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Butlletí
del

Centre Excursionista de Catalunya

El Congrés de la «Federació

de Societats Pireneïstes»

Pau, 4, 5 i 6 de desembre de 1920.

A
mitjans de novembre es rebé al CENTRE' una lletra de Mon-
sieur L. Le Bondidier, comunicant-nos la propera reunió
a Pau de l'assamblea de delegats de les societats que cons

-titueixen la Federació Pireneïsta. A més ens deia el Secretari de
tal organisme que havent el Govern Francés subvencionat fortament
a l'Office F5-ançais du Tourisme per al millorament de camins i
refugis de muntanya, així com per a l'establiment de noves vies
cíe comunicació i construcció de nous refugis, era certament d'alta
conveniència el posar-nos previament d'acord per a un bon esmerç
dels cabals, fent un programa d'interès mutu i general.

Sens dubte era ben important la nova, i per aixó, rnalgrat el poc
temps de que disposàvem, s'acordà concòrrer a la reunió de Pau,
acudint-hi ben documentats. Una comissió integrada per D. Céssar
A. Torras, D. Emili Juncadella, D. Lluís Estasen, D. Lluís Santa-
susagna, D. Eduard Vidal i Riba i qui firma, fou designada a fi de
que preparés tot ço que estimés oportú de presentar a nostres com

-panys excursionistes deis vessants enllà del Pireneu.
La tasca fou distribuïda i les reunions sovintejaren. Es feu

bona feina i sobre tot de una manera rapidíssima. Convençuts de
que havíem de debatre en el Congrés de Pau l'establiment d'una
xarxa internacional de camins i refugis en el Pireneu, es redactà una
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extensa i documentada Memòria, fent remarcar els abrics i refugis
que s'haurien de bastir en el troç de Pireneu de nostra influéncia (').

I per a donar una mostra dels treballs en curs del CENTRE, un
esplèndit mapa a i : 200.000 fou dibuixat expressament, on hi fi-
guraven les situacions de refugis i abrics de que es parlava en la
Memòria.

Que la tasca era ben grossa, n'estaven ì tots convençuts. Per
aixó avans de parlar ja d'una manera definitiva i comprometre'ns
davant l'assamblea de Pau, volguerelu coneixer l'opinió de les al-
tes esferes de la Mancomunitat. El President, diversos Consellers
i el Secretari, sols trobaren mots de lloança per l'obra del CEN-

'rRE, dient-nos que una partida de 400.000 pessetes del pressupost
extraordinari corresponent a l'emprèstit, era assignada a aqueixa
mena de treballs i que per tal de fer obra positiva, el delegat del
CENTRE que assistís a la reunió de Pau, portaria a !'ensems la re-
presentació de la Mancomunitat de Catalunya.

Veus aquí que el CENTRE EXCURSIONISTA tingué a bé confe-
rir-me la seva representació, i així mateix vaig tenir l'honor de
representar en terres foranes nostra Catalunya.

r::;: $:

El dia 3 de desembre, en arribant a la nit a Pau, queia una roi-
na força molesta. Desitjava anar a parar a l'hostatge on es tro-
bessin aplegats altres representants de Societats de la Federació, i
per aixó, tenint en compte la personalitat excursionista d'En Al-
fons Meillon i la seva relació amb l'Hotel Gassion, no vaig dubtar
en muntar a l'auto que a la sortida de la estació romania.

Aposentat, inquireixo seguidament notícies de la delegació de
Peñalara. M'interessava coneixer el plan i orientacions de nostres
companys madrilenys, en relació amb el Congrés. Mos amics
Victory i Bargueño no han arribat encara a Pau.

Sopem bona colla de congressistes i prompte regna entre nosal-

(i) Un previ acord amb la Societat Pebialara de Madrit, amb la que'ns lliguen mútues relacioes
de bona amistat i vera estima, delimita el troç de Pireneu on desentrotllar nostres activitats, en el
Mediterrani i la ribera del Cinca i vall de Nineta.
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tres un excel • lent esperit d'expansió amical i íntima: és que tots
som amics de les muntanyes.

Multitud de presentacions em son fetes. Arreu no faig més que
tenir d'agrair mostres de l'alta consideració i apreci amb que és
tingut el CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA.

El dia 4 s'aixeca també plujós. Aquell interès quejo tenia de
poder contemplar el bell panorama de la serrelada pirenenca des de
Pau—que feia prop de vint anys no havia vist —ni el vaig poder
satisfer en tal dia, ni a l'endemà, ni a l'altre; la pluja petita i mo-
lesta persistí mentres vaig ser a Pau.

Per fi, anant en companyia del excel • lent antic nostre—ho és de
tothom —el Comte de Saint Saud, m'entero de l'arribada dels de-
legats de Peñalara. Vint minuts més tard erem ja reunits, can-
viant impressions i oint amb vera complascència l'interessantísima
i atent conversa del nostre respectable amic.

Tinc un especial i fort interés en mostrar al Comte de Saint
Saud els treballs que per encàrrec del CENTRE dec presentar al
Congrés. L'opinió del Comte és de pés; la d'un mestre.

I podèu ben creure que s'interessà fondament a nostra obra.
Un mapa revisat, modificant la situació de diversos llacs de la regió
de Capdella, que figuren en el de F. Schrader, donà la mostra de
la tasca importantíssima que té entre mans el CENTRE EXCURSIO-

NISTA DE CATALUNYA. El plan de distribució d'abrics i refugis,
no sols mereix la completa aprobació del célebre investigador,
sinó que oïm entusiàstics elogis per la importantíssima obra que
anem a presentar a la reunió de la hederació de Societats Pirene-
ïstes.

El Comte de Saint Saud ens prega d'una manera insistent que
no manquém d'acudir a la reunió, a l'Hotel Gassion, de les comis-
sions científiques de Glaciologia, Hidrologia, Toponimia i Topo-
grafia. I tant els companys Peña/aros com jo, un cop els france-
sos han debatut afers d'exclusiva relació i interès per elis, ens
juntem a l'assemblea, prenent una part activa en els punts posats
a debat, i que no tenim de repetir aquí car el Bullctin Pyrénéen
n'ha donat ja ampli detall.

Lo que sí me cal fer constar, és l'exquisida consideració i altes
nostres de sincer apreci vers el CENTRE EXCURSIONISTA DE CA-

TALUNVA i son representant, palesades en diverses ocasions durant
la reunió.
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A la nit assistirem a un sopar on ens reunirem gran nombre

de començals, car hi eren presents, a mes dels representants de la
Assemblea de la Federació, els dels Sindicats d'iniciativa de França
i Office National du "Turisme.

Justament aquesta circumstància feu que'l Secretari de la Fede-
ració, Monsieur Le Bondidier, qui prenia una part activíssima en
els debats dels Sindicats, no pogués atendre com calia els afers de
la Federació, la qual cosa comprova la conveniència de que les
reunions de la Federació—que no sovintejen pas tant — tinguin un
caràcter exclusiu.

El diumenge, dia 5, es celebrà en una de les històriques sales
del Castell d'Enric IV la reunió dels delegats de les Societats fede-
rades, juntament amb importants elements del Touring Club i
Office I F rançais du Tourisme.

Sincerament - tinc de manifestar que la reunió es passà de ben
diferent manera de lo que jo esperava.

Jo m'havia imaginat —tenint en compte el text de les lletres
rebudes de Mr. Le Bondidier—que la nieva intervenció i aixís ma

-teix la dels representants de Peñalara, era la d'informar als reunits
dels projectes que tenia el CENTRE, referent a obrar en el Pireneu,
corresponent als representants de diverses associacions de França,
previament posades d'acord—com ferem a Espanya—i un cop co
neguts els projectes d'ençà i enllà de la serralada pirenenca, sentar
un plan definitiu i comú.

Es per aixó que la ponència de que he fet esment al començar
aquestes ratlles, orientà la Memòria en el sentit expressat.

Però es el cas que, després d'enraonar llargament, acordàren els
delegats la conveniència de un plan comú francés, cosa que ens
deixà ben extranyats car consideràvem que les orientacions de la
tasca a fer a França eren ja ben determinades.

I com fos que s'hagués empleat el temps en altres afers que per
a nosaltres no tenien el menor interès, a l'arribar, la sessió, al mo-
ment en que els delegats d'Espanya havíem de fer nostres comuni-
cacions d'interès general, la major part d'assistents a la reunió
s'havien absentat. A corre cuita, tant el Sr. Victory com jo llegi-
rem els treballs encomanats per les nostres respectives Societats,
considerant que els oients que teniem ho eren ben bé per cortesia
doncs era l'hora senyalada per celebrar un dinar de germanor tots
els elements pirineïstes. Calia enllestir. Per aquesta circumstan-
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cia, seas dubte, ès degut el que no ens enteressim d'alguns punts
que posteriorment hem vist reflecsats en l'acta de la sessió, publi-
cada al ja mentat Bulletin Pyre'néen.

Amb l'ocasió d'aquest dinar (orem novament objecte de multi
-tut d'atencions que sincerament agrairem en un breu parlament.

Veus aquí alguns aspectes de la reunió tinguda darrerament a
Pau per la Federació Franco- Espanyola de Societats Pireneïstes.

JOSEP M. Có DE TRIOLA

Memòria

El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA ve ocupant-se des
de fa temps de l'obra magna de la construcció d'una xarxa de re-
fugis en el Pireneu i de la construcció, conservació i marcat de
camins de ferradura d'alta muntanya, que facilitin les comunicacions
pirenenques i les excursions per ses valls i serralades.

La primera d'aquestes tasques en vies de realització, ha sigut
iniciada amb la construcció dels Xalets - Refugis d'Ull de Ter, en el
l'ireneu Oriental, i La Renclusa, en la regió de La Maladeta i ha de
completar-se amb la construcció d'una sèrie de refugis - abrics prop
les altes collades de la carena pirenenca, tot habilitant, ensems per
a tal objecte, alguna de les cases, ermitatges i bordes existents en
algunes de ses valls i riberes a son redós fornades, a qual efecte es
porten fets diferents treball$ d'estudi i preparació.

En quant a la reconstrucció i marcat de camins, alguna cosa es
té ja feta, degut a iniciatives del nostre CENTRE EXCURSIONISTA
DE CA'T'ALUNYA, i recentmement, mercès a 1'Exma. Mancomunitat
(le Catalunya, ha sigut marcat el camí de Setcases a la Portella de
Mantet, en la carena fronterera.

