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Ceptre Exeufsiófiista de Cataluga

DUGUES ASCENSIONS ALS ENCANTATS

PIC OCCIDENTAL

N o m'havia passat mai pel cap el fer l'ascensió als Encantats.
No •ls coneixia ni de nom. En les meves correríes per dife-

rentes valls del Pireneu, m'havien ponderat moltes vegades l'encís,
la formosura sobre tota ponderació de la vall d'Espot y els seus
contorns feréstecs; y, encara que jo •n treia la meitat, m'avergonyia -1
tenir de confessar que era un dels recons del Pireneu pera mi deseo-
neguts. Per això, aquell any, a Sant Joan de l'Erm, vaig procurar
entusiasmar uns quants amics pera que, deixant les delicies y la
dolça pau d'aquell recer entre fonts y avets gegantins, encara que
fos sols per dos dies, m'acompanyessin a la ponderada vall. Sorti-
riem de bon matí, dinariem a Espot, a la tarda visitariem l'estany
de Sant Maurici, passariem la nit a Espot, y l'endemà forem ja de
retorn, sadolls d'aigües blanques y pures, y plens els ulls de visions
ele roques esquerpes y muntanyes enasprades.

— Lo que es això, sí — féu el company Coromines, que era
dels qui • s quedaven : — allí sobre mateix de l'estany de Sant Maurici
veureu la celebrada roca dels Encantats, colossal muntanya de roca
pura que ans d'arribar al cim se parteix en dugues per una esberla
colossal. A un costat d'aquesta esberla, prop del cim, hi ha •1s dos
caçadors encantats : els dos cims són dugues agulles enasprades
que fan feredat de mirar : cosa 'més grandiosa no •s troba enlloc del
món.

— No ho exalti tant, queja li vindran ganes de pujar-hi — feren
-els altres.

—Es inútil proposar-ho— digué en Coromines ab gran aplom :—
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allí no hi ha pujat mai ningú, y quan ho vegi ja • s convencerà que
no cal intentar-ho.

Tots estiguerem conformes ab l'autoritat del qui coneixia bé
aquell terreny, y, desitjosos de coneixè-1 també nosaltres, sortiem„
un bell matí, de Sant Joan de l'Erm, travessavem ab la fresca de la.
matinada • 1s penjats conreus y poble de Montenartró, y avall, avall
sempre, seguiem d'enlaire les ondulacions formoses del riu de Santa
Madalena, admirant aquells diminuts pradells, d'un verd inimitable,
que entre les roques s'obren a cada recolzada.

Ja • s veu anguilejar la Noguera Pallaresa;: ja som a la Moleta.
de Roní; ja travessem el molt y molt típic y brut poble de Llavorsí.
Penjats dalt les roques veiem Aydí y Estahon a una part, Arestuy
y Bayesca a l'altra; ja entrem a la plana d'Escaló... El sol s'ès fet
amo de la situació, y en aquella plana s'abat crudelment sobre nosal-
tres, deixant -nos mig atuïts. L'alegría de la matinada s'es esvaïda.
Ningú parla, ni les places muntades ni • ls qui anem a peu : esma

-perduts, seguim la carretera com cadavres ambulants.
Als dèu minuts d'Escaló, al peu de la carretera, hi ha una font

abundosa y fresquíssima : ningú apenes gosa fruir d'aquella bene
-dicció del cel, y corn damnats deixem la carretera pera enfilar un

camirrot ruí y pedregós que, no cansant-se mai de pujar, va remun-
tant la muntanya cap a la vall d'Espot. Bé ho es, de bonica, la vall
del Noguera al fons; bé ho són, de verds, els prats y arbredes de l'al-
tra part enlaire; bé ho són, d'escaients, els poblets que s'hi enfilen;.
bé ho es, de variada y grandiosa, aquella naturalesa tota... però les
cares vermelles y bullentes, les gotes de suor que •ns cauen, el sol
que 'ns crema, la pujada que no s'acaba mai, no • ns deixa contemplar
res, y quan, després d'una hora de pujar, entrenis al espès bosc de
pins, tot-hom se deixa caure abatut...

Ara ha canviat la decoració : ens hem refrescat; seguim un camí.
planer entre ombres; s'obre davant nostre la formosa y frondosa.
vall coronada de roques esquerpes; se veuen les Agudes, el Puy de
Linya, la Pala d'Areixe; el riu de Sant Maurici s'estimba als nostres
peus ab colossal fas de blanquíssima escuma... tot somriu. y es.
alegre.

Després de set hores de marxa •ns mereixiem un dinar millor:.
a la taula de cá la Roya • ns el serviren desastrosament. Ha vingut,
entretant, l'Anselm Avenia, l'amic simpàtic que fa setmanes es a.
Espot, que coneix tots els topants, y voldrà sens dubte servir-nos de
guia.

—El pla que porteu es descabellat—ens diu l'amic. _.Aquesta.
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atarda no s'hi pot anar, a l'estany de Sant Maurici : venir a la vall
.d'Espot y no fruir dels seus atractius fóra imperdonable. Aquesta tarda
ja •n tindrem, de llocs pera anar : s'ha de seguir la ribera de Peguera
y admirar els seus dais, s'ha de veure la font Calda y la font del Ferro.
L'estany de Sant Maurici s'ha de veure a la matinada : s'ha de portar
.el pescador, passejar-se per dintre ab la barca, fer una pesquera, y
menjar-se les truites al peu de l'estany : de l'aigua a la paella y de la
paella al plat.

Davant d'una visió tant esplèndida tots restàrem ab la boca
badada, disposats a deixar-nos portar per aquell enamorat de la
naturalesa.

— A més hi ha aquí un picadillo patriòtic — continuà nostre
•amic : — fa una setmana vingueren aquí uns francesos que digueren
havien pujat al cim dels Encantats y que havien trobat allí targetes
d'altres francesos que hi havien pujat ja anys enrera. Aquí no
s'ho creu ningú, y diuen que es una fanfarronada francesa; però, si
•es veritat, es una vergonya que 'ls gabatxos hagin de ser més que
nosaltres, y venir-nos, com qui diu, a descobrir a casa nostra.

—Entesos —vaig dir-li al veure-1 tant entusiasta : —anem a con-
quistar e1 pescador de Sant Maurici, arrangem-ho tot, y demà pujarem
als Encantats si es que hi ha pujat un altre.

Y tal dit, tal fet : a la tarda s'organitzà tot, y encara • ns restà
temps pera enfilar-nos cap a la font Calda y la font del Ferro, en mig
de les espesses boscuries de pins on té sos cataus l'ós, del qui vegerem
les petjades tendres d'aquell dia; terrenys verges, d'una feréstega,
a voltes, y a voltes delicadíssima, formosura, ab aquells fais ideals
que tot ho alegren ab llurs càntics. Se •ns hi féu nit dalint-nos
pera seguir aquella vall amunt y arribar fins a les encimades regions
lacustres que la coronen.

— Això no es res comparat ab lo que veuran demà — ens deia
l'Anselm. Y així anarem a dormir, somiant la pesquera y els En-
cantats de l'endemà.

Adormit encara a la dolça armonía dels dos riuets cantaires,
deixavem el poble d'Espot a punta de dia ab un matí esplèndid.
Ribera amunt, ribera amunt, tot es bonic an aquella hora. Els fils
d'aigua blanca baixen com nins ploraners desde • 1 bell cim de la
muntanya del Vago, òrfena d'arbreda, però verda d'herbei, fins que
surten les cantelludes roques al cim. El gran bosc de l'Avetosa, a
l'altra part del riu, cobreix el vessant de dalt a baix, y també un
viarany remunta per aquella part, que hauriem preferit, a no témer els
aigua-molls que arreu s'hi troben. Quan al pont dels Pallers s'ajunten
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els dos camins, ja • ls Encantats ensenyen llur punxaguda agulla.
Ara • ls dos camins se són juntats y passen per l'esquerra del riu pel
mig d'un espès bosc de pins, abedolls y avets; amagatall també pre-
ferit pels óssos de la encontrada.

Quan se surt del bosc, apareix ja, sentada sota d'un gran cingle,.
entre l'herbei y rocaces estimbades, la diminuta y pobra ermita de

Clixé del Sr. Casamada

PIC DELS E\CANTATS Y ROCA DEL RECÓ DE L'ESTANY,
DES DEL PONT DELS PALLERS

Sant Maurici : al davant mateix hi ha una abundosa font d'aigua
riquíssima. La gran mola dels Encantats presenta des d'aquí un
aspecte terrorífic : els pins s'hi enfilen per aquest cantó bon troç
amunt, cobrint de claps de negrenca verdor l'estimbada tartera;
després es la roca viva, arreu llaurada per canals fondes y tor-
tuoses; al cim una carena dentelluda ab ullalots que • s destaquen
imponents aquí y allà. Passem una bona estona examinant -la detingu-
dament ab els binocles, y • ns sembla del tot impracticable. L'Anselm,
que es l'únic entusiasta y ha de lluitar ab els demés, qui, sols pel
nostre intent, ja • ns acusen de suicides, ha de convenir en que per aquell
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cantó no cal intentar res, y •ns diu que, segons noticies d'un pastor,
els francesos digueren haver pujat pel darrera.

