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Butlletí
del

Centre Excursionista de Catalunya

Excursió al Monestir de Piedra

L dia 22 de maig últim, o sigui la vigilia de la segona Pasqua
d'aquest any, amb el meu amic, l'enginyer En Càndid
Trespaderne, vàrem anar, amb el ràpid de Madrid, cap a
Alhama d'Aragó, arribant-hi entre cinc i sis de la tarda.

Com d'anar tot seguit cap a Piedra hi hauríem arribat ja fosc, de-
terminàrem pernoctar a Alhama, i així podríem visitar també quel-
com d'aquesta població, important principalment com a balnearia,
instal• lant-nos en l'Hotel Guajardo, pel propietari del qual duiem
també una visita a complir.

Treta que fou la pols del viatge, sortírem, el meu company de
viatge i jo, a donar un tom per la població, que en aquella època ja
començava a estar un xic animada amb l'afluencia de banyistes.
Vegérem el parc, l'hotel i termes Pallarès, que és sens dubte lo més
notable d'Alhama; i després de passejar pels carrers principals, re-
tornàrem a l'Hotel, puix ja era hora de sopar.

Aquest estava regularment concorregut, notant-s'hi la presencia
de diverses families de Madrid i Saragossa, que són les que acostu-
men a freqüentar Alhama a l'estiu, sens dubte per la seva proximi-
tat a dita estació balnearia.

En havent sopat, vàrem assistir a una sessió de cine a manca d'un
espectacle millor, havent -nos posat previament d'acord amb l'amo
dels cotxes que van a Piedra, o sigui el gran dels Aíasaazas, per a
traslladar-nos l'endemà al matí, a primera hora, a tan renomenat
monestir. Els preus són els següents : D'Alhama a Piedra, anar i
tornar el mateix dia, i per seient, deu pessetes. Tornant l'endemà, o
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un altre dia qualsevol, dotze pessetes cinquanta cèntims. En aqueste
preus hi va comprès els deu rals que cada persona que entra al no•
nestir ha de satisfer, el qual dret s'encarrega el Manazas d'abonar i
ho compleix estrictament.

El camí d'Alhama a Piedra (unes dues hores de cotxe) és àrid
i pelat, ço que li imprimeix una monotonía gran. Sols abans d'ari,•
bar al poble de Nuévalos hi ha una petita vall, on s'hi descobreixen
rudiments de vegetació. La carretera per a guanyar la forta pujada
que lri ha enfront d'aquest típic i pintoresc poble, dóna diversos re-
volts, algún d'ells ben sobtat per cert, i a cada un d'ells ens sortia
un grupet de criatures espellifades i descalces que amb somnolent
cantarella, en la qual s'al •ludía a l'amo del cotxe, als que anàvem dins
i al <carpintero que lo hizo», demanant al cel per ells tota classe de
benediccions, ens allargava la mà perquè els hi fessim una almoina;
almoina que al primer revolt els hi otorgàrem, però que ens vegérem
precisats a negar-los -hi al según, per adonar-nos que eren els mateixos
els pidolaires, els quals, anant per la dressera, i com que el cotxe es
veia precisat a anar al pas a causa de la pujada, li sortíen sempreal
davant. Amb la negativa, la cantarella va cessar com per art d'en
cantament, acabant-se per tant el devassall de benediccions a l'amo
del cotxe, a nosaltres i al «carpintero que lo hizo».

L'arribada a Piedra és fatal. Nosaltres (com tots els que hi
van) ens consideràrem defraudats.

— Allò, és Piedra?... Allò, és el lloc tan ponderat ?... Segura
ment la gent exagera, com de costum, quan parla d'aquest indret...
On són les meravelles i belleses naturals tan exaltades?... On la
vegetació tan frondosa i exuberant ?...

I no exageren, no, els que tal diuen. No exagera, no, Campoamor;
quan a l'entrada de la gruta Iris ens diu que si en l'ordre de les be
lleses del món, Piedra és una de les primeres, en l'ordre de les belleses
naturals, Piedra és la primera... Ço que hi ha, és que a l'arribar al
monestir aquestes belleses estàn tancades en una petita i fonda val!,
com passa amb les joies que més preuades ens són, que resten tan•
cades en un diminut i amagat estoig!

Franquegem l'entrada del monestir, i passat l'espai d'un pati•
jardí que li serveix de pati d'honor, ens trobem ja a l'entrada de l'edi-
fici en què avui hi ha instal •lada la fonda i que fou un temps l'afamat
convent. Una xamosa nena (catalana per cert, segons després ens
enterem, malgrat ens parli en castellà, perquè diu que ho prefereix
— quin mal gust! —) ens surt a rebre al dintell de la porta.

Després de posar-nos d'acord respecte el preu de l'estada al
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monestir (io'5o i 15'50 pessetes, segons la cetla, tot comprès), i d'en
-senyar-nos les habitacions que ens destinaven, ens pregunta, amb

molta amabilitat, si volem visitar també les Pesqueras, o sigui el
criader oficial de truites, anys ha establert a Piedra.

Al contestar-li nosaltres afirmativament, ens estén un ticket
d'entrada a dit recinte (que és gratuït pels hostes del monestir), i
ella mateixa ens acompanya cap al fons de la gemada vall fins a tro-
bar un guarda de les pesqueras, a qui ella mateixa entrega el ticket.
Aquest empleat ens acompanya a son torn, durant la visita al criader,
fent-nos l'explicació de tot quant es refereix al cultiu de la truita pel
repoblament dels rius i al funcionament de dit establiment oficial.

Però, abans, parlem del Monestir de Piedra, que és lo primer que
hem trobat a la nostra arribada a tan poètic i paradisíac lloc, veri-
table oasis en mig d'un extens i àrid desert.

L'entrada a l'edifici que fou un dia convent de Piedra, és impo-
nent i corprenedora. Una magnífica escalinata, dividida en dos
amplíssims trams, es desenrotlla majestuosament sobre espaiós corre-
dor, i sota la volta d'elevada nau, de preuada i complicada combina-
ció d'arestes que recorda la volta de 1'abadía de Westminster. Es
una entrada d'una grandiositat verament suggestionadora.

El lllonestir de Piedra — que tingué excepcional importancia -
fou fill del de Poblet. L'any rz86 don Alfons II d'Aragó va fer
donació al monestir de Poblet del Castell de Piedra amb tots els seus
termes i dominis i juntament amb el llogaret de Tiestos; la qual do-
nació fou feta per dit rei a l'objecte de què s'edifiqués en l'esmentat
lloc un monestir de l'ordre cisterciense.

