviat cupular, sense estimballs
a la pujada, ni grenys ni eriçalls que •1 facin de mal guanyar, n'es
un bell exemple. Pel sett'tirat enèrgic y rabaçut, majestuós d'aspecte,
es un puig no mal per son accés o ascenció, sinó mal per sa arrogant
presencia. A montanya, quan un està ben penetrat d'una cosa, de la
qual està ben ferm y segur, solen dir : «— N'es ben mal.»
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En cosa d'uns cinc quarts d'hora, des de Gòsol, pot ben gua-
nyar-se el coll de Mola (1,845 metres) obert entre les caients del
Cardener y de l'Aiguadevalls, y estrebat al N. ab el Roc Mal, grop
alterós y ferm, avançat dels cingles de Costafreda, y al S. al) l'aresta
rocallosa que origina l'extrem de la serra del Vert. S'ovira un magnífic
panorama de valls y montanyes y una superba perspectiva del Pedra

-forca, que • s redreça majestuós vers 1'E., barrant l'horitzó. La nova
vista que • s descobreix a ponent abarca en primer terme l'emboscada
vall del riu de Mola, enrondada de cingleres, per ont baixa • 1 camí
de Tuixent, alçant-se a l'enfront, alterosa y pelada, la serra de Port
de Comte tancant el quadrant occidental; per l'endret NNO. s'allar-
gaça l'ossada colossal del Cadí; y entre abdues gegantines serralades
s'oviren, al lluny, al ONO., les altes serres del Pallars.

Deixant el camí de Tuixent se faldeja per un camí planer que
corre a travers de la Pinosa Negra en direcció al SO. y per sobre la
coma del riu de Mola. En cosa d'un quart s'arriba al clot de les Car

-boneres, aspre replec de la serra, y se segueix faldejant el carenar de
la serra del Vert, arribant-se al Portell de l'Os, relleix de la serra,
entre timbes y alts espadats. Segueix el viarany per la Solana dels
Ginebres, encarada a mig-jorn, travessant -se verts pasturatges.

A dugues hores de Gósol, s'arriba al clot de Prat Selvatge, que
baixa dels Cavallets y del cim de Prat Naviral, emprenent-se forta
pujada pel glever, que dura cosa d'un quart. Al cap de més de dugues
hores y quinze minuts, a bon pas d'excursionista, s'arriba al Cap de
Vert, o turó de Prat Naviral.

Anant a peu pot passar-se per la part oriental de la serra del
Vert, des del coll de Mola, faldejant la montanya tot sovint sense
camí ni carrera, per entre bosc y herbei, trobant -se a cosa de mitja
hora del coll la font del Vert, que neix entre • 1 glever. L'aigua es molt
bona y freda. Més, en avall, y al cor del bosc, hi ha la fresca font
Blanca, de poc caudal encara que molt bona. Des de la font del Vert
s'emprèn la pujada escalant els atapaïts glevatges, guanyant el cim
en uns quinze minuts. Se fa un quart de drecera.

DE GÒSOL A CAP DE VERT PER LA MONTANYA DE LES COMES. -

A uns cinc minuts de distancia de Gòsol se deixa a la dreta • 1 camí
de coll de Mola, y •s va revoltant, sota aquell camí, per damunt de
la vall que s'origina en el propri coll. Al cap de mitja hora • s travessa •1
riveral, obrint-se a l'enfront l'original engorjat de Torrentsenta. Ben
aviat s'arriba a la font. Formen aquesta unes copioses dèus d'aigua
al peu de l'engorjat. L'aigua es fresca y abundosa : neix un veritable
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riu d'aigua. A l'espadat de la tenebrosa gola, al dessobre de la font,
s'hi obre una balma de molt dolent accés y d'una cabuda d'uns quatre
o cinc cossos, nomenada la Cambra de les Cabres.

L'aigua de Torrentsenta es tinguda com a medecinal.
El camí, ample pera carretes, s'enfila serra amunt per grosses

zigzagades, guanyant el rost del terrer.
A una hora de Gósol, y al cap de la carretera dels Rulls, se troba

FONT DE LES ABEURADES

un ample camí de bosc, molt alegre, pintoresc y ben ombrejat, que
rodeja la montanya. Va planejant-se per dins de 1'ufana pinosa,
propria del comú de Gdsol.

Mitja hora enllà • s troba la deliciosa font de les Abeurades, a
i,88o metres d'altitut. L'aigua es abundant, freda y bona, y raja
en dos o tres endrets distints. Se fon tot seguit gaire-bé al peu del
manancial, tornant a eixir, molt probable, més en avall, a la font de
Torrentsenta.

Se deixa, a les Abeurades, l'ample camí de bosc que va voltant
la montanya; y, tornant pocs passos enrera, se puja pel costat de dreta
barrancada, sempre entre bosc molt hermós, trobant -se seguidament
bells exemplars de pins y abets.

Aquest bosc s'aclareix cada any en profit dels veïns de Gósol,
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y sols se permet tallar els arbres, previament marcats. Cada ve!
ja sab l'arbre que li toca y que en son dia pot tallar. Així s'aconse-
gueix que la baga vagi aclarint-se y reproduint-se gradualment, y
que sigui sempre plena, bella y ufanosa y pugui ostentar exemplars
de tota mena, des de planters jovençans fins a arbres gaire-bé cente-
naris.

A mida que -s va pujant, el bosc va fent-se més esplèndit. A uns

BAGA DE LES COMES

dèu minuts de les Abeurades se creua pel mig d'una magnífica abetosa
d'arbres gegantins, d'elegant y majestuós tirat, d'amples y esteses
brancades d'aspecte bellament decoratiu. Va ascendint-se constant-
ment, ovirant-se al dessota, entre l'espessor del boscatge, la font dels
Combs, que serveix també d'abeurada al bestiar.

A dugues hores escasses de Gósol, a bon pas, se troba la font del
Gall, a 2,120 metres d'altitut, sota mateix dels Tres Collets y a curta
distancia del bell cim. L'aigua es riquíssima, si bé no gaire abundant.
Raja la font ben aconduïda, arreglada pels pastors que tenen , a l'estiu
les ramades en els rasos del cim de la serra. Pren el nom de Gall, com
la propria serra, de la qualitat de la roca dels penyals.

Va faldejant-se dins del bosc per passants enrevessats, per lo rost
del terrer y l'encreuament del brancatge de l'espessa arbreda, fruint -se
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d'hermosíssims païsatges de boscuria. En mitja hora més se guanya
la font de la Moneda (2,140 metres d'altitut), de gran renomenada
per la seva aigua pura y fresca. Es d'escas manancial. Brolla en inig
de 1'espessedat del bosc, sota • 1 cim de Prat d'Aubes. Va faldejant-se
pel recte davallant d'aquell cim, y en poc menys d'un quart s'arriba
al coll dels Belitres, a cosa de dugues hores y tres quarts de camí des
de Gòsol.

Del coll dels Belitres pot pujar-se o bé al turó de Prat Naviral,
alçat a son costat NNO. o al Cap de Prat d'Aubes en l'endret oposat.

DE GòSOL A CAP D'URDET PER LA BAGA AGRA. — Se segueix el
mateix camí de la font de Torrentsenta, ont se deixa • 1 dels Rulls
y de la font de les Abeurades, emprenent -se de ferm la pujada per
estret corriol. Als tres quarts d'hora de Gòsol se volta la serra, pujant

-se la ràpida costa dels Urdadells, dominant-se la coma del riu Aigua
-devalls, Sorribes, y al lluny el poblet de l'Aspà y un bell circuït de

montanyes dominades pels Cogullons de Pedraforca y 1'extèns massiç
d'en Cija.

Abans d'una hora s'entra en 1'hermós bosc de les Cassoles, poblat
de saltadors esquirols, abundós de caça y enriquit per fresques y
multiplicades fonts. La pujada es molt dura y •s dominen belles
fondalades. A uns cinc quarts llargs de Gòsol s'arriba a la collada dels
Urdadells, podent-se contemplar des d'allí una bella perspectiva
sobre •ls boscos y clots de les Cassoles y de les Comes. Va carenejant-se
sempre en amunt y entre bosc. Un quart enllà s'assoleix el Serrat
Rodó, grop cupular de la serra. Carena amunt sempre, s'arriba, en
menys de mitja hora, al Prat de Llitzès, molt englevat, d'ont se
domina bellament el coll de Gòsol en el camí d'aquest poble a Sant
Llorenç dels Piteus. Pel lliscós glevatge, y carena amunt, s'aconse-
gueix el Cap de Baga Agra (2,241 metres d'aititut); y tot de pla,
més aviat lleugerament baixant, se creua • 1 pla de Baga Agra, ont
pugen a l'estiu les ramades a assaborir les seves bones pastures. La
Baga Agra cau al costat de mig-jorn del pla, y el seu bosc s'estén
en avall per una pendent, molt aspra, y d'una inclinació gaire-bé
vertical. D'aquí • 1 seu noin d'Agra, mot que trobem empleat sovint,
a la montanya, en els llocs de penós accés y d'accidentació enasprada.

Del peu del pla • s fa l'ascenció al Cap d'Urdet, que s'aixeca a
2,272 metres d'altitut, prop de dugues hores y mitja des de Gòsol.
Tot carenejant pels Tres Collets, Cap de Prat d'Aubes y coll dels
Belitres, pot anar-se, en menys d'una hora, al cim del turó de Prat
Naviral.
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DE TUIXENT AL TURÓ DE PRAT NAVIRAL. — Se segueix el camí-ral
de Gòsol, que puja perla vall del riu de Mola per la seva vessant dreta.
A trenta minuts se troba -1 cortal d'en Jaume, y •s travessa • 1 curs
d'aigua, per un pont de fusta. Allí mateix baixa, a la dreta, la desfre-
gada coma de la Plana de Tuixent, que s'origina en el respatller occi-
dental de la serra del Vert en sa part més escabrosa y en els cingles
enasprats dels Cavallets. En amunt de l'aspra clotada negregen els
boscos d'abets y pins negres.

Clotada amunt,, un excursionista expedit pot assolir el cim del
turó de Prat Naviral, fruint de les aspres belleses d'aquell accidentat
varal. A la dreta de la clotada s'aixeca, entre altres penyalars aguts,
el turó del Mig-dia, que dóna l'hora a Tuixent per l'orientació del sol.

Seguint vall amunt del riu de Mola per sa vorera esquerra, se
troba una palanca de fusta per ont torna a travessar-se •1 riu.

Se va pujant vall amunt. Els païsatges són molt falaguers, em-
bellits per l'arbreda que festona • 1 curs de l'aigua.

Rivera amunt, a una hora escassa de Tuixent, se troba • 1 cortal
d'en Martí, ent s'atravessa altra volta • 1 riu. A curta distancia de
l'encreuament se troben les Feus, o dèus del riu Mola, les boques de
les quals estan obertes a la penya. Aquests manancials no són pas
constants. Gran part de l'any mostren llur seca gola. Després de
la revinguda de les aigües, pel temps de les fortes pluges, aquells
traus tenebrosos llencen brunzénta, una quantitat d'aigua conside-
rable. Llavors es quan es més bonic el visitar-les. De tota manera
tenen sempre especial interés, encara que sigui a l'època en que estan
seques o tot just babegen. Les sortides inferiors porten constantment
regular quantitat d'aigua, la qual forma tot seguit un joguinós rierol.
Sobre les Feus s'aixequen els cingles de Fanarals y el trenc del Portell
de l'Os en direcció al SE. Se troben, les Feus de Mola, a 1,450 metres
d'altitut.

D'aquí en amunt la vall s'obre considerablement, formant una
olla reclosa per espadats encinglerats y caients abruptes.

En dèu minuts s'arriba al cortal o borda d'en Fogató, en un joliu
planell herbat.

Des d'aquí arrenca ja la ferma pujada pel costat del enclotat y
sec barranc. S'aixequen, a l'esquerra, els espadats de les Clotaces,
y a la dreta • ls imponents cingles del Portell de l'Os, revestits de
negres pins y d'abets de sumptuosa brancada.

La costa es molt dura, y el davallant es molt recte pel replec de
l'esquerra de l'encongida vall, que • s forma al peu del coll de Mola. Un
camí de marrada pera les cavalleríes se recargola en grosses llaçades,
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amagant-se seguidament entre • 1 bosc, que s'enfila en amunt, arre-
lant-se en la cendrosa y aspra carcassa dels cingletars.