El darrera es una paraula relativa al cantó per on un se miri
la muntanya; y, al fer-li jo aquesta observació, resulta que ell no
havia atinat ab aquest dubte, y que, per tant, no tenim el més petit
dato sobre • 1 punt per on se pot intentar l'escalada.

Deixant, doncs, les nostres observacions, pugem des de l'ermita

PARANT LA XARXA A L'ESTANY DE SANT MAFRICI

cap al collet, d'on, ab una visió esplèndida, se presenta l'estany de
Sant Maurici. L'efecte es meravellós en extrem, fascinador corn
cap més. El païsatge que rodeja l'estany es paradísiac; sos contorns,
d'ondulacions suaus, estan rublerts d'una vegetació exuberant : herba
verda aquí, avets centenaris més enllà, y al fons un atapait bosc de
pins negres que s'enfilen muntanya amunt; saltant entre ells, y om-
plint de remor tota la vall, la gran cascada de Ratera. Aquesta petita
vall se mereixia per corona un cercle de muntanyes de linies deli-
cades com els turons del Vallès, y Déu li ha volgut posar la salvatge
formada per les roques escorxades del Recó de l'estany, Sabu
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redo, Ratera y les Agudes. Això, mirant enfront y pels costats; però, si
un se gira enrera y contempla la roca dels Encantats, que sembla que
se li vulgui tirar assobre, y més lluny el Puy de Linya, un castell feudal
ab sos murs emmarletats y torrions fortíssims, llavors sí que aquesta
vall formosa fa l'efecte d'una donzella delicada portant al cap, a
tall de corona, el casc d'un ferreny guerrer. ¿Es precisament aquest
violent contrast lo que fa la vall tant escaienta? No ho sé, perd sí que

AGAFANT LES TRUITES A LA RIBERA DE L'ESTANY

he de confessar no haver vist res tant fortament atractiu com aquest
petit recó del Pireneu.

Mentres nosaltres ens esplaiem ab aquesta poesía, el pescador
ha anat lligant ab vergues d'abedoll quatre troncs d'arbres, hi ha
plantat una estaca a cada costat, lligant-hi a tall de rem un tronc
planejat, dels caps a cops de destral, y ja té la barca a punt, y •ns
crida per començar la pesquera. Baixem desseguida al peu de l'estany,
y creix encara més la formosura del païsatge : les aigües claríssimes
emmirallen els pins del fons y les roques dels contorns y les conges-
tes dels cims : llur transparencia deixa veure al fons les descarna-
des ossades dels avets gegants que hi han anat baixant les aigües
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del port de Ratera; les truites s'hi veuen nadar a bandades, saltant
aquí y allà per sobre l'aigua.

Un company de la costa s'embarca per tirar la xarxa, dóna una
gran volta y torna a la ribera, mentres els altres tiren l'art fins que
tenim les truites saltant a la platja.

Delicioses, les truites salmonades de l'estany de Sant Maurici!
Però ara ja cal preocupar-nos de la nostra ascensió, y ab els binocles
anem resseguint la feréstega muntanya. La tenim al S. alçant -se
dreta uns 800 metres sobre nostre, y, per més que mirem atentament,
no veiem punt practicable. L'esberla colossal que separa • ls dos
cims se veu del cap d'amunt de l'estany en tota sa extensió. Al
peu hi ha una congesta en forma d'aucell ab les ales mig exteses, y
la congesta va pujant amunt per l'escorranc com un colossal llangar-
daix que volgués escalar la roca. Tota la canal sembla practica-
ble fins al peu de les dugues figuretes dels Encantats, que • s troben
al cap d'amunt de l'esberla, al cantó de ponent; perd, al comença

-ment de la canal, sobre la grossa congesta, hi ha 8 o io metres que
d'aquí no •s veu manera de pujar-los. A més, queda molt dubtós
que •s pugui fer l'ascensió des del mig de l'esberla fins a un dels
cims. Anem resseguint, doncs, pera trobar un altre lloc més segur.
Més enllà, cap al cantó de ponent, hi ha una altra canal grandiosa
que • s veu baixar d'aprop mateix del cim occidental : té al seu peu
una petita congesta; però aquesta canal queda massa cap a 1'O.,
y no la podem veure d'enfront pera judicar les probabilitats que dóna
d'ésser un bon camí pera heure • 1 fi que • ns proposem.

Prompte tinguerem fet un determini : passarem per la part
superior de l'estany, el contornejarem, deixant -lo a l'esquerra, y, tenint
a la dreta l'altívola roca del Recó de l'estany, seguirem pel peu
d'aquesta fins a posar-nos a l'indret de la canal allí passarem el
riuet de Monestero, y anirem drets a enfilar la canal si l'hem vista
practicable; y, si no, caminarem planejant per la tartera pera intentar
l'escalada per l'esberla central.

Són dos quarts de dèu quan anem a posar-nos en marxa l'An-
selm y jo; però en aquest moment, com demanant -nos caritat per
l'amor de Déu, en Joan Abella, el moço que portem de Sant Joan de
l'Erm, ens demana si • 1 deixem venir. Com que es magristó, intrèpid
y lleuger com una daina, no cal dir si • ns plau la seva companyia, y
ens posem tots tres en marxa desseguida.

Seguim, doncs, sense camí, la direcció abans projectada; y, tra-
vessant entre matolls y avets el vessant E. de la roca del Recó de
l'estany, ens posem en el vessant SE., d'on podem contemplar
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ab perfecció la canal que baixa del cim del pic O. Per aquí sembla
practicable, y, per tant, fem desseguida una gran devallada cap al
fons del riuet Monestero, que hem de travessar descalçant-nos : tot

CAP DE L'ESTANY. A L'ESQUERRA LA ROCA DEL RECÓ DE L'ESTANY

lo que haviem baixat hem de tornar a guanyar-ho ab gran pena per
entre-mig d'una atapaïda brolla de narets que, entrelligant -se, ens
barren el pas a tot arreu. Aquest exercici -ns fa suar la gota mortal;
y quan s'acaben els pins y narets y arribem a la tartera per on
baixen tots els escorrims de la canal, l'Anselm està marejat com
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'en que navega per primera vegada. Sa cara esgrogueïda •m diu que
•es inútil demanar-li un esforç, que no podria fer malgrat sa bona
voluntat. Aquest accident potser ens hauria fet desdir; però en Joan
Abella havia ja travessat ab gran lleugeresa la dreta tartera, y s'estava
al cim de la congesta esperant -nos pera començar l'escalada.

— Sento molt el que • m passa — digué l'Anselm; — però no

.Clixé II S. C:.san,ad,

L'ESTANY DE SANT MAURICI,

ELS ENCANTATS Y EL PUY DE LINYA, DES DEL SALT DE RATERA

quedin per mi : provin de pujar, que jo • ls esperaré al peu de la roca.
— Creu vostè que no •ns necessitarà?
— N'estic segur : això • m passarà descansant una estona a l'om

-bra.
— Esperi-ns, doncs, aquí. Són tres quarts d'onze : si la canal va

bé, a les dotze penso ésser al cim, y a la una y mitja, o a les dugues
tot lo més, seré tornat.

En quatre salts vaig ajuntar-me ab l'Abella, y ens trobàrem
enfront de la roca granítica,' brunyida per les enrunades que tant
sovint deuen baixar de dalt. Al principi, la roca dreta d'uns vuit o
dèu metres, es ben difícil d'escalar; però després la canal s'estreny
formant relleixos, on un se pot agafar bé de mans y peus, y • s va

25
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fent l'ascenció ab relativa facilitat y sense perill si • s té compte d'as
-segurar-se bé de la resistencia de la pedra on un s'apoia.

Fa uns dèu minuts que pugem, y la canal se va estrenyent niés
y més, encara que enlloc es fina ni arrodonida, sinó ab replans y
parets d'un o dos metres, que poden escalar-se ab algun esforç. Ara.
una roca granítica de cinc o sis quintars, fina com un palet de riera,
ens barra • 1 pas encletxada al mig de la dreta canal. Asseguro bé un
peu, y, podent agafar fort la mà dreta en un relleix de roca, vaig a.
muntar aquella pedra, quan trobo que, prim-parada com devia estar„
va per tirar-sem assobre, menaçant emportar-sem y esclafar-me en el
replà d'abaix. Sols l'instint de conservació, el més desenrotllat que
té l'home, me féu fer un esforç, del qual jo hauria en altra circums-
tancia sigut ben incapaç, dominant aquella pedra ab un cop de pit
que la tornà al seu centre. El perill havia estat gran : vaig dir a l'Abe-
lla, que venia darrera meu, que s'arreconés en una especia de burla-
der que hi havia més avall, y, enfilant ab molta dificultat un costat
de la canal, vaig enviar aquell embraç a passeig ab un cop de peu..
Un terratrèmol espantós, ab una forta sentor de pólvora, omplí aque-
lla estreta gorja. L'Anselm cridava com un desesperat des de baix,.
pensant segurament que ja s'havia acabat la nostra vida, fins que li
responguerem que feiem bona via cap amunt.

Les dificultats, no obstant, creixen per moments, arribant a
fer-nos dubtar de l'èxit. Fa mitja hora que pugem com uns deses-
perats. Ja l'Anselm no respon als nostres crits, y •ns trobem comple-
tament sols en mig d'aquella natura fera y desolada.