Cal tenir present que'1 marcat d'aquest camí serveix per a fer
un ensaig dels materials per a la realització d'una extensa xarxa
comprenent tot Catalunya.

Els projectes i estudis per a la realització d'aquesta obra tan
profitosa; estan a les acaballes i prompte ha de començar aquesta
amb tota decissió i fermesa. Lo més dificultós era la habilitació
de mitjans pecuniaris per portar-la a cap amb garanties d'èxit.
Sortosament, la nostra Exma. Mancomunitat, s'ha vingut també
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preocupant d'aquesta obra i en la seva Assamblea Oficial de 17 de

Gener de 1920 va péndre en ferm l'acord de procedir al mellora-

ment i habilitació de camins de ferradura i construcció de refugis,

destinant hi 400,000 pessetes, en el quinqueni de 1920 a 1924,
segons consignació en la partida 7• a del capítol d'obres públiques

del seu pressupost extraordinari.
Davant d aquest fet, el CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

aportarà les seves iniciatives i estudis a la Erma. Mancomunitat i

procurarà donar tot l'impuls necessari a n'aquesta obra que concep
-túa de la més gran importància per l'excursionisme. Per altra

part, i posats d'acord amb l'entitat «Peñalara », de Madrid, sol . lici-

tarem la cooperació i ajuda del Gobern d'Espanya a fi de poder
extendre aquesta obra a tot el Pireneu i realitzar la amb el més
breu espai de temps que sia possible.

Es per això que'l CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA ha
vist amb el més viu goig, que també en la vostra patria, a la glo-
riosa República Francesa, tot just eixida de greus tribulacions,
s'hagi acordat la realització oficial de l'obra empresa des de temps
pel Club Alpí Francés i per les altes entitats similars, de bastir refu-
gis en les altes serralades i construir camins de muntanya en les
seves encontrades.

Es per això, senyors, que al rebre al CENTRE la invitació de
la «Fédération des Societés Pyrénneistes» per a assistir a l'Assam-
blea de Pau, es va acordar acceptar-la i exposar-hi els nostres plans
i projectes sobre el particular.

Creiem igualment de necessitat, d'acord amb l'opinió de Mr. Le
Bondidier, que la tasca d'uns i altres sia agermanada en lo que al
Pireneu Passi referència, relacionant i completant entre sí els projec-
tes i obres a realitzar en un i altre vessant de la serra que amoro-
sament (liga les dugues nacions: la França heroica i la caballeres-
ca Espanya.

Desgraciadament el temps ha estat massa curt per a poder dur
a la reunió de Pau els plánols detallats del nostre projecte; no obs-
tant, tenim l'honor de posar a la vostra il • lustració un mapa al
200,000 del vessant Sud del Pireneu comprenent els territoris limi-
tats pel Mediterrani i la línia fronterirça fins a la vall de Bielsa, sota
el massís del Mont- Perdut, delimitació del camp d'acció del CENTRE
EXCURSIONISTA DE CATALUNYA en son acord auflistós ami) la es-
mentada Societat «Peñalara ». En aquest mapa hi figuren els
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nous camins de comunicació internacional conceptuats per nosal-
tres com els més interessants i la corresponent xarxa de refugis
de tot lo qual us donem compte a continuació, projectes no de fi ni-
tius i que per tant poden modificar-se com a resultat d'amistoses
discusions i agermanament de comuns interessos.

REFUGIS

Els refugis els dividim en tres categories o tipus distints:

I) Xalets Guardats; 2) Refugis, i 3) Abrics.
Com Xalets Guardats considerem el tipu de construcció similar al de La

Renclusa, Ull de Ter i dels Courtalets.

Per Refugi designem construccions més modestes que les anteriors, tals
com el refugi de Touquerouye en les proximitats del Mont Perdut.

El nom carateritza les construccions del tercer grupu, les quals es reduei-
xen a aprofitar d'una manera convenient els abrics naturals, tals com baumes,
sortints de roques, etc., aprofitament que reportaria un màxim d'utilitat amb
molt reduït gasto.

REGIÓ i:'i 2.a

compresa entre'! riu Cinca i La Maladeta

BARRANCO DEL MILLAR.— (Refugi, tipu 2). Situat en la regió SO. i O. del
Posets. Les Cases de Viadós en el camí que ve del Port d'Aigües Cruces, són
a poca altitud per a servir de centre d'excursions per a recórrer aquesta regió,
en la qual no es troba altre refugi que la cabana del Clot, de pèssimes cordi.
cions. Amb la construcció d'aquest Refugi en el Barranco del Millar, lo més
alt i aprop possible del llac d'aquest nom i en el recorregut del camí en pro-
jecte que des de Viadós condueix a Benasque, es facilitarà el recórrer les
regions esmentades, ben poc conegudes i molt interessants.

LLACS DE CARPINOSA.— (Refugi, tipu 2). Situat a 2200 ni. alt, en una de
les regions més atraients i poc conegudes dels I'ireneus, com són la dels llacs
de Carpinosa rodejats d'herniosos boscos d'avets. Facilitaria el recórrer les
regions del Posets, Perramo, Las Espadas, Lardaneta i les interessants agulles
i crestes que baixen fins a la Tuca del Mont.

Distàncies: de Benasque., 4 h., per un bon camí de ferradura que passant
pel pont de Cubere i la vall d'Estós va fins a Baticielles. Caldria arreglar uns
clos kilòmetres de camí per a permetre a les cavalleries d'arribar fins als llacs.

VALL DE LITEROLA.-- (Abric, tipu 3). Situat a uns 2700 ni. d'alt. aproxi-
madament. No existeix cap altre abric en aquesta regió.

VAL!. D'ALBA. —(Abric, tipu 3). Emplaçat en el vessant O. del massís de
La Maladeta.

LLAC DE CREGÜENYA.—(Refugi, tipo 2). Situat sota els morens frontals
S. de La Maladeta i a la vora del llac. De gran utilitat per a les ascencions
als cims d'Estatals, Cregi.ienya, Aragüells i Maladeta.
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LLAC D'ARAGÜELLS.— (Abric, tipu 3). Emplaçat sota la gelera que baixa
del coll de Corones i prop al llac d'Aragüells (o de Corones). Prestaria bons
serveis, en cas de mal temps, en la regió d'Aneto.

POR rILLÓ ::UPERIOR.— (Abric, tipu 3). Sota els gendarmes del Portilló su-

perior de La Maladeta i en l'itinerari del Xalet de La Renclusa al pic d'Aneto.
VALL DE BARRANCS.—(Abric, tipu 3). A 2300 m. d'alt., sota una gran ro-

ca formant bauma i situat en una petita vall paral-lela al desaigue del llac
de Barrancs i sota els grans murens de la gelera d'aquest nom.

LLAC DE PUMERO.— (Refugi, tipu 2). Serviria d'unió entre la vall de I'Ar-
tiga de Lin i les valls que s'extenen per la base del massís de La Maladeta.

GORJA DE LES SALENQUES.— (Refugi, tipu 2). A 2300 m. d'alt. La cons-
trucció d'aquest Refugi permetria de recórrer les regions de Les Salenques,
Mulleres, Pic Feixan i les crestes que envolten aquestes desconegudes valls.

CAMINS

Del Pla d'Estanys a I'Artiga de Lin, per el Coll de Toro i llac de Pionero. Fàcil de
fer i donaria doble utilitat al refugi del llac de Primero.

Deis Banys de Benttsque al Port de la Glère (Gurgutes).
En la vall de Cregüenya, del camí de Benasque al refugi del llac de Cregüenya.
Des de Cerler a Les Bordes de Castanesa.
Des de la cabana de Tormo, pel coll de Gistain, al camí que baixa del port d'Aigües Cruces,

amb bifurcació, sobre la cabana de Paúl, fins al port de Clarabide.
Des de les Cases de l/,adós a Benasque, pel barranc de! Millar i el co ll d'Eriste. (Vegi's

Refugi del Barranco del Millar).

REGIÓ 3.``

compresa entre la Maladeta i el Noguera Pallaresa

PORT DE. LA PICADA.—(Refugi, tipu 2). Situat en els Clots de l'Infern, en
la proximitat del port i a uns 2400 m. d'alt., en el camí de Benasque i La Ren

-clusa a la vall d'Aran i també a l'Hospice de Luchon per la Montjoia.
Distàncies: r h. 3o de La Renclusa; 2 h. 3o de l'Hospital de Benasque; 3 h.

de l'Hospice de Luchon, i 4 h. de l'Ermita de l'Artiga de Lin.
COLL ALFRED.—(Cabana-refugi, tipu 3). A uns 2900 m. d'alt., situat sota

el coll en els vessants de la ribera del riu Nere i en el itinerari per anar de La
Renclusa i Hospital de Benasque al de Viella. Faci l ita també les ascensions
de les serres de l'alt Ribagorzana, riu Nere i costat oriental del massís de La
Maladeta.

Distàncies: de La Renclusa, ; h.; de l'Hospital de Benasque, 6 h., i de
l'Hospital de Viella, 4 hores.

PORT DE VIELLA.—(Refugi, tipu 2). A uns 2350 m. d'alt.; de gran utilitat
per ésser un dels ports de la vall d'Aran més transitats fins al cor de l'hivern,
en el camí de ferradura de Viella a Senet per l'Hospital de Viella.
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Empin • uuent de Rehi i (tipn, 1), do PEstuny Nogre. (Vall de Caldes de 13n11t).

Emplaçament de Refugi (tipo, 1), d'Aiglies Tortes. (Veli •e Sant Nicolau).
ci. t^. cana
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Empinçamont do Refugi-abric (tipo, 3), do l'Estany Tort. (Vall de Peguera).
r. r. ry.

Empla;nmenl de Itefugi (tipo, 2), del Port do Boot.	 ct..+. ea..r.
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Distàncies: 3 h. 3o de Viella i i h. 3o de 1 Hospital de Viella.

Es-TANY ï'oR't'.—(Cabana - refugi, tipo 3. A 2300 m. d'alt., emplaçada en-
tre l'estany Tort i el de Rius i en la proximitat del port de Rius en el camí de
ferradura d'Arties a l'Hospital de Viella i en el itinerari d'aquest punt a Cal-
des de Bohí. De interès per recórrer la solitaria regió lacustre de Rius i de
Mar, aixís com per els vessants occidentals del massís del Montarto de Caldes,
serra de Tumeneia i Montarto d'Aran. Estaria lligat amb el refugi del port
de Viella (2 hores) i amb el del Biciberri Septentrional (6 hores).

