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Butlletí
del

Centre Excursionista de Catalunya

Víatges i ascensions pels Alps suïssos

E
N el passat estiu de 1921 vaig poder realítzar, finalment, un
anhel que feia ja alguns anys perseguía: l'ascensió del Mont

-Blanc, capdill_ i senyor de tots els Alps, i en conseqüència la
muntanya més alta de l'Europa occidental.

Creient-lo interessant per a les sessions i Butlletí del nostre CEN-
TeE, vaig començar, poc després, a fer una ressenya de dita ascensió í
del viatge per Savoia i Suïssa del qual aquella en formava part; i ja
posat a escriure, he cregut podria fer -se un treball més complet,
ressenyant també els altres dos viatges que en anys anteriors
m'havien portat per aquell admirable país amb el fi de visitar
diversos nuclis muntanyosos de la gran serralada que el travessa.
D'aquesta manera, com que entre les tres excursions tinc recorregut
el més notable d'ella, podran ésser aitals ressenyes com un resum
dels principals itineraris a fer en els Alps per a qui disposí d'un
temps relativament curt.

Els tres viatges van ésser fets en els anys 1906, 1914 i en el
passat de 1921, profítant curtes vacacíons de 15 dies.

Els de 1906 í 1921 van ésser viatges de ple estiu, les clàssiques
sortides de juliol í agost; el de 1914 era a finals d'hivern, quan
encara els Alps estan coberts per un blanc i seguit mantell de neu.

En fer us aquí de la paraula itineraris, dec advertir que amb
ella vull únicament indicar curtes enumeracions dels llocs recorre-
guts i records d'algun incident passat; sense que es degui suposar
de cap manera que vagi a fer una detallada descripció dels
pobles, camins í muntanyes seguides, amb indicacions precises
d'horaris, hostalatges i serveis, a estil de les guies í treballs anàlegs
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que s'han fet per nostres muntanyes pirenenques. Pels Alps, en llur
totalitat i en llurs més petits recons, existeix un llibre en el que tot
això està fet amb tal profussíó de detalls, riquesa de mapes, exac-
títut minuciosa i justesa en les apreciacions, que és absolutament
impossible poder recullír cap nova indicació d'utilitat pel viatger.

Aquest llibre és el Baedecker, el clàssic llibre de les cobertes ver-
melles, í ell ha d'ésser el veritable company de l'excursionista per
Suïssa.

En les relacíons de viatges fetes per literats d'un lirisme exa-
gerat, existeix una certa tendència a malparlar d'aquest Baedecker
i del turista que d'ell va proveït, com si la indicació de tot l'inte-
ressant a conèixer que fa aquell llibre, trenqués tota poesia en la
visita í destruís la visió romàntica í lliure de pobles í paisatges.

Aíxò és un lloc comú com tants d'altres, fals en absolut i sens cap
raó que el sustenti. De mí sé dir que el coneixement detallat í fins
es pot dir, l'haver -me aprés de memòria aquest admirable manual,
mai m'ha tret ni una guspira de l'exaltació, entusiasme i llibertat de
fantasia que se sent en els cims i alçàries de les muntanyes allí
descrites, i que en canvi m'ha permés, seguint els camins en els
seus mapes i rellegint les relacions de pobles, paisatges í geleres,
refer les ascensions ja aconseguides i planejar les futures; passant
en aquests, diguem-ne viatges, fets sobre la taula i en la tranquil•litat
de la meva cambra, hores de veritable vida muntanyenca, alegre,
sana í sorda a les preocupacions de terra baixa.

Prénguín-se, doncs, aquestes notes de les meves excursions per
Suïssa únicament com un resum, repeteixo, del més important a
veure en víatges ràpíds, í no se'ls dongui cap valor de guía ni recull
d'indicacions útils, perque qui ho necessití, en l'aludit llibre trobarà
tot quan pugui desitjar.

PRIMER VIATGE

EL SANT GOTHARD 1 LUCERNA. -VALLS DE L'OBERLAND I LA JUNGFRAU.-

BERNA, ZÜRICH I SCHAFFHAUSEN.

El Sant Gothard i Lucerna

En aquest primer viatge, fet en juliol del 1906, m'acompanyava
el meu amic N'Alvar Soldevila, i essent l'any de l'Exposició Uní-
versal de Mílan, vam combinar fer la entrada a Suïssa per Itàlia;
anant fins a aquesta nació per mar i visitant així Génova, Milan i
la seva Exposició.
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Dedícant al pas per Itàlia no més que un día i mig, aquestes
visites van ésser, naturalment, un record de rapidessa i encara
que reconec que això és fer les coses mal fetes, he cregut sempre
que quan no es poden fer d'una altra manera, més val fer-les així
que no deixar de fer-les. Sí davant de la manca de temps, hagues-
sim passat de llarg per Mílan no tindria ara el record tan viu, en-
cara que cinematogràfic, que servo d'allí. Quatre hores sols vam
dedicar a la població i quatre o cinc més a l'Exposició, i sempre
recordaré: la visió espléndida del Duomo, aquella meravella d'ar-
quí tectura gòtica aixecant-se com una pregària de pedra cap al cel;
els oríginals carrers del centre de la ciutat, més que carrers, galeries
cobertes; i en l'Exposició, lo interessant i original de totes les
instal•lacíons.

Per entrar a Suïssa des de Mílan, la línia més ràpida és la del
f. c. del Sant Gothard, que porta el viatger en poques hores a
Lucerna o Zürích, travessant els Alps per sota del massís d'aquell
nom. La línia del Gothard, en sortir de les terres planes del Mílanesat,
troba els llacs del Nord d'Itàlia, llacs de Como, Lugano i Major,
escenari de tantes í tantes novelles pseudo- romàntiques i senti-
mentals, i escenari també de tants ídíl •1is de nous casats que hauran
vist passejar llurs vores. El paisatge és avinent per aixó: suau,
empalagós, ple d'una vegetació ni massa frondosa, ni massa pobre;
les muntanyes suaus també, no massa altes; el blau de les aigües
reflexant les innombrables víl•les í caserius que esmalten la verdor
dels vessants.....

Per aixó mateix, el que va a buscar sensacions fortes i nobles
en la majestat dels Alps, no lí sap greu passar de llarg per allí, í
entrar aviat en la vall superior del Ticíno, remontant-se per ella
fins al cor de les muntanyes. Les obres que l'enginyeria moderna ha
fet en aquelles altes valls per donar pas al ferrocarril, són realment
admirables. No havent-hi espai en elles per que la ¡Inía es desent-
rotld i guanyi el fort desnivell que tenen, s'enfonza, com últim
recurs, dins de la muntanya i fent atrevides voltes en túnels helf-
çoïdals, es va elevant en les fosques entranyes de roca, per sortir
novament a la Llum al mateix indret de la vall, però a considerable
alçària sobre el punt d'entrada.

Aíxó és repeteix diverses vegades abans d'arríbar a Airolo on
se troba, finalment, la boca S. del gran túnel del Sant Gothard,
llarg de 15 quilòmetres.

Es el segon túnel construït a travers del Alps (el primer va ésser
el del Mont - Cents) i havent restat durant molt temps com el més
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llarg, avui queda ja guanyat pel del Simplon que té prop deis 20
quilòmetres. Aquesta concepció dels grans túnels alpins és genial i
admirable. Com que els nombres no diuen gran cosa a la imagina-
ció, no està de més fer alguna comparació en distàncies, senyalant
per exemple, que un túnel d'aquests podría arribar des de Barce-
lona fins a Terrassa.

La sortida del túnel del Gothard és a Goeschenen, en la vall de
la Reuss, que baixa engorjada cap al llac dels Quatre-Cantons en
plena Suïssa central.

En el trajecte seguint aquesta vall també existeixen els túnels en
hélíx, i els ponts i viaductes en qué el tren passa de banda a banda
del engorjats o travessa torrents secundaris, són soperbes cons-
truccions plenes d'audàcia i valentia. Cap als cims de les mun-
tanyes— aixecant molt el cap, puig 1'engorjat no permet altri cosa-
s'obíren alguna vegada blancs extrems de geleres, no de molta
importància, més que causen gran impressió per ésser les primeres
que's veuen.

La Reuss entra en el llac dels Quatre-Cantons en Flüelen, i allí
es poden agafar els vapors que fan el trajecte del llac, o bé seguir
en el mateix tren fins a Lucerna, donant la volta al massís del
Rígi, camp de les primeres aventures de Tartarin en Suïssa. El
trajecte del llac és més interessant, tenint -se sempre a la vista
els pintorescs vessants del Llri Rothstock i el Pilatus, primers con-
traforts avançats de la gran serralada (Làm. LXI, Fot. 1).

Lucerna és la població més agradable, bonica, i simpàtica
de Suïssa, pel meu gust. A la seva situació espléndida a l'extrem
Nord del llac—verdader fjord noruec on les aigües penetren
entre muntanyes de 1.500 a 2.000 metres d'alçària—reuneix una
cultura superior en tota la seva vida ciutadana; un comfort i
una modernitat exquisida en tots els seus serveis, hotels, botigues,
edificis públics i carrers. Tot el més nou í de refinat gust s'hi pot
trobar i adquirir en ella, i al mateix temps no pert el seu caràcter
de població enclavada entre muntanyes. Es troba reunit en aquesta
ciutat, un centre de vida europea moderna í un centre de vida
alpina: un Zürích í un Zermatt, per no citar més que poblacions
de Suïssa.

Sempre que tornant d'excursions per muntanyes, he arribat a
Lucerna, m'he trobat tant bé i tant a gust allí, que malgrat la pressa
amb que sempre faig aquests viatges, sentia tant gran recança
d'abandonar aquell recó de calma, que he perllongat a alguns líes
lo que havian d'ésser solament hores de sojorn.
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Valls de l'Oberland i la Jungfrau

Per passar de Lucerna a 1'Oberland Bernés (regló a la qual
em dirigía) s'ha de salvar una carena secundàría que es desprén
del massís del Titlís, tenint-se de pujar per això fins al coll de
Brüníg.

Se segueix el llac dels Quatre-Cantons, bé en vapor o bé en
ferrocarril per la seva vora occidental, fins a Alpnach-Stad, al peu
del Pilatus.

Sempre que es pugui fer un trajecte amb vapor a Suïssa, és pre-
ferible a fer-lo en ferrocarril per ésser molt més dilatada la vista i
sobre tot per la calma i encant especial d'aquestes travessies pels
llacs, sense brusquetats de moviments, lliscant suaument per les
fosques aigües, germanes en misteri í poesía, de les altes muntanyes
que les tanquen.

De Alpnach-Stad es guanya el coll de Brüníg en unes tres hores
amb un ferrocarril, de cremallera en certs trams, que segueix la
vall del Garner; vall monòtona, petita i sens cap atractiu. Des del
coll es presenten ja cara a cara i ben a prop, alguns dels colossos
dels Alps Bernesos; els Wetterhárner, Schwarzhorn í el Faulhorn.
Als peus es domina la vall de Meiringen que ens separa d'ells, i a
l'extrem d'ella el llac de Brienz.