De prompte s'obre completament la canal, presentant-se a la.
nostra vista • 1 cim sospirat coronant un païsatge d'una grandiositat
imponderable. A la nostra esquerra hi ha una gran muralla de roca.
granítica, un cingle esquarterat y cantellut que continúa amunt,.
amunt, fins al cim de tot. La paret dreta de la canal s'es convertida
en un gran pla, fortament inclinat, que limiten a l'últim les roques
serrades ab desigualtat gran. Al mig del pla s'aixequen també
alguns penyalots que imposen de debò; però hi ha herbeis que •Is
isarts se veu vénen a pasturar sovint. Mai petjada humana devia.
haver trepitjat aquesta herba : la solitut es espantosa, y la fan més
sensible encara les gralles, que van sortint del cingle de l'esquerra,.
on deuen tenir llurs nius, y voleien atrevides assobre 'ls nostres caps
ab xiscles esgarrifosos, semblant estranyar el nostre atreviment o
voler-nos moure brega perquè • ls anem a torbar en aquella solitut,
que es el llur regne.

En aquesta última part de la canal se camina bé y fem molta via,
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encara que •ns esquerda • 1 cap el sol, que fins ara no • ns tocava. L'Abe-
lla té més delit y • m passa al davant de bon troç, esperant-me asse-
gut al cim de tot. Allí reposem una bella estona, que ja ho tenim ben
merescut, puix havem pujat des d'abaix d'una sola estrebada. Hi
•convida també a reposar, la vista, que s'aixampla ja per tres bandes,

L:1 CANAL DEL N. EN SON AIXAMPLAMENT. AL FONS EL PORT

Y CASCADA DE RATERA

quan, fins ara, sols per un call de roca podiem veure les muntanyes
•del N. La vista es formosa cap al Puy de Linya, Monestero y cercle
de Colomés. Les dugues parets que formaven nostra canal se són
.ajuntades aquí : la de l'esquerra, ferrenya y encinglerada, va enlai-
rant-se fins a formar l'agulla del cim; la de la dreta, que s'havia
allunyat, deixant oberta per aquest cantó la canal en la forma que
lie dit abans, ara ve y s'ajunta ab l'altra, un troç avall, formant com
un esperó pera sostenir aquella dreta torre. Així acaba, a uns 5o me-
tres del cim, aquesta canal, que ha estat pera nosaltres un guia
segur pera arribar -hi.
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Allí, asseguts en el replà d'aquell esperó fortíssim, contemplem
el camí fet y admirem la grandiositat d'aquelles muntanyes deso

-lades que arreu ens volten. Però es hora ja d'emprendre l'última etapa,
que serà la més difícil d'aquesta jornada. He dit que no •ns faltarien
més que uns 5o metres pera arribar al cim. Girats cap a 1'E., el
tenim al davant : es dret com una xameneia, y, a l'emprendre-1,.
veiem desseguida que no podem pas anar l'un darrera l'altre : les.

DES DEL CIM DEL PIC CCCIDENTAL DELS ENCANTATS.

ViSTA VERS EL PORTARRÓ D'ESPOT, CERCLE DE COLOMÉS,

VALL DE SANT NICOLAU Y MUNTANYES DE CALDES

pedres esquarterades se donen als nostres peus ab un esllaviçament
que sorolla avall, avall, pel cingle de set o vuit-cents metres que
ens glateix al darrera. Anem, doncs, cadascú pel seu cantó, perquè
aquí crec jo que -s pot pujar per tot arreu y no • s pot pujar perenlloc..

Jo estic ab una ansia mortal per l'Abella : jo estic acostumat
an aquests perills y segur de. mi mateix; però cada esllaviçada que
sento, promoguda per ell, es pera mi una punyalada.

—Tanteja bé les pedres ans de carregar-t'hi. Sobre tot assegura
bé les mans : no hi fa res que -ls peus te falleixin, si tens les mans.

segures. Forceja tant com puguis la pedra ans de repenjar-t'hi...
Aquesta lletanía, dita per mi ab veu anguniosa, y repetida en

mil formes diferents, sense interrompre -la més que ab algun pare-
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nostre a Sant Antoni, resat en el fons de mon cor, fou corn l'himne
d'aquella penosa marxa.

Gracies a Déu, tot anà bé. Jo, més destre (mal m'està •1 dir-ho))
en aquella gimnàstica, vaig avançar -me, y prompte un crit de joia,.
un aja hi soc!» a plens pulmons, que, segons me digué després, àdhuc.
l'Anselm el va sentir, anuncià la victoria, com si ab un orgull ins–
tintiu volgués proclamar-la davant de tot el món. Una àliga, qúe
devia estar-se allí, aixecà • 1 vol, esporuguida, y majestuosament=
s'anà enlairant lluny, lluny, fins a perdre-s. Oh! si nosaltres tin<
guessim ales, que enlaire volariem!

A un quart d'una guanyavem el cim, ben reduït y cobert de
pedres trocejades, entre les quals encara pot creixer algun bri d'herba.

Ens convencérem que • ls francesos havien efectivament pujat,
al veure un munt de pedres que no s'hi devien haver posat pas per
sí soles; y, regirant, traguerem d'allí dintre un pot de llauna ab les
targetes corresponents. D'elles resultava que havien fet la primera
ascensió, l'any igor, en Ludovic Fontan y 1'Isidor Romeu ab tres
guies; la segona era feta, si mal no recordo, l'any 1904, pel vescomte
d'Ussel y els seus guies; y l'última s'havia realitzat pocs dies abans
de nosaltres, el 9 d'agost de 1910, per Paul Echernan y alguns més,
ab guies.

Nosaltres ni targeta portavem pera deixar, y, trocejant una capsa
de mistos, escriguerem en aquell cartró quatre notes de la nostra
odissea, arxivant-ho en el mateix pot de llauna.

El problema era tenir una penyora pera que • ls del poble d'Espot
no poguessin ja dir més que eren falornies lo de les ascensions als
Encantats. Portar-men una targeta d'aquelles ho hauria considerat
com un sacrilegi; però un dels guies que acompanyaren el Sr. Fontan,
a més d'haver deixat el seu nom escrit a la targeta de l'expressat
senyor, havia deixat per compte propri una targeta-anunci, fent-nos
assaber que Jean, Augusto y Raphael eren guies de primera classe
per tots els Pireneus, recomanats especialment als alpinistes y bou-

vant fornir des chevaux et voitures en tout genre : va semblar-me una
irrisió anar a oferir cavalls y tartanes als qui s'enfilen als Encantats,
y, creient que seria encara fer-li un favor el baixar l'anunci a terres
més aptes pera anar ab aquella impedimenta, vaig quedar-mel com
a document acreditatiu.

Entretant passava • 1 temps y encara haviem d'adrñirar el grandiós
païsatge del circuït. Estanys per tots cantons al fons : els negres y
escalonats de Ratera, els blaus de Monestero, el verd Estanserull,
y el rei de tots ells, el de Sant Maurici, rodejat de vegetació ufanosa,
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ab la barqueta passejant-s'hi peresosament pel mig. Una mar de
muntanyes al Pallars, sobressortint el pic d'Estats ab ses congestes.
Seguint sa linfa cap al N., prompte s'hi interposa la serra de les Agu-
des ab ses dretes canals y tarteres estimbades, sortint sols pel cim
-els pics més gegantins. Les Agudes serveixen de feréstec fons a l'agulla
•oriental dels Encantats. Quina agulla aquella! La tenim allí ben

PIC ORIENTAL DELS ENCANTATS.

AL FONS LES AGUDES Y LES MUNTANYES DEL PALLARS Y PIC D'ESTATS

:aprop (a simple vista sembla veure-s'hi una pila de pedres!) : diriem
,que s'hi pot anar d'un salt, però es dreta y escorxada fins al fons
•de l'esberla : per aquest cantó es absolutament impracticable. Y ara
-vénen Ratera y Colomés y el Montarto, y, més cap al O., les dretes
xameneies de Monestero y Fonguera, y, ja cap al S., Peguera y el gran
castell del Puy de Linya y Botaró. Són tot onades colossals de roca
-viva que s'aixequen al mig d'aquesta mar esvalotada.

Y els Encantats? On seran, els Encantats? Deuen caure aquí
:mateix, sota nostres peus. Allarguem el cap al fons, però • ls Encantats
no •s veuen, y fins ens arribem a creure que s'han desencantat al
veure-ns a nosaltres. Jo m'aventuro roca avall, però ja no puc més.
L'Abella • m tira la corda (es l'única volta que ferem ús de la corda),
iii dic que la lligui bé, y •m penjo pera guanyar el cim d'un morrot
que • m sembla que me • ls dèu tapar. Efectivament, allí sota estan els
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caçadors encantats : aquelles duques figuretes, apenes perceptibles
d'abaix estant, són Jugues roques altes y informes : l'una ja desmoro-
nada per les glaçades; l'altra, que va caient a troços, menaçant quedar-
nqs molt aviat sense Encantats : tal volta les generacions vinents
hauran d'esbrinar, en els arxius del nostre temps, de què ve que la
muntanya adquirís un nom tant escaient.

Mirant y admirant, havia passat el temps com per encant y era la
una, y'1'Anselm devia estar-se esperant abaix, y els demés companys
devien passar una ansia mortal : haviem de baixar a més córrer.