Vuit anys després, o sigui l'any Zzg{, dotze monjos de Poblet,
capitanejats per Gaufrido de Rocabertí, sortint d'aquest monestir
i passant per Peralejos de Terol, on hi feren una curta estada, es tras-
lladaren al Castell de Piedra, on hi residiren per espai de vintitrés
anys. Finalment, l'any 1218, els monjos del Castell de Piedra bai-
xaren a l'altra banda del riu de dit nom, on fundaren el cèlebre mo-
nestir, prop d'un frondós lloc on s'hi despenya aquest riu, formant-hi
amb sa caiguda infinitat de remoroses cascates, que són, per altra
part, la vida i encís d'aquella fresquívola, solitaria i poètica vall.

Aquest monestir, amb les modificacions de què ha estat objecte
durant el transcurs del temps, és l'actual Monestir de Piedra, que
fou un dels més rics i opulents de l'ordre del Císter, essent protegit
pels reis don Alfons el Cast, don Pere el Catòlic i don Jaume el Con-
queridor, i per tots els reis que a aquest succeiren en el soli d'Aragó,
convertint-se algún cop de favorescut per dits reis en prestamista dels



88	 CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

mateixos quan aquests passaven penuria en el seu erani. públic o
privat, i sortint de dit convent abats i monjos notabilíssims en le
lletres, les arts, la ciencia i la política d'aquells temps.

De tot ço que constituí l'extens Monestir de Piedra--un veritable
poble, segons ens diuen les cròniques, puix inclús s'elegía anualment
un arcalde amb l'aprovació de l'abat — avui sols resten en peu : la
muralla de marbre, sense pulimentar, que tanca l'espaiós recinte; la
magnífica torre quadrada d'entrada, o sigui la torre de l'homenatge
de l'antic castell, que compta set segles d'existencia; la portería; els
claustres baixos; les cuines; el refectori, i la sala capitular. Restau.
rats : el palau de l'abat; 1'hostatgería; les cases contigües, i l'edifici
del monestir propiament dit; i en ruïnes, l'antiga i monumental
esglesia.

I ara, aquí cm plau fer constar que aquest conjunt abigarrat
d'edificis de diverses arquitectures — testimoni del gust i activitat
de tantes generacions que s'hi han succeït — i els extensos i frondo-
síssims parcs naturals que constitueixen la senyorial mansió de
Piedra, hauría ja desaparegut o estaría quan menys amb complet
abandó i en ruines si la mà pietosa d'un català, d'En Pau Muntadas -
que fou qui ho adquirí ja abans de l'any 1844, — no se n'hagués com•
padit. Tant aquest com els seus succesors — particularments on
fill don Frederic — han tingut la cura de conservar en ço que els ha
estat possible, les belleses naturals i les belleses fetes per la mà de
l'home que tanca aquella gerrada i paridisíaca vall, i que són avui,
i és de desitjar que continuin essent-ho, l'admiració dels nombrosos
visitants d'aquell recó privilegiat. En nom de l'excursionisme, do•
nem-los-hi, doncs, mercès.

Feta aquesta breu ressenya històrica, per a posar-vos en ante
cedents de ço que un dia fou Piedra, i donat compte del que es conserva
avui de la part que en podríem dir urbana del monestir, seguiremla
relació de la nostra excursió, descrivint les múltiples belleses que la
Naturalesa ha prodigat dins d'aquella poètica i encisera vall.

Un empleiat de les pesqueras ens acompanyà i ens féu l'expb
cació de tot quant fa referencia al cultiu de la truita en dit estabb•
ment oficial de piscicultura.

Les anomenades pesqueras es troben instal • lades en la vall coneE
guda per Valle de la Hoz. Formen vintidós estanyols artificials,
on les truites hi són distribuïdes i cuidades segons llur tamany i
edat. Se les alimenta principalment amb els diminuts cucs que crien
unes plantes aquàtiques que hi ha al fons d'algún d'aquests estanyols.
Com queda dit, és establiment oficial, que té per objecte repoblar
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de truites els rius d'Espanya i millorar en lo possible les especies

d'aquests peixos. Fou fundat per don Frederic Muntadas, el curós

propietari de Piedra; i ha estat objecte, durant els anys que porta

d'existencia, de meritíssimes i assenyalades distincions, tant per part

d'entitats espanyoles com per prestigioses de l'estranger.

Seguint la vall de la Hoz, i un cop haguérem sortit de les pesque-

ras, ens dirigírem cap al llac anomenat de la Peña del Diablo, o també

del Espejo. És aquest lloc un dels més atraients i misteriosos de
Piedra. En ell hi regna un silenci absolut, imponent, anorreador...

Produeix la impressió de què un no es troba ja en aquest baix món,

sinó en un país d'ensomni i de misteri, indigne dels humans i d'exclu-
siva propietat dels sers eteris i espirituals. L'entrada en son recinte
sembla una profanació... El nom de llac de la Peña del Diablo li
ve d'alçar-se verticalment al mig de ses encantades aigües aquest
enorme i rogenc penyar que parteix en dos la vall de la Hoz i al qual
el llac va voltant. També s'anomena dit llac del Espejo, perquè,
com en un clar espill, s'hi reprodueix pulcrament la imatge de
tot quant en ell s'hi mira, especialment la torre bisantina de l'en

-trada al monestir, la paret de tanca d'aquest i l'ermita de Piedra
Vieja, que es troba a dalt de tot de la muntanya i a grandíssima dis-
tancia d'aquell lloc encantat. Ademés, haig de fer menció del que
succeeix en un dels innombrables pous que alimenten aquest llac, el
qual es conegut per pou de Bengala. En ell i en son fons, a certes
hores del matí s'hi distingeixen exquisides irisacions i policromíes que
formen una simfonía de llums i colors que cap paleta de pintor ha
pogut encara imitar, produint en l'ànim la il • lusió de descobrir-hi
imaginaris palaus d'excepcional bellesa, on s'hi amaguen ondines
d'incomparables formes i perfeccions jamai somniades... És un
lloc verament suggestionador.

Seguint la vorera del llac es fa cap a un solitari paratge, on hi ha
una cabanya i una font, dita de la Salud per ses virtuts medicinals,
que és també un siti fortament poètic i corprenedor.

Per les rampes oposades a les del costat per on havíem baixat
al Valle de la Hoz, vàrem fer l'ascensió al monestir.