Distàncies: d'Artíes, 4 li., i (le l'Hospital de Viella, 2 h. 30.
BICIBERRI SEP'ÏENTRIONAI..— (Refugi-abric, tipo 3). A 2500 m. d'alt., en

les proximitats d'un estany que es troba al E. d'aquest pic i sota el cim meri-
dional de la serra de Tumeneia. Prestaria bons serveis per a l'exploració i
excursions pel massís del Montarto de Caldes, el més interessant del Pireneu
català, i ademés per a la serra de Tumeneia i Montarto d'Aran. Amb els re-
fugis abrics de l'estany Tort (6 hores), i del Comolo Forno (4 hores), quedaria
completa la petita xarxa d'abrics que facilitaria en gran manera les ascensions
als alts cincs que componen aquell maciu i sobrepassen els 3000 metres.

Distàncies: d'Artíes pel port de Güellicrestada, 7 h. Vio; del refugi de l'es-
tany Negre, 2 h. 30; de Caldes de Bohí, 5 hores.

COMOLO-TORNO.— (Refugi abric, tipu 3). En els vessants que donen als
estanys Gèmena i a uns 2450 in. d'alt. Podríen aprofitar-se unes reques si-
tuades sobre un deis estanys amb les quals construint solament una paret de
pedra seca hi cabríen 6 ó 7 persones. Fóra de gran utilitat per al massís
del Montarto de Caldes i els pics d'Abellaners i punta senyalada del Mon

-tarto.
Distàncies: de Caldes cíe Bohí, unes 4 h., i a 6 h. de l'Hospital de Viella

per la vall de Biciberri i coll d'Abellaners.
EsTANV NEGRE.—(Refugi guardat, tipo i). A 2100 m. d'alt. De gran

utilitat per trobar-se en els camins de Caldes de Bohí a Artíes per Güellicres-
tada, i a Tredós pels ports de la Ribereta i de Colomés. La situació explèndida
d'aquest Refugi el faria seus dubte sumament concorregut no sois per la seva
proximitat a Caldes de Bohí, lloc molt visitat a I'istiu, sinó també per ésser de
pas per anar vers la vall d'Aran. Ademés seria un magnífic centre d'excur-
sions, per a recórrer les regions del Montarto de Caldes i Comolos, i perme-
tent ademés les ascensions del Montarto d'Aran i cincs situ,tts,al N. del cercle
lacustre de Caldes.

Distàncies: de Caldes de Bohí, 3 h.; d'Artíes, 6 h. 30: de Tredós per el port
de la Ribereta, h. 30.

PORT DE LA GELADA.—(Refugi, tipo 2). A 2000 m. d'alt. Entre el port
de la Gelada i el d'Erillavall en el camí de ferradura de Bohí a Senet i que
posa en comunicació les valls de Caldes i del Noguera Ribagorzana.

Distancies: de Bohí, 3 h., i cíe Senet, 3 h. 30.
ESTANY LLONG.—(Refugi guardat, tipo i). A tgoo ni. d'alt., situat en

avall de l'estany i en el camí de ferradura d'Espot a Bohí i Caldes. Emplaçat
en un deis llocs més hermosos del Pireneu catalit i en mig de grans boscos.
I'ot asegurar-se seria molt visitat per nombroses persones que van a Caldes
de Bohí i Espot; ademés facilitaria les interessants excursihns pels enlairats



82	 CENTRE ExcURSIONISTA DE CATALUNYA

cims dels Comolos, gran tuc de Colomés i la important serralada que separa
la vall de Sant Nicolau de la de Capdella.

Distàncies: de Bohí i Caldes, 3 h. 45; d'Espot, 4 h. 30; de la caseta d'Estan-
gento (estanys de Capdella), 6 h , i del refugi de l'estany Negre, per la ribera
de Contraig, 6 h. 30.

GRAN Tuc DE Cot.OMÉs.— (Refugi-abric, tipo 3). Situat a uns 2400 M.

d'altitud, en les proximitats de l'estany de Contraig, facilitant les ascensions
dels Comolos i ,ran tuc cie Colomés, i que ademes seria de gran servei per a
fer l'itinerari entre els dos refugis guardats de l'estany Llonc i de l'estany
Negre.

Distàncies: del refugi de l'estany Llonc, 3 h. 30; i 5 h. del de l'estany
Negre.

PORT DE RAiI,,RA.— (Refugi - abric, tipu 3). A 2540 ni. cl'alt., entre els
ports de Ratera, d'Espot i de Colomés, trobant se en el dolent camí de mun-
tanya d'Espot a Tredós. Interesantíssim per sa situació en el vèrtex de tres
valls el que permetria recórrer les regions lacustres de Colomés, Saburedo i
Ratera, i adeniés facilitaria les ascensions dels nombrosos cims que envolten
dites valls i que sobrepassen tots els 2800 metres.

Distàncies: d'Espot, 5 h.; dels Banys de Tredós, 4 h. 30.
SUBENULis. - (Refugi-abric, tipo 3). Sota el pic d'aquest nom en el tra-

jecte que segueixen els pescaires per traslladar-se des dels estanys de Cap-
della a la vall d'Aran en una sola jornada passant pel port dels Francessos,
portarró d'Espot i portell de Colomés. Aquest Refugi facilitaria les ascensions
als alts cims que separen la regió lacustre (le Capdella de les valls d'Espot i
Sant Nicolau.

Distàncies: de la caseta d'Estagento, 4 h.; del Refugi de l'estany Llonc,
4 h., i dels Banys de Tredós, 6 hores.

ESTANY GERB .— (Refugi-abric, tipu 3). A 2300 m. d'alt., utilitzant se
una roca existent en les vores de l'estany on hi cabríen 3 ó } persones i que
fan servir trctualment els pescaires. Facilitaria les ascensions per les munta-
nyes que envolten la vall, una de les més selvatges de la serralada pirenenca i
menys coneguda.

Distàncies: 2 h. de l'hostal de la Bonaigua, i 4 h. cie Tredós.
ESTANY TORT DE PEGUERA. — (Refugi-abric, tipo 3). En el itinerari

d'Espot a Capdella pel coll oriental de Peguera, i en la interessant regió d'es-
tanys situats a llevant del pic de Peguera. Seria de molta utilitat, per trobar

-se l'esmentat trajecte desprovist de tot abric, facilitant també als excursionistes

les ascensions a les escarpades serralades que clouen la vall.
Distancies: d'Espot, 4 h., i 5 h. de la caseta d'Estangento.
PORT DE Rus. — (Refugi, tipo 2). A 2600 m. d'alt. en les proximitats del

port i en els aiguavessos que donen a la ribera del Noguera de Tor. Es
aquest port molt transitat, essent fónica comunicació dels pobles de la ribera
de Caldes amb Capdella, on se troba la carretera que porta a la Pobla de Se-
gur, lloc d'aprovisionament de dits pobles. Baix el punt de vista de turisme
permetria recórrer les serralades que separen les riberes del Flamisell i No-
guera de Tor.

Disthncies: de Tahull, .} h., i 3 h. de Capdella.
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COMUNICACIONS

En la regió compresa entre el Noguera Pallaresa i el Ribagorzana, incloint

la vall d'Aran, existeixen les següents vies de comunicació:
CARRETERES. — La de Balaguer a la vall d'Aran, l'acabament de la qual

sembla pròxim, i la que atravessa tota la vall d'Aran fins a la frontera que
empalma amb la francessa a Yont de Rei.

De la Pobla de Segur ne surt un ramal d'uns 3o kms. que arriba a Capdella.
Àdemés hi ha en construcció la de la Mancomunitat de Catalunya, que

partint d'Esterri d'Aneo segueix en amunt tot el curs del Noguera Pallaresa i
entra a la vall d'Aran pel Pla de Beret.

CAMINS DE FERRADURA. — Tots els que actualment existeixen atravessen
alts ports i estan necessitats de millorament, ja que en son major recorregut

es troben en pèssimes condicions. Donen compte a continuació sols dels que
travessen regions muntanyoses per ésser els més importants com a vies de
comunicació.

De Bajergue a Port d'Urets (2545 m. d'alt.), (frontera francessa); recorregut,
5 hores.

De Canejan al port de PHurqueta (2550 m. d'alt.), (frontera francessa).
De Benasque, pel port de la Picada (2460 m. d'alt.), a Les Bordes; recorregut,

ro h. Comunica l'alt Aragó amb la vall d'Aran.
De Viella a Senet, pel port de Viella (2435 m. d'alt.); recorregut, 6 h. 30, co-

municant la vall d'Aran amb la ribera del Noguera Ribagorzana.
D'Arties, pel port de Rius (2280 in. d'alt.), a l'Hospital de Viella; recorregut,

5 h. 30.
De Senet a Bohi, pel port de la Celada (2030 m. d'alt); recorregut, 6 h. 30.
De Bohí a Ca/des de Bohi, pel poitarró d'Espot (2405 m. d'alt ), a Espot, 8 hores.
De Bohi, pel port de Rus (2610 m. d'alt.), a Capdella; recorregut, 7 h., 30.
De la Mare de Déu de les Ares a l'estany Gerbé, camí en molt mal estat i

d'un recorregut de 2 hores.
D'Espot a Escaló, 2 hores.

Carai de ferradura a construir de Caldes de Bohi a ('redós, pel port de la Ribereta

(2490 m. d'alt). En l'actualitat existeix el camí de ferradura finsa Cal-
des de Bohí, convertint se després en un dolent corriol per on hi fan
passar les cavalleries, i travessant el port, va a trobar pels estanys de
Colomés un altre camí de ferradura que arriba fins als Banys de Tre-
dós. Es de gran importància aquest camí per obrir comunicació entre

la vall de Caldes i la vall d'Aran. Son trajecte es de unes vuit hores.
CAMINS D'ALTA MUNTANYA. —Tenint que passar aquests camins per ilocs

molt trencats serien sols utilitzables per peatons i proposem l'arrangament

dels següents:
De l'estany Negre (camí de ferradura de Bohí a Tredós) a trobar el cami de

ferradura que va d'Arties a l'Hospital de Vrel/a, en el pont del Réssec.

