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Butlletí
del

Centre Excursionista de Catalunya

Una exposició de plans de Barcelona lr

Idea de la metexa ab relació
al avenç de nostra Ciutat

A molt be lo Centre Excursionista de Catalunya inseguint
lloables tradicions de la sua gloriosa existencia, de prestar
la atenció que's mereix a la Exposició de Plans de Barce-

lona realisada per l'Ajuntament al Palau de Belles Arts. Puix si
no fossin alguns breus articles periodístichs ), aquest notable fet
pasaría en la vida de la gran Ciutat, dexant poch rastre.

Se fá imprescindible per Barcelona, la tasca d'arreplegar d'açí
y d'allí, tot lo que ha integrat son gloriós passat histórich. Y mes
encara: tot lo que avuy vá fentse a utilitat pública, deuría coleccio-
narse ab gran cura o inventariar gráficament, com ara se sol dir.
Los uniformes deis guardies municipals, serenos, bombers y altres
empleats del colnú, les plaques rotuladores de les vies urbanes,
models de fonts vulgars, fanals, desde los antichs d'oli als actuals
eléctrichs, sellos d'impost municipal, fulles impreses per aplicar a
tots los serveys, en una paraula, qualsevulla obgectes que's fassin
ab una mira administrativa, deurían recullirse per formarne colec-

( T ) En el present treball s'ha respectat la ortografia de l'Academ,a de Buenas Letras de Barce-
lona.—N. DE LAR.

(S ) Recordém les tres articles següents: Joseph Danés y Torras, Exposición de Planos de la ciu-
dad de Barcelona, publicat en Diario de Barcelona del 26 Març 1 920, pI. 2131; Bonaventura Basse-
goda, Exposición de planos de Barcelona, publicat en La Vanguardia del a6 Març 2 9 20; F. Carreras
y Candí, La ex/rosicidu de flams de Barcelona y algunas de sus enseñan ias, publicat en Las Noticias
del 8 Abril 1920.
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cions especials. Puix en tot hi ha integrada bona part de la sua
vida historich-social, y per petita que 'siga y per insignificant que
al present pogués semblarnos, ha de tenir forsosament en lo per-
vindre efectiva importancia.

Elogis mereix la orientació que s'ha començat a donar en lo
seu arxiu, desde lo passat any de 1918, d'arreplegar tots los arti-
cles de periódichs, opúsculs y publicacions que tracten de Bar-
celona, catalogantlos en la Oficina de Publicacions Històriques.
Com també devém elogiarne, que hagi vingut avuy a donarnos una
mostra pública d'una part principal de lo que posseeix en plans
topografichs de Barcelona afectant al avenç de la Ciutat y a alguns
dels seus serveys urbans, ço es, de parchs y cementiris, en la ex•
posició que ha format al Palau de Belles Arts, l'Ajuntament de
Barcelona, de tots los plans que existían en diferents dependen.
cies del Municipi.

Al traduir nosaltres del castellá la paraula plano, preferím escur-
sarla fentne plan que allargarla y convertirla en planol. Rahons
per axó: dogues molt convincents. Es la primera, la estructura
de la llengua catalana, ab tendencia constant a les formes mono-
silábiques. Vehem que las veus mano, solo, vino, cuarto, sano,
cielo, etc., son per nosaltres má, sol, ví, quart, sá, cel, etc., y en la
toponimia, paraules galaiques y catalanes que responen a idees
iguals, donen quasi sempre una sílaba menys a Catalunya que a
Galicia: Vigo, Lugo, Orense o Auriense, ./Wcndoñedo, los Carallo-
nes, etc., son aquí Vich, Lluch, Oreix o Aureix (Valldoreix), Ca-
ralls, etc.

La segona, que, escrivint plán res innovém y seguím la pauta
já establerta, en un dels plans barcelonins que figuravan en la Ex-
posició que estudiém, pertanyent al 1740 y ahont s'escriu plan W.
Certament que, en lo segle XVII també hi apar empleada en catalá
les paraules planta y trassa, exa derrera tal vegada la mes usada
de totes. Pró en lloch, absolutament en lloch, hi ha precedent de
que s'emplées la de planol. Y no podía esser d'altre manera,
donada la invencible resistencia del catalá a carregar l'accentuació
en la primera sílaba. Axís la toponimia 'ns ho ensenyará arreu
en Planóles, Caról, Manól y dintre lo llenguatge usual en fasól,
fajól, paról, bresól, bartról, consól, etc.

( 1 ) Una de les copies d'aquest plan lo publicárem en colors (Ciulal de Barcelona, pl. -774).
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No hi ha dubte que la exposició de plans que s'ha fet del 15 al
3o de Març en lo palau de Belles Arts, representa la mostra
gráfica mes evident del progrés de Barcelona, en ses etapes mes
assenyalades o siga desde lo segle xvi, fins a nostres dies. Be
podem dir que's desarrolla a la vista nostra, una valiosa represen-
tació del seu avenç, singularment dintre lo segle xix.

SALA PRIMERA.-EPOCA ANTERIOR AL ENSANXE

Nostra Ciutat restá bon trós aturada a partir del segle xv.

Per un sarcasme de la sort començá a sortir del seu estancament
arxi-secular ab la vinguda dels Borbons precisament quan ha per-
dut les sues llibertats polítiques. S'alçá una mica d'exa postra.
ció regnant Carles I. Pro a les derreries del segle XVI y durant
tot lo segle XVII les calamitats hi son continuades tan en nostra
urbe, com per tot lo Principat. No tenim d'esforçarnos en demos-
trar-ho. Proves n'aparexerán per tot arreu si les volem examinar.
Dintre de la metexa exposició actual de plans de Barcelona, també
ne surgirán per poch que tingám intenció d'aprofitarles ab tal
obgecte. Bastará analisar la Sala I. a de la Exposició, que ès sens
dubte la que te un interes mes general. Actes de guerra significan,
tota la munió de plans de Barcelona, en sa major part publicats
en obres franceses, holandeses, alamanyes, austriaques y fins en
alguna italiana, los quals finexen a mitjans del segle XIX.

Lo mes antich plan dels aquí exposats, pertany a la primera
meytat del segle XVI, sens dubte correspon al regnat de Carles I,
y aquest já te un caracter poliorcétich. Pretenían llavors enfortir
la Ciutat y quan per lograr-ho, se parlava de dotar a les sues sen-
zilles muralles, de baluarts avançats, segons la corrent llavors ini-
ciada, l'autor del plan que figura a la Exposició, proposa una
solució ben diferent: la d'enfortirla mitjançant canals marítims se-
guint la part exterior de la muralla y que ademes s'aprofitessin

'per carregar y descarregar les galeres. Y per la part de Mont
-juhich, se pretenía fer avançar en nostre port una escollera que

s'adelantés cap a la llanterna, estrenyent la sua boca de manera
que's pogués tancar facilment ab cadenes. No trovant l'autor del
plan la forma d'indicar d'una manera gráfica, que la escollera
senyalada era sols un progecte, hi escrigué al peu, «esto se a de
fabricar dentro de la mar».
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Crida l'atenció en aquest plan, l'enunciat que porta, ço es: El
Mandrache, Mary tierra. Per la part de terra arriba fins mes enllá
del portal de Sant Antoni y en la seguent explicació trovarém que
volía dir mandratxe. «El mandratxe siguiendo asta la puerta de
san pablo: ay lugar para C galeras y exmersitando pueden reser
asta la puerta de san antonio y volviendo de san antonio ahondir
el fosso al livel de ondo del otro con lo que oy es anxo el fosso, se
podrá con una galera salir tras otra asta el baluarte de levante y
la tierra fuerte que no es arenosa salvo asta la punta de monjuy-
que a la mar y de la puerta de san daniel a la mar, que es arenosa,
por donde sería la Ciudad mas sana y fuerte y sin aser mas baluar-
tes ser tan fuerte como se ve ? y ser sin los baluartes disen son
menester». Lo plan te'l mal d'esser copia de copia y los que ho
copiaren poch comprenían lo que tenían devant, resultantne parau-
les indescifrables y frases que no s'entenen gens.

En altre dibuix del mur que debía seguir al llarch del progec-
tat canal marítim, se llegeix: «Esta planta es lo anxo de la paret
del mandratxe, que son III canas».

Evidentment se tractava d'obtenir una especie de port inte-
rior com existexen en los Paises Baxos, quals terres no oblidem
que pertanyían també al nostre Monarca. Veges les pintures de
Snayers en lo Museu del Prado (Madrid), reproduhint poblacions
flandeses ( I ) assitiades en lo segle xvii (Sant Venant, Iprès, Gra

-velinga y altres), y se tindrá idea de lo que eran aquestes muralles
en dites ciutats, quasi sempre voltades d'aygua.

Inseguint l'ordre cronológich dels plans recullits, mereix ocu-
par lo segon lloch en aquesta relació, la coneguda vista de Barce-
lona que publicá Abraham Ortellius en l'avençadíssim atles uni-
versal editat en 1570 y que despres se reproduheix en gran
manera, puix los editors de mapes que van aparexent en anys sub-
següents, l'han anat reproduhint mes o menys amagadament, trac-
tant de desfigurarlo, en no poques edicions.

Tres d'aquestes copies, saltavan a la vista del observador, en
aquesta metexa primera sala: una d'elles, que no portava data,
sigué editada per P. Van der Berge; altre segona, ahont se llegía
l'any 1624, estava sense nom d'autor ni d'editor, titulantse: In

(1) Flandfs, en bon catalá vol dir lo que es originari de Flandes; mentres que fannench derivat
de fama significa lo color escarlata.
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fcea'era qucedam nostrorum temporum, Barcellona in Hispania; y
en tercer lloch també ve copiada la lámina del 1570, per 1'holan-
dés Joar, Jansonius en 1642 en la Nova Hispaniœ Descriptiu.

Desgraciadament per Barcelona, havém de convenir, que, repro-
duhint a Ortellius durant eix segle Xvli, poch se faltava a la fide-
litat topográfica, puix tot hi continuava a Barcelona de la metexa
manera: les hortes dominavan en la porció de Ciutat coneguda per
¿'Arrabal, o siga de la Rambla a Sant Pau y a Sant Antoni,
ahont no s'obría cap nou carrer. Tant sols la linia exterior de les
muralles, s'havía modificat en alguns angles, degut a la cons

-trucció de les noves defenses militars, inseguint los avenços de la
poliorcética.

Dintre lo segle xviI y sobre tot en 1'espay de setanta anys qui
vá del 1640 al 1714, abundan a desdir los plans y les vistes gene-
nerals de Barcelona. Al examinarlos d'una manera global, no's
podrá escapar que s'hi senyalan quasi sempre, campaments, atrin-
xeraments, fortificacions, esquadres, disposició de tropes, etc., de-
notant d'una manera palesa, haverse fet ab ocasió d'operacions
militars. Y no sols axó, sino que n'hi han de grans, de petits, al-
çats en lo mateix lloch, convencionals y en diferents llenguatges,
catalans, castellans, francesos, alemanys y flandesos.

Un dels plans, d'autor francés, signat en 1652, detalla la acció
tinguda darreraMontjuhich, a Can Tunis, referint que hi resultá ferit
lo general La Motte; del cim de Sant Pere Martir (antich mont
d'Orsa)) ne diu que lo propri La Motte hi construhí una fortificació;
com també que al montar bateries derrera Montjuhich, en una d'elles
hi baxaren ab cordes un canó, de dalt de] castell. En lo propri
plan, ademés de la ciutat de Barcelona, s'hi situa, en escala mes
petita, les poblacions del llarch de la costa fins a Roses y los Pyri-
neus. Pertany al renomat Beaulieu, enginyer y geograf del Rey,
un dels homes qui enes trevallá en planimetría a Catalunya, durant
lo govern francés del 1641 al 1652. No solsament nos ha dexat
vistes, ¡napes y plans de llochs molt apreciables, si que també
alguns d'importancia histórica y poliorcética, describint gráfica-
ment accions militars, y assenyalant la disposició que ocupavan
uns y altres combatents.

Entre los molts trevalls d'enginyers francesos recullits en la
manifestació de plans del 1920, s'hi notan diverses copies d'En
Beaulieu mes o menys mistificades y no pochs que venen a ferse



n8	 CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

durant la invasió francesa del 1697, que acabá ab lo setge y ocu-
pació de nostra Ciutat. Pertanyen a aquesta época, lo molt nota.
ble plan de Ferdinando Alfonso, alçat al sitiar a Barcelona lo Duch
de Vendome, y altre del enginyer De Fer. Quant la enginyería
francesa trevallá de valent, sigué al efectuarse les operacions mili-
tars franco-hispaniques contra Barcelona, en 17o6 y 1714. Particu-
laritat digna de nota, en los d'eixa derrera temporada, es trovarne
molts en llengua francesa editats a Holanda, com un d'Amsterdam
del 1706 d'En Nicolau Visscher; altre de La Haya d'Anna Beeck,
etcétera, No podem obmetre consignarhi, un curiós plan francés,
sense nom d'autor ni d'editor, que duya al centre la efigie del Ar-

iduch5y la llegenda CarolzzsIII RezHispanice y portava l'expressiu
rétul Barcelone Vi/le capitale de la Princibauté de Catalogue.

Encara, passat l'any 1714, s'edita a França algun qu'altre plan
de Barcelona. Prenem-hi nota del que signá Charles -lean de
Griinsport Noble Alesien fecit l'an 1729.

L'enginyería alemanya també actuava en nostra Ciutat, demos-
trantho en exa Exposició, prescindint dels trevalls holandesos, y
de molts que no duyan signatura, per esser copies d'altres o fets
convencionalment, los dels autors o editors, Joseph Friderick Leo-
pold, L. P. Wolffs, Mathei Scutteri, Joh. Stridbeck d'Aupsburg,
P. Sluyter, etc. Y també mes enllá del 1714 se continúa editantse
plans barcelonins a Alemanya, com un de molt interessant fet a
Viena en la imprenta de - zean Van Che/en... Año de 1718.

La causa d'existir, de totes les guerres barcelonines, tantes
publicacions, es molt senzilla: los principals monarques venen a
ventilar llurs querelles al entorn de nostres muralles, y es la época
en que comença la nova poliorcética iniciada fora d'Espanya,
que s'aprofita de les operacions militars aquí realisades, per ferhi
llurs práctiques, estudis y novelles aplicacions. Tot lo mes florit
que hi ha en la nova ciencia qu'es forma, barrejant la enginyería ab
la geografía topográfica hi pren par. Aparentment podrá arrivar
a semblar com si hi rivalisessin los d'una nació ab los d'altre, en
les publicacions d'aquestes noves practiques. Solsament los espa-
nyols s'hi veuen poch o gens: non tenía d'enginyers Espanya; lo
general Prosper de Verboom, los formá durant lo segle següent, des.
prés que sorprengué a nostra Península ab la famosa construcció
militar de la Ciutadela, saobra personal, que procurá esdevingués
la derrera paraula en la especialitat.
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Una metexa colecció de lámines ha servit per ilustrar a Ju-
gues diferentes obres d'enginyería militar. Tenían per obgecte,
com diu la que dú la inscripció en francés solsament (puix la sego

-na la té en francés y en alemany), la representació de les accions
mes notables del setge d'una plaça militar (Representacions des
accions les plus considerables du siége a'una Place). Es inutil dir
que aquesta plaça que allí's presenta a la pública ensenyança, es
la de Barcelona, perfectament estereotipada ab Montjuhich y ses
banderes de senyals, que tant cridaren la atenció de Carles I en
1 537, al arquer real Enrich Cook en 158o, y mes endevant al Rec-
tor de Vallfogona (1) ab lo port y la característica llanterna y ab
la situació general de la Ciutat marítima al mitj d'un plá.

Barcelona es la població de les guerres per los estrangers, du
-rant tot lo segle xvii y començament del XVIII. La situació gene-

ral de Catalunya es análoga a la de Barcelona, ço es, d'empobri-
ment general. Puix es prou sapigut que les tropes, axís les ami-
gues com les contraries, senyalen son passatge, ab extorsions de
tota mena, sembrant la miseria. Y Espanya visqué durant los
segles XVI y XVII en un estat quasi seguit de guerra ab França, de
la que'n patía sempre nostre Principat. Per si axó fós poch, som
nosaltres metexos los que també nos perdém ab divisions políti-
ques, en les que hi prenen part elements seglars y eclesiastichs.
Lluytes que si es cert nos donan renom de poble aguerrit y pun-
donorós, també ho es que paralisan la vida agrícola, ab la práctica
de mantenir sempre partides arnades que portan la ruina a uns y
altres: los nyerros als cadells y viceversa. Prou cerquen les auto-
ritats, encarrilar tant pervers estat social, fundant la Unió o soma-
tent permanent, que poch fruyt dona puix lo que's lograva d'una
banda, altres ho desfeyan del altra. Prou los Virreys, observant
la protecció que'ls bandolers rebíen en molts castells, los volen fer
derrocar. En castells, en monestirs y fins en viles fortificades,
está provat que s'hi recaptavan los bandolejants de la metexa
fracció política. Pró quan axó disposava lo Virrey, s'alsavan com
un sol home tots los diputats dientse defensors de les Constitu-
cions de Catalunya y ab sobres de fonament legal, feyan tornar
enrera la disposició del Virrey. ¿Era tot amor a la terra o hi havía

(1) Veges nostre article titulat La archisecular lelrgrafia óptica en la cumbre del Mo,tljxick,
publicat en lo diar barceloní Las Nolicias, del 4 de Juliol de 1920.
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també l'esperit de facció en aquesta actitut, sobradament dubtosa
de la Generalitat de Catalunya, en apariencia justa y serena?

Empalmaven l'estat de guerra ab lo de bandositat, a Catalunya,
y un y altre mantingueren constant agitació empobrint la nació.
S'hi ajuntava aytambe la perturbació marítima sostinguda per la
piratería tant forta y atrevida en los segles xvi y xvii. Barcelona
per allunyar als vaxells tunicenchs y argelins, que may se movían
de la boca del Llobregat, hagué de construirhi un fort (1567); altre
tant féren los de Torroella de Montgrí en les illes Medes (1543).
En tota la costa marítima s'edificáren torres de defensa: abans sols
les construía la gent acomodada y ara ho fan també les pagesies.
Per ço persevera y pren carta de naturalesa, entre los barcelonins,
donar lo nom de torres a les cases de camp.

Es indiscutible que la lluyta arenada perseverá a Catalunya, fins
a la perdua dels Furs. A les turbacions inacabables del segle xvII,

segueix un estat de pau en lo XVIII: lo camp se fá habitable:
desaparexen los temibles y aguerrits bandolers: se consolida la pau
ab França; disminueix també la piratería; y no's pot posar en
dubte que s'iniciá una era de benestar per Catalunya, al venir a
imperar la nova dinastía borbónica. Ferrán III y son fill Carles III,
son dugues fites assenyaladissimes d'aquesta prosperitat material,
que aná marxant per vies ascendents en la divuytena centuria.
Axó es lo que'ns revela la historia y senyalen les estadístiques,
diguin lo que vulguin los poetes y glosadors. Aixó es lo que'ns
diu ab tota sa freda eloquençia, la present Exposició de mapes,
cessant notoriament la munió de noms forasters y publicacions
poliorcétiques, al traspasar la data de la rendició de Barcelona, a
les armes borbóniques.

Los plans y vistes d'anys posteriors al 1714, son molt dife-
rents: lo nombre dels publicats es escasíssim y sembla, a qui no
examini les causes enarrades, que, en lloch d'avençar, caminem
en rera.

Lo segle xvIii ja'ns dona labor nostra. Conseqüencia de la
temporada precedent, son les noves fortificacions de Barcelona, les
quals portan aquí als primers enginyers españols dexebles de Ver-
boom. Aquest iniciador de la enginyería espanyola, ve a dexar
los óssos a Barcelona, y mor en lo pabelló de la sua Ciutadela, sa
obra predilecta. Verboom sanejá los ayguerols de Sant Martí,
ahont una cequia continua portant lo seu nom nies o menys desfi-



UNA EXPOSICIÓ DE PLANS DE BARCELONA	 I2I

gurat. Y alçarán mapes de la Ribera y de la Ciutadela, De Rey,
Zermeño y altres enginyers del exercit espanyol, alguns dels quals,
en lo primer terç del segle xix cuidarán de les urbanisacions ab
bon acert com lo coronel Joseph Massanés.

