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Butlletí
Excursionista de Catalunya

Assaig de Geografía
Humana de la Muntanya

L'HABITAT A MUNTANYA: LA CASA

L'HABITACIÓ FIXA

M
És delicada, potser encara, que la qüestió dels agrupa -

ments rurals, és l'estudi geogràfic de la casa, car els
factors que hi influeixen són més variats.

¿Quins són en conjunt, els elements que poden influir, a tot
arreu, en les formes, en l'emplaçament í en la dístríbucíó d'una
casa? Tinguem en compte, abans de tot, que una casa és un abric
contra les eventualítats i les rigors del clima, per la qual cosa
haurà d'estar en relació amb els fenòmens climàtics. La casa ha
d'ésser, demés, una protecció contra els anímals í contra els homes,
i, per tant, la seva construcció es ressentirà de l'estat de seguretat
del Lloc. La casa, també, ha de poder recollir, guardar í preservar
els productes del treball, i així haurà d'ésser conformada per les
ocupacions dels llurs habitants, sobretot, sí aquests viuen del treball
de la terra. Pel bastiment de la casa cal tenir compte de les facili-
tats de construcció, í, particularment, de la naturalesa dels mate-
rials a emprar. 1, en fí, altres influències hi ha que hom sospita,
sense explicar-se-les, i fins sense poder definir-les: costums fills
del passat, qui sap sí originats per pràctiques religioses, però que
en resum constitueixen elements històrics i etnogràfics.

Assagem de fer, a muntanya, la distribució d'aquests factors
diversos.
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Influència climàtica.—Aquest element natural juga un paper
de conjunt considerable. És ell el qui diferencia netament les
cases de muntanyes tropicals de les cases de muntanyes tem-
perades.

En les altituds dels tròpics, la característica és la absència del
fred. Per tant, no és pas contra el fred que l'habitació ha de pro-
tegir l'home, sinó més aviat contra la pluja í la humitat del terreny,
sense comptar-hi el perill dels animals.

Per això la casa será lleugera, amb pati interior descobert,
però la teulada será mantinguda amb cura í construïda amb bona
pendent. Res de finestres: la llum és massa forta í la porta aclara
a bastament. D'altra banda, la gent fa vida a ple aíre. El bambú
es basta quasi sol per totes les necessitats de la construcció, amb
el roten (1) per les unions.

Pel contrari, a les muntanyes temperades el fred í la neu són els
principals enemics, per això els murs són espessos í molt sovint
mig enterrats al flanc de la muntanya, í si la neu hi cau abundosa,
el teulat és molt inclinat per por d'aixafament. Per un costat, doncs,
la casa lleugera de bambú, molt sovint aèria, sobre estaques, dels
muntanyencs de l'Indo-Xina í, per l'altre la casa pesada í baixa de
l'alta Maurienne, com una nena de cova encastada dins la mun-
tanya.

I, entre els dos tipus, el terrat mediterrani.

Necessitats de defensa.—El muntanyenc, un cop s'ha posat
en regla amb el clíma, té encara forces enemics, dels quals ha de
protegir la seva família i els seus béns.

A les muntanyes tropicals, el perill que és més de témer, és
la bèstia feréstega i, també, els animals verinosos: serps, escor-
pins, etc.

Per això l'home tracta d'isolar la seva casa del sòl. D'aquí ve
que un gran nombre d'habítacíons siguin construïdes sobre esta-
ques, les quals poden variar de 1,50 a 5 metres d'alçada.

Sota el trespol de fusta de la casa, té installades dependèn-
cies pel bestiar, per altres menesters. Pot ésser, també, que en
aquest costum hí hagi el desig de sostreure's a la humitat del
terreny.

A la nostra terra, la influència climàtica sobre les cases es manifesta
vers les terres altes i fredes per l'empetitiment de les habitacions, la qual

(1) Canyes o joncs, que fets a tires serveixen per lligar
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cosa tendeix a reduir la casa, per l'enterrament de la planta baixa en el
vessant on està edificada i per la disminució de les obertures en nombre í
mida. Demés, generalment, en els baixos hi ha els estables del bestiar,
cosa que no s'estila en les masies de la terra baixa.

Com es veu, aquestes particularitats tenen la seva raó d'ésser en el
manteniment de la calor dins la casa, i en evitar que hí entri el fred.

