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Butlletí
Excursionista de Catalunya

Assaig de Geografía
Humana de la Muntanya

LES COMUNICACIONS I EL TRÀFEC A MUNTANYA

L
A muntanya, pel seu relleu, per les seves aigües í pel seu clima,
sembla poc favorable al tràfec. I aquest fet, que té una im-
portancia cabdal sota tots els punts de mira, cal que sigui

ben retingut.
És cert que els homes, sempre que poden, passen de llarg i no

aventuren llurs caravanes a través dels obstacles de la muntanya,
exceptuant solament els casos en els quals aquesta és com una
mena de vía entre planes malsanes, tal com els alts planells mexi-
cans, í, més al sud, les terres altes de l'Amèrica central i del nord
de la meridional. Podem dir, doncs, que la muntanya, en general,
és hostil a les comunicacions í al tràfec.

Però la muntanya és, també, molt sovint un passatge obligatori.
Així, els Alps, alçant-se entre l'Itàlia, país de forta civilització
expansiva, í l'Europa central, calia que fossin traspassats. És el
mateix cas, però menys intens de moviment, el dels Pireneus entre
França i Espanya. I és el cas, igualment, de l'Atlas entre el Medi-
terrani i el nord d'Àfrica, de I'Hímalaia entre l'Índia i la Xina, dels
Andes entre els països dels vessants del Pacífic i els dels vessants
de l'Atlàntic.



46	 BUTLLETÍ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

D'altra banda, lií ha, demés, el tràfec dels mateixos muntanyencs
entre ells, i el que cal per posar-se en contacte amb la gent de les
terres baixes. Tenint en compte totes aquestes raons, hom pot dir
que hi ha una geografia de les comunicacions a muntanya, la qual
presenta característiques especials.

En l'estudi d'aquest aspecte geogràfic podem distingir succes-
sivament: l'emplaçament de les vies, la seva naturalesa, els objectes
de tràfec i l'organització d'aquest tràfec, bo i considerant aquests
diversos elements en llur evolució.

L'EMPLAÇAMENT DE LES VIES

El problema que es planteja, per la facilitat dels transports, com-
porta dos termes essencials: la comoditat, que consisteix a estalviar
als transportadors la fatiga que hom pugui, í la seguretat, quant als
elements naturals i quant als homes.

És bastant remarcable que, descartant molt nombroses excep-
cions, les vies de muntanya han estat traçades, per això, seguint les
crestes més aviat que les valls, per arribar a la seva finalitat obli-
gatòria, que és el coll o port. En efecte: la vall, a muntanya, és per
excellèncía la regló difícil í perillosa.

Naturalment que no ens referim pas a les amples valls, tals com
les de l'Inn, al Tirol; del Valaís, a Suïssa; del Gresivaudan, al Del-
fínat, que són verdaderes planes entre muntanyes í, pe: tal, llocs
oblígats de pas pels camins..

Però, en general, la vall, zona de forta erosió, amb els seus
replans í els seus ràpids, els seus congostos í el seus eixamplaments,
és molt difícil d'arranjar per al pas. I quant a la seguretat de la
vía, aquesta es troba exposada als efectes de la calguda de tot el
que pot venir de dalt: pedres, corrents torrentuosos, allaus, etc.

D'altra banda, després d'aquests perills, que també afecten a la
seguretat humana, aquesta manca, sobretot perquè podent ésser
la via dominada des de dalt, está subjecta a les emboscades í a les
sorpreses.

Evitant la vall, el camí tendeix, doncs, a ínstallar-se al dessobre.
seguint la cresta, entre les valls, dominant, el més que lí sia pos-
sible, la d'un cantó i la de l'altre, podent així servir-lés. Aquest cas
es presenta més sovint a les muntanyes joves, en les quals l'erosió
és particularment activa í on hi ha interès a mantenir-se el més
apartat possible de la vall. És el cas, a França, sobre el born
sud-est del Massís central amb les carreteres de Serres.
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Casos típics de vies de carena es troben als camins reials de Cardona
a Sant Llorens dels Morunys (1), i d'aquesta darrera població a Solsona, els
quals, per apartar-se de la canal acongostada del Cardoner, el primer s'en-
fila per la Serra de Ventolra í segueix pel Serrat de Guilanyà, les Cases de
Porada i Vilasaló, í el segon munta pel Grau de la Roca Foradada, careneja
el Serrat de Sobol, traspassa el Coll@t del Vent í l'alt pla de Riart, í baixa
per Lladurs. En canvi, seguint la canal del riu els dos camins haurien
sigut més curts, però també exposats a sorpreses i atacs.

Molt sovint el camí passa pels flancs, el més enlairat possible
sobre el corrent, per evitar les seves malifetes i els altres inconve-
nients ja assenyalats.

Quan el pendís és massa fort, o bé cal travessar un indret per
on cauen pedres o roden allaus, o hi ha un torrent períllós o molt
enfonsat, aleshores el camí deixa el costat que seguia, baixa a la
vall, la travessa í s'enfila per l'altre.

I així, el camí, que quan passava pels vessants quedava subjecte
als capricis de la muntanya, ara, a l'encreuament de les valls, resta
sotmès als capricis del torrent.

D'aquesta faisó els camins escalen francament les masses roco-
ses, aplomades sobre la vall, per davallar-ne tot seguit, i s'arros-
seguen, per tarlt, en estreta dependència amb els accidents del relleu.

Podem assenyalar com exemples: el camí de 1'Oísans (2), succes-
sor d'una vía romana, el qual passa per la plana del mateix nom,
l'alt planell de Huez í d'Auris, le Freney i Mont de Lans (3), í el
camí de Queyras, que tenint 30 ponts al segle xvi, els veu reduïts a
17 l'any 1721, í no més a 5 en la carretera actual.

Per assenyalar un cas concret a Catalunya, copiem un fragment de la
magnífica guia de la Vall d'Aran, que escrigué En Juli Soler. Diu:

<Així, totes les comunicacions es tan de poble a poble dintre la Vall, í-
des d'aquesta vers els territoris veïns. Les primeres es feien antigament
per un camí reial de ferradura, que entrava a la vall procedent de Catalunya
pel primer poble (Tredós), i seguia avall tot el curs del riu, passant-lo diver-
ses vegades d'una vorera a l'altra per ponts de pedra i fusta. Aquesta
via era molt perillosa a trossos í interceptada de vegades pel riu. Els po-
blats separats de la ribera principal eren enllaçats per camins veïnals en molt

(1) Emprem la denominació de Morunys u perquè és la que es troba en tota la documen-
tació fins al segle xvi i perdura encara als arxius parroquials fins a començaments del s. xvin

(2) L'Oisans és una comarca muntanyosa dins el massis més alterós dels Alps del Del-
finat, travessada per la Romanche, que porta les aigües al Drac, i aquest a I'Isere afluent del
Roine.

(3) Aquesta era una de les tres grans vies romanes que travessaven els Alps. Entrava
pel coll del Mont Genèvre (1,860 ni.), passava per Brianço i pel coll de l'Auteret k2,075 ni.), i bai-
xava cap a Grenoble per anar a València i a Lió. Queden restes d'aquesta ruta, i el niés no-
table és -la porta romana» de Bons, prop de Mont de Lans; és un buidat en la roca formant
com un mig arc. Entre la brosta que ara hi creix es veu, sobre la roca que lela de camí, el
rastre de les rodes dels carros.
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mal estat; però si havien de travessar qualsevol riu o barranc, tots tenien
llur pont de pedra, ascendint aquests a més de trenta en tota la vall. Avui
encara se'n veuen alguns, que serveixen per als actuals camins, conservats
d'aquell temps, que són en la seva majoria en no millor estat que abans.

D'altra banda, a muntanya antigament hí havia camins per tot
arreu, fins í tant que grans vies còmodes foren obertes a les valls
príncípals, la qual cosa no es realitzà abans del segle xlx.

I el perquè, es comprèn fàcilment. Els colls més enlairats, però
d'accés fàcil í que posen en relació regions molt diferents, són uti-
litzats mentre els mitjans de comunicació sien senzills; però se'ls
abandona quan es tracta de construir grans carreteres apropiades
a la locomoció moderna, perquè les obres de fàbrica esdevindrien
molt costoses de tan difícil com és el traçat. Així, d'altre temps, tro-
bem als Alps i als Píreneus comunicació per tots els colls, i fins i
tot pels colls glacíars, per exemple, entre el Valais í Itàlia, entre la
Tarentaíse, Falta Mauríenne (1) i les valls italianes, i a França entre
les altes valls alpines. D'aquí la constatació que la xarxa de vies
de muntanya era més tupida abans de que els perfeccionaments
moderns hi fossin aplicats (2).

En qué consisteixen els perfeccionaments de les noves rutes?
A adaptarse la via a la vall, almenys en el conjunt del seu traçat,
seguint el pendent general, corregint-ne les parts de ruptura de pen-^ -
dent amb zigues-zagues, terraplens o foradades.

Així, les vies són més obligades a contornejar els obstacles i a
pujar í a baixar, perquè el pendent del traçat cal que sigui moderat
i continu.

Les primeres temptatives de modernització foren fetes per mana-
ment dels sobirans píalnontesos, encarregant -se un enginyer napo-
leònic de la vía de Tende (3), i uns engínyers austríacs de les vies
del Símpló, Cenís, Genèvre í Brenner (4). Les característiques.

(1) Per la primera corre 1'Isere, per la segona l'Arc afluent d'aquell. Aquella té avui
dos colls de pas, per camins de ferradura, pal coll del Mont (2,637 m ) i pel coll de la Galisse
(a uns 3,000 m.); aquesta té la carretera del Mont Cenis i el ferrocarril del mateix nom, que
passa per la foradada del Frejus.

(2) Això ho hem comprovat comparant, en tres cartes de diferents dates (Carte du Pie-
mont et du Monferrat, per Guillaume de 1'Isle, París, 1780; Nuova carta postale del passagio
delle Alpi. edil. Maggi, Tormo, 1857, i la Carte publié par le Syndicat general des Alpes Fran-
çaises, de l'any passat), el tros deis Alps que va del coll de Tende fins al pas del Petit Sant
Bernard. En 1780 hi havia uns 20 passos amb les seves rutes ben assenyalades a la carta; en
1857, 6 «strade postali i strade comunali e veturabili,, i avui, 5 vies: una d'elles doble, la de la
carretera i el ferrocarril de Mont Cenis.

(3) Coll de Tende o Tenda, el coll més meridional de la frontera franco-italiana, a 1,783
metres d'alçada.

(4) Colls entre els més importants dels Alps.
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d'aquestes rutes alpines són els túnels atrevits í les gíragonces har-
monioses.

En fi: la tècnica dels camins de ferro a muntanya ha seguit la
mateixa evolució. Primer la cremallera o la vía sistema Fell, pro-
cediments que permeten molt de pendent per arribar als colls o a
les foradades altes, í, per tal, de poca llargada. Així el pas del
Brenner, a cel obert, í el túnel del Cenís, només de 12 km. Després.
a poc a poc, els tècnics poden atrevir-se a obrir foradades més llar-
gues í, per tal, niés baixes, amb pendents d'accés menys forts: el del
Sant Gottard (1), de 16 km., í el del Símplon, de 20.

I, per fi, s'arriba a pensar en la construcció de verítables túnels
de base, tal com el projectat per al Petit Sant Bernard, que tindria
27 km. í s'obriria a 1,000 m. d'altitud solament.

Sens dubte que la tracció elèctrica permet pendents més forts
que la tracció a vapor, però sempre les despeses seran més crescu-
des per un pendent fort que per un altre de feble, sigui el que vulgui
el motor emprat, í així els pendents suaus seguiran essent els pre-
ferits.

LES CONDICIONS DE LES VIES

El problema de les condicions de les vies és menys complex.
Hom pot dir, efectivament, que a causa de les dificultats del relleu,
el tipus natural per una vía muntanyenca és el camí de ferradura,
és a dir, el traçat d'un passatge per bèsties de càrrega, í, en canvi,
no és natural el camí de carro. A una vía destinada al trànsit ro-
dat li calen condicions especials d'amplada, d'afermat, de pendent,
í, per tal, Inítjans financíers per la seva construcció í manteniment,
demés de personal tècnic, elements que es troben poc a muntanya.

Sembla que les vies romanes que travessaven els Alps, com les
que s'escorren avui a través de les muntanyes balcàniques o de les
ibèriques, eren camins de carro, però menys amples que les grans
vies de les planes. Cal recordar, referent a això, que la civilització
romana disposava de procediments í de mitjans especials desapa-
reguts després d'ella (2). Efectivament, abans i després dels ro-

(t) Sota el coll alpí del seu nom, a Suïssa.
(2t L'autor es refereix al sistema de construcció que feia de les carreteres romanes un

bloc de materials diversos fonamentat en el subsòl, la qual cosa els donava una prodigiosa
durada, comparada sobretot amb la fragilitat de les nostres rutes lleugeres d'avui; i, demés,
ai procediment de Fer obrir aquestes vies de primer antuvi pels mateixos legionaris —que
manejaven tan bé la pala i el pico, com la llança i l'espasa—els quals obrien així els ca-
mins per a la conquesta i la dominació.