Baix altre punt de vista desitjém examinar los nombrosos
plans del segle XVII. En tots está separada la Ciutat vella de la
que's diu, en algun d'ells, Vila nova, ço es, l'Arrabal d'entre la
Rambla y la muralla de Sant Antoni y Sant Pau. En aquesta
part de Ciutat, qual recinte de muralles data del temps de Pere
lo Cerimoniós, per resultar llavors insuficient la fortificació de
Jaume I, que finía en la Rambla, sols s'hi veuhen cuberts de ca-
ses, los principales camins que aconduhien als portals y pochs
carres transversals, que ja's feren en lo segle XIV, com los de Jut-
;lar, Cervelló, Natzaret y algun altre. Tot lo demés del vol, son
hortes y camps, que, en lo segle Xvi, arrivan fins a la mete ca
Rambla. De tal manera, que, una d'aquestes hortes se transformá
en lo teatre Principal al acabar lo segle xvi.

Pere lo Cerimoniós, en vista de lo que havia succehit en los
cent anys precedents, preveya un gran avenç per la Ciutat, y la
vol fer quasi doblar de lo que la dexá senyalada Jaume I; pró
s'equivocá totalment. Lo decaiment de Barcelona l'inicia lo se-
gle xv, ab les lluytes de la Busca y la Biga (1454), continuá fo-
mentat en les guerres de Joan 11 (1462 . 1472) y a elles s'hi afegiren
les guerres ab França, que tant inacabables se fan; prengué major
força la pobresa pública, despres del 1495, en que s'establí la In-
quisició castellana. Cert que durant lo regnat de Caries I sa situa-
ció no es tan angustiosa; y si, un migrat creximent persevera al
temps de son fill lo rey Felip I, no té cap trascendencia urbana y
apenes si dura una cinquantena d'anys. Per ço quan a les derre-
ríes del segle XVI y primers anys del XVII les fraccions polítiques
tot ho perturban, venen los primers plans de Barcelona a mostrar-
nos una primera línia de muralles que sols enclou hortes o camps de
sembradura, segons clarament ho ensenya la lámina d'Ortellius
presa desde la montanya de Montjuich. Tots los plans y vistes,
que s'alçan consecutivament fins al 1714, resultan calcats en un
meteix patró: sempre mostren les grans extensions sense cons-
truir, demostració evidentíssima, del aturament de la Ciutat durant
quatre cents anys llarchs.

Una segona previsió del bon rey Pere lo Cerimoniós, que també
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resultá en la práctica fallida, fou la dels convents. Ell prohibí en
1370, se'n construíssin al interior de la Ciutat , a fí de que no la
enxiquíssen. Disposició qual eficacia urbana durá fins al 1522.
La Ciutat no crexía, lo lloch sobrava per tot arreu y se permeté
als Trinitaris, en 1522, edificar un convent en la Rambla y també
en 1 553 s'autorisá altre tant als Inyigos o Jesuites construint son
edifici de Bethlem, y posteriorment a altres ordres religioses.
Inalterable o sense auments urbans notoris, perseveró fins a mit-
jans del segle XVIII, la ciutat de Pere lo. Cerimoniós. Per veure
avançar les construccions d'una manera visible, precisa que s'atansi
lo regnat de Ferrán III (1746-17599) y en assolint lo de Carles III
(1759-1788) la prosperitat urbana se fá notable per tot arreu. Ab
la rara particularitat de que tenint grans extensions per edificar en
l'Arrabal o Ciutat Nova, ço es, desde la Rambla, a Sant Pau y Sant
Antoni, tothom s'aglomera en la part vella fentli perdre son bon
aspecte y ses condicions de salubritat.

Son del segle XVIII los primers propósits per convertir la Ram-
bla en un bon passeig interior. Un• progecte de nova alineació y
reforma d'aquesta Rambla, que figurava en la present Exposició,
hi detalla casa per casa, ab los noms de llurs propietaris.

Y ara aném a expresar ab la major sinceritat *na tristíssima
revelació que'ns suministra la observació o estudi d'aquests plans.
Fou una realitat, que, en trescents anys de llibertats patries, o siga,
desde la primera meytat del segle xv fins a la primera meytat del
XVIII no progresó Barcelona. Les causes generals del estancament,
les tením dites avans. Ara tením d'indicar perque, sots la férula
del absolutisme dels dos primers Borbons, lo rey Felip y sos dos
fills los reys Ferrán y Carles, nostra Ciutat prospera y creix. Lo
començament d'aquet notori avenç urbá l'explica un contempora-
ni, l'inclit barceloní Antoni de Capmany y de Montpalau: «Los
que vegéren aquesta ciutat cent anys enrera, apenes si la conexe-
rían avuy, segons les renovacions, reparacions y cambis que ha
sufert..... ab lo derrocament de trenta anys a aquesta part (del
1762) de gran nombre de les velles cases que havían perseverat
senceres (després dels bombeigs de 1694 y 1714) ab lo fi d'alçarles
damunt d'una nova planta y construcció, aprofitar per contenir en
un breu espay, a un vehinat que creix cada dia y se refundeix y re-
concentra dintre de les metexes habitacions, no permetent la fortifi-
cació militar y lo clós de les sues muralles axamplar la població.»
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Com a primera causa de creximent hi devém posar la pau en
que entrá tot lo Principat, pau interior y exterior. La industria
barcelonina, avença notoriamente desde 1738 en que's funda la
primera fábrica d'indianes ( I ). La creació de la yunta de Comerç

( 1 75 8 - 1 760) que ve a continuar les tradicions del vell Consolat de
Mar, impulsá la introducció de tots los invents y avenços estran-
gers. En 1774 já era molt intensa la fabricació de les indianes,
teles de Ruan, cotoníes, vions, velluts de cotó, filats de cotó (co-
mençats en 1765), etc. (2)•

Lo comerç també se sortí deis antichs motllos; se fundaren
escoles de náutica (1776), de nobles arts taquigrafie, idiomes; fun-
cioná en 1777 lo primer establiment bancari, s'obrí lo lliure comerç
ab América (1i78) y s'acabá la piratería que tant havía empobrit
nostre marina, desde lo segle XVI, com a consequencia del bom-
beig d'Argel per la esquadra espanyola (1785-1786) que obligá al
Bey d'Argel a venir a un acort ab Espanya, seguint en lo propri
acort lo Bey de Tunir, y poch temps després lo Sultan de Marrochs,
y renaxent ab la tranquilitat del Mediterrani, la prosperitat de tota
la nostra costa y creximent de les sues poblacions (3) •

Tal succesió de fets favorables desenrotllats al entorn d'una
pau interior de Barcelona, durant lo transcurs del segle XVIII mo-
tivá l'avenç general de la Ciutat, que's manifesta en los plans
pertanyents a exa temporada. D'una part los amurallaments y ba-
luarts se veuhen amplificats; d'altre, la pública ornamentació cerca
ventatjes, en les noves aliniacions dels velis carrers, curosament es-
tudiades y practicades en exa matexa centuria, aprofitant part de la
esplanada d'entre la Ciutadela y la Ciutat, per construirhi, lo gene-
ral Lancaster, en 1795, un hermós paseig ab fonts y estatues d'En
Damiá Campeny, que's nomenará de Sant .7oan, y vulgarment
Lancastrín y Passeig Nou; una barriada marítima se forma rápi-

( r) Lo creximent industrial de Barcelona, l explican en 1768 los propris fabricaras ab motiu d'una
crisis transitoria llavors experimentada: alas fábricas de indianas empezaron a florecer en el reinado
de Felipe V, substituyendo a los extranjeros en los productos de lanas y sedas.,. Felipe V prohibió
por fin la entrada de géneros extranjeros para proteger a la industria nacional que pronto proveyó
todos los mercados del mundo española, (Angel Ruiz y Pablo, Historia de la Real Junta particular
de Comercio de Barcelona (1958 a 1847), P . 98).'

(2) Veges nostre article La Junta de Comercio de Barcelona y su nueva historia publicat en
Las Noticias del a' de Juliol de 1920.

(3) Nos pot amagar a ningú la importancia d'aquest fet: feya notar lo ministre Floridablanca,
que, ab la cesació de la pirateria al Mediterrani, s'havían poblat ecerca de trescientas leguas de terre-
nos, los más fértiles del mundo, en las costas del Mediterráneo, que el temor de los piratas había
dejado desamparadas y eriales>,
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dament, a mitjans del segle XVIII, en lo lloch que's pensava desti-
nar a arsenal, lloch innominat, surgit de la mar per l'acumulació
d'arenes del Besós junt al port artificial, y que en avant se deno
minará Barceloneta, etc.

Es aquest derrer fet, consequencia de la desaparició del barri
de la Ribera, de qual historia topográfica se constituhí, en nostres
temps, especialista En Salvador Sanpere y Miquel, al publicar, en
1890, son volúm de la Rodalia de Corbera. Tots els plans que En
Sanpere feu conexer en sa obra, constituhían en la Exposició, una
petita secció, ab lo rétul de Barri de la Ribera.

Pertanyen a aquest segle xvili, diferents progectes de reforma
y millorarnente del Port. N'hi han alguns del XVII, pró tenen poca
importancia. Son de mes valor científiclh los datats en 1743,
1744, 1776, etc., per indicarse curosament totes les fondaries,
com a conseqüencia deis trevalls de sonda que dirigiren nostres
enginyers militars.

Aquest major avenç en la exactitut y perfeccionament deis tre-
valls d'enginyería, es la característica, que, tot seguit s'observará
en los plans pertanyents a la centuria divuytena. Perfecció que ja
apareix d'una manera notoria, en un plan del 1713, fet per enginyers
francesos, de bona part del Territori de Barcelona, ço es, desde l'Hos-
pitalet fins a Sant Andreu de Palomar. Es també remarcable per
los seus detalls de carrers de la Ciutat, un del enginyer Zermeño,
que porta la data del 1951.

Arrivats, en nostre breu ressenya, als plans de millores urbanes,
deguts al segle xix, tindrém de posarhi termini sobtat, puix no es
posible tractar de tot lo que s'ha fet y's fá, sense escriure aquí un
avenç historich de la urbe. Mentarém algunes particularitats deis
mes antichs y solsament nos permeterém afegir, brevíssimes indi-
cacions deis que's corresponen ab les grans millores de nostres
dies.

En un plan datat a 1802, hi está senyalada en la plaça deis En-
cants o de Sant Sebastiá, la interesant font del Angel, que rema-
tava ab un ángel de bronze daurat fet a les derreries del segle XIV.
Es la primera font artística que tingué Barcelona. Se trovava a
un cantó del centre de la plaça, pró de la part dels carrers de la
Mercé y de la Fustería. No sabém quan desaparegué. Un altre
curiosísim plan del Portal del Angel y de la palissada exterior,
está executat en 1824.
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1'rogecto de canal m;u • ítiui per enfortir la ciutat i a Utilitat del trilfech marítim. Por.
tany al primor ter,; del segle xvi, 1'a nom en en <Mandratse> i acusa la influència fia ti.
desa (pl. 115).

Si ti del 1714 segurament gravat per ni' to ca tices. La vista (ia 13arceloea ús una de lnn-
les copies de N'Ortollias (pl. 116) afegint - hi a les muralles los baluuts obrats en lo
segle XVII (p1. 117).
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Encara se fan altament remarcables, en cert plan del 18o8, lo
gran nombre d'hortes que omplian l'Arrabal.

Un plan dels voltants de Barcelona alçat en 1847, ab teodolito
per los enginyers militars (que marcará lo començament del ús
d'aquest instrument de medició a Barcelona) designa encara lo
lloch ahont estaven les forques en la Creu Cuberta y, sobre tot, es
la última paraula del caracter de rurals que tingueren les pobla-
cions de Sants y de les Cors, quan encara no hi havían prés carta
de naturalesa les fábriques y barriades obreres.

Lo mes modern dels plans del segle xIx instalats en la Sala
Primera d'aquesta Exposició, es lo molt notable dels quarters de
Barcelona trassat en 1861, per l'arquitecte Miquel Garriga y Roca,
de quí ha escrit En Bonaventura Basegoda que la seva personalitat
se va agegantant al través de les époques y que en son asombrós
trevall, admira la pericia com cumplimentá lo seu encarrech, puix
sempre que s'ha tingut d'acudir a aquest nombrós arsenal de cons

-truccions particulars y públiques, s'ha pogut comprovar la exacti-
tut de lo que ell ha dexat fet. Y no dubta en proclamarlo un dels
documents de mes valúa del nostre arxiu municipal.

SALA SEGONA.-REFORMA Y ENSANXE

La Sala Primera estava destinada a posarhi tots los plans de
Barcelona anteriors a la época de la formació del Ensanxe. Estava
mancada de caracter especialista y tot hi anava barrejat, lo vell, lo
nou, lo port y les fortificacions.

La Sala Segona la ocupan los estudis fets per axamplament
de la vella urbe y reforma de ses vies interiors.

No creyem que una paraula, quan ha pres estat en la anima
d'un poble, ço es, s'ha generalisat en son llenguatge, dega cambiar-
se literariament, si no es ab notoria aventatge per lo propri idioma.
Está massa generalisat lo nom Ensanxe, aplicat a la moderna am-
pliació de Barcelona, perque de sa mutació ne resulti afavorida la
llengua catalana. Lo primer que's procura al escriure, es la clare-
tat y aquesta sols resulta continuant Pus de la paraula já sancionada,
única manera de que tothom nos entengui.

Y als qui vullan traduir Ensanxe per Axamplantent, los hi diré:
¿Perque no teniu remordiment de escriure exposició? ¿una exposició
en catalá per ventura no vol dir un perill? Y en aquest cás hi han
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sobres d'exemples d'haverse empleat la paraula mnansfestació, molts
segles abans que la de exposició, nos vingués del castellá. Verda

-derament no podem compendre surgexin unes vegades escrupols
y altres no, sense veurehi en lo fons la falta de lógica que hi ha en
la anarquia cada dia major del nostre llenguatge literari.

Si la disposició dels plans y lámines de la Sala Primera no está
subordinada a cap criteri, puix la materia era massa complexa, no
passa axís ab les altres sales.

Los importants trevalls realisats del any 1857 al 1866 son la
base del contingut de la Sala Segona.

Hostafranchs en l'any 1857, ab los camins que irradían a la di-
minuta barriada -barcelonina que constituhia lo seu districte quart,
te a poca diferencia, la mateixa extensió, del Hostafranchs que fi-
gura en la Sala anterior en l'explendit mapa alçat ab teodolit per
los enginyers (1847). Los camins que afluexen a Hostafranchs
están aquí detallats d'una manera acabada, podentse testimoniar
ab eix plan, ses amplades y direccions.

Comença ara lo progecte de fer un axamplament urbá ilimitat
a Barcelona. Es lo Govern d'una banda y l'Ajuntament d'altre,
los qui entran en competencia, al mitj de la sorda lluyta d'interesos
particulars, que s'entaula al entorn del progrés de la Ciutat Nova
que's vol formar. Al mateix temps, dugues corporacions técni-
ques se posan en contraposició: los enginyers, que fins ara havían
dominat casi d'una manera absoluta en la confecció de plans y mi -
llores urbanes, y los arquitectes, que, desde la mort del Mestre
Mas y Vila, que es aximateix la mort del gremi dels Mestres de
Cases, dominan lo tecnicisme especialisat del art de la construcció.

Com á representant dels primers surt la figura de N'Ildefons
Cerdá, qui obté tota la protecció del Govern: home de grans con-
dicions, que ha fet del estudi del axamplament de les poblacions
modernes una especialisació y que entra en la lluyta ben documen-
tat, cona ho atestigua la sua lluminosa Memoria.

En lo camp dels arquitectes figuran los protegits del Ajunta-
ment y que son arquitectes de la Ciutat, com N'Antoni Rovira y
Trias ab son progecte de població radial, suprimint o dexant la
Ciutadela a voluntat; En Francisco Soler, qui també cultivó la cua-
drícula y En Joseph Fontseré y Mestre, qui fa jugar les agrupacions
de cases, o illes, de manera que al centre del Ensanxe presenten
dintre dos óvals, l'escut de Barcelona y les barres Catalanes. Pot
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ser hi haurá algú que suposi que já tenía la visió dels aereoplans.
Un altre progecte d'Ensanxe de Mariano Bosomba, que dexava la
Ciutadela y los forts de la part del Besós, porta la indicació oficial
d'aprovat per l'Ajuntament en 6 Abril 1858.

Aquets plans, que corresponen a la tongada del 1858, no son
únichs: encara un nou Ensanxe se progectà en 1865 per En Lean-
dre Serrallach y Más.

En Cerdá havia ideat una Ciutat a la usança de les d'América
que llevors tenían gran nomenada: encaxava de pié dintre la época
y a Espanya se podia conceptuar un avenç. Lo progecte Rovira y
Trias, tingué lo favor del públich y a Barcelona molts entusiastes:
s'anticipá als conexements de la sua época y resolía lo sistema ra-
dial, sense forçar la direcció de les urbanisacions.

Per donar idea de com s'atapahia Barcelona, al construirse
1'Ensanxe y de quanta necesitat hi havia del mateix, retreu En Jo-
seph Danés ab oportunitat, que, en la década anterior a la sua
inauguració, ço es, del 185o a 186o, fora de la Ciutat sols s'hi
edificaren duques cases y ego dintre la metexa. En cambi del
i86o al Igoo, se construíren a Barcelona 5,104 edificis dels quals
corresponían 3,749 al Ensanxe.

Simultaneament ab l'Ensanxe, l'Ajuntament y lo Govern se
preocupen de reformar la part vella de Barcelona. En Cerdá Iii
dedica bona part del seu esforç intelectual estudiant sis vies de
Reforma, que, al publicar lo seu plan, reduhí a tres, precisament
les que ara se van construint ab mes o menys variacions.

L'arquitecte municipal Miquel Garriga y Roca, presentá son
progecte de reforma en l'any 1862. Y poch despres, uns altres
estudis venen referits en l'enunciat que copiem: «Proyecto de re-
forma y rectificaciones que se adicionan a las del plano oficial de
i6 Agosto 1862. Aprobado por R. O. de I i Septiembre 1866»
y porta los dos noms al peu de Miquel Garriga y Roca y Cayetano
Buigas Munravá.

Van en aquesta Sala, los estudis del enginyer Victoriá Felip,
pertanyents al progecte de Reforma de N'Angel J. Baixeras del
12 Abril 1887 y del i Març 1888 y les derreres modificacions, que
tant curosament ha introduhit en les vies B y C 1'inteligent arqui-
tecte Antoni Darder fetes en 1919 y aprobades a Madrid en 1920.
Aquestes modificacions van encaminades a conservar la Casa de
Caritat, l'Hospital Militar (en qual capella hi ha una cúpula ab no-
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tables pintures d'En Flaugier) y l'Hospital de la Santa Creu ab la
interessant Casa de la Convalescencia.

També hi han sigut posats diferents plans de la Ciutadela de
Verboom, quina área d'emplaçament se compará ab les cases del
barri de la Ribera. Les principals vicisituts que ha sufert dita
construcció en los segles xvIii y xix se seguía admirablement,
passant la vista, del un al altre, als cinch plans açí continuats,
anunciats en la Exposició ab llurs dates corresponents:

1715.—Solar explanat per alçarhi la Ciutadela per manament
d'En Prosper Verboom. Existeix senyalada, la çona militar que
determiná la R. O. de 6 Octubre 1754.

1720.—Situació de la Ciutadela y terrers explanats, formant
la çona militar demarcada en 1754, per R. O.

1845.—Aprofitaments del espay que restava incult dintre la
çona militar existent entre la Ciutadela y lo carrer del Rech.

1869.—Gran área de 608,807 metres quadrats, cedida per
l'Estat, al Ajuntament de Barcelona, per virtut de la lley del
18 Decembre 1869 y que fou ocupada fins llavors per la Ciu-
tadela.