Tot aixó és el que es deuria veure; però en nostre viatge ens
vam contentar amb imaginar-nos -ho, perque el temps —que despía-
dadament tantes il • lusions tira per terra a Suïssa—havia esdevingut
plujós i un grisenc emboirat uniforme tapava totes les mun-
tanyes.

El cremallera baixa en tres o quatre revolts, ràpidament, a
Meiringen, petita població suïssa célebre per les gorges que a pocs
minuts d'ella forma I'Aar. Més que gorges són una imponent i
fantàstica escletxa oberta de dalt a baix en la muntanya, de parets
tan aplombades i juntes que en certs indrets poden tocar-se totes
dues amb les mans. Altra de les més hermoses belleses naturals de
Meiringen és la cascada de Reichenbach, grandiosa massa d'aigua
que enfront del poble desplega el ventall de blanca ploma de sa
caiguda.

De Meiringen es segueix a Brienz en ferrocarril, deixant-lo allí
per entrar en l'allargat i trist llac de Brienz, de vores escarpades i -
fosques, í amb raríssims pobles en elles. En la vora Sud es llença a
plom sobre el llac la cascada de Gíesbach, d'uns 30 metres d'alçària.
Després de recorregut en tota sa longitud el llac, s'arriba a Inter-
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laken, situat—com el seu nom ja ho índica—entre aquell i un altre:
el llac de Thoune.

Interlaken, centre el més important d'alpinisme del cantó de
Berna, té a més el carácter de població d'alta moda i aristocràcia
durant la temporada d'estiu. Hi han hotels d'un luxe i refinament
extremats, í en les seves avingudes í parcs s'hi veu desfilar tot
el característic gran món cosmopolita que, a l'igual que a Biarritz,
Trouvílle, etc., envien les principals capitals d'Europa durant l'estiu,
com durant la primavera enviaran a Cannes i Niza.

El panorama d'Interlaken està enquadrat sempre, d'arreu on
se'l mirí, per la imponent i al mateix temps esvelta massa de la
Jungfrau, blanca tota ella de cap a peus, amb tal fort relleu en els
seus drets flancs de glaç, que sembla poder-s'hi arribar en un no
res, quan en realitat estan encara a més de 15 quilòmetres.

D'aquesta alba i enlairada regió, arriba a Interlaken, per
llençar-s'hi en ell als llacs, el riu de la Lütschine, que uns
8 quilòmetres més amunt es subdivideix en dues branques: la Lüts-
chine blanca i la Lütschine negra—aíxí assenyalades pel to de
llurs aigües,—corresponent respectivament a les valls de Lauter-
brünnen í de Grindelwald, valls que abracen el massís de la
Jungfrau í constitueíxen els camins per anar-hi. Un ferrocarril les
recorre totes dues, í per passar de l'una a l'altra en llur extrem
superior, es remonta pel peu de la Jungfrau, arribant firis als 2.060

metres en el coll de la Kleine Scheidegg, constituint així aquesta
petita xarxa ferroviària, un cercle tancat: Interlaken-Lautterbrün-
nen-Kleine-Scheidegg-Gríndelwald-Interlaken, amb un troç comú
que és el corresponent a la vall inferior de la Lütschine.

Aquest tram o vall inferior és bastant obert, no presentant cap
interés especial pel viatger.

Altre cosa és ja quan s'entra en la vall de Lauterbrünnen, re-
montant la Lütschine blanca. Tot aquí té un aspecte imponent í
majestuós. A banda i banda altíssimes parets de roca, pedestals
dels gegants coberts de geleres en qual cor estem ja endinsats, í de
l'alt d'aquestes parets, grosses cascades calent majestuoses sobre
la vall. Les més notables són: la Staubbach, precipitant-se d'un sol
salt de 300 metres i convertint la seva aigua en fina polsina que el
vent escampa arreu, í la Tiünmelbach recull de fusió de les geleres
de la Jungfrau, sortint impetuosament d'una escletxa de la roca. En
aquesta vall el sol no hi toca fins a les 10 del matí, i a les primeres
hores de la tarda ja se'n va; aixó dona idea de lo pregona í tanca-
da que és (Làm. LXI, Fot. 2).
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De tota la carena dels Alps Bernesos que l'envolten: Mónch,
Jungfrau, Mittaghorn, Breithorn, etc., sols se veuen les extremes
cimes d'alguns; els forts vessants que els donen amplitud i vida,
queden amagats per les mateixes muralles que encaixonen la vall.
Per dominar totalment la carena, s'ha de pendre el funicular de
Murren, poble situat a l'esquerra sobre una terrassa a 1.600 metres
d'altitud. El trajecte es fa en poc menys d'una hora, i el panorama
que es desenrotlla en arribar a dalt és sens dubte un dels més
esplèndids í soperbs que puguin trobar en aquesta regió suïssa
els turistes reposats, o sigui els turistes que no es vulguin cansar
fent ascensions a peu.

I realment a Suïssa tot convida a ésser turista d'aquesta classe.
Aquells ferrocarrils de muntanya, creats exclusivament per de-

lectació dels enamorats d'ella; aq ,.iell nombre infinit d'hotels, es-
campats per tota la carena des del seu peu fins al 3.000 metres;
aquell admirable servei i bona disposició que en tot es troba; aquella
exquisita amabilitat, gràcia i bona humor amb que les encarregades
de restaurants i hotels acolleíxen al viatger, tot aixó alegra í dona
un ambient de satisfacció tant gran al que está acostumat a hostals,
fondes de viatjants í cafés dels de gorra posada, crits i mal parlar,
que un se deixa véncer per aquestes delícies de Capua i abandona
els projectes de grans ascensions f jornades de cansament. Encara
recordo amb delectança el dinar que vam fer a Murren en una
terrassa d'hotel a l'aire lliure: una petita taula d'estovalles blan-
quíssimes, una fraülein de cabells daurats, riallera, amb l'esclat
d'una joventut que omplia de vida í gràcia tot quant l'envoltava, i
al davant de nostra vista, envoltant tres quartes parts d'horitzó el
panorama enlluernador d'una línia d'argentades geleres que co-
mençava a l'Eiger per terminar al Gspaltenhorn.

Hores així valen la pena de viure-les. IMés, qué poques són al
costat de les fastigoses í rutinàries en les quals ens veiem normal-
ment soterrats]...

El descens de Murren a Lauterbrünnen és preferible fer-lo a
peu, anant a buscar la vall al seu extrem superior, on ja s'obre una
mica més í els vessants permeten baixar per bons camins de no
gaire pendent.

Per continuar donant la volta Interlaken-Jungfrau-Interlaken,
de qué he parlat abans, se surt de Lauterbrünnen en direcció a
Wengen i Wengernalp, ascendint per fortíssimes pendents de cre-
mallera fins a guanyar el coll de la Kleine Scheidegg en el mateix
massís de la Jungfrau (Làm. LXIi, Fot. 3).
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De la Kleine Scheidegg surt la línia del cremallera elèctric,
anomenat ferrocarril de la Jungfrau. Quasi tota ella està en túnel
perforat en la roca que les geleres cobreixen, i les estacions són
com finestres obertes entre els trocejats camps de glaç í neu. Va
ésser començada l'any 1896, i el 1912 s'inaugurava l'estació superior
del Jungfraujoch a 3.457 metres d'altitud. D'aquí al cim (4.166 metres)
hi ha el projecte de continuar-la fent un ascensor en 1'últím troç.

Malgrat que l'any que nosaltres hi érem ja arribava fins a Eis-
meer, a 3.160 metres, sols vam anar a la primera estació, Eiger-
gletscher, a causa del dolentíssim temps que tornava a fer aquell
día, amb pluja i boires rastreres.

Aquella inseguritat del temps ens estava posant d'una mal hu-
mor, molt poc en harmonia amb el que ha d'ésser un viatge fet per
fugir d'enuigs i capficaments; així és que, en tornar a ésser a Inter

-laken, finalitzada ja la volta sencera, vaig decidir renunciar a les
altres excursions pels Alps que tenia projectades, i sortir, en canvi,
cap a Bayreuth a Alemanya.

L'últim trajecte des de la Kleine Scheidegg a Grindelwald i In-
terlaken, és anàleg al ja descrit, solament que la vall de Grindel-
wald és molt més oberta que la de Lauterhrünnen, mostrant-se des
de tots els punts d'ella, l'original perfil del Wetterhorn, una de les
muntanyes més característiques dels Alps Bernesos.

Per anar d'Interlaken a la frontera alemanya vaig escullir l'iti-
nerari, Thoune, Berna, Zürich í Schaffhausen. Volia entrar a Ale-
manya per aquest punt per coneixer les célebres catarates del Rhin
allí situades.

Berna, Zurich i Schaffhausen

D'Interlaken a Thoune es va pel llac del mateix nom, i a Thoune
s'agafa el tren que en una hora escassa porta a Berna. Poc a poc
va perdent el paisatge el caràcter alpí; les altes muntanyes van
quedant enrera, i, encara que des del mateix Berna es divisa un
panorama molt complet dels Alps, és ja un d'aquells panorames
llunyans, en que les muntanyes no imposen, més aviat semblen
passar a ésser una lleugera ondulació de la línia d'horilzó.

La capital i residència del govern federal de Suïssa, conserva
molt l'estil de les velles ciutats mitgevals per l'arquitectura dels
seus edificis i la disposició especial dels carrers, amb porxos i
fonts guarnides de gracioses estatuetes.

Zürich, separada d'ella per més de 3 hores de ferrocarril, és la
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ciutat més important de la confederació; té més de 200.000 habi-
tants, í presenta com carácter ben definit, el d'ésser centre d'una
vida intel • lec l ual intensíssima; caràcter que's mostra en el gran
nombre d'escoles especials, universitats, biblioteques, museus cíen-
tífics, etc. L'aspecte exterior de la població és modern per complet
amb avingudes amples i cases comercíais de les firmes més cone-
gudes (Làm. LXII, Fot. 4).

Schaffhausen, poblet de la frontera suï.sso- alemanya, està situat
en el marge dret del Rhin, allí on, acabat aquest de sortir del llac
de Constança, es desenrotlla ja ample í caudalosíssim. En trobar

-se aquí amb un desnivell sobtat del terreny d'uns 20 metres d'alçà-
ria forma el més majestuós saltant d'aigua d'Europa. En una
amplària d'uns 160 metres, una cortina blanca de masses d'aigua i
escuma es precipita continuament amb velocitat vertiginosa i soroll
atronador.

Pot visitar-se la catarata des de diversos punts de vista; tots
ells, especialment els situats en el castell de Lauffen, perfectament
acondicionats amb galeries, túnels i baranes per seguir i fer-se ben
càrrec d'aquell meravellós espectacle en tots els seus aspectes. Fins
a una roca que s'aixeca, ardida, a mig riu entre els eixordadors
saltants, pot arribar-se, fent la travessia en barques especials i ben
coberts amb impermeables. Deu advertir-se, no obstant, que aques-
ta visita no és d'aconsellar a les persones massa impressionables.

