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Butlletí
del

Centre Exeufsioflista de Catalunya

El Pallars
(Continuació)

VALL DEL FLAMISELL I ASCENSIÓ AL PIC DE PESÓ

L territori integrat per les altes valls i muntanyes pire-
nenques que a partir de Pobla de Segur s'estenen i des-
enrotllen cap al nord, és en realitat el que únicament
avui dia es considera com formant la comarca del Pa-

Ilars; donant-se el nom de Conca de Tremp a tota l'altra regió niés
meridional del Noguera Pallaresa, compresa entre Pobla i la serra
del Montsech. Històricament, però, veiem que el comtat del Pa-
llars tenía més extensió : l'actual comarca de la Conca de Tremp
també en formava part, essent coneguda amb el nom de Pallars
Jussà o inferior.

El comtat del Pallars, que en els primers segles de la recon-
questa era un sol, va ésser a principis del xi dividit en dos, corres-
ponent el superior, o Pallars Subirà, a Guillem d'Artal, i l'inferior,
o Pallars Jussà, als comtes Ramón i Valencia.

És curiós observar que durant els primers anys d'aquesta di-
visió, al Jussà li corresponía també el territori de la vall d'Aneu,
que estant situada a l'extrem nord hauria hagut de correspondre
al Subirà. En canvi aquest incloía en ell a una part de les valls
de Bohí, tributaries del riu Noguera Ribagorçana. A mitjans del
segle XI es va fer commutació d'aquestes valls entre els comtes i
van ja quedar arrodonits els dos Pallars en harmonía amb la com-
formació geogràfica. Aquesta divisió va durar dos segles, i en el
XIII tornava ja a existir un sol comtat de Pallars.

is
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A la Pobla de Segur s'ajunten dos importants rius, els quagse.
gueixen en llur curs quasi la mateixa direcció nord, però tenint el
d'un d'ells molta menys extensió que el de l'altre. Són aquests rius
el Flamisell i el Noguera Pallaresa; tots dos s'originen i formen
en el mateix cor dels alts massisos pirenencs, i el que, malgrat
això, tinguin, com diem, tan gran diferencia de longitut de curi
(la del Noguera Pallaresa és més del doble de la del Flamisell), é
degut a l'especial configuració de l'eix principal dels Pireneus en
aquesta part de la serralada. Hi ha en ella un veri table i sobtat
desplaçament cap el sud de la linfa de les altes carenes divisorics
d'aigües mediterranies i atlàntiques, i aquest desplaçament o tren•
cadura és el que fa que els massisos de Colomés i Peguera (origen
aquest últim del Flamisell) quedin uns quinze minuts sexagessimab
més al sud que els de Mont-Valier i Barlonguera en el naixement
del Noguera Pallaresa, no obstant ésser gairebé al mateix meridià.

La vall del Flamisell, que és la que seguirem primerament, que•
da separada a l'est de la del Pallaresa per una seguida serva, la qual,
desprenent-se en direcció nord a sud del massís de Peguera, forma
les muntanyes de Montseny (2,880 m.) i Montrós (2,500 m.) deseen.
dint gradualment fins a morir sobre mateix de la Pobla de Segur. Del
riu Noguera Ribagorçana la separen a l'oest diversos massisos mun-
tanyosos independents : el de Sant Gervàs (1,880 m.) en sa part mis
baixa i més amunt els de Llena (2,700 m.) i Serbi (2,750 m.), el primer
dels quals separa el Flamisell del Sarroca, afluent occidental seu.
Al nord, tanquen la val del Flamisell tot un cercle d'altes cresta
pirenenques format per les serres de Rus, Pesó, Subenulls i Peguera,
En les ressenyes que segueixen farem l'ascensió dels cims culminant
de dos d'elles, les de Pesó i Subenulls, interessantíssims per la seva
especial situació.

Per remuntar tota la vall del Flamisell no hi havía, fins fa poca
anys, més que camins de ferradura. Actualment existeix una bona
carretera construïda per la societat Energía Elèctrica de Catalunya,
propietaria d'unes grans obres hidràuliques en la part alta de la
vall, al peu mateix del cercle d'estanys. En aquesta carretera hi lo

establert un bon servei públic d'automòbils.
Se segueix primer la marge dreta del riu, entrant, a poc de sor•

tir de la Pobla, en el congost d'Erinyà, format per les mateixes serren

que formen el de Collegats en el Noguera Pallaresa. A l'altra banda

d'aquest congost presenta ja la comarca l'aspecte típic i marcat

d'alta muntanya. Desapareixen els conreus de ceps i oliveres i tot

ço que la vista agafa en la vall, vessants de muntanyes i vores de
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riu, apareix cobert d'hermosos prats, perdent el païsatge aquell

cremat color de les terres aixutes per canviar-lo pel verd fort i enèr-

gic , primera alegror dels ulls a 1'entrar en la fresca i màgica regió

del Pireneu.
S'arriba a Senterada, en l'aiguabarreig del riuet de Sarroca amb

el Flamisell, lis un petit poble d'uns 200 habitants, el qual segura-
ment adquirirà molta vida quan es faci la carretera que hi ha pro-

jectada des d'ell a Pont de Suert seguint el Sarroca i tot el tràfec

de l'alt Ribagorça passi per allí.
Es continúa remuntant la vall, però tenint ara sempre a 1'es-

querra el Flamisell, el qual, per la impetuositat i soroll amb què
baixa, mereix més el nom de torrent que no pas de riu. Després de
passar Pobleta i Torre de Capdella, cap de clistricte municipal a
què pertany Capdella, s'arriba, als 3o quilòmetres de Pobla de
Segur, al petit caseriu format pels edificis i instal-lacions del salt
d'aigua de 1'Energía Elèctrica de Catalunya.

Allí termina la carretera, i allí, ço que s'ha de fer primerament
és anar a l'Hotel Energía, situat a pocs passos d'ella. Amb la instal-
lació d'aquest hotel s'ha aconseguit que sigui aquell un dels pocs
llocs, o potser l'únic, de l'alt Pireneu espanyol en què hi cap fer-se la
il •lusió d'estar viatjant per la incomparable Suïça. En plena alta
muntanya, a 1,400 metres d'altitut i a moltes hores de pobles i viles
importants, un senzill i elegant xalet de fusta amb totes les como-
ditats en l'interior que es puguin desitjar, i sobretot amb un servei
just i tal com ha d'ésser : un veritable «maitre d'hotel» es cuida de tot,
resultant 1'estancia en ell més semblant (amb les naturals relacions) a
la d'un hotel-restaurant de capital principal que no a la de fondes
i hotels de poblacions petites. Tan agradable és trobar tal bon
gust i confort en mig d'aquells prats, torrents i cascates, que a l'or

-ganitzar les ascensions dels cims propers comptant amb anar a caure
en altres valls veïnes, amarga el pensar que a l'altra nit ja es
tindrà d'anar a dormir a l'inevitable hostal de la Juana o de la Pepa,
passant les incomoditats de costum.

Poc més amunt d'aquest conjunt d'edificacions de 1'Energía
Elèctrica de Catalunya es subdivideix el Flamisell en dues bran-
ques, alçant -se sobre un turó d'entre ambdúes el poblet de Capdella.
La de l'esquerra, o sigui la que mira cap a ponent, és la que baixa
del port de Rus i cercle lacustre de Pesó, essent coneguda en el país
pel nom de ribera de Ricuerna, la de l'esquerra és la que ve de les co-
marques de l'Estany Tort i Estany de Mar en el massís de Peguera.

El camí per seguir la primera arrenca de la part més alta del
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poble, que és dels més petits i pobres de muntanya, no oferint r,
més de notable que la seva enlairada situació dominadora de tota
la vall del Flamisell. Es remunta la ribera de Ricuerna per u
camí de ferradura ample i bo, ço que es comprèn per ésser aquel.
el camí que porta, travessant el port de Rus, al balneari de Caldes
de Bohí, i ésser a 1'istiu diariament utilitzat pels viatjers i excur-
sionistes. A l'hora i mitja o dues de pujada se'l deixa, abans d'en•
lairar-se cap al port, la còncava corba del qual s'obra al front, per
seguir un torrent que baixa a la dreta formant unes altes i engorja•
des cascates. Aquest altre camí és molt dolent, pedregós i cansat.

I;s molt possible que a mi em fes aquesta impressió per les
circumstancies en què el vaig passar. Havía sortit del poble de
Capdella al començar una pluja de matí que vaig creure no tindria
importancia, i no essent-me possible, per altra part, aplaçar l'excur•
sió, em cobreixo ben bé amb el meu impermeable i a tota marxa
començo a pujar. Mes si jo anava depressa, més depressa vingue•
ren les catarates més formidables que hagi conegut. No recordo
haver vist ploure així gaires vegades : als cinc minuts tota la mun-
tanya era un seguit de torrents i el camí l'ample curs d'un riu que a
tots arreplegava. Sense poder-me ficar sota cap cobert ni roca,
prenent paciencia i sentint com per dins del meu vestit corríeu
altres series de torrents que neixíen en el coll de l'impermeable,
vaig continuar pujant per dintre de l'aigua fins arribar a unes cases
de fusta que l'Energía Elèctrica tenía ja en plena regió dels estanys
durant la construcció de les obres que allí feia.

La cortina d'aigua que incessantment continuava caient no

deixava veure res d'aquell desolat paratge; solament unes taques
d'un gris blanquinós, les properes congestes, es dibuixaven, esbor-
rades i com flotant, en mig de l'altre gris uniforme i fosc de la pluja,

No havent parat de ploure en tot aquell dia, vaig passar la nit

en les cases gracies a 1'exquisita amabilitat dels encarregats do les

obres, emprenent l'endemà l'ascensió projectada amb un tempo
bo i clar.