Era hora de dinar. En el menjador d'hivern del monestir —
a l'estiu es menja, segons ens digueren, en la sala que fou refectori del
convent — ens juntàrem unes quinze o setze persones. D'elles -
com succeeix quasi bé sempre a Piedra — més de la meitat eren
parelles de nuvis que hi havien anat a passar els primers dies de la
lluna de mel, és a dir, a fer el viatge de noces. La majoría parlaven
castellà, eren de Madrid, de Guadalajara, de Saragossa, de Calatayud...
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Es comprèn, és aquell un indret tan poètic i rialler, que difícilmentsiu
trobaría un altre que convidés tant a les follies i esplais amorosos,
Sense pecar d'exagerats, podríem batejar la vall de Piedra amb el
sobrenom de «Vall de l'Amor», puix totes les gales que en ella hi ha
esmersat la Naturalesa inviten a la passió amorosa; tots els remor
que s'hi oeixen i tot quant s'hi ovira sembla pronunciar la paraula
«estiman>.

Després d'haver dinat ens dirigírem a visitar les demés mera•
velles que tanca, avara, la vall de Piedra, i principalment el que h
ha donat mundial renom, o siguin ses prodigioses i cèlebres cascates,

La primera que vàrem trobar va ésser la Iris, així anomenadapeh
efectes de llum i colors que els raigs solars produeixen en ella al
ferir-la d'esquitllentes a la caiguda de la tarda.

Més amunt vegérem la de los Fresnos, baja, que salta per di.
versos esglaons oberts en la roca viva, fuetejant a son pas els trono
de freixes centenaries que creixen a les seves vores.

Anant remuntant la vall es troba la cascata de los Fresnos, alta,
que discorre també entre corpulentes i antiquíssimes freixes, produint
un vistós efecte. Abans cl'arribar-hi s'ha hagut de pujar per una es•
cala rústega que va seguint les sinuositats de l'aigua, i a la meitat
de la qual hi ha un dels millors punts de vista de la vall de Piedra,
ja que des d'aquell lloc es veuen deu cascates de baix a dalt i sis a
vista d'ocell, en mig del soroll de l'aigua que es despenya imponent,
majestuosa, aixordadora.

Passant per llocs encantadors, s'arriba a una petita vall semi•
circular coneguda per El Vergel, on hi ha un estany i hi creixen
nombrosos i altíssims arbres que li imprimeixen un caient de placè-
vola poesía que convida a romandre-hi assegut en un dels innúmer
bancs que hi ha escampats per a contemplar amb embadaliment
aquell païsatge encisador.

Creuant un petit pont que hi ha en El Vergel, i tirant a l'esquerra,
es troba la gruta coneguda per La Carmela, per dintre la qual degué
passar anys enrera una petita derivació del capdal del riu Piedra,
segons es desprèn de la formació i estructura de la gruta. Avui,

mercès a un esboranc que té a un costat, s'hi pot disfrutar a dins
de vistosos i variats efectes de llum i ombra, que s'hi succeeixen
segons sigui l'hora del dia.

Riu Piedra amunt, es troba la cascata coneguda per Baño de

Diana, una de les més poètiques de Piedra. L'aigua va relliscant
per unes roques disposades en decliu, placèvola i voluptuosament,
anant a fer cap a un estanyol, que segurament deu ésser la piscina
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on Diana es degué banyar, venint-li d'aquí el nom amb què és cone-

guda aquesta gracívola i luxuriant cascata, que més que per un atzar

de la Naturalesa sembla disposada per la mà de L'home.
Pujant pel selvàtic Torrente de los mirlos, d'emmaranyada i sel-

vàtica vegetació, s'arriba a una plaça natural que porta el nom de

Carles Háes, per haver-hi pintat aquest il • lustre pintor els seus qua-

dres més celebrats, on la Naturalesa sembla s'hagi complagut en re-
unir-hi els més preuats i delicats joiells.

A l'enfront s'hi veu la gruta coneguda per Gruta del Artista,

d'incomparable bellesa. La fatxada d'aquesta gruta és d'un gòtic
com no l'haguera trassat millor el més gran artista. Una volumi-
nosa estalactita parteix en dos son interior, formant-hi com dos arcs
ogivals. A dins de la gruta s'hi poden admirar els treballs primorosos
que l'aigua, en el decurs del temps, hi ha anat fent pacientment.

No gaire lluny d'aquesta es troba una altra gruta, anomenada
de la Pantera perquè en un temps hi hagué una pantera dissecada.
I un xic més enllà hi ha encara uña altra gruta, que porta el nom de
Gruta de la Bacante, també tan suggestiva com les dues anteriors.

A un costat i altre d'aquestes grutes hi ha dues de les més famoses
cascates de Piedra. L'una és coneguda per La Caprichosa, la qual,
despenyant -se per una muntanya completament espadada i en mig
d'una remor verament eixordadora, produeix capritxoses combina-
cions i jocs d'aigua que segurament li donaren el nom.

L'altra, batejada amb el nom de La Trinidad, per formar en sa
caiguda tres brassos o branques principals, és també d'una corprene-
dora bellesa, admirant -se en les roques que li serveixen de llit la
varietat més gran en els verds de les molces que les recobreixen.

Ambdúes són verament imponents; i degut al cabalós doll d'ai-
gua que porten i l'alçaria que té llur caient, desprenen gran quan-
titat de vapor d'aigua que fa impossible acostar-s'hi molt aprop.

A no llarga distancia hi ha altra cascata més petita que aquestes
dues, però no menys interessant i pintoresca. S'anomena La Soli-
taria. Efectivament la solitut del lloc i lo arrecerat que aquest es
troba, li donen dret a ostentar dit nom. El rumor apaibagat de
son caient invita al recolliment i a la meditació.

Des de La Solitaria, anant pujant cap el lloc anomenat El Cañar,
es troba un passeig ombrejat que dóna la volta a la vall; i per ampla
escalinata s'arriba a la Cascada sombría, de menys importancia
que La CaPrichosa i La Trinidad, que es presenten als ulls del visi-
tant ufanoses i ensoperbides, però tal volta més poètica, amb la
poesía de la viola bosquetana que amb humiltat s'amaga entre la
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selvàtica vegetació, perquè no pugui ningú descobrir la bellesa dels
seus colors ni la sentor del seu 'perfum.

D'aquí ens dirigírem a El Vado. Sortint de la vall propiament
dita de Piedra, i passant per un engorjat on s'hi troba el fantàstic
i misteriós Huerto de Fray Bartolo, a l'altra banda del riu Piedra,
remuntant aquest, s'arriba, en cosa de mitja hora, a una altra grau
cascata, coneguda per La Requijada.

És aquesta una de les més belles de Piedra. Des d'una altura
considerable l'aigua d'aquest riu es precipita ampliament en una
piscina natural, formant amb sa caiguda les combinacions més bello
i gracioses, i produint en l'ànim del viatger l'aclaparador efecte que
ocasionen sempre els grans espectacles que ens ofereix la mare Na.
turalesa.