Més d'una hora y mitja •s necessita per pujar de Tuixent al coll
de Mola. Allí •s pren el viarany indicat abans que careneja per la
serra del Vert. Dugues hores y mitja bones tenen de comptar-se
des de Tuixent al turó de Prat Naviral. En més poc temps pot pujar-se,
seguint la drecera -que abans he assenyalat, encara que no pugui

fer-se bona via per lo ac-
cidentat del terrer.

DE SANT LLORENÇ A

LA SERRA DEL VERT. -

El camí més indicat pera
fer l'excursió es seguint
de primer el camí de
Sant Llorenç a La Coma
y a Tuixent, per la vall
del Cardener, fins a la
fàbrica de la Gafa, ont
se travessa aquell riu y

LA RivERETA	 seguidament el riuet de
Pedra, d'ample llit pe-

dregós. El camí s'enlaira en 1'estreb avançat de serra que separa la
vall de La Pedra de la del Cardener y La Coma. La vista •s complau
en les verdes fondalades rublertes de prats, conreus y arbredes, coro-
nades per penyals disformes, enèrgics y capritxosos y altes monta-
nyes de cims aspres, secs y trencats. A la part de ponent barra
l'espai la colossal serra de la Bofia, coronada pel Cap de Querol,
la Toça Pelada y el turó d'Estibella. Dret al N. s'oviren els trencalls
del Port del Comte y els caients abruptes de les derivacions de Cap
de Vert. A uns cinc quarts de marxa se deixen de vista • ls fondals del
Cardener, dominant enterament 1'esguart la hermosa clotada del
Recó, rublerta d'arbres y ornada de penyals alterosos, aïllats y far-
renys, sobremuntats pels alts cims de Prat d'Aubes y Cap d'Urdet.
A una hora y mitja • s troba • 1 castell de Moros, antiga torra mig-eval
enrunada, de la qual sols en queden les quatre parets esquarterades y
algunes restes de 1'adovellada porta y de les esbadallades finestres
que donaven llum a son interior. Molt propera s'hi troba la capelleta
de Sant Andreu, del tot senzilla, conservant algun reste de sa antiga
construcció. El païsatge envoltant es senzillament magnífic.

No molt lluny de la capella •s troba la grandiosa casa Pujol del
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Recó, d'ample aspecte de senzill benestar, bellament encarada a
mig-jorn, ab ample solana o galería. La envolta un magnífic bosc
de majestuoses alzines y roures centenaris. Eriçats penyals en-
quadren l'esplèndit bosc, an el qual dóna encar més galanura un
abundós naixement d'aigua, copiosa dèu nomenada la font de la Rive-

PUJADA DE LA BORDA

rela y que dóna origen al curs d'aigua d'aquest nom, tributari del riu
de Pedra.

Volta • 1 camí per darrera la casa, y s'enfila tot seguit, perdent-la
prompte de vista, girangonçant seguidament, ab interessants punts
de mira sobre la clotada per entre portells, formats per enèrgics
penyals d'arrogant aspecte y ben entonat acoloriment.

Pujant sempre, arrimats a les penyes y fruint de captivants paï-
satges, s'arriba, a uns tres quarts de la casa, a la Borda d'en Pujol,
pagesía de modest aspecte, ernplaçada damunt de trencalls y rectes
espadats, tenint en l'ampla replanada, formada damunt d'ells, bons
camps de conreu, rodejats de bosc.

Prop de la casa, y en un extrem dels camps, hi lia la font de la
Borda.

Travessats els conreus, el camí penetra en el bosc, espès, alt y
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ombrívol. La pujada es bastant ferma, y a l'arribar al cap de la bos-
curia s'accentúa fortament. La serra •s presenta gaire-bé recta, ab
caients enxorrencats y pedregosos. Pins esbarriats s'enlairen en
amunt arrapats entre • 1 pedregall rodoladiç. La costa es esbufegadora,
molt dreta y de mal remar. Sovint cal més escalar que caminar. El
pedregam fa tornar enrera molts dels passos conquerits y el viarany
es sovint perdedor. Prop d'una hora dura la feixuga costa. A l'arribar
al cim se troba •1 plàcit Prat d'Aubes (2,200 metres d'altitut), cobert de

bons y extensos pastu-
ratges brodats de bosc.
Al cap del pla, de deva-
ilant suau, s'hi troba -1
coll dels Belitres, d'ont
pot fer-se l'ascenció al
Cap de Vert o turó de
Prat Naviral. S'esmer-
cen, quatre hores bones
sense descans, des de
Sant Llorenç al cim de
la serra del Vert.

DE SANT LLORENÇ A

LA SERRA DEL VERT PER

PRAT FORMIU Y LA MON -

TANYETA. — Sota Sant
Llorenç, en el molí d'en Monegal, se travessa • 1 Cardener, seguint

-se • 1 camí-ral de Gòsol, que •s deixa al cap d'una hora pera em-
prendre la pintoresca barrancada dels Forats, ont el torrent se
despenya entre roques estimbades y espadats abruptes, formant
enjogaçats caients. A les parets de penya s'hi obren curioses bal-
mes, algunes d'elles habitades, closes llurs boques per parets d'obra
'o de pedra seca, oferint un peculiar aspecte. La vall es restringida.
Muradals de penya s'alcen a abdós costats. Torrent y camí que puja
sovint en graonades, se disputen el pas. La vegetació s'arrela en les
roques; el torrent salta de penya en penya, formant molt bells
caients. Al cap-d'amunt de la barrancada la vall s'obre sobtada-
ment, oferint-se a la mirada ample espai voltat d'altes serralades; es
el Prat Formiu, vert y envellutat, rublert de pasturatges y algun
camp de conreu prop d'unes quantes cases esbarriades que formen
veïnat. Encapçala •1 reclòs y bonic pla •1 Cap d'Urdet, els Tres
Collets y tota la serra del Gall.
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Travessat el pla de Prat Formiu, se puja vers la Creu de Jovells,
el nom de la qual deriva del mot jou. Té al costat un toçalet alçat
en una estribació de la serra del Vert, que, a mig-jorn del coll, s'estén
vers Cap de Bals. Al cos-
tat del propri coll, ya re-
dós del toçal que forma
la testa unida al jou, com
son apel •latiu indica, hi
ha la casa de pagès Creu
de Jovells, fonamentada
en una grossa roca. .Des
de Creu de Jovells el ca-
mí va enlairant-se sem-
pre, faldejant sobre ves-
sants tributaries de l'Ai-
guadevalls, entre bells
païsatges de bosc y ex-
tensos y detallats punts	 -
de vista. En sent al Cap	 SOTA BAGA AGRA

de la Montanyeta •s dei-
xa • 1 camí de drecera de Gòsol, que s'havia anat seguint, y, serra
amunt sempre, entre bosc, va pujant-se per assolir a la Baga Agra •1
cim de la serra del Gall, part integrant de la serra del Vert. No s'en
pot treure res de quatre hores, més aviat llargues, des de Sant Llorenç
al cim de Cap d'Urdet.

CÉSAR AUGUST TORRAS

LA FORADADA DE CAMPFRANC

A la perforació de la foradada de Campfranc, que s'acaba de
portar a terme •1 passat mes d'octubre; tant per tractar-se

d'una obra important, ja per sí, com a treball d'enginyería, ja per
l'influencia que exercirà en les relacions internacionals quan hi passi
la linfa que hi està projectada; com per trobar-se enclavada en regió
pirenenca de l'Aragó; creiem que nostres llegidors els podrà interessar
que li dediquem qualques ratlles, referint la llarga gestació y desen-
rotllament de tant gran empresa, que tant lligada •s troba ab les
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altres que més directament afecten a la nostra terra, com són els
carrils internacionals d'Ax-Ripoll y el del Noguera-Pallaresa.

Per reial ordre del 6 d'octubre de 1882 fou expedida a la Sociedad
Anónima Aragonesa la concessió d'una via ferrada, ab el títol de
Ferro-carril de Huesca a Francia por Campfranc. Aquesta linia
havia de recórrer bon troç de la conca del riu Gàllego, fent les esta-
cions d'Ayerbe, Riglos, Anzánigo, Caldearenas, Sabiñánigo y Jaca,
entre altres. Des d'aquí, y seguint el curs del riu Aragón, o vall de
Campfranc, y travessant la vila d'aquest nom, havia de fer camí vall
amunt, terminant al peti de la serralada pirenenca, prop del Somport.
En aquell lloc se foradaria la serra, y, travessant la frontera, aniria
a sortir a la vall francesa d'Aspe, que recorreria en tota sa extensió;
y, passant pels pobles de Urdós y Bedous, acabaria a Oloron, vila ja
enllaçada, per via ferrada, ab la linia general del Midi, o sigui de
Bayona a Cette.

Abans de començar els treballs en aquesta linfa va disposar el
Govern espanyol que les obres de la mateixa no podien passar de Jaca
fins que •ls Goveins francès y espanyol no • s posessin d'acord respecte
al lloc d'emplaçament de la foradada internacional a fer.

Per aquesta raó •s portà a la pràctica aquesta concessió sols en
el trajecte d'Osca a Jaca. Aquesta trajecte •s troba ja fa anys en
explotació, y amida l'extensió de iii kilometres, constituint un dels
trajectes més pintorescos que poden recorre-s en l'alt Aragó.

Molt treballoses van ésser les negociacions que s'estab]iren, entre
els dos Governs, referents an aquesta qüestió, y, després de qualques
anys, per fi •1 r8 d'octubre de ±904 • s firmà a París un conveni entre
abdugues nacions per contruir tres linies ferrades internacionals. El
conveni fou seguidament ratificat, y les ratificacions canjeades a
París en 28 de janer de 1907.

La segona d'aquestes linies compreses en el conveni era la nome-
nada de Campfranc, que es l'anteriorment ressenyada, ab la sola
variació de l'enllaç, a Zuera, ab la linia de Saragoça a Barcelona y
sense passar per Osca; modificació que havia d'escurçar el trajecte
en 27 kilometres. Aquesta secció de Zuera a Turuñana •s troba actual-
ment en construcció.

Notificada la ratificació del conveni internacional ala Companyia
del F. C. del Nord d'Espanya, concessionaria de la linfa d'Osca a
França, per cessió, degudament autoritzada, de la Sociedad Anónima
Aragonesa, donàren començament a les obres en la secció de Jaca
a la foradada internacional o, millor dit, fins al pla dels Arañones
ont s'havia d'instal •lar la projectada estació internacional, prop de la
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boca de la foradada, y que era la sola secció que li pertocava construir.
Al començar els treballs de la secció de Jaca als Arañones, se

trobava la Companyía concessionaris enfront d'una no gaire fàcil
empresa, car aquesta secció, que ressegueix tota la vall de Campfranc,
travessa una comarcada de les més abruptes, ensems que de formoses
perspectives de les montanyes .d'aquella pirenenca vall. Perquè •s vegi
1'importancia de les obres a fer en aquest traçat (de sols 25 kilometres
de trajecte), en els estudis constaven z8 foradades, que sumen 4 kilo-
metres de llargada, la major d'elles de loo metres; viaductes y grans
rnurs, un d'aquests, el de Castellones, de 30 metres d'alçaria, y un
altre de 400 metres de longitud, per i8 de gruix; a més d'un bon tros
de la lini.a, desenrotllada en llaçada... etc., etc. Això ha fet que les
despeses de construcció hagin resultat molt pujades, com que ascen-
deixen a 6.000,000 de pessetes, sense comptar la via ni •ls materials
fixe y mòbil, y oscil • lant son cost kilometric entre 200,000 y 290,000
pessetes.

Tota aquesta secció • s troba en activa construcció y a punt d'ésser
acabada en els 9 kilometres primers.

La foradada per ont la linia ha de travessar la serralada pirenenca
fronteriça correspon assota les carenes del nomenat Sornport (el
Sumum-Portus dels romans). El conveni internacional establí que
aquesta foradada s'obriria, a França, en el lloc nomenat Forges d'Abel
(vall cl'Aspe) y a una cota de nivell no inferior a 1,076 metres sobre '1
nivell de la mar, y aniria a sortir a Espanya, en el pla dels Arañones
(vall de Campfran.c, provincia d'Osca) y a l'altitud ele 1,194 metres;
y que son traçat presentaria dugues pendents de longituds gaire-bé
iguals : una en pujada, a raó de 4'5 milessimes (pel costat espanyol),
y una altra a raó de 3'4 milèssimes (a la part francesa). L'altitud del
punt més elevat de la foradada seria de 1,211 metres sobre • 1 nivell
de la mar.