50	 BUTLLETÍ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

mans les vies muntanyenques són corriols. Aquests camins per-
meten de passar per tot arreu, d'escalar els pendents més forts per
mitjà dels petits revolts en ziga-zaga, anomenats tourníquets.

A totes les muntanyes, els camins són pistes per a bèsties de
càrrega, siguin aquestes les que es vulguin: camells, llames, rens,
Tacs, o bé cavalls, ases i matxos. Així, a l'Iran, les famoses víes de
muntanya que passen a més de 2,000 m. per anar del Golf pèrsic
vers Schíraz (1), passant per un seguit de colls o kotals, no són més
que corriols, en els quals els peus dels animals han obert a través
dels segles una verítable trinxera (2). Hom troba la mateixa mena
de camins entre l'Indía i el Tíbet, d'una part a l'altra dels Andes í a
les vies índies de les muntanyes Rocoses.

No és fins al segle xviii que els camins per carruatges s'endin-
sen, veritablement, pels Alps, els quals foren les primeres muntanyes
que els conegueren. Aleshores les carreteres pujaven de cada
banda fins al peu dels colls ocasionant el transbordament de viat-
gers i mercaderies a bast de matxos i mules, o al dors de camàlics
i baixada en ramasse.

Amb aquestes formes de tràfec s'originaren al peu dels colls ve-
ritables agrupacions de traginers.

Després es construïren les veritables carreteres transmuntanyen-
ques: les de Brenne i de Tende, i, més tard, s'obriren les rutes per a
carros del Simpló, del Cenís i del Genèvre; avui existeixen una dot-
zena de carreteres alpines transversals. Al Caucas central fou en
el segle passat que s'obriren les dues grans vies per a carruatges
que el travessen: la del Daríal (3) í la del coll de Mamisson (4).
En fi: després d'una desena d'anys, els progressos de l'automobi-
lisme han fet crear, en les muntanyes dels països secs, pistes sen-
zilles per les quals poden circular els vehicles lleugers: per exemple,
entre el Golf Pèrsic í l'Iran meridional, on han estat obertes abans

(1) Ciutat important de Pèrsia, amb 50,0(10 h., a 1,580 m. d'altitud.
(2) En els camins que travessen els Andes colombians, regió de pluges estacionals segui-

des (estació seca: verano; estació plujosa; invierno), el pas acompassat de bous i matxos pels
canins, xops d'aigua la meitat de l'any, en lloc d'una llarga trinxera lii ha Format un seguit de
solcs transversals, que la gent del país anomena marraneras, en els quals a voltes les bèsties
s'enfonsen fins a genolls í més encara. Quan els camins travessen la zona dels boscos es for-
men tolls de fanc en els quals queden enterrades les cavalcadures.

(3) Darial o Darfol és un pas de 12 km. de llarg, que es troba sota la muntanya sempre
nevada de Kasbek, a 5,043 m. de alçada. Hi passa la carretera militar de la Geòrgia, que
dei de Tiflis vea Vladecaucas i més enllà.

(4) Mamisson és l'altre pas important del Caucas per entrar a Rússia, a 1'altitut de 2,825
metres, travessat per la carretera que arrenca de Kutais, a 100 i 130 km. de °errocarril, respec-
tivament, deis ports del Mar Negre: Betum i Ponti.
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de la guerra i durant la guerra. Així, a poc a poc, la carretera
tendeix a substituir els camins de ferradura.

Als nostres Pireneus, aquesta substitució s'està realitzant d'una manera
lenta. Avui els travessen tan sols completament dues carreteres, la de Puig-
cerdà i la de Pertus, passos que no ofereixen quasi dificultats tècniques.
En canvi, la carretera del Port de la Bonaígua, camí de la Vall d'Aran, avui
ja oberta, sols servirà vuit messos l'any a causa de la neu que a l'hivern
cobreix el port, puix que no s'han decidit a obrir la foradada que vindria
a tenir uns 2 quilòmetres, obrint-la a una alçada de 1,750 m. (el port en té
2,050), i salvaría aquella comarca d'aquesta incomunicació hivernal.

EL TRÀFEC

Sobre aquests camins de ferradura i sobre aquestes carreteres,
quines són les característiques del tràfec que es fa? Quin és llur
objecte? Quines són llurs formes? Llur finalitat és el trànsit de
pas, i satisfer, a més, les necessitats muntanyenques.

Materials de transport.—Els objectes de trànsit són tan variats
com ho és en el món la situació de les diferents muntanyes respecte
a les planes. Hi ha, en això, la mateixa varietat que en els conreus:
hom troba que hi circulen tota mena de materials.

Ens ho mostra la història de les vies dels Alps occidentals. En
tot temps han estat els camins de la sal, extreta de les salines pro-
vençals í portada vers les altes valls d'Itàlia i de Suïssa. Foren
també els camins de la llana: llanes í estams flamencs que s'envia-
ven a Florèncía, per ésser-hi transformats en draps. Més tard,
camins de la seda quan Lióesdevé gran vílamanufacturera d'aquesta
matèria í treu la seda crua d'Itàlia. Després, en els temps napoleò-
nics, hi passa el cotó, quan bloquejada França pels anglesos ha de
comprar-lo a Turquía, fent -lo arribar pels Balcans i la plana del Po.
En fi, la varietat de tràfec ha augmentat encara des de cent anys
ençà.

Igual cosa trobem als Andes del sud, que obren vies al bestiar,
al cotó í al sucre que va de l'Argentina cap a Xile, i aquest país,
pels mateixos camins, retorna al seu veí, objectes fabricats.

Els colls de les muntanyes perses i els de les del Pamír (1) han
estat molt de temps, des de l'època romana fins a l'edat mitjana, el
lloc de pas pel trànsit de la seda que de la Xina venía a Europa.

Tenim, doncs, com dèiem, una gran varietat en les matèries que

(1) Pamir o Els Pamirs, és una alta planúria de l'Asia central, travessada per diverses
grans valls dites pamirs», que té una altura mitja de 4,000 a 5,000 m. Té alguns pics més alts,
sobressortint el Mustag-Ata, que té 7,8é0 m.
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circulen per les víes muntanyenques. Però cal remarcar que
aquests objectes transportats són productes lleugers. Els minerals,
fora d'alguns de preciosos (or), o molt necessarís (sal), no figuren
quasi mai entre els objectes transportats a través de les muntanyes,
per ésser massa feixucs. Tampoc s'hi troben els combustibles.
Això ens dóna una norma per la limitació i per l'especialització:
així, podem dir que el trànsit muntanyenc es fa a base d'objectes
lleugers o cars.

Quant al tràfec propiament dit—importació de les matèries que
es necessiten a muntanya o exp.ortacíó de llurs productes —pre-
senta, de la seva banda, la mateixa varietat. No obstant, no és pas
impossible de trobar, entre aquesta varietat de productes, certes
especialitzacions en l'exportació i també en les importacions.

Exportacions.— Hi ha matèries que la muntanya dóna en abun-
dor, precisament per ésser muntanya: citem, en primer lloc, la
pedra.

Tota muntanya és com una immensa pedrera; sovint molt assor-
tida, í, a voltes, presenta els seus materials a l'abast de l'home en
els trencats de la seva configuració. Demés, a causa dels plega-
ments, moltes roques quedaren metamorfosejades: així, en lloc d'ar-
gila, trobem pissarres; en lloc de caliça, marbre; etc. D'aquí prové
una exportació a les terres baixes de pedra com a material de cons-
trucció.

És el mateix cas dels minerals: els moviments del sòl, que sovint
foren acompanyats de corrents erruptius, determinaren la formació
de filons i aquests filons són causa d'explotacions mineres. Per
això trobem a les Rocoses i als Andes els grans jaciments de mine-
rals, í, en un grau menor, en trobem també als Alps, als Pire

-neus, etc.
També les muntanyes, encara que el límit superior de la vegeta-

ció vingui a disminuir llurs possibilitats, són, per excellència, re-
gions de boscos. Això prové de que elles reben més precipitacions
plujoses que les planes, en tots els països, í per tal tenen la pos-
sibilitat d'una vegetació forestal. Demés, les dificultats per l'explo-
tació, fan que els boscos, així preservats, s'extenguin més o siguin
més nombrosos que en altres bandes.

Les muntanyes són, doncs, en general, llocs de reserva de fusta.
En tenim l'exemple al Jura, als Vosges, a la Selva Negra; als Alps,
en relació a les planes del Po i del Roine; als Pireneus d'Aragó o de
Gasconya; als boscos de Còrsega i de Sardenya; als Apenins; als
boscos del Taurus i del Zagros; als del sud de les Rocoses í, sobre-
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tot, a la Sierra Nevada de Califòrnia, í a la serralada de les Cas-

cades (1), etc.

Aparentment, sembla que bona part de les nostres muntanyes contradi-
guin aquests principis. El que hi ha, és que aquí no s'ha pres seriosament
cap mesura que protegís les reserves forestals catalanes.

1 allà on la manca absoluta de vies de transport hauria protegit les bos-
cúries, aquestes han estat malmeses pel llenyatge descuidat dels mun-
tanyencs o bé han estat cremades per tenir-hi pastures.

Heus aquí el que deia En Bosch de la Trinxeria, en el seu article 'De
Puigmal a Cap de Creus ' , publicat el 1887:

'Des del puig de Costabona, per tant que s'allargui la vista en la vessant
espanyola de la frontera, no es veu cap arbre. No és així la vessant fran-
cesa molt emboscada de fajones i castanyedes.

No és que hi faltessin grans boscos d'avets i faigs, puix que es troben
soques mig enterrades. No hi ha dubte que les pastures són més produc-
tives que els boscos, sobretot en aquelles altes muntanyes que no tenen cap
via d'explotació. El bestiar que s'hi alimenta tot l'estiu, representa grans
capitals'.

Es clar que avui el bestiar que hi va ja no representa grans capitals,
però mentrestant les aigües s'han endut la terra vegetal i els arbres no s'hi
fan, ni ningú cura que s'hi facin. Així, el nostre Pireneu està, en general,
despoblat de boscos. No ens resten més que algunes illes forestals: en el
Bergadà, a les muntanyes de Solsona í al Ripollès i, a més, la regió forestal
del nord de les terres de Lleyda, preservada per la manca de vies de comu-
nicació i per la llunyania de les terres baixes, que eren ramaderes abans.

Aquesta reserva de fusta que, generalment, ofereixen les mun-
tanyes, dóna una possibilitat de tràfec cap a l'exterior que existeix
des d'època molt antiga als Alps i al Jura i a totes les muntanyes
per les valls fluvials de les quals és possible la flotació dels troncs.

La flotació de troncs es feia a Catalunya pels dos Nogueres, el Segre i
l'Ebre. Avui ja no baixen per aquests corrents els rais com abans. Al
Noguera- Pallaresa, el barratge del corrent per l'embassament de les aigües
que mouen les centrals hidro-elèctriques, ha dificultat de tal manera la flo-
tació que bé es pot dir que l'han acabada per sempre.

També els pasturatges, els herbeis de les muntanyes, part des-
sobre els boscos, són causa de tràfec. D'això ve que a tots els
continents les muntanyes síguin regions ramaderes i, per tal, que
ofereixin possibilitats d'exportar bestiar i els seus productes, com
mantegues, formatge, llanes, etc. Aquest és el paper que juguen i
han jugat els Alps a Suïssa en tot temps, í d'això ve el vell lligam
dels Alps francesos amb la Provença.

(1) Aquesta serralada, a l'oest deis Estats Units, ve a ésser una continuació de la Sierra
Nevada.
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Importacions. —Per mitjà de la importació, la muntanya procura
omplir la insuficiència dels seus recursos. Per regla regeneral, im-
porta productes alimenticís que no té, o bé objectes fabricats que no
s'hi elaboren. Però aquesta regla no es pot aplicar completament
o totes les muntanyes. Fóra més exacte dir que els productes com

-plementarís de la producció muntanyenca que es donen al pla, són
objecte de tràfec vers les muntanyes. Així passa en els països tem-
perats, en els països tropicals i en els països secs, on la ramaderia
és a baix i els conreus són a dalt, o al revés.

Actualment a Catalunya, la muntanya envia al pla generalment fusta,
bestiar de peu rodó, bestiar per a carn i patates. I rep de les terres baixes,
ínclustríals i agrícoles, productes manufàcturats, com teixits, eines, estres de
cuina, etc., i productes naturals, com vi, olí, sucre i poca cosa més.

L'ORGANITZACIÓ DEL TRÀFEC

Aquest darrer aspecte del trànsit a muntanya, depèn de les difi-
cultats dels camins. En altre temps, sobre els camins de ferradura,
plens de dificultats, es circulava en forma de caravana. Els tragi-
ners, per travessar els Alps, constituïen veritables tropes. Hi havia
perills, í calia, per tal, viatjar agrupats.

.D'altra banda, l'escampament de la població per les regions
muntanyenques, escampament que resulta de les mateixes dificultats
de la circulació, fa que els centres de tràfec siguin més nombrosos.
Les fires i mercats son innombrables a muntanya, tant dins de ]'any
com dins de la comarca. A Cabília hí ha fires cada día de la set-
mana, en els diferents indrets on conflueixen els camins. Als Alps,
cada vall, l'extensió de les quals és només d'alguns kílòmetres qua-
drats, té, també, les seves fires.