Al seu costat, a la dreta, i corn una fillola d'aquesta, hi ha altra
cascata, La Niña, de molt més petit cabal, com es comprèn, que
La Requijada, però graciosa i entremaliada com colegiala atrevida
i desinvolta. És també, malgrat la seva simplicitat, una de les cas
cates boniques de Piedra.

Pujant per una rústega escala, oberta en la roca viva, i a volta
per túnels practicats en les entranyes mateixes de les penyes, dei•
xàrem 1'hermosa vall on es despenja La Requifada, i férem via capa
una altra de les grans cascates : l'anomenada El Vado.

És aquesta una cascata magnificent, imponent, apoteòsica
Sembla que un es trobi enfront d'un escenari immens ; on el més grau
dels escenògrafs ens hi exhibís una decoració colossal i enlluernadora
amb qui volgués fer sentir a l'home la petitesa del seu ser al costal
de la grandiositat que en certs moments revesteix la Naturalesa,
Allà, l'home realment se sent petit; comprèn la seva insignificancia.
És un espectacle, que el que l'ha presenciat, per força n'ha de servo
un record intens tota la vida. La contemplació d'El Vado, perd
sola paga sobradament el fer un viatge a Piedra. D'ella s'ha dit que

en son caient s'hi veuen reproduïdes La Caprichosa, La Trinidad,
La Cola de caballo, de la qual encara no n'hem parlat, així com taraba

el Baño de Diana i la Cascada de los Fresnos, venint així a éssercom
la simfonía de les cascates de Piedra, on hi ressurtissin els principag
motius representats per la reproducció d'aquestes més importa"
cascates. És possible; la cascata El Vado és d'una bellesa tan er•
cepcional, que en ella tot s'hi pot veure, mirant-la amorosamenti
amb ulls d'artista; doncs realment és el compendi i síntesi de totes11
belleses i meravelles que ostenten les demés cascates d'aquest par°'
dís terrenal que se'n diu Piedra.
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Després de llençar una darrera mirada de comiat al sublim i

emocionant Vado, desfèrem el camí que havíem fet des del que en

podríem dir parc natural de Piedra, i vegérem altre volta la majestuo-

sa Re quijada i l'esvelta i graciosa Niña que desplomaven llur cabellera

d'argent en aquella placèvola i solitaria vall feta aposta per a veure-hi

l'Amor i la Poesía en apassionat connuvi; deixàrem altra volta a

l'esquerra del riu el fantasiós Huerto de Fray Bartolo, i passant per

entre La Caprich&sa i La Trinidad, que seguíen llençant pròdigáment

a l'aire llur devassall de randes i blondes, ens dirigírem a contemplar

la més coneguda de les cascates de Piedra, la famosa Cola de caballo,

de 54 metres d'alçaria.
En ella, el riu Piedra, que des que entra en el parc es divideix

i subdivideix en diversos ramals, torna a juntar tot el seu voluminós
cabal; i faltant-li tot de cop, bruscament, la terra, es precipita re-
morosament en un pregón abim, afectant en sa caiguda la forma d'una
cua de cavall, d'on li ve el nom. És una cascata impressionant
i espaordidora, el record de la qual perdura en l'ànim del viatger
com el d'una acció tràgica i esgarrifosa, que, malgrat un vulgui, no
pot allunyar de la imaginació.

Després d'haver contemplat una bona estona aquell colossal salt,
el guia que ens acompanyava ens digué que era l'hora a propòsit per a
visitar la Gruta Iris, puix llavors els raigs solars se dirigíen obliqua-
ment vers l'interior de la mateixa.

I baixant per una estreta escala practicada perforan, les en-
tranyes de la terra, vàreig tenir ocasió d'admirar l'espectacle més
gran que he vist en ma vida, i crec que un dels més grandiosos -
si no el més grandiós -- que es pugui arribar a veure. Allí, la Na-
turalesa s'excedeix a sí mateixa, mostrant-se amb tot son esplendor,
amb tota la seva magnificencia. És el cant culminant del poema
de Piedra, la nota més alta i vibrant del concert de llum, de sons i de
colors que nostra mare Natura ha desplegat en aquell lloc meravellós.

L'entrada a la gruta, un cop s'ha devallat per aquella escala fu-
nambulesca, és imponent, anorreadora. Una colossal i caòtica
Catedral es presenta als ulls de l'excursionista, fent-lo viure per uns
instants fòra de la realitat. La visió — més que contemplació —
dels tres arcs iris que es reflexen en la cascata la Cola de caballo,
que amb son salt tapa la grandiosa gruta, acaben de completar el
fantàstic somni en què un es creu trobar mentre permaneix allà
dins. És un efecte impossible d'oblidar.

Quelcom mullats pels esquitxos de la Cola de caballo, que furienta
passava damunt dels nostres caps, tapant amb sa caiguda aquella

13



94	 CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

nau colossal, en la qual ens havíem endinzat, sortírem altra volta
a la superficie de la terra, presos encara de la forta emoció que 1'er
pectacle ens havía produït, i després d'haver donat un passeig pu
l'horta del convent i d'haver resseguit la paret de tanca de l'aní
monestir, ens anàrem a sopar.

En el menjador es veien les mateixes cares que a l'hora de dinar,
però en totes elles s'hi endevinava el content i satisfacció per la fruiái
experimentada amb la contemplació de les múltiples belleses que
aquella tarda havíen vist. Particularment em vàreig fixar en Ic
cares dels nuvis, les quals apareixíen joioses, esplendents, radiantsdi
felicitat. No era estrany, tota vegada que, com ja hem dit, aquello
parelles es trobaven en llur element, en llur ambient apropiat, en
el marc d'Art i de Poesía que, per a resplendir-hi, necessita Amor.

En havent sopat, resseguírem aquells immensos corredors i
vestíbols del convent, semblant-nos que a cada cantonada ens havia
de sortir un frare que ens demanés compte de la nostra intrusió a
aquell edifici, i fins estranyant-nos moltíssim de no veure pujar o
baixar per la grandiosa escalinata conventual una professó de frara
a dues fileres que anessin o vinguessin de l'esglesia d'elevar llur
precs al Senyor en demanda de clemencia per a llurs ànimes i pera
les dels pecadors d'aquest món desventurat.

Sotraquejat nostre esperit per les fortes emocions rebudes durant
tot el dia, ens dirigírem dret a les nostres respectives cetles pera con•
ciliar la són, però eren tantes i tan intenses les impressions eXperi•
mentades, que ens costà quart i ajuda poder-ho aconseguir. Perfi,
sentint el fresseig de les cascates i el cant del rossinyol que pujaves
del parc, quedàrem adormits...