En un segon protocol del susdit conveni s'acordà que la foradada
donaria pas a una sola y única via, que, havia d'ésser francesa (així
com en la del Noguera-Pallaresa havia d'ésser espanyola), y que
s'establiria una estació internacional, situada en territori espanyol y
en l'esmentat pla dels Arañones.

Sots aquestes condicions se començaren les obres de la foradada
per abdós vessants, y sense interrupció per la part espanyola, a càrrec
de la casa contractista, la raó social Calderai y Bastia.nelli, de Roma;
y, després de greus obstacles que 's presentaren en el transcurs dels
treballs (un dels més greus l'aparició, dins de la foradada, d'un riu, que
obligà a fer quantioses obres d'agotament), per fi, el 5 d'octubre prop
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passat se trobaren les dugues galeríes d'avançament, ab un error de
sols 2 centimetres en llur direcció, y ab molt pocs milimetres en llur
alçaria : resultat, aquest, en extrem honrós pera •ls que feren els
estudis : els enginyers espanyols, y els de Ponts y Chaussées francesos.

Aquesta foradada amida 7,880 metres de longitud, ab una alçaria,
per sobre • ls carrils, de 7 metres; y una amplada, entre •ls estrebs, de
5 metres. Se troba la longitud de la mateixa, y en ses dos terceres
parts, en territori espanyol.

Sa perforació ha durat poc més de tres anys, mancant menys d'un
any més per donar els treballs per acabats del tot.

En el conveni internacional s'establí que la construcció de la
foradada, en la part compresa des de la boca francesa fins a son punt
culminant de son perfil longitudinal, aniria a càrrec del Govern de la
veïna nació, y a càrrec del Govern espanyol la secció compresa entre
aquell i unt y la boca espanyola. Més això sols provisionalment, car
els dos Governs havien de decidir en absolut, y sense intervenció
l'un de l'altre, en els comptes generals de les despeses, referents als
treballs executats per quiscun. Y, després d'acabada l'obra, s'acumu-
larien aquests dos comptes, y la meitat de llur suma seria la part que
li pertocaria satisfer a cada estat; així com també per meitat se paga-
rien les despeses de conservació de ics obres.

El cost calculat de la foradada de Campfranc, ha sigut el de
15.000,000 de pessetes en xifres rodones; y l'estació internacional que
ha d'aixecar-se en els Arañones està presupostada en 8.000,000 de
pessetes, y serà veritablement un edifici monumental, car abraça un
perimetre de 1,300 metres de llargaria per 200 metres d'amplaria.
Hi haurà instal • lacions pera • ls serveis d'explotació y vigilancia de la
linia, y pera •1 servei de les duanes : habitacions pera tota la nombrosa
dependencia que • s calcula no baixarà de 5,000 persones (un nou poble
en l'esdevenidor).

Els dos Governs se comprometeren, pel conveni, a construir les
tres linies internacionals lo niés prompte possible, y en tots casos
dintre del termini màxim de dèu anys, a comptar del cha de la data
de les ratificacions del conveni. De manera que dit termini expirarà •1
28 de janer de 1917. Aquest acabament del termini es igual pera
l'altra finia, la d'Ax-Ripoll. Pera la terça linia, la del Noguera-Palla-
resa, se comptarà • 1 dit termini des del dia que • 1 govern espanyol
notifiqui al francès l'haver acabat la construcció de la secció de Lleida
a Sort; notificació que, segons protocol del 8 de març de 1905, s'ha
de fer abans dels dèu anys.

Veus-aquí com ja •s pot donar per resolta, la magna obra dels
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carrils internacionals en una de ses tres solucions, la de Campfranc.
An els que no creiem que l'haver-se la construcció d'aquesta linfa
adevan,tat a les seves altres duques companyes sigui degut a sa major
importancia en el tràfec, ni a sa major facilitat de traçat, ens es lògic
deduir que l'única explicació del fet es que la més afortunada d'aques-
tes tres lisies, nascudes al mateix temps, podrà ésser batejada la
primera per la raó poderosa d'haver tingut millors padrins.

J. S. y S.

EXCURSIÓ A LA «DOMOS» DE LA ESPINÇELLA, A VII,ADRAII

D URANT les excursions que temps enrera practicàrem per les Gui-
lleries ab mon amich Juli Soler y Santaló, nos cridà poderosa-

ment la atenció un interessant casal dels derrers temps de la Etat
Mitjana en terme de Viladrau, prò cap a les serres que lo separan de
Taradel], no lluny del camí vell de ferradura de Vich.

Nos referim a la doynus o casa forta de la Espinçella. Alsantse
fòra dels camins avuy més freqüentats, ha restat notoriament pos-
tergada, fins que derrerament, los editors de postals ilustrades, la
han reproduhit, en les series ele Viladrau.

Al primer colp de vista, sa situació alterosa, la rodona torra, la
petita espadanya ab sa campana, y l'accidentat mohiment de teu

-lades de les diferents construccions, atrauen al observador. Sa curio-
sitat creix al acostarshi, per aparexer lo casal, perfectament forti-
ficat, circuintlo altes parets de rogenca pedra d'esmolar (abundant
en aquesta part del Montseny), dexant una sola entrada, que, en
altre temps se tancaria ab porta caladissa, o be ab pont de balansa.
A més la defensava una quadrada torra.

Ja dintre niel portal, una llarga y recta escala al descubert, de
36 graons, porta a les estancies del senyorial alberch. Dóna especial
ençís en la façana del edifici, una bonica finestra gòtica del segle XV.

Altres finestres hi han, si fa o no fa ele la matexa època, en lo cors
d'edifici principal. Es evident que, al erigir la casa actual, en lo se-
gle xv, restaren elements y detalls de construccions més antigues. En
lo segon pis, un finestral partit, conserva dos capitells del segle XIII,

1'hu d'ells en la basamenta de la columna. Devem creure que abduy
formaren part del edifici anterior.

La major part dels castells y cases fortes de Catalunya se reedifi-
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caren a les derreries del segle xv, ja que pochs pogueren salvarse de
les grans lluytes del regnat de Joan II.

Les construccions secundaries del vell casal de la Espinçella,
pertanyen a temps més propers : en un interessant rellotge de sol hi
anotàrem la data del 1651.

Pregona cova tancada per paret de pedra podia esser la entrada
de la fóvea o mina, que exiría a gran distancia, en lloch amagat, com

L'LSPINçELLA : VISTA DE CONJUNT DE LA VELLA CASA FORTA

s'estilava en nostres antichs castells. Junt a ella, certa cambra de
gruxudes parets (tenen dos metres d'amplada) se suposa destinada
a presó, rebent llum per reduhida espitllera.

Tal vegada es la part més antigua de la Espinçella una petita igle-
sia dedicada al arcangel Sant Miquel, qual existencia senyala la docu-
mentació del segle xiii de Viladrau. Sa espadanya y absís semicircular,
segueix les tradicions dels monuments romànichs. Una cavitat subter-
rania en exa capella, sería la citja, de que may mancavan tals.edificis.

No tenen importancia artística dos draps de pincell moderns,
de gust deplorable, que reproduhexen dòs episodis de la vida de Sant
Miquel dels Sants, que la tradició lliga ab la casa de la Espinçella.
Una musa popular tant deplorable com les predites pintures revela
aquests fets. Dexemla parlar:
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OCTAVA

Miquel devant la casa de Espinçella
dexa aquí, ab sos companys, la feliç Plana.
Mes lo cel altra cosa li aconsella
per medi d'una intima sobrehumana.
Cridantlo apart tres angels y estrella,
li diuhen ha d'esser lo que Deu mana:
«Que es massa aspre Montseny per ta ignoscencia
torna a Vich hont podras fer penitencia.*

Apenes ou Miquel la ordre divina,
desisteix ele la idea començada:
obeheix, torna atrás y s'encamina
ab sos companys a Vich altre vegada.
Resignats a la sort que '1 Cel destina,
en la Guía poch antes de la entrada,
tots tres lo vot renovan de puresa
que en Santa Clara precehí a sa empresa.

Resulta la Espinçella bonich model de construcció, puix mostra
lo que foren, tant sots lo punt de vista de confort, com sots lo polior-
cètich, nostres antigues domus o cases de cavallers, del segle xv al
xvi, pariones dels castells jurisdiccionals, y alçades quan aquests
caminan a llur desaparició.

La roja pedra esmoladora utilisada en dit edifici, treta del seu
volt, era estimadíssima en lo segle xvi y conceptuada com la millor
del terme. En cert contracte per construir una casa a Viladrau, que
porta la data de 1559, lo mestre de cases s'obliga a fer «sis finestres
de pedra despinzella, les dues ab mollura».

Per saber lo que vol dir Es/inçclla, caldrà analisar la paraula,
passantla a son origen llatí espinacclla. Axís com doncella es un
diminutiu de domina, que equival a dominacella, de consemblant
manera espinacella resulta diminutiu de espina.	 i

En la orografía d'Ausona abunda la paraula espina. Per no esser
massa pesats retraurem tres mostres prou conegudes : lo Coll- sa-Es-

Pina, avuy corruptament dit Collsus j5ina, cap a Moya.; lo coll del Es-
Pinal en lo Montseny; y Es^iinalbes, ço es, espines albes, o espines
blanques, qual nom oficial en la actualitat es Espinelbas en les
Guilleríes.

L'eminent filólech Balar¡ y Jovany, s'ocupa en diferents ocasions
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de la paraula espina que significa «la cumbre de una montaña dis-
puesta en forma de caballete a manera del lomo que en medio levan-
ta el tejado que se divide en dos alas* (Cataluña. Orígenes históricos,
plana 71). La espina, en la orografía del Principat, equival a aresta.

L'ESPINÇELLA : ESCALA PRINCIPAL AL DESCOBERT

La casa de la Espinçella, està situada en una altura no del tot
dominant, rodejada, per la part posterior, d'una petita serra semi-
circular, rematant en aresta bastant igual y prolongada. La orografía
comproba en nostra Casa, la acepció de la paraula espina, segons
la` explica En Balar¡.

.r	 k
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La Espinçella fou construïda dintre los termes jurisdiccionals del
castell de Taradell, quins antiquíssims límits anavan més enllà de
Viladrau.

En lo segle xiii, té ja lo nom de casa o domus, no podent arrivar
may a esser castell y per tant a tenir terme jurisdiccional propri.

En l'any 1290, lo Rey la tenía retinguda, restituintla a Beatriu
de Torruella (R. 8i, f. 1g8, Arx. Corona d'Aragó). Prompte passà
al domini dels Vescomtes de Cabrera, senyors de tota la terra cone-
guda per Collsacabra o Cabrerés y d'alguns dels termes de les ac-
tuals Guilleríes.

Los Vilademany, senyors del castell de Taradell, volgueren
possehir aquesta casa forta. Bona manera d'evitarse qüestions, que
may n'hi faltavan entre los donzells y los senyors dels termes pont
radicaven ses cases, en lo segle xiii. Controversies tant més dificul-
toses, quan més alts eran los proprietaris de les domus. Axís es que
Sanxa, vescomtesa de Cabrera, consentí en vendre a Bernat de Vila

-demany la casa y honor de la Espinçella en l'any 1299. Y, una vegada
venuda, trameté al batlle y homes de dita casa la ordre de prestar lo
degut sagrament y homenatge de fidelitat al nou proprietari, que
era lo Senyor del castell de Taradell.

Domna Sancia Dei gracia Vicecomilissa de Capraria : Dilectis
baiulo el hominibus honoris de Sfiinzela. Salutem el d'ileccionem : vobis
sciri facimus quod vendidimus Bernardus de Villa de magno domuni
el honorem nostrum de Spinzella cum omnibus sois ¡un bus. El ideo
vobis dicimus el mandamus, qualenus diclum Bernardum de Villa
de magno vel cuí voluerit loco sui, faciatis homagium el fidelitalem,
'romilalis lanquam viro domino nalurali. Et super hoc vos absolvimus
ab liomagio el fidelitale el dominio qui bus robis tenemini. Datum Gerun-
de VII k. f ebruarü arno domini MCCXC nono.'

En 1301, Arnau Busquets, batlle de la Espinçella per En Vila
-demany, cobra del remença Jaume Martí «racione illius mulieriis

quod obit in domo Spinzella CLXXX et V solidos».
Més avant los Senyors de Taradell, que residiren a Blanes,

enagenaren no poques de les proprietats rurals de la terra d'Ausona.
També •s vengueren la Espinçella, de manera que en 1446 pertanyía
a Bernat Miralles'.

1. Aquest document porta un molt interessant segell de cera, hont la Vescom-
tesa Sanxa apar montada a cavall. Se conserva en lo Museu Episcopal de Vich.