1872.—Situació del parch en la área susdita y progecte de
jardins y edificis degut a En Joseph Fontseré y Mestre.

SALA TERCERA.-POBLES AGREGATS

Sense podernos ocupar gran cosa, de les moltes lámines repro-
duhint monuments, carrers, edificis y establiments já desapareguts
de Barcelona, que figuravan en algunes de les presents sales, no vo-
lém omitir donar una petita relació de les que's trovaven en la pre-
sent Sala Tercera, formant valiosa colecció. Allí estaven instalades
les interessants litografies editades per 1'optich Corrons del carrer
de Regomir, al iniciarse aquesta nova industria a Barcelona. Les
feu fer per esser mirades ab los vidres d'aument del estereoscop
que ell tenía a la venta. Es una colecció notable per representar
un avenç, com també per lo que en ella s'hi reproduhía. Hi havía
la darrera creu montada en lo lloch del barri d'Hostafranchs cone-
gut per Creu-cuberta (avuy la plaça d'Espanya) y que procedía del
cementiri del Pí. Montantia en dit lloch, pogué axís fer que's con-
servés, lo renomat arquitecte Célles; la entrega 5. a era Santa
Maria del Mar, ab la procesó; la 6. a les torres de la plaça Nova;
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la 8. a lo café de les Delicies. Poques lámines mes se publicaren,
si aquesta no es la última.

Los plans dels antichs municipis colindants pertanyen al se-
gle XIx, començant per lo que alçá Gracia en 1845, tenintne un
altre del 1889. Continuan, Sant Martí de Provençals, en 1878;
Sant Gervasi de Cassoles, en 1890; y Sant Andreu de Palomar,
en 1894. Son posteriors, sense que sapigam per ara la época
exacta en que s'alçaren, los de Sants, Cors de Sarriá, y Horta..

SALA QUARTA

Lo Concurs d'unions urbanes de Barcelona ab los suburbis ce-
lebrat en 1903 y 1904, forma lo contingut d'aquest departament,
ocupant un lloch primordial lo progecte premiat del arquitecte
belga Jaussely. Concurs y progecte que foren una evident equi-
vocació barcelonina y que molt poca o cap finalitat han tingut.

Hi figuran ademés altres estudis: lo un porta lo nom d'En Ma-
nuel Vega, 1904, y altres dos d'En Romeu y d'En Armenter, un
d'ells datat en 1903.

SALA QUINTA.—SUB-URBIS

Arrivém a la derrera de les Sales, que, com les d'aquestes Sec-
cions contemporanies, no podém fer altre cosa que enumerar a pás
de carga.

Figuran aquí los estudis radicats al Montjuhich, y les unions ab
Can Tunis y la barriada de Port. Allí hi está de manifest, entre
altres, lo plán d'urbanisació de N'Amargós datat en Desembre
de 1912.

També hi han colocats los progectes per ampliar los cementiris
actuals.

Altre plan exposat y que no sembla vinga a realisarse aviat, es
lo del passeig Marítim, fet en 3o Abril 1918 y duent la signatura
d'En Joseph Maria Ortega.

Per últim, figura en aquesta Sala, lo plan nomenat d'Unions
(Enlaces)) o sigan progectes de vies importants que donen la volta
a Barcelona per damunt 1'Ensanxe, obra deguda al arquitecte Eze-
quiel Porcel. En sa confecció y aprobació hi tingué una actuació
personalísima, l'arquitecte Guillém Busquets, qui actuava com a
regidor, en 1917, al esser votat y aprovat, ab gran pressa, tal pro-

10
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gecte, sense tenir en compte lo molt que perjudicava als interesos
creats al ampar d'anteriors disposicions legals urbanes. Derrera-
ment, en 1919 y 1920, ha experimentat aquest progecte notories
modificacions y supresions, adaptantlo lo propri Sr. Porcel, en los
moments actuals, a la realitat, inspirantse en criteri d'armonia,
ab elogis deis qui, en un començament 1'havian hagut de combatre.

Ha fet constar la prensa barcelonina, lo molt visitada que s'ha
vist la Exposició significant a mes En Bassegoda, que no per-
tanyían a la classe deis intelectuais, lo major contingent deis
visitants, sino a gent desitjosa d'ilustrarse, en materies per ells
desconegudes. Ningú millor que l'autor d'aquestes ratlles pot ase-
verar la exactitut d'aytal observació. Pertanyían a exa classe de
persones, una nombrosa comitiva de socis del Centre Excursionista
de Catalunya que hi acompanyá a visitarla, com també altre igual
o major comitiva, del Ateneo Enciclopédich Popular, a les que
doná llargues explicacions, devant deis originals exposats.

Tenía rahó En Rafel Torres Campos al escriure en Viajes esco-

lares, que, passant del terreno al mapa y del mapa al terreno, es
com s'apren a donar valor al signe cartográfich. Per los susdits vi-,
sitants, aquesta era una de les majors ventatges per treure'n profit.
de la Exposició, tota vegada, que, facilment relacionavan lo que
se'ls presentava a la vista en lo paper, ab lo que cada dia trepitja

-van y contemplavan corporeament.
Per la importancia que sempre tenen aquests actes culturals,

per lo fruyt que ha donat lo que aquí detallém y per la especial
significació que porta aparellada, divulgar lo conexement de la po
tencia urbana de Barcelona a travers deis segles, devém felicitar
coralment, als iniciadors y organisadors de la present Exposició
de Plans de nostra Ciutat.

FRANCESCH CARRERAS Y CANDI

El Congrés de l'Alpinisme a Mònaco
URANT la primera desena d'aquest mes es celebrà en el
petit principat de la Costa Blava un Congrés internacio-
nal d'Alpinisme, que be pot calificar-se de notable, tant

per I'importància de les entitats i persones que hi concorregueren
com per l'interès deis temes presentats i discutits. N'eren presi-
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dents honoraris S. M. Albert I, rei dels belgues, i S. A. S. el prín-
cep Albert I de Mònaco. El president efectiu fou el Barón de Ga-
bet, qui ho es de] Club Alpí Francès, entitat promotora del Congrés.

S'inaugurà el I. er de maig amb un discurs del Príncep, pronun-
ciat per ell meteix. Fou un cant entussiasta i vibrant als benifets
que reporta l'alpinisme a l'humanitat en general. Assistí Albert I
a casi totes les sessions del Congrés, alternant democràticament
amb tots els congressistes i testificant en totes ocasions la gran
cultura científica que poseeix. Coneguts son els treballs d'explo-
ració submarina que porta fets en tots els mars del mon, creant
l'oceanografia de les grans profunditats i erigint frec a frec del
mar, a un extrem del penyó de Mònaco, el grandiós edifici del
Museu Oceanogràfic, en el que es guarden els magnífics exem-
plars de la fauna marítima recollits durant els viatges, conservant-se
moltes especies vivents en els acuariums admirablement instalats
en els basaments de l'edifici. Per a dur a terme tan costosos tre-
balls conta amb els rendiments inagotables del Casino de Monte-
Carlo, puri ficant-se, per dirho així, la seva procedència a l'ésser
esmersats en tasca tan bella i profitosa.

Continuaren les sessions del Congrés en els dies successius en
la grandiosa sala de conferències de l'esmentat Museu. Per la
tribuna desfilaren les principals personalitats de l'alpinisme fran-
cès, inglés, suiç, italià, nort-americà i canadenc, dissertant sobre
topografia, cartografia, estudis glaciars, climatologia, geologia,
aprofitaments hidràulics i forestals, parcs naturals, guies, refu-
gis, etc., amb descripcions històriques de les diverses entitats alpi-
nes representades. Moltes conferències anaren il•lustrades amb
projeccions de diapositives i pel • lícoles, essent d'esmentar espe-
cialment unes espléndides vistes en colors de les Muntanyes Ro-
coses, que va exhibir la senyora J. W. Heushaw, del Canadà, que
meresqué els honors de la repetició el dia de la clausura del
Congrés.

Ensems amb aquest s'organitzà una exposició alpina que com-
prenia, ademés d'un resum de les exploracions científiques del
Príncep Albert, un gran acopi de treballs cartogràfics, geodesics i
fotogràfics de la major importància i interès, portats a cap i expo-
sats per nombroses societats oficials i privades de França i altres
paíssos. En el volum del Congrés, que està en premsa, vindràn
incloses totes les conferéncies i comunicacions i un catálec com-
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plert de l'exposició, per qual motiu omitim aquí una descripció
més detallada.

Com es costum en tots els Congressos, s'amenitzà el de l'Alpi-
nisme amb diverses festes, una Garden-Party en els jardins del
palau del Príncep, representacions en el teatre del Casino, excur-
sions en auto, recorrent les feréstegues valls dels Alps Marítims i
les cales maravelloses de la costa que s'estén des de Sant Rafel
fins a Menton, ascensions a peu a les cimes més properes i un
gran banquet de comiat a Mont-Agel, ofert per la municipalitat de
Mònaco. La major animació i cordialitat regnà en tots aquests
actes, doncs si la concurrència era cosmopolita, l'amor a la mun-
tanya unificava el pensament i tothom participava del mateix en-
tussiasme.

Debem consignar amb particular complacencia que el CENTRE

EXCURSIONISTA DE CATALUNYA donà en aquest Congrés bona fé
de vida. Hi anà representat per nostre President senyor Lluís
Llagostera i els benvolguts consocis senyors Vidal Riba i Ribera.
El primer donà una conferència exposant detalladament la consti-
tució i fins de nostra Societat, fent un breu historial de la mateixa,
explicant la seva divisió en seccions i els treballs especials de cada
una d'elles, consignant la magna obra dels dos refugis d'Ull-de-Ter
i La Renclusa, les nostres publicacions, guies, Butlletí, etz., i fent
remarcar molt especialment la característica de la nostra Associa-
ció, que no cultiva exclusivament l'alpinisme deportiu o turístic
com fan la majoria de les entitats muntanyenques, sino que el
completa i l'avalora amb investigacions històriques, arqueològi-
ques i folk-lòriques, amb estudis geològics, geogràfics, meteorolò-
gics, de tècnica industrial i amb quants elements científics o artís-
tics poden ajudar al seu objecte.

La nombrosa concurrència aplegada en la sala escoltà a l'ora-
dor amb visible interés, i diverses vegades donà mostres de com -
placència, aplaudint alguns conceptes i especialment al final del
discurs. El president del Club Alpí Francès, M. Gabet, contestà al
senyor Llagostera en termes de gran consideració, extremant sa cor-
tesia fins al punt d'a fi rmar que dels concepts sentits ne treurien pro-
fitoses ensenyances i noves orientacions per a l'actuació alpinista.

Al acabar la conferència, molts dels presents s'acostaren als
nostres amics demanant detalls complementaris i testificant la
seva admiració a l'haver esment d'una societat tan important, així
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pel nombre de socis com per l'intens del seu treball. I ja en els
actes successius el CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA fou
sempre esmentat al costat de les demés entitats, reservant-se un
torn al nostre president en eis parlaments oficials.

Es estat aquesta una bona ocasió per a dar-nos a coneixer fora
de casa, podent dir-se que d'aquí en endevant no serem uns es-
tranys en el mon de l'alpinisme i tindrem aquella beligerància tan
convenient per a assolir els nostres fins. Tot sia en bé del excur-
sionisme i del nostre estimat CENTRE.

Aplec excursionista de

Sant Llorenç del Munt

NGUANY el Centre Excursionista de Catalunya havia de-
signat el pla de la Mola de la muntanya de Sant Llorenç
del Munt per a la cel • lebració de l'aplec anyal dels excursio-

nistes catalans. Durant unes hores la soletat acostumada d'aquell
alterós cim fou mudada en alegre bullici, car els excursionistes que
s'hi donaren cita eren nombrosos i tots hi anaven contents com a
una festa propia, de la qual be calia esperar-ne una nova llaçada
de germanor entre eis excursionistes de tot Catalunya.

Per tots els indrets de la muntanya les currues dels concurrents
eren seguides i donaven moviment i relleu als viaranys serpente-
jants que condueixen a la Mola, on feia goig de veure reunides les
banderes i senyeres de les comitives. Totes foren pujades a la
torra enmarletada on estigueren desplegades, onejant al vent, com
una nota viva de color, damunt els murs ennegrits del monastir.

La veu de la campana congregà la gent sota la volta de l'es-
glésia quasi mil • lenària, cel-lebrant la missa el Rnd. Dr. Faura.
Finida aquesta, tothom s'acoblà davant mateix de l'església i
començaren els parlaments.

Don Geroni Martorell, director del Servei de Conservació de
Monuments de la Mancomuntiat de Catalunya, resumí la historia del
temple de Sant Llorenç, fent resaltar els trets que li donen més
valor en la nostra arqueolegia, i exposà la necessitat de que els ex-
cursionistes que amb tant d'amor segueixen i ressegueixen la terra
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catalana fins els indrets més apartats siguin el vetlladors del monu-
ments històrics, de la conservació dels quals cal que tothom se'n
trobi orgullós.

El Dr. Faura, explicà la formació geològica de la muntanya
de Sant Llorenç, fent oportunes comparacions amb la de Montse

-rrat i pregà als excursionistes que posessin cura en observar les
dades geològiques per tal de contribuïr a l'estudi de la nostra terra.

El Sr. Secretari del Centre Excursionista, en representació del
President, Dr. Llagostera, que no havia retornat encara de son
viatge al Congrés de Turisme de Mònaco, procedí, tot seguit, a des-
cobrir la làpida que com a record perpetual de l'aplec dedicava
aquest a la memòria del primer restaurador del cenobi benedictí
de Sant Llorenç. Es de marbre roig i havia estat projectada per
l'arquitecte Sr. Josep Danés. Després de la creu de sant Jordi
s'hi llegeix:

Al Dor. Antoni Vergés i Mirassó, prevere, pri-
mer restaurador d'aquesta església. Aplec excur-
sionista. 30 maig 1920.»

Tocà el torn al President del Centre Excursionista del Vallés,
D. Joan Montllor, donant a coneixer algunes dades biogràfiques
de l'homenatjat, posant de relleu l'altruisme dels seus actes i els
desenganys que havia tingut en ses empreses. Recomenà també
que fos perseguida la mala costum d'escriure i pintar en les parets
de monuments per mereixer ésser respectats de tots.

El Sr. Vidal i Riba tancà l'acte resumint els parlaments i fent
ressaltar la part patriòtica d'aquestos actes de germanor; donà mer

-cés a tots éls assistents per son concurs i d'una manera especial,
especialíssima a les noies que havien animat la festa amb llur pre-
sència, fent -la més agradable. Aludí, finalment, al primer dels
excursionistes En César A. Torras al qual obligacions perento-
ries i ineludibles l'havien privat d'ocupar un lloc de preferència en
l'Aplec, com a iniciador dels mateixos. No cal dir que tots els
parlaments foren coronats per xardorosos aplaudiments.

Tantost s'acabaren els parlaments fou cantat l'himne dels ex-
cursionistes del Mestre Lamotte de Grignon i lletra del Mestre en
Gai-Saber En J. Franquesa i Gomis, repartit a tots els assistents,

Quan fou l'hora de dinar era de veurer la formació de colles en
llocs arreserats, delatades per les fumeres que s'alsaven de les llars
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improvisades. Després les colles s'escamparen en petites excur-
sions; el Morral del Drac, la cova de Santa Agnés, la font del Sau

-qué, la font Soleia i can Pobia es vejeren concurridíssims i després
d'un dolç esplai i d'haver confortat el cos i l'esperit, devallaren els
excursionistes, els uns vers el Cavall Bernat i altres perla Torra de
Riudor omplint la muntanya de canturies.

Uns auto- camions estaven preparats per tal de salvar el camí
monòton de la carretera fins arrivar a les estacions dels ferrocarrils
de Tarrassa.

En resútm: el dia havia estat esplendit i no havia ocurregut el
més petit incident desagradable. Així era d'esperar i així fou.
Que per molts anys poguem repetir tan belles festes.

Estadística d'ascensions al Pic d'Aneto

1915-1919

Excursionistes espanyols.
estrangers.

Guies i porteurs de Benasque

Josep Sayó --. . .
Antoni Abadias.. . . .
Antoni Lobera.. . . .
Josep Delmas. . . . .
Francisco Cabellud (fill)..
Daniel Mora . . . . .

Porteurs

Ramon Cereza.. . . .

Varis. .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

Guies i porteurs de Bagnères de Luchen

Jean Haurillon.. . 	 .	 . .

Sansuc..	 .	 .	 .	 .	 .	 .

Jean M. Courrège.. . .

Dallas..	 .	 .	 .	 .	 .	 .

Varis porteurs. . . . . .
Castagné.. . . . . .

Any
191 5

Any
1916

Any
1 9 17

Any
1 9 18

Any
igiq

TOTAL
d'extursionisies

15 40 17 44 30 146

4 14 34 12 40 104

2 2 — — — 4
3 2 8 13 Io 36

3 2 5 8 4 22

— 4 4 — — 8

— 2 1 3 — 6
I 8 I — — Io

— — 2 5 3 lo

— 9 — I — Io

— 2 7 — 7 16

— — — — 2 2

— — — — 2 2

— — I — 8 9

28 85 8o 86 los 387
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Com a nota curiosa fem esment dels excursionistes espanyols i estrangers
més joves que han realitzat l'ascensió durant aquests cinc anys, que resulten

ésser: D. Josep M .  Comas de Argemir, de 13 anys, de Barcelona: D. Her-

menegild Sans i Pedrals, de 14 anys, de Vich; els germans Ernest, Pere i
Inés Giró, de Badalona, de 14, 16 i t8 anys respectivament; la Srta. Mercé
Nonell i Queralt, de 14 anys; Srta. Mercé Romeu i Rodríguez, de i8 anys,
de Barcelona, i les Srtes. Jeanne et Marie Louise Lecluse, de 15 i 16 anys
respectivament, franceses; tots elis foren acompanyats pel guia D. Antoni
Abadias.

Dels excursionistes espanyols que han pujat al Pic d'Aneto. el 85 0/ co-
rrespon als catalans i en sa major part socis del c Centre Excursionista de
Catalunya ».

IV Concurs d'Enginyeria

VEREDICTE DEL JURAT

En la ciutat de Barcelona, als onze dies del mes de març, en el
local de l'Associació d'Enginyers Industrials, es reuniren D. Jaume
Baladia i Soler, Vice President del «Centre Excursionista de Cata-
lunya»; D. Pere Rius i Matas, President de la Secció d'Enginyeria
del mateix; D. Alfred Ramoneda i Holder, President de la «Asso-
ciació d'Enginyers Industrials »; D. Gaietá Cornet i Palau, catedrà-
tic delegat per l'Escola d'Enginyers, a fi de constituïr el Jurat que
ha d'examinar els treballs presentats al IV Concurs d'Enginyeria
organitzat per la referida Secció del CENTRE EXCURSIONISTA DE

CATALUNYA i d'acord amb les bases publicades el mes de maig de
l'any passat.

Atés que cap dels concursants proposa l'altre membre que ha
de constituir el Jurat, per la qual cosa s'entén que renuncien a
aquest dret, s'acorda oferir el lloc vacant a l'enginyer D. Joan Sit

-jes i Castells, i havent-ho acceptat, queda constituït el Jurat pels
cinc expressats senyors.

Examinats els treballs presentats, el Jurat acorda per unanimi-
tat concedir, en cas de reunir els autors les condicions que reque-
reixen la tercera condició de la convocatòria, les recompenses en
la forma següent:

Assignar al primer premi del tema I la quantitat de quatre
centes cinquanta pessetes i un curvímetre.
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Aplec Excursionista a Sant Llorenç del 111uni —Lo President del Centre Excursionista
del Vallés, pronunciant son discurs.

Doscobriment de la placa dedicada al Dr. Antoni Vergés i Mirassó
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Al primer premi del tema III la quantitat de cent cinquanta
pessetes i el llibre «Guia monogràfica de la Vall d'Aran ».

Premiats que foren els treballs i distribuïts els premis en la
forma esmentada, es procedí a obrir els plecs que contenien els
noms dels autors, resultant ser-ne D. _'alvador Filella i Bragós del
treball «Monografía Industrial de Juneda i sa comarca» que porta
per lema «Urgell », i D. Ferran Cuito i Canals del treball «El léxic
dels fusters », qual lema era «Tot passa...»