— Que tornarem pel mateix lloc? — 'diguí jo a l'Abella.
—Jo marxo molt malament ., baixant : me fa por, aquella canal.
Allí sota• • ls nostres peus, a 150 o 200 metres, teniem cap al S. el

collet que separa la vall d'Estanserull de la de Monestero. Dèu ser
..allò un oasi pera • ls isarts, puix s'hi aguanta la gleva y està ben
coberta d'herba verda.

— Si aconseguim baixar fins allí, tenim guanyada la partida: me
sembla que saltarem llavors al fons de la vall de Monestero ab la
facilitat d'una roca que s'estimba. Arrapats a la roca, baixàrem no
sé com, però depressa, depressa, cap al collet; y encara que d'allí
al fons no fou la cosa tant fàcil com jo • m creia, puix se troben cingles
y espadats, que un ha de contornejar com pot, no obstant, en tres
quarts d'hora haviem aconseguit fer la devallada. Ab tot y això jo no
aconsellaria pas aquest camí : pera pujar ha d'ésser molt més difícil
que la canal del .N., per on hem pujat nosaltres. La vall es una
clotada d'horror y solitut, mig comblerta per les desferres que baixen
del cim formant una tartera de roques colossals, que anem saltant
depressa com isarts;y, contornej ant la muntanya, ens trobem prompte
sota la canal del N.
• Quatre crits sense resposta • ns convencen que l'Anselm s'es
cansat d'esperar -nos, y, corre que correras, saltem cap al riuet de
Monestero, passant-lo per la palanca que hi ha prop de sa confluencia
ab el de Sant Maurici; y, enfilant llavors el collet de l'estanyy seguint-
ne la ribera formosa, a les tres erem ja de retorn entre • ls com
panys.

— Gracies a Déu! — digueren tots. — No sabeu lo que • ns heu
fet patir. —I, mirant-nos ab aire compassiu, afegiren ab to llastimós:
— No s'hi pot pujar : oi?

Quan la targeta de Jean, Augusto y Raphael els portà •1
convenciment; quan els diguerem que ja veurien les fotografíes
fetes al cim; no •s cansaven d'admirar -nos, assetjant-nos a pre-
guntes; y, el pescador, y en Jaume de la Museta, y el rector,. excla-
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maven de tant en tant, com aquell qui surt d'un gran desengany:
—No m'ho pensava : no •m creia pas que s'hi pogués pujar.
— Ja • ls ho deia, jo— exclamava l'Anselm. —Jo, allí a un quart

d'una, he sentit un gran crit, y he dit entre mi : «— Aquest es un crit
d'alegria : ara han arribat al cim.»

—Però deveu estar mig morts!
— Una mica capolats de carnes per haver vingut corrents, però

encara •m queden energíes pera fer un passeig ab la barca, que, aquí
que no hi ha por de marejar-se, no me • l vull deixar perdre.

Y, efectivament, després de prendre • 1 cafè, el pescador, tot
content, ho havia ja arranjat tot pera fer la travessía de l'estany.
Haig de confessar que ab aquells rems tant primitius, que l'un tenia
un pam y mig de pala y l'altre ab prou feines si • n tenia mig, me veia
ja incapaç de sortir d'aquella petita mar; y sort del pescador, que
des de la platja m'anà guiant : «—Ara deixi • 1 de l'esquerra. Piqui
fort a la dreta. Ara suau ab tots dos...» Y així, seguidament, fins
que vaig poder amarrar al cap- d'avall del llac.

Ara •ls Encantats presentaven un aspecte més seductor que
mai. El sol havia abandonat l'estany y la pineda que '1 rodeja, il . lu-
minant de cantó, esplèndidament, la roca blanquinosa de lamuntanya.
Seria un quadro grandiós, l'apoteosi final de tant agradosa festa.
Y tots s'hi posaren pera tenir un record d'aquell dia d'emocions tant
intenses que no se -m borrarà mai de la memoria.

Feta ja aquesta ascensió he llegit la ressenya que de la seva féu
Mr. Fontan de Negrin y que, traduïda per D. Juli Soler, se publicà, pel
janer de 1902, en el n. o 84 d'aquest BUTLLETÍ. Sembla que aquella as-
censió • s féu pel mateix lloc per on baixàrem nosaltres, y • s confirma
ma opinió de que l'escalada es més fàcil per la canal del N. Ab tot,
no sé comprendre les grans dificultats que allí se suposen y aquella
necessitat d'usar continuament la corda, quan nosaltres baixàrem,
en tres quarts, fins al fons de la vall, portant -la sempre enrotllada.

Això •m fa creure que alguns s'emporten la gloria d'haver fet
una ascenció, quan aquesta gloria correspon exclusivament als guies
que *ls hi pugen.

També m'estranya molt l'afirmació, que Mr. Fontan posa, al
principi de sa ressenya, en boca de Mr. Gourdon, de que per la part
N. es inútil pensar en cap ascenció. Crec que la canal per on nosaltres
pujàrem està sensiblement orientada cap al N., y estic també ben
convençut que es el punt més fàcil pera atacar la muntanya,

Agost de 1910	 MN. JAUME OLIVERAS
25
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EL II CONGRES EXCURSIONISTA CATALÁ
28, 29 Y 30 JUNY I9I2

AL COnl S'havia anunciat, acaba de reunir-se a l'històrica ciutat
de Manresa •1 II Congrés Excursionista Català, que en res ha

desmerescut del celebrat l'any passat a Lleida, ans al contrari, podem
afirmar que, pel nombre de congressistes, per 1'importancia dels
treballs presentats y per la naturalesa dels acords presos, ha aug-
mentat encara 1'importancia y la trascendencia d'aquests Congressos,
que, una vegada l'any, a semblança de les antigues Corts Catalanes
y de les més modernes assamblees de 1'Unió Catalanista, van reunint

-se en diferents llocs de la nostra aimada Catalunya, donant palesa
mostra de la germanor regnant entre tots els catalans y escatint
amistosament sobre qüestions y assumptes d'interès relacionats ab.
les tasques y ab la finalitat que des de temps ve realitzant y guiant
a l'obra cultural y patriòtica que ve portant a cap l'excursionisme
català.

A la tarda del dia 28 començaren a arribar a Manresa diferents
congressistes, principalment de Lleida, Tarragona y Barcelona, el
nombre dels quals augmentà considerablement l'endemà ab els nova-
ment arribats de dites ciutats y de Reus, Sabadell, Terrassa, Figueres,
y Vic entre altres poblacions catalanes, essent rebuts tots ells ab
veres mostres de companyerisme y benvolença per part dels amics
de Manresa.

A l'hora anunciada, l'espaiosa sala del Centre Excursionista de
la Comarca de Bages, engalanada seriosament y adequadament sots
la direcció de l'artista manresà D. Francisco Cuxart, vessava d'ani-
mació y entusiasme, entretenint-se tot-hom en veure y admirar
l'Exposició de les Col • leccions Comarcals organitzada per dit Centre
ab motiu de la celebració d'aquest Congrés, y que revela un esforç
y un treball meritíssim, digne de tota lloança. Eren ja les dèu tocades,.
del vespre, quan, acallades les generals y animoses converses, se
donava començ a les tasques del II Congrés Excursionista Català..
Oberta la sessió pel primer tinent d'arcalde de Manresa, D. Maurici
Fius y Palà, que junt ab els Srs. Gornis, Capella y Oms, individus
d'aquell Ajuntament, y dels Srs. de la Comissió Organitzadora,
ocupava la presidencia, dit senyor va dirigir als congressistes un
bell y sentit parlament de salutació y benvinguda, agraint de bell-nou.
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l'haver escollit aquella ciutat pera celebrar dit Congrés, glosant el
lema de Patria, Fe y Amor, de la qual sagrada trilogía, digué, podrien
parlar respectivament l'Arxiu Municipal Manresà, el bell Montserrat
y la Torra de la Minyona, de Cardona (llocs tots ells que havien de
visitar els congressistes), y oferint-se an aqueixos en nom de la ciutat,
desitjant-los una estada ben agradosa 5% unes tasques ben profitoses,
acaba per cedir la presidencia a la Comissió Organitzadora d'aquell
Congrés. Acallats els aplaudiments ab que fou acollit el vibrant
parlament del Sr. Fius, D. César A. Torras, president d'aquella Co-
missió, remercià la bona rebuda y franca acollida dispensades a tots
els congressistes forasters y les sentides paraules an ells dirigides pel
digne representant d'aquella histórica ciutat, donant després compte
dels treballs realitzats per la Comissió des del Congrés (le Lleida, y
fent vots pels bons y profitosos resultats que eren d'esperar del nou
Congrés, del qual s'estaven inaugurant les tasques.

Anunciada l'elecció de la taula definitiva, pren la paraula don
Eduard Vida] y Riba, y proposa que sigui aquella nomenada per
aclamació y augmentant el nombre de vocals a fi que dins d'ella hi
càpiguen representacions de les diferents entitats vingudes de diver-
sos endrets de la nostra terra, proposant pera la mateixa a don Leonci
Soler y March, de Manresa, president; D. Oleguer Miró, de Manresa,
y D. Enric Arderiu, de Lleida, vice-presidents; D. César A. Torras,
de Barcelona; D. Joan Montllor, de Sabadell; D. Eduard Giralt,
de Terrassa; D. Joan Solé, de Tarragona; D. Joaquim Cusí, de Fi-
gueres, y Mn. Josep Gudiol, de Vic, vocals; y D. Fidenci Kirchner,
de Barcelona y D. Miquel Espectante, de Manresa, secretaris; la
designació dels quals va ésser aprovada per aclamació y entre aplau-
diments.