2. Axís consta del arrendament fet en 23 Octubre de 1446 per Bernat Mira-

lles com hereu y proprietari de la casa de la Espinçella a En Masvidal y En Vilar,

pagesos de Vilalleons (Manual de 1420 fineix 1446, del Arx. Parroquial de Viladrau).
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En i57o, los de la familia Espinçella, figuran com proprietaris
o senyors utils de la casa de la Espinçella, alou del Senyor de Taradell.

De la capella de Sant Miquel, com ja deyam abans, les noves
s'atrassan al segle XIII. Quasi bé •s pot dir que del segle XIII al xv,
no hi havia ningú a Viladrau qui al fer testament no dexás un llegat
a Sant Miquel de la. Espinçella y a Sant Marçal. Fins al segle xv no
hi ve mentat Sant Segimon en los documents de la terra d'Ausona.

Estan lligades ab la Espinçella, no poques rondalles y recorts
de fets notables de la encontrada. En lloch primordial s'han de posar
los dels bandolers, assenyaladament d'En Joan Sala y Ferrer, a
qui totllorn coneix per Serrallonga (1623-1633). En la crida que publicà
lo Virrey. de Catalunya posant preu a les persones dels principals
bandolers (9 de Juliol de 1629) se seguia una nota dels lladres que en
la Regia Cort estan convençuts d'anar aquadrillais, y després d'En
Serrallonga hi continuaven Antoni Espinçella de Viladrau. No •s té
conexement dels fets d'aquest bandoler : sols diulren en la comarca
que, les tres cases fortes d'aquell vehinatge, dites la Sala de Viladrau,
la Espinçella y Saladeures a Vilalleons, pertanyian a tres dels germans
Serrallonga, los qui en totes tres solian ferse forts y resistirhi als
enemichs.

La historia no ha comprovat aquesta darrera asseveració, com
tampoch nos dona motiu en que apoyar la tradició initjaeval que
anem a relatar.

Los donzells d'Espinçella estavan en bandositat ab altres cava-
llers d'Ausona. Certament foren inacabables les lluytes dels senyors
d'aquest vell Comtat, en los segles xiv, xv y xvi. Los Malla, los
Cruilles y los Altarriba figuran com a capitosts de dites bandositats
durant dit llarch espay de temps.

En una de tantes guerres com entre ells se tingueren, caygué
presoner del Donzell d'Espinçella lo cavaller Blanch, tant famós per
sa armadura com per ses malifetes.

Tancat en la presó de la Espin.çeila, prompte sigué, la casa, ob-
jecte de continuats ataclls dels seus súbdits y amichs. Cada nou esforç
que aquests feyen per guanyar dita Casa, equivalia a afegir, per part
dels de dintre, una nova tortura al cavaller Blanch. Tants assalts
realisaren y tants suplicis ]i afegiren, que sa forta naturalesa no ho
resistí y acabà ab sa existencia.

Una vegada mort, lo cavaller Blanch, fou passejat y portat per

39
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los de la Espinçella a diferents indrets de la Casa, a fi de convencer
als sitiadors de la inutilitat de llurs esforsos.

Desde aleshores, es fama que lo malaventurat cavaller s'acos-
tuma a aparexer, una vegada cada cent anys, en la diada en que
fou mostrat als seus.

Del pavorós soterrani de la capella de Sant Miquel ne surt lo
cavaller Blanch, arnat ab capell de ferre, espasa cenyida al costat y
apunyant llarga llança, montant un corcer també blanch, y atravessa
muralles y patis, parets y habitacions, passa per lo corredor y la cuyna
y devalla al pis j ussà, per endinsarse en la fosca cambra del paviment
de la capella.

Afegírenrae, los qui 'm relatavan lo fet, que, si ho posava en
dubte, tornés d'aquí a cent anys a la Espinçella, hont ab mos propris
ulls lo comprovaría.

FRANCESCH CARRERAS i CANDI
Clixés d'en Juli Soler.

PER LA R1J1'I,l:GA DELS NOMS DE LLOC Y POBLE

LA nova tendencia de la filología en les investigacions dialec-
tals y en l'extensió y vitalitat dels mots, dóna un valor espe-

cial als noms de lloc y als noms de poble'.
Lo únic vivent que •s conserva de les generacions que han passat

són els noms de lloc y poble que elles imposaren. Aquests noms, que
han arribat fins a no ;altres per una tradició mai interrompuda, cons

-titueixen una basa pera l'historia de la llengua y de la cultura d'una
nacionalitat, són el testimoni vivent d'un poble mort fa segles : l'Ebre
ens parla dels ibers, y Lleida dels ilergetes. Si, degut a les contingencies
del temps, els monuments de les passades generacions desapareixen,
el sol, el terrer, l'emplaçament d'un poble, les montanycs, resten
immutables; y els noms que han rebut, si han pogut canviar ab el
temps y les generacions, la llur conservació fins avui no deixa d'ésser
un camp d'exploració fecundíssim pera l'historia y pera la llengua.

1. Comunicació presentada en el primer Congrés Excursionista Català celebrat

a Lleida •ls dies 24 y 25 de juny de 1911.
2. Per noms de lloc s'entén noms de valls, montanyes, planes, rius, serres, etcé-

tera. Per noms de poble s'entén noms de casa, llogarets, viles, nuclis de població.
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Pera l'estudi de noms de lloc y de poble són importantíssims els
treballs del professor E. Muret, de Ginebra, que prepara un Diccionari
dels noms de lloc y poble de la Suïça francesa ja fa alguns anys, espe-
cialment el seu mètode en les excursions y els seus treballs:

E. Muret : De quelques désinences de noms de Heu Particulièremen l
/róquentes dans la Suisse comande el en Savoie. (Romania, XXXVII,
1 -46 , 378-430 , 540-569.)

També es interessant pera • 1 mètode, en l'estudi de noms de lloc
y poble, lo que diu Meyer-Lübke en el capítol sobre noms de lloc de
la seva Introducció a l'estudi de les llengües romanes (2. 1 edició), d'on
procedeixen les consideracions que s'exposen en aquesta comunicació.

Pera •ls noms de lloc de Catalunya tenim el notable treball de
J. Balani y Jovany Orígenes históricos de Cataluña, 1899.

CONSIDERACIONS

I. Sovint, el nom de lloc, en la seva evolució, se troba afectat
per causes que li donen una nova forma, que fa difícil la seva recons-
trucció : tals com Nimes, de Nesnausmmn; Bologna, de Bonomia; Autun,
ele Aatguslodunum; Barcelona, de Barcino.

II. El nom de lloc y de poble pot sofrir una reconstrucció, o
formar-se un sol nom de lo que era una preposició y nom : tal es
Arties, de are Tegias; Tramesaigues, de Intra ambas agitas.

També pot succeir lo contrari : una descomposició del nom,
passant a article o preposició una part del mateix. Un cas per l'estil
tenim en La Nou (Bergadà), on de l'alou, procedent del frenqui allód,
s'ha format, per aglutinació de l'article, lallou, y després, per una falsa
separació, La Nou. El mateix cas tenim ab el llinatge Llovet.

III. La relació entre l'article y els noms de lloc y poble no està
pas resolta : sovint surten noms de lloc acompanyats de sa- (procedent
de ipsa), que han perdut la vitalitat de l'article : Sarriba, Sapeira'
Sasserra, Collsaspina, etc. La vitalitat del sa- com article no existeix.
Molts noms que antigament anaven acompanyats del sa-, avui no -1
coneixen : el vers 2,465 de la Chanson de Roland, ens diu:

L'ewe de Sebre el lur est devant.

Avui ningú parla de Sebre, sinó de l'Ebre. Si -1 sa- es la traducció
d'un article pre-romà, o l'article va introduir-se per acompanyar els
noms de lloc, ab la conquesta, s'ha de resoldre.
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IV. Les variants dialectals s'han de tenir en compte en l'estudi
dels noms de lloc : A la vall de Benasc tenim els noms de poble Re-
nanue, Remastue, Sesue, etc.; a la vall de 1'Isabena tenim Scrradui,
Beranui, Montanui; per document del segle xi podem constatar
Beranue, Serradue. La -c final ha vingut a -i en la regió catalana : es
un fet interessant pera la gramàtica histórica y pera l'origen dels
noms de lloc.

V. En l'estudi dels noms de lloc cal prevenir-se contra les falsi-
ficacions procedents de la grafía y per la parla popular. El domini
català n'es víctima, d'aquestes dogues classes de falsificacions; y
molt més el Rosselló que l'altre domini català. Compari -s Sagalluse
(Saillagousc), Fontj5edrusc (Fontfiedrouse). La pronuncia d'u per la
o, en el Rosselló, molt probablement s'ha d'atribuir a l'influencia
francesa.

A l'entrada de cada petita vila catalana s'hi troba •1 rètol en
rajola de Valencia : «Pueblo de N... Partido de N... Provincia de N...).
Aquesta es una de les causes que contribueixen a la falsificació dels
nones de poble. Tots aquells pobles que tenen un sant per titular ja
han sofert la falsificació. Els nens de l'escola ja no diuen «— Soc de
Sant Joan, Sant Josep o Sant Pere», sinó «— Soc de San Juan, San
José o San Pedro.» En els registres oficials se tradueixen els noms, y
en ells se fan les falsificacions. Els arxius parroquials y les secreta-
ríes d'ajuntaments són oficines de falsificació de noms de lloc.

L'etimologia popular també exerceix la seva influencia en la
falsificació deis noms de lloc. Sols un exemple : Ala plana de Vich hi
ha la capella de Sant Francesc s'hi moría. Mn. Verdaguer, en una de
les seves millors poesies, ens conta la llegenda de Sant Francesc
s'hi moría, coneguda de tot-hom. No fa gaire temps que Mn. Gudiol
va fer notar, en un article publicat a la Gazela Montanycsa, de Vich,
que en els antics documents surt sempre ...sa almunia : d'un sarnunia
que havia d'ésser la pronuncia de segles enrera (compari -s mune en
el llinatge Moner), 1'etimología popular va formar-ne segurament el
sa moria, s'hi moría d'avui.

VI. Schuchardt, en la Zeitschrif. fitir rom. Phil., XXIII, fa un
estudi detallat dels noms espanyols que tenen l'arrel Nava; y, exa-
minant la llur topografía, tots estan emplaçats en valls, vores de rius:
la llur topografía coincideix ab nau. En son article Furca, fa notar la
coincidencia de trobar-se la forma d'una forca en les montanyes,
en les riberes ont se topen dos rius, de manera que existeix coinciden-
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cia entre • 1 nom y la cosa o • 1 lloc. Tenim l'arrel Bena, Benna, en noms
de poble com Benasc, Bagneres, Banyoles; el llac Major se nomenava
Benacum. En la Suïça francesa benna significa un forat. Aquesta arrel
surt, en tot el Mig-día de França, en la significació d'un sot d'una pro-
funditat d'un cercle clos. Si mirem la disposició topogràfica de Benasc,
no dubtarem en afirmar que aquella vall, en una època, havia set
un estany. Aquesta arrel se constata en noms de lloc prop de rius,
fins en el Friaul. ¿S'ha de considerar com una arrel pre-romana que
coincideix en els Pireneus y en els Alps, com tot una seria que n'ha
trobades no fa gaire mon mestre J. Jud?

VII. Si s'atén a la llur significació, poden distingir-se cinc
classes de noms de lloc o de poble. i) Per la disposició del sol : Mon- -
tanyola, Llands, Plantis, Serrat, Puig. 2) Per la cultura del terror:
Folgaroles, Pinós, Caralps, Rocanegra, Ripoll, etc. 3) Per la colonit-
zació : Cerdanya y els sordones, Ausa y els ausetani, Lleida y els iler-
getes. 4) Condicions de la possessió : el sufix -acu allà ont dominaren
celtes, y el sufix -asc en els liguris; Llussanès de Llussà, procedent de
Lucianu; Em7ordà, d'Ein/ cries. 5) Conceptes generals de cultura y
representacions : la gent del poble, al contemplar les boires, sempre
hi veu besties : compari-s els dotze signes del Zodíac; en la denomi-
nació de montanyes abunden els noms d'animals : compari-s Cavall
Bernal, Cabrera, Vacamorta, etc. Un d'aquests dies, des de Lucerna,
contemplava la punta del Esel (Ase). Sería curiós de constatar si les
montanyes d'Asia o Amèrica reben també noms d'animals dels indí-
genes. 6) En la denominació de llocs y de pobles, quan surten apel-
latius, interessa conèixer quins són aquests, p. e. ont surt Illa, ont
surt Iglesies, ont surt un representant dels llatins Basílica, Conveniu
Monasteriu (compari-s Boselga [Saragoçt], Monistrol), etc.