Sortint en direcció nord-oest, i salvada una lleugera elevació,
es troben tot seguit els estanys de Francis i de Rus, ambdós molt

petits a pesar d'ésser de gran extensió la comarca que els dona ai-

gües. És aquesta la coma de Rus, de molta amplada i quasi gens

de pendent, tancada al nord i a l'oest per un cercle de cims i tare

nes entre els que sobresurt el pic de Pesó, de 2,820 metres de al-

çaria.
Altres estanys hi ha en la conca de la ribera de Ricuerna, com
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són el Traversany, Ribanegra, Conca, etc.; però, situats tots cap a

l'est i el sud-oest, queden separats i independents d'aquesta coma
de Rus, no passant-s'hi, per tant, al dirigir-se cap al pic de Pesó.

Per fer l'ascensió a aquest cim no s'ha de seguir fins al seu
extrem final la coma o meseta de què parlem, sinó pujar, cap a la
seva meitat i a la dreta, a un collet que porta a una altra de més
petita, per on s'hi escala directament el pic.

En el temps que vaig fer aquesta ascensió, els primers de juny,
estava encara tota l'alta muntanya molt plena de neu, costant-me
bastant treball guanyar aquest collet, zig-zaguej ant per les dretís-
simes i dures congestes que des del pla de la coma de Rus, magnífic
i totalment blanc, s'aixecaven fins a les crestes que l'encerclen.

Des de dalt del collet es domina tota la coma i els contraforts
de les serres que baixen cap a la ribera de Ricuerna i Flamisell;
veient-se a l'altra banda d'aquest l'airós Montseny, que és com una
avançada dels alts cims pirenencs en les baixes valls.

El cim del Pesó està constituït per una estreta i rocosa cresta
d'uns ioo metres de llarg que presenta els seus dos extrems una
mica més enlairats que la resta, formant els dos punts culminants de
la muntanya. Des de tots dos la vista cap a les altes valls i serres
del Pireneu ribagorçà és igualment esplèndida, però és més inte-
ressant la situació del que queda més al nord per tenir en primer
terme, als seus peus, els amagats i solitaris estanys de Pesó. Re-
closos aquests en una quasi tancada cubeta compresa entre el cim
de Pesó i la serra de Sant Martí, són l'origen de la ribera de Tahull,
la qual es domina cap a l'oest en tota sa longitut, hermosament
coberta de boscos, fins a ajuntar-se amb el riu Tor, afluent del Riba-
gorçana.

Cap al nord, darrera de la serra de Sant Martí, s'obra la gran
fondalada de la vall de Sant Nicolau, el fons de la qual no es veu per
impedir-ho la serra, però sí els majestuosos gegants pirenencs que
formen els seus costats : pics de Colomés, Comolos altos, Comolos
bienes, i més al lluny el Montarto d'Aràn.

Segueix després el grandiós massís del Comoloformo; i molt
més enllà, a l'esquerra, dominant a tots d'uns quants centenars de
metres, el grup de les Maleïdes, el qual, vist des d'aquí, ens pre-
senta sa cara sud-est.

Tot aquest occeà de serres, pics, crestes i carenes presentava
en aquella època un aspecte meravellosament hermós; les valls,
verdes ja i fecundes, pujaven el seu esclat de vida i de color fins a
les altures de mitja muntanya, barrejant -se allí amb les blanquís-
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simes congestes, les quals, guanyant per fi aquella lluita entrelafor•
ça luxuriant de 1'istiu i la fredor i puresa hivernal, cobríeu ja psr
complet cap amunt totes les altes regions, però no formant, coma
l'hivern, un seguit i uniforme mantell blanc esborrador d'accidents.
sinó deixant veure perfectament els perfils rocosos que a tall de
nervis resseguíen les carenes; marcant 1'ossamenta granítica de la
muntanya; acusant amb fort relleu totes les depressions i altures,
tota l'esplèndida varietat d'aquells contorns valents, d'aquelles
fines linies; donant vida i moviment, en una paraula, a aquell
mateix occeà.

L'espectacle de tota aquella magnificencia, sol cona jo estava
(havía fet l'excursió sense cap guia) en aquell cim perdut entre neus
i estanys glaçats, i amb la vivesa de llum d'un mig-dia clar de pri-
mavera, portava en sí tal intensitat de benestar i alegría, que hom
hauría volgut que les hores no haguessin passat per a poder peana-
nèixer temps i temps en aquell altre món.

Al sud-oest no es dominen grans massius muntanyosos, sinó
les planeres terres de la vall del Ribagorçana; al sud, sud-est i est,
les immediates comes i riberes del Flamisell; i cap al nord-est
tapa la vista del Peguera i Subenulls un proper pic, superior al de
Pesó en una cinquentena de metres, i separat únicament d'ell per
una profunda collada que arriba gairebé a l'estany de Pesó. Pel
costat que se'l veu és de caient acinglerat, formant ses cares parets
molt verticals. En el mapa del Ministeri de l'Interior francès sem-
bla que porti el nom de Llach, i en el de Schrader ve indicat com si
fos ell el veritable cim del Pesó.

El descens des del que jo estava cap el poble de Tahull, seguint
s'emboscada ribera, crec ha d'ésser molt interessant i no gaire can-
sat de fer. Jo vaig baixar cap a Capdella altra vegada, empleant-hi
solament una hora fins a les cases de les obres, i una hora i mitja
més per arribar a la central i Hotel Energía.

VALL DE L'ESCRITA I ASCENSIÓ AL PIC DE SUBENULLS 1

He intitulat així aquest itinerari per harmonitzar-lo amb els
altres; però el ressenyaré en sentit contrari, o sigui: fent primer l'as•
censió al pic, i el descens després per la vall de 1'Escrita.

Ja havem dit que sota el poblet de Capdella es reuneixen dus
riberes : la que havem seguit, de Ricuerna, i la que va cap als estanys
més importants d'aquesta regió : estany Tort, estany tiento,. es-
tany de Mar, etc. Tots ells estàn situats en el gran nucli granític
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que s'aixeca al mateix extrem nord del Flarnisell fent-li de capça-

lera i separant-lo de l'Escrita o riu de la vall d'Espot, a la que hi

donen ses vessants septentrionals.
Aquest massís granític porta en els mapes el nom de Serra dels

Encantats per haver-hi en ell dos característics pics així anome-

nats; no obstant, sería més indicat coneixe'l pel de massís o serra
del Peguera, puix aquest és el cim culminant d'ell.

L'itinerari que ara ressenyarem serà a través d'aquesta serra;
però no fent l'ascensió del Peguera, sinó la del Subenulls, situat més
al nord-est, baixant després cap a la vall i poble d'Espot.

La raó d'haver escullit sempre tal pie, en els tres istius que per
estudis professionals he fet l'ascensió a aquesta serra, és la de què
ell constitueix l'extrem superior de tres valls importants; forma com
el vèrtix d'una piràmide triangular, les cares de la qual fossin les valls
de Capdella, Espot i Sant Nicolau.

Dos sistemes hi ha per fer el trajecte Capdella-Estany Gento,
primera etapa de l'ascensió al pic de Subenulls : anar remuntant la
ribera que passa a la dreta del poble, o pujar en el funicular que al
costat de la tubería del seu salt ha instal •lat 1'Energía Elèctrica de
Catalunya, seguint després l'explanació del canal que a dalt hi ha.

Anant per la ribera es tarden més de tres hores; les dues pri-
meres per un planer camí que segueix el fons d'ella fins arribar al
pla de Saliente, bonic eixamplament de la vall cobert d'englebats i
on ella mor realment, alçant-se al seu redós alt murallam de pedra,
pedestal de les terraces que contenen els estanys; i l'última, fent for-
tíssima i sobtada pujada per guanyar l'alçada d'aquests.

Utilitzant el funicular, tota aquesta pujada es fa al comença-
ment, i a més, la fa la vagoneta, ço que no és poca aventatge. Es
Va sempre al mateix costat de la tubería del salt, tardant-se uns
vint minuts en fer els 840 m. que té d'altura. La pendent és fortís-
sima, i pels que tinguin vèrtic no és gens recomanable aquest siste-
ma de pujar-hi, sobretot tenint en compte que la vagoneta és una
senzilla post, sense cap paret o barana. Adalt se segueix el canal,
el qual, a una alçaria de 2,025 m., es va desenrotllant per vessants
suaus i englevats, però sense cap indici de vegetació arbòrea ni ar-
bustecent. És cobert per evitar les glaçades, i per sobre l'explanació
hi ha una via per on circulen també vagonetes, les quals són arras-
trades per cavalleríes. En alguns punts on hi ha esperons sortints
de roca, s'han fet túnels per salvar-los.

Seguint un o altre itinerari s'arriba a l'estany Gento, el qual,
malgrat no ésser de gaire extensió, és el més anomenat, d'ençà de les
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obres hidràuliques, per haver-hi en ell la resclosa més important i
la casa de comportes d'on arrenca el canal. Els demés estany
donen ses aigües a aquest; uns pel seu sobreixidor natural, com d
Frescau, de Mar, Saburó; i altres, que teníen surtida independent
a la ribera, tancant aquesta i fent túnels que desaigüen aquí.

De l'estany Gento a l'estany Tort s'hi va en menys de nútja
hora, pujant una mica i contornejant un nirvi rocós de sena que
els separa. El Tort és dels més grans de la regió, especialment en 1
llargada, i té les aigües d'un color blau, bonic i fort. En sa vora
dreta, sobre la roca, hi ha un petit xalet de fusta construït també
durant les obres de les rescloses que s'han fet en ell.

Ens trobem ja aquí en plena regió granítica : la roca grisa e
mostra no solarment en les dretes parets dels pics que l'envolteu,
sinó a pla terreny, entre estany i estany. Enlloc es veu ni una lleu
gera capa de terra on puguin arrelar -se aglevats o mates.

Les crestes pirinenques que rodegen aquesta comarca (par6o-
nes d'aigües entre les tres valls ja citades) no tenen aspecte escarpat
o cantellut; d'aquesta banda de la muntanya sembla fàcil pujar
totes elles. A la dreta s'alça el pic de Mar, contrafort del Peguera
situat detràs i que no es veu; a la esquerra, el Cap de Fossé i el pie
Mussoles; i al fons, cap al nord, el pic de Llo i el de Subenulls. En•
tre els dos últims s'obra el coll dels Francesos, dit així per anar-se
per ell cap a les muntanyes de Ratera i vall d'Aràn. Fins a ell ba
d'anar-se també per pujar al pic de Subenulls.