Pensem que aquestes fires de qué ens parla el Prof. Blanchard, més aviat
seran mercats. A Catalunya fem la diferència entre fires i mercats, perqué
aquests duren escassament un día, i aquelles més d'un día. Els mercats són
més antics que les fires, í com que aquestes apleguen gent i productes de
terres més llunyanes, necessiten, per produir-se, seguretat en els camins i
millors mitjans de comunicació. Els mercats apareixen en la nostra docu-
mentació històrica dins del segle x, mentre que de les fires no se'n parla fins
al segle xii. Els mercats són setmanals, í les fires, generalment, bianuals:
fires d'estiu i fires d'hivern. Els mercats es celebren en les poblacions que
són centres naturals de comarca o d'encontrada. A la nostra terra tota la
setmana hí ha mercats, en vàries poblacions alhora. Algunes tenen dos
mercats setmanals: un de gros í un altre de petit. Hi ha entre aquests mer-
cats, alguns de tradicional anomenada: a muntanya, Calaf, La Sèu, Puig-
cerdà, etc. Les poblacions que els sostenen prenen un aire comercial que es
manifesta en l'abundor de botigues obertes en els seus carrers principals.
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A Camprodon hi ha unes cent trenta botigues per 278 cases í 1567 habitants.
Mercats i fires es conserven bé a muntanya, mentres van esborrant-se per
ínnecesarís en el pla, sobretot les fires, a causa dels mitjans ràpids de comu-
nicació í les facilitats creixents del comerç.

Pels poblets petits de muntanya, corre encara el marxant, portant la seva
botiga ambulant a basto a l'esquena. L'hem trobat darrerament a Setcases,
a Tahull i a Seva, amb la parada estesa, mostrant sobretot puntes, agulles,
cintes í teles.

Finalment, el tràfec és a muntanya la causa principal de I'aglo-
meracíó. dels homes en gran nombre sobre un mateix punt: és a dir,
és la causa quasi única de la formació de les ciutats i viles mun-
tanyenques, si exceptuem alguns casos, molt rars, de motivació in-
dustrial. Les viles i ciutats de muntanya són, sobretot, llocs de
confluència o de pas a l'encreuament de camins, o al cap de jorna-
des, o bé a índrets on canvien els mitjans de tràfec. Com a viles de
quatre camíns, tenim als Alps: Insbruck, Grenoble, Susa (1); de peu
de coll: Bríançó, als Alps, í Vladícaucas (2), al Caucas; viles d'en-
trada a un congost: Hérat, Kabul, en la serralada de 1'Indu-
Kush (3).

També a Catalunya tenim casos diversos de grups urbans que han cres-
cut o que s'han mantingut per raó de llur situacio en llocs especials de pas
per la muntanya. En un turó, a la vora d'un encreuament de camins, tro-
bem Puigczrdà, a 1,190 m. i 2,667 h. S'hi encreuen els camins de la Sèu a
Perpinyà i de Ripoll a Ax. En un enforcament hi ha la Sèu i Ripoll. A la
Sèu, a 690 m. í 3,341 h., s'enforca el camí d'Urgell vers la Vall d'Andorra i
la Cerdanya; a Ripoll, a 679 m. i 4,947 h., es bifurca el camí de la Plana de
Vích, per la vall del Ter a Camprodon i al Vallespir, i, per la del Fresser-
Rígart, a la Cerdanya. Fent de porta a un congost, tenim, entre altres, la
Pobla de Segur (525 m. i 1,529 h.), a l'entrada de l'engorjat de Collegats; i
Berga, al marge de] comenÇamernt de la canal de l'Alt Llobregat. I al peu
d'un port, podem citar Esterri d'Aneu í Camprodon; el primer, al peu del
coll de la Bonaigua, camí de la Vall d'Aran, a 1,000 m. i 698 h., i el segon,
al peu del coll d'Ares, que porta a Prats de Molló i la vall del Tet, a 922 m. i
1,491 h.

Hom observarà que aquests nuclis humans no tenen la importància dels
que hem assenyalat al peu dels Alps, i això, en primer terme, perquè aquesta
serralada, en certa manera, facilita el trànsit obrint portells a ]'extrem de
les seves valls principals, mentre les valls pírenenques formen, naturalment,

(1) Insbruck, ciutat austríaca, en la vall de I'In, amb 55,650 h., a l'enforcament de la línia
París-Bàle-Viena, amb la transalpina, que passa pel col] del Brenner. Grenoble, ciutat fran-
cesa, en la confluencia de les valls de 1'Isere i del Drac, amb una població de 77,409 h., a l'en-
creuament d'antigues vies dels Alps i avui de vies fèrries secundàries, i de carreteres impor-
tants. Susa, població italiana d'uns 7,000 h , en la vall del Dóra Riparia, on conflueixen les
carreteres que davallen dels colls del Mont Cenís i del Mont Genèvre. El ferrocarril trans-
alpí, passant pel vessant de la vall, allunyat d'ella, li ha fet perdre importància.

(2) Briançó, ciutat dels Alps francesos, en el pas fortificat vers el coll del Mont Genèvre.
Vladicaucas, plaça farta a la sortida del riu Terek, cap del ferrocarril i començament de la car-
retera que [nena a la Geòrgia. Té 72,000 h. Fou fundada per l'emperadriu Catarina 11, que li
posà aquest nom que vol dir «dominadora» de la serralada.

(3) Hérat (20,000 h.) i Kabul (150,000 h ), poblacions de l'Afganistà, situades al peu de la
usdita serralada.
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vertaders «culs de sac ' , que s'oposen al passatge, la qual cosa fa que les
necessitats del tràfec siguin poques, i, per tant, que no obliguin a estacio-
nar-se gent en indrets propicis a fer negoci amb els vianants.

L'ACTIVITAT INDUSTRIAL A MUNTANYA

La muntanya és favorable a l'activitat industrial? Hom pot res-
pondre resoltament: Nol En general no té prou població per pro-
porcionar una mà d'obra suficient, i, sobretot, li manquen mítjans
de comunicació fàcils pel transport de les prímeres matèries o dels
productes fabricats.

Examinant les condicions que són necessàries pel desenrotlla-
ment d'una gran indústria moderna, hom es dóna compte que rara-
ment aquestes es donen a muntanya.

I, cas curiós, és aquest mateix isolament, entrebancador del
desenrotllament industrial de tipus modern, a qui es deu la presència
d'indústries molt antigues a muntanya. És la mateixa dificultat de
les comunicacions, qui, obligant els homes a produir, en el lloc on
viuen, tot el que calgués per a llurs necessitats, ha creat una certa
activitat manufacturera. Tan sols amb l'adveniment de condicions
modernes aquesta activitat ha tingut de transformar-se o bé de
desaparèixer. Hom pot, doncs, dir que hi ha a muntanya una acti-
vitat de tipus primitiu i una altra de tipus evolucionat, molt diferent
l'una de l'altra, í quasi oposades.

EL TIPUS D'INDÚSTRIA PRIMITIVA

Aquesta mena d'actív. tat industrial resulta, com hem dit, de
l'isolament í de la dificultat en les comunicacions, ambdós obstacles
fills del relleu i, en certs casos, del clima, condicions que posen a
l'home de muntanya en la necessitat de bastar-se a sí mateix.

Li cal, doncs, una indústria tèxtil. A les muntanyes dels països
temperats hi ha sempre moltons que proveeixen de llana. El lli i el
cànem hi són conreats. A les muntanyes tropicals es troba un xic
per tot el cotó, i també el cànem. Al Perú, el pèl de la vícunya pro-



ASSAIG DE GEOGRAFIA HUMANA DE LA MUNTANYA	 5 7

porciona la primera matèria (1). Totes aquestes fibres són filades
i teixides en el lloc mateix on es produeixen, í tot el seguit de tre-
balls que comporten es fan o domicili.

Als Alps ja no hí ha filadors, però aquí í allà encara hí ha algun
teixidor de fil o de llana. Els teixidors treballen a domicili pel con-
junt del poble. Encara avui els treballs a punt de mitja resten este-
sos, i el cànem és convertit en cordes. Els muntanyencs del riu
Indus, teixeixen les seves teles amb el cotó í el cànem i les tenyeixen
amb 1'índíc o altres colorants.

La indústria tèxtil ha desaparegut, com a indústria domèstica, quasi del
tot de les nostres muntanyes. Els tradicionals llençols i camises de bri (cà-
nem), forts í de durada, va essent una raresa en les nostres masies; les teles
de fil finíssim (lii), dolç í amorosívol, quan han fet llur servitud, per les
nafres, són guardats en el fons de les arques. Encara alguna velleta fila la
llana per fer mitges í mitjons per l'hivern. (Setcases, Horta de Sant Joan,
Sant Llorenç dels Morunys...).

En algun indret resta alguna quadra de telers de mà, per exemple a
Gombreny, on hem vist una vintena de telers, moguts per dones que teixei-
xen mocadors de cotó ordinaris.

A l'Aran hi havia, fa pocs anys, alguns telers de mà que teixien el cànem
i el lli, que filaven les dones a l'hivern.

També els corders esdevenen rars: Cardona, Ripoll... I encara, potser
n'hi ha que filen cànem d'Itàlia, que és més blanc í els resulta a més bon
preu. Per això el conreu del cànem va desapareixent de muntanya.

A Gàsol hi havia hagut, ara fa uns vuitanta anys. la indústria de cardar
la llana i d'estamar. L'estam els hi anaven a comprar d'Olot I a l'hivern
molta gent se n'anava a practicar aquesta indústria cap als Pallars í a la
ratlla d'Aragó.

A Sant Feliu de Torelló hi havia, en el segle xviii i començaments del xix,
la tradicional tintoreria de Can Pujol, on fins des d'Aragó hi portaven a
tenyir les baietes.

També els cal, al muntanyencs, una indústria metallúrgica. És
rar no poder trobar a muntanya alguns jaciments de ferro. Aquest
mineral, fins al segle xix, era tractat amb llenya; quasi per tot arreu
hí havia aquests petits forns, anomenats fusines als Alps de l'oest,
ínstallats a voltes prop del mineral i a voltes prop del combustible.
El metall obtingut així era transformat en instruments, claus, eines
agrícoles, armes, etc., per mitjà d'artificis anomenats martinets, els
quals eren, generalment, posats en moviment per l'aigua. A les
muntanyes tropicals hom pot veure encara els seus habitants fondre

(1) Els descendents dels xibxes, en els alts planells de Colòmbia, encara elaboren a mà
els teixits gruixuts de llana que exigeix el clima fred d'aquella alçada (2,000 a 3,000 m.). 1 és
curiós de veure com les dones aprofiten el temps, quan van pels canins plans amb la càrrega
al cap o a l'esquena, bo i filant, fent voltar lleugeres la fusada. Després ho teixeixen amb
telers d'una gran simplicitat.
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el mineral, í forjant-lo utilitzant les manxes fetes amb la pell d'ani-
mals, les encluses de gres o de roques eruptíves í els martells fets
d'un cilindre metàlic.

Hi ha sempre en aquest ram una especialització, car hom no
troba pas la indústria metallúrgica a cada poblet, sinó localitzada
en un o dos pobles a cada encontrada, els quals, a més de treballs
agrícoles, manufacturen el ferro per tota la rodalia. A la metallúr-
gia del ferro sovint se n'ajunten d'altres.

En el cor de les nostres muntanyes, la industria del ferro prengué un
caràcter original, pel procediment emprat en l'obtenció del ferro verge: la
farga catalana, procediment conegut en tot el món metallúrgic. Aquesta
manera de treballar el mineral era realitzada en forns apropiats, servint -se
de la llenya com a combustible, avivant el foc amb corrents d'aire produïts
per manxes mecàniques o hidràuliques, mogudes per mitjà dels salts d'aigua.

L'extensió d'aquesta indústria, a una part í altra de] Pireneu, queda pro-
vada per la toponímia local, com veurem tot seguit.

Calen, demés, les indústries de l'alimentació. Així hi trobem la
preparació de mantega, de formatge, el salar les carns, l'elaboració
de begudes, la fabricació d'alcohol, la preparació del tabac, del
te, etc. Aquestes indústries són més casolanes encara que les pre-
cedents.

De totes aquestes indústries, sols podem assenyalar, en les nostres mun-
tanyes, l'elaboració del formatge, que es ven no gaire més enllà dels mercats
comarcals (fan crit els formatges de Gòsol, í es venen a França els de la Val]
d'Aran); la de la llonganissa (Camprodon, St. Llorenç dels Morunys, Bagà,
Berga...), que s'exporta a les terres baixes.

La preparació del tabac és una indústria andorrana a base de la planta
que es conrea a les mateixes valls, essent la base del contraban que fan els
homes d'alguns poblets del Pireneu.

Hi ha encara la preparació dels materials de construcció í dels
objectes del mobiliari: treballs de fusta en totes llurs formes, i tre-
balls de la pedra, fabricació de rajoles, teules i utensilis de terrissa,
resultant-ne una gran varietat de productes.

Entenguem bé, però, que cap d'aquestes indústries és específica-
ment muntanyenca. Hom les troba igualment a la plana. Però al
pla, on els transports són fàcils, poden especialitzar-s'hi, mentre que
a muntanya cada recó cal que es bastí a si mateix.