VIII. Si •is fets precedents serveixen pera demostrar 1'importan-
cia dels noms de lloc pera l'estudi de l'etnografía, l'historia, la cultura,
l'extensió de les plantes, les zones d'animals (compari -s pla del Llop,
serra del Llop, etc.), té una capital importancia pera la gramàtica
histórica l'estudi dels noms de lloc. K. Ettmayer, de Fribourg, funda
l'estudi de la gramàtica històrica del francès en l'estudi dels noms de
lloc, perquè presenten millor l'evolució popular. Si Gilliéron, ab
J. Roques, en son treball Mira ges 5laonétiques (Revue de Philologie
Française et Liltérature, XXI), a 1'assenyalar el procés de la regressió
lingüística, han donat una nova orientació a l'estudi de la gramàtica
histórica, l'estudi de la regressió podem aplicar-lo perfetament pera
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l'estudi dels noms de lloc. Un cas hipotètic solament. El català y
el provençal * són les dugues llengües romanes que no coneixen la
diptongació de la é i ó lliures. En la regió de vora Igualada tenim el
poble de Piera, que a priori derivo de Petra. Si de fet, en antics do-
cuments, pot constatar-se un Petra pera aquesta localitat, tenim el
fet capitalíssim, pera la gramàtica històrica, que • 1 català va tenir la
diptongació; y lo que avui creiem continuació llatina de la é lliure
(mel, cel, pedra, dieu) no seria niés que una regressió : e lliure hauria
passat a ¡e, y d'aquí a e altra vegada.

IX. A 1'estudiar els noms de lloc s'han de tenir molt en compte
les substitucions o canvis que hagin pogut verificar-se .: en la regió
de la Suïça alemanya abunden les substitucions de noms donats pels
colonitzadors romans per noms germànics. Aquest procés va tenir
lloc en la colonització de les Amèriques, com també en l'època de la
colonització romana d'Espanya. El Sr. Francisco Carreras y Cancli,
en una notable conferencia donada a l'Academia de Bones Lletres
no fa gaires mesos, observava que • ls romans havien substituït His-
5ania per Iberia, Cose per Tarraco, Laic per Colonia Faventina.

X. Sovint succeeix que un nom de poble té dugues denomina-
cions diferents segons l'etapa d'evolució en que va entrar tal deno-
minació en un poble veí o en una altra llengua. Aquest fet podem ob-
servar-lo en català : Osca enfront de Huesca; Lleida enfront de Lérida.

XI. Sovint, en l'estudi de noms de lloc, se topa ab la traducció
d'un nom, sobre tot quan es un apel • latiu. Aquest fenomen entra
especialment allà ont una llengua romana 's topa ab una altra no
romana. En el Tirol, per exemple, tenim el poble Volano, en Rove-
reto (Trentino), y també Nussdorf (Sclmeler : Tirolcsische Namens-
forsdurcg, 223 ss.). Aquest fet se constata també .en les ciutats de la
Gran Grecia després de la dominació grega, y aquest fenomen s'ha
d'observar en els pobles veïns al basc.

XII. Per les inscripcions tenim coneixement de l'osc y de
l'umbri, com .també s'està ben orientat sobre •1 celta que •s parlava
a la Gallia en l'època pre-romana. Respecte a l'iber y l'etrusc, no
se 'n sab res de positiu. La coexistencia de paraules pre-romanes en
els Alps y al Nord de la nostra península, els dons extrems més conser-

* Afegeixi-s'hi •1 portuguès.
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vatios, es altament significatiu, com ho es la coexistencia d'uten.silis
y taules indexifrables segons el ja citat Sr. Francisco Carreras y Candi.

Per medi dels noms de lloc pot reconstruir-se l'extensió de la
dominació romana. Els cantons de la Suïça alemanya •ns proporcionen
abundants exemples, com tenim els noms de les famoses ciutats de
Colonia y Trier : ¿per què • ls noms de lloc no poden assenyalar l'exten-
sió dels ibers y de l'iber? Per endavant coneixem el llatí : ni a Priori
ni a posteriori coneixem l'iber : aquí està la dificultat. Els noms de
lloc ens assenyalen l'historia de la cultura y la vida d'una nacionalitat:
per exclusió pot arribar-se a assenyalar els elements pre-romans
d'Espanya. En aquest lloc van a davant, y pot dir-se que són lo íuiic
positiu, els treballs de Schuchardt.

Si •s prenen les diverses capes de noms de lloc y de poble; si •s
distingeixen les noves creacions; si •s posa apart l'element llatí; si
ab crítica s'assenyalen les arabitzacions dels noms llatins o pre-romans
fetes pels alarbs; si •s garbella l'element, germànic y especialment
gòtic; quedarem ab la basa pre-romana. A manera de capes geolò-
giques, l'historia de la colonització d'una terra està escrita en els
noms de llocs y pobles, com els elements de la llengua estan distri-
buïts en capes diverses. Es lo únic durable de lo material-espiritual
que resta vivint : allà ont no arriben els monuments, arriben els
noms de lloc. També són de capital importancia •ls noms de sant,
donats a pobles : en ells pot remuntar -se l'historia del culte, y en ells
hi ha una basa pera les investigacions històriques.

ANTONI GRIERA

Alorarió de la Mesa del II Congrés Excursionista Catal<< pera

la restauració del monestir de Sant Joan (le les Abadesses

No per sabut serà debades aquí recordar que l'excursionisme
català •s diferencia del que •s practica en altres països en que, així
com allà •1 consideren generalment sols com sport, aquí, a més, se •1
practica pera fer cultura, pera cercar l'ànima catalana en nostres
plans y montanyes, en nostres vells o arrunats monuments y en nostres
masies y pobles; que no altra cosa fa •1 geòleg esbrinant la constitu-
ció de nostra terra, el paleontòleg recollint-ne •ls fòssils, l'arqueòleg
fixant-se en nostres coses antigues, l'historiaire regirant els arxius,



CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 337

l'arquitecte estudiant els monuments, el fotògraf inventariant tota
bellesa, el folk-lorista recollint arreu llegendes y tradicions...

Es per això que l'excursionisme català s'ha omplert de joia y
entusiasme al veure que un poble conscient y digne, com el de Sant
Joan de les Abadesses, torna per la grandesa de la patria, demanant
que 's restauri • 1 tresor que posseeix, aquell monestir famós, gloria
de l'art y testimoni perennal de nostres passades grandeses.

L'excursionisme català tant s'assocía al prec d'aital poble, que
fins ja •s mira com a cosa seva la restauració del clít monestir. Y no
pas perquè siguin excursionistes aquells de qui ha eixit l'idea de
restauració, sinó perquè •s tracta d'un monument de l'arquitectura
del qual l'excursionisme ja ha cantat mil voltes 1'esplendidesa y
l'originalitat, y la gesta que va infantar-lo, y les gestes glorioses que •1
feren poderós.

Per això, en una de les sessions del Congrés Excursionista celebrat
darrerarnent a Manresa, s'acordà que totes les entitats reunides tre-
ballessin y contribuissin en aquesta obra, y que la Mesa del Congrés
redactés aquesta al • locució, que dirigim als patriotes interessant -los
que no s'oblidin de donar, pera aital restauració, anc que sia un petit
òbol, perquè la suma de tots pot produir el cabal que portarà a cap
una obra que exigeix nostre passat, que dignificarà nostres temps y
que, si volem, podrà ésser fonament d'una era més pròspera que la
present.

Es per Catalunya, patriotes, que us demana aqueixa almoina
l'Excursionisme.

Manresa, juny 1912.

President del Congrés : Leonci Soler March, del CENTRE EXCUR-

SIONISTA DE CATALUNYA y del de la Comarca de Bages.
Vice-presidents : Enric Arderiu, president del C. E. de Lleida;

Oleguer Miró, president del C. E. de la comarca de Bages (Manresa).
Vocals : César August Torras, president del C. E. DE CATALUNYA;

Joan Montllor, president del C. E. del Vallès (Sabadell); Eduard
Giralt, president del C. E. de Terrassa; Josep Gudiol, pbre., president
del C. E. de Vich; Joan Solé y Granell, del C. E. de Tarragona; Joan
Ferrater, de la Secció Excursionista del Centre de Lectura de Reus;
Joaquim Cusí, de la Secció Excursionista del Club Deportiu Empor-
danès, de Figueres.

Secrelaris : Fidenci Kirclmer y Miquel Espectante.

40
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MEMORIA DEL SENYOR SECRETARI Y

SENYORS:

o fa encara un any que des d'aquest lloc mateix donava compte
de la vida del CENTRE durant la primera anyada del meu càrrec,

y ab veritable satisfacció us expressava •1s nombrosos actes realitzats
pel mateix durant aquella temporada. Ara, un altre any ha passat:
es el 36.è en la vida del nostre CENTRE; y, al complir-lo, demostra
ab fets que no ha malbaratat, com altres, la seva joventut, y que
està encara ple de força y de vida, podent desafiar impunement les
més fredes tramontanes, y que no hi ha encara glaçada prou forta
per arribar a refredar l'entusiasme dels seus socis, que són els seus fills.

S'havia acabat el mes de juny; y, malrat l'abundancia d'excur-
sions durant ell realitzades, el dia 2 de juliol, un bon aplec de com-
panys, y entre ells algunes senyoretes, feren una excursió vers les
costes de Garraf y Sitges per admirar les esplendideses de la costa
catalana, retornant a Barcelona per Canyelles, Vilafranca y Ordal.
Al cija 8 del propri mes, altres consocis feren a peu una excursió
nocturna a Montserrat.

Durant el mes d'agost foren en gran nombre les excursions realit-
zades, y entre elles cal esmentar les del infatigable Juli Soler y San-
taló, que, prosseguint el seu treball d'estudiar les altes valls arago-
neses, recorregué aquest any les del Tena, Broto, Vió, Puertolas, Tella
y Vielsa, y portà a cap l'ascenció al cilindre de Marboré (3,360 m. d'al-
titud) y visità novament l'immèns glacier d'Aneto.

Pel mes de setembre, altres companys, y ab ells infatigables se-
nyoretes aimadores de l'excursionisme, fan una visita a Ull de Ter,
sortint de Ribes cap a Nuria y travessant les magnífiques gorges del
Freser per rendir viatge altra volta a Ribes.

Pel mes d'octubre no hi ha cap excursió oficial, cosa molt com
-prensible pel caràcter de transició que té dita temporada, que ve a

servir de descans de la d'estiu y de preparació pera 1'hivernenca, que
començà ab la sortida, durant les festes de Tots-Sants, vers l'alterós
Pedraforca; y, per acabar l'any, hem d'esmentar les excursions a
Ocata, Teyà, Vallromanes, Vilanova de la Roca y Montmeló; a la
Conrería y monestir de Montalegre, aquesta organitzada per la Secció

* Llegida en la sessió inaugural del present curs del CaNTRE Excvnsio-
NISTA DE CATALUNYA; celebrada! dia i i del passat mes d'octubre.
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de Fotografía; a les montanyes y vall de Molina, feta ab el caràcter
de pràctica de Sports d'Hivern; y a diferents encontrades de la plana
de Vic ab motiu de l'inauguració del Centre d'aquella ciutat.

Y entrem a l'any nou. Per començar-lo, s'emprenen, els dies 6 y
7 de janer, dos itineraris tant respectables com el de Biosca, , serres de
Llobera, Solsona, serres de Torregassa, Miravet y Pons, y l'altre cap
a Lladó, Besalú, Serinyà y Banyoles, ab el caràcter, aquesta darrera
excursió, d'oficial de la Secció de Fotografía, la qual el dia 21, orga-
nitza una visita als monuments romànics de Terrassa, y, a més, pel
mes de febrer, una visita a les belles reconades de Sant Cebrià, Vall

-daura y Cerdanyola, al mateix temps que la d'Arquitectura anava a
Vilafranca del Penedès, Sant Martí Sarroca a visitar llurs importants
monuments. Tot això en el mes més curt de l'any, sense comptar-hi
les efectuades ab motiu del Concurs de Sports d'Hivern.

Pel mes de març, la Secció de Fotografía, sempre infatigable, fa
tres excursions : una a Molins de Rei, Corbera, Sant Pons, viaducte
del Lladoner, Vallirana y Cervelló; una altra vers Cornellà, Sant Boi
y riberes del baix Llobregat; y l'altra vers Cardedeu y Granollers.
La Secció de Geografía Física havia practicat importants estudis,
el dia 3 del propri mes, en els jaciments silúrics de Moncada, còva
de na Guilleuma y jaciment miocènic turtonià de Cerdanyola.