Caminant per sobre les enormes lloses de pedra granítica que
ho cobreixen tot, no trencades i, com en les tarteres, sobreposada
a la muntanya, sinó essent part d'ella mateixa, la seva crosta pètrea,
es deixa endarrera l'estany Tort trobant seguidament el lllariola
Quan el nivell de l'aigua en el Tort està al seu màxim (aquest nivell
varía degut a la regulació que fan els encarregats del salt), tots dos

llacs es confonen, juntant-se llurs aigües; essent llavors millor ae
guir la vora esquerra del Tort, o sigui la contraria a la del xalet, çu

que estalvía de tenir que voltar el Mariola.
Seguint avançant al nord sempre per aquesta comarca del

estanys, enganyadora en dimensions i molt més cansada del que al
principi se suposa, es passa el Laisirola, deixant a la dreta el Cubo,

i una mica més amunt s'arriba al Castieso, alçant-se allí ja la forta

costa de la collada dels Francesos, en la que hi ha assenyalat un P`

tit corriol que puja fent esses fins adalt.
Des de la collada la vista cap a endarrera, o sigui d'alla ou

es ve, és força interessant, per abarcar tot el conjunt d'estanys que

s'han contornejat.
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Mes lo superb i emocionant, a l'arribar a aquest coll, és la vista

de l'altra banda; ço que s'espera amb ansia, i que al suposar-lo fa

fer la pujada sense descans i amb neguit sempre creixent.
I no hi ha cap decepció a l'arribar-hi; un creu veure-hi totes

les muntanyes d'Aràn, Ribagorça, Maleïdes, etc., i si solament
part d'elles es mostren, en canvi s'obre en primer terme una ideali-

tat de vall suau i solitaria. És una de les tributaries, en el seu extrem,
de la de Sant Nicolau, baixant ses aigües, per tant, cap al Riba

-gorçana; i per la seva situació tan elevada, reclosa entre altes mu-
ralles de roca, i orientada al nord, està quasi totalment coberta de
neu fins en ple istiu. Té dos o tres petits estanyols mig amagats
sota el gel, contrastant fortament amb el blanc d'ell el blau fosc de
l'aigua que apareix per sos trencats. Les muntanyes que part
d'enllà es veuen són les de Saburedo i Ratera; coronades de bri-
llants congestes; al seu peu, l'arrodonida i ampla collada del por-
tarró d'Espot marca la partió d'aigües entre la vall d'aquest nom i
la de Sant Nicolau.

La pujada des del coll dels Francesos al pic de Subenulls és su-
mament fatigosa i sense cap traça de camí. El coll té 2,650 m., i
el pic 2,950; tenint-se de guanyar aquests 300 m. per una aresta
estreta, cantelluda i empinada d'una llicorella fràgil i movediça.
En una de les tres ascensions que he fet al pic, volent evitar el pas
d'aquesta aresta, vaig dirigir-me des de l'estany Castieso, no cap
al coll dels Francesos, sinó molt cap a l'oest, on la muntanya s'arro-
doneix i amplifica. Per aquell costat, si bé la pujada és més llarga,
és molt més suau i descansada; però vaig trobar-me que on se surt
és a un altre cim, que he anomenat pic occidental de Subenulls, bas-
tant més baix que el principal i separat d'ell per una fonda bretxa,
a la que vaig haver de baixar. És, doncs, preferible, malgrat lo
fort de la pujada, anar pel coll dels Francesos i la seva aresta su-
penor.

A mesura que es va pujant per ella es divisen més muntanyes
de les valls del Ribagorçana; entre totes elles sobresurt pel seu di-
buix airós el pic central o gran tuc de Colomés. Al seu peu es veuen
els estanys Rodó i Llonch, aquest últim ja en el clot de la naixent
ribera de Sant Nicolau. Ja al pic, la vista cap el cantó de Capdella
és també llavors magnífica i dilatada : es domina tot el massís
del Peguera, malament anomenat dels Encantats, massís grandiós,
ample i extens, d'un color gris clar de roca granítica forta i com-
pacta. Cap el nord-est l'emboscada vall d'Espot enfondeix sa ma-
lestuosa depressió entre ell i la serralada del Basiero.

rg
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El pic de Subenulls té 2,950 m. d'alçaria. Forma l'extrem
nord-oest d'aquesta serra del Peguera, i solament és inferior ¢u
35 m. al seu cirn culminant : pic de Peguera. Domina per com•
plet tres importants valls pirenenques, i el panorama total de mua.
tanyes que abarca és extensíssim.

Els records que per mi té aquest pic, són plens de fortes sena•
cions de feresa i violencia.

Sempre m'ha rebut amb furia; constantment ha semblat que
em volgués privar l'arribada, cridant-me les veus de la muntanya
la seva airada protesta : el vent, desencadenant tota sa força; el ce,
tornant-se en pocs minuts d'un gris amenassador; les masses de
núvols, arribant ràpides del sud com corcers fantàstics, aconse
guint-me, guanyant-me i tapant cims i carenes abans d'ésser-hijo
adalt.

Any que hi he anat, any que hi he passat hores senceres, quiet
i embolcallat per la boira en l'estreta aresta que a ell puja; cego en
mig d'aquell gris; com sospès sobre l'abim, a 2,900 m. d'alçaria; i
arrecerat a un roc per defendre'm del vent que xiulava com un
desesperat.

Sublims emocions dels alts cims! Emocions que saccegen els
nirvis i potser fan batre el cor una mica més depressa, però que em
mig d'elles fan brillejar els ulls d'entusiasme! Què hi ha en la tens
plana, que així les doni ?... Sols una cosa : l'art de Wagner.

Ben especial ha estat també, que aquestes crisis de mal geni
amb què m'ha obsequiat constantment el pic de Subenulls no ha•
gin degenerat mai en tempestes. Sempre han estat passatgera,
i, desfent-se a les poques hores, m'han deixat contemplar perfecta•
ment el grandiós panorama del cim.

Els últims vuit o deu metres per arribar al punt més alt sfr
de pas difícil i perillós; a dreta i esquerra s'obren dos aplomats prE
cipicis, i l'estreta cresta entre els dos és formada per grans roqui
que s'han d'escalar ajudant -se de les mans. Ve a ésser un passatge
semblant, però de menys llargada, al conegut Pas de Mahomet Eo

les Maleides.
Tots els vessants septentrionals (els que miren cap a la Val

d'Espot) d'aquest pic i crestes veïnes són altament acinglerat:,
formant verticals parets de roca, i entre elles canals dretes i prega

nes, per les que de primer moment sembla impossible baixar
Sortosament el fons d'aquestes canals és tot ell cobert d'e Il
colada i fina llicorella, caiguda dels cims per disgregació . A o!•
tes enterrant els peus en ella, i a voltes deixant-se anar per lescoa•
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gestes, es baixen aquestes canals, trobant ja després la tartera,

una de les més enormes que he vist en els Pireneus. S'ha d'anar
saltant d'una roca a l'altra, entre les quals comencen a veure's, a
mesura que es va descendint, tupides mates de rododendros amb

llur bonica flor vermella.
Comença a formar-se la vall, una solitaria i trista vall en la que

no se sap per què, s'endevina l'allunyament d'ella de tot caminant,
l'absencia de tota manifestació de vida humana. No sabent-li
cap altre nom, li he donat el de ribera de Subenulls. Cap jassa de
pastor ni cap corriol es troba allí; els excursionistes, que coneixen i
visiten les seves germanes de Monastero i Extranserall, mai la re-
corren; i fins en el poble d'Espot és difícil aconseguir sapiguen a
quina un es refereix.

Girant enrera la vista, és imponent l'aspecte del pic de Sube-
nulls alçant-se ert en trocejades i verticals parets de roca sobre
els camps de neu i tarteres.

A mig camí d'aquesta ribera es troba un estany fosc i misteriós,
enclotat al peu d'altes roques i rodejat per complet de negres abets
i pins, molts d'ells morts o cremats pel llamp.

Desaigua la ribera en la vall de 1'Escrita, una mica més avall
del portarró d'Espot. Ja allí, es troba el camí que baixa del por-
tarró, divisant-se l'esplèndid llac de Sant Maurici.

És aquest un dels paratges del nostre Pireneu que recorda més
a les valls dels Alps suïssos, i és degut això simplement als hermosís-
sims 1 espessos boscos que encara allí subsisteixen. Un extens pla
que hi ha com prolongació del llac, és especialment un deliciós
reco. Està tot cobert de gruixuts i alts abets, alfombrat de mollida
molça, i des d'ell se sent la forta remor de les properes cascates que
baixen de les muntanyes de Ratera.

Al costat del llac de Sant Maurici s'alcen les dretes penyes dels
Encantats, les quals, encara que no passen dels 2,750 m., imposen
per la majestuositat amb què estàn disposades, sortint del nucli
central de la serra i avençant ardides fins al llac.

D'aquest fins al poble d'Espot s'ha de seguir durant unes
dues hores la llarguíssima ribera del riu Escrita, primer per dintre
de boscos, i després per entre prats i algunes terres de conreu.

Espot és un petit però molt bonic poble repartit a esquerra i
dreta del riu. Els carrers són amples i les cases alegres, recordant
molt, per llur aspecte, les dels poblats de la veïna vall d'Aràn. Co-
mencen a anar-hi alguns estiuejants aquests últims anys a passar
temporada 1 pendre les aigües termals que té el poble. En ell s'a-
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junta al riu Escrita un important afluent que baixa dels estanyn
orientals del Peguera.

El camí de ribera de la vall d'Espot continúa des del poble
encara aval], i una mica enlairat sobre l'aigua, durant uns tres quarta
d'hora, fins arribar a la conjunció d'ella amb la del riu Noguera
Pallaresa en el tros en què aquesta s'amplifica i obra molt prenent
el nom de vall d'Aneu.