De l'estany Negre, pel port de Colornés, fins a trobar el camí de ferradura més amunt

dels Banys de Tredós.
De la caseta d'Estangento, pel coll dels Francessos, portarró d'Espot i portell de

Colomés, als Banys de Tredós.
De l'estany de Sant Maurici (vall d'Espot), pel port de Ratera, als Banys de Tredós.
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REGIO 4.0

compresa entre'! Noguera Pallaresa i el riu Balira

Pallars oriental

Pic DE MONTROIG — (Refugi, tipo 2). S ; tuat a 2 [00 m. alt. en el vessant S.
del Pic de Montroig, eia el petit planell format per I'estanv- Buixassa. Seria
un gran centre d'excursions per a recórrer tot el massís del Montroig i perme-
tria visitar en poques hores els hermosos estanys de Buixets, La Gola i La
Llavera i els pics de Buixets i de Montroig, d'una altitud aproximada de
2900 metres, del últim del qual es domina un panorama dels niés complerts i
extensos del Pireneu Català.

El seu emplaçament queda a distància relativament curta de varis pobles i
camins importants de muntanya, alguns d'ells molt fregcientats a l'istiu.

Distàncies: d'Esterri d'Aneo, 3 h.; de Serbí, per la vall de Unarre, 2 h.; de
't'abescan, 4 h., per una vall frondosa i hermosíssima digna d'ésser visitada;
cle Salau (França), 3 h. 30, i d'Alós de Isil, per la vall de Comamala, 2 hores.

Avui dia existeix un camí de cavalleries des de Serbí que arriba fins a l'es-
tany de Buixassa i per la comunicació amb Salau (França), podria apro fi tar se
molta part del camí del port de Salan.

PORT DE BOET.—(Refugi, tipu 2). Situat en la ribera d'Areo, a pocs mi-
nuts del port de Boet (2590 ni. alt.), molt freqüentat per passar a França i An
Borra. L'alta ribera d'Areo, des del poble d'aquest nom fins al port de Boet,
és una alegre i oberta vall de més de t5 lcm. de longitud, plena de boscos en
varis trossos i que conté recons d'una gran bellesa. El camí que la segueix es
ample i bo i podria emplaçar -se el refugi al costat mateix d'ell. Seria aquest
refugi un indicadíssim punt de partida per a visitar tots els nombrosos estanys
de la Pica d'Estats i dels pics de Sanfons i Medecourbe. La ascensió d'aquests
dos últims podria fer -se des del refugi en i h. 30, aproximadament, i encara
que una mica lluny d'ella, facilitaria també en gran manera l'ascensió a la Pica
d'Estats (Sioo m. alt.), cim el més enlairat de tota aquesta part del Pireneu.

Distàncies: des d'Areo, 3 h.; d'Auzat (França), 4 h., per bons camins de
ferradura.

LLAC DE CER•ri?SCAtvs.— (Refugi, tipo 2). A 2300 m. alt., en un dels es-
tanys més grans del Pireneu. El llac de Certescans és d'una extensió aproxi-
madament igual al de Lanós en el macís del Carlit, i si no és niés conegut i
citat per els pireneïstes es deu a lo poc visitada que és tota aquesta regió
oriental del Pallars. Es el més alt de tot un grupu d'estanys molt més petits
qu'ell. Un refugi emplaçat en una de ses vores, a niés de l'interès especialís-
sim que tindria per la fàcil visita d'aquest magnífic estany i pic del matem
nom, serviria també per a coneixer tot un verdader cercle de valls hermosíssi-
mnes que concòrren a uns Sao m. sota d'ell i estan faltades avui dia de cap lloc
de refugi, la més oriental de les quals condueix directament a la Pica d'Estats.

Distàncies: de Tabescan, 4 h. 3o; a mig camí, entre Tabescan i l'estany de
Certescans, estan situades les bordes de Isón, fins non hi ha un bon camí (le
ferradura.
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REGIÓ 5."

compresa entre'l riu Balira i el mar

REFUGIS

EsTANV DE LA PERA. — (Refugi, tipu i). Sota el coll de Perafita prop de
l'estany de La Pera i de 1'enforc de camins que van al propi coll, des de Bell

-ver, dels Banys de Senillers i de Maranges. Interessant per a la travessia cie
Cerdanya a Andorra i per a recórrer els cims de la carena des de la serra
de Bescaran a la de Maranges, Tossa Plana (2907 m. alt.), Tossal de la Muga
(2848 in. alt.), Puig Bovinar (2846 m. alt.), Monturull (2953 ni. alt.), i altres;
Port Negre i Portell de Vallcivera.

Distàncies des dels punts habitats més pròxims des de Llés, 3 ó 4 h.; des
de Ardévol i Prullans, 4 ó h.; des de Maranges, 4 ó 5 h.; des de les Escaldes
d'Andorra, unes 4 h. 30.

RASOS DE MARANGIa.— (Refugi, tipo 2). En els Rasos de Maranges,
sota la Portella Blanca. Molt interessant per a recórrer la regió dels Estanys
i assolir els cims de la carena, des del Puig- Pedrós (2914 m. alt.) al coll i Pic
de la Fontnegra (2600 ni. alt) Es troba a la ratlla fronteriça d'Espanya,
Franca i Andorra.

Distàncies: des de Maranges, unes 4 h., i altre tant des de Guils.
PORT DE VALI.CIVERA. — (Abric, tipu 3). Entre el port de Vallcivera i la

Portella Blanca d'Andorra, abric molt necessari per a la travessía des de
la vall de Campcardós a Andorra, i des de Maranges a Andorra, pel port
(le Vallcivera.

Distància des de Maranges: unes 4 hores.
PORT NEGRE D'ANDORRA. — (Abric, tipu 3). Sota el Port Negre d'An-

clorra, pel costat d'Espanya.

CAMINS

Dels Banys de Senillers a les Escaldes d'Andorra, pel Port Negre; troç d'Aransa al Port

Negre.
Tros de causí de ferradura, des de Llés al coll de Perafita, en el camí dels Banys de Se-

nillers i del Martinet a Andorra. Distància: 3 ó 4 h. des de Llés al coll de
Pera fi ta.

Tros ¿le camí de ferradura, des de .-l ydérol o Prullans a l'esrany de La Pera i coll de

Perafita: Trajecte, de 4 a 5 h., en el camí que va de Bellver a les Escaldes
d'Andorra.

ï'roç des de Cobarriu de la Llosa al port de Vallcivera. Trajecte, de 3 a 4 h., en el
camí que des de Bellver va a Andorra per l'expressat coll.

Carel de ferradura, de Maranges al port de Vallcivera. Trajecte, de 3 a 4 hores.
Cawi des de Guils a l'Estany de Malniu r a la Portella Blanca de Maranges. Distàn-

cia: unes 3 hores.
Camí molt interessant de muntanya, des de la Portella Blanca d'Andorra al port de Vall

-cuera, enllaçant amb el carei que puja per la vall de Canipcardós pel costat de

França i el que baixa a Andorra des del citat port de Val/cuera. Tindria prop
d'un deis dos colls el refugi, d'aquest nom, abans indicat.
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Carena del Puigmal a Costabona

REFUGIS

CLOT DE FONSECA. — (Refugi, tipo 2). Sota el Pas deis Lladres, en el

clot de Fonseca, útil en les comunicacions de la vall del Fresser amb el Pla

de les Salines, amb la vall del Feiton, amb la serra de l'Artiga, amb la vall

d'Aiguaneix i amb la Tossa i carena del Puigmal. Lloc de recés en la traves

-sía de Castellar de Nuc o de la Pobla de Lillet a Núria, i en la d'aquest últim

lloc a Cerdanya pel Pla de les Salines o per Vallsabollera.
Distàncies: a Queralps, unes 3 h.; a Núria, unes 3 h.; a les barraques de

pastors del Pla de les Salines, unes 2 ó 3 h.; a Vallsabollera, unes 2 h.; a Err,
prop de 3 h., i al Puigmal, poc més de i hora.

TIRAPITS. — (Abric, tipo 3). En la part alta de la vall del Fresser entre el
coll de la Marrana i el cine de Tirapits; abric convenient en el trajecte de
Núria a Ull de Ter i de Ribes als cims de la Vaca i als estanys (le Carançà.

BARRACA D'EN GARtDÁ. — (Refugi, tipo 2). Rehabilitació coma refugi de
la Barraca d'En Garidà, en el clot de Carboners, en la vall del Ter; molt in-
teressant per a recórrer les amagades clotades de Carboners, la Llosa, Lladré,
Mardanya, Cambra Fosca, Estret de Concrós i cims de Roca Colom i la Llosa.

ROQUES D'EN MARC;. — (Refugi, tipo 2). Prop (le les Roques d'En
Marcé, sota Costabona, prop també de la font de Soms. Lloc molt apropiat,
en el nús de les valls del Ter i del Riutort.

Facilitaria l'ascensió al Costabona i la Roca Colons a trenc d'auba; escur-
saria el trajecte de Camprodón al Xalet del Canigó i facilitaria gran nombre
d'excursions per aquelles regions. Tal volta podríen utilitzar se les construc-
cions fetes per a l'exploració d'unes mines en el vessant de Costabona. Deu

-ríen arreglar-se els camins dels voltants.
Distàncies: eles de Camprodón, prop de 4 h.; d'Espinabell, unes 3 h.; del

Xalet d'Ull de Ter, 3 h. 3o; del Xalet del Canigó, 7 h.; de La Preste, prop de
3 hores.

CAMINS

Rectificació del cami de Queralps al Pas dels Lladres (frontera francesa); trajecte
d'unes 4 hores.

Cami de les Gorges del Freser, des de sota Queralps al coll de la Marrana.

De Costabona a les Salines

REFUGIS

ROC DE BASSAGon .—(Abric, tipo 3). Situat sota el Roc de Bassagoda.
Podríen habilitar se també cona a refugis: una de les construccions aban-

donades de Monàs; el Mas Subirii o bé el Molí de Sant Aniol i el Santuari de
les Salines, importantíssim centre d'excursions als encinglerats cincs d'aquella
interessant regió del I'ireneu.
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CAMINS

Rectificació deis camins de coll Pregón (Camprodon a La Preste, per Molió); de coll
d'Ares (de Camprodon a Prats de Molló); de coll de les Ferreres(de Rocabruna
al Coral); de coll de Malrem a La Menera.

Camí de sota col( de Malrem als Rasos de Monàs, coll de Les Falgueres, i de Sant Marc
fins a Ribelles, interessant per a l'ascensió al pic de Comanegra i serra Llarga
de Monàs, puigs de Caburlé i de les Bruixes i cingleres de Talaixà.

Carat de les Canals de Sant Aniol, fins a l'Hostal de La Muga (frontera); carai de Sant
Llorenç dels Cerdans.

Arranjament del camí de ferradura de Tortelld a Ribelles, el Forat del Treu, molt inte-
ressant per a l'excursionista, per a l'ascensió al Roc de Bassagoda.