Seguidament un dels senyors secretaris donà compte de les
representacions allí assistents y adhesions rebudes, entre les quals
hi havia la de tots els Centres Excursionistes de Catalunya, la de les
Seccions excursionistes o agrupacions de Reus, Figueres, Sant An-
dreu de Palomar, Ripoll, Gracia y altres llocs, y la de diferents altres
societats, com l'Ateneu Barcelonès, l'Orfeó Català, el Centre Auto-
nomista de Dependents del Comerç y de l'Industria, la d'Atracció
de Forasters y l'Esbart Folls -lore, de Barcelona; el Sindicat d'Ini-
ciativa y l'Arqueològica, de Tarragona; la Societat d'Estudis Cata-
lans y la de Turistes, de Perpinyà; el Centre Regional Valencià, y
moltes altres que podriem esmentar a més de la d'alguns particulars.

Acte seguit pren la paraula D. Leonci Soler y i\Iarch, y, ab frases
galanes, ben sentides y bellament exposades, remercía • ls congressis-
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tes per haver-lo elegit per al càrrec de president d'aquell Congrés,
a les tasques del qual dóna convenç disposant que, seguint l'ordre del
dia, previament convinguda, se vagi donant compte de les diverses
comunicacions y propostes rebudes fins llavors.

Concedida la paraula a D. César A. Torras, llegeix aquest la seva
comunicació sobres Millora d'allotjament a Montserrat, defensant la
conveniencia de posar remei a les deficiencies que són d'observar
en els hostalatges que depenen d'aquell monestir, y proposant que
s'acordi la següent conclusió:

«Felicitar al senyor bisbe de la diòcesi y al senyor abat del mo-
nestir per llurs bones disposicions pera arranjar alguns allotjaments,
y recomanar al segon que procuri fer extensives dites millores al
major nombre possible d'habitacions, reformant les condicions del
servei.»

D. Josep Arola demana que s'amplii dita proposició en el sentit
d'interessar també la millora en les condicions d'higiene en els allot-
jaments y demés locals anexes; y D. Joaquim Gomis demana que
s'adicioni en el sentit de recabar la més fàcil y bona comunicació
per tots els endrets d'aquella muntanya. Així s'acorda després de
diverses explicacions donades per alguns congressistes y per la pre-
sidencia.

El propri senyor D. César A. Torras llegeix una altra comuni-
cació sobres Millorament d'hostalatge en les Poblacions de Catalunya,
proposant les següents conclusions, que igualment són aprovades
per unanimitat:

«I. a Haver vist ab satisfacció 1'iniciativa de la Societat d'A-
tracció de Forasters de Barcelona — (se refereix a l'acord de dita
Societat d'obrir concursos ab premis en metàlic entre • ls fondistes y
hostalers dels pobles catalans que tinguin llurs establiments en mi-
llors condicions de comoditat y higiene), — y prestar -li la seva coope-
ració moral.

z• a Encomanar a totes les Societats excursionistes existents
a la provincia de Barcelona la propaganda, entre • ls interessats, de
la conveniencia de respondre a les necessitats que han sigut causa
de la proposició de dit Concurs, així com de l'aplec y comunicació
consegüent, a l'entitat convocadora, de quants datos facin referencia
a les millores que -s vagin introduint en els allotjaments de les pobla-
cions de llur residencia.

Y 3. a Dirigir-se a les Diputacions Provincials de Girona, Lleida
y Tarragona perquè, a exemple de la de Barcelona, concedeixin
subvencions a les entitats de foment del turisme establerts en els
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respectius territoris pera que 'ls sigui factible organitzar concursos
a imitació del que està a punt de convocar la Societat d'Atracció
de Forasters de Barcelona.»

Tot seguit D. Rosèn Serra y Pagès passa a llegir la seva comu-
nicació sobres Necessitat d'im f ulsar els estudis f olk-lòrics catalans,
proposant «que en el pròxim Congrés se plantegi la qüestió ab tota
l'importancia que tant trascendental estudi requereix, a fi que •ls
esforços dels folk-loristes benemèrits no •s perdin per falta d'apoi»;
lo qual s'acorda de conformitat, invitant-se al Sr. Serra a que con-
creti un tema pera • 1 vinent Congrés.

D. Joaquim Pecanins llegeix una altra comunicació sobre Folk-
lore musical, posant de manifest l'imperiosa necessitat de procedir
a l'aplec de la cançonística popular, organitzant excursions ab dita
finalitat, y concursos comarcans en els quals, per part de persones
competents, se procedís a l'anotació musical de les nostres cançons.
Després d'atinades observacions del Sr. Serra y Pagès, Mn. Guitart
y el Sr. Morera y Galicia, s'acorda que • ls Srs. Pecanins, Morera, y
Serra y Pagès se posin d'acord y presentin, en una de les vinents
sessions, una proposició síntesi de lo parlat sobre dit escaient tema.

El president, D. Leonci Soler y March, llegeix la seva comuni-
cació sobre Bibliografía de Catalunya, treball ple d'erudició, que
acaba ab les següents conclusions, que són aprovades per aclamació:

«i. a Que • 1 Congrés promogui la divulgació del nostre tresor
bibliogràfic, que podria dur-se a la pràctica sol • licitant sa execució
a l'Institut d'Estudis Catalans, ab la qual entitat poden posar-se
d'acord els Centres excursionistes pera realitzar-lo.

Y 2. a Que en son dia •s demani a la Mancomunitat Catalana
que obri concursos pera premiar anyalment bibliografíes de Cata-
lunya y historia de llur impremta.»

Intervingueren en la discussió de dita proposició, fent aclara-
cions sobre la materia en ella tractada, els Srs. Galbany, Esteve,
Arderiu, Morera y Galicia, Serra, y Carreras *y Candi.

El senyor president, tenint en compte lo avançat de l'hora,
sospèn la sessió, passant a fer un resum explicatiu de l'Exposició
de les col • leccions comarcals allí instal • lades, entre les quals són dignes
de notar-se les de dibuixos, làmines y fotografíes de vistes de la
comarca, la de plans de poblacions y castells de Catalunya, la de
fac-símils dels notaris de Manresa des del segle xii, les de marques
de fàbrica y publicacions comarcals, la d'indumentaria civil, la de
fauna comarcana, y la de flora, pertanyent a la notable col•lecció
de D. Pius Font.
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El Sr. Torras elogià les tasques y l'obra del Centre Excursionista
de Bages, que ha pogut y sabut organitzar aquella potent mostra
de la seva activitat. Y després de donar-se compte del programa
pera l'endemà, va aixecar-se la sessió a quarts d'una de la matinada.

L'endemà, dia 29, a quarts de dotze del matí, va celebrar-se
la segona sessió sots la presidencia del Sr. Soler y March, que féu
un resum de la sessió anterior y saludà • ls congressistes darrerament
arribats, dedicant un record al nostre malaguanyat company D. Emi-
li Llatas, mort en el mes d'octubre prop-passat.

Seguidament se posà a discussió • 1 tema Delimitació de les co-

marques catalanes, llegint el ponent, D. César A. Torras, un raonat
treball sobre • 1 mateix, proposant les següents conclusions:

<a. a Els actuals Centres d'Excursions, especialment els co-
marcals y els que vagin d'aquí endavant constituint -se, prendran a
llur càrrec, ab especial interès y insistencia, l'estudi de delimitació
de la llur comarca respectiva, posant -se d'acord, en la resolució
y fixació dels límits colindants, ab els centres comarcals veïns, si
es que • n tinguin.

2• a Els treballs practicats per les dites entitats, o bé per altres
col-lectivitats o particulars que tinguin a bé interessar-se en aquests
estudis, seran presentats als Congressos anyals de l'excursionisme;
y, una vegada presos en consideració o acceptats en principi, passa-
ran a una Junta Consultiva nomenada a propòsit en cada Congrés,
la qual donarà dictamen en el vinent Congrés anyal, procedint -se
aleshores a la definitiva aprovació. La Junta Consultiva nomenada
podrà ésser ampliada ab les persones competents de cada localitat que
la propria Junta vulgui designar. Podrà també, la repetida Junta Con-
sultiva, convocar, abans de donar el seu dictamen, una reunió comar-
cal pera la discussió y examen de cada treball presentat, com podrà
també consultar totes les persones y organismes que cregui conve-
nients, y els Ajuntaments designats com a pertanyents a la comarca.

3.a Obtinguda l'aprovació definitiva del Congrés, se procurarà
la sanció oficial dels organismes interessats de cada comarca.»