D'altres petites indústries muntanyenques d'aquest ordre podem as-
senyalar a casa nostra: la manufactura de càntirs de fusta, especial de Gò-
sol, i la d'esclops (Camprodon, Massanet de la Selva, Viladrau...) i coberts
de fusta (rodalia de Camprodon, Ports de Tortosa...).
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Quins són els factors d'aquestes indústries a muntanya? Abans
de tot, l'home; però comptant amb auxiliars. Entre aquests, figura,
en primer terme, la llenya, com a combustible. Ja sabem que la
muntanya, més que la plana, és un país de llenya. Fou l'existència
d'aquesta primera matèria la que havia aclimatat en moltes regions
muntanyenques la indústria metallúrgíca: per exemple, als Alps í als
Pireneus. També hi ha ajudat la presència de l'aigua. Com que
la muntanya és un país d'humitat í de pendent, l'aigua hi representa
una força fàcilment utilitzable. Totes les fargues dels Alps estaven
ínstallades al marge dels corrents d'aigua, els quals donaven la força
i el moviment als artificis d'aquella. Per això és que la veritable
zona industrial alpestre es trobava als Prealps, per ésser més embos-
cats i més humits amb abundor de petits corrents d'aigua torren-
tuosos.

Al peu de les muntanyes que ofereixen la llenya, í prop dels corrents rà-
pids, trobem avui encara els noms de lloc que recorden l'existència de les
fargues. En donarem algunes proves: A la ribera de La Vansa, el molí de
la Farga, prop de Tuixent; un altre a Qòsol, prop de l'Aiguadore; al comen-
çament del Llobregat hí ha la cascada de la Farga vello; a les vores del
Segre podem assenyalar el Molí de la Farga, a Talltorta, i la Farga vella a
Bellver; trobem el torrent de la Farga vella, a Talltendre; el caseriu de la
Farga d'En Moles, tocant al Valira, a Arcabell, prop d'Andorra, í el veïnat
de la Farga a les Riberes del Tec, al Vallespir.

El treball del ferro a les nostres muntanyes, prengué un caràcter plena-
ment indus'.rial a Ripoll, en 1'aíguabarreig del Ter i del Fresse^, i sabem que
els reís Ferran i Elisabet hí introduïren la indústria de les armes de foc, la
qual cosa fa suposar que les ferreries serien ja afamades. En temps de la
guerra del francès, hi havia noranta obradors — perquè cal dir que aquesta
indústria tenia cert carácter domèstic—els quals produïen 300 fusells setma-
nals. Demés hí havia obradors de clavetaíre. Actualment tant l'armeria
com la clavetería, s'han acabat del tot.

Tal és, doncs, a grans trets, el quadro de la indústria primitiva a
muntanya. En moltes regions de l'antíc continent i de l'Amèrica
del Sud ha restat encara intacte aquesta forma industrial.

Altrament, aquest estat de coses es modificà quan el perfecciona-
ment del mitjans de comunicació permeté d'aportar-hi a bon preu,
des de fora, els productes fabricats més necessaris. És el que ha
passat als Alps, des de fa una seixantena d'anys, amb la penetració
de la carretera i del rail: que certs productes han anat introduint-se
progressivament de vall en vall. La manufactura local dels tèxtils
ha estat la que primer se n'ha resentit i la que més n'ha sofert; aca-
bant quasi sempre per ésser suprimida. Als Alps francesos hom ha
assajat algunes petites concentracions, en la forma de fàbriques de
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teixits de llana dels Alps, mogudes mecànicament; però aquestes,
mal proveïdes í lluny dels clients, a poc a poc han hagut d'anar tan-
cant les portes.

A Camprodon, abans, a les cases teixien mantes. Avui la gent treballa
a les fàbriques de cotó. A Andorra hi ha encara una fabriqueta de mantes
<de llana del Pireneu'. A la Vall d'Aran hi havia darrerament una fábrica
petita de burell a Les Bordes i una altra a Viella. St. Llorenç dels Morunys,
que tingué un renom a Catalunya pels seus teixits de llana ordinaris, ano-
menats «piteus», no té avui cap dels 120 telers a mà que tenia a mitja centú-
ría passada.

A Gombreny, per exemple, hem vist una casa, desembarassada i deshabi-
tada, de tres pisos, obrada expressament per a una installació de telers
de mà.

La metallurgia, igualment, ha estat posada durament a prova.
Les explotacions de mineral de ferro s'han tancat, els alts forns
s'han apagat í els petits tallers han desaparegut. Sols han restat
aquelles explotacions afavorides per les vies de comunicació, petits
establiments metallúrgícs de la perifèria alpestre.

A les vores del Ter i del Fresser, els mitjans de comunicació, carretera i
ferrocarril, han permès la subsistència d'algun establiment metallúrgic, apro-
fitant la força motriu i la tradició, perquè el mineral hi és importat. Així,
a Sant Feliu de Torelló, hi ha la Farga d'Aram, on amb maquinària mo-
derna, estampen planxes de coure i fan trefilería, i manufacturen perols,
calderes í olles d'aram amb martinets primitius. A Campdevànol hi ha la
Farga dels Srs. Casanovas, que forgen picots, pales, aixades, etc. I a Ripoll,
la Hispano-Suïssa, ha muntat uns grans tallers de forja í estampació per
obrar les grans peces dels xassis dels seus automòbils.

En un mot: a muntanya la indústria escampada, aquella que es
trobava per a tot arreu í feia un poc de tot, s'és esvaïda, escom-
brada per la ventada industrial de fora. En lloc seu ha aparegut
una altra forma d'activitat industrial que hem qualificat d'evolu-
cionada.

EL TIPUS D'INDÚSTRIA EVOLUCIONADA : ELEMENTS DEL PASSAT

Aquest tipus, que per ara sols velem aparèixer per les muntanyes
de les regíons més cívilítzades de l'Europa occidental i central i de
l'Amèrica del Nord, ens és molt interessant, perquè assenyala el
camí que empendrà l'activitat industrial de tots els països mun-
tanyosos. Aquest tipus comprèn elements del passat, adaptats al
nou estat de coses, í elements nous.

De les antigues formes industríals, les que han pogut ésser con-
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tinuades han estat aquelles que es trobaven millor adaptades a la
naturalesa mateixa de la muntanya.

De primer antuvi cal assenyalar les que tenen la seva activitat
al fort de 1'hívern; indústries que hom podría anomenar climàtiques.

A les muntanyes on la quantítat de neu hivernal és considerable,
la vida resta suspesa mentre la capa de neu cobreix la terra. Els
habitants tenen així de lleure uns quatre o cinc mesos, durant els
quals, sí no són ríes, es veuen obligats a aprofitar el temps. Dues
són les solucions que poden escollir: anarse'n a fora, als països
on no hi ha neu, a treballar com emigrants, o lliurar-se a una ocu-
pació d'interior que no pot ésser més que industrial. Aquesta dar-
rera és la solució que han adoptat, des de fa molt de temps, els
muntanyencs de l'Alt Jaurà, país de muntanyes de feble altitud, on
les neus són abundoses. Aíxí, s'han posat a treballar la fusta, que
el país ofereix en gran quantitat.

Però com que d'aquesta primera matèria, sí s'emprés en treballs
ordinaris de fusteria, se'n gastaría molta í podría acabar-se, i, de-
més, els mitjans de transport, que caldrien per treure la matèria
obrada a fora, escassegen, s'ha emprat la fusta per objectes delicats
i de precísíó, que reclamen una tasca de paciència apropiada al
molt temps de qué disposen.

I aquestes caracterísques s'han conservat en passar del treball
de la fusta al del metall que exigeix poca quantitat de primeres ma-
tèries, sobre les quals s'ha d'esmerçar molt de treball, que augmenta
en gran proporció, la valor del producte. Així, aquests països
muntanyencs s'han posat a produir, en lloc dels primitius objectes
d'ús domèstic, altres, també de fusta, però de més valor, com mesu-
res de precisió, quadrants, aixetes, etc. I, en treballar el metall, han
produït articles de rellotgeria, amb tots els seus detalls minuciosos;
després material d'òptica, passant pel treball del vidre, ulleres de
llarga vista, lens, lupes, etc. Més tard s'han dedicat a la talla de pe-
dres precioses, que constitueix l'expressió més remarcable d'aquest
treball de paciència i de precisió, en els quals s'empra molta mà
d'obra amb molt poca primera matèria. Així es presenta la indús-
tria al Jura francés i suís, i també a una part dels Alps francesos
(Bonneville-Cluses), a la Selva Negra, etc.

La indústria hivernal es pot dir que, desgraciadament, quasi no existeix
a les nostres muntanyes. La gent que no emigra durant el temps del fred,
poca cosa fa a casa. Fora d'alguns indrets, on és fan esclops, culleres í
forquilles de fusta (voltants de Camprodon, etc), les indústries casolanes que
abans existien: filar i teixir í la construcció d'algun estre, avui, amb les faci-
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lítats d'introducció dels productes, s'han perdut també. A l'hivern, fora de
tenir cura del bestiar que es queda a la casa, la gent geu i s'embruteix. És
de doldre que així es perdin tantes energies que podrien traduir-se en benes-
tar pels nostres muntanyencs, els quals, avui, vivint en cases destartalades,
incòmodes í brutes, mal alimentats i mal vestits, es deleixen per fugir de
muntanya, produint la concentració urbana i la despoblació muntanyenca,
que pot ésser fatal per la nostra terra. Cal posar-hi remei ensinistrant -los
per un millor aprofitament del temps í un millor viure.

I del treball a domicili es passa a l'obrador i a la fàbrica.
D'altra banda, hom ha víst com certes indústries manufactureres

de productes susceptibles d'ésser transformats en objectes lleugers
í cars, que per consegüent no havien de témer les despeses de trans-
port, han pogut resistir í fins desenrotllar-se en els indrets on s'iní-
cíaren.

És ja el cas — remarquem-ho encara—de les indústries climàti-
ques, les quals sí han prosperat és perquè produeixen productes
fàcilment transportables.

Ho velem estudiant la història i l'evolució de la guanteria a la
rodalia de Grenoble. Nascuda de l'explotació de les pells de cabra
í d'anyell de 1'encontrada i, a poc a poc, aquesta primera matèria,
havent esdevingut insuficient, ha estat necessari fer-li anar, prime-
rament, de tota la França, i després de tota la conca mediterrània.
Aquesta indústria no s'explica solament per la presència d'una mà
d'obra molt especialitzada í de caràcter artesà, sinó també perquè
la fa possible el que tant la primera matèria com el producte elabo-
rat no han de témer les despeses de transport, perquè són lleugers
ï cars (1).

En fi: la muntanya ha conservat aquelles indústries per a les
quals estava ben acondicionada. És el cas, quasi per tot arreu, de
les indústríes de la fusta: fustes fines, fusta ordínàría i llenya; í de
les indústries derivades, com la papereria que utilitza, sobre tot, fus-
ta. Després, les indústries de pedres de construcció, í l'extracció de
pedres rares i cares, els preus de les quals poden, per tant, suportar
les despeses de transports, com el marbre, pedres per a decoració,
pissarres especials i també el ciment í la calç, quan són de primera

(1) La guanteria a Grenoble comença de tenir nom al segle xvii; en entrar el segle xvut,
aquesta indústria s'estén, demés, a 22 pobles de la rodalia; el 1714 fa viure a 6,000 persones;
al 1877 produïa 160,000 dotzenes de guants; el 1851 es fabriquen 400,000 dotzenes que s'expor-
ten per tot Europa i fins a l'Amèrica del Nord, i vint anys després aquesta indústria donava
feina a 22,000 persones. 1 el 1910 hi havia a la rodalia de Grenoble 3,500 talladors i prop de
40,000 persones que vivien de la guanteria, donant una producció super ior a un milió de dot-
zenes de parells de guants.
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qualitat i els mitjans de transport no són dolents. Els minerals
mateixos són susceptibles d'explotació en certs casos. Per exem-
ple, els minerals d'alta proporció, com certs jaciments de l'Aríège
i el ferro del Canigó. Després, els combustibles minerals, a condi-
ció que siguin de bona qualitat i puguin suportar el sobrecàrrec dels
transports, o que es trobin prop dels indrets d'utilització, com passa
amb els lígníts dels Alps orientals, que són a la vora dels jaciments
ferrífers d'Est ría (1); com passa, també, a la conca d'antracita de la
hure (2), í a Xina, amb els rics jaciments hullers de les muntanyes
del Nord, i, en fi, a l'Amèrica del Nord, on tots els minerals són ex-
plotats al cor mateix de les muntanyes.

Als volts de Berga tenim les indústries de la fusta ordinària: pi i faig,
representades per les serradores (Seres, Llinàs, Berga, Olvàn) que preparen
el material per fusteria (taulons), per torneria (quadrats) i planxes i travesses
per caixes de taronja i de ceba, que són enviades a la regió valenciana.
Aquesta indústria es sosté perquè hi ha el ferrocarril de Manresa a
Guardiola.

La papereria ordinària nostrada es fa quasi totalment a base de pasta
estrangera, per això no la tenim dins de les nostres muntanyes, sinó a les
terres mitges (Bonmatí, Capellades, La Riba...) on hi ha també la papereria
fina i la cartronería que es fabriquen amb draps i de papers vells.