Pel mes d'abril s'emprèn l'excursió cap al Bergadà y serres d'Alp,
fent l'ascenció al Pedró dels Quatre Batlles, acabant-la per la vall y
vila de Ribes. El dia 21, els aimants de la fotografía van, per Caldes
de Montbui, Sant Feliu de Codines, Castelltersol y Moià, cap a Santa
María de l'Estany, retornant per Collsuspina, Tona y Granollers, y el
dia 28 visiten les hermoses encontrades de Santa Creu d'Olorde; visi-
tant, el mateix dia, la Secció de Geografía Física, 1'oligocènic de
Martorell.

Pel mes de maig la Secció de Fotografía fa, el dia 12, una excursió
a Llavaneres y, el dia iq, una altra a Martorell, Collbató, Canet y Mo-
nistrol. Tanquen el curs una excursió a Vilajuïga, Sant Pere de Roda y
Sant Salvador de Verdera, feta junt ab els excursionistes de Figueres,
el dia 9; y, una altra, el dia z6, a Tarragona, arc de Barà, castell de
Tamarit, tomba dels Scipions y aqüeducte romà. Aquesta darrera
fou també de la Secció de Fotografía.

No són sols aquestes les excursions fetes pels socis del nostre
CENTRE, puix com més gran se fa aquest, més ve l'inevitable repara-
ció de sos components en petits nuclis que pot ben dir-se que són ja
prou perquè ni una sola festa, deixin de sofrir les nostres montanyes
les petjades dels excursionistes.
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Y anem a un altre ordre d'actes : les conferencies. En elles se
nota també • 1 resorgiment de la vida de les Seccions, ab la sola excep-
ció de les d'Arquitectura y Folk-lore, que per causes especials no
han pogut prestar aquest any el valuós concurs a que 'ns tenien ja
acostumats y que tenim dret a exigir.

Inaugurà • 1 curs la conferencia que • 1 dia io de novembre desen
-rotllà ab la seva regoneguda competencia • 1 Dr. Francisco Xavier

Parés. Fou el tema Ressenya d'una excursió als estanys de Rius y de
Mar de la vall d'Aran y a l'alt Pireneu francès. Fou continuada • 1 dia
17. — El dia 24 D. Bonaventura Solà exposa Una excursió fotogràfica
a Sant Cugat del Vallès.

El mes de desembre l'inaugura • 1 nostre president, D. César
A. Torras, ab la ressenya d'una Excursió de Surja al santuari del
Miracle Per la vall de Saló y Ma/amargó, y a Solsona per Torredenargó
y la serra del Boix. — Segueixen : D. Francesc Carreras Candi, el dia
15, ab la ressenya d'unes Excursions per la Barbatania; D. Josep Tatxé,
el dia 22, explica una excursió De Ribes a Nuria, Nou Creus y Ull
de Ter, retornant Per les gorges del Freser; y el Dr. Parés, que acaba
l'any exposant, el dia 29, l'Excursió a Ginebra, Chamonix y Lausanne.

Fou la primera sessió de l'any nou la del dia 5 de janer. D. Ceferí
Rocafort, hi ressenya una Visita a la Torre Pallaresa, Sant Geroni de
la Murtra y Monestir de Montalegre. — Els dies 12 y zg del propri
janer Mn. Jaume Oliveras dóna a conèixer la seva Excursió a les altes

serres del Noguera Pallaresa y Ribagorçana ab una ascensió al Pic

oriental dels Encantats. Clou el mes la sessió preparatoria dels Con-
cursos de Sports d'Hivern, que se celebrà • 1 dia 26.

El dia r. r de febrer, tingué lloc la vetllada necrològica en honor
dels malaguanyats companys Juli Vintró y Emili Llatas. Llegiren
les biografíes els Sis. Torras y Martorell. — El dia Z6 D. Félix Duian
ressenya l'Excursió a Banyoles, Porqueres, Besalú y Serinyà; y el
23 ocupa la sessió l'infatigable D. Eduard Vidal y Riba, donant
compte del Concurs de Sports d'Hivern que s'acabaven de celebrar.

Comença • l mes de març D. Francisco X. Parés ab la ressenya
d'una Excursió a Suiça, visitant Friburg, Berna y Interlaken, ab
l'ascensió a la Jungfrau. El dia 8 D. César A. Torras explica unes Ex-
cursions de Solsona a Cardona Per les serres de Joval y Clariana y per

Riner y el curs del riu Negre. — El dia 15 D. Joan Danés y Vernedas
descriu La vall y el monestir de Sant Joan de les A badesses. — El 22,

D. Juli Soler, La vall de Broto en els alts Pireneus d' Osca. — El dia 2 9

D. Antoni Bartomeus disserta sóbres el tenia Algunes excursions per

la Vall de Bcnasc.
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El propri senyor, el dia 12 d'abril, dóna a conèixer una Excursió
per les altes valls de l'Esserra. — El dia zg D. Guillem de Barnola ex-
posa magistralment una Excursió per la serra del Moixaró a l'alt
Bergadà. — Finalment, el dia 26, D. Josep Vidal y Tarragó parla
sóbres el tema Un passeig Per Alemanya y Dinamarca.

Dia 3 de maig. D. Juli Soler y Santaló : Excursió per les valls de
Vió y Puertolas (alts Pireneus d' Osca). — Dia io. D. Francisco
Xavier Parés y Bartra continúa ressenyant el seu Viatge a Suiça,
ocupant-se de les cascades de Giesbach, gorges de Müringen y casca-
des del Rhin. — Dia 17. D. Baltasar Serradell : Impressions d'una
excursió a Bagay. — Dia 24. D. Albert Carsi dóna a conèixer Les
millors encontrades de la terra valenciana. — Dia 31. D. Juli Soler:
La Vall de Bielsa.

Y entrem en el mes de juny : El dia 7 D. Geroni Martorell s'ocu-
pa del tema Les catedrals de Catalunya. — El dia r4 D. Fèlix Duran
parla dels Castells feudals de Catalunya. — El dia 21 D. César A. Tor-
ras ressenya una Excursió a Vilajuïga, Sant Pere de Roda, Sant Sal-
vador de la Verdera y ermita de Santa Elena. — Acaba •1 curs, el dia
5 de juliol, el bon amic y company D. Eduard Vidal y Riba, pagant
un tribut d'afecte y atenció envers el CENTRE al donar-li a conèixer
l'obra, llavors encara no publicada, Guia del Montseny, en la qual se
troba la prova més plena que no en va son autor ha dedicat els millors
anys de la seva vida excursionista a l'estudi de tant belles serralades.

Durant el curs continuaren setmanalment les Converses d'Ar-
queología de D. Pelegrí Casades, essent objecte de las mateixes l'Ar-
queología romana, que fou detingudament estudiada sots tots els seus
aspectes.

La Secció d'Arquitectura sols té en aquest curs dugues conferen-
cies : l'una •1 i6 de novembre, en la qual D. Geroni Martorell
desenrotlla • 1 tema Arquitectura estrangera, Otto Wagner, Otto Rieltt;
l'altra •1 14 de desembre, en la qual D. Josep Domenech y Mansana
parlà de l'Arquitectura democràtica. A més, durant el curs, s'organit-
zaren algunes visites a diferents notables construccions. Llàstima
gran es el que no continui ab aquella activitat d'altres temps, que
tant abundosos y meritoris treballs havia aportat a l'obra del'excur-
sionisme.

A més d'aquests treballs, que quasi poden considerar-se cona
l'obra ordinaria del CENTRE, s'han d'esmentar en capítol apart els dos
capdals del curs finit; el Concurs de Sports d'Hivern y el II Congrés
Excursionista Català.
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El Concurs de Sports d'Hivern, celebrat a Ribes- Puigcerdà •Is
dies 8 a 12 de febrer, tenia, aquest any, excepcional importancia,
deguda especialment a les curses de caràcter internacional ab premis
de les més altes magistratures d'Espanya y França, y a 1'assistencia
de comissionats d'entitats forasteres y corredors estrangers. El temps
no ajudà, l'acció oficial tampoc; y, malgrat això, fou un veritable
triomf pera • 1 CENTRE, puix li donà l'ocasió de provar davant de
delegats y forasters lo que podien l'activitat y la voluntat dels seus
socis posades al servei d'una encertada direcció, pera entre tots
sostenir y fer créixer una vegada més el bon nom y la legitima repu-
tació del nostre CENTRE.

El II Congrés Excursionista tingué lloc a Manresa • 1s dies 28,

2 9 Y 3o de juny. S'hi discutiren els temes Delimitació de les comarques
catalanes, Establiment d'estacions metereològiques, y Conveniencia de

catalogar la fauna de Catalunya; y, a més, s'hi presentaren nombrosos
y importants treballs sóbres totes les branques de l'excursionisme.
Ab motiu del Congrés s'efectuaren també bon nombre d'importants
excursions.

Aquests foren els més importants treballs del CENTRE EXCUR-

SIONISTA DE CATALUNYA, durant el curs passat, y, a més continuà
la seva tasca de difundir l'obra de l'excursionisme, conseguint ab son
exemple y la seva ajuda la formació de dugues noves entitats : l'una
a Vic, y l'altra a Figueres; ha anat millorant les seves publicacions, y
ha començat la tramitació necessaria per obtenir permís de construc-
ció d'un nou refugi, el de la Renclusa, a les montanyes Maleïdes.

Foren complerts els requisits reglamentaris, celebrant la Junta
General Ordinaria el dia 17 de juny, així com ja n'havia celebrada
una altra d'extraordinaria •1 dia 25 de novembre per omplir les
vacants produïdes en. la Junta Directiva per la mort dels bons com

-panys Vintró y Llatas.
Y dono per complerta la meva obligació. Y ara • m despediria de

vosaltres, bons amics y companys que tant m'heu ajudat a complir-la,
si la Junta General passada no m'hagués obligat, reelegint -me, a
seguir en aquest càrrec encara dos anys més.

TIDENcr KIRCHNER
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ELS "BOY-SCOUTS" A CATALUNYA

EFinstitució
s tanta 1'importancia y el progressiu desenrotllament que

 dels anomenats boy-scouts va prenent per tot
arreu, y està la mateixa tant íntimament lligada ab l'obra, les tas-
ques y la finalitat del nostre excursionisme, que avui, en que tant se
parla de boy-scouts a nostra terra y que sembla un fet l'organització
en la mateixa d'aquesta institució, ens veiem poc menys que obligats
a parlar-ne des d'aquestes planes, exposant lo que són els boy-scouts,
quina es la seva finalitat y caràcter, y la conveniencia de la seva im-
plantació a Catalunya.

Y es altament necessari •1 parlar d'aquesta institució en els
moments actuals, perquè molts dels que aquí ho han fet per medi de
conferencies o articles periodístics han desvirtuat el seu caràcter o
bé n'han donat una idea incompleta o equivocada. Publicista català
hi ha hagut, que ha parlat de l'scoutisnze sens tenir per res en compte
el seu caràcter excursionista, presentant-lo sols com una escola de
vida selvatge y de perfecció moral, ab altes mires patriòtiques, sens
esmentar pera res la seva organització intrínseca, les seves pràcti-
ques y exercicis físics y els seus estudis moderas y d'alta civilitat;
y al parlar de boy-scouts y de la seva implantació a Catalunya, s'obli-
da del seu caràcter d'escola elemental y de 1'existencia dels boys o

nois que a les mateixes pugan acudir. Hi ha hagut, en canvi, articu-
lista, que des de les planes d'un dels diaris catalans que aquí es publi-
quen, ha parlat de t'scoutisme, afirmant la conveniencia de la seva
implantació a la nostra terra, a fi d'introduir-hi l'excursionisme cien-
tífic, l'excursionisme educatiu de que estaveni mancats, com si res
fos ni signifiqués aquesta tasca altament instructiva, educadora y
cultural, que des de fa més de trenta anys consecutius ve realitzant
l'excursionisme català, representat pel nostre CENTRE EXCURSIONIS-

TA DE CATALUNYA, per les seves predecessores y per altres entitats
semblants que avui per nostra sort hi han en diferents endrets de
nostra patria. Y es per això que al davant d'aquest desgavell y des-
orientacions cal parlar ab tota cura y serenitat.