Tot seguit se llegeixen altres treballs o comunicacions, referents
al propri tema, presentats pels Srs. Flos y Calcat, Carreras y Candi,
y Serra y Pagès, entaulant-se amistosa discussió entre • 1 ponent y
dits senyors, en la qual intervenen també D. Lluís Marian Vidal
y la presidencia. Per últim, tenint en compte que • ls treballs esmen-
tats en res contradiuen les conclusions de la ponencia, són aquestes
aprovades per unanimitat.
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Passant a la discussió del tema Establiment d'estacions meteoro-
lògiques, el Sr. Baltà y R. de Cela pronuncía un clar parlament sobres
la conveniencia d'instal • lar una xarxa d'estacions meteorològiques
rudimentaries, y d'encomanar la seva cura als mestres d'estudi, a
fi d'estimular així • is llurs alumnes, inculcant -los al propri temps el
respecte y l'estimació vers els aucells y les plantes. Prenen part en
la discussió que s'entaula • ls Srs. Soler y Santaló, Mn. Guitart,
Font y Quer, Torras, y la presidencia, aprovant-se per unani-
mitat la següent conclusió, concretada pel Sr. Vidal y Riba:

(,El Congrés acorda recomanar y excitar a tots els Centres Ex-
cursionistes Catalans la creació y l'establiment d'estacions meteo-
rològiques per medi de xarxes comarcals, encomanant-les a dits
centres y als mestres y persones competents de les localitats veïnes.»

Essent ja quarts de dugues de la tarda, s'aixecà la sessió pera
reprendre-la a les dèu de la nit. Poc després de dita hora, y consti-
tuïda de bell-nou la taula presidencial, el Sr. Vida] y Riba pren la
paraula y proposa que s'acordi la designació de D. Joan Ferraté, de
Reus, pera formar part d'aquella, lo qual realment s'acorda de con-
formitat.

Entrant a la discussió del tema Conveniencia de catalogar la
fauna de Catalunya, el ponent, D. Josep Esteve y Seguí, llegeix un
concienciós treball sobres el mateix, proposant l'aprovació de les
següents conclusions:

«z. a La taula del Congrés promourà la formació del Catàleg
de la fauna de Catalunya.

2• a Alhora que • ls noms tècnics, consignarà les correspon
-dencies catalanes.

3• a A les especies pera les quals no •s trobi correspondencia
catalana, se • ls donarà un nom adequat.

4. a Pels medis més pertinents, la taula del Congrés procurarà
la publicació del Catàleg.»

Les quals conclusions són aprovades després d'alguna discussió
en la qual intervenen D. Joan Rosals, Mn. Guitart, y els Srs. Torras,
y Carreras y Candi, entre altres.

Acabada la discussió de tots els temes que estaven a l'ordre del
dia, se llegeixen, pels llurs respectius autors, les comunicacions se-
güents : La Casa pairal catalana, per J. Coll y Vilaclara; Pels nostres

monuments, per Joan Danès y Vernedas; Per l'obra del mapa de Ca-
talunya, per Juli Soler y Santaló; Assaig fitotopogràfic de Bages,
per Pius Font; Necessitat de reformar les Comissions Provincials de
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Ilfonuments, per Joan Ferraté; y Bases Pera establir una federació
d'entitats excursionistes catalanes, per Joan Montllor; essent apro-
vades totes les conclusions proposades en aqueixos treballs, excepte
les del darrer, que són retirades pel llur autor a invitació del Sr. Mo-
rera y Galicia. Igualment s'acorda, com a resultat d'alguna d'elles,
el felicitar a D. Joan Cadevall, autor de La Flora catalana, y el fer
constar el sentiment del Congrés per la mort d'en Juli Vintró, que
tants treballs portava realitzats en pro de l'obra del mapa de Cata-
lunya. També • s dóna compte dels següents treballs, els respectius
autors dels quals, no • s trobaven allí presents : Balmes vident, per
Mn. Antoni Vila; L'Acció social de l'excursionisme, per J. Guilera
Villarreal, y Influencia de l'excursionisme en l'educació del jboble,
per Joan Ruiz y Porta.

Se dóna compte de la següent conclusió, proposada per la po-
nencia designada, sobres les comunicacions referents a Folk-lore,
la qual es aprovada:

«El Congrés acorda proposar, pera la discussió en el pròxim,
el tema següent:

Manera d'obtenir, els Centres Excursionistes, el major nombre
Possible de folk-loristes que cuidin d'aplegar tot lo bertanyent al saber
popular, de les bases Per l'estudi, d'establir la forma de posar-se en
relació de diferents col • laboradors, y, finalment, de j5ublicar-ho.

Tenint en compte 1'importancia excepcional de la musica po-
pular (cançons, ballets, goigs y tonades de tota mena) es de tot punt
necessari que s'anotin sense trigar, perquè s'estan perdent per mo-
ments; y a l'efecte s'haurien d'establir anyalment concursos comar-
cals populars, ab premis en metàlic, per tot allí on hi haguessin Cen-
tres Excursionistes. Les cançons, ballets, etc., quedarien anotades
per medi del fonògraf y traduïdes després en solfa per bons músics,
excepte pera aquelles que sols són cantades tot fent determinats
treballs o ocupacions, que haurien d'anotar directament dits músics.1)

Finalment, se prenen els acords de publicar en un volum tots
els treballs presentats- en aquest Congrés, ab facultats a la taula
presidencial pera retocar els que cregui convenients y afegir-hi l'acte
o síntesi del Congrés de Lleida; de celebrar a Tarragona el vinent
Congrés Excursionista Català, dirigint tot seguit telegrames al se-
nyor arcalde de dita ciutat y president del Sindicat d'Iniciativa de
la mateixa; y de donar amples facultats a la Mesa pera la designació
de la Comissió proposada en les conclusions sobres el tema Delimi-

tació de les comarques catalanes; ab lo qua] se donen per acabades les
tasques ordinaries del Congrés.
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A darrera hora de la tarda tingué lloc la solemne sessió de clau-
:sura a la gran sala de sessions de les Cases Consistorials. Ocupaven
la presidencia diferents individus d'aquell Ajuntament, ab el primer
tinent d'arcalde, Sr. Fius y Palà, a son cap; el diputat provincial
Sr. March, y el senador del regne, y president del Congrés, D. Leonci
Soler y March, acompanyat de diferents individus de la seva Mesa.
A la testera de la sala hi havia la gloriosa bandera de la ciutat, y
en el lloc corresponent els heralds y macers ab llur típica indumen-
taria. Els congressistes ocupaven tot l'estrado, y un públic nombrós
y distingit omplenava tota aquella sala.

El Sr. Fius obre la sessió ab sentides paraules plenes de vibrant
patriotisme, donant possessió de la casa als senyors congressistes
y la presidencia al Sr. Soler y March. A precs de dit senyor, D. Miquel
Espectante llegeix l'acte de totes les sessions, que es aprovada ab
lleugeres modificacions. El propri senyor president dóna compte dels
següents telegrames rebuts en contestació als que havia acordat
,enviar el Congrés:

«Leonci Soler y March. — Rebut son telegrama. Tarragona
honradíssima per l'acord près Congrés Excursionista. Rebi vostè
y dignes congressistes l'agraïment més sincer, ab la seguretat
que aquesta ciutat tindrà alt honor albergar els representants
de l'excursionisme y contribuirà al foment del mateix ab totes ses
forces. En nom de Tarragona saludo al Congrés Excursionista. -
L'Arcalde, R. Guasch.^>

«President Congrés Excursionista. — Sindicat Iniciativa Tarra-
gona agraeix acord celebrar tercer Congrés en aquesta ciutat. 

—President, Balcells.^>
Són rebuts ab forts aplaudiments.
Tot seguit, el Sr. Ferraté, pels excursionistes del Camp de Tarra-

gona; el Sr. Torras, com a president del CENTRE EXCURSIONISTA DE

CATALUNYA; el Sr. Carreras y Candi, regidor de l'Ajuntament de
Barcelona; els Srs. Gomis y Trulls, que ho són del de Manresa; Cusí,
pels excursionistes de l'Empordà; Morera y Galicia, pels de Lleida;
y Esteve, pel Centre Excursionista de la Comarca de Bages; pronun-
cíen corals paraules de mutuu afecte, de sentida germanor y d'espe-
rançadora confiança, que sagella • 1 president, D. Leonci Soler y
March, remerciant a tot-hom que hagés contribuït a l'èxit del Congrés,
de les tasques del qual féu un complet resum, exposant l'importancia
de lo tractat en ell, y la trascendencia que aquests actes tenen y
poden tenir dins l'obra de l'excursionisme català; no deixant de
dedicar un piadós record a la bona memoria del manresà D. Josep

26
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d'Agullós y Serra, un dels propulsors de l'excursionisme català.
El Sr. Torras dedica un tribut d'elogi y admiració a D. Oleguer Miró,
president del Centre Excursionista de Bages, ànima modesta que,
havent treballat com el que més per assegurar l'èxit alcançat pel
Congrés de Manresa, havia refugit tot lloc de distinció y de recom-
pensa a sos propris mereixements. Y el Sr. Fius y Palà victoreja a
Lleida, Manresa y Tarragona, sintetitzant el passat, el present y
l'esdevenidor de l'excursionisme català; ab lo qual queda terminada
aqueixa important sessió.