VALLS D'ANEU I UNARRE I ASCENSIÓ AL PIC DE MONTROIG

El riu Noguera Pallaresa, que ja varem dir s'ajuntava a Pobla
de Segur amb el Flamisell, és el que constitueix com la columna
vertebral del sistema hidrogràfic del Pallars. Seguint aproximada•
ment la direcció nord a sud, va quasi constantment pel mig del tem•
tori, recullint a dreta i esquerra tots els altres cursos d'aigua secan•
daris. La seva vall és en alguns paratges molt estreta, obrint -se
i aplanant-se en canvi en altres.

En el punt en què nosaltres la trobem al baixar per la ribera
de 1'Escrita és ampla, harmoniosa i alegre; eixamplant-se molt,
no cap avall, corn sería d'esperar, sinó, al contrari, al nord, cap a
Esterri d'Aneu, on arriba a formar un extensíssim pla.

Lo primer que crida l'atenció a 1'entrar-hi, és la llisa i perfecta
carretera que pel seu mig es va desenrotllant. Mes, el conservar-Se.
en tan bon estat la tal carretera, no és degut sinó a què s'han cons•
truït i acabat abans, per una d'aquelles singularitats tan usuals en el
nostre país, les seccions de la part alta de la vall Pallaresa que la
més inferiors de Llavorsí i Escaló; quedant així incomunicada
aquelles, sense tràfec, i, per tant, sense veritable utilitat.

Al juntar-se el camí que seguíem des d^Espot amb la carretera,
es troba una curiositat que encara no he pogut saber ben bé el que
representa. És una gran peça de ferro enfonsada fortament a tens
i que sempre es recorda haver vist allí. Lo més original és que no
té cap forma d'enclusa, que és ço que podría suposar-se fos.

Llegenda sobre ella no recordo liaver llegit més que el que din
Mn. Cinto Verdaguer en el cant de la fada de Fontargent del
Canigó :

«Tot passant pel pla d'Esterri,
pel camí que baixa a Gerri,
mal clavada en un llis d'herba,
he ovirat fèrrea i superba
la gran maça de Rolando
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L'eixamplament que havem dit existeix en la vall d'Aneu,
es forma just en el punt on desemboca la ribera d'Unarre, que

és la que s'ha de seguir per anar al massís del Montroig. Allí s'es-
tén un gran pla perfectament lliç, tot verd, i creuat d'aiguamolls i
petites branques del riu.

Al començament d'aquest pla hi ha l'hostal o casa de la Guin-
gueta, molt ben arreglada i confortable. A mig pla, i a la dreta,
el poble d'Escalarre, amb una interessant esglesia romànica aprop
d'ell. Finalment, a la terminació del pla, es troba la vila d'Esterri
d'Aneu, la més important del Pallars després de Sort. Darrera
d'ella és veuen les muntanyes d'Arreu i Marimanya, entre el port
de la Bonaigua i Montgarre.

Per seguir la ribera d'Unarre no hi ha necessitat d'arribar fins
a Esterri, sinó que es pot ja agafar el camí des d'Escalarre. De
totes maneres el pas per Esterri no allarga més que uns tres quarts
el camí, i és sempre d'aconsellar pels recursos i aprovisionaments
que en la vila es poden trobar.

Té Esterri d'Aneu més de 800 habitants, tota classe de botigues,
telègraf, etc.; i si encara no s'hi ha estès el comerç en gran, és degut
a tenir-se de fer tots els transports a bast, puix, com havem dit, la
carretera encara no està unida amb la part baixa de la provincia.

Fou antiga residencia dels comtes del Pallars, i en una altura
entre ell i Valencia d'Aneu s'aixequen encara les ruïnes del castell.
En aquest castell i amb la seva rendició va acabar el comtat del.
Pallars en la guerra que el comte Huch-Roger sostenía contra el rei
Ferràn el Catòlic en 1491, guerra filla de les que tota Catalunya
havía tingut amb el seu antecessor Joan II en defensa del príncep
de Viana.

La vall d'Unarre és curta i de forta pendent, guanyant ràpi-
dament el gran desnivell que hi ha entre el pla d'Aneu i l'alta regió
del Montroig. En sa part baixa és sumament frondosa i abundant,
donant al camí fresca i agradosa ombra pollancres, freixes i altres
arbres de ribera.

Amb tot i ésser de poca extensió hi ha diversos pobles en ella;
el més important i'primer que es troba és Unarre, cap de districte
municipal; més amunt, i en el vessant de l'esquerra, Gabàs; i l'úl-
tim, Serbi, situat entre les dues branques en què el torrent allí es
divideix.

El poble de Serbi, encara que petit i mancat de comoditats,
és el de més aconsellar per pendre'l com punt de partida en l'ascen-
sió al Montroig, per ésser el que queda més alt de tots els que rode-
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gen al massís, tant en aquestes valls com en les del seu costat orien-
tal : les valls de Cardós. Té Puesto de carabiners i un hostal en el
que, a falta de cosa millor, són amables i servicials.

El massís del Montroig està en plena cadena principal dels Pi-
reneus, fent de frontera a França i Espanya i separant en aquesta

les dues valls principals del Noguera Pallaresa i Noguera de Cardós.
Tot lo referent a aquest massís ve tan incomplet i equivocada-

ment indicat en els mapes (fins en els francesos a escala de I : ioo,000),
que he cregut necessari dibuixar un petit croquis d'ell.

Abans de passar a ressenyar l'ascensió, no vui deixar de dir
que m'ha cridat sempre l'atenció lo poc conegut i visitat, més bé
diría lo absolutament ignorat que és dels excursionistes que vénen
a aquesta part dels Pireneus. Cada istiu n'arriben molts a Esterri
d'Aneu, els quals d'allí es dirigeixen a regions i pics de la vall
d'Aràn molt més allunyats i difícils d'aconseguir que el Mont-
roig, i que no tenen, en canvi, l'esplèndida visió sobre gran part de
Catalunya i França que ell té. Que estiguin en aquest oblit les
muntanyes de la comarca de Vallferrera, que més endavant veu-
rem, té explicació per lo apartades que queden del camí principal
del Pallars; però que succeeixi igual amb la de Montroig, a quatre
hores escasses de la vall d'Aneu, no es comprèn.

El torrent que des de Serbi va cap a la part alta del Montroig
es subdivideix, a poca distancia del poble, en dues branques, les
quals, separant-se primer una mica sense deixar de seguir per això
la primitiva direcció, tornen quasi a ajuntar-se en llur extrem, on
cada una d'elles té diversos estanys. El conjunt afecta la forma
d'una llentilla biconvexa. El petit serradet que separa les dues
branques porta el nom de Sena Mitjana; tenint cap al mig (la
part més ampla de la llentilla) un pic que arriba als 2,600 m.,
però baixant després molt en el coll Curiós, ço que permet passar,
fent molt poca pujada, dels estanys de l'una als de l'altra.

Seguint qualsevol dels dos torrents pot arribar-se a la part
alta de la muntanya, al peu mateix del pic de Montroig; però s'ha
de preferir el més occidental, perquè hi ha en ell un bon camí que fa
la pujada fàcil i descansada. Va sempre al costat de l'aigua, i pre-
senta un alternat de planells i curtes pendents; aquestes en els
punts en què el torrent forma dues o tres boniques cascates.
A les dues hores de surtir de Serbi pot arribar-se a l'extrem del
torrent i final del camí, on es troba el primer i més gran estany d'a-
questa part : l'estany de Buixasa.

Està situat al començament d'una ampla terraça granítica, a
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trossos coberta d'aglevats i rodejada pels últims cims i carenes del
massís. Els de l'esquerra formen el serrat de Pilas, que ens separa
de la ribera de Comamala, un altre afluent del Noguera Pallares,
Els de la dreta, són : els de primer terme, el final de la serra Mitja•
na, i més lluny els de la divisoria amb la regió lacustre que baixa
cap a les valls de Cardós. Al fons, i al bell mig d'aquest escenai,
s'alça el pic de Montroig dominant-ho tot i tocant ja al territoi
de França, situat darrera d'ell.

Una de les vegades que en diferents anys he anat jo a aquet
massís, vaig instal • lar, a la vora mateixa de l'estany de Buixan,
una petita tenda de campanya que em va permetre permanèixer
alguns dies dalt de la muntanya sense necessitat de baixar al poble,

El lloc és ideal per fer-ho, i tota ma vida recordaré les admira•
bles nits passades allí, especialment una en què vaig tenir de que•
dar-me sol per haver anat el guia a cercar provisions. Al cauro
la tarda i començar a anar-se'n la llum de tot el que cm rodejava,
roques i cel, he de confessar que la impressió era bastant desagrada•
ble, i mentiría si digués que cm trobava a gust en aquell solitarirecb
de món. Vaig ficar-me a la tenda, encendre llum, i posar-me atre
ballar per a procurar distreure'm i que passessin ràpides aquells
hores del capvespre.

Mes tal impressió en tal moment del dia és general al camp, a
tot arreu on se sigui fora del bullici de les ciutats. Presenciem
més directament l'agonía i mort de la llum, i mal que ens pesi DO

ens podem sotstreure a deixar-nos influenciar per aquella tristesadé
la naturalesa. En canvi, ja en plena nit, tot torna a viure una non
vida, una vida més intensa espiritualment; passada aquella dolorosr
transició, recobren les coses la seva perduda harmonía, i sembla
que de totes elles s'exhali llavors un ardent desig de deslliuralnnt
material; un anhel d'ideal comunicació amb el Ser Suprem que la

ha creades.
I això hi ha que veure-ho i sentir-ho tal com jo estava al

aquella tranquila nit d'istiu : dalt de la misteriosa regió dels estan}Y,

sota un cel en el que semblaven multiplicar-se i multiplicar- seies °,

trelles; sol, magníficament sol, en mig de la noble majestat de la

muntanya; amb un silenci inexplicable i absolut, perquè ni un ar'

bre ni un ocell ni cap ser vivent podía trencar-lo.
Disposant jo d'aquesta intal-lació de campanya a 1'estaly

Buixasa, cm va ésser fàcil recórrer el massís en distints sentit.•
Pot anar-se d'allí directament en direcció nord cap el pic de lfort

roig, o pot passar-se, pel coll Curiós, cap els estanys del'^t1
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branca de la ribera de Serbi, d'allí, cap els de la vall de Cardós, i

d'allí cap el pic.
Nosaltres farem ara el segón itinerari, però en sentit contrari,

és a dir : primer el pic, després estanys de Cardós, i després els de
Serbi, retornar pel coll Curiós cap el punt de partida.