En el Montsec, tenim l'explotacio de les calisses litogràfiques de Santa
Maria de Meià, que paguen les despeses d'un llarg transport. En canvi, les
mines de sal de Cardona, d'una gran riquesa, no poden competir amb la
sal marina dels Alfacs i de Torrevella, a causa de les males carreteres i el
cost dels transports. Tan sols són explotades per la producció de boles i
de lloses de sal.

Ja al peu dels vessants del Cadí ha pogut desenrotllar-se un gran esta-
bliment industrial per la producció de ciment: l'Asland. Aquesta explotació
es féu a base d'una immensa muntanya calissa i del carbó, per la cocció de
la pedra, de les mines del Catlleras (a 1,500 m. sobre el mar), que no han
donat resultat, i el de les mines de Fígols (a 20 Ks. de distància), però so-
bretot, comptant amb el ferrocarril de Guardiola, avui prolongat per la ma-
teixa empresa fins a la fàbrica, i amb l'aprofitament d'un salt d'aigua de
330 m., prop de les fonts del Llobregat, que pot desenrotllar una força de
2,500 cavalls.

Seguint la vall del Llobregat, prop de Berga, hi ha una gran fàbrica de
carburs metàllics, que aprofita elements semblants als de l'explotació
anterior.

Citem, demés, les fàbriques de ciment de Sant Joan de les Abadesses, les
guixeres de Ripoll; í, en la vall del Fresser, altres fàbriques de carburs de
calcí: una a Ribas i una altra a Campdevànol.

Les nostres explotacions carboníferes muntanyenques no han pogut pren-
dre gran volada perqué el mineral que s'hi troba no és ni massa ric en calo-
ries ni presenta capes prou seguides i gruixudes perqué llur aprofitament
sigui remunerador. Les mines d'hulla de Surroca, a 3 o 4 Ks. de Sant

(1) L'Estíria és una comarca alpina de l'Austria, regada pel riu Mur.
(2) Població i conca carbonifera, a 38 km. de Grenoble.
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Joan de les Abadesses, avui estan paralitzades; les de lígnit, de Figols í Pe-
guera, van treballant pel consum de l'Asland, del carbur de Berga i del fer-
rocarril, principalment. La guerra, amb les dificultats d'importar carbó
anglès i asturià, els proporcionà una activitat extraordinària passatgera.
Com que el carbó era car, pagava el transport.

Molt s'ha parlat de la riquesa minera del nostre Pireneu: hi ha denun-
ciades alguns centenars de pertenèncíes, però és molt possible que els ple-
gaments i les falles geològics, ocasionats per l'aixecament pírenenc i les
seves conseqüencíes, presentin els filons i capes molt trencats (com les capes
d'hulla de Surroca), resultant que aquesta riquesa no sigui tan important
com es suposa, í, per tant, que no pugui ésser convenientment aprofitada,
mentre la facilitat í baratura dels mitjans de transport no facin avantatjosa
la seva extracció.

L'activitat industrial de tipus modern, pot, doncs, existir i pros-
perar al cor mateix de les muntanyes. Però tots aquests presenten
un carácter excepcional. Cal que aquestes índústríes tínguin trets
especials perquè ells puguin vèncer la gran dificultat: la dels trans-
ports.

Hi ha, però, un tipus nou d'índústria muntanyenca que s'allibera
força més que les altres d'aquest problema de les comunicacíons, i
presenta, en tot cas, un carácter realment original: és basada en la
utilització de l'hulla blanca.

UN ELEMENT INDUSTRIAL NOU — L'HULLA BLANCA

És remarcable, de primer antuvi, que aquesta forma d'índústria
ha nascut a muntanya, als Alps francesos. Això deixa preveure
que ella és específicament muntanyenca. La invenció d'aquesta in-
dústria ha estat feta en dos temps..

Primer, tingué lloc la substitució de l'antiga roda de pales, po-
sada en activitat pel senzill pes de 1'aígua que hi queia sobre, per
una roda modificada: la turbina, la qual era posada en moviment
per l'aigua a pressió. Aquesta pressió era obtinguda utilitzant un
salt d'aigua produït per la canalització d'aquesta a través d'un con-
ducte forçat.

De bones a primeres hom obtingué així els quílovats, per cente-
nars, per milers: una força considerable era posada al servei de
l'home.

La muntanya presenta, en molts indrets, la possibilitat d'utilitzar
grans salts d'aigua, a causa del trencat dels pendents, de la rapi-
desa de les torrenterzs i de l'alimentació dels corrents d'aigua, ca-
racterístiques que s'hi presenten en condicions molt superiors a les
de les terres baixes. Les muntanyes que han estat faísonades per
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les geleres, amb llurs barratges naturals (verrous), llurs valls sus-
peses, amb llurs estanys que fan de dipòsits, són les més apropiades
a retenir í fer saltar les aigües, í, per això, tota muntanya, amb un
xic d'arranjament, pot estar acondicionada per a la utilització de
l'hulla blanca. I tant com és major l'alçada d'una calguda
d'aigua, menys necessitat hi ha de qué el cabal sigui fort, i, per con-
següent, será menys costós d'arranjar el seu aprofitament. AFrança
i a Suïssa tenen ja salts de més de 1,000 m., obtenint per 1 m' d'aí-
gua, 10,000 HP.

El segon progrés ha consistit a poder utilitzar a dístàncía la
força eléctrica que generen fàcilment les turbines acoblades a les
dínamos. El transport de la força fou realitzat per Marcel Deprey
en 1884. Des d'aleshores, hom reconeix que el principal interés de
l'hulla blanca és la producció del fluid elèctric transportable per
ésser utilitzat allá on convinguí com a llum o com a força.

Per aquest nou mitjà, la indústria s'ha alliberat de les condicions
defectuoses de les comunicacions, car és molt més fácil plantar els
cavallets o els pals d'una línia de transmissió eléctrica, que cons-
truir una carretera o un ferrocarril.

La condició muntanyenca de Catalunya, amb l'alterós capçal pírenenc,
les altes conques lacustres, les neus que hi duren de sis a nou mesos de
l'any, el ràpid desnivell deis nostres rius í els engorjats del seu curs—mal-
grat el desembocament que desordena el règim de les aigües i afebleix llur
cabal—la fan propícia a les utilitzacions hidro-elèctriques.

Les entranyes de la nostra terra no tanquen, com ja hem dit, ni molt,
ni ric carbó de pedra, el qual, no obstant, sigui quina sigui la seva qualitat
i la seva abundor, és, per naturalesa, esgotable; mentre que, sortosament, la
desigualtat del terreny i el clima pírenenc ens ofereix els salts d'aigua que
són una força i una riquesa persistents, gràcies a les facilitats que la hidráu-
lica moderna ofereix per a la utilització deis grans salts i dels grans cabals,
i als progressos fets per 1'electrotècnia en la transmissió de l'electricitat a
distància.

Aprofitant els salts d'aigua de la depressió central catalana, des del 1888,
any en qué Girona pel seu compte establí la primera central hídro- elèctrica,
anaren installani-se modestes centrals, algunes particulars í altres públiques,
com a productores de Llum i de força motriu.

La installacíó de l'Asland, feta l'any 1905, ja en plena muntanya, amb la
seva conducció forçada de 5 Ks. de tuberia, i un salt de 325 metres, desen-
rotllant 2,500 cavalls de força, féu parlar a la gent.

Però vers el 1911, la visió clara de Mr. Pearson, sobre les possibilitats
hidro-elèctriques del nostre Pireneu i dels seus rius —que ja havien llucat
alguns catalans —portava a la iniciació de les grans obres hidro-elèctriques
que havien de p osar la muntanya al servei de les indústries de les terres
mitges i de les terres baixes, anaven a modificar la vida dels nostres mun-
tanyencs (Camarasa, Tremp, Pobla de Segur, Capdella) i fins havien de crear
nous aspectes en la geografia física de Catalunya.

En prova d'aquesta transformació física, anotarem: els 27 Ks. del canal
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de Lleyda a la Central d'Aytona-Serós, í els estanys artificials de la Vall
d'Utxesa; els embassaments del Noguera- Pallaresa: en el Congost de Cama-
rasa, formant un llac de 26 kms., i el de l'estret de Talarn, que forma el llac
de Sant Antoni o de Susterrís, d'una llargada de 13 Ks., el qual ha soter-
rat cases i conreus i el poblet de Montesquiu; les cascades que salten pels
sobreeixidors d'aquests barratges i la intercomunicació lacustre dels estanys
glacials de Capdella amb l'embassament de llurs aigües en 1'Estangento; la
canalització d'aquestes durant 5 Ks. a 2.000 m. d'altitud, i la conducció en
tubería fins a les turbines installades a 1,200 m., amb un desnivell, per tant,
de 800.

Aquestes obres han fet sorgir una línea de centrals hidro-elèctriques que
des del nevat Montseny de Pallars, baixant per les conques del Flamísell,
Noguera-Pallaresa i Segre, fins als turons esteparís de les Garrigues (men-
tre no es realitzí el gegantí projecte d'embassament l'Ebre a Faió, que
anegaría les poblacions de Mequinensa i La Granja i tocaria al Montsant)
escampen per tot Catalunya la força motriu i la llum.

La transmissió de la llum eléctrica, que ha permès portar-la a molts po-
blets de muntanya, ha fet canviar un xic la vida doméstica deis nostres
muntanyencs. Tan fàcil fos fer-hi arribar altres avantatges del viure mo-
dernl

A fi de l'any 1922 la producció eléctrica d'aquestes grans centrals era
com segueix:

Energía Elèctrica de Catalunya. —Capdella, 40,000 HP.; Molins, 21,000,
i Pobla de Segur (producció de Productora de Forces motrius, adquirida per
la E. E. de C.), 16,000.

Regatges i Forces de l'Ebre.—Tremp-Talarn, 36,000 HP.; Camarasa,
37,000, í Aitona-.Serós, 56,000.

Demés, la Catalana de Gas i Electricitat, produeix a Seira (Osca)
50,000 HP.

I si comptem els projectes, alguns en vía de realització, ens caldría afegir:

Cooperativa de Fluid elèctric.—Segre -La Vansa-Cardoner: 128,000 HP.

Productora de Forces motrius.—Pobla de Segur (embassament de Bera-
nuy), 8,000 HP. f Vall d'Aran (diversos salts), 50,000.

Pegatges i Forces de l'Ebre.— Camarasa (ampliació), 55,500 HP.; Barce-
dana, 56,000, i Faió, 120,000.

Energía Eléctrica de Catalunya.—Noguera de Cardos, 83,000 HP.
Catalana de Gas i Electricitat.—Riu Essera (diversos salts), 50,000 HP.

La xarxa transmisora d'energia elèctrica, des de les altes valls on gene-
ralment és produïda, s'escampa per tota la depressió central i les depres-
sions litorals í la costa, escalant les serralades i creuant planes í valls, cons-
tituint amb els seus cavallets i els seus cables (Energia Elèctrica de Cata-
lunya: 343 Ks.; Regatges i Forces de l'Ebre, 1,566 Ks.; Catalana de Gas i
Electricitat, 276 Ks.) un nou fet humà de superfície que ja hem vist
assenyalat degudament en les primeres fulles publicades del Mapa de
Catalunya.

Des d'aleshores s'han desenrotllat al cor mateix de la muntanya,
o bé als seus encontorns immediats, tota una sèrie d'empreses in-
dustrials. Tot seguit l'electricitat ha vivificat moltes indústries que
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es proporcionaven dificultosament el combustible: ella anima així
fàbriques de teixits, a les quals proveeix de força motriu. I el ma-
teix ajut dóna a la papereria.

La formidable energia elèctrica catalana que hem assenyalat no ha pro-
duït a muntanya cap nova indústria. Ha estat emprada cap a les terres
baixes, per substituir la força motriu a vapor. El cas és per ésser esludíat.
Será a causa dels pocs mitjans de comunicació? Per dificultats d'explotar
els minerals pírenencs? o bé perquè resulta car el fluid eléctric?

D'altra banda essent susceptible d'ésser aplicada a la tracció, ha
permès de crear nous mítjans de comunícacíó, millor adaptats a les
dificultats de relleu i, demés, menys costosos que la tracció a vapor.

La tracció eléctrica solament ha estat ha estat aplicada, fins ara, al Fer-
rocarríl Central de Catalunya, que és un tren de plana, ara com ara. Quasi
no val la pena d'esmentar el petit funicular del Monestir de Montserrat a
Sant Joan.

S'ha parlat darrerament del projecte d'electrificar el «vuit ' de vies fer-
rades que tenint per centre Barcelona passa per Mataró-Empalme-Grano-
llers i Vilanova-Sant Vicens -Vilafranca, el qual constitueix el nucli de major
intensitat en el servei de Catalunya.

En fi: com que les grans centrals hidro-elèctriques poden pro-
porcionar enormes quantitats de calor, això ha permès de crear
noves indústries, com les electro-químiques i electro-metallúrgíques:
tractament d'aliatges, abans irrealitzables, fabricació de l'alumini
del carbur de calci, del sodi, de l'àcid nítric, dels compostos del clor,
explosius de tota mena i, també, la siderúrgia eléctríca, que reem-
plaça l'obtenció de l'acer al gresol, í la fondona sintética.