Les parets rarament són arrebossades, í mostren la pedra nua.
Aquestes es pot dir que són les característiques originades pel clima de

les terres de 1.000 m. per amunt.
Més aval], de vegades fins als 500 ni., les cases mantenen les mateixes

particularitats, però engrandeixen les finestres i les augmenten, mostrant,
com per coqueteria, una franja blanca al voltant de les obertures, sobre el
mur terrós, la qual denuncia l'emblanquinament del l'interior, lleu mostra
de politesa, de la qual careixen les cases de l'alta muntanya.

A les muntanyes de clima cru, on la casa s'ha de clavar en la
terra, la defensa ha pres altres formes. Al Caucas, quan el vilatge
tot sencer no és pas un aul fortificat, la casa s'augmenta d'una
torre: és el cas del país dels Tonches, al Sud -oest del Daghestan i a
la regló de Svanetre (1). Els vilatges hí són eriçats de torres: hom
en compta setanta en el poblet de Mestía (2). Aquestes torres són
altes i quadrades: 20 a 30 m. d'alçada per 3 6 4 d'amplada. Els
murs tenen 1 m. de gruix í són emmarletats. La porta d'entrada es
troba a una certa alçada, í s'hi enfilen per una mena de perxa de
fusta. La cabana que serveix d'habitació ordinària és adossada a
la torre, í és bastida amb pedra, morter í lloses d'esquí.st. Torres
semblants, construïdes amb terra, es troben a les muntanyes de
]'Iran, i a Catalunya també n'hi ha.

Aquestes darreres paraules són també de l'autor que pogué veure algu-
nes de les torres de defensa que encara sembla que facin guàrdia en masies
de les terres baixes (le Catalunya. Excepcionalment se'n troben a mun-
tanya. Es veu alguna que altra casa amb restes de fortificació, i quasi ge-
neralment són antigues cases senyorials, com el casal de Brasteté, a
Ünyà (Aran), del segle xvi amb les seves torres de guaita; prop de Caste-
llar de n'Huc, Can Torra, amb restes d'un torreó; a Viladrau, Can Sala,
amb una altra torre; la Torra, de la Vall de Bianya, masía que conserva en
un angle una torre de quatre estatges, etc.

Influència de l'explotació agrícola. Més poderosa encara, o
més general, en tot cas, perquè el seu domini es fa sentir en tots
els tipus de muntanya, és la influència del treball de l'home.
I essent el comerç i la indústria estats excepcionals a muntanya,
l'agricultura i la ramadería són les qui exerceixen la seva acció

(1) Regió muntanyosa en el vessant meridional del Caucas.
(2) Població del Caucas, al peu del coll del seu nom, el qual es troba a 3.571 metres

d'alçada.
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sobre les formes í la disposició de la casa. Són l'una i l'altra les
que donen a la casa muntanyenca formes tan variades.

Una característica general que cal assenyalar tot seguit, és que
la producció purament agrícola no necessita tant de lloc per ésser
emmagatzemada, com es necessita per la cría de bestiar, junt amb
els farratges que són necessaris. Per això les cases dels munta-
nyencs ramaders són més vastes i és freqüent que síguín desdobla-
des, tenint, a voltes, tres o quatre edificis. En els Alps hí ha una
notable diferència entre les cases de les valls d'agricultura rica,
dedicades al conreu de la vinya, del tabac, del blat, de la bleda-
rave, etc., í la casa dels vessants superiors, a 1.000 m. sobre la
vall, on el bestiar í el fenc són la principal preocupació de la gent.

En les muntanyes de la Indo-Xina car remarcar la diferència
que hí ha entre les cabanes netament rudímentàries dels pobles de
la selva, els quals viuen de la recollida (cuillette) dels fruits semi-
silvestres, í les cases enfilades sobre estaques dels criadors de bes-
tiar, les quals són més amples i complexes.

La diferència entre aquestes dues ocupacions muntanyenques es
fa més visible quan s'estudia la cría del bestiar a les muntanyes
fredes, en les quals com que l'hivern dura molt, í per tant, és neces-
sari emmagatzemar grans quantitats de farratge, això fa augmentar
les dímensions de la casa o el nombre de les seves dependències
foranes. I encara, díns aquestes particularitats que origina la
ramaderia, poden observar-se diferències motivades per la mena
de bestiar. En els Alps del Sud, consagrats a la cria del moltó,
les dimensions són menys vastes que en els del Nord on domina el
bestiar gros.