Del pic de Montroig es desprèn a la dreta una espadada carena
que ja havem dit és la que separa la regió lacustre de Cardós de la
del costat en què estem nosaltres. El punt més baix d'aquesta
carena és el que jo he anomenat portilló del Montroig, i és el que ara
ens hi encaminarem.

Voltant l'estany de Buixasa, i deixant -lo endarrera, se'n passen
després altres dos més petits, dits estanys de Tartera, malgrat no
haver-n'hi per allí cap que sigui una mica important. El de més
amunt està sempre mig glaçat i rodejat de congestes. També n'es-
tà totalment cobert el peu de la carena del portilló, però no la
roca per la que s'ha de pujar. Això és degut a lo dreta i encingle-
rada que és. L'escalada no dura més que un quart d'hora, mes cal
tenir ben segurs els peus i també el cap per evitar el vèrtic.

A l'arribar a dalt es domina un magnífic panorama cap a l'est
i a l'oest.

A l'oest, i directament a sota de l'alta paret rocosa guanyada,
el cercle d'estanys pels quals s'ha pujat. Recloent -lo entre elles,
les selles de Pilas i Mitjana baixen ràpides cap a la vall del Pallaresa,
la qual, com llarga i fonda entalladura, mig parteix en dues la regió.
A l'altra banda del tall, una onejant munió de muntanyes, les de
les valls d'Aràn i Espot, es perd al lluny; sortint al darrera d'elles,
però amb tal extensió i majestat que sembla apropat Inés de la mei-
tat, no concebint-se s'interposi davant d'ell tot el territori de l'Aràn,
el blanc massís de les Maleïdes. Està orientat de tal manera aquest
massís respecte al Montroig, que se'l veu sense que cap altre pic tapi
la més mínima part d'ell; surgint sencer des de sa base fins a la
cresta de llurs tres cims. El Posets i el Perdiguero també es mos-
tren clarfssims.

A l'est del portilló, es veuen les dues valls de Cardós i les dues
de Vallferrera; totes estenent-se, podríem dir, de perfil, o sigui mos-
trant en sa total llargada les serres que les separen. Això fa que
l'efecte del panorama d'aquest costat est tingui una mica d'esceno-
grafia; és com si es veiessin allargats bastidors situats paral .lela-
ment en distints termes. Dominant aquestes serres (més baixes ja
i d'altre caràcter que les d'Aràn, Espot, Ribagorça, etc.) s'alça la
punxaguda pica d'Estats, coberta de grans congestes.

20
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Al sud i al nord queda tapada la vista per una alta roca i p¢I
pic de Montroig, respectivament.

Del portilló al pic s'hi puja fàcilment per bon terreny en uns
vint minuts. Convé no acostar-se massa a l'esquerra, on hi ha
el precipici de l'espadat.

El panorama des del cim cap a l'oest i a l'est és el mateix que el
del portilló però més extens, puix del costat del Pallaresa es domi
nen la ribera de Comamala, que desaigua en el terme d'Alós de
Isil, les crestes del port de Salou, la gran corba del riu en el pla de
Benet, etc., i de l'oposat, les muntanyes d'Andorra, i en dies clars,
la regió del Carlit. Cap al sud, tota la part alta de la provincia de
Lleida es desplega als ulls, i cap al nord un espectacle inesperat
ens deixa plens d'admiració. Tot el Pireneu cau allí sobtadament
en ràpides vessants, i una immensa plana, uniforme i llisa, s'estén
arreu fins a lo més lluny de l'horitzó. És la plana francesa de To• j
losa, població que en dies clars diuen arriba a veure's perfectament,

Quin canvi més radical d'una a altra banda del Pireneu! Quin
contrast entre llurs vessants! A Espanya serres i més serres; un
territori trencat, aspre i dur, fins a perdre's de vista; a França un
repentí mancament de muntanyes, un salt prodigiós a la més igual
planuria imaginable!

He pujat a molts cims pirenencs, i puc assegurar que en cap
d'ells he trobat una vista tan completa i variada.

L'altura del pic de Montroig no passa dels 2,870 m., però l'ai•
xecar-se sol entre grans valls pirenenques, sense cap altre proper
massís que li privi part de vista, és el qua fa que sigui un excellent
mirador de Catalunya, del Pireneu i de l'Ariège francès.

Pot observar-se des d'aquest pic en certs dies, i jo he tingut oca
sió de veure-ho més d'una vegada, el curiós fenomen de la resistencia
que presenten les valls meridionals dels Pireneus a deixar-se invadir
per les boires franceses. Causa veritable estranyesa tenir assota,
en el costat de l'Ariège, un espès mar de blanques boires, el qua],

cobrint-ho allí tot, arriba just a la muralla muntanyosa, ressegudr
els replecs de les valls, tren el cap pels ports, guanya, desfilant-se,
algún cim, però no passa més enllà; s'atura, poruc o respectuós ala

mateixa cresta de la serralada, i ni el més petit vel de broma entra
en terra espanyola.

Des del cim pot baixar-se, per sa paret oest, a la ribera o torrent

de Comamala, surtint al riu Pallaresa una mica, més amunt d'Alós
d'Isil. També es pot, baixant per aquest costat, no seguir 13 ñ•

bera, sinó passar, a un centenar de metres sota el pic, un coll de 1a
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serra de Pilas dit Les Cornellas, i tornar a caure al cercle d'estanys

de Serbi.
El descens cap a les valls del Noguera de Cardós és bastant

penós fins a l'estany de Lallavera, i d'allí en avall sumament llarg,

però hermosísima la ribera que es segueix. Jo l'hi fet una vegada
estant unes cinc hores fins al poble de Tabescàn, primer que es troba
a les valls de Cardós. Ara no farem més (per seguir l'itinerari cir-
cular marcat al principi) que arribar a l'estany de Lallavera; pujant
altra vegada d'allí cap a una nova regió del massís situada més
al sud.

Es comença tornant al portilló de Montroig per baixar d'allí
ràpidament a l'est seguint la depressió que un naixent curs d'aigua
fa en un lliç i lliscant vessant de roca fosca, quasi negra, molt sem-
blant al granit que hi ha sobre mateix del refugi de la Renclusa
en les Maleïdes. Les congestes abunden també en aquesta banda.
Al fons de pregona olla, les parets de la qual són totes d'aquesta roca,
apareix l'estany de Lallavera. L'aigua és negra i quieta; la pedra,
brunyida i nua en absolut de tot vestigi de vegetació; ni un arbre
ni una mata trenquen la desolació del paratge. Tot el lloc té un
aire de mort que aclapara. No dóna la impressió de misteri, com
tants altres a la nnlntanya; és més bé impressió de repulsió, la que
donaría un fossar, un pou enverinat.

Fugint d'allí depressa i remuntant un fil d'aigua que es llença
a l'estany pel seu costat sud (el que hem descendit venía de l'oest),
en menys de mitja hora s'arriba al de Buixets, passant primer per
altres dos de reduïdes dimensions que porten també el nom de
Lallavera.

El de Buixets té un aspecte ben contrari al d'aquest. És una
veritable delicia de llum, vida i alegría. Molt elevat en la mun-
tanya, queda lliure i obert, en íntim contacte amb l'espai immens
del cel. La carena terminal de la serra, els últims pics i crestes, es
despleguen en ample amfiteatre a molt poca altura sobre la super-
ficie de sa clara aigua, reflectint-se en ella juntament amb les con-
gestes que l'esmalten.

Aquest estany és quasi rodó, necessitant-se prop de tres quarts
d'hora per a voltar-lo.

La carena de serra del seu cantó oest té dos collets, portant l'un
directament al cercle d'estanys de Serbi ja vistos, i l'altre a la segona
branca de la ribera del mateix nom que es recordarà vàrem dir
existía.

Pujant a l'últim, que és el niés transitat i conegut dels pastors
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es veuen els tres estanys d'aquesta segona ribera de Serbi, Són, de
dalt a baix : l'estany Curiós, l'estany Calberante i l'estany de la
Gola. No formen en realitat cap cercle, corn els de l'altra branca,
sinó que estàn tots tres en el fons de la ribera, esgraonats. El de
la Gola és molt gran i de dibuix allargat.

La baixada (o pujada) per aquesta ribera a Serbi, ja vaig di
no era gens recomanable. No hi ha camí, és cansadíssima, i tampoc
té cap interès, puix els estanys, que és lo únic bonic d'ella, ja es
dominen des de dalt. Val més arribar solament a l'estany Curiós, i
d'ell passar, pel coll Curiós de la serra Mitjana, coll que està tocant
a l'estany, al cercle de l'altra ribera, anant a caure sobre l'estany
Buixasa, que ha estat des d'on havem partit en aquest itinerari,

La volta que havem fet és la més indicada por conèixer lo més
interessant del massís del Montroig. No és gens cansada per un que
estigui avesat a excursions d'alta muntanya, i pot fer-se de sobres
en un dia. Sortint de Serbi ben de matí s'arriba al cercle d'estany,
a les vuit; al pic de Montroig a les onze; als estanys de la banda dir
Cardós; Lallavera i Buixets (després d'haver descansat una hora al
pic), a les dues; a l'estany Curiós a les tres; al cercle d'estanys altra
vegada, a les quatre; i a les sis ja es pot tornar a ésser a Serbi, po•
dent-se baixar, si es vol, aquell mateix dia a. Esterri d'Aneu.