Havent-se comprovat que'ls senyors Filella i. Cuito són alum-
nes de l'Escola d'Enginyers i a 1'ensems de la Secció d'Enginyeria,
reuneixen, doncs, les condicions requerides per a ésser premiats.

El Jurat ha entés que complimentant les Bases del Concurs
s'ha de entregar en concepte de premi a llurs treballs, les quanti.
tats de quatre centes cinquanta pessetes i el curvímetre a D. Sal-
vador Filella i Bragós, i de cent cinquanta pessetes i el llibre
«Guia monogràfica de la Vall d'Aran» a D. Ferran Cuito i Canals.

I per a que així consti firmen el present veredicte en la ciutat de
Barcelona a i i de mar(; de 1920. --Vazurne Baladia i .Soler—P. Rius
i Matas—A. Ramoneda i Holder—Gaietá Cornet— . ?oazz Si jes.

Exposició Femenina de fotografies

D
URANT aquest mes de Maig ha sigut exhibida, al Salonet
d'Exposicions de la Secció de Fotografia, una col•lecció
de fotografies obtingudes per mans femenines, en la qual

les gentils dames i damisel • les han mostrat llur gust delicat i llurs
aptituts per conreuar l'art fotogràfic.

Es la primera invitació que fa la Secció en aquest sentit i la
resposta ha estat falaguera per la calitat de les obres presentades,
algunes d'elles plenes de sentiment, altres belles per la seva sensi-
Ilesa i algunes obtingudes en fortes excursions.

Alguns retrats sens tara foren motiu perque D. & Pilar Anger,
Vda. de Deulofeu, mostrés el seu bon gust i la perfecció dels pro-
cediments que conreua. La Sra. D. 3 Rosari Lugar de Rovira mos-
tra dues espontànees notes gracioses per la sensillesa amb que
foren obtingudes. Donya Teresa de Soler, entre altres proves,
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n'exhibí una de la platja de Sta. Cristina a Lloret molt ben presa,
aixís com també un fort contrallum de Sta. Maria de l'Estany.
La senyoreta Montserrat Hoyos presentà, entre altres, la vista de
l'església de Sta. Maria de Cervelló, que tenia tota la gracia d'un
dibuix perfecte. La senyoreta Juliette Koch, l'intrépida excursio•
nista suiça, envià vistes de l'alterós pic de Le Cervin, els pics de
Arolla i Colén, amb les eternes geleres que ella ha recorregut amb
els skis i la cambra fotogràfica. Les oliveres de Sóller, amb llurs
fantàstics troncs, foren motiu per que la senyoreta Mercé Martí ens
mostrés una magnífica obra fotogràfica, junt amb interessants de-
talls arquitectónics de la Catedral de Palma. De Sant Pere de
Terrassa, l'interesantíssim temple, ens en mostre algunes proves
molt ben fetes (els capitells, el campanar i l'absis), la senyoreta
Antonia Monjonell. La senyoreta Esther Nicolau mostra algunes
ampliacions de delicat gust, tals com el Palau del Louvre, a Paris,
aixís com una armoniosa perspectiva del Sena amb el Pont de la
Concordia al fons. De les platges cantàbriques ens en ofereix dos
delicats aspectes la senyoreta Clotilde Noneil, juntament amb
d'altres proves interessants. La senyoreta Rita Pach exposà al-
gunes clarines d'assumptes magistralment escollits, que més bé
semblan uns bells gravats.

Com ha pogut veure's, durant els dies que l'Exposició ha estat
oberta, el conjunt no podia ésser més interesant i ell ha fet conse-
bir falagueres esperances, creyent-se que cada dia aumentarà el
nombre d'aficionades a la fotografia, art que tan bé hi escau al
gust i perseverància femenina.

J.A.

Discurs del Senyor President

Senyores i Senyors:

S I volgués expressar en aquests moments 1'entussiasme que
sento per l'actuació del CENTRE EXCURSIONISTA DE CA-

TALUNYA, el reconeixement que com a bon català tinc
als seus membres Inés actius que amb voluntat ferma i potenta
poseu a contribució energíes jovenívoles o els fruits madurs de
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l'experiència per a recorre i estudiar la nostra terra a fi de millor
coneixer-la i enaltir-la, ben cert que no trobaria ni el terme precís,
ni l'expressió justa.

Heu sentit la memòria que'l senyor Secretari acaba de llegir
-vos, fidel reflexe de lo que en aquesta casa s'ha fet durant un any;

no és petita tasca la portada a cap i bé ho sabeu molts deis presents
doncs a ella heu col laborat amb totes les vostres forces i vosaltres,
entitats i representants de corporacions amigues que avui ens hon-
ren amb la vostra presència, veieu com un miler de persones s'unei-
xen i treballen sols per l'amor a la terra i a les seves belleses i tra-
dicions i com un poble despectivament titllat de pràctic i calculador
sab donar en els temps que travessem tant bella mostra del més
pur idealisme.

Tal volta semblarà inmodèstia que parli en aquests termes de
la Societat que presideixo; però dec fer-ho perquè la sinceritat és
un deurer i puc fer-ho ademés perquè en els mèrits que alabo cap
part hi tinc. En el CENTRE entre tots es fa tot i la presidència
sols representa un nexe, un punt d'unió gairebé passiu a la intensa
activitat dels presidits.

Per això avui que sols puc refiar-me de mi mateix per a complir
el deurer que'l reglament m'imposa, me sento bon xic insegur de
sortir-ne com caldria i com fóra mon desig. Sabent però, que
m'escolteu de bona voluntat passo endavant sens més preàmbuls.

Anant pel mon, durant aquells inacabables trajectes de tren en
que el cos cerca instintivament una postura de mínim esforç i els
ulls es clouen cridant una son que fassi el temps més curt, l'esperit
es sent invadit de una dolça beatitut i al rítmic compàs que mar-
quen les rodes saltant pels junts de la via, divaga el pensament i
corre 1'imaginació en un estat de semi- inconsciència. El record de
lo llunyà, la vida corrent, en la que el viatge ha obert un parèntesi,
és a voltes el tema de les nostres divagacions, però més sovint ens
obssessiona el moment present, la conversa dels companys de
vagó, 1'impressió rebuda en la ciutat que acabem de deixar quina
serà la millor ruta a seguir, que és lo que més ens interessa veurer
i mil detalls més que tots reunits arribarien a formar un cos de
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doctrina que podríem anomenar art de viatjar segons els particulars
gustos i aficions.

La banalitat i 1'insignificència de casi tots aquestos pensaments
fa que molt prompte restin oblidats, no tant perd que no retornin a
l'hora necessària i avui els evoco, triant-ne uns quants, els més dis-
crets o mitjanament passadors per a entretenir-vos una estona. És
doncs de viatges en general que vull parlar-vos, mes des de un punt
de vista purament espiritual, que per la part material guíes troba-
reu a desdir que vos informaran molt millor que jo mai podria
fer-ho.

En temps dels nostres avis, sense anar més lluny, l'empendrer
el camí vers un país apartat era un gros problema que no's plan-
tejava més que en casos d'absoluta necessitat o de gran conve-
niència. Avui, els mitjans moderns de comunicació han posat els
viatges a la mà de tot-hóm i ben poques persones trobaríem que
dispossant tant sols de regulars medis no s'hagin donat el plaer
de veurer terres noves.

N'obstant si són molts els que viatgen un gran nombre dels
mateixos el que fan en realitat és pendrer el tren, anar més o
menys lluny i retornar a casa tal com van sortir-ne, sense haver
tret de la seva ausència cap ensenyança, cap profit moral i ni tant
sols a voltes un goig sensitiu i extern. Al contrari tornen cansats,
aburrits i desencantats, confessant que no valia la pena de donar-
se tant treball i posant-se a la boca com a síntessis de la seva de-
cepció el conegut aforisme de «roda el mon i torna al Born» tergi-
versant, però, el seu veritable sentit. I és que la possibilitat de
viatjar no corre certament parelles amb la de saber fer-ho, calitat
aquesta molt més restringida.

Els mòbils que indueixen a la gent a deixar temporalment la
pròpia terra són variadíssims i val la pena que'ls passem en
revista.

Considerem en primer lloc les excursions col-lectives que
s'organitzen en ocasió de festes extraordinàries, exposicions uni-
versals, o com are passa per a visitar els anomenats fronts de ba-
talla. Surten aleshores trens especials, trenes botos, com ne diuen
els castellans, i entatxonant-s'hi com poden i aguantant penalitats
de tota mena, gent que mai seis hauria ocorregut sortir de casa
recorren centenars de kilòmetres, mirant moltes coses però veient-
ne ben poques en realitat. Mancats de preparació cultural s'inte-
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ressen sois per les coses més aparatoses, sentint -se satisfets al
considerar que gasten poc; que tants d'altres per a fer el mateix
esmersen cinc o sis vegades més. Aquest migrat ideal d'eco-
nomia sol ésser sovint la major satisfacció que senten en llur
viatge.

En un pla una mica més alt debem colocar-hi els que viatgen
perquè es de bon tò i els sembla depressiu el no haver estat a
París, que sol ser la meta elegida i així parlen del Boulevard deis
Italians i de la Avinguda de la Opera en quant l'ocasió es presenta,
donant -se aires de molt coneixedors de la capital françesa malgrat
no hagin visitat mai la Venus de Milo ni sàpiguen dir l'estil de
Nótre Dame. Potser la meitat de la gent que's troben de forasters
en les grans ciutats pertany a n'aquesta categoría, i el major con-
tingent procedeix de l'Amèrica del Sud. En aquelles repúbliques
es casi tradicional en els que han prosperat en els negocis o que
d'un modo o altre se troben en bona posició monetària anar a
passar un any a Europa per a donar-se un bany d'intel•lectualitat
i consagrar-se al seu retorn com persones superiors, coneixedores
a fons d'Europa i de la seva cultura. Sois aixís creuen assolir dret
de ciutadanía dins la bona societat d'aquells països, igual que'ls
mahometans que fins que han estat a la Meca no's consideren
dignes fills del Profeta. Quan l'oportunitat seis presenta agafen
vint mil pesos nacionales o el seu equivalent en soles, bolivianos o
sucres, i prenen passatge en un transatlàntic de luxe que'ls porti
a Europa. Els trobareu invariablement sentats en els halls dels
grans Hotels de Londres o París, parlant entre ells deis afers de
llurs països. Assisteixen a les carreres de caballs, van algún ves-
pre al teatre, compren en els grans establiments i casi no fan res
més. Quant l'estiu arriba se'n van a fer temporada en una platja
de moda o a recórrer Suissa i retornen a París per a esperar el
temps d'embarcar-se altre cop cap a Amèrica. Varis he conegut
d'aquest patró i recordo especialment una família de Buenos Aires
que vaig trobar fa alguns anys a Interlaken, gent per altre part
d'agradabilíssim tracte i educació superior. Anàrem plegats varis
dies durant els quals vaig quedar sorprés de l'absoluta desorientació
d'aquelles persones. Confonien Brienz amb Biarritz, s'extranyaven
de que a Suissa no's parlés suís enlloc i a Milán volien veurer el
port. En aquesta ciutat ens despedirem i com volien anar a Roma
vaig deixar-los instal • lats en un vagó que hi portava sens trasbordo,
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recomanant-los-hi que al tornar prenguessin el directe Roma-París,
doncs sens la més petita noció de francès ni d'italià Deu sab sinò
on haurien anat a parar. Naturalment que no tots viatgen amb
tanta inconsciència i faig constar de passada que'm refereixo exclu-
sivament a certs americans que ràpidament enriquits s'han trobat
en un ambient social superior a llur cultura. Apart d'aquests hi
ha en totes les repúbliques Hispano- Americanes ¿qui pot dubtar-ne?
persones cultíssimes d'alt nivell intel • lectual com ho prova l'estol
d'escriptors i poetes que amb llurs treballs avaloren la llengua
espanyola.

Altre exemple de manca lamentable de preparació vaig obser-
var-lo entre'Is passatgers d'un vapor quan navegàvem per les altu-
res del Cap Nord de Noruega regió anomenada del Sol de Mitja
Nit. Era fins còmica la decepció d'aquella bona gent a l'adonar-se
de que'1 sol a les I2 de la nit era exactament igual al de les 12 del
dia i al de les 6 de la tarda; ¡què sabien ells de l'inclinació de l'eix
de la terra sobre el plà de la eclíptica ni de latituds geogràfiques!
S'esperaven segurament que al punt de la mitja nit l'astre rei do-
naria un espectacle apoteòsic desfent-se en corones radiants i raigs
enlluernadors. La seva ignoscència era pariona a la d'aquells a qui
un conegut meu molt humorista contava que no podia dormir pel
gran soroll que feia el meridià de París que passava justament sota
la seva habitació de Montmartre.

Sorprén en altre sentit l'erudició postissa de que fan gala alguns
enmatllevant-la a l'imprescindible Baedecker. A l'entrar en un mu-
seu cerquen tot-seguit en el llibre els asteriscos que indiquen les
obres mestres u objectes principals i devant d'ells es desfan en
mostres d'entussiasme i admiració, testificant, però, amb Llurs pa-
raules i comentaris, l'absoluta incomprensió de l'obra d'art que
contemplen. La rialleta significativa del cicerone que'ls acom-
panya és la millor crítica d'aquelles mostres d'ilustració infusa.
No és certament amb una ràpida llegida d'un catàleg com s'adqui-
reix el gust necessari per a apreciar el mèrit de les obres genials i
el secret de llur bellesa. Calen per això estudis llargs i metòdics,
especials aficions i fins un cert sentit artístic que's té de naixença
i s'afina i perfecciona arnb l'ús. Però qui n'està mancat serà en
debacles que's passi hores mirant-se un quadro de Velàzquez o una
escultura grega. Mai sentirà aquella íntima fruició de que gosa el
coneixedor, igual que al privat d'orella musical la millor sinfonía
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de Beethoven podrà semblar-li tot lo més, com amb sinceritat con-
fessava Napoleón, un soroll no del tot desagradable.

Quants motius d'aburriment estalviaria l'ésser sincer amb sí
mateix! I de gent que s'avorreix anant pel mon n'hi ha molts més
deis que sembla. Sens dubte debem posar entre aquestos els que
tenen la pruïja de veure-ho tot. Contrastant amb els que esmen-
tàvem anteriorment, els que's concreten a fer vida d'hotel i anar a
algun espectacle, hi a aquells que s'afanyen en seguir tots els re-
cons, no deixant església ni museu per visitar, caminant sens treva
d'un cantó a l'altre de les poblacions, no aturant se enlloc i donant
tot lo més ràpides i superficials ullades. Esperonats pel temps
entren en un museu, ne recorren febrosament totes les sales i con-
sulten el rellotge a cada pas, atents sois a la tasca que els resta a
fer de la que s'han imposada. Diuen després, que han estat per
tot, en lo que tenen raó, però no la tenen en dir que tot ho han
vist, perquè res han vist espiritualment que és la veritable manera
de veure. He conegut persona que s'alabava d'haver visitat en
dos dies totes les col • leccions deis South-Kensington de Londres.
Just el temps per a seguir-ne les sales a pas de carga! En la cons
ciència de tot-hóm de bon sentit està l'absurde d'un tal procedir i
la seva absoluta esterilitat.

Adhuc a l'home il-lustrat l'hi és precís concretar el fi deis seus
viatges si desitja trobar hi aquell goig que justament n'espera.
Qui coneixi a fons l'època romana se passarà dies sencers vagant
per les runes del Foro i del Palatí i mentalment associarà aquells
fragments informes a la vida d'aquell gran poble i sa admirable
civilització. El que desconegui I'història s'aburrirà veient-hi sois
parets caigudes i columnes trencades que resten mudes al seu es
perit. Tal volta un enginyer que's pasmará davant del prodigi de
càlcul que representa el pont de Forth a Anglaterra, restarà indife-
rent al mirar el Judici Final de Miquel Angel i un aficionat a mone-
des que no sabrà moure's de la vitrina d'una col-lecció numismàtica
passarà de llarg davant de les magnífiques ceràmiques exhibides en
els armaris veïns.

Aquests exemples que podríem multiplicar a l'infinit demostren
que ]'assolir una cultura enciclopèdica és totalment impossible i que
resulta un contrasentit tan gramatical com efectiu volguer ésser es-
pecialista en tot. Preferible mil vegades és que cadascú es concreti
a ço que és l'objecte de la seva particular predilecció i que si el temps
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l'hi curteja, deixi tot lo altre per a millor ocasió o que renuncii de-
finitivament a veure-ho que equival certament a veure-ho sense
plaer i a correcuita, amb un gran enuig de menys.

¿Qui no recorda impressions de conjunt, visions sintètiques, per
dir-ho així, que han surgit en el moment més impensat i que són
aquelles que més gratament emocionen l'esperit, més molt més
que la vista detallada i pacienta de milers d'objectes? Són elles
les que resten gravades d'un modo indeleble en els reconets de la
memòria, com si fossin una totalització de les impresions rebudes
i un resum permanent del viatge, condensant-ne la seva essència i
el seu sentit.

Si un dia aneu a Roma pugeu cap al tard als jardins del Pincio
que s'avansen formant alterosa terrassa sobre la Piazza del Popolo.
Veureu tot Roma extesa als vostres peus. Els marbres i daurats
del monument a Victor Manuel, brillen a l'esquerra reflectant els
raigs del sol ponent. Tot un mar agitat de torres i cúpules s'aixeca
arreu limitat al fons pels tossals verdeijants del Janícolo, i a la dreta,
destacant-se fortament sobre la rojor del cel de posta,l'inmensa cú-
pula Vaticana, l'obra mestra de Bramante, qual gràcia i ardidesa
d'aquí s'ovira com d'enlloc. I des d'aquell moment, sempre que
evocareu el record de Roma, reviurà en vostra imaginació aquell
panorama incomparable i ell i sois ell veureu amb força irresistible.
Per a recordar tot el demés vos caldrà fer un esforç de memòria i
aleshores en aquell grandiós escenari hi anireu posant monuments
i museus, esglésies i runes, cada una en son lloc com un jugador
d'escacs posa les peces dins les casetes del tauler.

Qui vulgui tenir un resum panoràmic de la Costa Blava situis
en un deis miradors que darrera el penyal de Mónac formen cornisa
sobre el Mediterrà: mar i cel confonen llurs blavors en l'infinit de
l'horitzó i a banda i altra s'extenen dilatadíssimes costes, retallades
per un sens fi de caletes, caps i replecs, policromades pel vert in-
tens deis pins, la variada tonalitat de les roques i les taques blan-
ques de poblets i caserius. Els Alps Marítims amb llurs alterosos
cims són com la fonadura d'aquest meravellós quadro, submergit
tot ell en un ambient de la més pura transparència i banyat per un
devassall de claror enlluernadora. D'aquesta visió vos en recor-
dareu sempre més, mentres anirà esvahint-se de la vostra memòria
els casinos de Nice, les flors de Grasse, els hotels de Cannes i les
taules verdes de Monte-Carlo.
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No manquen mai en les ciutats o en la naturalesa aqueixos llocs
privilegiats que enfoquen en curt espai grans visions de conjunt,
Quan tingueu la sort de topar amb un d'ells, entreteniu-vos-hi bona
estona. Goseu-ne llargament i sens presses malgrat que vos calgui
deixar incomplert el programa que porteu. En nostra condició
devem associar els records i les idees a imatges sensibles que són
com una guia i soport del pensament i si del vostre viatge en por-
teu uns quants punts de referència com aquestos podeu tenir la
seguretat de no haver perdut el temps.