LA RENOVACIÓ DE LA METAL'LÚRGIA A MUNTANYA

No per això la indústria s'ha alliberat completament de la llei
dels transports: així veurem que les noves índústríes s'han desen-
rotllat allà on passen els rails. Així, en els Alps francesos, ho
velem a la Mauríenne, a la Tarentaise, a 1'Oisans, etc.

La tendéncía, malgrat tot, és transportar la força a l'exterior, car
hi ha més espai, més mà d'obra i més . facilitats de comunica-
cions. No obstant, l'hulla blanca, si més no, ha fet néixer a mun-
tanya veritables poblacions industrials. És el cas d'Ugines (1),

(1) Ugines, a la Savoia, que en el cens de 1906 tenia solament 2,325 habitants.
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amb els seus 3,000 obrers durant la guerra, dels quals en resten
1,000 encara avui; les aglomeracions industrials de la Maurienne,

que han aturat la despoblació; Brígnoud (1), poblet abans de 200
ànimes, í avui amb 2,000 obrers; Lancey (2), que en té 3,000, al Greí-
sívaudan; la vall del Livet (3); 1'Argentière (4). I casos semblants es
troben igualment als Alps italians, suïssos i austríacs, i ara comença
als Pireneus i América.

Hi ha, doncs, moltes formes d'activitat industrial pròpies de la
muntanya, i l'evolució moderna no ha fet més que assegurar una

adaptació de les activitats humanes més cenyídes a les possibilitats
de la muntanya.

RAOUL BLANCHARD.
(Trad. i notes de P. V.)

(Continuarà)

I Concurs de Fotografía

PREMI CATALUNYA

L dia tres del passat mes de novembre es pronuncià al CEN-
TRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA el fall del 1 Concurs de Fo-
tografíes, convocat per la Secció de Fotografia, per tal d'ator-

gar el PREMI CATALUNYA que, com especial distinció, fou fundat
per premiar la millor collleccíó d'obres obtingudes en les excursions
organitzades per la Secció durant el curs de 1923-1924.

Cent vuitanta tres foren les fotografies presentades a concurs,
repartides en les set colleccions següents: lema Ruf, 43 fotografies;
lema Catalunya, 17 id.; lema Nostra Catalunya, 23 id.; lema Dolça
Catalunya, 41 id.; lema Blanquerna, 14 íd.; lema Casa Nostra, 29
id. i lema Libertas Pides, 16 íd.

(1) Població de la vall de Greisivaudan, pros de Grenoble.
(2) Lancey, veïnat del municipi de Villard-Bonnot, que tenia 2,316 h. l'any 1906.
(3) Dins el curs de la Romanche, amb grans establiments electrometal • lúrgics i electro-

químics, que han pres un gran desenrotllament durant la guerra.
(4) En el departament dels Alts Alps, prop de Briançó, amb importants establiments me-

tal lúrgics.
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El Jurat qualificador, format pels competents senyors Miquel
Renom, fotògraf d'art. Palmír Grifió, President de l'Agrupació Fo-
togràfica de Catalunya í N. Agulló, President de la Secció de Fo-
tografia del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de
la Industria, trobà en el compliment del seu comés una tasca força
difícil, puix totes les colleccíons rivalitzaven en perfecció de tèc-
nica i tractament, acordant -se, però, per unanimitat concedir el
PREMI CATALUNYA a la collecció de 23 fotografies presentades
baix el lema Nostra Catalunya, de la qual resultà ésser autor en
Lluís G. Olivella, algunes de les quals es reprodueixen en aquest
número.

L'indiscutible èxit assolit en aquest primer concurs anyal que,
per als socis de la Secció de Fotografia, fou creat per la Junta Di-
rectiva, malgrat haver-se tingut d'anunciar molt entrat ja el passat
curs, ens estimulà a convocar per al present curs de 1924-1925, el
II Concurs de Fotografíes, el qual s'anuncià ja oportunament en el
passat mes de novembre, oferint el

II PREMI CATALUNYA

consistent en idéntica medalla d'or i esmalts, que, com la més hono-
rífica distinció, s'adjudicarà enguany en premí als treballs de tot el
curs, amb subjecció a les bases que a continuació es detallen.

No dubtem que, junt amb l'estímul de obtenir tan cobejada dis-
tinció, els nostres consocis tindran tot 1'interés per concórrer al
major nombre possible de visites i excursíons que s'aniran anunciant
oficialment durant el present curs, per tal de facilitar amb la seva
entussíasta collaboracíó, el completar í enriquir el corpus de docu-
ments gràfics de l'arxiu del CENTRE, per a qual fi ha sigut creada
aquesta fundació.

BASES

1. a El PREMI CATALUNYA té per objecte premiar la millor
collecció de fotografies obtingudes personalment pels socis del
C. E. de C. inscrits a la Secció de Fotografía, durant el present curs
de 1924-1925.

2• a Cada autor sols podrà presentar a concurs una sola collec-
ció de fotografies en nombre illimitat, però no inferior a vint-i-qua-
tre que forçosament deuran correspondre, quan menys, a dotze de
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les diferents excursions o visites organitzades i realitzades oficial-
ment per aquesta Secció de Fotografia, durant el present curs.

3. a Les fotografies podran ésser directes o ampliades, però sub-
jectades als formats únics de 13 x 15 o 13 x 18 cros., segons ho exi-
geixi el tipus del negatiu, tirades sobre paper bromur, i sense
enganxar a cartrolínes. Totes elles deuran portar escrits en llur
revers, amb la major exactitut, la data de l'excursió, el nom del lloc
fotografiat, í, com a dístíntíu, un lema que no excedeixi de dues pa-
raules í igual per a totes les fotografíes d'una mateixa collecció,
mantenint -se, per tant, completament anònimes quant a l'autor.

4•  El període d'admissió será improrrogable: dels dies 1 al 20
d'octubre del corrent any 1925. Totes les colleccions hauran d'ésser
entregades, lliures de despeses i acompanyades d'un plec tancat por-
tant sobre-escrit el mateix lema adoptat en les fotografíes, contenint
el nom, cognoms í adreça de l'autor, a la Consergeria del CENTRE
on es lliurarà el corresponent rebut.

5 •  El fall serà emès per Jurat format per tres persones no per-
tanyents a la Secció, de reconeguts coneixements en l'art fotogràfic,
els noms de les quals s'anunciaran oportunament, i la seva decisió,
així com la resolució dels cassos imprevistos en aquestes bases, se-
rá inapelable. Demés, es reservarà el dret de retirar o declarar
fora de concurs totes aquelles fotografies que, al seu juí, no s'ajus-
tin a les condicions establertes per les presents bases.

6. a L'exposició de totes les fotografies que a criteri del Jurat
entrin en concurs, s'efectuarà en el mes de novembre del corrent
any 1925, fent-se públic el fall del Jurat el mateix dia d'obertura de
l'exposició.

7a Les fotografíes premiades quedaran de propietat del CENTRE
que podrá fer-ne Pus que creguí convenient sense limitació de cap
mena, í les altres seran retornades a llurs respectius interessats mit-
jançant 1'entrega del corresponent rebut lliurat oportunament, durant
els quinze dies següents al de la clausura de l'exposició, transcorre-
guts els quals es consideraran cedides al CENTRE per a incorporar-les
als seus arxius í colleccíons, totes les que no hagin sigut retirades.

8a La Secció adoptarà les precaucions que cregui convenients
per a la millor protecció de les obres que es presentin a concurs, sí
bé declina tota responsabilitat pels accidents que involuntàriament
poden ocórrer.

RAFEL DEGOLLADA	 MANUEL COMELLA
PRESIDENT	 SECRErARI
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N'Eduard Brossa i Trullàs -

Eduard Brossa ha constituït una època en l'avenç de la
cartografia nostrada; í la vàlua de la seva personalitat
restà palesada l'any 1919 amb rnotíu de l'Exposició car-

togràfica catalana organitzada pel CENTRE EXCURSIONISTA DE CATA-
LUNYA. Fou un dels millors dibuixants topògrafs, dels més pulcres
que havem tingut a Catalunya; í no restarà pas oblidat en les ge-

neracions venideres. Han sigut escampats arreu els seus treballs
cartogràfics í la Història en servarà un just record.

Nasqué N'Eduard Brossa a Sabadell, el 13 d'Octubre de 1848;
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fill d'una família modesta es dedicà al treball, essent més tard díbuí-
xant gravador de la casa Henrích i C. a En 1889 entrà en relacions
amb el malaguanyat geòleg català el Dr. D. Jaume Almera, a quí
havia sigut confiada la tasca del Mapa geològic de la província de
Barcelona, per encàrrec de la Diputació provincial.

Ha sigut veritablement extraordinària la labor realitzada per
En Brossa, tenint en compte els migrats mitjans amb què ell compta-
va í el no tenir una preparació tècnica; perá els seus resultats són
d'una tal precisió, que ha sigut reconeguda per tots els topògrafs
que han seguit les seves petjades. El] surtía al camp, transportava
al paper el relleu del terreny, amb totes les indícacíons de les ma-
síes, corrents fluvials, carreteres, vies ferrades etc...; aprofitava
totes les dades topogràfiques existents; í basant-se en els punts
fonamentals donats per l'Institut Geogràfic i Estadístic feia l'emple-
nament total de la superfície mapada. Després personalment ho
transportava a la pedra, gravant-la a pols; i finalment ell dirigí el
tiratge d'estampació de totes les 5 fulles publicades pel Dr. Almera.

El 1914 en ésser-nos encomanada per la Diputació provincial la
contínuacíó d'aquest mapa, amb la collaboracíó llur fou preparada
una altre fulla, que ha restat inèdita, per haver-se acordat per la
Mancomunitat el fer-se un Mapa de tot Catalunya a una escala més
reduïda. Fou allavors, en 1921, quan la Junta de Ciències Naturals
l'acomiadà, sense tenir cap paraula respectuosa per l'home que
havia esmerçat tota la seva vida per fer conèixer gràficament la
nostra terra. Aquest fet perjudicà la seva salut, fins allavors vigo-
rosa; emmalaltí, agreujant -se cada jorn que passava.

Ell havia posat tota la seva confiança en el seu fill Joan, també
dibuixant topògraf í litògraf, peró, la disort féu que passés a
millor vida l'any abans.

Els coneixedors de les seves obres, pietosament, li ofrenen una
oració per tal que la seva vida eternal sigui d'un descans rublert de
glòria en recompensa ]'esforç realitzat durant la seva vida fatigosa
que finí en el 15 d'Octubre de 1924, als 76 anys d'edat.

A continuació donarem compte dels treballs cartogràfics publi-
cats per N'Eduard Brossa í els del seu fill Joan.

BROSSA (EDUARD). —Mapa de la provincia de Barcelona, con sus
vías de comunicación.—Barcelona, 1881.

ALMERA (DR. D. JAUME). —Mapa geológico y topográfico de la pro-
vincia de Barcelona. Contornos de la capital. — Escala
1:100,000, Barcelona, 1888.
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ALMERA (DR. D. JAUME) i BROSA (EDUARD). —Mapa geológico y
topográfico de la provincia de Barcelona.—Escala 1:40,000
(0,025 metres per quilòmetre); equídístància de les corbes de
nivell, 5 metres.

Fulla 1. a—Región primera o contornos de la capital.—
Edició 1. a 1891; 2. a 1900.

Fulla 2. a —Región segunda o del río Noya al mar.-1897.
Fulla 3. a—Región tercera o del río Foix y La Lla-

cuna.--1900.
Fulla 4. a—Región cuarta o del río Tordera. -1913 (reedi-

tada en català).
Fulla 5. a—Región quinta o del Montseny, Vallés y Lito-

ral.-1913 (reeditada en català).
FAURA I SANS (M.).—Mapa geològic i topogràfic de la provincia

de Barcelona.—Escala 1:40,000.
Fulla 6. a—Regió sisena o del Vallès i Sant Llorens del

Munt. —I en ella hi ha estampada la geologia, restant inèdita,
í dipositada en l'Arxiu del Servei del Mapa geològic de
Catalunya.

BROSSA (EDUARD).— Cataluña. Descripción geográfica de las
cuatro provincias catalanas.--Escala 50 Ks.=0,14 metres.
Barcelona, edicions de 1883, 1888 i 1892.

BROSSA (EDUARD).— Cataluña y país lindante de Aragón y Fran-
cia.— Escala 1:360,000 (50 Ks.=0,139 metres. Barcelona,
edicions, 1904, 1912 i 1920.

BROSSA (EDUARD). —Alt pla de Barcelona i Vallès inferior.—Escala
1:55,000.

OSONA (ARTHUR). —Guia itineraria del alt pla de Barcelona i del
Vallès. —Barcelona 1894, amb un mapa reduït de l'executat
per N'Eduard Brossa Alt Pla de Barcelona i Vallès inferior
a l'escala de 1:55,000 (18 mílímetres per quilòmetre).

BROSSA (EDUARD). —Carta topográfica de San Julián de Vilatorta
y sus alrededores o de entre Vich y Las Guillerías.—Escala
1:30,000, equidistància de les corbes de nivell 5 metres.—Bar-
celona, 1905.—El Dr. Almera no publicà amb aquest mapa la
geología.

BROSSA (EDUARD). —Mapa de carreteras para ciclistas y automó-
viles.

Fulla 1. a—De Barcelona, Gerona y Pirineos.—Escala
1:250,000. Barcelona, 1905.