En Schaffhausen em vaig acomiadar del raeu company de viatge,
Soldevila, entrant jo a Alemanya on devia pasar dues setmanes
entre Bayreuth i Münich.

En retornar i travessar de nou Suïssa, venint de Munich per
Insbruck i la frontera del Tirol, encara que ja anava solament de
pas cap a Barcelona, vaig voler detenir-me un dia a Ginebra per
arribar-me a la vall de Chamonix. Mes com a Chamonix he tornat
en el meu últim viatge, fent l'ascensió del Mont-Blanc, ja parlaré
d'ella en ressenyar dita ascensió.

De Ginebra a Barcelona, vaig seguirl'itinerarí, Chambery, Turín,
Génova í Marsella. Per passar de Chambery a Turín (al travessar
novament els Alps; es a dir, que la lfnía férria, en dirigir-se de
Chambery cap al Sud, torna a remuntar valls fins entrar en el gran
túnel del Mont Cenís, liarc de 12 quilòmetres, pel qual surt a les
terres d'Itàlia. Sens detenir -me més que unes hores a Turín arriba-
va a Marsella on celebraven llavors l'Exposició Colonial francesa
que vaig visitar detingudament: Per aítal coincidencia, terminava
aquest viatge parellament a com l'havia iniciat a Milan.
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SEGON VIATGE

DE MONTREUX A SPIEZ.-KANDERSTEG 1 ENCONTORNS.-TRAVESSÍA DE

LA FURKA. -ST. MORITZ, EL BERNINA I DAVOS.-RESIDÉNCIES DE

RICART WAGNER A ZÜRICH I LUCERNA.

De Montreux a Spíez

La segona vegada que la meva passió per les muntanyes em va
portar a Suïssa, era per 1'abríl de l'any 1914, pocs mesos abans de
començar la gran guerra; i en recórrer aquelles hospítalàries í ama-
bles terres plenes de turistes d'arreu d'Europa, ningú hauria
pogut imaginar-se que unes quantes setmanes després quedarien
tancades les fronteres, l'hospitalitat convertida en desconfiança, i
la germanor de tothom davant de la naturalessa, desapareixent per
a deixar lloc a les enveges i antipaties eternes de raça.

Afortunadament, aquell privilegiat país es va salvar del desen
-fré de males passions, i, encara que trist i recollit, va permanèixer

els anys de] conflicte en serena pau i perfecta eqüanímitat.
L'entrada a l'alta Suïssa la vaig fer, aquesta vegada, per Gine-

bra i Montreux, venint de Lyó. Es bonica í pintoresca, mes no im-
pressionant com la que es fà directament pels Alps, venint d'Itàlia.

Es va seguint el Rhòne, en molts punts bastant engorjat, í en
arribar a Ginebra es voreja pel Nord l'esplèndid llac Leman, gairebé
un mar interior, de forma arrodonida, pendents suaus en ses vores
i veritables marees. Els Alps li resten bastant llunyans excepte el
massís del Mont-Blanc que enquadra sempre el darrer terme quan
se mira vers al Sud.

Montreux, situat a l'extremitat SE. del llac, està format per la
reunió de tres o quatre petits poblats de joliues vil •les i xalets
arrenglerats pintorescament a tot el liare de la vora.

Es un altre dels punts de gran moda a Suïssa, especialment
entre l'aristocràcia parisina, la qua], en general, quan fa un sojorn
d'estiu en aquest país, gairebé maí passa de la regió de Laussane,
Vevey i Montreux.

Aixó esplíca ço que sempre m'ha cridat l'atenció en tanta no-
vel •la contemporània francesa d'ambient d'alta societat. En quasi
totes elles els protagonistes després o durant els conflictes passío-
nals, fugen a Suïssa a cercar oblit í calma en la serena solitud dels
Alps; però lo particular és que aquesta solitud ja la troben en les
mateixes vores del llac Leman, o en alguna mitja altura dels seus
voltants... ¡Allí l'autor ja s'hi troba en plena naturalesa alpina!
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Consti, no obstant, que hi han honroses escepcions, com per
exemple, entre altres, Henry Bordeaux, que coneix i sent la veri-
table alta muntanya.

Jo, que en aquest viatge anava sol, no vaig fer més que aturar-
me una nit a Montreux, i a l'endemà sortia cap a la Suïssa central
dels Alps de Berna en el ferrocarril elèctric que uneix directament
les plàcides vores del Leman amb aquella comarca.

La línia, en sortir de Montreux, comença tot seguit a pujar en
forts zig-zags, dominant se cada vegada de més alt el llac, que
passa a ésser, d'una superficie d'aigua fent línia d'horitzó, una
gran taca blava mirada a vol d'aucell. Al final de la pujada està
l'estació de Les Avants, molt freqüentada a l'hivern pels aficionats
al ski í tobogan. La neu cobria allí tota la muntant/ a no obstant
estar en el mes d'abril, ja ben entrada la primavera.

L'època en que feia aquest viatge era la més desanimada í trista
per a recòrrer Suïssa. La temporada d'estiu encara faltava molt
per a que comencés, i la d'hivern feia ja un mes que s'havia donat
per acabada.

A sobre de Les Avants es passa un petit túnel per sota la Dent
de Jaman i se surt a plena regló central de Suïssa. Encara no s'està
en l'Oberland Bernes però ja el paisatge no té res de la suavitat
dels riallers vessants orejats pel Leman.

El ferrocarril a la sortida del túnel troba l'estaciò d'Allieres i
baixa per la petita vall de 1'Hongrin (Làm. LxIII, Fot. 5). Després,
girant ràpidament, torna a pujar per la de la Saríne, passant per
Cháteau d'Oex, Gstaad i Saanen-Moeser, on salvant sense túnel
una ampla collada, baíxa novament per un altra vall, la de la
Simme, fins arribar a Zweisimmen i Spiez; aquest últim punt ja en
el llac de Thoune, d'aigües verdoses enclotades entre altes mun-
tanyes. Aquest contrast de davallar i remuntar valls, en l'època en
que jo viatjava es notava intensament, perque s'anava passant de
regions completament nevades a altres verdes i frondoses i d'a-
questes a cercar la neu altra vegada.

A Spiez, deixant l'apacible tranquil • litat del llac, vaig tornar a
pendre un altre tren, el de la important í novíssima línia del
Loetschberg, per tal de que'm portés fins a Kandersteg, en la entra-
da del gran túnel alpí d'aquell nom.

Kandersteg i encontorns

El meu intent i principal objecte d'aquest segon viatge per
Suïssa era tractar de fer a peu la travessia dels Alps per algun dels
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seus colls o passatges en les condicions dificultoses que a l'hivern
se troben. Havía escollit el passatge de la Gemmi, a 2.330 metres,
sortint des de Kandersteg per arribar a Lonches les Bains en la vall
del Rhóne.

El ferrocarril del Loestchberg encara no feia un any que estava
inaugurat, i és avui día un dels més importants de Suïssa, per ésser
el que va directament de Berna a Brígue i d'allí pel Símplon a
Itàlia. Com en totes aquestes grans línies que ataquen els Alps
directament, en el seu traçat sovintegen els llaços i hélices dins de
la roca, guanyant alçada abans de travessar amb el túnel gran el
nirvi principal de la cadena.

A Kandersteg vaíg fer dues curtes excursions a peu; la una, la
tarda del mateix dia que vaig arribar; l'altra al matí següent. La
primer. era al petit estany de Oeschinensee, recó olítarí i impres-
sionant tal com estava llavors: la neu i el glaç cobrint per complet
aigües, pínedes i prats; sols les nues parets a pic de la Blumlísalp,
enorme gegant granític de 3.700 metres de alçària, se destacaven en
mig de tanta blancor. La segona era per conèixer l'alta vall de
Gasterenthal, que s'obra al final d'un curt engorjat molt proper a
Kandersteg. També estava tota coberta de neu.

Es una vall tranquila i sobre tot misteriosa (Làm. LITI, Fot. 6).
No sé perqué, la seva situació, alta i tancada com queda per I'engor-
jat d'entrada, cm recordava aquell món fantàstic que descriu Haupt-
mann en «La campana submergida », i no m'hauria estranyat gens
veure aparèixer, darrera d'algun d'aquells grossos avets que fora-
daven el blanc llençol de neu, Rautendeleín, l'Home d'aígua o el
Faune del bosc.

Es molt interessant, pels enginyers i geòlegs, respecte d'aquesta
vall, ço que ara explicaré va ocórrer quan la construcció del túnel
gran del Loetschberg, í que el seu fons, completament pla, les parets
rocoses aplombades í el seu desguàs quasi bé tancat per l'engorjat,
devien ja haver-ho fet presentir. El traçat del túnel passava per
sota mateix de la vall i a una profondítat bastant gran (més de
100 mts.) per no haver de témer ensorraments. Mes aixó hauria
sigut si son veritable perfil transversal, fos ço que a la vista es
mostrava; és a dir, sí aquest talweg pla de la vall no hagués sigut
fals, format únicament per aluvions. Díssortosanlent, és aixó ço
que en realitat succeía, í la conseqüencía va ésser un enorme inun-
dació í ensorrament del túnel quan ja havien construïts més de 3
quilòmetres. Els treballs van quedar suspesos durant llarg temps í
en reanusar-los es va tenir d'abandonar l'alíniacíó recta, í fent
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tres grans corves, allunyar la perforació d'aquells perillosos in-
drets.

Fetes ja les dues passejades en Kandersteg, vaig començar a
parlar amb guíes d'allí per organitzar la forta travessia del coll de
la Gemmi (2330 mts.), amb ski o de la manera que fos necessari.
Però, en fer-ho, vaig topar amb la ressistèncía, inconvenients i
mala voluntat que tots ells em van oposar. Tenien fred í no
volien sortir de casa per anar a endinzar-se en les muntanyes.

¡Cosa particular! Tota aquella gent que a l'estiu emprén diària-
ment les més atrevides ascensions, llavors donaven raons i més
raons per fer-me dessistir dels plans que portava. Això mostra que
l'home—com ja ha dit algú—és un animal de costums, í tot ço que
sigui sortir de la rutina habitual lí causa extranyesa.

Per aquells guíes, fer durant l'estiu les escalades més perilloses,
no tenia cap importància perque tota la seva vida no feien altra
cosa; en canvi sortir a l'hivern per una travessia de mitjana im-
portància els semblava quelcom de l'altre món.

Davant de tantes dificultats, decideixo combinar una altre tra-
vessia per un coll més fàcil í fer-la jo tot sol; gran sistema d'enllestir
les coses prompte í sens discutir.

Amb aquest intent segueixo en el ferrocarril del Loetschberg
— travessant el gran túnel, —fins a Brigue en la vall del Rhóne, í allí
disposo els preparatius p r la travessia de la Furka.

Travessia de la Furka

La Furka és una ampla collada de 2.436 metres d'altitud que s-
-para l'extrem superior de la vall del Rhóne de l'extrem superíor de
la vall de la Reuss. Hí passa una bona carretera amb servei diari
de diligències en els mesos de juny a setembre. Durant la resta
de l'any queda completament tancada per la neu.