Carni de Sant Aniol al Pla de la Bateria, coll de Bassagoda i Ribelles.
Cami de 1'engorfat de la ribera de Borró, des de Salas fins a Lliurona i continuació fins

a Sant Llorenç de La Muga, amb un brancal a Albany.t. De marcat interès.
Carai des d'A(banyà a l'Hostal de La Muga, pel costat de Espanya.
Carns de Massanet de Cabrenys a Sant Llorenç deis Cerdans fins a la frontera, i a Costo-

ges, també fins a la frontera.
Acabament de la carretera forestal de Massanet al Santuari de les Satines, esplanada ¡a

gairebé en sa totalitat.

Del Portús al tasar

Carat de serra des del Portús al coll de Banyuls; de caràcter internacional, seguint la
frontera (Puy del Llobregat, Roc deis Tres Termens, Puig Neulós, Castell
Serradillo, i altres).

Arranjament deis camins que atravessen la frontera pel Pta de l'Arca, coll Forcat i coll
Forcadell, colls de la Estaca, Carbacera, del Pal, de Banyuls, del Torn, del Teixó i
deis Frares.

Camí del coll de Banyuls al puig del Torn, seguint per la carena fi ns al coll deis Belitres.
De Rabós al coll del Torn, per la vall de Sant Quirc de Culera.	 }

La Col-lecció Lluís Marian Vidal
(Contrnnacrò)

Cova de les Llenes (Erinyà, prov. de Lleida)

Terrissa: Diferents fragments uns grollers i altres polits deco-
rats amb impressions digitals o incisions (Làm. II, figs. 7 i 14).

Cova del Moro (Olvena, prov. d'Osca)

Objectes d'os: Una rodella d'os de 12 cm. de diàmetre i 4 mm.
de gruix (Làm. II, fig. 25).
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Terrissa: Un vas reconstruit de terrissa rogenca negrosa gro.
llera i amb un cordó amb incisions, al coll, per tota decoració. El
seu tamany un cop reconstruit es 28'5 cm. d'alt per 21 de diàme-
tre de la boca (Làm. II, fig. 26).

Cova de I'Algua (Alos de Balaguer ,

Malgrat trobar-se a la col-lecció tot el material conservat
d'aquesta cova, es molt limitat doncs no hi ha gens de terrissa.
En donà notícia el seu descobridor Sr. Vidal (i). En ella es diu
que sortí terrissa semblant a la de les altres coves lleidetanes, sens
més detalls.

Silex: Tres fragments poc tipics (Làm. II, figs. 21, 22 i 24).
Petxina: Un fragment de braçalet de pectirncle (Làm. II, fig. 20).
Os: una punta de sageta amb llarga espiga. Té 6'8 cm. de

llarc (Làln. II, fig. 23).

ENEOIÁTIC INICIAL

Cova del Tabaco (Camarasa)

Explorada pel Sr. Vidal i amb totes les troballes a la seva
col • lecció, donà notícia d'aquesta excavació en un treball publicat
anys enrrera en aquest mateix Butlletí encara que sens acompa-
nyar gravats (2).

El material consta d'objectes de pedra, objectes d'os i petxina,
ceràmica, un fragment d'os humà i restes de fauna.

Objectes de pedra:
Un conjtant de deu fulles de silex (Làm. I, figs. 2, 3, 6 i 7).
Un fracment de nucli del mateix.
Un percusor del mateix.
Esclats del mateix.
Una destral no molt ben polida de 7'5 cm. de llarc per 5 d'am-

ple maxim (Làm. I, fig. i).
Molins de mà (Làm. II, fig. 6).
Un palet aplanat tacat de roig.
Un petit palet foradat (Làm. I, fig. 4).
Altre palet rodó.

(i) VIDAL: Cuyes prehisloriques de la provfnria de Lleida, Bu//1,i del Centre F_x,ursioni.sla
de Glaln„ya, 1894, P. 94 i seg. Vegi's també Boscrr: Prrhistoria Cata/asa, p. 67.
: (2) VIDAL (LL. M.): Cove., prehi.s/Úrignr's de la provinria de Lleyda, Ball/al! drl Centre F..rcur-

sionisla de Cala/suya, 1894, pl. 87 i seg. Vegi's també Bosen: Prehistoria Catalana, Barcelona,
EJi-orial Catalana, 191 9 , p. 6',-6y.



LA Cot.•LECCió Li.uís MARIAN VII)AI,	 89

Les fulles de silex son en general poc polides i dos d'elles for-
mant serra (Làm. I, figs. 2 i 6). Els molins de mà son deis més
primitius, consisteixen en pedres planes afinades per una cara tro

-bades junt amb palets rodons utilitzats per a triturar el gra posat
damunt de les primeres. Tamany del publicat (Làm. II, fig. 6),

29X 1 9X4` 5- Es de granet. El palet tacat de roig devia servir
segurament per a moldrer colo, doncs té enganxat un xic d'oligist.
El Sr. Vidal en el citat treball especifica aquesta qüestió.

Objectes d'os: Dos punXOns de io'5 i 5 cm. de !!arc respecti
-vament.

Objectesdepetxinaa: Balba de peetuncle foradada (Làm. I, fig. 8).
Fragment de braçalet de pectuncle (Làum. I, fig. 5). La balba segu-
rament servia per a penjoi.

Terrissa: Especie j5olida: Hi ha un vas gran reconstruit i nom-
brosos fragments. Aquell (Làm. I, fig. 20), quina reconstrucció es
molt atrevida, es de color gris, i per única decoració te cap el peu
unes crestes en sentit vertical. Reconstruit tal com està té 48 cm.
d'alt i 32 de boca. Entre els fragments, igualment de color grisenc,
veiem decoracionsen relleu formant simples cordons amb impressions
digitals (Làm. I, figs. 9, 10, 12, 13, 14 i 16) i altres incises formant
linies paraleles -seguides o de punts (Làm. II, figs. 1 i 5). Alguns
d'ells (figs. 3 i 5), recordan la tècnica decorativa de la ceràmica de
la cova del Boquique (prov. de Càceres, el material al Museu de Bar•
colona, inèdit) (i). Hi ha també un fragment negrós, decorat amb
algunes incisions i molt ben polit (Làm. I, fig. 15). Cal remarcar
que si s'exceptua aquest darrer fragment el polit dels altres es molt
relatiu.

Especie grollera: A aquesta classe pertany un vas que publi-
quem malgrat no trobar-se a la col • lecció Vidal. Fou trobat a la
cova de que tractem i encara que dissortadament perdut es con-
serva la fotografia que hem utilitzat per a la present publicació (2)

(Làm. I, fig. Ig). Té dos cordons ainb impressions digitals, cap a
la part superior i petites ratlletes incises en el restan del vas. Dife-
rents fragments (Làm. I, figs. II, 17 i 18), son de menor interés.

Ossos humans: Un fragment de parietal.
Fauna: Restes de Ursus (os), ¿'os taurus (toro), cervus elaplaus

(t) En sortirà una noticia al pròxim :Luuart del INSTITUT

(2) fins tou amablement cedida pel Sr. Vidal.
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(cervo), equus (cavall), canis farniliaris (gos), capra (cabra), i sueles

taxus (taxo), a més d'alguna espècie no ben definida. Finalment
balbes de carcíiums.

Cova Negra (Tragó de Noguera)

Explorada primer pel Sr. Vidal (I) i desprès pel Institut d'Es-
tudis Catalans les troballes de quina darrera exploració son al Mu-
seu de Barcelona i inèdites.

Les de la col • lecció Vidal son les següents:
Objectes de pedra: 3 ganivets de silex, el més llarc de I I'3 cm.

(Làm. III, figs. Io, II i I2).
Una fulla de silex blanc molt ben retocada de 7'5 cm. de llarc.

(Làm. III, fig. 13).
Altres 12 fulles o fragments de ganivets.
Tres destrals de basalt grolleres amb les següents dimensions:

Làm. III, Fig. 21 Llarc: 29'o; ample: 7'8; gruix: 5`0.
»	 »	 >	 18	 »	 I0'7;	 »	 4`5;	 »	 2'8.
»	 »	 19	 »	 6 1 1 ;	 a	 3'5;	 »	 I'3.

Molins de mà iguals als de la cova del Tabaco.
Un percusó de granet rodó aplanat i que té una depresió cen-

tral. Està tacat d'ocre. Tamany I2XIOX4'5 (Làm. III, fig. 20).

Altres percusors.
Objectes d'os: Tres punxons (Làm. III, figs. 14 i 16).
Un objecte de forma acanalada i extrem arrodonit. Tal volta

usat com a cullera o guvía (Làm. III, fig. 17).
Terrissa. Com a totes aquestes estacions forma el nucli més

nombrós e interessant de material. Presenta una gran varietat
d'especies doncs n'hi ha de polida i de grollera, de llisa i de
decorada.

Espècie polida: Un vas amb ansa que té a la part superior un
botó i decorat amb incisions poc fondes que formen una espècie
d'espina i a sota de les que hi ha una linia de petites ratlles inci-
ses. Tamany 15`6 de boca per 8`5 d'alt. Reconstrucció quelcom
atrevida (Làm. III, fig. 25). Dos altres fragments molt polits amb
incisions poc fondes formant línies paraleles i angles (Làm. IV,
figs. 5 i 6).

(i) Lloc citat, pi. 9» i seg. Vegi's també: Bosco: Pr3I,is/orin Cdt,daua, p i. 67.
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4 vasets sens decorar de formes més o menys còniques i el
quart amb panxa bombada amb els següents tamanys:
Làm. 111. Fig. 26 Alçada 55; Diametre de la boca g'o; Diametre del solament S' S; negrós.

	

id. a;	 id	 3'5;	 idem.	 6';;	 idem.	 ;'q; rogenc(senser).

	

id 22	 id. 4'0;	 idem.	 7'o;	 idem.	 4';; rogenc amb clapes negres.
11	 . id 27	 W. 6'ç;	 idem.	 7'6;	 ideen.	 —; rogenc molt polit.

Un fragment de vas sens decorar amb un apendix per a agafar-lo.
Bon nombre de fragments amb decoracions en relleu. Aques-

tes consisteixen ja en simples cordons amb impressions digitals ja en
cordons amb incisions formant garlandes i a voltes combinats amb
mugr' )ns (Làm. IV, 6gs. 7, II i 13).