En el curs d'aquestes consideracions, que anem escrivint al
córrer de la ploma, ens venen al pensament no sens experimentar
una certa enveja, aquelles persones privilegiades que disposant de
temps i de medis, poden permetre's ]largues ausències i empendre
estudis detallats i complerts en tal o qual país, del que arriven a
tenir aixís un complet coneixement. Són, per regla general, espe-
rits superiors, proveïts d'un gran bagatge de cultura, els que en
realitat recullen de les llurs peregrinacions fruits més saborosos,
dels quals fan sovint participar als seus consemblants amb cróniques,
descripcions i treballs especialitzats. Més que viatgers són verita-
bles exploradors i tots ens hem delectat amb la lectura de les llurs
obres que figuren en lloc preferent en totes les biblioteques. De
cap manera podem posar-los en el mateix nivell dels que viatgen
per sostreure's unes quantes setmanes a les cabories de la vida co-
rrent, cercant a l'ensemps un passatemps agradable e instructiu.
A n'aquests últims ens referim exclusivament procurant fer veure
els motius de que no assoleixin moltes vegades lo que's proposen.

Però no perquè una obra no sigui perfecta ha de tenir -se per
inútil. Fins admetent una escasa o nula preparació sempre un
viatge representa una oportunitat educadora que cal aprofitar.
Lluny per tant de nosaltres el desalentar als que senten afició a
còrrer món doncs fora una insoportable pedantería exigir a tot-hóm
coneixements superiors i menyspreuar als que pujen a un tren
sense anar proveïts d'un passaport de savi. Ans al contrari
hem de fomentar i conreuar entre tots els estaments i categories
socials l'afició als viatges assequibles avui casi a tot -hóm doncs
entre les tres classes que comporten els trens i les categoríes d'hos-
tatge més nombroses encara, cadascú pot trobar la manera de nive-
llar les despeses amb els recursos de que disposa sense que la
virtual finalitat del viatge en pateixi poc ni molt.

11
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Fora tasca ben sobrera que m'esforcés en demostrar aquesta
tesi, sobretot davant de vosaltres. Tots convindreu en que entre
un viatge i una excursió cap diferència existeix essencial ja qu'els
factors temps i distància tenen aquí un valor secundari. Membres
doncs vosaltres de la primera societat excursionista de Barcelona,
pel sol fet d'haver-vos inscrit voluntàriament en les seves llistes
deixeu ja ben provat lo que penseu sobres aquest punt.

La visió de noves terres i d'altres costums és una veritable llissó
de coses que sempre aprofita a tot-hóm, del més il • lustrat al més
llec, adquirint-se coneixements i experiències que en son dia poden
donar magnífics fruits. Si els que van imposar el plà d'engrandi-
ment de Barcelona, haguessin visitat ciutats com Nuremberg,
Stockholm, Viena o Petrograd, segurament no patiríem avui 1'in-
sustancial i antiestètica quadrícula de les noves barriades, amb ca-
rrers que no van en lloc, que no permeten cap perspectiva i que es
suceeixen els uns als altres amb desesperant monotonia; com altre
fora la condició de les nostres vies i les condicions higièniques de
la gran urbs barcelonina si tots els que s'afanyen per a ser-ne regi-
dors, coneguessin a fons la policía sanitaria de Berlín o de Londres.

Al trobar-nos en terres extrangeres, s'ens imposa la necessitat
de comparar-les amb la nostra pròpia, i d'aquesta comparança en
treiem a voltes una íntima satisfacció: la d'adonar-nos de lo bó in-
sospitat que posseïm, com d'altres, per desgràcia més freqüents,
en deduïm lo molt qu'ens cal corretgir i millorar. Però tant en un
cas com en l'altre s'aviva en nosaltres l'amor a la terra qu'ens ha
vist neixer, i surgeix imperiós el desig de perfeccionar-la i fer-la
gran i poderosa; sentim, en una paraula, el sentiment de patria,
que com bons catalans portem tots arrelat en lo més fons del cor,
sentiment que ha de ésser sempre l'inspirador dels nostres afectes
i el fí preferent de la nostra activitat.

LLUÍS LLAGOSTERA
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Memòria del Secretari
Senyors:

H
A passat un any més i aparellats amb ell una sèrie de
inconvenients que havien de trastornar la bona marxa
i creixensa de nostre CENTRE. Molt ha tiligut que tre-

ballar la Directiva salvant obstacles, resolent problemes i aplanant
dificultats perquè no fòs detingut l'avenç que des de uns quants
anys ençà està iniciat en aquesta casa. La carestia encar pujant
de caràcter general amb una proporció aterradora, ha repercutit
de tal manera en nostre CENTRE, no comptant actualment amb
altres medis que els del temps normal, que forçosament havia
d'establir un desequilibri entre les despeses i els ingressos si és que
volia sostenir-se en el punt que li pertoca i que ha guanyat en
bona lluita. Mes la voluntat es ferma, l'ideal es noble, i amb
armes com aquestes es va endavant. Clar està que si el CENTRE

EXCURSIONISTA DE CATALUNYA ha de seguir desenrotllánt el seu
extens programa i sostenir el títol de cap-devanter de 1'excursio-
nislne català a que li dónen dret els seus actes i la seva historia,
ha de trencar motllos antics i establir reformes que el posin
en condicions d'afrontar les necessitats que precisament per la
seva mateixa poixança se li presenten cada dia. No li falten al
nostre CENTRE un bon estol de individus del seu sí disposats
sempre a procurar per la seva expansió i engrandiment, i això
alenta a la Directiva a proposar reformes que sense mermar drets
capitals, siguin suficients per a què la seva marxa no es paralitzi
i pugui anar complint el seu comès.

Malgrat aquests inconvenients, nostre CENTRE ha seguit el
seu camí en el curs passat sens vacilació, i aixís pensa seguir-lo
comptant sempre amb el desinterés i entussiasme deis seus com

-ponents, que pel sol fet de formar entre ses files es palesa prova
d'amor i sentiment per nostra terra.

Aném, doncs, a veurer ràpidament els actes celebrats i per ells
ens ferém càrrec si ha cumplert fidelment sa confiada missió.

* Per manca d'espai i per a evitar repeticions hem reduit el tex de la present Memòria. Vegis
la Crònica Oficial del Centre en els mesos corresponents.
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MILLORES AL LOCAL

Es important la millora portada a cap per la Secció de Foto-
grafia posant a disposició dels socis un laboratori amb tots els
avensos por a què puguin efectuar amb totes les ventatjes els seus
treballs fotogràfics, no faltant-hi magnífica llanterna per amplia-
cions.

COL'LOCACIÓ DE LLIBRETES

També ha sigut iniciativa de la Secció Esports de Muntanya la
col'locació de Llibretes als pics més alterosos on els excursionistes
puguin estampar llurs firmes. Junt amb aquestes llibretes hi han
també unes tarjes proporcionades per la Secció de Geologia, amb
breus instruccions meteorològiques per a procedir a l'observació
de la regió recorreguda.

Les col-locades fins are son les següents:

Pic de Malivierne.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 3067 metres
Pic	 oriental dels	 Encantats .	.	 .	 .	 .	 . 2731
Pic occidental »	 »	 .	 .	 .	 .	 .	 . 2746 »
Pic de Peguera..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 2982 »
Punta Alta del Comolos Bienes. 	 .	 .	 .	 . 3007 »
Montarto d'Aran .	.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 2827
Biciberri Septentrional. 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 3004 »
Pic de Mulleres..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 3005 »
Pic de Perdiguero.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 3220 »
Pic de -Posets.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 3367
Mont-Perdut. .	.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 • 335 2 »
Pic de Bastiments .	.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 2881 »
Puigmal.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 2912 »
Pedraforca (pic occidental).	 .	 .	 .	 .	 .	 . 2493 »
Puig Pedrós (Toçal de Maranges)..	 .	 .	 . 2 943 >
Puigmajor (Mallorca).. 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 1 445 »
Monte Saliente.. 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 2897 »
Gran Tuc de Colomés.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 2 935 »
Pic de Subenulls.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 2951 »
Maladetta oriental..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 33 12 n
Puig de la Canal Baridana (Serra de Cadí). 2638 »
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Les llibretes depositades als cims de Peguera, Puigmal i Puig-
major han desaparescut i amb aquest motiu han sigut reposades las
dels dos primers pics.

BIBLIOTECA

No ens enganyavem al suposar que instalada la nostra biblio-
teca en bones condicions, havia de péndrer bonic increment.
N'hi haurà prou per a probar -ho el manifestar que en 1918-19,

primer any de la seva instalació, ascendiren els llegidors a 716,
mentres que en 1919-20, o sigui el curs finit, han pujat fins al nom

-bre de 1 165. Els donatius d'obres han sigut de 63 volums, i 50
els adquirits per compra.

SENYALAMENT DE CAMINS

Costejat per la Mancomunitat de Catalunya i sota la direcció i
treballs de nostre CENTRE, s'ha comensat la magna i útil obra de
senyalar els camins de muntanya. Queda ja enllestit el que des
del poble de Setcasas porta a la Portella de Mantet passant per
Ull de Ter. Inútil és dir la millora que això representa, i els
aventatges que reportara a tot excursionista. Felicitem-nos i feli-
citem a la Mancoununitat de Catalunya, i fem vots perquè es pugui
continuar amb éxit tant útil millora.

XALETS-REFUGIS

Els xalets-refugis han sigut també molt concorreguts, malgrat
les condicions del temps poc favorables d'enguany. Per Uli de
Ter han passat durant la temporada 6i 5 excursionistes; i per la
Renclusa 159 entre francesos i espanyols. En el primer han tin-
gut que efectuar-s'hi obres de relativa importància que mercés a
donatius han pogut realitzar-se. Per tal objecte han entregat al
CENTRE: D. Dionís Conde, 200 ptes.; D. Josep Carulla, 150; la
casa M. i R. Tey, tot el material necessari per a el seu alquitranat,
i D. Antoni Feliu, una dotzena de llençols.

A tots el CENTRE els deu agraïment.
Del mateix modo tinc la satisfacció de fer constar que

l'Excm. Ajuntament de Sabadell va consignar en el seu últim
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pressupost, una subvenció de 500 pessetes amb el mateix fi,
la qual quantitat ha sigut invertida amb la col-locació de reixes per
a evitar siguessin, com ha succeït alguna vegada, reventades les
finestres.

BUTLLETÍ

La publicació del Butlletí és lo que ha donat a la Directiva
verdaders treballs. Aixís i tot, si be amb no gaire regularitat s'han
vingut publicant fins al mes d'abril inclussiu els seus corresponents
nombres, més era tan grossa la responsabilitat que's va creurer cau-
ria sobre'l CENTRE, que la Directiva va considerar oportú ordenar
la suspensió, formant plans i estudiant formes, fins que reunida la
Junta general resolgués amb coneixement de causa.- Per a fer-vos
càrrec de les poderoses raons que'ns portarem a péndre tal resolu-
ció , bastarà el dir-vos que en 1914 costava al CENTRE la publica-
ció del Butlletí de 35o a 400 pessetes máxim, i que actualment
costa 1760 pessetes.

MOVIMENT DE SOCIS

El moviment de socis s'ha presentat aquest any favorable al
CENTRE, doncs acusa un superavit de 7o associats que han vingut
a formar part de nostres files. A més s'han inscrit com a socis
protectores amb quotes extraordináries donant palesa prova d'amor
a l'entitat, D. Carles Manén, D. Emili Juncadella, D. Carles San-
llehy, D. Joan Massó i Ventós i D. Abel Castañer.

I per últim hem de dedicar un record a tots aquells que per la
llei inexorable de la mort han deixat d'ésser nostres companys,
entre'ls que's compten D. Manel Girona, D. Jaume Riera, i are
darrerament el que havia treballat tant per l'excursionisme D. Cris-
tòfol Fraginals, deixant una guia inédita dels «Ports de Beceit»,
amb mapes i fotografies inclussiu, que mercés a D. a Maria del
Coral i als seus marmesors testamentaris passarà a propietat
del CENTRE.

Fins aquí les tasques vistes d'aquesta casa corrent el passat curs.
Si considerem el que això representa, si analitzessim els treballs
individuals i col • lectius desplegats per arrivar a explicar verbal i
gràficament les impressions rebudes d'una excursió; si valoressim
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els dispendis ocasionats per a lograr l'objecte de fer fruïr als com-
panys lo que tal vegada els hi serà desconegut; a bon segur que hi
veurem un veritable sacerdoci, un noble i altruista ideal ocasionat
pel sentiment de la naturalesa. Per això el veritable excursionista
no pot ésser pervers perquè sent i admira; la naturalesa és la millor
educadora del sentiment. Si tots els catalans sentissin com sentim
nosaltres l'excursionisme, altre seria la sort de nostra estimada
Catalunya.

TIMOTEO COLOMINAS

L'ombra dels Alts Pirineus

damunt de Barcelona

E LS admiradors dels espectacles de la Natura hauran obser-
vat algunes vegades, des de la ciutat, molt després de
post el Sol, una glòria de faixes alternativament blaves i

rogenques que corona la serra del Tibidabo. Aquesta glòria es
presenta sobre tot en dies rasos del mes de juliol. Algunes s'en
veuen també a la tardor, encara que menys esplendentes. Són un
efecte d'ombra a les altes regions de l'atròsfera, produït pel Sol
ponent a l'il • luminar els darrers cims del Pirineu i de les serres
septentrionals d'Espanya. Duren pocs minuts, i requerèixen per
a presentar-se una transparència molt gran de l'aire des del Can-
tàbric fins al Mediterrà.

Una de les més belles manifestacions d'aquesta mena ocorre
-gué el dia 16, a les Ig h. 47 m. La jornada havia sigut esplén-

dida; els telegrames meteorològics rebuts a la nostra Estació aero-
lògica significaven bou temps a tota l'Europa occidental, i fins
l'audició dels radiotelegrames de França i d'Alemanya havia estat
feblíssima, per efecte de la forta ionització de l'aire pels raigs del
Sol. A aquella hora feia ja molt que'l Sol era post a Barcelona,
i la línia de separació entre el jorn i la nit havia assolit ja el Golf
de Biscaia. Mes els raigs que rasaven les aigües del Cantàbric
il • luminaven encara els cims del Pirineu aragonès. Les serralades
properes al Mont Perdut i al Vignemale projectaven llurs ombres
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en l'espai. Pels colls d'aquelles serres passaven raigs escaducers
de llum, que tenyien de claror rogenca les capes atmosfèriques més
enlairades, passant damunt Barcelona a una alçària de més de
io kilòmetres, és a dir, en la regió dels cirrus més alts, que colo-
rien de vermell, mentre les tires d'ombra procedents dels cims
presentaven ja el to gris blavós del darrer crepúscol.

Coneguda l'hora exacta de l'observació, i donant les taules
astronòmiques les efemèrides del Sol per a cada dia, no és difícil
calcular la direcció de les muntanyes que prodúèixen el fenò-
men (i). Aquestes anotacions d'hora les recomanem als com-
panys del Centre, perquè són una dada de conjunt respecte a la
transparència de l'atmòsfera damunt del Pirineu, És un alpinisme
contemplatiu, és cert; un alpinisme sedentari i fins de terrat, si
es vol; mes tant interessant com l'altre, i sobre tot més asequible
per als qui, en matèria de fortes pujades, estem ja entrant en el
període dels entussiastes records.

Barcelona, l7 juliol 1920.

EDUARD FONTSERÉ

Meteorologia de les altes muntanyes

A llavor que començà a sembrar l'any passat el CENTRE

EXCURSIONISTA DE CATALUNYA establint observacions
sistemàtiques de neus, boires, temperatures i vents a les

altes muntanyes, va donant cada vegada més fruit.
Les darreres observacions que s'han rebut i que publiquem a

continuació demostren una notable disminució de les neus, com-
parades amb les de l'estiu de igig, tant per llur importància com
per la situació de llur límit inferior, que's troba arreu a major al-
titud que l'any anterior:

Pic de Posets (J367 metres d'altitud). La primera ascensió de
l'any fou feta per Mme de Plinval i M' te de Saint Saud, el 27 de ju-
liol, escalant el cim pel glacier del NW. Ascensió entre boires, rui-

(1) El caràcter destacat de l'alternància de colors, la fixesa de les línies i la brusquedat de llu
separació, no dèixan lloc a dubtar que nos tracta d'ombres de núvols llunyans,
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xats i pedregades; límit inferior de les neus, entre 2800 i 290o ni.
d'altitud.

Pic de Bastiments (2881 m.) Hi pujà D. Anfós Par el 7
d'agost a la matinada, i al cap vespre D. Andreu Montlló. Tem

-peratura dalt del cim, a les 7 h. 15 m., 12 0; cim lliure de neu.
Algunes neus escaduceres baixaven per la banda de Tirapits fins
als 1600 m., així com a la Coma de Bacibés. El i e1 de setembre
assolí el inateix pic D. A. Ferràn, anotant petites congestes sobre
l'estanyol de Bacibés i a les valls del NNW. Aquest excursio-
nista trobà la capça de zinc on es guarden la llibreta de muntanya
i les instruccions, foradada pels llamps, malgrat ésser protegida
per les pedres del «Cairn».

Perdiguero (3220 m.) L'escalada fou feta per En Joan Guer-
ner, de Luchon. Cobria el cim una massa de neu compacta, que
baixava fins als 2850 m., i a claps fins als 2700, per la banda
d'Astos; per la part de la gelera de Literola les neus arribavan un
centenar de metres més avall.

Pic Bernatoire (2515 m.) El visità el Comte de Saint Saud
el 5 d'agost, enviant-ne observacions detallades.

Maleïdes. La serra més alta del Pirineu fou visitada el 25 de
juliol per En Lluís Estasen amb altres consocis del Centre, que
arribaren al cim de la Maladeta (3312 mn.) a les 8 4- del matí, pro-
cedents de la Renclusa. Temperatura 4°. Límit inferior de les
neus per la banda de la Renclusa, entre 2500 i 2600; per la de
Gregüeña, entre 2550 i 2700. El mateix dia, a les 9, arribaren al
Pic d'Aneto (3404 m.) els socis del Centre N'Enric i Joan Sellarés,
Ramon Serra i Joan Navarro, amb temperatura de 2 0 i contem-
plant un extés mar de boira que cubria fins l'horitzó tota la banda
de França. El 6 d'agost, a les 15, Mr. Jean Arland, de Toulouse,
escalava l'Aneto, qual cim trobava lliure de neus, extenent-se en
canvi aquestes fins als 2900 ni. El 24 d'agost, a les u, Mr. P. Lung,
de Burdeus, confirmava les observacions de la Maladeta. Unàni-
mement, els excursionistes qu'han passat per la Renclusa fan elogi
del tracte rebut en aquell xalet - refugi del CENTRE EXCURSIONIS-
TA DE CATALUNYA.

Interessant fou l'excursió que alguns socis del CENTRE feren
durant el mes de juliol als alts cims del Pallars per a col locar-hi
registres de muntanya. Les observacions han estat comunicades
per En Lluís Estasen i comprenen les dades segiients:
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I2 juliol. Cim del Montseny de Capdella; temperatura i4°;
boires i núvols a tot el Pirineu; tempesta i calamarsada al baixar
pel Estargento.

13 juliol. Entre boires i vent del NE., ascensió al Manyera
(2gi6 m.); neus des dels 2500 m., i més abundants des dels 2700
als vessants septentrionals. Temperatura al cim (13 h. 45 rn.) 140.

14 juliol. Ascensió al Cap de Fonguero (2884 m.) amb tem
-peratura alta (200 al cim) i poquíssimes congentes.

15 juliol. Pujada al Mont Saliente (2881 m.); trobant conges-
tes escasses des dels 2000 m. per amunt; excursió entre ruixats i
calamarsades amb temperatura de 15° dalt del cim (15 h.)

16 juliol. Pic de Saburedo (2815 m.), bastantes neus des dels
2550 m. i algunes congestes escaduceres des dels 2335•

Iq juliol. Encantats oriental (2731 m.); arribada a 13 h., amb
vent ratxós de migjorn i temperatura de 180.

18 juliol. Pic de Subenulls (2951 m.); neus des dels 2500 m.;
15 0 a migdia dalt del Pic.

19 juliol. Tuc de Colomnés (2935 m.); neus des dels 2600 m.
Forta tempesta del SW., durant l'estada al Pic.