Tals han sigut, en resum, les tasques del II Congrés Excursio-
nista Català. A més d'elles, quedarà com a perdurable recordança
aquella franca acollida dispensada als congressistes per la ciutat de
Manresa, y la celebració de diferents actes ab que la mateixa volgué
honrar y festejar an aquells, fent -los en extrem agradable la llur
estada en ella. Entre dits actes havem d'esmentar especialment
l'aplec de Sant Benet de Bages, la recepció y obsequi de l'Ajunta-
ment, y el festival celebrat en el Teatre Conservatori. El primer fou
una nota de color y animació que féu reviure, encara que ab vida
ben diferent, aquelles poètiques ruines, la preuada solitut de les
quals quedà interrompuda per la gatzara de la gentada allí aplegada
y pels sons de l'orquestra, que tocava airoses sardanes. Allí, a redós
d'aquelles ruines monumentals, que s'estan restaurant per son actual
proprietari l'artista D. Ramon Casas, y del passat de les quals féu
completa relació als excursionistes l'arquitecte Sr. Coll y Vilaclara,
l'Agrupació de la Dança, de Manresa, dirigida per en Josep M. Gassó
y en Joan Cots, va ballar diferents dances populars catalanes, que
foren molt del gust de la gent allí congregada, y que contribuiren a
l'èxit de la festa. Aquella mateixa tarda, ab motiu de la visita oficial
feta pels congressistes a l'Arxiu Municipal de la ciutat, van ésser
esplèndidament obsequiats per aquell Ajuntament ab dolços y
xampany, canviant -se, ab tal motiu, frases d'oferiment y de galana
cortesía entre • ls Srs. Gomis en nom de la Corporació Municipal de
Manresa, y Torras en el dels congressistes forasters. Y, per últim,
la nit del dia 30, va tenir lloc, en el Teatre Conservatori, un festival
en obsequi als congressistes, ab concert per l'Orfeó Manresà y can-
çons ab gestos per la Secció de Gimnàstica rítmica, dirigits un 1

altres per l'entusiasta mestre Joaquim Pecanins. Entre • 1 concert Y
les susdites cançons van projectar-se gran nombre de clixés fotogrà-
fics de llocs notables y monuments de la comarca de Bages.
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Ara no més ens cal fer constar, a raó de fidels cronistes, que, a
més dels actes esmentats, van efectuar-se les anunciades excursions a
Cardona, a Montserrat y a la regió de l'Alt Llobregat, les quals van
veure-s força concorregudes, en especial la primera, que va realit-
zar-se • 1 dia 30, visitant-se les salines, la població y el castell de Car-
dona, que tants records guarda de l'historia de la nostra patria.

CRÒIJICA DEL CENTRE
JUNY DE 1912

SOCIS ENTRATS DURANT EL SEGON TRIMESTRE DE 1912

RESIDENTS : Joan Sobiranas y Banús. — Simeó Pell. — Ramon Costems.
— Antoni Sala y Roca. — Anita Giral y Serrat. - Manel Torrabadella y Gar-
rigolas. —Josep Masó Font. —Lleonard Lacet. — Joan Mayol. — Ramon Vich
y Gabarró. — Enric Pujolar. — Ferran Valls y Taberner. — Francisco Serra. -
Benet Vallespinosa. — Ignasi Vivens Cascante. — Cassimir Martorell. — Carles
Mitjans.

DELEGATS. — Julià Bohigas, a Sant Feliu de Guixols, y Lluís Fernández
Borràs a Buenos Aires.

JUNTES GENERALS Y DE SECCIONS

Després de les eleccions fetes per la Junta General celebrada • 1 dia 17 de
juny, quedà constituida la Junta Directiva en la següent forma: President
D. César August Torras y Ferren. Vice-president : D. Francesc Carreras y

Candi. Tresorer : D. Gabriel Roig y Font. Secretari Primer : D. Fidenci Kirchner

y Catalán. Secretari segon : D. Lluís Coll y Serra. Vocals : D. Marian Ros y
Soler, D. Emili Juncadella y Vidal, D. Artur Mora y Riera; D. Antoni Bartomeu
y Casanovas, D. Josep Tatxé y Piñol, y D. Teliu Duran y'Canameras.

En virtut de les eleccions particularment efectuades per les diferents Sec-

cions formades dins del CENTRE, les llurs respectives Juntes Directives han

quedat constituïdes en la forma següent:

SECCIÓ DE FOTOGRAFÍA. — President : D. F. Xavier Parés y Bartra. Ar-
xiver : D. Joan Nonell y Fabrés. Secretari : D. Gaspar Sala y Rosés. Vocals:
D. Alfred Bosch Batlle, y D. Salvador Bordas Vidal.

SECCIó DE SPORTS DE MUNTANYA.— President : D. Guillem de Barnola y
Escrivà de Romaní. Vice-president : D. Ròmul Bosch y Catarineu. Tresorer:
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D. Martí Botey y Puig. Secretari : D. Josep Amat Duran. Vocals : D. Santos

Mata, D. Manuel F. Creus, y D. Eduard Schilling y Vives.

SECCIÓ D'ARQUEOLOGÍA Y HISTORIA. — President : D. Pelegrí Casades y
Gramatxes. Secretari : D. Daniel Girona y Llagostera. Arxiver : D. Gabriel
Roig y Font. Vocals : D. Adolf Gaza, D. Eduard Vidal y Riba, y D. Francisco
Jorba.

SECCIó D'ARQUITECTURA. — President : D. Geroni Martorell y Tarrats.
Vice-president : D. Josep Domenech Mansana. Tresorer : D. Emili Porta. Ar-
xiver : D. Enric Matas Ramis. Secretari : D. Josep M. Miró Giubernau. Vo-
cals : D. Ferran Tarragó Nogué, D. Benvingut Rius, y D. Josep Danès Torras.

SECCIÓ DE GEOGRAFÍA FÍSICA Y GEOLOGÍA. — President : D. Joan Rosals
y Corretjer. Vice-president : D. Manan . Faura, prevere. Secretari : D. Lluís
Mestres. Vocals : D. Camil Valls, y D. Joan Danès y Vernedas.

La Secció de Folk-lore no s'ha reunit encara.

EXCURSIONS Y VISITES

A FIGUERES, SANT PERE DE RODA Y SANT SALVADOR DE VERDERA. -

Va efectuar-se -1 dia 9 d'aquest mes de juny, junt ab la Secció d'Excursions

del Sport-Club Empordanès, de Figueres, del qual es president el nostre entu-

siasta company Miquel Cusí. Reunits el dia abans a dita ciutat, ab el primer

tren del dia 9 sortia vers Vilajuïga la caravana excursionista, formada per més

d'una seixantena de persones, entre les quals figurava un bell estol d'animoses
senyores y senyoretes y els indiviuus de la Junta Directiva del nostre CENTRE

Srs. Torras, Miret, y Vidal y Riba. Des de Vilajuiga -s dirigiren els nostres
companys a dalt del Mas Ventós, a la font del qual tingué lloc el dinar, pujant

després vers les ruines de Sant Salvador de Verdera, Sant Pere de Roda y Santa
Elena, pera devallar després cap a Llansà y retornar a Figueres ab el darrer

tren.
El mateix dia al vespre, y en el local del Casino Menestral, hi hagué una

sessió ab projeccions fotogràfiques, en la qual feren ús de la paraula • 1 nostre

president, D. César A. Torras, y el nostre director, D. Eduard Vidal y Riba.

A ROSES, CADAQUÉS Y CAP DE CREUS. — De grat record serà, pera tots

els que hi prengueren part, l'excursió que la nostra Secció de Geografía física
y Geología efectuà a dits llocs els dies 23 y 24 del prop -passat juny, tant per

admirar una volta més les belleses naturals d'aquella encontrada com pera

estudiar els típics exemples gràfics de geología que hi abunden.
Ometem detallar la primera etapa del viatge, en la qual els nostres com-

panys tingueren ocasió de practicar lo que Mr. A. de Lapparent nomena geo-
logía en ferro-carril, pera començar per Roses, el primer lloc que anaven a es-
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tediar. Des de les ruines del que fou castell de Roses pogueren reconstruir
el passat de 1'immensa badia de son nom, migrat retall del que fou en els temps
miocènics, pliocènics, y fins ben entrat en els quaternaris, quan s'extenia fins
ben aprop de Figueres, de lo qual són encara avui ver testimoni • ls nombroses
estanyols, aigua-molls y terrenys pantanosos que tenien a la vista y la reduc-
ció del qual fou deguda a moviments tectònics de procedencia volcànica
que aixecaren a son estat actual aquella costa. En els voltants de Roses po-
gueren recollir curiosos exemplars de roques gnèisiques en tota una gradació
des del gneis granitoït fins als micaesquists, així com un interessant quartz
semihialí de textura gnèisica. Partint de Roses atravessaren el montanyós
massiç arcaic que forma la península de Roses -Cadaqués-Port de la Selva,
en qual viatge pogueren estudiar la gran varietat de piçarres que formen dita
península.

Havent fet nit a Cadaqués, visitaren, al matí següent, en el terme de dita
població, un clap de roca basàltica que, junt ab els que 's troben en els propers
llocs de Palau-Sabardera, Pau y Pedret, componen el vèrtex de la regió volcà-
nica que forma un triangle ab Olot y Tordera.