Per fer aquesta travesia tenia que remuntar el Rhóne des de
Brigue a Oberwald, en diligència o en trineu, segons la neu que hi
hagués, i d'allí fer l'ascensió; davallant per l'altra banda a Realp,
Andermat, Gceschenen, i en tren a Lucerna.

El dia que anava a sortir de Brigue es posà a ploure fortament
(fins llavors havia tingut un temps molt bo), i en tenir de suspendre
l'excursió i pensar que uns dies de pluja passats a Brigue en espera
del bon temps era la cosa més trista del món—doncs Brigue, poble
de caràcter italià completament, és lleíg, petit í antipàtic—prenc la
determinació d'anar en tren fins a Lucerna, i des d'allí fer la
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mateixa travessia de la Furka, però en sentit contrari; es a dir,
Lucerna-Brígue en lloc de Brigue-Lucerna. Així l'espera del bon
temps a Lucerna, ideal sojorn per a mí, no m'era cosa gens des-
agradable.

iI heus aquí un miracle del servei de líníes fèrries a Suïssa! A
les 12 hores i mitja em trobava a l'altre extrem d'ella, junt a les
vores del llac dels Quatre-Cantons, havent passat per Martigni,
Laussanne, Fribourg i Berna.

En ésser a Lucerna ja feia bon temps, així és que sens tenir d'es-
perar gens, tot seguit surto cap a Goeschenen i Andermat; fins a
Gceschenen en el ferrocarril del Gothard, i d'allí endavant en dili-
gència per una carretera de feréstega hermosura en el seu recorre-
gut: pregones gorges, cingleres i salvatges cascades.

El paisatge d'Andermat és, en canvi, d'aspecte ben diferent. Una
vall amplíssíma rodejada d'arrodonídes muntanyes sens perfils
rocosos. La neu regnava en ella amb tota magnificència. Els pas-
satgers varem tenir de deixar les dílígències i passar als trineus,
arrastrats igualment per caballs (Làm. LXiv, Fot. 7).

No vull deixar de dir que aquests viatges en diligències o trineus
suïssos constitueixen un veritable encant per I'aímant de la mun-
tanya. L'únic desventatge respecte als fets en tren és la menys
velocitat, però en canvi és infinitament més hermosa la vista i
s'entra de pié en el ambient fort i enèrgic del paisatge.

El trineu me va portar fins a Hospenthal, d'on ja no passava, í
allí va començar la meva travessia a peu; millor dit, amb uns skis
llogats en el poble.

D'Hospenthal a Realp, on anava a fer nit, la vall —que es coneix
amb el nom de vall d'Urseren—era oberta, espaiosa, gairebé no hi
havia pujada, corría el riu mansniamen,t pel mig d'una planúría
tota blanca, i l'anada amb skis per ella va ésser un passeig deliciós
de tarda. L'arribada a Rea]p a la posta de sol —quan la neu que
m'envoltava d'aprop ja era grisa, d'un gris trist, anguniós, i les al-
tes muntanyes, rogenques totes, el,cara lluïen plenes dels seus
raigs morents— va tenir un encís tan gran de bellesa en el paísatge'
que es un dels records més inolvidables que tinc entre les meves im

-pressions de muntanya (Làm. LXiv, Fot. 8).
A Realp, petit lloc alpí perdut entre les neus, no esperaven en

aquell temps cap viatger, lo que va aonar-me alguna dificultat per
a trobar allotjament. Aixó és un dels inconvenients de viatjar en
èpoques fora de temporada; però en canvi en elles s'aprecia més la
veritable fesomia dels pobles suíssos. Tots ells duen una doble
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vida: la pròpia, filla del terrer i de la raça, í la creada artificialment
pel servei del turisme.

A les 6 del matí de l'endemà sortia cap a la collada de la Furka
seguint els revolts de la carretera, assenyalada sols per sobressor-
tir de la neu alguns dels pilons de pedra. Més endavant, a més
alçada, ja ni aíxó la marcava; í gràcies solament als admirables
mapes al 1,150.000 del Baedeker, podía guiar-me per aquells alts
i desolats vessants, uniformement llisos. Ja gairebé a dalt, vaig
creuar-me amb uns skíeurs que ràpidament van desaparèixer cap
a la vall d'on jo venia (Làm. LXV, Fot. 9).

A les 11 arribava, bastant cansat, a la collada, partiona d'aigües
de la Reuss i del Rhóne. Pujant una mica a la dreta de la collada,
la vista de la Furka cap a l'Oest, on està tot el massís dels Alps
Bernesos, és esplèndida, clara, í el comprén gairebé sencer. Surt
sobre tots ells el Fisteraarhorn (4.275 mts.) de forma punxaguda í
escarpada. Darrera es veía, en la llunyania, molta més extensió de
serralada, destacant -se un graó més alt que el restant d'ella, 1'in-
mens abombament del Mont-Blanc (Làm. LXV, Fot. 10).

No obstant la esplendídesa d'aquell panorama dels Alps, dec
dir que causa molta més impressió, al menys a mí, el que en mig
de l'estiu presenten aitals muntanyes.

Llavors és una veritable exaltació de l'ànima el contemplar
aquells grandiosos camps de glaç reverberant al sol i sortint d'entre
les terres baixes plenes de vida í vegetació..... ¡Sembla la revelació
d'un altre món sobre- existent al nostre, seres cap contaminació amb
ses liassíons i misèries!... iEs el descobriment d'una regló serena
i casta!... En canvi a l'hivern, corn que tota la muntanya ès blanca,
les geleres no es destaquen del rest d'ella.

Havia ja passat l'hora del migdia i tenia de començar la dava
-llada cap a la vall del Rhóne.

Abandonava amb pena aquelles alçàries en les que, sòl com es-
tava, una emoció enorme m'anava invadint poc a poc...

El fer excursions tot sòl, molts m'ho han criticat; però a aíxó
dec replicar, que jo les faig de totes menes, sòl i en companyia,
coneixent així tota classe de sensacions; i que la d'anar solitari en
mig de l'alta muntanya —de l'implacable esfinx amb la que no hi
valen súplicas d'auxili ni enraonaments í gests teatrals—és tan dife-
rent de tot lo que es puguín imaginar els que sempre les fan
acompanyats, que aquests no tenen elements de judici per a com-
parar.

De la Furka vaig davallar ràpidament cap a Gletsch, deixant -me
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anar pel fons d'un torrent í passant pel peu de la gelera del Rhóne,,
informe conglomerat de masses de glaç de grandioses proporcions,.
trencat i ple d'esquerdes, que es veu aparèixer pel coronament d'un
redreçat vessant de roca, i per eh l davallar fins al seu peu, com
mantell reial de brillant pedrería que el cobrís (Làm. LXVi, Fot. 11).

Gletsch no és més que una agrupació de 4 o 5 granges i un hotel
— tancat llavors, naturalment,—sens que hi hagi poble pròpiament
dit (Làm. LXVI, Fot. 12). D'allí, continuant cap aval], anava sempre
per entre boscos d'avets, marxant suaument sobre la neu que feia
resaltar més llur negror; i ja era gairebé nit quan arribava a un hotel
d'Oberwald, primer poble de la vall del Rhóne, on vaig reposar
finalment després de tan forta jornada.

Al matí següent continuava Rhóne aval]; però ja cómodament
sentat: primer en trineu fins a Munster, després en diligència a
Brígue. Sens deturar-me gens en Brigue, aquell mateix dia agafava
la línia del Lcetschberg i, passant per segona vegada Kandersteg i
Spiez, continuava a Interlaken 1 Meiringen, on vaig visitar altre
volta les célebres gorges, una de les etapes del meu primer viatge
per Suïssa. De Meiringen, a l'endemà a primera hora, em traslladava
a Lucerna.

En l'Hotel Continental de Lucerna (d'on havia sortit feia tres
dies) me varen veure tornar cremat del sol, amb la pell de la cara•
a tires e indecorós d'indumentària; í no sé si interessadament o des-
interessada, m'instaven a descansar allí uns quants dies en comple-
ta tranquil•litat.

No calia que insistissin gaire, amb lo molt que a mi m'agradava
Lucerna; pero el desig de veure sempre més coses—l'ínmoderat afany
de volguer abarcar -ho tot —me va fer tornar a deixar-la per dedicar
els 4 dies que me quedaven de vacacions a conèixer el canton dels
Grisons amb l'alta Engadína.

Sant Morítz, el Bernina i Davos

El canton dels Grisons forma com una Suïssa a part, de caràcter
bastant diferent al reste de la confederació.

Essent la major part del seu territori l'alta conca del Rhín - el
riu quals aigües han vist més fets històrics —les seves valls í mun-
tanyes tenen també el segell de terres plenes de records d'èpoques
pretérites. En els primers anys de nostra era va ésser invadit í
sotmés pels romans, esplicant aixó el seu típic idioma que tan asom-
brosa semblança presenta amb el català i les llengües provençals.



CENTRE EXCURSIONISTA bE CATALUNYA
	

LÁM. LXI

LIRI ROTHS'roCK (2932 ni.)

Fol, 1	 LLAC DELS QUATRE-CANTONS	 CL. WEHRLI

ftLIIIiC1iN (3784 M )	 TSCHINOELHORN (358! M.)	 MIMIREN	 GJSPALTENHORN (3436 M )

Fot.2	 CINGLES DE LAUTERERUNNEN 1 POBLE DE MURREN	 CL• P. Z



CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 LÀ M . LXII

Fot.3	 LA JUNGFRAU DES DE LA }{LEZNE SCUEIDEGG

FOZ, 4	
ZLÍRICII. — VISTA GENERAL



CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNVÁ	 LÁM. LXIII

Fot. n 	ESTACIÓ D'ALLIERES 1 LA DENT DE JAMAN	 CL. A. ISAIHOL

^ .saT ^ f	 Y	
" .ate_ ^	 ^^^^	 ^ .r t., $ rli^'	

,yv4...

--- : 

Fot. 6	
VALL DE GASTEREN. -- EFECTES D' UNA ALLAU	 CL, A. BARRIL



ENTRE È\CURSIOTÍISTA DE CATALUNVA
	

LÀ1 . LXIV

Poi, ^	 \NDER?MATT. — TRANSBORD DE LA DILIGÈNCIA
	 CL. A. BARRIS

ALS TRINEUS A LARRBADÀ

Pou . S	 VALL D"Q. R'3 EDE ;, ENTRE HOSPEC+TtI 'L o REJ Lr Ca.. À. BARRIS

w.



CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 LAD1. LXV 

-'i	
.;

F 

Fol.;9	 VISTA DES DE LA FURIA, VERS L'EST
	

CL. À. BARRIH

FINSTERAARHORN (4275 M)

Fol. 10	 ELS ALPS BERNESOS DES DE LA FURKA
	

CL. À. BARRIN



CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
	

LÁM. LXVI

rT j	 €	 ^ . Ñs 9-ç ' -s a s ^

a	 {a `¢i	 é	 Ñ''y	 i

Fot. 11	 GELERA DEL PHONE	 CL. A. BARRIE

FuRI<AIfORN (3028 M.)