Oh quin bell somni! En ma imaginació es barrejaven en abi-
garrada i caòtica, però hermosa confusió, la grandiositat d'El Vade
i la Cola de caballo, les esplèndides fantasíes de la gruta Iris, la buco
lica placidesa de La Regniada i la seva vall, la dolça i voluptuos
poesía de La Ca prichosa, La Trinidad i El Baño de Diana... 113

creia transportat en un món superior, on la Bellesa, l'Art, la Bondat
i la Justicia, imperant en absolut, feien la Felicitat dels honres,..

Al sentdemà al matí, deixant amb vera recança aquell parad,
retornàrem a Alhama en un cotxe 5anière, tal com havíem anat f
monestir, i en el tren ràpid férem cap a Barcelona, arribant-hi ala

onze i minuts de la nit, satisfets de l'excursió que acabàvem de rea•

litzar, de la que en servarem etern record.

IGNASI SOLER 1 E,SCOFET
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Primer Concurs d'Engínyería
Veredicte ¿el Jurat

En la ciutat de Barcelona, als divuit dies del mes de gener pas-
sat, es reuniren, en el local de l'Associació d'Enginyers Industrials,
D. Jaume Massó Torrents, President del CENTRE EXCURSIONISTA

DE CATALUNYA; D. Pere Rius i Matas, President de la Secció d'En
-ginyería del mateix; D. Carles Montañés i Criquillión, President de

l'Associació, i D. Ramón Vilamitjana i Masdevall, Catedràtic delegat
per l'Escola d'Enginyers, a fi de constituir el Jurat que ha d'exami-
nar els treballs presentats al primer Concurs organitzat per la re-
ferida Secció del CENTRE EXCURSIONISTA d'acord amb les Bases
publicades el mes de maig de l'any passat:

Atès que cap dels concursants proposa l'altre membre que ha de
constituir el Jurat, per la qual cosa s'entén que renuncíen a aquest
dret, s'acorda oferir el lloc vacant a l'Enginyer D. Joàn Sitjes i
Castells, que es trobava en el local, i havent-ho acceptat, queda cons-
tituït el Jurat pels cinc expressats senyors.

El Jurat examinà els treballs presentats, i acordà, per unani-
mitat, concedir, en cas de complir-se les condicions que després s'in-
diquen, el primer premi de dues centes pessetes, corresponent al
Tema I, a l'estudi de la industria surera a l'Empordà, que porta per
lema Fe, Patria i Treball, augmentant -lo en cinquanta pessetes,
en consideració a les despeses que la pulcra presentació de 1'al•ludit
treball haurà ocasionat al seu autor; i el primer premi de setanta
cinc pessetes, corresponent al Tema III, al recull de termes que porta
per lema La justesa és la norma del bon boter, declarant desert el Tema
II, i no adjudicats la resta de premis que figuren en la convocatoria.

Premiats els treballs, es procedí a obrir els plecs que havíen de
contenir els nones dels autors, a fi de poder comprovar si reuníen les
condicions fixades en les bases del Concurs, resultant que del treball
que porta el lema Fe, Patria i Treball, n'és autor D. Josep Molla i
Muntaner, alumne oficial del sisè curs de l'Escola de Barcelona i
soci del CENTRE EXCURSIONISTA, adscrit a la Secció d'Enginyeria;
i del treball que duu el lema La justesa és la norma del bou boter,
n'és autor D. J. C. Viscarri i Costa, que és soci, també, del CENTRE,
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les condicions dels quals s'han comprovat amb , certificats de les e
titats corresponents:

El Jurat entén que, complimentant les bases del Concurs, h;
d'ésser entregades, en concepte de premi a llurs treballs, les qua
titats de dues centes cinquanta pessetes a D. Josep Molla i Montar
i de setanta cinc pessetes a D. J. C. Viscarri i Costa.

I perquè així consti, firmen el present veredicte, en la ciutat
Barcelona, a vint de març de mil nou cents disset.

JAUME MASSÓ TORRENTS. — P. RIUS I MATAS. — RAMÓN

LAMITJANA. — CARLES T. MONTAÑÉS. — JOAN SITJES.

Les eines dels boter,

La justesa és la norma del bon boti

i un ofici és model de senzillesa i al mateix temps d'ea
titut, és l'ofici de boter.

«A ojo de buen cubero, diuen els castellans, i a fe q
el mot no està pas desencertat; perquè sembla mentit

al veure treballar els boters, que quan menys hom s'ho pensa, to
aquelles fustes, reunides i encercolades, formin la bota sencera, se¡
que hi sobri ni manqui res, i fins sense que quasi mai se'n tingui
retocar cap.

La dificultat d'aquest ofici està en la seva mateixa senzihe
puix si bé hi ha oficis que requereixen l'ús d'aparells de precisió
la vegada que d'una técnica especial per a saber manejar aquests,
de boter, que usa uns aparells relativament senzills, ha d'obrar ai
una delicadesa i precisió solament compresa per aquell que desp.
de molts anys de treballar arriba a ésser allò que se'n diu un b
oficial boter.

Mes, després de tot això, l'ofici de boter és ignorat; solament
que han viscut a les regions essencialment vinícoles, com el nos
Penedès i l'Empordà i en alguns barris de la nostra estimada Ban
lona, coneixen bé aquest ofici, puix la generalitat dels ciutadans
consideren gens la bóta, sinó al bon vi que d'ella en raja.

* Treball premiat en el Primer Concurs de la Secció d'Enginyeria
CENTRE.
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Per això, a l'enterar-me del present concurs, he volgut que hi

sortís a relluir l'ofici de boter, el qual, per lo difícil i ignorat, bé s'ho

mereix.

EINES DE BOTER. — Serra, Aixa, Plana, Siment, Motllo, Motllats,
Torn, Engalzador, Estovador, Plana de fer testes, Plana d'afinar, i

Siment pels fons.
Aquestes són les eines propies i característiques de l'ofici; ademés

s'usen martells, escarpes, barrines, cunya, compassos, etc., la des-
cripció dels quals pot ésser lo més sumaria i reduïda possible.

SERRA. — La serra és com totes les tan conegudes serres, però
se n'usen de dues menes; una d'elles consisteix amb una fulla dentada
que s'engalza amb dues fustes, unides pel mig mitjançant una altra
fusta de llargada semblant a la de la fulla (la fulla pot canviar-se
per altra més o menys llarga, igual que la fusta del mig, que serveix
d'unió); i per l'altre extrem de les fustes del cap-damunt i del cap-
davall, estàn unides per una corda, la qual serveix per fer més forta
1'unió i engalzament.

L'altra serra que usen, és un senzill xerrac, d'una sola fulla i un
sol mànec, similar al que usen els fusters.