Espècie grollera: Un vas de gran tamany doncs té 45 cm. d'alt
per 35 de diàmtre de la boca de forma lleugerament cònica i de
color rogenc. Lo verament notable d'ell es la decoració que con-
sisteix en cordons amb impressions digitals uns en sentit vertical i
altres horitzontal, tenin els primers unes ramificacions a manera
de fulles. El restant de la superfície del vas està coberta per mu-
grons (Làm. III, fig. 28).

Altre vas sens decorar i extremadament groller (Làm. III, fi-
gura 24). Tamany 14 cm. d'alt per Ji de diàmetre de la boca
i to del solament. Està sencer. .

Entre els fragments, alguns dels quals devíen pertanyer a vasos
de grant tamany, predominen les decoracions en relleu ja sencilles
ja formant vers sistemes ornamentals de força riquesa (Làm. IV,
figs. 12 i 14- 19). Qualques fragments presenten particularitats
dignes de nota com els representats en les 6gs. 17 i 19. En el
primer es veu molt bé l'impressió de les gentes dels dits i en el se-
gón s'observa una unglada al mig de cada impressió digital.

També hi han alguns fragments solsamement amb incisions
(Làm. IV, figs. 1 i 3), a voltes fetes amb poc metode (fig. 2).
Molta d'aquesta terrissa es polida per la part interior i grollera
solsament a l'exterior.

Finalment, un fragment d'un disc de terrisa de grant tamany
que formaba part d'una peça circular d'uns 50 cm. de diàmetre:
una tapadora. Es molt gruixut (2'5 cm.), i extraordinariament
groller. Diu el Sr. Vidal en son citat treball que es va trobar
cobrint un vas (Làm. IV, fig. 4).

Flora z fauna: Hi ha varis fragments de tronc de boix i ossos
de cep v eus elapltus (cervo), cavis fainilial-is (gos), capra hircos (ca-
bra), sus escrofa (sanglà) i ¡'os taurus (toro).
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Cova del Foric, Os de Balaguer

De les troballes d'aquesta cova sols una part son a la cul•lecció
que estudiem doncs les obtingudes en l'excavació practicada per
l'Institut d'Estudis Catalans son al Museu de Barcelona i inè-
dites (i).

Objectes de pedra:
3 fragments de ganivet de silex, un d'ells convertit en serra

(Lám. III, figs. 7-9).
Destral de basalt molt gastada i convertida en util de )noldrer

o mà de morter. Tamany II X5X3'5 (Làm. III, fig. 6).
Destral de basalt arnb el tall esmolat. Tamany 16X5'7X3'5

(Làm. III, fig. i).
Un percusor de 8 cm. de diàmetre.
Un fragment (le silex que sembla una cunya o sageta incom-

pleta.
Objectes d'os: Tres punxons (Làm. III, fig. 2, 4 i 5). Altre

objecte que podría ésser un punxó escapsat dels dos extrems.
Un esmolador (Làm. III, fig. 3).
Dels tres punxons n'hi ha un d'espuntat. La darrera pega su-

posa el Sr. Vidal que's un util empleat per a esmolar, cosa molt
possible doncs la forma de les canals es presta a fregar-lii una
eina i també a tenir-la subgecte per a esmolar-la amb altre util.

Terrissa: Solsament hi ha quatre fragments ceràmics. Un
d'ells es negrós i polit i té un mugró utilitzat per a agafar el vas.
Altre fragment, de boca com l'anterior, es menys polit i està deco
rat amb petites ratlles incises profondament (Làm. II, fig. 29).

Els altres dos fragments son grollers. L'un (Làm. II, fig. 27),
blanquinos mostra sols una serie de protoverancies i ditades, men-
tre l'altre té una rica decoració. A la part superior hi han mu-
grons posats de faiço poc simètrica, segueix després un ample
cordò amb sèries d'impressions digitals i a sota un zig-zag format
amb linies paraleles incises (Làm. II, fig. 28).

Fauna: Dos fragments de maxilar de capra Izircus (cabra).
Per a la cronologia d'aquesta co y a cal remarcar que a l'exca-

vació practicada per l'INSTITUT hi sortí un punxó de coure.

JOSEP DE C. SERRA I RAFOLS

(t) Boscuc Prehistoria Catalana, p. 70.
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Temes d'Arqueologia Catalana

Les imatges corpòries del Crucifix a Catalunya

Resum general

Aviat la representació de la creu degué tenir un valor al•legòric
ben determinat entre els primitius cristians; però l'art de les cata-
cumbes, purament funerari, era més decantat als símbols de l'espe-
rança en la vida futura (I'orant, el Bon Pastor), no arrivant-se a la
figuració de les escenes evangèliques fins que el segle w porta
la llibertat a l'església i els símbols catacumbaris poden deseurot-
llar-se lliurement en la decoració deis temples. Abolit el suplici
de la crucifixió, la creu pogué ésser alliberada dels records abjec-
tes, i el trobament de la del Calvari per santa Elena n'afavorí extra-
ordinàriament la expansió devota.

La tipologia de l'art cristià va guanyant poc a poc en lixesa,
informat per un ambient de triomf que li dóna certa unitat inte-
rrompuda no més per la influència de les diverses doctrines teolò-
giques i creències populars. L'Orient és pròdig des del segle vi
en el culte de la creu i del crucifixi i dóna lloc aviat a representa-
cions el prestigi de les quals escampen els peregrins de Terra Santa
i el comerç sirià del Mediterrani.

La figuració del Crist-Salvador, viu, vestint el llarg colobium i

portant corona reial, respon a la idea triomfal de la Redempció
que la secta monofisita propagà per l'Orient; exagerant-ne el sig-
nificat i d'aquesta mateixa idea deriven els Crists-Majestats que
tan estesos foren a Catalunya. La crucifixió realista, en canvi, amb
el Crist agonitzan o mort, cobert de les nafres de la Passió i usant
solament el per-izonium, representa la reacció contra aquella ten-
dència i aiximateix contra les representacions simbòliques de la
mort humana del Crist encarnat. 1:1 Concili de Constantinoble
de 692 és ben explícit.

L'escena del Calvari, poc precisa al començament, és ja esta-
blerta en les miniatures del segle vI .(Evangeliari de Rabula) amb
a mateixa distribució deis personatges que encara avui es tradi-
cional. Una derivació immediata és la representació del Dez•alla-
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ment, inclosa d'antic en les escenes cícliques de la Passió, com aixi-
mateix la escena de l'Enterrament, divulguda en temps més avan-
çats per les indulgències que li foren otorgades. La Pietat de
Maria, amb el Crist mort a la falda, sembla ésser fi lla de l'art
apassionat i humà derivat de la devoció franciscana.

Bibliografia: Louis BREHIER, Les origenes du Crucifix dans ¡'Art religieux.
Art et Littérature, Paris, Blond, 19o8. —Louls BREHIER, L'Art Chrétien. Son
déreloppement iconographique des origines ci nos fotos. Paris, Renouard, Lau-
rens, 1918.—Dan cabro!, Diccionaire d'.4rchéologie Chrétienne et de Liturgie, article
Croix et Crucifix, tom. 3, 1914.

Concreció del tema a Catalunya

Determinació de l'origen i difusió a Catalunya del Crist Majes-

tat, assenyalant el model o models de qué pot derivar. Classifica
-ció tipològica, influències i cronologia respectiva. Causes de la

preponderància del Crist-7maorent. Classificació i evolució tipolò.
gica. Cronologia. Origen i propagació de les escenes de la Passió
amb Crist- corporis. Paralels entre l'evolució dels Crists- corporis
i les altres representacions gràfiques.

Veus aquí l'objecte de les investigacions que caldria empendre.
Dins la profusió de la tasca caldria insistir preferentment en alguns
extrems:

Estudi monogrà fic de les Majestats conegudes (All, Baget,
Caldes de Montbuy, Cruilles, La Portella, Pobla de Lillet, Sant
Joan les Fonts, Sant Romà de la Clusa, Els Arcs de Santa Pau,
Bellpuig del Rosselló, La Llagona...) fixant, en ço que fos possible
la cronologia, i fent el mapa de distribució geogràfica, afegint-hi les
imatges que ara són als museus de Vich i Barcelona. Comparació
tipològica amb les imatges franceses, com la de Narbona, i amb les
italianes, cona la de Lucca retreta en els goigs de la Majestat de
Caldes. Investigació deis llocs que havien tingut Majestats, espe-
cialment el bisbat d'Urgell on foren objecte de una persecució re-
cent (segona meitat del segle xix). Comparació amb els bronzes
esmaltats de Limoges, cony el de Tàrrega, cercant la procedència
deis que hi ha als museus. Significació històrica de les Majestats
modernes de Coral i Barcelona (Museu Provincial).

E ls Crists processionals d'època gòtica analitzats tècnica i tipo-
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lògicament (Balaguer, Cervera, Piera, Pobla de Claramunt, Vich,
Manresa, Camps de Fonollosa, Sant Pau de Barcelona, Santa Maria
de Mediona, Solsona, Conques, Cabra...) Els Crist de Calvaris com
els d'Erilavalls i Sant Joan de les Abadeses, que expliquen el braç
despenjat del de Sant Llorenç de Lleyda i la mà de la cintura del
de Durro i de l'Ecce-Homo de Mig Aran de Viella.

Replega de material literari, ]libres, goigs, etc., i tradicional,
especialment sobre els origens i aparicions de les imatges. Iio-
tografies ben centrades per tal de poguer comparar la posició del
cos amb relació amb la creu, i detallant, apart, si és possible, el
rostre i cabells i les draperies esculpides. Classificació deis Crists
d'altar, els de Chor i els processionals, anotant sempre les mides i
circumstàncies tècniques.

A. D. I S..

Meteorologia de l'excursionista

IV

LA BRÚIXOLA

Encara que l'orientació és indispensable per a certes observa.
cions meteorològiques, com són les de núvols i vents, la brúixola
de l'excursionista no és en realitat un aparell meteorològic. En di.
reia, no obstant, dos mots, quan no sia més que perquè ella cons

-titueix, juntament amb el baròmetre i el termòmetre, l'instrumental
científic de l'excursionista en les condicions ordinàries.

De dia i en temps clar, l'excursionista experimentat sol acudir
poques vegades a la brúixola. La costum de l'orientació, les car

-tes del país qu'lia de recórrer, la el • lecció de punts eminents que
serveixin de referències per a fixar les direccions o marcar els itine-
r-aris, són suficients per a guiar-lo en la majoria de les seves anades.
Mes quan els núvols cobreixen el cel, quan la fosca arriba o la boira
i la pluja oculten el paisatge, el do d'orientació manca sovint, i
aleshores el caminant esmaperdut ha de preguntar a l'agulla ima-
nada quin és el camí que li convé seguir.