Y	 ^;	 ^, ,fia ^'. , ^Xyya	 >	 ;'^	 it,

Fot. 12	 GLETSCH. — GELERA 1 NAIXEMENT DEL RHÓNC	 CL. A. BARRIE



C
E

N
T

R
E

 E
X

C
U

R
S

IO
N

IS
T

A
 D

E
 C

A
T

A
L

U
N

Y
A
	

L
À

M
. L

X
V

II

z
t

'
l
v

Uz0.^UC
ID

OxWmiC
7

óúUaFC
ID

Ozou
-



CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
	

LÁM. LXVIII

Fot. 15	 VIL-LA WESENDONK A ZURICII	 CL A. 13ARRIE

Fot. 16	
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El tren que des de Lucerna porta a aquest cantó, voreja el llac
de Zürich i el de Walenstad fins a Coire, capital d'ell; i a Coíre
segueix el curs del Rhin fins a Thusis, veient-se en les marges del
riu, sobre roques avençades, pintoresques ruïnes d'antics castells.

En Thusis comença la línia de l'Albula que porta a Sant Moritz.
Es, a 1'ígual que les del Sant Gothard, Loetschberg, Símplon, etc., una
de les més ardides en obres d'enginyeria. De Bergun a Preda, on
hi han 450 metres de desnivell í no més que 6 quilòmetres de curs
de riu, hi han 12 de ferrocarril, tal és la quantitat de corves, llaços
í túnels helícoïdals amb que es va desenrotllant. En víaductes i
ponts hi han també veritables meravelles. Com que la vall de Sant
Moritz o Alta Engadína, perteneix a un altre riu separat per complet
del Rhin—un afluent del Danubi: l'Inn—, el ferrocarril, per arribar
a ella, ha de salvar una divisòria amb un túnel bastant important
anomenat de l'Albula.

Sant Moritz, un dels balnearis de més luxe de tot el món, és
gairebé més freqüentat a l'hivern que a l'estiu, especialment pels
anglesos í nordamericans. Es el centre per excel •lèncía deis esports
d'hivern, malgrat el parer dels que volen equiparar a ell, Chamoníx
1 els vessants francesos dels Píreneus.

En la data en que jo hi vaig anar, dos mesos després d'haver-se
donat per finida la temporada, encara tot era cobert de neu.

¡I, quina neu!... ¡Neu seca, polsosa, exactament en el mateix
estat a les hores més fredes de la nit que a les 12 del mígdía! Aquell
admirable clima de l'Alta Engadina, frec, però gens humit aconse-
gueix aixó; í ell també proporciona la meravella de trobar, sota un
cel meridional, un paisatge blanc fins a perdre's de vista.

De Sant Moritz surt un ferrocarril o tramvia elèctric que puja
fins al coll de la Bernína (2.330 metres), en el massís alpí d'aquest
nom, dominador de tota la regió, í d'allí davalla cap a Itàlia. Jo el
vaig utilitzar fins al col]; dísfrutant durant el trajecte d'una superba
vista de conjunt sobre l'alta i extensíssíma regió de les geleres que
més amunt dels emboscats vessants, cobreixen tot el massís (Làmi-
na LXVII Fot. 13). Dec advertir que, per arribar fins al col], era tal la
quantitat de neu que hi havia, que el trarnvia anava, en certs punts,
dintre d'una veritable trinxera d'uns 2 metres d'alçària.

Per a retornar de Sant Moritz a Zürich vaig seguir un altre
camí que el d'anada, després de passat el túnel de l'Albula. En lloc
de dirigir-me a Coíre, vaig fer-ho —per un altra línia i sens detenir

-me en ell —a Davos, sanatori aon tots els tuberculosos d'Europa
acudeixen buscant les seves condicions d'altitud í sequetat (Là
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mina Lxvli, Fot. 14). D'allí se salta a la vall del Proetigau, el territori
que més noms catalans té en pobles í muntanyes, i en Landquart
s'agafa la línia general de Zürích i Lucerna.

Resídèncíes de R. Wagner a Zurich i Lucerna

Abans d'abandonar Zürích i Lucerna per a retornar a Barcelona
per Ginebra í Lyon terminades ja les excursions, vaig poder fer lo
que també m'havia empés a anar a Suïssa aquesta vegada, a part
del delit de les muntanyes; el costat romàntic, per dir-ho així del
viatge: un pelegrinatge sentimental a ço que havien sigut residències
de Ricart Wagner en aquell país.

Suïssa va ésser, per a Wagner, un refugi durant els primers
temps de lluita moral i material, í un refugi també, més tard, en
voler amagar-se del món exterior i guardar íntima la felicitat, pau i
estimació que en els seus hi trobava.

Quan sortí en 1849 desterrat d'Alemanía per causes políti-
ques, va establir-se a Zürích, on, fora de curts viatges a Londres i
París, hi devia viure 10 anys, fins al 1859. Entre les moltes amistats
que allí tenía, s'hí comptava el matrimoni Wesendonck, del qual la
dona—íntel •ligenta, fina i d'una ideal bellesa —va ésser en la vida de
Wagner potser la passió més forta í dolorosa; forta perqué va
néixer sens donar-se'n compte, filla d'una comunitat perfecta de
sentiments; dolorosa perqué va acabar en la renunciació més trà-
gica, en el sacrifici del desig davant del respecte í estimació a
aquells nobílíssims amics seus.

Els Wesendonck habitaven una sumptuosa vila rodejada de
jardins en les afores; i Wagner—veí seu durant dos anys per estar
vivint en una petita casa propera, a la que donaven el nom d'«Asile»
—passava habitualment les jornades en la residèncía dels seus
amics (Làm. LXVIII, Fot. 15).

Per a fer la visita d'aquesta vila vaig tenir de revestir-me de
bastanta gosadía. Essent una residència particular, habitada, no era
possible entrar en ella més que profitant algun moment de quedar
oberta la porta del parc. Aixís ho vaig fer i vaig poder estar pas-
sejant llarga estona pels jardins, fent fotografies de la casa í evo-
cant els anys de la composició del «Trístany i Isolda» que—¡cosa
extranya í misteriosa!, ¡tantes n'hi han així en la vida de Wagner!...
—no va ésser creat com conseqüència d'aquella passió del seu cor,
sinó que la passió va sorgir en plena creació í posteriorment al
pla del drama; és a dir, com enviada per la Providència per a fer
fondre a Wagner en la mateixa ànima del seu heroi.
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D'aquestes emocions í fantasies meves, eni va venir a treure el
jardiner, que amb un enèrgic «verboten!!...» me conduí malhumorat
al carrer.

L'altra visita que volia fer era a Tribschen, a una mitja hora de
Lucerna. Allí en 1866, en plena tranquil • lítat material, ja que Wag-
ner comptava amb la ferma i devota protecció del Rei Lluís II de
Baviera; í també amb l'aconseguida pau moral que la unió amb Co-
sima Liszt lí havía portat, va viure 6 anys el creador del drama mu-
sical en una villa a la vora del llac, rodejada de fértils praderes
i amb la insuperable vista dels Alps estenent-se en panorama
llunyà.

Aquesta villa és més fàcil de visitar. La façana de la casa porta
una placa commemorativa, i l'entrada als jardins es permet al que
demostri desig de fer-ho (Làm. LXVIII, Fot. 16).

Amb l'ànima saturada de poesia wagneriana, respirant l'am-
bient d'aquells recons on tant de temps havia viscut el geni artí.stíc
més gran de la humanitat, i amb l'imagínació plena de les visions
esplèndides que en els Alps havia tingut durant tants dies; és a dir,
amb l'exaltació de dos de les passions que sempre han fet vibrar
més fortament la meva ànima, sortia d'aquella terra, de la qual,
cada vegada que a ella s'hi va, sen'enamora un més.

ANTONI BARRIE

(Acabarà)

Les Comarques naturals de Catalunya

La Garrotxa

JJ ISTÓRICAMENT estava compresa aquesta comarca dins de
l'antic comtat de Besalú, del qual constituia la part més
important. La caracteritzen, com son nom ho índica prou

bé, les terres aspres i trencades, de terrer migrat i abrupte rocatar.
Sa situació és ben marcada per ço que fa referéncía a la part alta.
En sos límits veins a la terra plana, sa delimitació és ja més dub-
tosa i més difícil d'anotar, a qual cosa hi contribueix en gran ma-
nera el propi impuls dels pobles ratllans en voler-s'hi considerar
fora, ja sigui per la suggestió del nom, ja perque l'establiment de
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noves vies de comunicació han fet variar els centres d'atracció
mercantil, desviant-los dels antics mercats naturals.

Confina La Garrotxa amb el Vallespir al Nord; amb l'Empordà
í el Gironés, a llevant; amb el propi Gíronés a migjorn í amb les
comarques d'Olot i Camprodon, a ponent.

Poden assenyalar -se en el territori tres marcades subdivisions:
Alta Garrotxa, Baixa Garrotxa í Garrotxa Empordanesa o Terra-
forts de l'Empordà. L'Alta Garrotxa, la més aspre i accidentada i
la que justifica més son nom, comprén les encinglerades valls del
riu Llerca í de la ribera de Borró, tributàries del Fluvià. La Baixa
Garrotxa està compresa des de sota de Castellfullit fins a Bàscara
en la vall del Fluvià í de sos afluents, el Ser, el Junyell, el Capella-
da, la riera de Vilademires í la part superior dels rius Mano! í Al
gama í altres menys importants; son terrer és en general menys
aspre. La Garrotxa Empordanesa abarca en e.l costat NE., les
valls superiors del riu Muga, de son afluent Arnera i del Ricardell.

Els límits generals d'aquesta comarca amb el Gíronés i les
d'Olot i Camprodon, els hem vist ja anteriorment en ocupar-nos
d'aquestes comarques.

El límit amb el Vallespir és ben precís í determinat; el consti-
tueix topogràficament el nirvi general de la carena pirenenca mo-
dificat ei alguns llocs per la ratlla fronterera entre Espanya i
França que romp la regularitat del mateix.

El límit amb l'Empordà és el més difícil de marcar orogràfica-
ment i és també el més arbitrari. És menester anar-lo fixant aju-
dant-se en bona part de la tradició i de la dita popular, dels noms
termenals que s'hi encadenen í en certa manera de les orientacions
eclesiàstiques i històriques.

El límit entre els comtats de Besalú i d'Empúries, a l'ígual que la
divisòria entre els ardiaconats de Besalú í Empordà seguía apro-
ximadament el curs del riu Llobregat des del Portús en avall i el
de l'actual carretera de Girona a França per La Junquera. No obs-
tant, no és acceptable aquest límit per a 1'afrontacíó de les dues
comarques, amb lo qual se restarien de l'Empordà; al NO., l'ampla
i plana vall d'Agullana al repeu del Pireneu í al- S. O. els termes
d'Avinyonet, Navata, Ordís, Tarabaus, Pontons, Vilanant, Vilafant,
Santa Llogaya, Borrassà i la vila de Bàscara.