AIXA DRETA. — És una modificació de la coneguda destral; té
un mànec de fusta, i, engalzat a ell, una fulla d'acer, però no com la
de les destrals, sinó ample i de tall molt fi, col • locada en posició per-
pendicular al mànec, millor dit, el mànec és perpendicular a l'am-
plada de la fulla; serveix per a començar a donar forma a les fustes
després de serrades.

PLANA. — És nom donat pels boters a un ribot més o menys
modificat. Serveix per a afinar les fustes, si bé l'afinament no és
definitiu. L'aparell és un ribot dels que usen els fusters, amb modi-
ficacions a la fulla, molt fina i de bon material; el nom sí que canvía
rodonament, puix en lloc de ribot en diuen plana, i la feina que fa,
Planejar.

SIMENT. — És una plana, o ribot, de gran tamany, està fixat a
terra per uns tres peus, o cosa semblant; s'usa per acabar d'arrodonir
les fustes abans d'emmotllar -les; i no és ell qui actúa sobre les fustes,
sinó elles, les quals, passant sobre d'ell, es donen la forma caracte-
rística. De la feina se'n diu simentar.
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MOTLLO. — Consisteix en un gros cèrcol de ferro que aguanta
les fustes entre sí, a fi de començar a donar forma a la bóta. El nom
de motllo es refereix al que fa de motllo per a les bótes de set cargues,

MOTLLATS. — Són cèrcols de ferro que fan de motllo per a 1i
bótes d'un tamany més petit o més gros que el de la bóta corrent de
set cargues. No es diferencíen només que amb el tamany del moto
abans descrit.

TORN. — El torea és un aparell ben essencial, així com especial
de l'ofici. Consisteix en una corda que s'enrotlla a les fustes un cop
estàn en el motllo o amotllats, segons el tamany de la bóta, a la vegada
que està enrotllada a un cargol sense fi. Unit a aquest, una fusta,
a guisa de manivela, fa que cada volta de la mateixa, i segons siguid
sentit d'aquesta, s'eixampli o bé s'estrenyi la corda a voluntat, po
guent-se així ajuntar les fustes.

AIxA DE FER TESTES. — És una modificació de l'aixa dreta, sibí
la fulla és semblant a la d'aquella. Aquesta és quasi paral •lela i
mànec, tant, que hi ha molt poca obertura entre la fulla i el mànec. i
més de l'ús de fer testes, que consisteix en donar forma al cap- damunt
de les fustes que formen les parets de la bóta, s'usa també pera
treure tartrà d'elles quan fa temps que no han estat llimpiades.

ENGALZADOR. — ÉS un dels aparells més característics del ram.
Consisteix en un llarg mànec o bastó de fusta, rodó, el qual trave,-a
un semicírcol, també de fusta, que forma com una plataforma, assota
la qual hi va una petita serra que envolta el mànec, podent pujan
baixar a voluntat, i també voltar sobre sí mateixa; i això, a l'apoiar•le
sobre la boca de la bóta, fa un galze, on s'hi apoia després el fono
tapadora dels extrems.

ESTOVADOR. — Consisteix 1'estovador en un engalzador, que,S
lloc de tenir sota la plataforma semicircular una serreta, hi té un ribot

corbat, el qual té per objecte afinar i engrandir 1'engalza fet anterior-
ment per 1'engalzador.

PLANA DE FER FONS. — És una plana senzilla, però amb la fJE
més fina i de tamany una mica més reduït.

SIMENT PER FONS.—Siment normal, més reduït i fulla menysfinz
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PLANA PEL CAP. — ES una plana corbada, i serveix per acabar
d'afinar el cap- damunt de la bota i el galze.

PLANA DE PULIR. — És una plana amb fulla molt fina i amb
acer de molt bon tremp. Serveix per afinar-ho tot abans d'enllestir
la feina.

També usen una serie de barrines de tamanys diferents i esca
-loñats, per a foradar fons o parets.

Dos martells; un de ferro corrent, i l'altre, una grossa massa de
fusta.

Escarpes de tamanys variats, una cunya de ferro, de cap molt
gros en proporció al seu tamany.

Compassos de ferro, de tamany bastant gros; s'usen per a pendre
la mida dels fons, perquè aquests ajustin.

En les eines que hi entra fusta, aquesta és de roure, noguera
o alguna altra fusta bona; jainai de fusta ordinaria.

Entre les particularitats de l'ofici, es coneixen les següents:
Si les bótes van destinades a un seller, els arcs o cèrcols que tenen,

són de ferro; si són per a viatjar o embarcar, els arcs o cèrcols són
de vímet, fusta torsada i prima, però fortíssima. Ademés, a fi de
fer penetrar els cèrcols, s'escalfen les fustes quan ja són al motllo o
motllats.

Així són els aparells que usen els boters; ofici que fou en èpoques
passades, en què havia adquirit inusitat esplendor, sobretot abans de
la perdua de les Colonies, on s'embarcaven gran quantitats de vi per
a les Antilles; i molt més encara abans del ferrocarril i el vapor, puix
llavors, en els caserius i poblacions de vora la mar, s'embarcava di-
rectament, cosa que donava vida a la industria de boters, i, com és
natural, a les petites poblacions costeres.

Avui, les urbs i els ports grans, amb tinglados i grans magatzems,
amb vies ferrades que acaben on comença el vapor immens, que no
acaba mai d'omplir-se, tenen la paraula.

j. e. VISCARRI i COSTA
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Cròníca del Centre

MARÇ DE 1917

SOCIS INGRESSATS EN EL PRIMER TRIMESTRE 1

Lluís Espadaler Mas. — Evelí Martí Butsems. -- Joàn Sunyer Casarramo.
na. — Regina Tayà Morera. — Ricard Tayà Morera. — Enric Morell Tarré.-
Joaquim Sampere Carreras. — Josep M. Soler Carreras. — Pere Buqueras.-
Carles Godó Valls. — Andreu Espel Palou. — Vicens Huguet. — Joaquim Pa.
lazón. — Xavier de Salas. — Emili de Izaguirre. — Fèlix Piferrer Alvarez. -
Francisco Enrich Argemí. — Narcís Mercader Ortega. — Manel Saforcada
Ademà. — Casimir Clapers Berenguer. — Raimond Duràn. — Antoni Fisas
Planas. — Felip Grau Gosa. — Josep Andorrà Vinas. — Joaquim de 11lorao s
Ixart. — Antoni Lladó Vidal. — Joàn Miró Escudé. — Joàn Sellés Farràn.-
Pere Urquiza Badfa. — Jacinto Nubiola Ribot. — Adolf Soldevila. — Josep
Ma Armenteras.— F. Xavier Turull Ventosa.— Eduard Fontseré Riba.—Pere
López Brea i Iglesia. — Josep Fontanet Manén. — Mercè Parellada de Ca•
rulla. — Josep Carulla. — Plutarc Texidó Sans. — Josep Rigol Sabater. —Ma-
ria Chalaux Subirá. — Roser Cortés Lladó. — Josep Pauss. — Josep Roca So-

ler. — Ricardo Dorph. — Bru Farina González Novellas. — Josep Joàn

Trallero Mir. — Lluís Ortiz Estrada. — August Hergag. — Jordi Rubió de

Elías. — Pere J. Ri.viere Manén. —Francisco Víctor Ortembach Bertrán.-
Marius Gifreda Morros. — Claudi Trespademe.— Josep Ferrer Vidal Llauradó.