No em cansaré de recomanar la visita d'aquest massís del Mont -
roig a tots els excursionistes que encaminin els seus passos cap a
l'alta vall del Noguera Pallaresa. A l'arribar al pla d'Esterri recar
din que allí, a la dreta, tenen una muntanya fàcil de pujar i que
guarda un sens fi de belleses en ses alteroses regions.

ANTONI BARRIE
(Acabarà.)
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La llegenda de Sant Jordi í la Llengua

DAMES I CAVALLERS :

OTS coneixem per experiencia i tolerem amb gust i accep-
tem amb un somriure benèvol les desviacions atrevides i
les noves aplicacions de símbols i les digressions fantàsti-
ques i hiperbòliques que ocorren sobretot en els pane-

gírics de les festes majors dels pobles. Quan al cim de l'ara resplen-
dent llumínica, la figura gentil del sant patró triomfa en esclats d'or
i de fláire i, difumades les últimes notes de la cobla ressonant a dalt
del chor, la veu del predicador s'esplaia solemne dirigint-se al poble
en festa i a les autoritats afilerades al presbiteri i als quatre capellans
de l'ofici, llavors nosaltres esdevenim insensiblement infants empor-
tats per un ambient de gloria, i escoltem submisos descripcions i gestes
i ponderacions ampuloses, sense intentar sisquera establir compa-
rances. Jo revisc cada any a la diada d'avui les sentors d'esperit
del poble; i posat a dirigir-vos la paraula, deixo volar també la fanta-
sía a llaor i gloria de l'estrenu i valerós cavaller Sant Jordi i, em per-
meto escoltar i reproduir dels meus adintres els nous símbols que veig
en la popular llegenda acordada al fet potent de la nostra llengua.

La llegenda lingüística de Sant Jordi compta també amb un drac,
que, com a representació de l'esperit del mal, adés apareix informat
en les subtilitats del temps, adés entortolliga les males avinenteses
geogràfiques, adés inspira els esdeveniments polítics, i sempre cundeix
i vibra i alena a tot arreu on la subtilitat d'esperit de la princesa, de
la llengua, encarna la seva actuació anímica.

El drac de la llegenda, en els primers segles de l'Edat mitjana, da-
vallant del Nord, havía cobrat ja el seu tribut temporal de donzelles.
Una multitut de dialéctes germànics i romànics que havíen nascut amb
vida pròspera per a elevar-se a la categoría d'idiomes nacionals (el
gòtic, el bavarès, el suau, el picard, el burgunyó, el franco- provençal)
jeien ja segats en flor en el camp de les ruïnes històriques per la mala
bava del monstre. Inclús nobles derivacions catalanes a Grecia, a
Sicilia, a Nàpols, seguiren la sort malaurada de les germanes d'origen,
i el terratrèmol era tal, que els poetes de l'altra banda de les mun-
tanyes, En Bernat d'Auriac, predeien ja la total desaparició de la
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familia. Però aquesta tenía una arrel més ferma. Els sacrificis
ocorreguts fins ara eren sacrificis de donzelles de servei, de dialectes
aventurers que havíen provat nova petja i nova sort en terres estra•
nyes. La terra ferma, seient definit i definitiu de la primera, havia
de restar intacta. I aquí la lluita, dames i cavallers! Lluita de segles,
durant els quals el monstre apocalíptic tingué de renunciar fins als
seus tributs ordinaris, que les llengües unificades adquiriren cohesió
i soportaren impàvides les majors escomeses.

Lluita de segles, sí; però no de condemna soporífera com Brunilda,
la Walkiria de les llegendes germàniques, cercada pels destins al servei
de Wotan. Lluita de segles, sí; però a la fi lluita, ço és, braó i vida,
Una vida que es mantenía pel rés i per l'oració, com la princesa
de la iconografía grega; perquè un rés, una oració constant, és i era
el parlar murmuriós del poble redosat a la llar i a les localitats de
muntanya.

Rés i oració és i era el parlar, la continuïtat de servir-se del
nostre verb immortal, que feia restar amb virior i flexibilitat fecundes
els centres motors dels cervells i les energíes innervadores dels mus•
eles, que feien brotar a flor de llavis, constantment, inexorablement,
la psicología romana de la raça. I com tota oració, l'oració catalana
de la princesa, de la llengua, aconseguí gracies i adeptes; i l'Oda ala
Patria, de l'Aribau, fou l'oferiment d'aquell rosari prolongat dels
segles; el Fluvioler del Ter, i el Gaiter del Llobregat i el Trovador de
Montserrat, i tants altres, inauguraren la tanda de parenostres als
sants patrons; el vigorós Sant Jordi, firam, firam!, de la Crònica
d'En Muntaner, fou tota la lletanía; i els Jocs florals, que encara per-
duren, iniciaren l'acció de gracies.

La princesa s'havía deslliurat. El drac havía estat vençut.
L'esperit de la raça, l'instint de la llengua, que no és, sortosament,
cap mecanisme que es pugui compondre i desfer a caprici, havía estat

el cavaller armat de punta en blanc que havía sortit a la seva defensa.
El drac jeia estirat i rabiós als afores com en la llegenda, cap a po-
nent, com ens en donen encara testimoni els seus darrers esbufecs de

l'any 1902 atacant l'ensenyament de la doctrina en català a les escoles,
i prenent forma en el deplorablement famós article Cataluña bilingüe

i en les darreres manifestacions de l'encelada Academia.
La princesa s'havía deslliurat. I en palpar-se i en regonèixer-se

veié que la seva blanca vesta ni tenía un sol esgarrip. Vele que•
tota la borrasca desencadenada pel monstre no havía fet altra cosa

que alterar una mica el caient dels plecs de la seva vestidura, i tot lo

més deixar-hi al damunt algún esquitx de bava. I els seus satèlid
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i els seus servidors s'afanyaren a l'obra per restablir-li la seva forma

pristina. I els gramàtics i els filòlegs, amb tacte arqueològic, sense

desdir, però, de la significació moderna, l'ajuden encara en la tasca de
purificació i allisament adequat de la seva indumentaria; que en quant

al cor, no hi ha fretura de metges, perquè les palpitacions són normals;

i en quant al cervell, no li manquen psiquiatres, perquè la continuïtat
del parlar, aquell rés que més amunt indicàvem, li ha servat clar i lúcid
i perfectament regulat l'exercici de tots els centres nerviosos.

Els seus dominis territorials són encara verges i li porten a fal-
dades les primicies dels seus horts i la flor dels productes de la llur
elaboració anímica per endiumenjar-se amb tots els joiells de festa.
I amb encant, veu la princesa que tots els accidents de la lluita
secular foren més soroll que nous; que precisament allí on l'embestida
era més de témer per la proximitat geogràfica de l'enemic, a Valencia,
precisament allí ni la senzilla arreplega de les vocals finals castellanes
havía fet esberla : allí precisament havíen oposat el cante, plore,
jugzue, una e tancada, potent i intensa abans que la o castellana. Pre-
cisament allí havíen germinat, amb la puresa i varietat de les flors
camperoles, una munió colorida i abigarrada de lleis fonètiques com
no s'havía constatat en cap llengua europea, una munió de lleis fonè-
tiques que serviren a la princesa d'enfilades de llentiqüeles per a
oferir de present a les donzelles dialectals de cambra; que, a més
d'això, s'havía espandit també una analogía morfològica de caient
poètic en assimilar una multitut de formes verbals a les paraules
amrmaneixire i floreixtre; que, en fi, amb la conservació infinita de mo-
dismes i lèxic arcaic, seguía Valencia encara fins el dia de la victoria,
conservant la modalitat sacra de l'Auzias-Marc i d'En Ruiz de Co-
rda donant-se les mans espiritualment, amb el castell encantat de les
illes, que també seguíen vivint la balada inclosa a l'Atlàntida.

I prou, dames i cavallers. Si, com reconta el Manual litúrgic,
ni les actes de Sant Jordi ni els himnes de la liturgia grega diuen pa-
raula del drac ni de la princesa per ell deslliurada, i tot plegat no és més
que una faula portada de l'Occident en l'època de les Creuades, i de-
guda a una interpretació excessivament material de la iconografía
grega; si tot això és veritat, senyors, creiern també que ens haurà
estat excusada la nostra interpretació circumstancial, més que més
quan encara nosaltres havem procurat d'espiritualitzar-la.

De totes maneres, és un fet positiu que així com Sant Esteve, el
protomàrtir, vetlla al peu del bressol de l'Infant Jesús, el nostre cava-
ller presta guardia al peu del sepulcre i apareix als fidels com el vale-
ro campió del Ressuscitat. I, ¿quin fet voleu més simbòlic, després
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de ço que havem dit, que el fet del nostre cavaller, valerós campió
del ressorgiment de la llengua? Avui, quan jo desfilava entre el
poble per les dependencies històriques del Palau de la Generalitat,
sota una pluja de roses i d'encens i de càntigues que emanaven de la
bella esglesieta gòtica, no podía substreure'm a aquesta idea; més que
més, pensant que és a la façana del bell casal on lluita esculturat el
gran màrtir, i que és el mateix casal el lloc on s'ha elaborat tota l'as•
censió gloriosa de l'idioma.

I posats a trobar símbols, constatem-ne un encara. Segons in.
terpretació de l'art catòlic, la princesa de la iconografía és Alexandra,
la muller de Dioclecià, convertida a la fe pel coratge del nostre màrtir
en confessar les seves creencies. ¿Per què no hem de veure o no podem
veure avui també, nosaltres, en aquesta figura de la princesa, una nova
Alexandra que, anant fins ara a remolc del monstre, s'ha sentit coni.
moguda de la valentía catalana en confessar el seu esperit i en defen-
sar la seva conciencia racial i lingüística? ¿Què són, sinó, totes
aquestes manifestacions que ens arriben del nord de la Iberia decrè
pita? ¿Què són, sinó una conversió palesa i franca, totes aquestes
noves que llegim de l'Alexandra-Vasconia?