El límit, a mon entendre, entre La Garrotxa i l'Empordà, arren-
ca del coll de Llí en la carena pirenenca, al costat del formidable
penyal que ostenta les desgalabrades ruïnes del castell roquer de
Cabrera. Corre dret a La Bajol i segueix en avall per la serra que
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separa aigües del Rícardell de les del riu de Guilla, entre els termes,
respectivament, de Darnius, (Garrotxa Empordanesa) i Agullana
(Empordà).

El nom de Darnius ens assenyala ja un límit. Els monuments
megalítics existents entre els ambdós citats pobles, corroboren la
marca de delimitació. Darnius havía estat cap d'una baronia feuda-
tària del comtat de Besalú, la qual es refundí per llaços matrimo-
nials en el segle xvi, amb el vescomtat de Rocabertí. Continua el
límit per la serra de Montroig, en l'extrem de la qual, encarat a
llevant amb els plans empordanesos, s'hi aixeca avançat un cònic
i aspre turó coronat per les ruïnes del castell nomenat de Rocaber-
tí quals senyors depenien de la baronia de Darnius. Baixa el límit
des de Montroig a trobar el pas del Ricardell prop de sa unió amb
el Llobregat; segueix després per la serra de Viure, o més ben dit,
Biure, com es troba escrit en documents dels segles xiic í xiv í fins
alguna volta en les darreríes del segle xvii. El mot Biure indica
dues aigües í marca ben bé la situació entre els dos rius; Ricardell
i Muga. Ri-car-delí expressa a més el curs pedregós i accidentat
del propi riu.

Des de la serra de Biure baixa el límit a travessar el Muga en
el passant de sota les Escaules, d'on s'enfila a l'aspre serra de Santa
Magdalena desprenent -se un ramal vers a La Salut de Terrades í a
la serra de Llers en quals aspres penyalars encarats amb l'Empordà
s'hi troba la vila del propi nom entre les restes trocejades de la més
gran fortalesa que havien tingut els comtes de Besalú, la qual cons-
tava de set castells que formaven el conjunt fortificat.

De la serra de Llers que s'enlaira entre les aspres valls de La
Muga i del riu Ser, corre el límit de carena vers les Roques de la
Penya i Sant Baldírí. Des d'allí va enfontzant-se en la terra plana
per diferentes derivacions. Noms termenals formant un entrenall
van marcant, a despít del sentit més o menys esmaperdut dels po-
bles, la divisió entre l'Empordà i la Baixa Garrotxa.

S'ajup el terme des de Sant Baldírí per la derivació muntanyosa
que separa les aigües del Manol de les del riu Ser i podem anar
anotant els següents noms termenals: Vilarítg, en el cap d'un serrat;
Cistella, Ça Estela, Cestel-la, en antics documents, La Estela en la
serra que separa el Manol de la Muga, Tarabaus en la ratlla empor-
danesa; Lladó, Roca del Far Pedrínyà, Dosquers, Caixars, Parets de
Besalú o d'Empordà que amb el dos apel • latius se l'anomena, situat
en pregon entall del Fluvià, Arenys d'Empordà i Bàscara, vila situa-
da al peu del propi riu, junt al límit de tres comarques: Garrotxa,
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Gironés i Empordà. Es considerada com a vila empordanesa i
d'ella deriva la divísíó entre el baix i l'alt Empordà. Històricament
havia pertanyut al comtat de Besalú í en algún temps a la Seu de
Girona ço que ens corrobora una vegada més el que les divisions
històriques no tenen la fermesa de les divisions de les comarques
naturals.

Al començ del segle xiv la sots-vegueria de Besalú s'estenia des
del coll de Malrem, límit N. O. de La Garrotxa, fins al coll de Pa-
nissars, abarcant en la part de llevant, en l'Empordà, fins a Vila-
bertran, Santa Llogaya i Pontons.

En altra posterior divisió abarcava des de coll de Malrem al
mar, baixant des del cap de Cerbère fins a la punta del castell de
Torroella de Montgrí, amb lo qual comprenia tot l'Empordà sobirà.
En la part de migjorn seguia Fluvià amunt per a anar a trobar la
divisòria dels comtats de Girona i Besalú.

Amb tot lo indicat podem observar que el coll de Malrem ha es-
tat sempre considerat com una fita natural en l'extrem N. O. de La
Garrotxa, quedant fora de la mateixa Rocabruna, amb tot i tro-
bar-se en aigües del riu Llerca. Aquesta darrera vall, verda í rialle-
ra, per naturalesa, per tradició i per constants llígams de relacions,
pertany a la comarca de Camprodon.

L'Alta Garrotxa és la part més trencada i aspra de la comarca
i la que justifica més plenament el seu nom. Tot el territori està
constituït per una enorme restallera de serres encinglerades pre-
sentant en alguns llocs espadats i graons de més de cent metres de
desnivell, sobreposats els uns damunt dels altres í formant extensos
relleixos. Aquesta grandiosa massa muntanyosa calcària agafa
príncípalment des del coll de Malrem al Pla de la Muga, en la ca-
rena fronterera, estenent-se pel costat de llevant dret al Roc de
Bassagoda i a les colosals cingleres de Riu, Gitarriu í Entreperes
i per la part de ponent des de l'estimbat penyalar del castell de
Rocabruna i dels enasprats calents del Talló i Montmajor vers a
l'eriçat Bestracá i serra de Santa Bárbara amb grans brancalades
en les enterques cingleres de Monàs, Talaíxà, Sant Aniol, Farran
i Manllada. En aquests formidables entalis, entre les estímbades
cingleres de tirat ferreny i de formes enèrgiques í feréstegues, ru-
blertes de vegetació selvàtica, s'hi obren valls pregones, per les
quals hi discorren distints brancals del riu Llerca, la ribera d'Oíx
la de Baget, la de Monàs, la de Salarca, la que s'esmuny pel formi-
dable entall de Grau d'Escales í l'ímponderable de Sant Aniol amb
un seguit de pintoresques barrancades. La vall de Borró que aflueix
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directament al Fluvià, està també encaixonada dins d'una pregona
olla reclosa sota el massís del Bassagoda, l'aspra serralada de
Sant Joan dels Bassals, la muntanya de Lliurona, un esquenall de
la serra de la Mare de Deu del Mont í les cingleres de Gítarriu i
Monteía. En els llocs més enasprats de les cingleres s'hi obren vo-
res o coves moltes d'elles cataus d'aus carnívores, àligues, ducs,
xutes í voltors.

Formen part de l'Alta Garrotxa 23 pobles i llogarets, la major
part situats entre penyalars í en valls abruptes. Estan distribuits
en set municipis en la forma següent: Baget, amb Bestracà í Salarza;
Bassagoda, amb Sant Aniol, Ríbelles i Llíurona; Curçovell, Pínearó
i Sous, agregats avui a aquest municipi, es troben fora de l'Alta
Qarrotxa, els dos primers, en calents del riu Muga í amb sortida
vers a Albanyà pertanyent a la Garrotxa empordanesa i l'últim en
la cara de migjorn de la muntanya de la Mare de Deu del Mont i
amb propera i directe relació amb Beuda, pertany a territori de la
Baixa Garrotxa; Montagut, amb Toralles i distints petits veïnats;
Oix, amb Pera, Monàs, Riu, Talaixà i Santa Bárbara; Salas, amb
Entreperes, Sadernes, Gitarríu i Monteiz; Tortella; Palau de Mon

-tagut, amb Sant Jaume de Llerca; aquests últims en la part més
baixa i planera. Formen en total un conjuut de 6.000 habitants.

La serra divisòria d'aigües de la ribera de Borró amb La Muga,
separa l'Alta Garrotxa de la Garrotxa Empordanesa, la muntanya
de la Mare de Deu del Mont, amb ses estribacions fins al Fluvià, i
el costat de mig jorn del massís de Sant Julià del Mont, separen
l'Alta Garrotxa de la Baixa Garrotxa.

Ni una sola carretera travessa la comarca Alta. Sols hi han
construïts els brancals que comuniquen Argelaguer amb Tortellà í
Montagut. La carretera de Sortel^à deu continuar dret a Sadernes í
Bassagoda, enforcant amb la que hi ha també p rojectada entre
Albanyà í Bassagoda, que deurà seguir cap a Ribelles í la frontera
francesa, en el coll de les Falgueres. Será un embrancall rodat de
força interés per a la descuidada comarca í per a ses relacions amb
la veïna república i de marcat interés també per al turisme. Del coll
de les Falgueres al primer poble francés que té carretera hi han
sols uns cinc quilòmetres.

Es t an en vies de realítzacíó: la carretera a Oix des del pont de
Castellfullít, en la carretera de Girona a Olot; la de Montagut a
Oix í Baget; la d'aquest últim poble a trobar la de Camprodon a
Molló, amb un brancal a Rocabruna des del coll de la Boixeda; la
d'Oix a la Vall de Bianya per Pera i la Valldelbac. A mida que es
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vagin realitzant aquestes interessants vies de comunicació anirà
millorant la vida de la comarca, canviant la seva actual pobre
fesomia. Quedarà establert benèfic i utilitari tràfec entre l'Alta
Garrotxa í ses comarques veïnes í amb sa capitalitat, la històrica
víla de Besalú.

El clima de la comarca és bastant temperat i les nevades a
l'hivern són de poca consistència; el terreny a festiu és molt calent
i en les clotades encloses entre grans masses calcàries, el sol hi
bat de valent i l'aigua escasseja.

Efecte tal volta de la poca puresa de les aigües i en gran part
de la deixadesa i manca d'higiene en molta part de les pobres
pagesies, abunden molt encara els cretins o golluts. Amb un xic de
cura i bona voluntat aquesta lletja malaltia està cridada a des-
aparèixer com ha desaparescut en altres llocs de muntanya. A Ribes
hi havia abans un barri de cretins, avuí no'n queda ni un. A Sant
Pau de Segúries, altre tant; avui com qui diu ni s'en parla.

Els productes de la terra són molt migrats en general í sobre
tot en els llocs més aspres í rocallosos. S'hi cria bestiar de llana
en molta quantítat que s'envía a l'estiu, de tranuita als pasturatges
de L'alta muntanya de Carnprodón i del Vallespir. S'acoblen per
masies í per pobles formant bon conjunt de remada, d'alguns mils
caps de bestiar, que marxen baix una única direcció. Al retorn de
la muntanya tornen a distribuir-se a cadascú en els llocs anome-
nats triaders. Es una organització molt curiosa i molt ben esta-
blerta.

Altre dels productes principals del país és la llenya i el carbó
extret de les grans boscúries. La importància d'aquestes ha mimvat
molt efecte de les grans dallades que s'han fet en aquests últims
temps. LIna de les índústríes peculiars de la terra és la de culle-
raires que s'extén a altres objectes treballats en boix; és especial-
ment propia de Tartellà.