— Cèsar A. Jordana Marsans. — Lluís Bau Consolat. — Isidre Puig Boada.

— Lluís Torras Font. — Albert Blanes Boysen. — Santiago Vilar Amigó. -

Lluc Argelles.

EXCURSIONS I VISITES

SECCIÓ D'ARQUITECTURA. — Dia 4 . Visita als jardins de can Gomis i

Fournier.
Dia 9. Visita de Laboratori d'assaig de materials, acompanyats del'ar-

quitecte D. Jaupie Bayó.
Dia 25. Visita a la fábrica del Sr. Casaramona, acompanyats de l'ar-

quitecte D. Josep Puig i Cadafalch.
Dia 30. Visita a la fábrica de vigues de ciment armat del Sr. blarial,

acompanyats de l'arquitecte D. Jaume Bayó.

SEcció DE FOTOGRAFÍA. — Dia 4. Visita a la Casa Llotja.
Dia a,. Excursió de mig dia, per a recórrer les riberes del riu Besòs, des

de Mollet fins a Montcada.
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Dia 19. Excursió d'un dia a Santes Creus, per a visitar el reial monestir.

Dia 25. Excursió d'un dia a Igualada, Sant Genís, ermita de la Mare de

Déu de La Sala, Jorba i Odena.

SECCIó D'ENGINYERÍA. — Dia 4 . Excursió de mig dia a Sant Adrià, per

a visitar la Central tèrmica de 1'Energía Eléctrica de Catalunya i les obres de

la nova Central Catalana d'Electricitat.

Dia 18. Excursió d'un dia a Esparraguera, per a visitar la colonia Sedó,

fàbrica de carbur i salt del Cairat.

SECCIÓ DE GEOLOGIA I GEOGRAFÍA FÍSIQUES. — En els dies 17 i 19, diver-

sos socis d'aquesta Secció feren una excursió a les mines de Bellmunt.

CONFERENCIES

Dia I. El soci de la Secció de Fotografía, D. Josep M. Có de Triola, con-

tinuà el cicle de conferencies sobre Fotografía d'Art, desenrotllant el següent
tema : L'Art en fotografia.

Dia 15. D. Josep M. Có, donà una altra conferencia del seu curs, sobre
Dades a tenir en compte per a produir fotografies d'Art.

Dia 9. El Sr. D. Josep M. Soler i Coll, donà una conferencia sobre una
excursió De l'estany de Mar a la ribera d'Espot.

Dia 16. El propi Sr. D. Josep M. Soler i Coll, donà una conferencia sobre
una Escalació al cisca de Biciberri.

Dia 13. El soci de la Secció d'Enginyería, D. Josep Puigbert, donà una
conferencia sobre la visita feta a la fàbrica de comptadors de gas del Sr. Ciervo.

Dies 23 i 30. D. Joaquim Morelló donà dues conferencies sobre Una
excursió per Roma.

SECCIÓ DE GEOLOGÍA I GEOGRAFÍA FÍSIQUES. — El Rvnd. Dr. Mariàn Faura
i Sans, continuà son curs de Geología dinàmica de Catalunya, donant les se-
güents conferencies:

Dia 6. Hidrología i geodinamisme fluvial.
Dia 13. Espeleología. Regisme de les aigües soterranies.
Dia 20. Deus naturals. Recerca i aprofitament de les aigües soterranies.
Dia 27. La mar. Efectivitat de les ones en la destrucció de les costes.

Secció n'HISTORIA I D'ARQUEOLoGÍA. — D. Pelegrí Casades i Gramatxes
continuà, durant aquest mes, les seves conferencies d'Arqueología bisantina,
en la següent forma:

Dia . Continuació de l'estudi de l'esculptura bisantina. Les estatues.
Estatues honoraries. Bustes imperials. Estatues consulars. L'estatua de Sant
Pere del Vaticà. Altres exemplars.

Dia 12. Els mosaics bisantins. Son caràcter. Assumptes. Valor artístic.
Época de Justinià. Importancia dels mosaics de Santa Sofía de Ràvena, de
Parenzo i altres. Mosaics de les esglesies africanes.
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Dia 26. Continuació de l'estudi dels mosaics. L'opus sectile bisantt
Decoració policroma natural. Les pintures al fresc.

SECCIÓ D'ARQUITECTURA. — Els dissabtes, dies Io, 17, 24 i 31, a les deuda
la nit, es celebraren sessions de projeccions lluminoses d'arquitectura grega.

REPARTIMENT DE PREMIS

El dia 2, a les deu de la nit, es celebrà, amb molt d'èxit, Pacte del reparó•
ment de premis als guanyadors dels Sports de neu celebrats a Ribes i Camprodía
i organitzats per la Secció de Sports de Muntanya.

IV CONCURS D'ARQUITECTURA

El dia 6, a les sis de la tarda, s'inaugurà, en el Saló Reig (Rambla de Ca•
talunya, 29), l'exposició dels treballs presentats al IV Concurs d'Arquitectura,
organitzat per la Secció d'aquest nom.

DONATIUS PER A LA BIBLIOTECA

De D. Feliu Duràn : Anuario de los Cursos Académicos 1914 d 1gi5 i
1915 d ig16, de la Universidad de Barcelona. — Publicacions de t'Institutdr
Ciencies, Treballs de la Institució Catalana d'Historia Natural. — Publicacions
de l'Institut de Ciencies : Treballs de la Societat de Biología. Any tercer.
r9i5. — Anuario Estadístico de la ciudad de Barcelona. Año XIII. 1914.

Noves

ConevlTS. — Ha estat convidat el CENTRE per a assistir al Festival infantil
de Tàrrega, al qual efecte se'ls hi adreçà una comunicació adherint -s'bi.

— També fou convidat per la Federació Atlètica Catalana, a les curs1.
pedestres que celebrà el dia 25 en el Campionat de Catalunya.