Qué es l'scou1ing? Què són els boy-scouts? Aquestes són les
primeres preguntes que poden fer-se y que cal contestar. Per més
que l'scouting no es una cosa tant moderna com alguns volen suposar
y encar que aquesta institució no ha nascut de repent y espontània-
ment com a filla de persona determinada, pot afirmar-se que la seva
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organització es sí dels nostres dies y deguda a les iniciatives y acti-
vitats del tinent general anglès, Sir Robert Baden-Powell, que a
començos de l'any 1908, després de la guerra del Transvaal, va pu-
blicar el seu llibre o manual Scouting lcr Boys, del qual s'han agotat
ja •ls 225,000 exemplars de que • s componien les quatre edicions publi-
cades fin.s avi, en que ha aparegut ja la quinta notablement com

-pletada. Les paraules boy-scouts equivalen a les de nois-exploradors,
per més que ni la paraula anglesa ni la catalana indiquen ni fan
comprendre per sí soles, lo que ells sien. L'scouting es, segons els seus
organitzadors, un sistema de j òcs, exercicis y pràctiques esportives,
culturals y educadores, que agermana •is treballs y modo de ser y
viure dels exploradors y homes selvatges ab els principis d'un sà
patriotisme y dels moderns fonaments pedagògics que deuen, imperar
avui dia. Per aquest sistema • s tendeix, per medi d'una natural orga-
n.ització, al desenrotllament físic dels nois, avivant al propri temps el
seu patriotisme, ajudant a formar el seu caràcter y els seus senti

-ments, y educant la seva intel •ligencia, esperonant-los per aprendre
per sí sols y bastar-se a sí mateixos, a 1'ensems que a estar sempre
dispostos a ajudar y a ser útils als seus semblants. Altre dels objectes
de l'scouting, segons el general Baden-Powell, es el de crear y desen

-rotllar en els nois l'esperit de disciplina, organització y obediencia.
An aquesta finalitat darrera obeeix sens dubte 1'extricta y rigu-

rosa organització dels boy-scouts, que •s divideixen en patrulles, gru-
pos, associacions locals y comité central ab els seus respectius quefes,
tenint el seu saludo, el seu jurament, el seu decàleg, el seu uniforme,
la seva divisa, els seus distintius, y fins la seva bandera y el seu himne.

El saludo dels boy-scouts consisteix en aixecar la nià dreta a
l'alçada de l'espatlla o del front ab el palmell endavant, el dit gros
subjectant y descançant sobre l'ungla del petit y els tres dits restants
aixecats en l'aire representant les tres promeses o jurament dels
scouts : complir ab son deure vers Déu y vers el Rei; ajudar als altres;
obeir la llei dels scouts. El seu decàleg es el següent : L'honor de l'scout

es per ésser cregut; l'scout es lleial; el deure de l'scout es ser útil y aju-
dar als altres; l'scout es amic de tots y germà dels seus companys;
l'scout es cortés; l'scout es amic dels animals; l'escout es obedient;
l'scout somriu y xiula; l'scout es estalviador; l'scout es pur en pexisa-
ment, paraula y obra. El seu lema o divisa es el de «Estigues preparat>.
El seu uniforme senzill y pintoresc, consisteix en sombrero de feltre
o tela, forma boer o cow-boy, ab copa rodona y ales amples aplanades,
de color k/maki, ab barbaquera y una petita banda de cuiro a tall de
cinta; mocador de color anusat al coll y en ses puntes; jersey o bé
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camisa-brusa de llana o franela, de color, ab dues butxaques; calsa
curta de color khaki o blava; cinturó de cuiro; mitges de color, doble-
gades sota genoll; calçat resistent, ros o negre; bastó alt, marcat ab
divisions mètriques; un sac-motxila; ganivet y pito. Poden usar-se
també, principalment pels quefes, instructors, o scoutmaster, la
jaqueta-americana y les bandes molletieres. Els seus distintius y se-
nyeres són principalment les figures d'alguna bestia, que igualment
apareix en la bandera de cada grupo. El seu himne es una especie de
cant guerrer, ab crits y paraules convencionals. L'edat dels nois
scouts es la d'ii a i8 anys.

No pretenem pas an aquí exposar la completa organització
interna y externa de les associacions de boy-scouts, quals detalls tro

-baran tots el s que vulguin en el manual anglès Scouting b r boys, en
Pobreta The Perfect Scout y en altres llibres y opúscols semblants
publicats per tot arreu y que avui formen ja una veritable biblioteca.
Sols esmentarem a corre-cuita les principals pràctiques y exercicis a
que 's dediquen els nois scouts.

L'scouting no 's practica pas en escoles ni per medi de llibres;
el seu llibre y la seva escola es la naturalesa. En ella y a ple aire
aprenen els nois a conèixer plantes y animals; a seguir rastre de bes-
ties y persones; a orientar-se ab estrelles y planetes; a trobar el Nord
de nit y de dia; a marxar pel pla y la montanya, salvant obstacles de
tota mena; a córrer y a nadar; a encendre foc y guisar; a arreglar-se
un llit y una cavana; a saber anusar un.a corda; a prestar serveis de
salvament en cas de foc, asfixia o altre accident; a saber cui ai y
conduir un ferit o lesionat; a calcular distancies y aixecar plans topo-
gràfics en forma rudimentaria; a parlar telegràficament per medi de
banderes o senyals o signes sistema Morse; a construir empalissades,
barraques y barques; y això tot enfortint y avivant els seus sentits y
sentiments, aprenent a ser forts, nèts, amables, servicials, estalviadors,
bondadosos, instruïts y patriotes.

Ab aquests ideals y aquests intents de finalitat plausible y enco-
ratjadora, va començar el general Baden-Powell a organitzar els
seus boy-scouts, institució y organismes que han anat creixent d'una
manera prodigiosa, essent possible que en el dia 4 de juliol de l'any
zgzz, o sia uns tres anys després de la seva fundació, poguessin
reunir-se a Londres, en el parc de Windsor, més de 30,000 boy-scouts,

al quals passà revista • 1 rei d'Anglaterra. Avui • s considera que hi han
Inés de 250,000 boy-scouts organitzats als Estats -Units, uns 15o,000 a
Anglaterra y molts d'altres escampats per diferents països d'Europa
y Amèrica, fent un total de més de 500,000 inscrits oficialment,

41
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donant-hi entrada a les noies, que són conegudes ab el nom de girl-

guides, y rebent quasi per tot la protecció oficial dels organismes
governamentals com a obra de cultura, educació y perfeccionament
social.

Ab aquests antecedents, es clar que havem de regonèixer la
conveniencia y utilitat de l'implantació dels boy-scouts a Catalunya.
Més, al propri temps, no havem d'oblidar el nostre modo especial de
ser, la nostra característica nacional, les nostres costums y habits
socials y a ells havem de subjectar l'organització dels scouts catalans
si volem que sia durable y profitosa. Així ho han fet als demés països,
inclòs els de raça saxona o anglesa com els mateixos Estats-Units
d'Arnerica. A França s'han creat a sa semblança y baix el mateix
patró • ls jeunes éclaireurs, baix els auspicis de la «Ligue d'Education
Nationale», ab son manual «Ce qui doit savoir et faire un éclaireur
française», y son decàleg, que es el següent : Estima a la patria per
sobre de tot; practica •1 culte de la justicia, l'honor y el respecte a la
paraula donada; detesta la mentida y la vilesa; sies dur vers tu mateix,
suau, amable y servicial vers els altres; obeeix joiosament sens quei-
xar-te ni recriminar; no sies jamai indiscret y fanfarró, més sies
constant en tes empreses; estigues sempre dispost a ajudar al feble y
a provar un salvament fins ab perill de la propria vida; sies sempre
sobri, alegre y de sang freda, y nèt física y moralment; sies bo per les
besties; procura cada dia fer una bona acció o acte útil a tos semblants.
La divisa dels eéclaireurs» es «Étre-prét» en equivalencia al «Be pre-
pared» anglès. Els llurs exercicis preferits : curses a peu, salts, llen.-
çament, escalades, natació, rem, bicicleta, equitació, tir, esgrima,
boxe, marxes de resistencia, acampaments a l'aire lliure, auxilis y
salvaments, y adquisició pràctica de coneixements de meteorología,
historia natural, física, topografía, economía, etc. etc.; tenint
també com elements necessaris un programa, una organització y un
quefe. El primer grupo de jeunes éclaireurs aparegué en el mes d'oc-
tubre de l'any zgzo baix l'organització del pastor Mr. Gallienne, a
Grenelle; havent progressat ràpidament y comptant ab entusiastes
protectors y publicistes, com el baró Pierre de Coubertin.

La llei dels scouts yanquis es semblant a l'anglesa. Ab son llen-
guatge comú pot dir-se que • 1 seu decàleg està comprès en les següents
dcu condicions que ha de reunir tot boy-scout : ser honrat, lleial, ser-
vicial, bon amic, cortès, benèvol, obedient, alegre, econòmic, valent,
nèt y respectuós; y la seva llei fonamental o promeses del seu jura-
ment : Estimar y respectar a Déu, la Patria y la Llei; ajudar al prò-
xim; y conservar-se físicament fort, mentalment despert y moral-
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ment recte. Ab aquestes darreres frases se sintetisa perfetament la
finalitat que deuen perseguir els scouts.

A Espanya s'estan organitzant els «Exploradores españoles*
gracies a les iniciatives del capità D. Teodor Iradier y del coronel
d'invàlids Sr. Figuerola Ferreti y ab l'objecte de procurar el mil l o-
rament de la raça y l'educació de la joventut. La promesa dels «Explo-
radores españoles» es refereix als tres extrems següents : Complir el
deure vers Déu y el Rei; aimar la Patria, sent-li útil y respectant
ses lleis; y obeir el cridi de l'explorador, ab ses dotze lleis fonamen-
tals. La seva divisa es «Siempre adelante».

Aquí a Catalunya tenim en organització els «Exploradores espa-
ñoles» y els «Jovestels», segons paraula del Sr. Ribera y Rovira, els
quals tenen per objecte : «el desenrotllament moral y físic dels cata-
lans y l'educació de la voluntat y del caràcter, preconitzant la ileial-
tat, l'honradesa, la filantropía, la cultura y l'higiene y tot quan sia
millorament en el sentit més ampli del civisme». Els seiis preceptes
fonamentals són els d'aimar a Catalunya y a la llibertat dels catalans;
no mentir; no demanar. El seu decàleg s'enclou en els següents ma-
naments, petites variants del decàleg anglès : La paraula d'un jo-
vestel ha d'ésser de confiança; el jovestel ha d'ésser fidel a sa patria;
bon amic, lleial y honrat; amic dels animals domèstics; tolerant y
respectuós; polit y nèt; estalviador y econòmic; pur de pensaments,
paraula y obres; amic de tot-hom; el jovestel farà pels demés lo que
per ell voldria que fessin.

No es ara • 1 moment ni es la meva intenció el criticar les bases y
orientació que • s preté donar als scouts catalans al començar la seva
organització, doncs començo per no tenir confiança en el seu èxit,
degut principalment a que -1 nostre caràcter es refractari a tanta
disciplina y organització y a que cada un que tracti d'organitzar un
grupo voldrà fer-ho segons el seu propri criteri; però degut an això
mateix, crec pràctic atendre 'ls següents consells : L'organització dels
nois scouts catalans ha d'ésser senzilla; la seva divisa ha d'encloure-s
en la frasa «Som atent»; el seu jurament, el procurar per Déu, per la
Patria y pels seus semblants, el conservar-se fort de cos, pur de
sentiments y despert de pensa; la seva llei única, aprendre a bastar-se
a sí mateix y a ajudar als altres.

Així podria constituir-se 1'scouting a Catalunya, com una escola
natural d'educació física, moral y intelectual que tendís a crear en tot
cos enfortit pels sports, un cervell ben equilibrat y un cor pur; còs,
cervell y cor, que anirien desenrotllant -se en contacte ab la Natura
que es la gran mestre y la gran escola de tota educació positiva. Ab
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l'scoacting així entès, tindriem l'aventatge de contribuir a la formació
d'una joventut robusta, patriótica, altruïsta y estudiosa, prepararft-la
pera les lluites de la vida, excitant la seva facultat de l'observació,
el seu caràcter emprenedor y el seu desig de perfeccionament.

Y així entès 1'scouting, clar es que s'ha de desitjar el seu arre-
lament y progressiu avenç a la nostra Catalunya; y ningú més indicat
per això que -ls nostres Centres Excursionistes.