La caça és abundosa, en especial en llebres í conills. En les
aigües del Llerca í sos afluents, com també en les del Fluvià, no
s'hi crien truites, sols barbs i anguiles en força abundor.

En el pla de Montagut í en el de Palau de Montagut hi ha bons
fruiterars. Son també relativament productives en sentit agrícol les
terres de la ribera d'Oix sota del poble, part de les de Baget í bona
porció del terme de Tortellà.

La Baixa Garrotxa extén sos límits naturals des dels enforcs
del Llerca í de la ribera de Borró amb el Fluviá a ponent í el
massís de la serra de la Mare de Deu del Mont, serres de Lliurona,
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Estela í Sant Baldiri al Nord i muntanyes de Sant Julià del Mont,
Finestres í Rocacorva a mig jorn. A llevant té les afrontacions ge-
nerais de la comarca.

Conté algunes poblacions de relativa importància. El terrer, si
bé accídentat í en sa major part muntanyós, és de millor qualitat í
molt menys aspre que el de la part alta de la comarca.

Ocupen el territori de la Baixa Garrotxa una vila: Besalú i 42
pobles i llogarets distribuït en 14 municipis en la següent forma:
BESALÚ, capitalitat de La Garrotxa i de l'antic comtat de son nom
que compta tan sols avui amb 1.350 habitants; BEUDA, amb Lligordà,
Pal ra í Sagaró; el poblet de Sous del municipi de Lliurona;
ARGELAGUER, MAYÁ, MIERES, PARROQUIA DE BESALÚ, ajuntament
compost dels pobles d'Aussínyà, Junyà, El Mor, La Miana, El Torn
í Faras; SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR amb Briolf, Sant Martí, Falgars
i Ventayol; SERINYÁ, CABANELLES amb Caixars, Espínavessa, Vila

-demires, La Estela í Sant Martí Sasserres; DosQUERS; CRESPIÁ
amb Llavanera, Pedrínyà, Pompià í Portell; CISTELLA amb Vilaritg;
LLADÓ amb distints veïnats; VILADEMULS, amb els pobles d'Orfens,
Galliners, 011ers, Parets, Sant Marçal de Vilademuls, Gualbes amb
Les Olives, Terradelles, Vilamarí i Vilafraser del propi districte
municipal no pertanyen ja a la comarca. Compta en junt, amb uns
12.000 habitants.

Travessen la Baixa Garrotxa; la carretera de Girona a Olot per
Banyoles, Besalú í Argelaguer; la de Figueres a Besalú i la de
Banyoles a Olot per Mieres í Santa Pau. El camí veïnal de Navata
a Lladó deu continuar fins a Sant Martí Sasserres i La Estela. Un
camí veïnal va des de la carretera de Besalú a Cistella i Vilarítg
per Avinyonet í Vilanant i altre bon camí rodat uneix Lladó amb
Cistella. Dosquers, Crespià, Espinavessa í Cabanelles estan també
units per camins veïnals. Falta establir la comunicació rodada en-
tre Mieres i Sant Miquel de Campmajor í Besalú, lligant així els
llaços comarcals, en aquests indrets, que s'estan escorrent dret a
Banyoles per major facilitat avui de trànsit.

L'antiga vila comtal de Besalú és la capitalitat de La Garrotxa.
L'evolució dels temps i els canvis de comunicacions establint nous
mercats i donant preferència a algun d'ells ha fet perdre impor-
tància a aqueíxa hístòrica vila.

Les vies de comunicació en projecte i en vies de realització la
tornaran a centrar en gran part i be s'ho mereix en honra de son
gloriós passat i en bé de son pervíndre. Es necessari infundir-li
nova vida, arbitrant els mitjans que sien menester per a donar -li.
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La part coneguda per Garrotxa empordanesa i de la qual ens
ocuparem seguidament, s'ha separat ja del tot de sa influència
encaminant -se decididament a son mercat natural que és avui el de
Figueres, amb el qual lí lliguen propicis mitjans de comunicació.

Descartada, doncs, La Garrotxa empordanesa, queden baix la
capitalitat de Besalú en ço que'n podriem dir Garrotxa propia,
un contingent de 18.000 habitants.

A enrobustir el mercat de Besalú i a restablir son centre
d'atracció donant-li la major facilitat de comunicacions possible
deuen encaminar-se els majors esforços, evitant que perdi son
caràcter i vida propia com a capitalitat de comarca. L'orientació
natural del govern de la nova Catalunya deu tendir a donar
vida a ies comarques afeblides, enrobustint llurs antics centres,
per a compondre en tal manera un tot armònic, equilibrant les for-
ces totes del país i evitant que el moviment i la vida quedin cír-
cumscrítes als grans nous centres moderns. Cal donar forces als
petits sense detriment dels grans.

La comarca propia de La Garrotxa, ço és: l'Alta i la Baixa
Garrotxa, deurien compondre una sub-demarcació o gran batllía,
compresa dins de la Demarcació d'Olot, amb certs atributs espe-
cíals radicants en la vila de Besalú, com a centre protector, vigilant
dels interessos de la rodalía.

LA GARROTXA D' EMPORDÁ compren les altes valls dels rius
Muga, Arnera i Ricardell i és també accidentada i creuada de serres
encinglerades. Enclou, entre ses aspres muntanyes, valls verdes i
xamoses com la de la Muga entre Albanyà í Sant Llorenç i planells
conreuats com els de Massanet de Cabrenys.

Separen la Garrotxa empordanesa de la Baixa Barroixa, les
serris de Llíurona, La Estela i Sant Baldirí. Estan compreses en
la regió tres viles: Sant Llorenç de la Muga, Massanet de Cabrenys
i Llers. Constitueixen a més el territori, 18 pobles i llocs distribuïts
en els següents municipis: MASSANET DE CABRENYS, amb els
pobles de Tapis i Sant Pere deis Velars í llogarets del Crié, Font-
freda í Oliveda; ALBANYÁ, amb Carbonils i Eis Horts; SANT
LLORENÇ DE LA MUGA; LA BAJOL; DARNIUS, amb Montroíg; VIURE;
BUADELLA, arnb Les Escaules; TERRADES, amb Palau Surroca;
LLERS; i els pobles de Corsaveli í Píncaró del municipi de Bassa

-goda. En junt uns 7.000 habitants.
A més de les grans boscúries de pins i roures abunden en La

Garrotxa empordanesa grans extensions de boscos d'alzines sure-
res, les quals donaven molta ríquesa al país, que s'ha ressentit
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molt de la baixa que ha experímentat aquest producte. En país tan
emboscat abunda molt la caça. Se crien també en les asproses í
espesses bagues, animals salvatges, alguns llops, bastantes guilles
i teixons i molts senglars, als quals seis donen freqüents batu-
des. Se cría molt bestiar porquí í de llana.

Les comunicacions són incompletes. La carretera que des del
pont de Campmany en la carretera internacional del Portús, va a
Darnius í Massanet de Cabrenys deu continuar fins a França en-
trant-hi per Sant Llorenç dels Cerdans. Una carretera va des de
Fi;ueres a Llers, Terrades, Sant Llorenç de la Muga i Albanyà, la
qual és de força interés material í a la vegada de turisme. Una
carretera deu unir Albanyà amb Massanet de Cabrenys facilitant
la comunicació entre els valls de la Muga i de l'Arnera. La carre-
tera d'Agullana a La Bajol està en construcció i molt avançada.
També está en construcció la de Massanet de Cabrenys al Santuari
de les Salines de molt interés per a l'excursionisme i per al foment
forestal, ja que junt a aquell Santuari s'hi han establert bells plan-
ters d'arbres pel ram d'enginyería de Monts. Estan en projecte í
aprobades per la Mancomunitat, rodades vies des de Sant Llorenç
a M3ssanet í des de Sant Llorenç a Darnius i Agullana, les quals
acabaran de completar un bell circuit.

Son d'interés ademés la carretera de Lladó i Mayà, la de Bua-
della a Pont de Molins per les Escaules, la de Viure a la carretera
de Massanet de Cabrenys, la de Llers a Vilaritg í la d'Albanyà a
Tortellà per Bassagoda que unirá el circuit superior de les tres
Garrotxes.

Sant Llorenç de la Muga i Massanet de Cabrenys a més d'ésser
bells centres d'excursions ho són també d'estiueig, efecte de llur
bell clima suau, sec í saludable. Les aigües són molt bones i les
fonts abundants. Són molt concorreguts els Santuaris de les Sali-
nes í de la Salut de Terrades que ofereixen molt bon hostatge í
relativa comoditat. El tracte de la gent de la comarca és molt obert
i agradable. L'alimentació és molt sanítosa i la frescor de les ar-
bredes convida a buscar -hi repós i tranquil •litat d'esperit. .

CÉSAR A. TORRAS
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Els Museus Alpíns

URANT les meves darreres excursions pels Alps francesos,
va cridar-me agradosament l'atenció l'existència en dife-
rents llocs i contrades de modestos jardins i museus alpins,

visitats per nombrosos excursionistes amb objecte d'estudi o de
mera curiositat.

Així per exemple, prop del coll de Lautaret, a una altitud de
2075 metres sobre el nivell del mar, a l'enfront dels grans molins de
la Meíje í del Calibier, tocant els xalets i hospederies construïts
prop la carretera que puja de la Grave en direcció a Bríançon, és
de veure un petit reclós amb varietat de plantes í flors alpines, amb
exemplars de roques í cristal-litzacions, típus de fauna muntanyen-
ca, mobiliari rústec, gravats antics i diversitat d'objectes propis i
característics de la vida alpina en ses diferentes manifestacions.

La visita d'aquests petits museus í jardins, va revelar-me i con-
firmar-me la fàcil possibilitat de fer cosa semblant í parescuda a
nostra terra í sobre tot va esperonar-me a palesar la conveniència
de la formació i constitució en nostra pàtria d'un ver museu alpí o
excursionista, que fos prova gràfica de l'obra feta o a fer de l'ex-
cursionisme català.

Amb aquesta finalitat a l'objecte de preparar•nos per aquella
tasca col •Iectiva, per realitzar l'obra de la constitució d'un Museu
Excursionista Català anem a exposar lo que respecte al particular
va fent-se en altres paissos í per això podem pendre com exemple a
seguir el Museu Alpí de Müni.ch, creat en 1909 per acord i iniciativa
de la "Deutsche und Osterreíchísche Alpensvereins" inaugurat en
1911, en apropiat edificí que s'aixeca en una pintoresca illa de 1'Isar
i pel desenrotllo del qual s'ha constituït posteriorment una "As-
sociació d'Amics del Museu Alpí ". Qué és aquest Museu?