Demés, les influències de les ocupacions agrícoles poden orígi-
nar altres aspectes en la forma de les cases. Així, en moltes mun-
tanyes de les regions mediterrànies i del pròxim Orient, en l'ínte-
ríor dels vilatges atapeïts, les cases tenen terrats plans per batre-hí
el blat; en els poblets que viuen de la collíta de certs fruits, cal
arranjar -hí assecadors, situats a la part superior, la qual cosa és
freqüent en els vílatges dels Alps marítinis i hom les retroba en el
vílatge de muntanya de l'Asía occidental.

Hom pot dir que a Catalunya no tenim encontrades muntanyenques
netament agrícoles. Ho dificulta la manca d'amples valls—fem excepció
de la Cerdanya i de la Conca de Tremp —o de bones terrasses en les terres
mitges i l'escassetat de bens mitjans de transport per extreure els produc-
tes. Per aixó la característica general de la nostra casa de pagès mun-
tanyenca és la d'ésser influïda per la ramaderia.
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Tenim dos tipus de cases mutanyenques: la casa d'antiga tradició fami-
liar, cap d'una gran hisenda, la casa pairal, ampla i magestuosa, í la casa
del pirar o del fadriestern, anés molesta i reduïda. Però totes dues, dins
llurs proporcions, presenten la conformació pròpia de les necessitats de la
cria del bestiar.

Dues són les menes de bestiar que generalment tenim a muntanya: boví
i oví. Aquest que, com ja hem vist, hiverneja al pla, amb uns corrals per
les estades estacionals en té prou. En canvi, el bestiar gros (en certs in-
drets hi ha alguns caps de bestiar cavallar i mular), el qual ha de passar
l'hivern a l'estable, necessita provisió de palla o de farratge, la cual cosa
oblíg i a que els estables hagin d'ésser millor protegits, i, demés, requereix
grans locals per l'amagatzament de l'herba o de la palla: les pallisses.

El bestiar gros que, per regla general, hiverneja en la mateixa casa, a
tot arreu té els estables en els baixos de l'edifici habitat, per millor ésser
protegits contra el fred i per estar més a la mà de l'home a l'hivern. Em-
però les ovelles, en moltes de les masies muntanyenques que a l'hivern les
envien al pla, tenen el corral en edifícís auxiliars lleugers que voregen la
casa o a la part baixa de la pallissa.

En les cases situades entre els 500 i 1.000 m. la palla és guardada a
l'aire lliure, en apilaments més o menys cónics, al voltant d'un pal. Fins a
Ribes i a Olot hem trobat aquest tipus de paller típic. Però a més alçada
la palla és aixoplugada en pallisses.

Antigues masies o petites cases de pagès tenen encara la pallissa dins
el cos de la casa, peró el perill de foc va fent que s'aixequin isolades.

El major volum a muntanya no el dóna pas la palla, sinó l'herba: el
fenc arreu, i el fajol a la comarca d'Olot.

Les pallisses, generalment, prenen la forma externa de les cases amb
baixos i un pis, tenint la façana dividida en dos estatges: el de baix, for-
mant una obertura més o menys tancada per una porta que dóna entrada
al corral, í el de dalt presenta una gran obertura rectangular, que és la
boca del dipòsit de la palla o de l'herba.

Entre els 500 í 1.00J m. d'altitud, es dóna el cas que les pallisses tinguin
una arquitectura especial, amb els murs dels costats molt oberts i formant
una gran porxada on poden entrar els carros ben carregats. Recordem
haver-les vistes pels vessants de l'un i de l'altre cantó de la Serra de la
Magdalena.

Hem dit abans que la cria del bestiar influeix més que el conreu de
la terra en la forma i disposició de la nostra casa muntanyenca; no obstant,
la influència agrícola es manifesta sobretot en la part muntanyosa de les
terres mitges, amb les golfes obertes, que constitueixen un segon pis de la
casa, en les quals h.um posa a secar els productes que la pluvíositat í nebu-
lositat no deixarien enllestir tan de pressa. Pel baix Bergadà i de la Plana
de Vich a Olot, les golfes solen tenir la forma arcada, mentre que més
amunt, a voltes és un senzill cobzrt sota teulada.