Sí, dames i cavallers : El drac ha estat abatut per l'esperit ca•
vallerós del nostre poble, i, com acabo d'indicar, ho serà també en
la seva escomesa contra el geni de la raça vasca, espiritualment li•
gada amb la nostra. La victoria serà guanyada.

I el monstre anirà tombant el món doblement assedegat de tribut
per refer-se dels que li han mancat durant cinc segles, tot esperant que
torni a tocar el torn, en les noves generacions, a la nostra princesa,
Però, llavors, aquesta ja tindrà filiada, i l'exèrcit serà nombrós i els
braços formidables, i al primer embat delluita, a la primera bocanada,
els punys s'enfonsaràn a la gorja de la fera i la deixaràn al siti,

Al siti escabrós d'una nota breu i despectiva de la Historia.

P. BARNILS
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L'Oracíonaíre popular

(Conlinaiació)

ORACIÓ PER ABANS DE PENDRE LA COMUNIÓ, AIXÍ QUE S'HI VA

Avui me n'hi confessat
al ministre confessor,
si cap pecat m'hi deixat
em confesso amb vós, Senyor,
que és un Déu de Veritat.
Mare de benignitat,
Mare d'un Verbo divino,
yo me voy per un camino
a pendre la comunión. 	

( Olesa.)

ORACIÓ A MANERA D'ACTE DE CONTRICIÓ

Dulcíssim Jesús de la meva ànima,
perdó vos vinc a demanar
de mes culpes i errôs
que hi comès contra de Vós.
Despulleu-me de tots vicis,
no em doneu semblants silicis;
de l'hora ençà que só nat,
em confesso el meu pecat:
no só amat
ni complert els manaments,
el món em té falagat
de gales i passatemps.
Com més hi anat creixent
menos ho só respectat;
com jo me'n respectaré,
me'n veuré el sol a la posta.
Bon Jesús, la cara vostra;
Bon Jesús, deu-me la mà,
que sense la vostra ajuda

21
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no em puc tenir ni salva!
Quan jo estaré ajonoiat
per a rebre el vostre Cos,
bon Jesús, doneu-me a creure
qui sou vós i qui só jo!
Jo soc un trist pecado,
així ho diu la festa a l'obra
dintre una capsa tan pobre
i tresor tan preciós;
a dintre d'aquella capsa tan pobre
tingueu-hi el meu esperit,
vestint-lo de blanca roba,
guardeu-me del desenemic
i del dimoni.

Es canta repetint lo anterior. A la guerra dels set anys
cantava molt.

PER A OFERIR LA COMUNIÓ

Pare etern, Fill de Déu viu,
Esperit Sant, Verge Santíssima,
jo us oferesc aquesta comunió
amb les ànimes del Purgatori,
lo qual dec pregar
per raó de pietat,
justicia i caritat;
vulgueu aconsolar
amb vostra amable presencia
i amb la gloria del Cel.

(Continuarà.)
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Crònica del Centre

MAIG DE I917

EXCURSIONS I VISITES

SECCió D'ARQUITECTURA. — Dia 2. Visita a la fàbrica de ciment de Vall

-carca (Garraf).
Dia 4. Visita a les obres del Port de Barcelona.

Dia II. Visita a casa el Sr. Milà, del Passeig de Gracia, obra de 1'arqui-

tecte Antón Gaudí.
Dia 16. Visita a la fundició de ferro del Sr. Girona.

SEccló DE FOTOGRAríA. — Dia 6. Excursió d'un dia a Santa Coloma i

Sant Martí de Centelles, Sant Miquel Sesperxes, Serra de Bertí, Grau de Mont
-many i pels Sots Feréstecs fins a Figaró.

Dia 20. Excursió d'un dia a Vich, Sant Martí de Riudeperes, Sant Julià
de Vilatorta, Vilalleons, Puiglagulla, Santa Eugenia de Berga i retorn a Vich.

Dies 27 i 28. Excursió de dos dies a Palafrugell, Far de Sant Sebastià,
Llafranc, Calella i Bagur, on començà una excursió marítima fins a Palamós.

SECCIÓ D'ENGINYERÍA. — Dia no. Excursió a la fàbrica de portlands,
ciments i cals hidràulica de Vallcarca (Garraf).

CONFERENCIES

Dia 4 . El Dr. D. F. Xavier Parés continuà la ressenya de l'Excursió per
Aragó, les dues Castelles, regne de Lleó, Asturies i Galicia.

Dia si. El propi senyor, continuant la ressenya anterior, tractà d'Oviedo,
Covadonga, Gijón, Lugo i La Coruña.

Dia 18. Acabà el Dr. Parés i Bartra la ressenya del seu viatge, amb la
visita de les importants ciutats d'E1 Ferrol i Santiago de Compostela.

Dia 25. El Sr. D. Cèsar A. Torras donà una conferencia sobre el tema:
Factible establiment de llocs de refugi o d'alberc per a l'excursionista en determi-
nades muntanyes de Catalunya.

CONVERSES D'ARQUEOLOGfA CRISTIANA

El Sr. D. Pelegrí Casades i Gramatxes donà, en els dies 7, 14, 2I i 28 del
present mes, les converses del seu curs d'Arqueología Cristiana, en les que
tractà dels següents temes :

Continuació de l'estudi de les pintures murals. — Les arts menors en els
Segles tv al vi, — Ivoris consulars i litúrgics. — La càtedra bisbal de Maximi1i ,
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a Ràvena. — Obres de talla. — Les portes de Santa Sabina, a Roma.–¡
miniatures deis manuscrits. — L'orfebrería. — Tapes d'Evangelaris,

SECCIÓ DE GEOLOGÍA I GEOGRAFÍA FÍSIQUES 1

El Rvnd. Dr. Mariàn Faura i Sans continuà son curs de geología dinámica
Catalunya, donant les següents conferencies :

Dia i. Volcanismo i terratrèmols.
Després d'aquesta conferencia, el Sr. D. Josep M. Soler i Carreras dofí

compte d'una excursió a Montserrat.
Dia 8. Mineralogenesía i classificació de minerals. — Petrografía i fíat.

ficació de les roques.
Dia 15. Acabà aquest curs de conferencies de Geología dinàmica de Ca•

talunya, tractant de 1'Estratigrafía i Geotectònica. — L'-endodinamometamoo-
fisme en les modificacions rocoses.

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFÍES I

El dia io, a les den de la nit, tingué lloc l'acte d'obertura d'una exposiáó
de fotografíes verament artístiques i notables per son procediment, de'
gudes al soci de la Secció de Fotografía D. Carles Fargas, les quals li valgueren
caluroses felicitacions de la nutridíssima concurrencia que assistí a l'acte, 1
guidament d'inaugurada la dita exposició es donà una sessió de projeccions di
diapositius del mateix autor.

SECCIÓ DE FOTOGRAFÍA 1

En el mes de maig de 1915 la Secció de Fotografía organitzà per primera
volta en la nostra terra una exhibició pública de fotografíes deis colors original

dels seus socis, les pulcríssimes obres deis quals produiren en aquella data grao
entusiasme i espontanies alabances de la nombrosíssima concurrencia que
s'aplegà en el Saló d'Actes del CENTRE.

El record de l'èxit assolit en tan memorable diada s'ha reproduït aquest
any amb la celebració de la segona sessió de projeccions d'autocromoslea•
litzada el dia 24.

Mes aquesta volta no ha estat solament la demostració del meravellóspOG

cediment policromat, ni la seva interpretació artística que tan perfectament

cultiven els seus socis, sinó que ha vingut avalorat per grans ensenyament;

científics, als quals s'ha sotmès la prova.
L'estudi microgràfic de les roques a la llum polaritzada magistralmee:

tractat pel Dr. Mariàn Faura i Sans en els seus pacientíssims estudis del lz-

boratori de Geología de l'Escola Superior d'Agricultura, produirenplaquesd°
color tan educatives i tan belles, que sois el que era patrimoni deis devots de'•

tudis al microscopi podrà ésser per tal procediment admirat sense fatiga pr

multituts profanes.
A més del seu principalíssim fons científic, tenen, com totes les coses de

la Naturalesa, una bellesa infinita, i en aquest micromon desconegut peto
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majoría, hi existeixen abigarraments de color i de formes, com la imaginació

pictòrica no havía somniat.

L'il •lustrat geòleg explicà a l'auditori, amb la senzillesa i sapiencia que el
distingeixen, els treballs preliminars i les experimentacions fetes que tan bons

i definitius fruits han donat.

En res desmeresqué la festa en la part corresponent a reproducció dels paï-

satges i figures que preludià l'exhibició científica.

En nom del CENTRE i de la Secció de Fotografía, el Sr. D. Carles Fargas

s'encarregà d'oferir al selectíssim auditori la vetllada, recordant els antecedents

que conduiren a celebrar-la, els obstacles insuperables que ha produït l'espasme

internacional per a la fabricació de les plaques autocromes, i presentant, final-

ment, les envejables qualitats dels seus consocis, que amb tant encert laboren

en la moderna conquesta fotogràfica.
I durant més d'una hora desfilaren per la pantalla de projecció brillants

quadros de color de païsatge, jardins, monuments, etc., els autors dels guals,
Srs. Francesc Blasi, Carles Fargas Bonell, Dr. Mariàn Faura, Enric Mallat,

joàn Massó, Joàn Novell, Dr. Francisco X. Parés, Gaspar Sala, Víctor Serra
i Guillem Trüniger, reberen a l'acabar l'expressiu homenatge d'inacabables
aplaudiments.

Satisfet pot considerar-se el CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA de
la seva obra, i especialment la Secció de Fotografía, la davantera de la qual
és ben manifesta en totes les iniciatives.