Per fer-se'n càrrec el millor serà donar una ullada general per
veure el seu contingut. Una ínstal-lació de plantes alpines situades
al llarg del jardí d'entrada, entre exemplars de roques calísses í
primàries, predisposa agradosament al visitant. A la vora, l'Isar
entona un càntic continuat a la formosor de les muntanyes; d'un
agrupament de roques neix abundosa font per a regar _les plantes
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í donar vida a les aquàtiques allí reco lides; en un recó una vella
creu de fusta que durant molt temps estígué dalt del cim de Rooss-
teín, desafiant les tempestes; en altra reconada un pal que en 1838
serví per treballs geodèsics d'alta muntanya í al mig una reproduc-
ció al natural d'un dels vells refugis de l'Assocíacíó Alpina Ger

-mano Austriaca.
Fora ja del jardí, un gran bloc de calissa liàtica i altres erràtics

de pedernal o arrastres cristallins í sedimentaris. A més grans i
petites col •leccíons petrogràfiques i minerals i de formacions esta-
lactítiques í estalacmítiques, donen idea de l'estructura i situació
d'aquells materials per les alteroses regions.

Relleus geològics pintats, com els de Glomer, Etschbucht, Lon-
ghofel i altres i un exemplar del mapa geològic dels monts Wetter-
stein, constitueixen una secció especial í altament instructiva, junta-
ment amb els de les grans geleres dels Alps, des de Pitzol fins al
Grossvenediger, en el període glacial i en els temps actuals, qual
col •lecció ve completada per taules, gràfics, mapes, models i expli-
cacions que faciliten el seu estudi aprofitat.

Rivalitzant amb aquesta secció es troba la de botànica, vera
manifestació de la vida vegetal alpina, amb exemplars de la seva
similar a Siberia, Himalaya, Nova Zelanda, etc., estant en prepara-
ció un atlas de la flora alpina. Fent parella amb aquest, hi ha el de
fauna dels Alps, representada per gran varietat d'animals des de
l'isard blanc i cabres salvatges, a les aus, serpents, ocells, papello-
nes í insectes fins arribar a les puces de les geleres sols visibles
amb el microscopi i l'existència de les quals molts havien pres en
broma.

La representació plàstica de la muntanya, ocupa lloc preferent
en aquest Museu. Artístics relleus de la Jungfrau, d'uns 25 metres
quadrats; del Matterhorn a escala de 1 . 5000; de les Dolomítes, del
Hochvogel, de l'alta regió de Berna, etc., fins a la vora d'una qua-
rantena de peces, completada per fotografies í taules explicatives
sobre les grans ascensions, llur història accidents i vicissituds, for-
men un conjunt encisador que desperta la general curiositat dels
visitants.

La cartografia hi està representada per exemplars de vells ma-
pes í dels publicats per 1'Associacíó Alpina, en gran nombre; figu-
rant a llur costat una secció de panorames i altre de representació
artística de les muntanyes, reproduint paisatges í escenes alpínes
de gran interés i fins una d'ex-líbris també interessant.

Una de les parts o seccions més interessants del Museu és la
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referent a posar de manifest els resultats de l'activitat humana en
relació amb l'alpinisme, des dels seus començos fins avui día, aple-
gant una diversitat d'objectes que donen una acabada idea del ver
concepte i importància de l'alpinisme en totes ses variades manifes-
tacions. Gravats antics í reproduccions de velles obres í retrats de
coneguts alpinístes, un gran quadre cronològic, ordenat per agru-
paments de muntanyes, sobre les grans exploracions alpines, una
perspectiva dels seus alts cims; una mostra d'indumentària i equí.
pament dels vells alpinistes í dels usats en nostres temps, models
de refugi de tots tipus í varietats dels que n'hi han més de 500 es-
campats pels Alps Orientals; un gràfic del desenrotllament dels
cossos de guíes, un mapa o arbre genealògic de totes les seccions,
indívidus i refugis de l'Associació etc., etc., completen aquesta part
del Museu cridada a tenir la més gran importància.

La gran guerra ha paralitzat o al menys ha dificultat l'ascendent
progressió del Museu de Münich ben digne, amb tot, d'ésser cone-
gut i pres per model per tots els alpínístes. Ell pot servir d'exemple
perfecte a l'excursionisme català.

Altre exemple amb finalitat un xic diversa í potser més modesta.
el trobem a França, on els nostres companys de la "Fédératíon
nternatíonale des Sociétés Pyreneistes" que a iniciativa de la "So-
cíété des Pyrénéístes du Lavedan" í per acord del Congrés de Saint
Girons, del 1912, acordaren la creació a Lourdes en el seu Cháteau
Fort, d'un Museu Pireneista, desig concretat i portat a vies de rea-
lització en 1920, amb la cooperació entusiasta de la Munícípalitat
de Lourdes i del "Touring Club de France" encarregant -se de la
seva organització í conservació el nostre amic L. Le Bondidier,
mercés a tots els quals avui és una realitat 1'ídea nascuda anys
enrera de la formació d'un Museu Pireneista.

Està instal-lat aquest en el dit Cháteau Fort de Lourdes per
aqueixa vila, comptant com a capital inicial la suma de deu mil
francs aportada pel Touring Club i el resultat de les suscripcíons
obertes al dit objecte. La seva visita és pública mitjançant paga-
ment d'un franc d'entrada, qual producte, un colp ateses les gene-
rals necessitats del Museu, es destina en part a pagament d'inte-
ressos del capital-edífíci, aportat per la vila de Lourdes í a beneficis
per a la mateixa i en part a fons de reserva per adquisicions. La con-
cessió de l'edifici es per 99 anys, finits els quals el Chàteau Fort
retornarà a la vila, quedant les col • leccions de propietat del Tou

-ring Club.
Quin és el programa, finalitat o objecte d'un Museu? Quin és el
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seu abast? Ho sintetitza la següent prosa de l'amic Sr. Le Bondi-
díer: "Fer d'ell un microcosmo, deis Pireneus." Tot el que sigui
pireneísme deu quedar-hí ínclós, tot el que no sigui píreneísme deu
quedar-ne fora.

El Museu Pireneista de Lourdes estarà especialment format de
les següents seccions amb caracter preferent.

Museu d'art pur i d'iconografia, revelador de l'existència deta-
llada í minuciosa de les belleses de la gran serralada per mitjà de
la fotografia, la pintura, l'esculptura i demés arts gràfiques que hí
aportín son concurs. Museu de Fo1k-lore, revelador de l'ànima vi-
vificadora dels Pireneus, de la civilització, de les costums, del mode
de viure, dels pobles i generacions que els habiten. Museu d'art
decoratiu i aplicat, revelador de manifestacions artístiques deriva-
des del folk-lore, inspirades en la flora i fauna de les valls í serra-
lades pírenàiques. Museu Científic, revelador per a 1'íntel • lectual de
la vera estructura i fenòmens d'aquelles pel mítjà d'una selecció de
mostres í exemples característics de les mateixes i finalment una
sala d'honor, un Museu Híslòríc, un ver Museu Pireneista, dedicat
als homes que han fet conèixer el Pireneu, que l'han descobert,
que l'han aímat í l'han fet estimar pels demés: retrats, fotografies,
llibres i manuscrits, instruments científics, objectes d'alpinisme,
etc., etc., pertanyents a distingits pireneístes, vius o morts, consti

-tuíran una penyora i un record del seu pas i el seu estudi sobre les
nostres contrades pírenenques.

Tot aixó, apart d'una secció retrospectiva de Lourdes religiós i
làic, serà el Museu Pireneista, muntat en el Cháteau Fort d'aquella
riallera població. Per ell totes les nostres simpaties í entusiasmes
de vers píreneístes, pel seu engrandiment els nostres desítjos i la
nostra desinteressada cooperació, ja acordada ofícíalment pel nos-
tre "Centre Excursionista de Catalunya ". Però això apart i paral . le-
lament a L'obra d'aquest, crec arribada l'hora d'iniciar i treballar
per a la realització de la idea de crear un Museu de l'Excursionisme
Català.

Per això no ens manquen pas coneixements í mitjans, essent
sols questió de voluntat i entusiasme í crec no ens faltaria tampoc
la cooperació de tot l'excursionisme organitzat í l'auxili de les nos-
tres corporacions populars.

Sobre el programa i abast del nostre Museu, parlarem a no tar-
dar en altre article. Per avui vagi ja llençada la nostra crida i la
nostra iniciativa i qui més hí sàpiga que més hi diga.

EDUARD VIDAL
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Estació meteorològíca de Víella (Vall d'Aràn)

RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE JULIOL 1922

TEMPERATURES A L'OMBRA
	

BAROMÉTRIQUES

ES MENSUALS	 MITGES MENSUALSMITG 
MAXIMA ABSOLUTAI MÍNIMA ABSOLUTA A 0°I A LA GRAVETAT NORMAL

en 24 hores	 en 24 hores
8 mati 4 tarda

8 matí 4 tarda

16°8 2103 32° (dia 4) 40 (dia 17) 683.3 nlm. 682.6 mm.

Os cil-latió ex- I	 A 00 I AL NIVELL D E LA MAR--

764.6 mm.	 762.5 mm.trema men-
sisal .....	 28°

MITGES MENSUALS

Variaciómàxi- Máxima (dia 9)	 ... 769.7 mm.--
ma diurna Mínima (dia 6)	 ... 756.0	 n
(dia 1)....	 22°5 24°6 	 907 O 	 extrema.	 15.7

HUMITAT RELATIVA	 PLUVIOMETRIA

MITGES MENSUALS 8 matí 1 4 tarda Total d' aigua caiguda en el mes .	 28.6 mm.
____ Dia de major caiguda (dia 11) .	 .	 .	 9.

Intensitat per dia de pluja i neu	 .	 .	 4.76 n
Termòmetre sec.	 . 16°8 21°3 Total d' espessor de neu en el mes	 .	
Termòmetre moll 14°1 16°9 Dia de major espessor (dia 	 )	 —
Humitat (percentatge) 73 61.9 dominant en els dies de pluja
Dies de saturació .

.I (Vent
i nevades.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 NE.

VENT

DIRECCIÓ	 18 matí 1 4 tarda II	 VELOCITAT EN 24 HORES

Calma .	 .	 6 —
N.	 .	 .	 .	 6 7
NE..	 .	 .	 12 18
E.	 .	 .	 .	 2 2
SE..	 .	 .	 1 1
S..	 .	 .	 .	 .	 1 —
Sw..	 .	 .	 .	 .j	 — 1
W......1
NW.......	2 2

Mitja mensual diaria . . . . . . 	 124.000 k.

Máxima absoluta (dia 6) . . . . .	 399.000 k.
Recorregut total en el mes . . . .	 3.859.500 k.

ESTAT , DEL CEL

DIES 18 matí 4 tarda DIES DE NÚVOLS NUVOLOSITAT

Serens	 .  14 5 Pluja	 .	 .	 .	 .	 6 CLASSE 8m. 4 t. MITGES MENSU ALS

Cirrus .	 . 4 8 matí 4 tardaNuvolosos . 14 16
Boira	 .	 .	 .	 .	 5

5
Nimbus	 . 1 2

Coberts .	 . 3 10 Stratus.	 . 2 1 3.1 5.
Cumulus .l 7 11

NOTA.—Temporals en els dies 1, 8, 10, 11, 18 i 30.

Les anotacions diàries han estat preses pel G.° Josep i revisades pel DR. M. PAUSA 1 SANS
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