— Així mateix ho fou per l'Orfeó Català a la Festa de la Música Catalana,
assistint-hi, com de costum, una representació.

NOVES JUNTES DIRECTIVES. — Han fet assaber la constitució de llursflN
Juntes directives, l'Asociación Artística de Joyería y Platería, Asociación de
Peritos industriales, el .Círculo Artístico, i el Centre Català de Montevideo.

MERCÈS. — Les ha rebudes, el CENTRE, de l'Ajuntament de Camprodo°

per l'apoi que els donà pel major lluïment dels Sports de neu celebrats el

aquella pintoresca vila.
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— També es rebé de la propia vila una comunicació adherint -se, amb tot

l'entusiasme, a l'acte del repartiment de premis dels Sports de neu, sentint que

la premura del temps els hagi impedit enviar un representant a dit acte.

0FERI? ENT. — El President del Col • legi de Mestres titulars privats, s'ofe-

reix al nostre CENTRE en tot quant pugui contribuir al millorament de la

cultura i difusió de coneixements.

CONCURS DE FOTOGRAFÍES. — El President de Los Amigos del Campo, de

Madrid, ha tramès alguns exemplars de les Bases del concurs fotogràfic orga-

nitzat per aquella Societat.

CoxcEssIó. — Aquesta Directiva està gestionant, amb èxit, una rebaixa

de preus pels socis del CENTRE en el ferrocarril funicular del Tibidabo.

CARvI.—El The Royal Photogra fihic Society o/ Great Britain, tha acceptat
el canvi amb el nostre BUTLLETÍ.

ANUNCIS AL BUTLLETÍ.— Des d'aquest mes queda encarregat D. Josep
Fontanet, en calitat d'arrendatari, de tots els anuncis que s'insertin en el BUT-

LLETÍ, amb qui hauràn de posar-se d'acord tots els que desitgin anunciar-se a la
nostra avui ja important revista.

HORES QUE ESTARÀ OBERT EL CENTRE. — La nostra Junta directiva, a
fi que tots els socis tinguin coneixement de les hores que ha d'estar obert el
CENTRE, ja sigui per a poder fer ús del telèfon, o per tot allò que els pugui con-
venir, ha acordat instal • lar, en lloc visible, un quadret que ho anunciï. Dites
hores seno: de 9 a i del mati, els dies feiners; i de 4 a i i de la tarda, i de r r a i
del matí, tots els dies festius; excepció feta dels dies que hi hagi conferencies o
altres actes.

MUSEU. — S'estàn fent actives gestions per la Secció de Folk-lore perquè
sigui un fet la instal • lació a la nostra ciutat d'un Museu d'Etnografía.

SusvENCIó. —S'ha acordat destinar la quantitat de loo pessetes coma pre-
mi pel Segón Concurs d'Enginyeria que aquesta Secció pensa celebrar el prò-
xim mes de novembre.

FELICITACIONS. — El CENTRE ha adreçat un ofici de felicitació a don
Ramón de Viala, Baró d'Almenar, per la restauració que ha portat a cap
de l'antic castell de Piera, de sa propietat.

— Igual ha fet amb l'Ajuntament de la vila de Ripoll, per la millora
que s'ha proposat fer treient Porinador del passeig i restaurar la creu de
Pedra que s'aixeca junt al mateix.
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Estació meteorolàgíca de Víe11a (Vall d'Aràn)

RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE MARÇ DE l)l

TEMPERATURES A L'OMBRA PRESSIONS BAROMÈÈTRtQ 5

MITGES .l1ENSUA LS	
SUTGES MENSUALS

MÁXIMA ABSOLUTA n1INIn1A ABSOLUTA 	 A 00 1 A LA GRAVETAT NORSdt

I; 8 matí	 4 tarda	
en 24 hores en 24 hores	 8 matí	 4 tarda

-"022	 5041	 18°5 (dia	 to) —7° (dia 29)	 676.6	 mm.	 674.08 mm.

Oscil lació	 ex— A 00 1 AL NIVEL!. DE I.A 05
i	 s m . Isuat.

	 .	
25°5	 nnTGES MENSUALS 761.56 mm.	 758.31rm.

Variació m®xi• Màxima (dia 17).	 7775m1,
ma diurna Mínima(dia7)	 .	 7334'

;x (dies 17 i 2g)	 19°5	 g°58  —1088	 Oscil•lacióextrema	 44,1

HUMITAT RELATIVA PLUVIO\4ETRÍA

MITGES MENSUALS	 8 mati 14 tarda Total	 d'aigua caiguda en el mes. 76'! mn.
Dia de major caiguda (dia 15)	 ..	 45'	 1
Intensitat per dia de pluja i neu	 .	 845 1

Termòmetre sec .	 2 22	 5°45 Total d'espessor de neu en el mes. ' o's8mt
Termòmetre moll	 .	 .	 o°77	 3°24 Dia de major espessor (dia 28) .	 .	 0'I2
Humitat (percentatge) .	 71.5	 66 Vent dominant en els dies de pluja
Dies de saturació.	 .	 4	 3 i nevades	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 NE.-N..Colo

VENT

DIRECCIO 8 mati 4 tarda VELOCITAT EN 24 HORES

Calma.	 .	 . II 3
N.	 .	 .	 . 6 6 Mitja mensual diaria	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 4o.i35L
NE..	 .	 .	 • 6 9
E.	 .	 .	 . 3 1 Máxima absoluta (dia 6)	 .	 .	 .	 .	 .	 t33.soot
SE..	 .	 .	 . 1 2

S.	 •	 • 3 3 Recorregut total en el mes .	 .	 .1244.2001
SW.	 .	 .	 . t 5
NW.	 .	 .	 . —	 I 2

ESTAT DEL CEL

DIES 8 mati 4 tarda uses DE NÚVOLS

Serens 7
6 Pluja.	 .	 .	 .	 9 CLASSE 8m. 4t,

1891
Cirrus	 .
Nimbus .
Cumulus

Nuvolosos.

Coberts .	 .

7

t7 t8

Glaçada total.	 3
Glaçada, 8 m.	 I2
Neu	 .	 .	 .	 .	to

3

2

3

4

En la gràfica barométrica hi ha un descens de 651 mm. i un mfoxim de 6gt mrn.

Les anotacions diarios ¡tato estat preses per 111.0 Pablo i revisades pel DR. FAURA tSsot.,

EI CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA i la Direcció del BUTLLETÍ delter
íntegra als respectius autors la responsabilitat dels treballs firmats.

Barcelona. — Tip. oL'Avenç» : Rambla de Catalunya, 24. — Telefon A. I lS
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