Si nos tracta més que d'orientar-se per a no perdre's, una brúi-
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xola qualsevol serveix. Mes si ha de servir també d'auxiliar per
al estudi deis itineraris, convé més un model de butxaca, de quatre
a cinc centímetres de diàmetre, amb la rosa deis vents gravada en
el fons, i tina divisió en graus de cercle, que aquests aparells solen
portar en el cantell d'un limb perifèric.

Quan l'aparell és Horitzontal, l'agulla imanada es sitúa espon-
tàniament en una direcció propera a la línia nord -sud, amb la mei•
tat pavonada o de color blau fosc cap al nord i la meitat blanca
cap al sud. Aquesta direcció assenyalada per la brúixola es diu
«meridiana magnètica », i el punt del horitzó aon apunta l'extrem
pavonat de l'agulla «nord magnètic» per a distingir-lo del nord
geogràfic o «nord verdader».

Hem vist alguna brúixola de butxaca amb els pols invertits, o
sia amb la punta blava cap al sud, a conseqüència d'havers'hi fet
experiments que havien alterat la polaritat de l'aparell. Citem el
cas a fi de què abans de fiar-se d'un d'aquests intruments es com

-provi quina és la punta que marca el nord.
La línia de l'agulla, o meridiana magnètica, no coincideix

exactament amb la meridiana geogràfica, sinó que forma amb ella
un àngel que la gent de mar en diuen «variació» i els geògrafs
«declinació magnètica ». Aquesta declinació varia d'uns llocs als
altres i d'uns anys als altres. A Catalunya, per terme mitjà, és
ara de 12 graus al oest, o sia que la punta blava queda desviada
12 graus cap a ponent, amb relació al nord geogràfic, disminuïnt
aquest àngul en uns 6 minuts d'arc cada any, equivalents a un grau
cada deu anys. Segons això, la declinació magnètica mitjana a Ca-
talunya quedarà reduïda l'any 1930 a I i gratis oest, i a io graus
l'any 1940. Dia vindrà que la declinació serà nula i després serà
oriental, oscil • lant així a banda i altra de la meridiana geogràfica,
entre certs límits, amb el transcurs dels segles.

La majoria de les brúixoles de butxaca porten gravat un dià-
metre amb el que té de coincidir l'agulla quan un altre diàmetre
assenyalat amb les lletres N i S coincideixi amb la meridiana geo-
gràfica. Per el que acabem de dir, es comprèn que aquesta indica.
ció no és vàlida més que per un lloc i un any determinats, que solen
ésser el lloc i l'any de fabricació del instrument. Es preferible que
cadascú marqui la declinació magnètica damunt la montura de la
seva brúixola, gravant amb un burí o un ganivet tina ratlla a 12° a
ponent del nord, i una altra a 12 0 a llevant del sud; quan la U
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nia d'aquestes dues senyals coincideixi amb la de les puntes de
l'agulla, la rosa de direccions gravada en el quadrant que serveix
de fonadura al aparell quedarà orientarla d'acord amb els punts
cardinals.

Per al objecte de l'excursionisme, és generalment suficient con-
siderar no més que vuit direccions, qu'es designen, girant de nord
a llevant, amb les lletres N, NE, E, SE, S, S\V, W, NW. Sols
quan calgui una gran precisió es farà ús de les vuit direccions inter-
mi tges, NNE, ENE, ESE, etc.; més aleshores és preferible acudir
a la divisió en graus de qué abans hem fet esment.

L'observació de la brúixola ha d'ésser feta a distància de tota
massa de ferro. Els rails del ferrocarril i dels tramvies, els envigats
de ferro, els ponts metàl • lics, desvien l'agulla magnética i falsegen
tota observació de la mateixa. Igual efecte fan les corrents elèc-
triques, i particularment els aparells on hi ha bobinats d'alguna
importància, conc els transformadors i els motors elèctrics. Per
aquest motiu es recomana observar la brúixola en camp lliure i
tant lluny com sia possible d'aquelles masses pertorbadores. Els
objectes de ferro d'ús personal del observador no s'han d'acostar
a la brúixola mentre se la observa.

EDUARD FONTSERÉ

(.Se rri,J)

La Lliga de les Societats

Excursionistes de Catalunya

L A

propagació de l'excursionisme català és un fet evident, i
la llei d'aquesta propagació tots la saben estretament lli -
gada a l'ambient que la moderna renaixença catalana ha

format al voltant de les belleses naturals i de les coses representa-
tives de la terra nostrada.

El romanticisme d'En Piferrer i d'En Parcerisa i els fundadors
de les Associacions Catalana i Catalanista d'Excursions si ens són
encara proxims en el temps, els sentim prou allunyats en l'esperit
perquè no ens sigui ja cosa fàcil representar-nos en tot son valor
l'esforç d'aquells excursionistes que mirats amb general ironia quan
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no amb hostilitat manifesta, com a posseits d'una mania incompresa.
Però en aquella mania, que era flama viva, s'hi abrusava un

amor que, quan els temps han arribat, ha donat un fruit abundós
fins a fer que l'excursionista d'ara sigui rebut per tot arreu amb
cordialitat i que l'excursionisme haigi d'ésser tingut en compte en
la revisió deis valors (le l'actual renovellament de l'esperit de Ca-
talunya.

Perquè siguin els que siguin els factors que poden haver contri-
buit a la creixença i espandiment del modern excursionisme —les
majors facilitats locomotives, el prestigi de l'educació física i espor-
tiva, la nova orientació pràctica de les ensenyances —el fet de la
propagació incessant és cosa ben palesa i ho es també l'eficàcia múl-
tiple de l'excursionisme, bo ell tot sol a educar l'esperit fins a fer-lo
apte per al goig de la contemplació de la naturalesa, i per a rompre
els motlles de l'empirisme estantís anib I'avalorament de l'observa-
ció dirccta de les coses.

Però, com totes les coses vives, l'excursionisme català segueix
una evolució continuada, i cal que els capdevanters hi siguin provi.
dents; no fos que prengués desviacions estèrils. La característica ac-
tual d'aquest moviment evolutiu és l'afany de cohesió dels elements
dispersats que,senseperdrellurpersonalitat distintiva, volen que l'ex-
cursionisme català dongui el major rendiment possible de valors.

Aquest afany de cohesió manifestat simptomàticament en els
aplecs i en les excursions col • lectives amb una persistència punyent,
calia que fos organitzat amb atenció sol lícita: veus aquí la raó
d'existència de la Lliga, la oportunitat de la qual res la demostra
tant com l'entussiasme amb què ha estat acullida per totes les en-
titats que senten i viuen l'excursionisme.

El contacte de les entitats excursionistes per mitjà de la Lliga
pot ésser altament beneficiós per a l'excursionisme catalàl Tothom
n'està conscient d'això. Però l'excursionisme català, orientat asse-
nyadament, pot donar així mateix serveis valuosíssims per al govern
de Catalunya, car és una tasca de govern la defensa de les belleses
naturals i deis monuments arqueològics, la replega de materials fi.
lològics i etnogràfics, la informació de viatges i publicació de guies
i d'itineraris i ningú com els estols excursionistes per a col laborar
en aquesta tasca si aquell l'afany de cohesió de què parlaven és
atés com una oferta sincera i és aconduit amb aquell amor que la
noblesa de l'afany demana.
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El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA es deseixiria de la
seva llarga tradició si no fos dels que amb més entusiasme secun-
dessin l'obra de la Lliça, per tal de què l'esperança que la seva
constitució significa sigui prompte una realitat pel progrés de l'ex-
cursionisme i pel bé de Catalunya.

Crònica del Centre
MARÇ DE 192I

CONFERÈNCtrs.—El dia 4, el President Sr. Lluís Llagostera donà una
conferència sobre: Un viatge a Spitzberg.

El dia j i, el Sr. Feliu Duran i Cañameras donà continuació a la seva
conferència sobre la província de Zamora.

SESSIONS DE PROJECCIONS. —El diumenge, dia 6, el Dr. Josep Garrut
exhibí una sèrie de vistes de Lloret de Mar, Blanes i Sant Genís de Palafolls.

El dia ¡3, varis socis de lit Secció d'Esports de Muntanya projectaren una
nombrosíssima col • lecció de vistes del Pireneu català a l'hivern.

El dia t6, el soci Sr. Carles E. Theato projectà unes magnífiques pellico-
les cinematogràfiques de varies excursions amb skis pels Alps, i d'una ascen-
sió a la Jungfrau.

El Sr. Jeroni Castelló donà una sessió, el diumenge, dia 20, de projeccions
de Terra Santa.

CANv1. —S'ha acordat establir el canvi de publicacions amb la notable re-
vista alemana d'alpinisme . Der Alpen Freuncl .

DONATIUS. —De Mn. J. R. Bataller s'ha rebut un exemplar del seu treball
Hallazgo de una suineria en el jurásico de la prorinna de Barcelona; de la Junta de
Museus, Treballs del Museu de Ciències /Naturals de Barcelona; de D. Artur Bofill
i Poch, Report dels treballs efectuats en la Secció Malacològica; de D. J. B. Aguilar
amat, Notes Mastològiques i Mamífers ingressats en les col • leccions del Museu.

CONCURS DE FOTOGRAFIES. —Pera formar part del Jurat que ha de fallar
en el Concurs de Fotografies del Monestir de Sant Cugat que ha organitzat el
Centre Excursionista del Vallès, ha si;ut designat el Vocal de nostra Direc-
tica Sr. Enric Vilaseca.

CONGRÉS DE TURISME A TARRAGONA. —En representació del CENTRE ha
estat delegat nostre consoci Dr. F. Duran i Cañameras, per a assistir al Con-
gres de Turisme que's celebrará a Tarragona.

PREMI. —La Societat d'Atracció de Forasters ha concedit un premi de
Suo pessetes per al Xalet d'Ull de Ter en virtut de les excel- lents condicions
(le confort que ofereix, a 1'istiu, als excursionistes.

DELEGACIÓ.—Havent sigut invitat el CENTRE al Comité Internacional Olynr
pique, s'ha acordat delegar al President de la Secció d'Esports de Muntanya,
Sr. Josep M. a Có de Triola, per a que hi assisteixi en representació de nostra
Societat.
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APLEC ESCURIONISTA D'OLÉRDOLA.—El CENTRE s'ha adherit a l'Aplec

Excursionista d'Olérdola organitzat enguany per l'Ateneu Enciclopèdic l'o

-pu lar.