21 juiliol. Biciberri meridional (3020 m.) Els fenòmens elèc-
trics d'aquest dia esdevingueren seriosos al passar pel Pic dels
Abellaners, on els efluvis que sortien de les pedres i de les perso-
nes esdevingueren poc tranquilitzadors. Pluja i calamarsa bona
part de la pujada. Neus des dels 2500 m., qu'es fan abundants
des dels 2800. Temperatura dalt del Biciberri, a 16 h. 30 m., I7'.

22 juliol. Tumeneia (2892 m.); 13 o a migdia. Boires al ves-
sant atlàntic. Neus escasses des dels 2500 m.; abundants des
dels 2650 m.

23 juliol. Montarto d'Aran (2827 m.), pujant per l'Estany
Negre i baixada per Salardú. Des de dalt del cim, amb vent
del SW., s'observen boires damunt les planes franceses. Neus
des dels 2500 m.

25 juliol. Maladeta: ascensió abans esmentada, amb la que
acaba aquesta notable expedició, qu'ha deixat fitada de registres
de muntanya una de les més altives serralades del nostre país.



CRÓNICA DEL CENTRE	 155

Crónica del Centre

MAIG DE 1920

CONFERÈNCIES 1 EXCURSIONS.—Dia 7, el Sr. Joan Santamaria acabà la
seva conferència sobre la Guia de Sant Llorenç del Munt.

Dia 14, el Rnd. Dr. Josep Tarré dissertà sobre el tema Estructura litúr-
gica de la basílica cristiana.

Dia 21, el Dr. Feliu Duran i Cañameras donà una conferència sobre Re-
sum de tobogzafza i arqueologia catalana.

Dia 28, el Rnd. Dr. Marian Faura i Sans donà una conferència sobre
el tema Efectes de destrucció en la costa catalana bels temj5ozals.

SECCIó DE FOTOGRAFIA. — Durant el mes s'han efectuat les següents vi.
sites i excursions: el dia 2 es visitaren els esplendits jardins de la finca
cLluisa» que l'Excm. Sr. Vescomte de Güell posseeix a Pedralbes; el dia 9
anaren a Horta per a fer fotografies dels jardins de la torre «Gloria» propietat
del Sr. Jaumar de la Carrera; el dia 16 realitzaren una excursió al Papiol per
a seguir les vores del Llobregat; el dia 2 7 visitaren l'Observatori Fabra amb
les seves importants instal-lacions i on foren rebuts pels Drs. Polit i Fontseré,
els quals, amb les seves savies explicacions, avaloraren la visita; els dies 23 i
24 anaren a Berga i al Santuari de la Mare de Déu de Queralt, i finalment, el
dia 30, un bon nombre de socis de la Secció anaren a Sant Llorenç del Munt,
amb motiu de celebrar-se l'Aplec Excursionista que enguany ha organitzat el
CENTRE.

El dia 6, amb motiu d'inaugurar-se l'Exposició Femenina de fotografies,
es donà una sessió de projeccions d'autocromes . originals de la Srta. Monjo

-nell i dels Srs. Fargas, Flaquer, Llorens, Mallat, Nonell, Sala i Dr. Salvany.
El dia 20, el Sr. Enric Mallat donà una sessió de projeccions de vistes

dels monestirs de Poblet i Santes Creus.

SECCIó D'ESPORTS DE MUNTANYA. —El dia 9 efectuaren una excursió a
la serra de La Morella i Garraf; en els dies 22-25 tingueren lloc dues excur-
sions, una a Saldes i Pedraforca i una altre a la serra de Cadí, i en el dia 30,
amb motiu de l'Aplec Excursionista, anaren a Sant Llorenç del Munt una
nombrosa representació de socis de la Secció.

SECCIó D'ENGINYERIA.—El dia io visitaren la fundició de bronze, ferro i
aram del Sr. Fill de I. Damians, i el dia 17 anaren a Terrassa per a visitar
l'Escola Industrial, 1'Acondicionament de materies textils, el Vapor Torrella
i els Tallers d'Electricitat dels Srs. Gibert i Borix.

SECCIÓ D'ARQUITECTURA. — En la primera quinzena del mes es celebrà
en el Círcol Artístic de Sant Lluc una Exposició dels estudis del gran arqui-

tecte barceloní Sr. Joan Martorell i Montells.
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JUNY DE 1920

SOCIS INGRESSATS EN EL SEGON TRIMESTRE. —Josep M. a Fradera i Puig.
— Guillem Rieser.— Narcís Fradera i Puig.—Manuel de Gomis i Ferrer.—Ig-
nasi de Lamadrid. —Anton Vilaró i Soler.—Joan Nieto i Mas.— August Ale-
gret i Rodriguez. —Lluís Nieto i Mas. —Joan Sans i Roca. —Lluís Raventós i
Fatjó.-- Francesc Piera i Beca.—Manuel Rocamora.—Josep M. a Fontanals
i Badia.—Pere Audenis i Rimundi.—Manuel Lloveras i Sebastià.—Antoni
Tusell i Alonso.— Vicens Trullols i Canals.—Antonia Monjonell —Manuel
Font.—Enric Mir.—Jaume Ribera i Llopis.—Josep M. a Puig i Soler.—Enric
Pizzala.—Baldiri Net i Verdaguer.—Jaume Derch.— Ignasi Planas i Aparicio.
—Antoni Ball-Llovera.— Alfred Iirause.— Ricard Galí i Lalande. —Pau Josep
Bartulí de Queralt. —Marian de Foronda i Gonzalez.— Bartomeu Bosch i Ga-
rriga.—Tomas Vendrell i Aragonés. —Josep M. a Guerrero i de Pecero. —Lluís
Garriga Montaña.— Francesc Galf i Mercé.—Enric Larrañaga. —Josep Fer

-nandez de la Calzada i Galí. —Fidel Royo.—Pere Bosch i Gimpera. —Josep
M. a Guilera i Romaní.

CONFERÈNCIES I EXCURSIONS. —El dia 4, el Dr. Pere Bosch i Gimpera
donà una conferència sobre El sistema de la prehistòria catalana.

El dia u, l'arquitecte Sr. Jeroni Martorell parlà sobre el tema La reforma
de Barcelona.

El dia 18, el Dr. Feliu Duran i Cañameras ressenyà unes excursions per
Mallorca. Del port de Soller a Porto Cristo.

El dia 25, el Sr. D. Cèsar A. Torras continuà les seves conferències d'es-
tudi de les comarques naturals de Catalunya.

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA. —El dia 6 s'efectuà una visita als jardins de
Casa Gomis; el dia I-2 anaren a la ciutat de Girona un bon nombre de socis,
i el dia 20 visitaren la finca que D. Brú Fournier posseeix a la Bonanova.

Per a tancar el curs va celebrar-se el dia 12 Papat de comiat de les tasques
del present curs, al Restaurant Martin.

SECCIÓ DE GEOLOGIA I GEOGRAFIA. —El dia 6 realitzaren una excursió
al Papiol de pràctiques d'Orograf per a dreçar Cercles panoràmics, i el dia 20,

amb el mateix objecte, anaren als cingles de Bertí.

NOVEMBRE DE 1920

CONFERÈNCIES 1 EXCURSIONS. —El dia 5 s'inaugurà el curs de conferèn-
cies amb la que va dar l'ex- President del Centre D. Cèsar A. Torras amb el
tema La Val¡ de Gresolet considerada con: a una de les principals belleses de Ca-
talunya.

El dia 19, el Dr. Pere Bosch i Gimpera donà una conferència sobre el tema
El sistema de la prehistòria catalana.

El dia 26, el Sr. Lluís Figuerola donh una conferència sobre el tema: Al
ganes notes sobre la Barceloneta.
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SECCIO DE FOTOGRAFIA. —El dia 4 s'inaugura'l curs 1920-21 amb les
sessions que totes les vetlles dels dijous no festius es costum celebrar, projec-
tant-se un bon nombre de notables positius dels senyors socis de la Secció.

També fou oberta al públic una extensa i notable Exposició Fotogràfica,
representant festes, trajos i costums típics de Catalunya i Balears, que ha si-
gut molt visitada.

El dia 7 es reuniren a Garraf, visitant la Casa Giiell i acantillats de La
Falconera.

El dia 14 visitaren el Monestir de Sant Cugat del Vallés.
El dia 21 visitaren la ciutat de Vich, essent rebuts per D. Lluís Illa, en

representació del Centre Excursionista= de dita ciutat, qui tingué l'amabili-
tat d'acompañar-los tota la jornada, fent fàcil l'entrada a tots els edificis no-
tables e il • lustrant-los amb l'historial de quiscun d'ells, i el dia 28 anaren a
Sant Geroni de la Murtra, Torre Pallaresa i Santa Coloma de Gramanet.

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA. — Aquesta Secció ha començat un curs d'ini-
ciació a l'Arqueologia catalana medieval, el qual té lloc tots els dijous no
festius, de 7 a 8 de la tarda, al Saló de Juntes del CENTRE.

Al mateix temps està realitzant els treballs de preparació d'una Exposició
de Sants Cristos, que tindrà lloc en els dies de Setmana Santa de l'any vinent.

DESEMBRE DE 1920

CONFERÈNCIES I EXCURSIONS. — El dia Io, el Sr. Lluís Figuerola donà
la segona conferència sobre Algunes notes sobre la Barceloneta.

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA. — El dia 15, el «Colegio Ibérico» d'aquesta
ciutat visità el CENTRE, projectant -se davant dels alumnes una extensa sèrie
de fotografies d'un viatge a través Mallorca.

El dia 30, el Sr. Jaume Ribera donà una sessió de projeccions de diferents
llocs de Catalunya.

SECCIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA. — En els dies 24, 25 i 26 alguns socis
de la Secció realitzaren una atrevida excursió a Uli de Ter i Núria, amb skis.

SECCIO DE GEOLOGIA I GEOGRAFIA. — El dia 5 varis socis d'aquesta
Secció realitzaren una excursió a través del matís cretàcic de Garraf, baix el
següent itinerari: Sitges, Jafra, Olesa de Bonesvalls i Vallirana.

SOCIS INGRESSATS EN EL TERCER 1 QUART TRIMESTRES. —Juli Grassot
Tejedor. —Joan Craywinckel.— Frederic Juandó. —Ramon Sala.— Frederic
Susana i Serra.—Ferran Urpi i Mas.—Salvador Argimon i Freixas.—Enric
Argimon i Freixas.—Joan Montilor i Pujal.— Francesc Miret i Baldé.—Fran-
cesc P. Guilera i Romaní.—Josep M. 8 Montero i Sanchez.—Amado Berthon.
—Josep M. Pascual i Serra. — Frederic Armenter de Monasterio.— Miquel
Badrinas.— Antoni Tarruell.—Alvar Net Verdaguer. — Carles de Roselló i
Roig.—Benigno Garcia i Solis.—A. Herret.—Josep Tamburini.— Francesc
de P. Izarcl.— Francesc Guasch i Balart.—August Vinyals i Roig.—Ramon

Josep Gambús.— Antoni Gifreda.— Antoni Feliu.—Joan Junquera.—Josep
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M. a Boixeda i Coll.—Josep Bernabé Matamala. —Jaume Galvez. —Joan Prat
i Puig.—Josep Font i Sans. —Santiago Garcia i Nieto.—Simeó Garcia i Nie-
to.— Ignasi Codina i Nieto. —Joan Pujol i Ferrer.—Domingo Fontanillasi
Mustic.— Ricard Lujan.— Eduard Mias i Codina. —Roma Bastard i Vila.

—Francesc P. Tiffon i Vila. —Désiré Goeyrnirou i Jambon. —Jaume Carbonell.

— Sebastià Casanellas.—Víctor Conill.—Pere Palau. —Dionís Sanchez i Ga-
rrós.—Salvador Casanova i Riera. —Josep Vallés i Sitges.—Josep M .  Gomis.
—Joaquim Gomis. —J. C. Postel. —Josep M.a Molins.—Ignasi Comas. —Joan

Munné i Ràfols. —Ambrosi Mallofré.— August Herzog.—Josep Carbonell i

Fló.— golf Morral. — Ignasi Goytisolo i Taltavull. —Ramon Sans i Tord.

—Antoni Tortras.—Josep F. Saladrigas. —Lluís Buissen Casablanca.—Alfons

Amat.—Manel Armangué.—E. Soldati.—Raimond Tous i Fare11.—Jesús San-
chez. —Lluís Melendez.— Francesc Tous Farell.—Antoni Bofill i Munné.-
Joan Piera i Vila.

Noves

MAIG DE 1920

OFERIMENTS.—S'han ofert al CENTRE les noves entitats «Ateneu Nacio-
nalista d'Esparraguerau; D. Josep Lluís Martin com a president d' una nove-
lla Societat Excursionista a Salamanca, i el Grop excursionista «Nuria» fusio-
nat amb l'Orfeó del mateix nom. A tots ells s'ets correspon, desitjant -los llarga
vida i prosperitats.

De la mateixa manera la Revista «La Propaganda» ha ofert una bonifica-
ció a tots els socis del CENTRE que s'hi suscriguin.

NOVA ADSCRIPCIÓ.—S'ha adscrit a nostre CENTRE el -Centre Excursio-
nista de Sitges».

ACORD I^LOABLE.— LAjuntament de la ciutat de Sabadell ha près l'acord
de consignar una partida de 500 pessetes per a ajudar al CENTRE EXCURSIO-
NISTA DE CATALUNYA a sufragar les despeses de conservació dels seus
xalets -refugis de muntanya. Nostre CENTRE resta profundament agraït i així
ho ha comunicat oficialment a dit Capitol, donant els drets de socis als indi-
vidus que el formen. Amb uns quants Ajuntaments que seguissin l'exemple
del de Sabadell podria ésser ben aviat un fet la construcció d'una xarxa de
refugis en els nostres Pireneus, facilitant les ascencions a tots els aimants de la
muntanya, com ho prova el nombre de visitants que cada any van coneixent
Ull de Ter i La Renclusa des de l'instal lació d'aquells refugis.

SERVEI D'AUTOMÓBILS DE LLEYDA A BENASQUE. —S'ha tingut notícia
d'haver-se inaugurat un servei directe d'automòbils de Lleyda a Benasque,
baix els segiients horari, itinerari i preus: sortida de Lleyda a les 14, passant
per Alguaire, Albelda-Tamarite, Benabarre, Graus i Benasque, on s'arriba a
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les 21. El retorn s'efectúa sortint de Benasque a les 4, arribant a Lleyda a les
II, i enllaçant amb el tren mixte descendent de Saragossa, que arriba a Bar-
celona a les 21. A l'arribada a Lleyda, tant a l'anada com al retorn, hi ha
temps per a dinar. El preu del passatge és de ptes. 2o`5o.

Amb l'establiment d'aquest nou servei s'escursa en mitja jornada l'excur-
sió al xalet de La Renclusa, ja que no cal fer nit a Graus com fins ara es ve-
nia fent, per arribar a Benasque el mateix dia de la sortida de Barcelona.

REBAIXA AL FUNICULAR DE SANT JOAN. —La <Compañía Anónima de
Funiculares y Ascensores= ha concedit als socis del CENTRE, mitjansant la
presentació del carnet d'identitat, el dret de viatjar en el funicular de Sant
Joan, de Montserrat, satisfent l'import de mig bitllet.

Exposició «PEÑALARA». --En la Va Exposició de Fotografies de Mun-
tanya organitzada aquest mes a Madrid per l'activa Societat «Peñalara », el
CENTRE estigué dignament representat ainb 49 esplendides obres dels senyors
Juli Soler i Santaló, Ignasi Canals, Adolf Zerkowitz, Enric Ribera, Carles
Fargas i Joaquim Amigó.

VALIÓS DJPóSIT.—La Sra. Vídua de Juli Vintró ha deixat en calitat de
dipòsit a la Biblioteca del CENTRE l'important col-lecció de mapes de son
difunt espós, la llista de la qual publiquem a continuació:

Porta Margarit.—Mapa del Principado de Cataluña. Barcelona, 1873.

Anònim. —Principatus Cataloniae nec non í_'omitatuum Ruscinonensis et

Cerretanize. Nuremberg, 1940.

Cuerpo de Estado Mayor del Ejército.—Plano de las Guillerías (inèdit).

García Faria. —Plano de Barcelona y sus contornos y Llano del Llobregat.

Làmina I, 1891.

Georget.—Plan de Tortose, prise le 2 janvier 18 i I.
Anònim.— Contornos de Barcelona- Manresa-Vich-Mataró.

v	 Plànol de Barcelona i pobles del Pla.

v	 Croquis de los contornos de Calaf.

v	 Plan de Mequinenza, pris le 8 juin 1810.

»	 Plan de Tarragone, assiègée et prise d'assaut le 28 juin 181 T.

Obras públicas de España.— Provincia de Tarragona.

»	 »	 »	 Provincia de Lérida.

Obras Públicas Provinciales.—Carreteras provinciales y vecinales de la pro-

vincia de Barcelona. Barcelona, 1899.

Comisión Hidrográfica.—Mar Mediterráneo. Costas sudeste y este de España

Desde la Torre de Capicorp hasta Francia.

Costa oriental de España. Desde Alcocebre hasta

el Cabo de Tortosa. 1878-1880.

Costa oriental de España. Desde el Cabo de Tor-

tosa hasta la Punta de la Palomera. 1886-1887.



16o	 CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

Comisión Hidrográfica.—Costa oriental de España. Desde Punta de la Palo-
mera hasta el río Llobregat. 1882-1884.

>	 Costa oriental de España. Desde el río Llobregat
hasta el Cabo de Tossa. 1884-1885.

»	 »	 Costa oriental de España. Desde el Cabo de Tossa
hasta el Cabo Cervera. 1885-1889.

Anònim. —Plano topográfico de los terrenos inmediatos al río Llobregat mien-
tras corre dentro de los términos del Papiol, Pallejá, Molins de Rey y San
Vicente dels Horts.

Hznistè7e de I'Interieur. —Dues fulles que contenen les regions de Ax-les-
Thermes, Saillagousse, Prades, Ceret, Perpignan, Banyuls-sur-Mer, Luz,
Gavarnie, Bagnòres de Luchon, Val d'Arouge, Saint Girons, Mont-Rouch,
Foix i Perles.

Agraïm profondalnent a la Sra. Vda. Vintró tan valiós dipòsit que enalteix
la bona memòria de son difunt marit, que tantes proves havia donat d'amor
i entussiasme vers el CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA.

JUNTA GENERAL I DE SECCIONS. —El dia 30, i sota la presidència de don
Lluís Llagostera, va celebrar-se la Junta General Ordinària de senyors socis
per a l'aprobació de comptes i nomenament de diferents individuus per a la
Junta Directiva, que quedà formada de la següent manera:

President, D. Lluís Llagostera; Vice-President, D. Pere Rius i Matas; Se-
cretari primer, D. Timoteu Colominas; Secretari segon, D. Josep Danes;
Tresorer, D. Gabriel Roig; Vocals, D. Ramon d'Alós, D. Francisco Blanch,
D. Enric Vilaseca, D. Lluís Estasen, D. Josep Franch i D. Lluís Figuerola.

Durant aquest mes s'ha reunit igualment en Junta General les Seccions
següents quals Directives han quedat constituïdes en la següent forma:

Secció d'Enginyeria.— President, D. Pere Rius i Matas; Vice- President, don
Antoni Ferran; Secretari, D. Salvador Fuella; Vice- Secretari, D. Ferran
Cuito; Vocals, D. Pau Cardellach, D. Josep Ferrer-Vidal i D. Rafael Garriga.

Secció de Geologia.— President, Dr. Eduard Fontseré; Vice- President, doctor
Jaume Marcet; Secretari, D. Francisco Bertran; Tresorer, D. Aureli Pulvé;
Conservador del Museu, D. Josep Franch; Vocals, D. Joan Brossa i D. Josep
Andorrà.

Secció d'Esports de Muntanya.— President, D. Josep M. a Có de Triola; Vice-
President, D. Josep de Reinoso; Secretari, D. Climent Viscarri; Tresorer,
D. Ignasi Canals; Vocals, D. Josep Guilera, D. Joaquim Rosich i don
Lluís Estasen.