Fulla 2•a_ Tarragona, sur de Lérida y país lindante, amb
els signes perillosos i quilometratge. —Barcelona, 1910.
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BROSSA (J.). —Regió del Montseny, a l'escala 1:150,000, en l'obra

d'En Vidal i Riba El Montseny. -1912.
De les fulles del Mapa geològic de la provincia de Barcelona

N'Eduard Brossa dedicà al CENTRE EXCURSIONISTA una sèrie d'orí-
ginals amb els relleus sombrejats que's guarden en la Biblioteca
d'aquella sorporació.

DR. M. FAURA I SANS

Itínerarís d'algunes excursions

fetes per socis del Centre (1)

EXCURSIÓ PELS ALPS FRANCESOS, EFECTUADA PELS SENYORS JOSEP

PONS, PERE ARCH I ESTANISLAU PELLICER

21 í 22 juny.— Barcelona, Lió, Aix-les-Baíns.
23 juny.— D'Aíx, en canot, pel llac del Bourget a l'Abadia

d'Hautecombe; en autocar, a les gorges de Síerroz, la Cham-
botte í Aíx.

24 juny.— D'Aix, en autocar, a Cusy, coll de Planpalaís, Mont
-Revard, Les Déserts, Chambery í Aíx.

25 juny. —D'Aix, en tren, a Moútíers; en autocar, a Pralog-
nan (1430 h.); a peu, al coll de La Vanoise (2.527 m.) í refugi Félix
Faure (18 h.).

26 juny. —Del refugi (2 h.) per les geleres de la Réchasse, de
l'Arcelín í de Chasseforét al Dome de Chasseforét (3.587 me-
tres) (11'30 h.), gelera de Genépy, vall de Chevrières í refugi Péclet-
Polset (2.490 m.) (19 h.).

27 juny. —Del refugi (8 h.) pel coll de Chavière (2.806 m.) a
Modane (16 h.) i, en tren, a Aix.

(1) En aquesta secció sols s'esmenten els itineraris que tenen interès per tractar-se de
regions poc visitades pels nostres consocis durant l'estiu de 1924.
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28 juny.—Aíx-les-Baíns, Chamoníx.
29 juny. —De Chamonix, en tren, a Le Fayet-Saint Gervais i

estació de la gelera de Bionnassay (14 h.); a peu, per la Tete
Rousse (3.167 m.) (16 h.) al refugí de l'Aíguille de Gaúter (3.817 me-
tres) (19 h.).

30 juny. —Del refugi (6 h.) pel Dome du Goúter (4.338 m.), refugi
Vallot al Mont-Blanc (4.810 m.) (12 h.); descens pel Grand Plateau
i Petit Plateau al refugi dels Grands Mulets (3.050 m.) (17 h.).

1 juliol —Del refugi (8 h.) per la Jonctíon i muntanya de la Cate
a Les Bossons (11 h.) i, en tren, a Chamoníx.

2 juliol.— Chamonix, Montenvers, Mer de Glace, Chamonix.
3 í 4 juliol.—Chamonix, Lió, Barcelona.

EXCURSIÓ PELS PIRENEUS, ALTES VALLS DE L'ARIÈGE I MASSÍS CALCARI,
EFECTUADA PEL SENYOR M:QUEL GONZÁLEZ I LLUBERA

18 juliol.—Ascensió al Puig Pedrós N. (2.831 m.) pel cercle de
Besínes.

19 juliol.—Ascensió a la Dent d'Orlu (2.220 m.) per Ax, Orgeix
í el coll de Paillères; nit a les Granges de Montmitjà.

20 juliol. --D'Ax a l'estany Fourcat per Auzat í Artiés; nit als
Orris de Petit Fourcat (2.350 m.).

21 juliol.—Ascensió al Píc de Malcaràs (2.850 m.) per la Oussa-
de, i descens a Auzat per Sulzen i Pla Nisardt.

22 juliol.—Lourdes, Luz, Gedre í Gaverníe, en autocar (1.350m.).
A migdia arriben els senyors Carbonell i Coll. A la tarda visita al
Cercle de Gaverníe í voltants

23 juliol.—De Gavernie al Refugi de Tuquerouye (2.667 m.). A la
tarda, ascensío al Gran Astazou (3.083 m.).

24 juliol. —De Touquerouye a Ordessa (1318 m.) pel coll, estany
i Cim del Montperdut (3.353 m.) í descens per Soaso. A la nit es
despedeixen els senyors Carbonell í Coll

25 juliol. —D'Ordessa a Gavernie per Salarons, El Gabíetou
(3.031 m.), El Taillon (3.143 m.), la bretxa de Roland í els Serradets.

26 juliol. —De Gaverníe a Heas per la Coumelíe, les Granges
d'Estaubé, el Cercle de Troumouse, el Píc de la Munia (3.159 m.),
ascensió per la xemeneia, la galera i el coll septentrionals. Es
díposítà una llibreta de la Secció d'Esports de Muntanya en aquest
magnífic pic. —De la Munia per la cresta de Tromouse, la Serra
Mouréne í el Pic Gerbats a la terrassa de la cascada de Troumouse
i a Heas.
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27 juliol.—De Heas a les Granges de la Bazerque de Campbíelh
per Aguilà, la Hourquette de Campbielh í el Pic de Camp-	 h

bielh (3.175 m.).
28 juliol.—De Campbíelh a Gédre, a cavall, í de Gédre a Lour-

des, en autocar.
NOTA: Del día 23 al 26, amb el guía Barthèlemy Junté, de

Gaverníe.

EXCURSIÓ ALS MASSISSOS DEL MONT-BLANC I DE L'OISANS, EFEC-

TUADA PELS SENYORS JOSEP PUNTAS, JOAN SELLARÉS, WIFRED VILA

I LLUIS ESTASEN

11 agost. —Des de l'estació de Bionnasay al refugí de l'Aiguille
du Gouter (3.817 m.).

12 agost.—Del refugi de l'Aigoulle al refugi Vallot (4.362 me-
tres) (tempestat).

13 agost.—Del Vallot pels Grands Mulets a Les Bossons.
15 agost. —De l'Argentière a 1'hotelleríe de Lognan.
16 agost. —Ascensió a l'agulla d'Argentière (3.902 m.) í descens

a l'Argentière.
17 í 18 agost. —Chamoníx, St. Jean Mauríenne La Grave, en

autocar.
19 agost.—La Grave al refugi de l'Alpe.
20 agost. —Del refugi a la bretxa del pic de Neíge Cordier,

havent desistit de l'ascensió pel mal temps, retornant a La Grave i
Grenoble.

EXCURSIÓ ALS PIRENEUS ARAGONESOS I FRANCESOS, EFECTUADA PEL

SENYOR JOSEP PORTA I SALA I ALTRES

16 juliol.— Barcelona, Lleyda, Graus.
17 juliol.—Graus, Benasc, La Renclusa (5'30 hores).
18 juliol.—Ascensió al pic d'Aneto í pel Coll Maleït a la Mala-

deta, baixant als Banys de Benasc (12 h.).
19 juliol.—Banys de Benasc, barranc í coll de Literola, cabana

del Cantal (4 h.).
20 juliol.—Ascensió al pic de Posets, retornant al Cantal (8 h.).
21 juliol.—Cabana del Cantal, port d'Oó, llac í refugi d'Espingo,

llac d'O6, Bagnères de Luchon (10 h.).
22 juliol.— Visita a Luchon.
23 juliol.—Luchon, Pau. —Visita a Pau.
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24 juliol.—Pau, Laruns, Eaux-Chaudes, en tren i auto. Eaux-
Chaudes, Gabas, cabana de Bíous-Artigues (3'30 h.).

25 juliol.—Ascensió al pic de Mídi d'Ossau, pel coll de Suzon,
baixant per la cabana de Sogue, coll de Pourtalet, Sallent del Gá-
llego (11'30 h.).

26 juliol.—Sallent, Sabiñánígo, Tardienta, Lleyda.
27 juliol.— Lleyda, Barcelona.
NOTA: Els horaris indícats no comprenen les parades.

EXCURSIÓ D'ANDORRA A LA VALL D'ARAN, PER LES PIQUES DELS ESTATS
I CESTERCANS, EFECTUADA PELS SENYORS J. SALTOR, S. TORRENT,

I LL. CREUS

18 juliol. —De Barcelona a Andorra per Alp-La Seu.
19 juliol. — Andorra, Engullasters, Andorra (1 matí), Ordi-

no (2 h.), La Massana ( 1 /, h.).
20 juliol. —La Massana, Arinsal (t/ h.), Ribera de Tristanya, coll

de Vallagua, Coma Pedrosa (2950 m.) (4 h.), portell de Madecourbe,
Cercle llunar d'Areu (3/, h.), Port de Bonet (1 h.); Orri de Port
de Rat.

21 juliol.—Orri de Port de Rat, Jaces de Subirá (1 '/, h.), Mont-
calm (3.050 m.) (4 h.), Pica dels Estats ('/ h.), Gelera del Port
d'Estax, on es feu nit (1 h.).

22 juliol.—Gelera del Port d'Estax a Auzat, estació de Taras-
con ("/, '/ h ); Port d'Estax a Bordes de Bohíl (4 h. camí molt difí-
cil í perillós), Tarescan (2 h.).—De Bohil al cercle de Cestar-
cans (4 h. camí molt difícil), cercle de Martelat i Costelada (5 '/, h.
per terrer molt dolent).

23 juliol.—Tarescan, Montgarrí (13 h.). Pot anar-se per Alòs o
bé augmentant la jornada per país també perillós i enredat pel
port de Salau.

24 juliol. —De Montgarrí al Tuc de Mauberme (4 h.) i de Mont
-garrí a Alòs (3 ' J., h.).

25 juliol.—D'Alòs a Esterri (3 h.) í d'Esterri a Tàrrega.
26 juliol. —De Tàrrega a Barcelona.
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Crònica

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 GENER DE 1925

CONFERÈNCIES I EXCURSIONS.- El dia 7, el senyor Ferran Agulló
i Vidal donà lectura d'una collecció de poesies inèdites del seu llibre
«PONENTINES» pròxim a publicar-se.

El día 15, el senyor Ignasi Soler í Escofet llegí també algunes
de les poesies que integren el seu llibre «CANÇÓ DEL POETA VIANANT»
que es proposa publicar.

Els dies 16, 23 i 30 el senyor Ricard Carreras í Valls donà una
sèrie de conferències sobre el tema «Impresions poètiques d'un
viatje al Senegal, Gàmbia, Guinea. Sudan i Mauritània; Navegant
els rius Mílo, Níger i Senegal», les quals foren illustrades amb
nombroses projeccions.

SECCIó D'ARQuITECTURA.— Aquesta Secció visità els tallers «Sa-
rrias» í la fundícíó «Escorsa», i el senyor Josep Puntas donà una
conferència tractant del «Ferre en la construcció ».

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA. —El dia 1 visitaren l'església romànica
de Sant Martí de Provençals; el dia 6 anaren al monestir de San-
tes Creus; el dia 11 feren una excursió a Capellades, Sant Joan de
Conilles i castell de Mediona; i el dia 18 realitzaren una petita
excursió per visitar l'ex-monestir de San Jeroni de la Murtra.

Començant la sèrie de sessions organitzades per aquesta Secció
a les tardes dels diumenges, el senyor Francesc Blasi projectà el
día 11 una nombrosa collecció de diapositives del Migdia de
França; el día 18 el senyor Josep Vilaseca í Morer presentà una
escollida collecció de projeccions d'un viatje per Itàlia; í el día
25 el doctor senyor F. Xavier Parés í Bartra donà a conèixer
una interessant collecció de fotografíes de Vichy (França) i els seus
contorns.
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SECCIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA. Durant els dies 1 al 6 una
nombrosa caravana de socis, entre ells les Srtes. Gabarró, Amat í
Sagué, feren una nova estada a Luchon í Superbagnères, amb
motiu de celebrar-s'hi les curses de skís i luges. •

A més efectuaren una excursió fins al Llac d'Oó.
Al passar per Toulouse, la Secció del "Club Alpín Français"

obsequià els excursionistes del Centre amb un xampany d'honor,
servit en el mateix restaurant de l'estació, í amb assistència, entre
altres, dels coneguts píreneístes MM. Píerre Soubíron, Jean Arlaud,
Dr. Castaíng, Maígnè, etc.

Els excursionistes retornaren, com sempre, molt satisfets de la
seva estada a les muntanyes franceses i de les atencions rebudes.

Els mateixos dies 4, 5 i 6 s'efectuaren també diverses excur-
sions al Cercle de Siscà (Altes Valls de l'Ariège), a Núria i LITI
de Ter.

I el día 18 es realitzaren excursions al cím del Pla de Pujals i al
Montserrat.

SECCIÓ DE GEOLOGIA I GEOGRAFIA. —El día 25 efectuà aquesta
Secció una excursió paleontològica a Manresa, en acordança amb
el Centre Excursionista «Montserrat », d'aquella ciutat, í conjunta-
ment amb la Societat de Ciències Naturals de Barcelona «Club
Muntanyenc ».

SECCIO D'ARQUEOLOGIA I HISTòRIA. —Els dies 7, 11 i 18 efectua-
ren diverses excursions, anant respectivament a Sant Bartomeu de
la Quadra, al Papiol í a Reixach.