DONATIUS PER A LA BIBLIOTECA

De D. Josep Bartomeu Granell, Sucinta exposición del porvenir de las in-
dustrias electroquímicas y electrometalúrgicas en España, especialmente en Ca-
taluña. — De D. Francisco Montsalvatje i Fossas, Vallfogona. — De D. Emili
Vallés, Apología de la Llengua Catalana. — De P Observatorio Central Meteoro-
lógico el tom I de son Anuari, amb el suplement a aquest tom; el tom II del
mateix Anuari; i els Resumen de las observaciones meteorológicas dels anys 1910,
1911, 1952, 1913 i 1914.

Noves
CONVITS. — Ha estat convidat el CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

ala tercera festa anual que celebrà l'Institut d'Estudis Catalans.
També ho ha estat pel Col • legi Notarial d'aquesta ciutat a la festa reli-

giosa que, dedicada a son patró Sant John Evangelista, celebrà el dia ro a 1'es-
glesia de la Mare de Déu de Pompeya. Hi assistí en representació del CENTRE.
D • Feliu Duràn i Cañameras.

Pel Consistori dels Jocs florals a la festa d'enguany.
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Pel,Comitè organitzador de l'Homenatge a l'Excm. Sr. Marquès d'Olèrdola,
per a assistir en aquell acte.

Del propi modo el Centre Autonomista de Dependents del Comerç f de la
Industria convidà també al CENTRE a les festes que celebrà amb motiu delses
catorzè aniversari de sa fundació.

I per últim, per la Comissió executiva per a la col • locació d'una làpida ala
casa on morí en Joàn Maragall, el dia 3 del corrent, delegant -se a la presidencia.

NOVES JUNTES DIRECTIVES. — S'han ofert al CENTRE la nova Junta di•
rectiva del Club Alpino Español de Madrid, i del Centre Català de Mèjie.

NOVA JUNTA DE SECCIÓ. — Ha quedat constituïda la nova Junta de la
Secció d'Enginyería en la següent forma :

President, D. Pere Rius i Matas; Vice-president, D. Antoni Ferràn; Secrelarl•

Tresorer, D. Josep Capmany; Vice-secretari, D. Emili Echevarría; Vocals,
D. Joàn Sitjes, D. Joaquim Matas, D. Josep Mañas.

OFERIMENTS. — Amb motiu d'un ofici de felicitació que dirigí el Cusma
al Sr. D. Ramón de Viala, Baró d'Almenar, per a la restauració del Castell de
Piera, ha contestat atentament oferint -lo a tots els socis del CENTRE que vol.
guin visitar-lo. Per tal motiu, el CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA ï
resta altament agraït.

També amb motiu d'haver sortit elegit Diputat provincial pel districtede

Terrassa D. Domènec Palet i Barba, president del Centre Excursionista d'aquella

ciutat, s'ha avenÇat a oferir-se al nostre CENTRE en tot allò que li pugui ésser

d'interès. Com a l'anterior, se li oficià del mateix modo, agraint-li el bon zel

que ha demostrat sempre per a la nostra entitat.
El conegut folk-lorista D. Valer¡ Serra i Boldú ha tingut l'atenció de re•

metre trenta exemplars del seu interessant calendari folk-lògic d'Urgell perquè

pugui ésser venut a meitat de preu entre els socis del CENTRE que el sol•licitin.

Com que el nombre és reduït, s'avisa als socis que el vulguin adquirir el de•

manin tot seguit al Conserge del CENTRE que els hi serà entregat.

NOVA ENTITAT EXCURSIONISTA. — Un nou Centre Excursionista s'ha fun-

dat a la barriada de Sant Martí de Provensals. S'anomena Cultura, i ha estat

un dels seus primers acords oferir -se al nostre CENTRE com a capdavanter de

l'excursionisme català. Li desitgem molts anys de vida i prosperitat.

CoxcEssló. — La companyía Sociedad Anónima El Tibidabo ha concedit

a tots els socis del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA els següents preus

de rebaixa en el tren funicular, mitjançant la presentació del carnet d'identitat:

O'5o ptes. anada i tornada, tenint d'ésser la pujada abans de les deu del mati

i la baixada per tot el dia; Ço que es posa en coneixement de tots els nostres col'

socis que hagin o vulguin utilitzar-lo.
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Cprrvt. — Amb motiu dhaver establert el canvi amb el nostre BUTLLETÍ
l'Observatorio Central Meteorológico de Madrid, no tant sols remet puntual-

ment sa publicació, sinó que ens ha remès també totes les seves publicacions no

agotades.

CAMí A ULL DE TER. — S'estàn fent gestions, amb probabilitat d`èxit,

prop de la Mancomunitat de Catalunya, per a la construcció d'un camí que des

del Dalló porti fins a Coma de Vaca a travers de les Gorges del Freser. Aquest

nou camí, no sols escursarà la distancia, sinó que donarà a conèixer a l'excursio-

nista unes de les gorges més pintoresques del nostre Pireneu, avui totalment des-

conegudes per ésser intransitables.

Nous CARTELLS DE PROPAGANDA. — S'ha encarregat a D. Lluís Girona

Cuyàs dibuixi uns nous cartells de propaganda del Xalet-refugi d°Ull de Ter,

així com també sestàn confeccionant alguns itineraris d'aquelles muntanyes
per ésser repartits a tots els socis que vulguin fer excursions per aquells tan for-
sosos llocs.

Panas DE TRAGINERS. — Sha oficiat als Ajuntaments de Ribes, Queralps i
Camprodón suplicant-los que gestionin tarifes de preus fixos dels traginers,
pels excursionistes que vulguin utilitzar llurs serveis per a anar a Ull de Ter.

PETICIÓ. — S'ha demanat a la Junta autónoma de Ciencies Natural s
concedeixi l'entrada gratis als seus Museus a tots els nostres socis que pre-
sentin el carnet d'identitat.

NOVES DADES CIENTÍFIQUES. — La Secció de Geología ha fet imprimir
unes fulles perquè els encarregats dels xalets d'Ull de Ter i la Renclusa puguin
anotar diariament les dades meteorològiques i remetre-les al CENTRE per a son
estudi.

VISTES DE MONTSERRAT. — S'ha encarregat al soci Sr. Zercovicht una
collecció de projeccions de Montserrat per a l'arxiu del CENTRE.

ELS NOSTRES XALETS- REFUGIS. — El dia I• r del vinent mes de juliol
s'obrirà per a tots els excursionistes el Xalet-refugi de La Renclusa. Des
d'aquella data els arrendataris els donaràn aculliment amb les bones condi-
elons de Pany passat, tenint en compte que les obres interiors poden donar-se
enguany per acabades. La rebaixa per les dormides als socis del CENTRE
continúen les usuals.

La inauguració de la temporada del Xalet-refugi d'Ull de Ter, tindrà
Iloc, com de costum, el dia 15 de juliol. Els nostres consocis el trobaràn en-
guany força reformat, havent-s'hi fet diverses millores. Estàn a punt de
Surtir un cartell, un fullet-itinerari de propaganda i una serie de postals en
fototipia , tot editat pel CENTRE.
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Estació meteorològica de Víe11a (Val! d'Aràn)1

RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE MAIG DE 19111

TEMPERATURES A L'OMBRA	 PRESSIONS BAROMÈTRIQLTS 1

MITGES MENSUALS

8 matí	 4 tarda

13°56	 15°29

Oscil • lació ex-

DIITGES MENSUALS

.RIMA ABSOLUTA MÍNIMA ABSOLUTA A 60 1 A LA G5AVETAT NORBI

en 24 hores	 en 24 hores
8 matí	 1	 tarda

30° (dia 26)	 4° (dia 2)	 678.08 mm.	 677.45 mm.

A 00 I AL NIVEL!. DE LA 005

trema	 men- 759.67 mm.	 758.5101.sual.	 .	 .	 .	 260
Variació màxi-

MITGES MENSUALS
Màxima (dia 24t	 , 766,8mm.

ma diurna Mínima (dia14)	 .74g,41
(dia 24)	 .	 .	 20° 19082 — 7°8 Oscil•iació extrema	 7,4

HUMITAT RELATIVA PLUVIOMETRÍA

MITGES MENSUALS 8 matí 4 tarda
Total d'aigua caiguda en el mes. t35'g ma
Dia de major caiguda (dia 28) .	 . 425	 a

Termòmetre sec	 .	 .	 . 1 3°56 15°z5 Intensitat per dia de pluja i neu	 .	 855 a
Termòmetre moll	 . to°38 12°27 Vent dominant en els dies de pluja:
Humitat (percentatge) 64.3 68.2 Calma al matí, amb NE, a la
Dies de saturació. — — tarda.

VENT

DtRECC]ó	 1 8 matí	 4 tarda II	 VELOCIT.ST EN 24 BOGES

Calma.	 . 18 6
NE..	 .	 . 5 t 4
E.	 .	 .	 . — 2

SE..	 .	 . 4 2

S.	 .	 .
•

3 6
SW.	 . 1 —
NW.	 .	 .	 .	 . — t

Mitja mensual diaria . . . . . . 48.801.

Máxima absoluta (día t4). . . . . 15o.toL

Recorregut total en el mes . . . . i,513.s5L

ESTAT DEL CEL

mes 8 mati 4 tarda mes DE NÚVOLS NUVOLOSITAT

Serens 3 o Pluja.	 .	 .	 16 CLASSE 8m. 4 t. MUG esaaNi eau

Boira	 .	 .	 .	 5 Cirrus	 .1 3 8l05 tí 400d1Nuvolosos. 9 t4 Nimbus . 1	 3
Stratus	 .1 2

Coberts .	 . tg 17 Cumulus 1 1	 6 8.06 8,38

Arc de Sant Martí en el dia 26. — Tronades en cío dies 7, 15, 25 i 27, amb temptem
en aquest últim dia.

Les anotacions diaries han estat preses per ['H.° Pablo i revisades pel DR.FAURA]

El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 1 la Direcció del BUTLLETÍ delia

íntegra als respectius autors la responsabilitat dels treballs firmats.

Barcelona. — Tip. «L'Avenç» : Rambla de Catalunya, 24. — Telefon A. 5,
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