Secció de Fotografia.— President, D. Carles Fargas; Vice President, don
Enric Llorens; Secretari, D. Joaquim Amigó; Arxiver, D. Joan Nonell;
Tresorer, D. Jaume Biosca; Vocals, D. F. Xavier Parés i Bartra, D. Rossend
Flaquer, D. Enric Vilaseca i D. Joan Martí.

Secció d'Arqueologia i Història.—President, D. Agustí Duran i Sanpera,
Secretari, D. Joaquim Gich; Arxiver, D. Pelegrí Casades; Vocals, D. Enric
Vilaseca, D. Matías Pallarés, D. Timoteu Colominas i D. Gabriel Roig.
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CANVI AMB NOSTRE BUTLLETÍ.—S'ha establert el canvi de nostre Butlletí
amb «Veli i Nou », la interessant revista de la casa editorial «Bayés».

CONCURS D'HOTELS. —La Societat d'Atracció de Forasters d'aquesta
ciutat ha tingut la deferència de reservar un lloc al CENTRE en el Jurat
calificador del Concurs Regional d'Hotels, Fondes i Hostatges. Ha sigut
delegat per a que en formés part nostre digne president D. Lluís Llagostera.

MONUMENT A GUIMERÁ.—De la mateixa manera la Comissió executiva
del Monument a Guimerà ha consultat al CENTRE sobre l'emplaçament i
altres extrems del mateix. Fou nomenada com a ponent la mateixa presi-
dència.

PER NOSTRES MONUMENTS.—Amb motiu de la restauració de l'altar de
Sant Rafael a l'església de Betlém de nostra ciutat, s'ha oficiat al Reverend
Rector d'aquella parròquia, pregant que sigui respectada la valor artística de
dit monument.

DEMANANT NOSTRE CO'CURS.—La «Société de Glaciologie et d'Hidro-
logie des Pyrénées», ha demanat al CENTRE el seu concurs per a unificar en
ço que fos possible la nomenclatura de tan important ram.

DONATIUS.—Nostres consocis D. Aureli Pulvé i D. Joaquim Amigó han
donat al CENTRE un bonic exemplar de quarz cristallitzat de Bilbao i uns
exemplars de minerals i molusques de Cadaqués.

APARIAMENT DE CAMINS.—S'està procedint per compte del CENTRE a
l'apariament del camí que des de Setcases puja al Xalet-Refugi d'Ull de Ter,
que les fortes nevades de l'hivern últim havien destruit.

JULIOL DE 1920

BOTIQUÍ PER A EL XALET DE LA RENCLUSA.—Ha sigut enviat al Xalet
de La Renclusa un armari -botiquí que conté tot el indispensable per a els
casos d'accidents.

Al mateix temps han sigut i,,ualment tramesos diferents volums enqua-

dernats del Butlletí del Centre per a il-lustració i entreteniment dels excur-
sionistes que s'hostatgin en l'esmentat Xalet.

DONATIUS PER AL XALETD'ULLDETER.—Les gestions realitzades durant

l'estiu per a recullir donatius destinats al millorament del Xalet d'Ull de Ter
han donat un resultat altament satisfactori. El Sr. D. Eduard Conde ha fet
entrega de la cantitat de 200 ptes.; el Sr. D. Josep Carulla, 150 ptes.; el

Sr. D Antoni Feliu una dotzena de llençols i la casa M. i R. Tey ha fet
oferiment de tot el quitrà necessari per al Xalet.

A tots ells els hi resta el .Centre profondament agraït per son generós
desprendiment.

OFERIMENT. —El Rnd. Mossén Isidre Prats, Rector del poble d'Agullana,
ofereix l'ermitatge de Santa Eugenia, d'aquell terme parroquial, com a punt
d'estiueig i centre important d'excursions per aquell indret del Pireneu.

12
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OCTUBRE DE 1920

SESSIó INAUGURAL DE CURS. —Va cel • lebrar-se el dia 29 d'octubre sota

la presidència del Dr. Lluís Llagostera i amb assistència de gran nombre de

representacions d'entitats culturals de la nostra ciutat i nombrosa i distin-
gida concurrència. L'actual Secretari Sr. Timoteu Colominas llegí la me-

mòria referent als actes i treballs realitzats durant el curs darrer; i el Sr. Pre-

sident, Dr. Llagostera, va llegir el seu discurs inaugural; treballs ambdós

publicats en aquestes planes. El Dr. Llagostera clogué l'acte amb breus

paraules de gràcies.

DONATIU. —D.' Maria del Coral ha fet cessió al CENTRE, de tots els im-

portants treballs que per a la confecció d'una guia dels Ports de Beceit tenia
fets el malograt soci D. Cristòfol Fraginals.

XALET DE LA RENCLUSA. —El dia 3o del prop passat mes de setembre
quedà tancat per a la present temporada el Xalet de La Renclusa. A conti-
nuació publiquem una relació dels excursionistes que l'han visitat durant els

estius de 1919 i 1920, per ésser de gran interès per a l'historial d'aquell
Xalet-Refugi.

Relació numèrica dels visitaras dei «Xalet Refugi de La Renclusa»

i societats excursionistes a que pertanyen, segons comunicació.

Any 1919

Número

	

SOCIETATS	 `1e
visitants

a Centre Excursionista de Catalunya ►.. . . . . . . . . . .	 17
<Societat Peñalara, de Madrid . . . . . . . . . . . . . 	 3
«Grupo de Exploradores Españoles», de Zaragoza.. . . . . .	 28

=Grupo de Exploradores Españoles., de Barbastro.. . . . . .	 7

«Centre Excursionista Montseny» .. . . . . . . . . . . .	 2
«Centre Excursionista Avanto .. . . . . . . . . . . . . 	 2
c Club Alpin Français» ..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 23
«Touring Club , Françaisv ..	 .	 . .	 . .	 . .	 . .	 . .	 .	 .	 .	 7

=Société Ramond» . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
s Royal Societies Club. .. 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
Altres visitans ..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 69

	Total de visitants en l'estiu de 1919. . . 1	 16o
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Any 1920

SOCIETATS
Número

de

visitants

aCentre Excursionista de Catalunya, ..	.	 .	 .	 .	 .	 . 31
,Club Alpino Española . 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . I

.Centre Excursionista Montseny>.. 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 4
Centre Excursionista Sabadell» .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 5

«Secció	 Excursionista de l'Ateneu	 Tarraconense	 de	 la	 Clase
Obrera».	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 6

«Agrupació Excursionista de Reus,.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 2

<Club Alpin Français, ..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 32
«Touring Club Françaisv.. Is

«Luchon Sports» ..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 5

«Ski	 Club • ..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 4
Altres visitants .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 51

159Total de visitants en l'estiu de igzo.	 .	 .

DESEMBRE DE 1920

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.—El dia 9 de l'actual es reuní la
Junta General extraordinària de socis per a la reforma de l'article 8. del
Reglament, aprobant-se la modificació d'aquest, després de raonades discus-
sions, quedant redactat en la següent forma:

Art. S• è — Els socis residents pagaran la quota mínima de 36 pessetes
anyals.

Els socis perteneixents a la família d'altre soci i visquin baix la seva po-

testat o en sa propia casa, pagaran la quota de 24 pessetes anyals. N'obs-

tant, a tots els ingressats amb anterioritat al 31 de Desembre de 1920, s'els
respectaran ses antigues quotes. Aquest dret el perdran els associats al dar-se

de baixa, tenint que abonar les noves quotes establertes, en cas de reingrés.

Soci PROTECTOR.—Ha ingressat com a soci protector del CENTRE, el
Sr. Josep M. Molins, amb la quota de 120 pessetes anyals.

AVÍS INTERESSANT. —La Directiva ha prés l'acord que des del pròxim
gener de I92I el local del CENTRE permaneixi obert tots els dies festius de

5 a 8 de la tarda, celebrant-se tots els diumenges de 6 t /2 a 7 t/, sessions de
projeccions.
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Estació meteorològica de Viella (Vall d'Aràn)

RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE ABRIL DE 1920

TEMPERATURES A L'OMBRA PRESSIONS BAROMETRIQUES

MITGES MENSUALS MITGES MENSUALS
MAXIMA ABSOLUTA MINIMA ABSOLUTA

A 00 1 A LA GRAVETAT NORMAL

8 matí 4 tarda en 24 hores en 24 horesI
8 matí 4 tarda

7083 12r03 240 (dia 30) —10 (dia 14) 681.3 mm. 677.67 mm.

Oscil'lació ex— A 001 AL NIVELL DE LA MAR

trama	 men-
sual.	 25o MITGES MENSUALS 761.24 mm,	 I	 769.56 mm.

Variació màxi- Màxima (dia 2l).	 .	 770.4	 mm.
ma diurna Mínima (dio 12).	 .	 750.2	 s
(dia 14).	 .	 .	 20o5 15088 :1003 Oscil•lació extrema	 20.2

HUMITAT RELATIVA PLUVIOMETRÍA

MITGES MENSUALS 8 matí 4 tarda Total d'aigua caiguda en el mes.	 .	 .	 74.2	 mm.
Dia de major caiguda (día 23)	 .	 .	 .	 15,5
Intensitat per dia de pluja i neu.	 .	 ,	 5.7

Termòmetre sec ,	 . 7.86 12.35 Total d'espessor de neu en el mes	 .	 ,	 0.03 mt.
Termòmetre moll 5.76 9.26 Dia de major espessor (dia 22)	 0,03
Humitat (perce.tatge) . 707 64.2 Vent dominant en els dies de pluja i
Dies de saturació	 .	 .	 . 2 — nevades	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 calma NE

VENT

•	 DIRECCIÓ 8 mati 4 tarda I 	 VELOCITAT EN 24 HORES

Calma	 .	 . 15 2
N.	 .	 .	 . 5 9
NE.	 .	 .	 . 5 7 Mitja mensual diaria.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 54.460	 k.
E.	 .	 .	 . 1 2
SE.	 .	 .	 . 1 — Màxima absoluta (dia 17)	 .	 .	 .	 .	 .	 228.600	 k.
S..	 .	 .	 .	 .	 •. 2 2
SW .	 .	 . 1 4 Recorregut total en el mes.	 ,	 .	 ,	 .	 1,633.800	 k.
W.	 , 	 , —
NW,	 .	 .	 . — 4

ESTAT DEL CEL

nies 8 matí 4 tarda oses no NÚVOLS NUVOLOSITAT

CLA55E 8 m, 4 t. surcos MENSOAL5

Serens, 7 1
Pluja.	 13
Boira .	 3 7Cirros.	 , 1

8 mati 4 tarda

Nuvolosos 12 1 Rosada	 .	 .	 .	 7 Nimbu. .s
Stratus.	 .1

3
1

9
1 —

Coberts	 .	 . 11 11 Neu	 .	 .	 .	 .	 5 Cumulua. —1 2 5.5 1	 6.23

Las anotacions diarios han estat proses por el G. a Josep i revisades pel DR. FAURA 1 Sane.
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Estació meteorològica de Viella (Vall d'Aràn)
RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE MAIG DE 1920

TEMPERATURES A L'OMBRA PRESSIONS BAROMÈTRIQUES

MITGES MENSUALS MITGRS MRNSUALS
h1AYIMA ABSOLUTA :MÍNIMA ABSOLUTA

A 00 1 A LA GRAVETAT NORMAL

8 matí	 4 tarda en 24 hores en `24 hores
8 matí	 4 tarda

127	 18°85 340 (dia 12) — 20 (dia 5)	 682.37 m m.	 881.39 mm.

Oscil'lació ex- 0.00 1 AL NIVELL DE LA MAR

trema	 men-
sual.	 .	 360 MITGES MENSUALS	 764.7	 mm.	 I	 762.25 mm.

Variacló màxi- Màxima (dia	 5)	 .	 779.4 mm.
ma d i u r n a  Minima (dia 24)	 ..	 753 6
(dia 6)	 .	 .	 2205 22°08 8°17	 Oscil•lació extrema , 	 25.8	 a

HUMITAT RELATIVA PLUVIOMETRÍA

ntiTGES MENSUALS 8 matí	 4 tarda Total d'aigua caiguda en el mes .	 .	 .	 101.5 mm.
Dia de major caiguda (dia 21). .	 .	 .	 35,2	 a
Intensitat per dia de pluja i neu .	 .	 .	 7.24

Termòmetre sec .	 .	 . 12087	 18076 Total d'espessor de neu en el mes	 .	 .	
TermJmetre mol] 11°	 14022 Dia de major espessor (dia	 ).	 —
Humitat (percentatge). 79	 60.2 Vent dominant en els dies de pluja i
Dies de saturació	 . —	 1 nevades ,	.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 calma NE

VENT

DIRECCIÓ	 8 mati	 1 tarda VELOCITAT EN 24 HORES

Calma	 .	 . 15
N.	 .	 .	 . —	 1
NE.	 .	 .	 . 12	 23 Mitja mensual diaria	 .	 .	 •	 .	 .	 .	 .	 38.400	 I:.
E.	 .	 ,	 . 1	 3
SE.	 .	 .	 . 2	 3 Màxima absoluta (dia 2)	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 300.600	 k.
S.	 .	 .	 . 1	 1
SW.	 .	 . —	 — Recorregut total en el mes	 .	 .	 .	 .	 . 1190.400	 k.
W •	.	 •	 .	 .	 . —	
NW.	 •	 .	 .	 . —	 —

ESTAT	 DEL CEL

DIRS 8 mati 4 tarda	 DIES DE	 NÚVOLS	 II NUVOLOSITAT

CLA550 8 m. 41. MITGES MENSUALS

Serens. 11 2.	 Pluja 4 8 mati 4 tarda 
Ci.rrus 6 7

Nuvolosos 10	 21	 Boira	 . .	 .	 .	 7	 Nimbos	 . 6 8
Stratus	 .

.	 .	 .	 5 1 Cumulus.
— 1

Coberts	 . 10 8	 Rosada. — 5 4.67 5.90

NOTA.— Tempesta en cls dics 1 i 25.

Les anotacions diarios han estat presos por el GA Josep i revisados pel DR. FAURA t SANS.
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Campeny, Damià, 123
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Feliu, Antoni, 149, 157, 161
Feliu, Carles, 65, 70, 7 1 , 74, 77,

78, 93, 95, 100
Fernàndez de la Calzada i Galí,

Josep, 156
Ferran, Antoni, 110, 153, 16n
Ferran, Pau, 88
Ferran VII, 54
Ferran VI, rei, 53
Ferran III, rei, 122
Ferrer-Vidal, Josep, 110, 16o
Figueras i Figueras, Jaume, 85
Figuerola, Lluís, 156, 157, 16o
Fuella, Salvador, 30, IIO, 13 7, 16o
Flaquer, Rossend, 16o
Flos i Calcat, F., 83
Folch i Girona, Jordi, 85
Folch, J., 107
Font, Manuel, 156
Font i Gumà, J., 87
Font i Sagué, Norbert, 82, Io6,

I07, I08
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Font i Sans, Josep, i58
Fontanals i Badia, Josep M.',, 156
Fontanals del Castillo, 87
Fontanillas i Mustic, Domingo, 158
Fontseré i Mestre, Josep, 128
Fontseré, Eduard, 40, 152, 155, 16o
Foronda i González, Marian de, 156
Fournier, Brú, 156
Fradera i Puig, Josep M. a, 156
Fradera i Puig, Narcís, 156
Fraginals, Cristòfol, i5o, 163
Franch, Josep, 39, 16o
Franquesa i Gomis, J., 134

Gabet, Baró de, 13!, 132
Galí i Lalande, Ricart, 156
Galí i Mercé, Francesc, i56
Gálvez, Jaume, 156
Gambús, Ramon Josep, 157
Garau, Miquel, 85
Garcia i Nieto, Santiago, i58
Garcia i Nieto, Simeó, i^8
Garcia i Solis, Benigno, 157
Garch, Joaquim, 85
Gardére, Maurice, 68
Garriga Montaña, Lluís, 156
Garriga, Rafael, i io, 16o
Garriga, Rafel, 30
Garriga i Roca, Miquel, ¶25
Gich, Joaquim, 16o
Gifreda, Antoni, 157
Gil Camporro, Enric, i8
Giró, Agnes, 136
Giró, Ernest, 65, 66, 70, 7 1 , 77,

78 , 136
Giró i Monegal, Ricard, 85
Giró, Pere, 136
Girona, Manuel, 150
Goeymirou i Jambon, Desiré, 158
Gomis i Ferrer, Manuel de, 156
Gomis, Josep M.", 158
Gomis, Joaquim, i58
Gonzàlez Llubera, Miquel, 85
Gordi, Marcelí, 88
Goytisolo i Taltavull, Ignasi, IS
Granados, Calixte, 85
Grassot i Tejedor, Juli, 157
Grau, Francesc, 46
Grau, Joan, 46
Grau i Recoder, Ferran, 85

Griera, Antoni, 34
Guasch i Balart, Francesc, 157
Guasch i Traveria, Macià, 85
Gudiol, Mn. Josep, 88
Guerin, Antoni, 19
Güell, vescomte, 155
Guerner, Joan, 153
Guerra del Río, Gaietà, 85
Guerrero i de Pecero, Josep M. a, 156
Guilera, Josep, i6o
Guilera i Romaní, Francesc, 157
Guilera i Romaní, Josep M. a , ¶56
Guimerà, Angel, 87, 16i
Gumà i Carreras, Manuel, 85

Harle, André, 93, 97
Harlé, Pierre, 68, 97
Haurillon, Jean, 135
Hernández, Jaume, 85
Herret, A., 157
Herzog, August, 65, 66, 68, 70, 71,

72, 74, 77, 78, 98, iot, ¡03, 158
Heushaw, J. W., 131
Homs, Antoni, 63
Hoyos, Montserrat, 138
Huertas, S. A., 86

Iglesias, Virginia, 25
Illa, Lluís, 157
Illges, Walter, 65, 66, 70, 71, 72,

74, 77, 78, ¶02
Izard, Arnau, i9, 20, 110
Izard, Francesc de P., 157

Jansonius, Joan, 117
Jaume I, rei, 121
Joan II, rei, 121
Joanxich i Ayma, Francesc, 85
Joinville, Pierre de, 68, 93, 97
Jordi i Alibau, Joan, 85
Juandó, Frederic, 157
Juanico, Lluts, i9
Julià i Escuder, Salvador, 85
Julià i Nogués, Josep, 85
Juncadella i Vidal, Emili, 87, 150
Junquera, Joan, 157

Koch, Juliette, 138
Krause, Alfred, 156

Lamadrid, Ignasi de, 156
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Lamaña i Coll, Josep M. a, 85
Larrañaga, Enric, 156
Le Bondidier, L., 91, 97
Lecluse, Jeanne, 136
Lecluse, Marie Louise, 136
Ledormeurs, G., 97
Lie, Olav, 85
Lobera, Antoni, 135
Lugar de Rovira, Rosari, 137
Lung, P., 153

Llagostera, Lluís, 14, 87, 132, 134,
1 46, 16o, 161, 162

Llorens, Enric, 155, i6o
Lloveras i Sebastià, Manuel, 156
Llubes Buxedas, Joan, 85

Malan, Bernard, 68
Mallat, Enric, 22, 155
Mallofré, Ambrosi, 158
Manén, Carles, 87, 150
Marcet, Jaume, 18-21 , 16o
Maristany i Sala, Pere, 85
Marqués i Bennasser, Joaquim, 85
Martí i Codolar, i io
Martí, Joan, 16o
Martí, Mercé, 138
Martí i Padró, Francesc, 85
Martin, Josep Lluís, i8
Martin i Albere, Ricard, 85
Martínez, Josep, 85
Martínez, Manuel, 85
Martorell, Geroni, 18, 87, 133, 156
Martorell i Montells, Joan, 155
Mas, Adolf, z io
Mas i Codina, Eduard, i5S
Mas i Duran, Bonaventura, 85
Massanés, Josep, 121
Massó i Petit, Francisco Xavier, 85
Massó i Torrents, Jaume, 5, 21,

24, 29
Massó i Ventos, Joan, 87, 150
Meléndez, Lluís, 158
Mensa, Vda. de Riu, Teresa, 34
Menser, Frederic, 85
Mercier i Aguilera, Antoni, 85
Millet i Estapé, Francesc, 85
Miquel i Almirall, Jordi de, 85
Miquelay i Feliu, Eugeni, 85
Mimrelle, Paul, 68