Els dies 7 i 28, el president senyor Pelegrí Casades i Gra
-matxes continuà les seves exposicions gràfiques sobre les «Híspà-

nies ante-romanes ».
El día 14, el doctor senyor Josep Salvany projectà una collecció

de fotografies d'una excursió efectuada per la Secció a Solsona i
Cardona.

El día 21, el senyor Gabriel Roig projectà una interessant í
escollida collecció de diapositives referents a una excursió arqueo-
lógica a la Vall d'Aran.

I finalment, el dia 25, la Secció efectuà una visita a les obres de
restauració de l'antic casal dels Caçadors, cedit a l'Acadèmia de
Bones Lletres í a la Comissió de Monuments.

SECCIÓ D'ENGINYERIA.—EI día 11, els socis d'aquesta Secció
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visitaren l'estació receptora que la Companyia Nacional de Tele-
grafía sense Fils té installada al Camp de la Bota.

El día 23 feren una Excursió a Gelida per visitar el nou funicu-
lar i les fàbriques de paper i cartrolines «La Gelidense» i «Vídua
de W. Guarro».

I el día 27 feren una visita als tallers de «Publicaciones Gráfi-
cas» («El Día Gráfico» i «La Noche»).

Noves

EL SEPULCRE DE BELLPUIG. —La nova de que s'intentava vendre i
treure de la nostra terra el sepulcre de Ramon de Cardona, existent
a la parroquial església de Bellpuig, ens ocasionà forta inquie-
tud, majorment per tractar-se de l'obra cabdal de l'art del renaíxa-
ment existent a Catalunya, joia que tots coneixem í estimem com
es mereix.

Venturosament és l'Església qui posseeix aquest tresor artístíc,
1 el CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA reconeixent l'autoritat í dret
que li pertoquen, així com les altes qualitats d'íntellígència í pa-
triotisme, es dirigí a 1'Ilm. i Rvm. Dr. Don Valentí Comellas, Bisbe
de Solsona, pregant-li que en cap manera consentís, en quant li
pertoca, una expoliacíó.

El nostre prec ha merescut una resposta de tan alta autoritat
eclesiàstica, que porta al nostre ànim la tranquilitat, en assabentar

-nos que el sepulcre del Duc de Cardona, és vetllat per S. R. Ilma. í
que jamai en será permesa la venda ni trasllat, dient-nos textual-
ment: "No crec pas que semblant barbaritat es realitzí per ara;
però, si arribés a intentar-se, els mercaders de l'art eclesiàstic
i nacional trobaran sempre la barrera infranquejable d'aquest
humil Bisbe de Solsona, únic custodi de tan grandiós monument."

L'agraïment nostre, sí així procedeix, será intensament gran,
i el nom del Bisbe de Solsona quedará inscrit per sempre en el
llibre d'or dels protectors dels nostres monuments.

VISITA.—El dia 9 del passat mes de gener, visità el Centre una
nombrosa caravana de l'agrupacíó PLAY HAUSA, de Londres, els
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quals quedaren altament complaguts de les atencions que els foren
dispensades. Se'ls obsequià amb una sessió de projeccions í al-
guns exemplars de les nostres publícacíons.

EL DR. D. MARIÀ FAURA I SANS.—Ens és grat assabentar als nos-
tres consocis de la distinció otorgada al soci Rvd. Dr. D. Marià
Faura i Sans, en ésser elegit conceller de la SOCIETAT GEOGRÀFICA
D'ALEMANYA, domiciliada a Berlín. Felicitem al Dr. Faura per tan
honorífica distinció.

L'ESTUDI DE LA MASIA CATALANA.— Prosseguint els treballs per
portar a terme l'estudi de la Masía Catalana, es celebrà una reunió,
a la qual, a més del patrocinador de l'obra senyor Rafel Patxot
i Jubert, assistiren bon nombre dels valuosos elements nomenats
per contribuir a aquest estudi. Tots els reunits expressaren
el seu encertat criteri, i, finalment, es nomenà una comissió per-
manent composta del senyor President del Centre, i els senyors
Josep Danés i Torras, Josep M.' Batista i Roca i Lluís Bonet i Garí,
els quals, juntament amb el secretari general de l'oficina senyor
Alfred Bosch í Batlle, portaran la direcció de tots els treballs de
recerca, recull i classificació del material d'estudi.

Biblioteca
NOVES ADQUISICIONS

ARLAUD, J.-L'Entrainement Sportif a l'Alpinisme. Toulouse 1923.
MEMÒRIA sobre la preparació del Diccionari de Toponimia y Ono-

màstica Catalanes... Barcelona, 1922.

MARTORELL, J.—Interiors, Estructures auténtíques d'habitacions
del segle XIII al xiv.

SANTALO 1 PARVORELL, M. —Per l'Estudi de Catalunya. El Gironés.
Girona, 1923.

TRENS, M. —Les "Magestats Catalanes" y su filiación iconográfica.
Barcelona, 1923.

SERRA 1 VILARÓ, J. —El Vas Campaniforme a Catalunya i les Coves
Sepulcrals Eneolítiques. Solsona, 1923.
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GRIERA, A.—Atlas Linguistíc de Catalunya. —vol. I. Barcelona, 1923.

ROJAS, R. M. a . —Guia Alpina de Sierra Nevada. Granada, 1923.

SOLA, J.—Formació Geològica de l'Llbach. Barcelona, 1923.

FARINELLI, A.—Viajes por España y Portugal desde la Edad Media.
Madrid, 1920.

HAARDT, G. & AUDONIN-DUBREUIL, L.—La Première Traversée au
Sahara en Automobile. París, 1923.

BRUCE, C. G.—L'assaut du Mont Everest 1922. Chambery, 1922.

GARCÍA BELLIDO, J.—Una aventura en la Pedriza. Madrid, s. d.

BERNALDO DE QUIRÓS, C.—Alpinismo. Madrid, 1923.

ESMANDIA, S.—Guia Itineraria per a visitar les ínstalacions Hi-
droelèctriques... (original). 1923.

SANMARTIN I MONTFORT, D. —Els bells . indrets de Pireneu. Terras-
sa, 1922.

COLOMINAS, J. i GUDIOL RICART, J.—Sepulcres Megalítics de l'Ausetà-
nía. Barcelona, 1923.

SOLA, J. —Sant Salvador de les Espases. Terrassa, 1924.

ABADAL, R. i VALLS I TABERNER, F.— Textes de Dret Català. —I. Usat
-ges de Barcelona. Barcelona, 1913.

MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. —E1 Dret Català i la Codificació.
Barcelona, 1919.

MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. — Institucions de Dret Català. —Para-
fernals. Barcelona, 1921.

CECH, E. —En Express des Forets de Sumara aux Monts Tatra.
Prague, 1923.

CECH, E.—Par le Train de la Suisse Tchèque vers le Sud. Pra-
gue, 1923.

TCHECOSLOVAQUIE, LA.— Conferences faltes a I'Llnion FranÇaise.
Paris, 1921.

ART DECORATIF TCHECOSLOVAQUE, L'.—Prague, 1923.

PRAGUE, la Capital de la Republíque Tchecoslovaque. Prague, 1923.

CECH, E.--Chemins de. Fer de l'Etat Tchecoslovaque. Prague, 1923.

MISCEL'LANIA PRAT DE LA RIBA. —VOI. 1. Barcelona, 1923.
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Estació meteorològíca de Víella (Vall d'Aran)
RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES D'OCTUBRE DE 1924

TEMPERATURES A L'OMBRA	 I PRESSIONS BAROMÉTRIQUES

MITGES MENSUALS

	

	 MITGES MENSUALS
MÁXIMA ABSOLUTA MINIMA ABSOLUTA A 0"1 A LA GRAVETAT NORMAL

1	 en 24 hores	 en 24 hores

8°35	 14°56

Osc1l'lació ex-
trema men-
sual .	 . 26°

Varíacíó mà-
xima diurna
(dia 21) .	 . 19°

23 (dia 13)	 —3° (dia 24)

MITGES MENSUALS

18°69	 5°03

8 matí 4 taraa

682.66 mm. 681.6 mm.

A ()5 1 AL NIVELL DE LA MAR

766.35 mm.	 I 763.3 mm.

Màxima (dia 31).... 771.7 mm.
Mínima (dia 251 ... 7559
Oscil-lació extrema .	 15.8	 >

DIRECCIÓ 8 mati 4 tarda VELOCITAT EN 24 HORES

'alma .	 .	 . 2 1
N .	 .	 .	 . 6 9 Mitja mensual diária . 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 225.822 k.
NE 6 9 Màxima absoluta (día 8)	 .	 .	 .	 .	 .	 441 900 k.

SE	 .	 .	 . 1 1 Recorregut total durant el mes	 .	 .	 .	 7,000.500 k.
S.	 .	 .	 .	 .	 . 2 2
SW .	 .	 .	 . 6 2
W.	 .	 .	 .	 . 5 3
NW .	 .	 . 3 4

ESTAT DEL CEL

DIES 8 matí 4 tarda  DIES DE NÚVOLS  NUVOLOSITAT

CLA SS— 8m. 4 t.  MITGES M ENSUA LS

Serens 13 8 Pluja	 .	 .	 .	 .	 8'
Boira .	 .	 .	 .	 6 Cirrus 4 8 8 mati 4 tarda

Nuvolosos . 7 16 Rosada	 .	 .	 .	 3 Nimbus . — 4
Gebre .	 .	 .	 .	 3 Stratus — — 4.45 4,96

Coberts 11 7 Glaçada	 .	 .	 .	 2 Cúmulus. 2 4
Neu .	.	 .	 .	 .	 1

Moviments sicmics: Dia 7, a les 4, un terratrèmol del gran 111, que durà 3"; dia 9, a les 24 ho-
res un terratrèmol del grau II, que durà 2"; i el dia 26 un terratrèmol del grau
II a les 2 h. 25 m. que durà 2", aquest sentit a Víella i Luchon.

Les anotacions diàries han estat preses pel G.° Josep i revisades pel DR. M. FAURA t SANS.
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Estació meteorològica de Víe11a (Vall d'Aran)

RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE NOVEMBRE DE 1924

TEMPERATURES A L' OMBRA	 PRESSIONS BAROMÉTRIQUES

MITGES MENSUALS MITGES MENSUALS
MÁXIMA ABSOLUTA MÍNIMA ABSOLUTA A 0°1 A LA GRAVETAT NORMAL

en 24 hores en 24 Hores 
8 matí 4 tarda

8 mati 4 tarda

5°13 905 25°5 (dia 2) —8° (dia 19) 682.06 mm. 687.4 mm.

-- A 001 AL NIVELL DE LA MAR
lació exOS Ci1-	 ex-

tretna	 men-
sual..	 33°5

MITGES MENSUALS 766.7 mm.	 I 	 763.89 mm.

Variació màxi-	 - --- - Màxima (dia 21) ... 778.5 mm.
ma diurna Minima (dia 26).... 750.0	 °
(dia 1).	 .	 .	 18° 13°1 2°1 Oscil•lació extrema. 28.5	 o

HUMITAT RE LATIVA PLUVIOMETRIA

MITGES MENSUAr.S	 18 matí 4 tarda Total d'aigua caiguda al mes	 .	 .	 .	 55.7	 mm.
Dia de major caiguda	 (dia 28).	 .	 .	 16.9
Intensitat per dia de pluja i neu	 .	 .	 3.97

Termòmetre sec.	 . 5'13 9°5 Total d'espessor de neu al mes	 .	 .	 —	 mt.
Termónie1re moll 4"03 7°28 Dia de major espessor (dia 	 )	 —	 11

Humitat (percentatge)	 . 82.5 71.3 Vent dominant	 els	 dies	 de	 pluja
Dies de saturació .	 . 8 2 i nevades	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 N.

VENT

DIRECCIÓ 8 niat) I 	 4 tarda VELOCITAT EN 24 HORES

Calma	 .	 . 10 3
N .	 .	 .	 . 3 9 Mitja mensual diària	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 195.660 k.
NE..'	 .	 .	 . 4

1
3

— Màxima absoluta (dia 27) .	 .	 .	 .	 .	 656.100 k.

SE..	 .	 . 2 3 Recorregut total durant el mes.	 .	 .	 5.869.800 k.
S.	 .	 .	 . 1 2
SW..	 . 5 5
W.	 .	 .	 . 3 3
NW .	 .	 .	 .	 .. 1 2

ESTAT DEL CEL

DIES 18 matí 4 tarda; DIES DE NIIIVOL.S NUVOLOSITAT

Pluja	 .	 .	 .	 .	 14 CLASSE 8 m. 4 t. MITGES MENSU ALS

Serens 7 7 Boira	 .	 .	 .	 .	 1
Rosada.	 .	 .	 .	 2 Cirrus .	 . 6 6 8 matí ' 4 tarda -

Nuvolosos . 9 11 Gebre	 .	 8, Nimbus	 . 2 3
Glaçada total	 1j Stratus	 . — — 6.26 6.2

Coberts . 11 12 Glaçada, 8 m.	 5 Cúmulus . 1 2
Neu.	 .	 .	 .	 .	 3I

NOTA.—Terratrèmol el dia 13, a les 17 h.; durà 1', corresponent al grau II, i fou sentit per
poques persones.

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