Des de Cadaqués al Cap de Creus, admiraren el més capritxós y admirable
retallat que imaginar-se pugui, ab ses poètiques cales, penya-cegats y illes;
tots ells testimonis perennes de la lluita secular entre la mar y la muntanya:
aquella, ab ses accions erosiva, destructora y corrosiva del clorur de sodi de ses
aigües, activament disgregadora; aquesta ab la resistencia de sos elements
salicatat-aluminosos. Arribats a Cap de Creus a bona hora, tingueren temps
suficient pera estudiar aquest sempre interessant lloc, fi principal de tota l'ex-
cursió. Es el Cap de Creus un vertader museu de roques y minerals, destacant
entre aquelles unes interessants pegmatites, els bells cristalls de quartz y fel

-despat de les quals tenen fins a e y 3 centimetres de diàmetre, essent notables,
entre aquests, els granats y les turmalines, uns y altres en cristalls solts y en
grans masses, de les quals els excursionistes feren bona recol • lecció. A la part
superior de la muntanya pogueren admirar formosos exemples d'erosió sobre
les piçarres gnèisiques que apareixen en estratificació vertical, menjades y
foradades en mil llocs per l'aire saturat de 1'humitat marítima, que fa produir
a dites roques el més fantàstic aspecte d'estranyes estàtues grollerament
esculturades.

Pel mateix camí, y vers Cadaqués, Roses y Figueres, regressaren els nos-
tres consocis a Barcelona, ben satisfets tant dels interessants Llocs estudiats
com dels notables exemplars recollits.

A ALTAFULLA, TAMARIT y TARRAGONA. — Organitzada per la Secció de

Fotografía, tingué Lloc, el dia 16 aquesta interessant excursió, que efectuaren
en automòbil un bon aplec de consocis nostres, dirigint -se per Garraf cap a

Altafulla, on els esperava • 1 Sr. Ruiz y Porta, soci delegat a Tarragona. En sa

companyia; y junt ab el general Salazar y el Sr. Rebull, secretari de l'Ajun-

tament, visitaren l'antic castell dels marquesos de Tamarit y les ruines del que
fou ciutat del propri nom. Després se dirigiren a la pedrera del Medul, arc de
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Barà y sepulcre dels Escipions, fins a Tarragona, visitant lo més notable de
dita ciutat, acompanyats del regidor Sr. Solé y del quefe de la Guardia urbana
de dita capital. Després d'arribar-se fins al pont romà de les Farreres, retorna-
ren a Barcelona per Vilafranca, molt contents y agraïts de les facilitats que
arreu trobaren pera veure tot quant volgueren y treure-n reproduccions foto-
gràfiques ab destí a les nostres col•leccions.

A L'ESGLESIA DE SANT PAU DEL CAMP. — La propria Secció de Fotografía
va visitar, el dia 2 d'aquest juny, la vella y restaurada esglesia de Sant Pau
del Camp, ab el fi d'obtenir una bella col • lecció de fotografíes de dit monument,
gloria de la nostra arquitectura nacional.

També, ab motiu del Congrés Excursionista de Manresa, s'han efectuat
darrerament les anunciades excursions a Sant Benet de Bages, Cardona, Mont-
serrat y alt Llobregat, totes les quals se vegeren força concorregudes.

SESSIONS Y CONFERENCIES

LES CATEDRALS DE CATALUNYA. — El día 7, el nostre bon amic D. Geroni
Martorell, president de la Secció d'Arquitectura, va donar una interessant con-
ferencia sobre les catedrals catalanes, fent una excursió ideal y profitosa vers
Tarragona, Girona, Lleida, Seu d'Urgell, Solsona, Vic, Tortosa, Manresa, etc.,
les esglesies catedrals de les quals ciutats anà presentant per medi de rápida
visió fotográfica acompanyada d'atinades observacions.

ELS CASTELLS FEUDALS DE CATALUNYA. — El dia 14, el nostre consoci
D. Feliu Duran, va donar una altra interessantíssima conferencia, llegint un
notable treball sobre • ls castells senyorials de la nostra terra, presentant una
gran munió de datos històrics arqueològics que revelen l'estudi concienciós
que té fet de dita materia. La conferencia anà acompanyada de projeccions
lluminoses de diferents vistes fotogràfiques, reproduccions dels llocs estudiats.

CONVERSES D'ARQUEOLOGIA

A la Secció d'Arqueología, durant el mes, ha continuat, el nostre amic y

consoci D. Pelegrí Casades y Gramatxes, les seves converses referents a Ar-
queología romana. Veus -aquí • 1 sumari de les mateixes:

Dia 5. Conversa CLXXX. 28 d'Arqueología romana. — El Palati. —
Idea històrica d'aquest lloc de Roma. —Els palaus imperials. — Els teatres. -
Resum històric. — Disposició d'aqueixos edificis ab llurs components.

Dia 12. Conversa CLXXXI.— Continuació de l'estudi del teatre romà.
— Els pòrtics com anexes a dits edificis.— Les representacions escèniques. —
Els comediants (histrions).
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Dia i9. Conversa CLXXX. — Els amfiteatres. — Llur objecte, origen y
desenrotllament històric. — Disposició arquitectònica. — Els gladiadors.

—Noticia d'aquesta classe social en la civilització romana.

Dia 26. Conversa CLXXXI. 31 d'Arqueologia romana y última del
curs. — Acabament de l'estudi dels gladiadors.

Totes aquestes interessants conferencies, com les demés donades pel se-
nyor Casades durant aquest curs, s'han vist molt concorregudes, essent justa-
ment alabat el treball meritíssim del nostre entusiasta company.

NOVES
CONCURS D'ARQUITECTURA

Pera • 1 Concurs arquitectònic, que, tal com diguerem en el número prop
-passat està organitzant-se per iniciativa de la Secció d'Arquitectura del nostre

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, s'han rebut ja valuosos premis en
metàlic, obres y objectes, oferts per l'Excma. Diputació Provincial de Barcelona,
Excm. Ajuntament de Barcelona, Associació d'Arquitectes, CENTRE EXCURSIO-
NISTA DE CATALUNYA, Escola d'Arquitectura de Barcelona, Institut d'Estudis
Catalans, llibreríes Fabe-Moncanut, Parera y Martínez; y pels Srs. Escofet y C.,
Butsems y Fradera, César A. Torras, J. Puig y Cadafalch, J. Font y Gumà,
M. Vega y March y Narcís Cuyàs, entre altres. No dubtem que dit Concurs
revestirà 1'importancia que • is seus organitzadors s'han proposat que tingui y
que realment mereix per la seva finalitat.

Pera prendre part en el mateix es condició precisa la d'ésser alumne de

l'Escola d'Arquitectura o arquitecte pertanyent a la Secció d'Arquitectura del
nostre CENTRE. El tema fotogràfic serà, no obstant, de lliure concorrencia.

Formaran el Jurat els presidents del CENTRE EXCURSIONISTA y de la seva

Secció d'Arquitectura, un arquitecte nomenat per l'Escola d'Arquitectura, un
altre per l'Associació d'Arquitectes, y el qui tingui més vots dels indicats pels
concursants, que 'n podran designar un al presentar el llur respectiu treball.
Acabat el Concurs, se farà una Exposició de tots els treballs rebuts, en algun

local a proposit.

Havent-se acordat, per part de la Junta Directiva del CENTRE ExCURSIO-
NISTA DE CATALUNYA, la creació d'una Comissió especial pera atendre tot
lo referent an aquest BUTLLETÍ, Comissió que ha quedat formada pels Srs. Don

César August Torras, D. Ceferí Rocafort, D. Juli Soler y Santaló, D. Fidenci

Kirchner y D. Eduard Vidal y Riba; aquest darrer senyor ha cessat en el carrec

de director del mateix, el qual ha passat a assumir el nostre distingit y ben
-volgut company D. César A. Torras.
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SECCIÓ METEOROLÒGICA

ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE VIELLA (VALL D'ARAN)

RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE JUNY

	

TEMPERATURES (A L'OMBRA)	 PRESSIONS BAROh1BTRIIIUES

A 00 Y AL NIVELL UE LA MAR

MITGES MENSUALS 1MÁXIMA	 MÍNIMA	 MITGES MENSUALS

8 MATI	 8 TARDA EN 24 tiORES	 FN 24 HORES	 8 MATI	 8 TARDA

14°•34	 12°•59	 33.°61 dia 22)	 t0.5 (dia 2)	 76498 mm.	 76701 mm.

	

Dies serens . . to 8 m. 1 8 8 t. u Dios de pluja.	 15

	

» nuvolosos	 12	 » 1¡	 »	 » de boira	 16

ESTAT DEL CEL.	 » coberts. . 8	 »	 t5 »	 » de gebra	 t
» de tem pestat. 5

HUMITAT RELATIVA	 NÚVOLS	 II	 NUVOLOSITAT

IP
MITGES MENSUALS	 IrCLASSE DOMINANT	 MIl'GES MENSUALS

8 MATI 	 8 TARDA	 8 MATI	 8 TARDA	 8 MAT!	 8 TARDA

7 0 33	 I	 8176	 II CIRRUS	 CÚMULUS	 5'26	 6'Vo

VENT

DIRECCIÓ DOMINANT V ELOCITA T : EN 241101'

TOTAL DE PLUJA MENSUAL: 122'3 mm. I	 8 MMATf	 8 TARDA	 MITJA MENSUAL

	CALMES	 N N F.	 18'69 kms.

J. s. s.

El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNTA v la Direcció del BUTLLETÍ deiten

íntegra als respectius autors la responsabilitat deis treballs firmats.

Rarcelona.— Tip. «L'Avenç »: Rambla de Catalunya. 24. — Telèfon II
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