Mirabet, Josep, 85
Mir, Enric, 156
Miret i Baldé, Francesc, 157
Miró, Angela, 46
Miró, Anna, 46
Miró, Joan, 46
Miró i Mestre, Josep M. a, 85
Molins, Josep M.a, 158, 163
Monjonell, Antonia, 138, 156
Montsalvatje i Fossas, Francesc,

21, 25
Montero i Sànchez, Josep M. a, 157
Montlló, Andreu, 153
Montllor, Joan, 1 34, 157
Monton i Blasco, Joan, 85
Mora, Daniel, 97, 135
Morell i Cerqueda, Joan, 85
Moritz, Lluís, 17
Morral, Rolf, i58
Motas d'Hestreux, Henri, 68
Munné i Ràfols, Joan, i58

Navarro, Joan, 153
Navau i Davesa, Francisco, S5
Net i Verdaguer, Alvar, 157
Net i Verdaguer, Baldiri, 156
Nicolau, Esther, 138
Nieto i Mas, Lluís, 156
Nonell, Clotilde, 138
Nonell, Joan, 86, 155, 16o
Nonell i Queralt, Mercé, 136

Ochoa, Francisco, 85
Oliveres, Mn. Jaume, 68
Orfilia i Castells, Eliodoro, S5
Orriols, Joan, 87
Ortega, Josep M. a, 129

Pach, Rita, 138
Padró, Jaume, 48, 49, 50
Palau, Pere, 158
Pallarés, Matías, ,6o
Par, Anfos, 153
Parés i Bartra, Francisco X., iii,

16o
Pascual i Serra, Josep M. a, 157
Passet, Celestí, 97
Passoles, Llorens, 88
Passoles, Pau, 88
Pauss, Josep, 65, 66, 70, 71, 72,

74, 77, 78, 95, IOO
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Romeu i Rodríguez, Mercé, 136
Rosich, Joaquim, 16o
Roselló i Roig, Carles de, 157
Royo, Fidel, 156
Royo i Latorre, Jesús, 85
Rubinat, Francisco, 47
Rubió i Balaguer, Joaquim, 31
Rubió i Balaguer, Manuel, 31
Rubió i Lluch, Antoni, 31
Ruiz i Porta, Joan, ig, 30

Sagarra i Cendra, Eduard, 85
Sagrera i Julià, Enric, 85
Saint-Saud, comte, 153
Sala, Gaspar, 155
Sala, Joan, 79
Sala, Ramon, 157
Sala i Romañach, Josep, 85
Saladrigas, Josep F., 158
Salles, guia, 68, 97
Sànchez, Jesús, 158
Sánchez i Garrós, Dionís, i58
Sanllehy i Girona, Carles, 87, 150
Sanpere i Miquel, Salvador, 124
Sans i Pedrals, Hermenegild, 136
Sans i Roca, Joan, 156
Sans i Tord, Ramon, 158
Sansuc, guia, 97
Santamaria i Monné, Joan, 85, 110,

155
Sarret i Arbós, 46
Sayó, Josep, 135
Schrader, Fr., 76
Segobia, Mateu, 54
Sellarés, Enric, 153
Sellarés, Joan, 153
Serra, Ramon, 153
Serra i Vilaró, J., 39
Simorra i Arbós, Antoni, 85
Sitjes i Castells, Joan, 136, 137
Soldati, E., 158
Soler, Teresa de, 137

7	 Soler i Coll, Josep M. e, i9, 20,
91, 97

Soler i Escofet, Ignasi, 110
Soler Santaló, Juli, ioo, 159
Soriano, Frederic, 85

4 Spont, Henri, 97
Spont, Marcel, 97
Susana i Serra, Frederic, 157

Pella i Argelaguet, Joaquim, 85
Peña i Valenzuela, Lluís, 85
Petry, Ernest, 17
Peyta, Paul, 97
Piera i Beca, Francesc, 156
Piera i Vila, Joan, i58
Pinilla, Jesús, 20
Pizzala, Enric, i56
Pla i Roselló, Manuel, 85
Planas i Aparicio, Ignasi, 156
Plinval, M IDe de, 152
Poch, Carles, 79
Porcioles, Bartomeu, 88
Postel, J. C., 158
Prat i Puig, Joan, i58
Prats, Isidre, 161
Prats, Joan, 79
Prats i Pierret, Hermangol, S5
Puig, Francesc, 45, 46 , 47
Puig, Isidre, 97
Puig i Pascual, Esteve, 85
Puig, Ramir, 97
Puig i Soler, Josep M. a, 156
Pujo], Amadeo, 85
Pujol i Ferrer, Joan, 158
Pulvé, Aureli, 39, 40, ,6o, 161

Ramoneda i Holder, Alfred, 136,
137

Rauzy, 68
Raventós i Fatjó, Lluís, i56
Reguer, Josep, 48
Reixach, Joan, 25
Revila, Joan, 53
Reynoso, Josep de, 16o
Ribas, Feliu, Si
Ribera, Enric, 79, 132, 159
Ricart, Bonaventura, 85
Rius i Matas, Pere, 110, 136, 137

16o
Ribera, Alexandre, 85
Ribera, Josep de, 19, J9, 40
Ribera i Llopis, Jaume, 156, 15
Riera, Jaume, 15o
Rieser, Guillem, 156
Roca, Josep M. a, 87, 88
Rocamora, Manuel, i56
Rodríguez d'Alcàntara, Melcior, 2
Roig, Gabriel, 16o
Roig, Joan, 20
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Sust i Pagés, Mateu, 85

Tallaferro, Bernat, 28
Tamburini, Josep, 157
Tarré, Josep, 155
Tarruell, Antoni, 157
Terrades, Josepa, izi
Tiffon i Vila, Francesc P., 158
Tomàs, Ll., io7
Torras, Cesar A., 5, r8, 19, 20, 30,

-62 , 85, 109, 1 34, 156
Torras i Riera, Josep, 85
Torrents i Esteva, Ildefons, 85
Torres Campos, Rafel, 130
Tort, Joan, 63
Tortras, Antoni, i58
Tous i Farell, Francesc, i58
Tous i Farell, Raimond, 158
Trullols i Canals, Vicens, 156
Tusell i Alonso, Antoni, 156

Urpí i Mas, Ferran, 157
Ussel, vicomte, 6S

Vallés i Sitges, Josep, 158
Vega, Manuel, 129
Vendrell i Aragonés, Tomàs, 156
Verdós, Joan, 47
Vergés i Mirassó, Antoni, 134
Vidal i Riba, Eduard, 1 3 2 , 134
Vidal i Valenciano, Enric, 24
Viladomat, 88
Vilarasau, M., i8
Vilardell i Puig, Josep, 85
Vilaró i Soler, Anton, 156
Vilaseca, Enric, 16o
Villanueva, Jaime, 29
Vintró, Vda. de Juli, 1J9, 16o
Vinyals i Roig, August, 157
Vinyals, Josep, 53
Viscarri, Climent, 16o
Visscher, Nicolau, 118

Xiberta i Roig, Antoni, 85

Ymor, Martí, 44, 45, 50

Vallebrera, Pere de, 55	 Zerkowita, Adolf, 21, 159
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ÍNDEX TOPOGRÁFIC *

Agudes, s., 68
Agullana, 161
Aiguafreda, 15, 17, 62
Aigualluts, pla, 78, 102
Aiguestortes, 73
Albelda, 158
Albéres, 105, 109
Almeria, 33, 36
Alpens, 9
Andalusia, 86
Andorra, 68, 70, 79
Aneto, pic, 78, 92, 102, 1 35, 153
Aran, v., 94, 102
Arbucies, 9
Arcachon, 12
Argar, El, 35, 36
Argel, 123
Argentona, 7, i6, 63
Arles, 28
Arnera, r., 8r
Arolla, c., 138
Arties, 7, 77, 95, loo
Artiga de Lin, ermita, 78
Astúries, 33
Ausona, comtat, 84
Avellaners, coll, 92, 97
Avinganya, monestir, 87
Ax-les-Thermes, 7, 16o

Bacibés, coma, 153
Bagà, 79
Bagnères de Luchon, i6o
Bagur, 12
Balears, 157
Banyoles, 7
Banyuls-sur-Mer, 16o
Barbastro, 79, 103
Barcelona, Io5, 159
Baricauba, bosc, loo
Basiero, cim, 68, 72
Bastiments, c., 148, 153
Beceit, ports, 150
Benabarre, 158

Benasque, 78, 99, IS8, 1 59; Port,
IOI

Berga, 155
Bergadà, 83
Bernatoire, c., 153
Bertí, 15; cingles, 156
Besalú, 9, 26, 27, 83; comtat, X84
Biarritz, 12, 141
Biciberri, 75, 91, 97; estany, 9i ;

meridional, 77, 89, 92, 154; sep-
tentrional, 95, 148; v., g6, 9ç

Bielsa, 78
Bilbao, 161
Bohí, 77, 93; P•, 73, 74; v•, 95
Bordes, Les, 78, loo
Borró, r., 8i
Bourboule, La, 9
Brienz, 141
Broto, 79
Bueno, r., 78
Burgos, 86

Caballers, estany, 76
Cadaqués, 161
Cadí, s., IIo
Calaf, 159
Caldes de Bohí, 8, 65, 74, 77, 86,

94; r. , 76, 9 1; v., 102
Caldes de Malavella, 7
Caldes de Montbuy, 6, 7
Caldetes, 7
Camprodon, 2 2, 30, 83 , 87; comar-

ca, 81, 82, 83 , 84, 85; Sant Pere
de, 27, 28

Canet de Mar, 62
Canigó, m., 109
Cannes, 13
Canovella, 9
Cantal, cabana, 78
Capdella, estanys, 69; m., 75; v., 69
Capellades, 17, 30
Cardedeu, 16
Cardener, r., 83

Les abreviatures usades en aquest índex són: p. poble, ciutat, vila o
caseriu; r. riu, riera, torrent; Y. vall; c. comarca; m. muntanya o cim; s. serra.
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Cardó, 9
Cardona, 34
Carol, 114
Castellar d'En Hug , 34
Castellbisbal, 105
Centelles, 62
Cerdanya, 70, 84, 105
Ceret, 16o
Cervelló, 110

Cervera, 41-61
Cervin, Le, 138
Cheltenham, 7
Cilindre, coll, 79
Ciutadilla, 47
Cogulló d'Estela, 79
Colén, e., 138
Colieto, comarcada, 76
Colomés, cercle, 94; pic occidental,

95; port, 98; r., 77; tuc, 68, 69,
72 , 73, 148

Comolos Altes, 74, 75
Comolos, maciu, 68, 74
Comolos-Bienes, 62 , 148; punta al-

ta, 74; r. , 75, 77
Comolo-Forno, 62, 77, 86, 89, gi,

92 , 93, 95, 97
Comtessa, tuc, ioo
Conangles, bosc, loo
Conflent, 109
Constantinopla, IIo
Contraig, r., 75
Contrexéville, 7
Corbera, ,8, IIO; santuari, 79
Corones, coll, 78
Covet, 87

Divonne, II
Durro, m., 93

Encantats, 62, 65, 66, 69, 70, 72,
77, 148; pic oriental, 66, 68

Escriga, coll, 79
Escrita, r., 65, 68, 70, 73
Esparraguera, 19
Espluga de Francolí, 9
Espot, 65; portarró, 68, 72 , 73, 77;

r., 71; v., 68, 70, 73
Essera, r., 101; v., 77
Estanserull, v., 67, 68
Estartit, Iz

Extremadura, 33

Fenarruy, campament, 97
Feixan, tuc, IOI

Figaró, 62
Fígols, 79
Flamisell, r., 70
Fluvià, r., 81
Foix, 16o; r., 107
Fonguero, cap de, 154; estany, 69
Fumanya, 79
Francessos, coll, 77
Fribourg, 105

Garona, r., 96, 98, ioo
Garriga, La, 6, 7
Garraf, I05, 157
Garrotxa, La, 8,, 83
Gavarnie, 16o
Gisclareny, 34, 79
Girona, 16, 26, 27, 29, 156
Gironés, 81
Gémena, estanys, 74, 77, 92
Gerri, 9
Graus, 78, 103, 158, 159
Granera, 34
Granyenella, 46
Granollers, 16
Guilleries, 81, 85, 159
Gresolet, santuari, 79
Guissona, 47
Guellicrestada, port de, 94

Hostalrich, 16
Huelva, 33

Iborra, 7
Igualada, 18, 30
Isils, 9

Jafra, 30, 157
Jerusalem, 86
Josa, 79

Lérida, vegi's Lleyda
Les, 7
Linya, 34
Londres, io6
Lugo, 114
Luz, 16o
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Llacuna, 107
Llavorsí, 77
Llebreta, cascata, 74
Llerca, r., Si
Lleyda, 158, 159
Llinàs, 16, 63
Llobregat, r., 8,, 155, 16o
Llong, estany, 72. 73, 77
Lloret, 138
Liosas, cabana, 78, loo
Lloses, estany, 71
Lluçanés, El, 85
Llúria, estret, 79

Madremaña, 7
Madrid, 53, Io6, 159
Maladeta, 154
Maladetta orienta], 148
Maleïdes, m., 30, 72, 91, 98, 101
Malgrat, 16
Malivierne, e., 148; coll, 78
Mallorca, III, 156, 157
Malo, r., 77, 9 1 , 93, 96
Manol, r., Si, 114
Manresa, 17, 159
Mantet, portella, 149
Mar, estany, 78, 94, 95, 97; puntes

de, 68
Maranges, s., IIo
Martorell, 18
Mataró, 16, 30, 63, 159
Mauberne, tuc, 72
Menton, 132
Mequinenza, plan, 159
Mogent, 107
Mònaco, 86, 130, 131, 132, 1 34, 144
Monastero, r., 66
Mondoñedo, 114
Monjos, estany, 95
Mont-Agel, 132
Mont Perdut, 78, 79, 99, loo, 148,

151
Mont-Rouch, 16o
Mont Saliente, 154
Montarto, m., 92, 95
Montarto d'Aran, 77, 78, 89, 91, 94,

95, 96, 1 48 , 154
Montarto de Caldes, 72 , 74, 77, 89,

90, 98
Montcada, 9

Montjuich, 104
Montsech, s., 70
Montseny, 15, 105, 107
Montseny de Capdella, 15.}
Montseny de Pallars, 92
Montserrat, 18, 22, 104, 159
Morella, 15
Morella, La, 155
Mouliu, H., Io5.
Muga, La, r., Si
Mulleres, e., 148; r., 78; tuc, loo,

IOI
Munic, 105
Muntanyeta, r., 73
Muschelkalk, 105

Negre, estany, 76, 77, 78, 93, 98
Neris, 7
Niza, 13
Noguera-Pallaresa, r., 70
Noguera Ribagorzana, loo
Noguera de Tor, r., 74, 97
Noia, r., 107
Noruega, 142
Nuremberg, 146
Núria, II, 86, 104, 157

Olesa de Bonesvalls, 157
Olivella, 30
Olot, 25, 27, 29; comarca, 81-84
Ordessa, cases, 79
Ordino, 79
Oreig, 114
Orense, 114
Ostende, 12

Palafolls, castell, 16
Palautordera, 15, 30, 62
Palma de Mallorca, ibo
Palomera, punta, 159
Pallars alt, 65, 68, 89
Papiol, 104, i55, 156
París, io6
Pedraforca, 63, 148
Pedralbes, 155
Peguera, cim, 66, 6S, 69, 70, 72,

77, 79, 92, 98, 148, 149
Peguera, rasos, 79
Peracamps, 34
Perdiguero, 78 92, 98
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153	 Rius, estany, 78, 97, 99, loo
Rocafort, 7
Rocallaura, 7
Rocasses, pas de les, 84
Roma, 141, 142, 144
Roselló, 105
Run, El, 102

Perdiguero, pic, 79, 148,
Perpignan, 16o
Pertús, 40
Picada, port, 78, 98
Pineta, v., 78
Plan, El, 78
Planes, Les, 79
Planoles, 114
Plombieres, 7
Poblet, monestir, 155
Porqueres, 9
Porto-Cristo, 156
Portugal, 33
Posets, 75, 92
Posets, c., 148, 152
Prades, 16o
Prat, 16
Prat del Llobregat, 63
Premià de Mar, 16
Prullans, 79
Puda, La, 7
Puig d'Alp, IIo
Puig Castellar, 39
Puigcerdà, vegueria, 84
Puigfret, 15
Puiggraciós, 15
Puigllançada, IIo
Puigmal, e., 148
Puigmajor, iii
Puigmajor, e., 149
Puig Pedrós, c., III, 148
Punta de Mar, 6g
Putxet, 105

Queralt, santuari, 79

Ramuñe, cascata, 102
Ratera, estanys, 7,, 72; port, 68, 77;

salt, 71; tuc, 68, 70, 7,, 72
Ratera de Colomés, port, 71
Ratera d'Espot, port, 71
Renclusa, La, 30, 78, 98, 100, 102,

132, 153, 158, 159, 161, 162
Ribagorzana, r., 98
Ribereta, estany, 94; port, 78, 94;

tuc, 95
Ribes, 7, 12, 15, 81, 82, 83, 84, 85
Ridaura, 27
Riner, 34, 35, 36 , 37
Ripollés, 8,, 82, 83, 84, 85

Sabadell, 34, 86, 158
Sabinar, 37
Saburedo, c., 68, 70, 71, 72, 154
Saillagousse, 16o
Saint-Girons, 16o
Salamanca, 158
Salardú, 77, 154
Salencas, coll, Iot; r., 78
Saliente, p., 68
Salinas, 78
Salud, La, 86
Sant Cugat del Vallés, 30, 157
Sant Esteve de Bas, 27
Sant Feliu de Codinas, 62
Sant Feliu de Llobregat, 86
Sant Feliu de Pallarols, 34
Sant Geroni de la Murtra, 157
Sant Hilari, 7
Sant Llorenç del Munt, 62, 110,

133, 1 34, 155
Sant Martí del Canigó, 28
Sant Maurici, estany, 65, 67, 68,

69, 7 1 , 72 , 77; v. , 8
Sant Miquel del Fay, 62, 110
Sant Miquel de Fluvià, 81
Sant Nicolau, v., 8, 72 , 73, 75, 98
Sant Pau, 83
Sant Pere de Galligans, 8o
Sant Pere Molanta, 30
Sant Pere de Terrassa, 30
Sant Privat, 27
Sant Quirse de Colera, 28
Santa Coloma de Farnés, 8
Santa Coloma de Gramanet, 157
Santa Maria de l'Estany, iio
Santa Maria de Vilabertran, 81
Santa Pau, 27
Santes Creus, 155
Saragossa, 107
Saratoga-Springs, 7
Sardefia, 35
Sarrià, 9
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Seira, 30
Senillers, 7
Ser, r., Si
Setcases, 83, 161
Sitges, 30, 157
Soldeu, 79
Soller, 156
Solsona, 34
Sort, 77
Stockholm, 146
Subenulls, cim, 68, 98, 148, 154
Suissa, 141

Taga, 15
Tagamanent, 62
Tamarite, 158
Tarragona, plan, 159
Tàrrega, 5 i
Ter, r., 81, 84
Terrassa, 31
Tibidabo, io6
Tona, 7
Tordera, r., i6, 107
Torelló, 6, 7
Tort, estany, 78, 97, loo
Tortossa, 159
Tragurà, 83
Travessany, estany, 76, 77, 8g, 98,

99
Tredós, 7, 71
Trescazes, bretxa, 91, 96
Trouville, 12
Tucarroya, refugi, 78

Tumeneia, s., 76 , 77, 78 , 9 1 , 94,
96, 99, 154; agulla septentrional,
89

Tuxent, 79

Ull de Ter, 22, 132, 149, 1 57, 158,
161

Urgell, bisbat, 84

Valarties, V., 95
Vals, 7
Vallcarca, 105
Valldeneu, 62
Vallés, 107
Vallespir, iog
Vallfogona de Riucorp, 8
Vallirana, 110, 157
Vallvidrera, 86, 87
Venta Amillo, 102
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