L'scoulirag, en general, té •ls seus precedents en la vida natural
dels exploradors y de la gent del camp, per un costat; y per altre, en
l'excursionisme en totes.ses diferents y variades modalitats; en l'ex-
cursionisme complet, integral, ab el qual se compenetra y •s confon.
Abans de que Sir Baden -Powell organitzés els seus boy-scouts, era
1'scouting una pràctica ja observada, principalment als Estats-Units,
al Canadà, a Mèxic y a la mateixa Anglaterra, que • 1 realitzaven per
medi del camping (acampament, vida al aire lliure en plena natura);
y de les excursions escolars, creant colon.ies de noies y noies que durant
uns dies vivien acampats al peu d'una montanya, prop d'un riu o a la
vora d'un llac, observant y estudiant la naturalesa en tots els seus
aspectes y accidentalitats. S'ha dit per un autor competent, que l'ob-
jecte de l'scouuting era •1 de fer reviure •1 passat del país (per medi de
l'historia y l'arqueologia), remarcar el present (per medi de les Belles

-Arts y les Ciencies), y confiar en el pervindre (per medi de l'enforti-
ment y la regeneració). Y es a l'enfront d'aquestes afirmacions que
jo dic que la basa de 1'scouting no es ni pot ser altra cosa que • 1 nostre
excursionisme en sos aspectes sportiu, científic, cultural y patriòtic,
y que per crear nois scouts no s'ha de fer més que practicar l'excur-
sionisme escolar, educant y ensenyant als infants, nois y joves, per
medi de jòcs y exercicis, y pràctiques observacions.

Així sabem que ho senten y ho entenen varis companys d'aquest
CENTRE EXCURSIONISTA que - s proposen crear y organitzar un grupo
de nois exploradors, sens més finalitat que contribuir a propagar y
arrelar a Catalunya aquesta lloable institució que tants beneficis pot
reportar-li, ajudant a formar una joventut forta y sana, d'alta idea-
litat patriòtica, habituada per al treball y la resistencia, y disposta
sempre a arrostrar tota mena de perills pera servir a son Déu, a sa
Patria y a sos semblants, tot procurant el bastar-se a sí mateixos,
en totes les necessitats y eventualitats de la vida llur.

Y. DE LASSERRA
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CRÒNICA DEL CENTRE
OCTUBRE DE 1912

SESSIÓ INAUGURAL

El divendres dia ix tingué lloc la sessió inaugural, ab assistencia de repre-
sentants de l'Excm. Ajuntament y Diputació Provincial, a més dels d'algunes
entitats així de Barcelona com de fòra. Fou molt nombrosa la concorrencia de
senyors socis. El secretari primer, D. Fidenci Kirchner, donà compte, en la
Memoria reglamentaria, dels treballs efectuats en el curs anterior, y seguida-
ment el nostre benvolgut president, D. César A. Torras, llegí -1 discurs presiden-
cial, que versà sóbres el tema Conveniencia d'establir una xarxa de refugis de
montanya a Catalunya. Aquest treball, així per la bella forma en que fou expo-
sat com per sa finalitat, es ben bé digne dels forts aplaudiments que se li tri-
butaren. Abdós treballs seran publicats en aquestes planes.

EXCURSIONS

AL MASSIÇ DE GARRAF Y PLA DE BEGUES. —El día 13 d'octubre passat, els

socis d'aquest CENTRE Climent y Josep Viscarri y Juli Barloque, se dirigiren vers
Vallcarca a l'objecte de conèixer les aspres serralades de Garraf. Arribats a l'es-
mentat baixador, pujaren a l'ermita de la Trinitat, bastant antiga, si bé sens
gaire mèrit artístic. Des de la mateixa enfilaren un turó proper, y, devallant

vers el pla després d'una ràpida visita a l'explotació de ciment, agafaren un via-
rany en direcció E., que • ls portà a la masía can Ramonet, des d'ont comença-

ren a seguir a aquelles ermes serralades, formades totes elles por roques cauces,
mig desfetes y foradades per l'acció persistents de les aigües. Tot vorejant la mon

-tanya y guanyant la carena, deixaren a l'esquerra • I caseriu de Capdasens, baixant

vers l'altre costat per coronar el cim de la veïna serra, ont trobaren un camí car-

reter que • ls portà a can Planas. Planejant de primer, van emprendre després

forta pujada vers el turó de la Casa vella, un dels més alts d'aquella serra y des

del cim del qual oviraren el camí al fons de la plana, devallant altra volta per

retrobar-lo, y arribant a poca estona a la casa de Vallgrasa, situada en 1'es-

païosa vall del mateix nom. Des de Vallgrasa, y en direcció N., assoliren un pe-

tit coll,.baixant novament per assolir després el turó d'enfront, ont se troba la

casa coneguda por Creixol. Aquest lloc pot afirmar-se que marca • 1 límit de

Ics tristes y feréstegues serres de Garraf y el començament de les xamoses valls

de Begues. Des d'aquella casa, pel camí carreter que segueix vorejant la riera,

ben ombrejat y planer, s'arriba, al cap d'una hora y mitja, al poble de Begues,

passant poc abans por altre petit coll, prop de can Masgrau. Arribats al planeli

del poble esmentat al caure de la tarda, y sense entretenir-se gaire, empren

-gueren la carretera de Gavà ja negra nit; y, passant por sota l'alterós y encin-
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glerat castell d'Aramprunyà y per l'ermita de Brugués, arribaren sense obstacle
al poble de Gavà, ont agafaren el tren per retornar a la nostra ciutat.

A LES SERRES DE BERTI. — El día 19 d'octubre, a les 29.48, els socis d'a-
quest CENTRE senyor y senyora de Morral, Santamaría y Barloque sortiren vers
Caldes de Montbui, anant després en tartana a Sant Feliu de Codines. D'aquest
últim poble, seguiren la carretera, que • 1s portà a la xamosa vall de Sant Miquel
del Fai. Arribats, prop de les dugues de la rnatinada, al santuari y fonda de la
mateixa, y havent -se negat a obrir-los, malgrat fer constar llur qualitat de
mers excursionistes, construiren una petita barraca prop del camí de Centelles,
reposant-hi cosa d'una hora y mitja.

A dos quarts de cinc abandonaren la vall, adreçant-se, en direcció N. vers

les darreres estribacions de, les serres de la Garga, durant el qual trajecte passa-
ren per diverses cases, per la font del Pollancre y per la famosa plana de Berti
ab l'ermita d'igual nom. Des de l'últim estreb de la serralada anaren carenejant,
fruint de bonics paratges y feréstegues cingleres. Deixant enrera altra casa y
una propera font, van emprendre forta devallada per dreta y emboscada canal,
havent de refer el camí per un fort cinglo que més avall se trobava. Poc més
enllà aconseguiren baixar per altra canal que, també de forta pendent y exu-
berant vegetació, els va dur a la riallera Valldeneu, essent poc després a Aigua

-freda, per retornar en el tren de les cinc de la tarda.

Els dics 25, 26 y 27, la Secció de Geología y Geografía física va realitzar-ne
una a Alp, Pedró dels Quatre Batlles (2,650 metres altitud), Puigllançada y
Toses, en el massiç de la gran serra pirenenca; y una altra, al propri día 27,
a Capellades y Vilanova del Camí, visitant les coves prehistòriques del Capelló
y els jaciments eocènics d'aquella comarca.

CONFERENCIES

El divendres dia 18, el soci D. Feliu Duran y Cañameras començà la tanda
de conferencies setmanals donant lectura de la ressenya d'Un viatge a Nàpols,

Pesto y Pompeia, durant la qual se projectaren gran nombre de vistes foto-
gràfiques.

El divendres dia 25, D. Antoni Gallardo Garriga • n donà una altra sóbres

una Excursió a Tatuan. Anà il • lustrada igualment, ab projeccions fotogràfi-
ques.

El dijous dia 31, la secció de Folk-lore començà les tasques d'aquest curs
ab la lectura d'un treball del soci D. Ceferf Rocafort sóbres Els Reyers. Traes-
port fluvial de la fusta en les comarques lleidetanes; el qual s'ha publicat ja en
aquestes planes.

REUNIONS

El dijous dia 17, la Seçció de Fotografía començà les reunions que, en
igual olía de cada setmana no festiu, tindran elsseus socis a fi de canviar impres-
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sions y projeçtar les diapositives de les Llurs col • leccions particulars, o de l'ar-
xiu del CENTRE, com se venía fent ja en el curs anterior.

VISITES

El dijous dia 24, la Secció d'Arquitectura visità la fábrica Central Térmica
de San Adrián, de la Energía Eléctrica de Cataluña, important construcció en
ciment armat; iniciant així una seria de visites que té organitzades.

NOVES

L'ExposIció MADRILENYA D'ALPINISME Y SPORTS DE NEU. — S'ha inau-

gurat ja a la vila de Madrid, aqueixa exposició organitzada per el «Club Alpino

Español» ab motiu del V Congrés Internacional de Turisme que s'hi acaba de

celebrar. A la mateixa, que s'ha vist força animada, hi ha contribuït també '1
nostre CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, presentant una col • lecció de

planos, mapes, guies y fotografies que foren instalades en el Saló Central.

Contribuiren també a dita exposició, entre altres entitats, El Reial Automòbil

Club d'Espanya, el Club Alpí Francés, els Touring Club de França, Bélgica y
Italia, el Reial Aèreo Club d'Espanya, y diferents particulars y industrials.
En conjunt dita exposició resulta força interessant, donant una prova més de
la vitalitat de] modern excursionisme.

CONCURSOS DE SPORTS D'HIVERN. —A l'apropar-se la temporada hivernen

-ca, van accentuant-se 'ls preparatius pera l'organització de festes y concursos

de sperts de neu. Les societats pireneïstes franceses han confeccionat ja • ls res-

pectius programes, ben interessants, principalment el de Cauterets. També la

»Secció de Sports de Montanya,> del nostre CENTRE EXCURSIONISTA está tre-
ballant ja ab tota activitat, havent encarregat la publicació del cartell

anunciador, d'uns segells de propaganda y d'un folleto explicatiu. Els con-
cursos se celebraran en la Vall de Ribes, a la primera quinzena de febrer
segurarpent. En el vinent número donarem més detalls referents als mateixos.

CONCURS D'ARQUITECTURA. — ES van rebent ja valuosos treballs pel
concurs organitzat per la »Secció d'Arquitectura» del CENTRE EXCURSIONISTA
y del qual ja parlarem oportunament. L'exposició dels treballs rebuts tindrà
lloc el mes vinent en la gran sala de Cán Reig, del Passeig de Gracia. Ne
parlarem amb la deguda extensió.
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SECCIÓ METEOROLÒGICA

ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE VIELLA (VALL D'ARAN)

RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES D'OCTUBRE

	

TEMPERATURES (A L'OMBRA)	 PRESSIONS BAROM TR1UUES
A 0° Y AL NIVELL DE LA MAR

MITGES MENSUALS MÁXIMA.	 MÍNIMA	 MITGES MENSUALS

EN 2.1 HORES	 EN 24 IIORh.S8 MATI	 8 TARDA EN 	 MATÍ H TANDA

7 0 .J4	 8".78	 23° (dia i) o°(dics 19,22, )	 76865 mm.	 767.84 mnl.

	

' Dies serens . . lo 8 m.	 g	 8 t.	 Dies de pluja. . . 1 t

	

» nuvolosos 13	 »	 II	 »	 » de rosada .	 8

ESTAT DEL CEL.	 » coberts. . 8	 »	 1 t »	 » de boira	 . t t
» de neu	 1

» de glaçada.	 3

HUMITAT RELATIVA	 NÚVOLS II NUVOLOSITAT

	

MITGES MENSUALS	 CLASSE DOMINANT	 SIIPGESMENSUALS

	

8 MATI	 8 TAIIDA	 S MATÍ	 8 TA ftDA	 H MATÍ	 H TARDA

	

7 8'19	 I	 7835 	 CIRRUS	 CIRRUS	 5'35	 5'8o

VENT

DIRECCIÓ DOMINANT VELOCITAT: EN 24 DORES

TOTAL DE PLUJA MENSUAL: 65'6 111111.	 8 MATE	 8 TARDA	 MITJA MENSUAL

Id. de neu	 »	 : oto mts.

	

SSE.	 NNE.	 76247 knls.

J. s. s.

El Cesrí,E LXCURSIONi3TA DE CATALUNYA v la Direcció del BUTLLCrí deixen
—	 integra als respectius autors la responsabilitat dels treballs firmats.

Barcelona. —Tip, «L'Avenç »: Rambla de Catalunya. 2 4 .—Telefon 115
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