SECCIó DE FOTOGRAFIA. —El dia 6, s'efectuà una excursió a Breda i cas-
tell de Montsoriu.

El dia 13 anàren a Premià de Mar, Vilassar de Dalt, Cabrils i Vilassar
de Mar, i el dia 20 visitàren el monestir de Sant Benet de Bages.

Aquesta Secció es reuní el cha 17 en Junta General Extraordinaria per a
la renovació deis càrrecs de la seva Junta Directiva.

SECCIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA. —El dia 13, es realitzà una excursió a
Sant Llorenç del Munt, explorant l'avenc del Daví.

En els dies 18-20, tingué lloc a Núria els concursos de skis, i copa Puig-
mal, i en els dies 25-28 un gran nombre de socis efectuàren l'excursió amb skis
a Ull de Ter, Noucreus i Núria.

SECCIó DE GEOLOGIA I GEOGRAFIA. —El dia 13 anàren a Gualba, Cam-
pins i Sant Celoni, resseguint les pissarres metamorfosades, els dipòsits gla

-cials i els sediments fossil(fers del llac oligocènic de Campins.
El Sr. Pau Vila donà, el dia 30, una conferència descriptiva d'excursions

pels Andes de Colombia.

SECCIó D'ENGINYERIA. —El dia 9 visitàren els tallers de la Societat de
«Material para Ferrocarriles y Construcciones».

El dia t3 visitàren les pedreres i fàbrica de ciment .Asland ' , de Moncada.
En els dies 20-22, anàren a Tortosa, visitant l'Observatbri de l'Ebre, les sa-

lines de Sant Caries de la Rápita, el Far de Buda i el pont penjat d'Amposta.
El dia 29 es feu una excursió a Martorell visitant les obres de la línia fins

a Olesa, que construeix la -Compañía de Ferrocarriles Catalanes.>

SECCIó D'ARQUITECrUR.À.— Durant aquest enes es varen fer les següents
visites: el dia ç, a l'oficina de .Conservació i Catalogació de Monuments.,
amb explicacions de l'arquitecte Sr. Geroni Martorell; el dia 6, al Temple
Expiatori de la Sagrada Família, amb explicacions de l'arquitecte Sr. Antoni
Gaudí; el dia 12, ala casa en construcció que dirigeix el Sr. Puig i Cadafalch,
i el dia 13, a la fàbrica «Butsems y Ca»

SECCIó D'ARQUEOLOGIA.—Exposició de imatges catalanes del Sant Crist.
Les nombroses fotografies exhibides pertanyien als Srs. Bassas, Colominas,
Duràn, Garrut, Grases, Mallat, Mas, Roig, Salvany, Juli Soler, Vilaseca i
Zerkowitz. Hi col-laboraren eis Centres Excursionistes de la comarca de
Bages i de Sabadell i una instalació espècial seriada tipològicament pertanyia
al Servei de Catalogació de Monuments de l'Institut d'Estudis Catalans. Els
Srs. Sagarra, Ibañez, Salvan' i Castelló hi havien aportat interessants imat-
ges corpòries.

El dia t8, anib motiu de la inauguració de dita Exposició el reverend
Mn. Manuel Trens, conservador del Museu Diocesà de Barcelona, dona
una conferència sobre el tema: Evolució tipològica de les imatges catalanes del
Sant Crist.
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Estació meteorològica de Viena (Vall d'Aràn)
RESUM I)E LES OBSERVACIONS DEI. MES D'OCTUBRE DE 1920

TEMPERATURES A L'OMBRA PRESSIONS BAROMETRIQUES

MITGES MENSUALS sumos MENSUALS
MAXIMA ABSOLUTA MINIM.S ABSOLUTA A Qe t A LA GRSVETOT NORMoL

8 ntati	 4 tarda en 24 hores en 24 hores
S mati 4 tarda

803	 1206 2105 (dia 4) lv (dia 20) 6783 mm. I	 6ï757 mm.

Oscil • lació ex- A 0a 1 AL NIVELL LE LA MAR.
tierna	 men-
sual,	 20°5 MtTOES MENSUALS 761 5 mm,	 I	 759.4 min

Variació màxi- Mlxima (dies 18 i 14)	 766.6
ma	 di tt rna Mínima (dia	 )	 .	 .	 750.5•
(dia 3) .	 .	 .	 18o 15-8	

I

0o4	 Oscil•lació extrema	 .	 16.1

IIUMIT.AT RELATIVA PLUVIOMETRÍA

fur TGES MENSUALS 8 mati 4 tarda Total d'aigua caiguda en el mes.	 .	 114.3	 mm
Dia de major caiguda	 (dia 22).	 .	 .	 •	 29.0
Intensitat per dia de pluja i neu.	 .	 .	 6.72	 >

Termòmetre sec .	 .	 . 8°3 12°6 Total d'espessor de neu en el mes	 .	 .	 2	 mt.
Termómetre moll 6°9 10006 Dia de major espessor (dia 	 )	 —
Humitat (perce-ttatge) . 81. 71.6 Vent dominant en els dies de pluja i
Dies de saturació	 . — — nevades	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 calma	 S.

VENT

[IIREcci r 8 mati 4 tarda  VELOCITAT EN 24 I IOREs

Calma	 .	 . 24 16
N.	 .	 .	 .	 . 1 2
Nt.	 .	 . 1 2 Mitja mensual diaria.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 25006	 k.
E.	 .	 .	 .	 .	 . 2 1
SE.	 .	 .	 .	 . — 2 Mi+xima absoluta (dia 6).	 .	 .	 .	 .	 .	 340 200	 k.
s,.	 .	 . 3 6
SW . — 2 Recorregut total en el mes.	 .	 775,200	 1.
W
N \V

ESTAT DEL CEL

i mati 4 tarda ates DE	 I NÚVOLS NUVOLOSITAT

CLASSE 8 n1. 4 t. MITGES MENSUALS

6

15

4

21

Pluja.	 17
Boira .	 ..	 5
Rosada	 .	 .	 •	 1 t̀

6
9
1

Ci rrus.
Nimbus. 

.

Stratus.	 .

3
13

8 mati} tard a

10 6 Neu	 2 Cumulus, 3 ó 6.4 59

Nora.—Porta tempesta de vent, que durà del 4 al 7.

Lec ariolarionc diari, e han esta! preses per el G. a Josep 1 revisades pel DR. FAURA 1 SANS

Serens.

Nuvolosos

Coberts .	 .1

El
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Estació meteorològica de Viella (Vall d Aràn)
RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE NOVBRE. DE 1920

TEMPERATURES A L'OMBRA PRESSIONS BAROMÈTRIQUES

MITGES MENSUALS MITGES MENSUALS
MAXIMA ABSOLUTA MINI.IA ABSOLUTA A 0 A LA GRAVETAT NR 'I \:.

8 mati 4 tarda en 21 hores en ?4 hores
8 ion,i 4 tarda

3 .75 8"05 _ 17- (.fies 51 18) —3" (dia 23) 680.4 mm.  680.3 mm.

Oscll • lacló ex- A 0° 1 AL NIVELL DE LA MAR
trama	 men-
sual.	 20i MITGES MENSUALS 76•i.3 mm.	 763.7 nnn.

Variació màxi- M:Ixln,a (dia 15)..	 .	 775.4
ma diurna Mínima (dia	 2)	 .	 .	 7447
(dies 13,17 i 30, 160 119	 1°((5

I

Oscil•lació extrema	 307	 -

HUMITAT RELATIVA
	

PLU VIO METRÍA

MITGES MENSUALS 8 mall 4 tarda	 Total d'aigua caiguda en el mes.	 . .	 47.1	 mm.
Dia de major caiguda (dia 2).	 .	 . .	 24.6
Intensitat p_r dia de pluja i neu. 4.71

Termòmetre sec .	 . . 3 76 808	 Total d'espessor de neu en el mes	 . .	 0.205 n,t.
Termòmetre moll 2.46 :5.88	 Dia de major espessor (dia 2). • 0.10	 •
Humitat (percentatge) 77.8 69.8	 Vent dominant en els dies de	 pluja i
Dies de saturació	 . 2 —	 nevades, .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 calina

VENT

DIRECCIO 9 matí 4 tarda VELOCITAT rE 24 unREs

Calma	 .	 .	 . 23 22
N.	 . — 2
NE.	 .	 .	 . — —	 Mitja mensual diaria	 ,	 .	 .	 .	 .	 . .	 138ï5	 e.

E.	 .	 ,	 . — 1
SE.	 .	 .	 . 1 —	 Màxima absoluta (dia 26) .	 .	 .	 .	 . .	 100.000	 le.
S.	 .	 . 3 2
SW,	 ,	 , 3 2	 Recorregut total en el mes	 ,	 .	 .	 . .	 416.255	 k.
W, ._.
NOV. — 1

ESTAT	 DEL	 CEL

DIES 8 ntatí 4 tarda DIES D E NÚVOLS 1 NUVOLOSITAT

Pluja 10
CLA5SF 8 m. 4 t.li MITGES NEN$UALS

Serens. 8 8 Boia	 .	 .	 .	 . 5 B ma tí .L Card s
Rosada.	 .	 .	 . 6 Cirros. 4 7

Nuvolosos	 . 15 14 Gebre .	 .	 .	 . 9	 1 Nimbus	 . 4 5I
Glaçada total.	 . — I Stratus	 . 2 2

Coberts	 . 7 8 Glaçada, 8 m.' . 2 I, Cumulas 6 3 5.2 5.16
Neu.	 .	 .	 .	 . 3

Les analacions diarios han esl.rl preses per el G a Josep r reví cades pel DR. FAURA t SANS
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RAMB:A DE LES FLORS, 30

BARCELONA

llemanett MI'1'XE5 AMPOLLES

:: VICHY CATALÀ ::
a les fondes i restaurants

Aigua mineral natural digestiva i més econó-
mica yue les seves similars

duem que ai airigir_se als anunciants anomenin aquest Butlletí :
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1

1

Lñ FORSTIiL CTLNñ 6LñR
REPRESENTANT: JOAN GUASCH

Bailén, 76, i Consell de Cent, 388

PAPERS ESPECIALS PER EDICIONS

DE FIL I PERGAMÍ :: D'OR, PLATA 1 DE COLORS

TALADRATS 1 GOFRATS

CAPSES, PLATS I SAFATES DE CARTRÓ

Recomanem que al dirigir-se als anunciants anomenin aquest Butlletí ;.
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