El que hem dit, però, no és pas tot encara, í lluny n'estem, car
la influència de l'ambient sobre l'habitació de l'home a muntanya
produeix manifestacions estructurals molt diverses. De primer
antuvi, la influència dels materials de construcció resta poderosa,
i, més enllà, on, essent difícils les comunicacions, l'home troba difi-

cultats per procurar-se a fora allò que manca en el lloc.
Per exemple: hi ha la qüestió de l'abundància o de l'escassetat
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de fusta. És innegable que a les muntanyes tropicals l'abundància
d'arbrat permet d'evitar que s'hagi de bastir amb pedra. Als Alps
del Nord la fusta és abundant, però hom veu bastant bé com el seu
ús disminueix en les construccions a mesura que es va cap al Sud.

En els Prealps del Nord la casa té un senzill basament de pedra
de poca alçada, í, en canvi, la resta de l'edifici és una vasta cons-
trucció de fusta amb balcons múltiples. En el massís de Belle-
donne (1), encara domina la fusta; n'hi ha menys, però, a la Mau-
ríenne; ha desaparegut en gran part al Bríançonés, í al Sud ja tota
la casa és de pedra amb els seus balcons rudimentaris.

Aquest contrast en els materials de les construccions és remar-
cable entre l'alt Queyràs í l'alt Ubaye (2): les dues encontrades són
contígües í tenen el mateix gènere de vida, però com que la pri-
mera té boscos, domina la fusta en les cases, í com que la segona
és desemboscada, els seus edifícís són de pedra.

A les muntanyes mediterrànies les cases són també de pedra.

La casa de fusta no creiem que existeixi a Catalunya. La influència
forestal es manifesta només en els trespols, formats sencillament d'un em

-postissat, que hom comença ja a trobar a les terres mitges, en els embans
(en regions muntanyenques emboscades o que fa poc temps que ho eren) pels
volts de Camprodon i a la Vall de Bohí, en les llindes de les portes i en les
baranes de fusta en balcons i galeries, les quals barines comencen ja a
Olot (430 m.), Rupit (750 m.), ruit (900 m.), Ripoil (631 m.), Gom-
breny (900 m.), Borredà (886 m.), Isona (675 m.) i arriben fins als últims
pobles de la muntanya, sí bé escassegen a la Vall d'Aran.

La nostra .casa muntanyenca és de pedra, de la pedra que es troba en
l'indret on s'aixeca. A Barruera, les cases són fetes amb llambordes de
granit; a Capdella, amb llenques de pissarra; a Gòsol, amb blocs de calíssa;
a I'alt planell de Calaf estan bastides amb petits carreus arrencats directa-
ment de les capes calisses margoses; a Rupit els murs són vermellencs per
l'arenisca roja; prop de les riberes són els còdols del rierenc el que hom
utilitza, etc.

No obstant, fins a les terres mitges puge encara les cases de tàpia
amb basament de pedra: aíxí a Isona, probablement per influència del pla
d'Urgell, i en els vessants del Ter, per influència de la plana de Ví.ch.

Hom observa la mateíxa varietat en les teulades.
N'hi ha de lleugeres í de pesades. Aquelles poden ésser de fusta

cobertes de essendoles o bardeaux (3), ne palla i fins de teules. La

(1) Massis muntanyós que és un allargament del Mont Blanc, del qual té la mateixa
formació geològica, i que forma la vorera esquerra del Grafsivaudan.

(2) Vall formada pel riu del mateix nom, afluent del Durance, en els Alps francesos
del Sud.

(3) Petites plaques de fusta que esglaonant -se les unes sobre les altres, cobreixen les
teulades. També s'anomenen així unes dales, a les quals s'han fet dues o tres canals i su-
perposades de manera que tapin les (unieres, formen la coberta.
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seva lleugeresa permet d'aixecar -les i donar-les fàcilment la forma
de dos vessants, engrandint així la casa per l'alçada sense que els
murs hagin d'ésser massa alts. I, al contrari, quan és forçós de
cobrir les teulades amb materials pesats, com la llosa o la pissarra,
pel pes d'aquesta la inclinació ha d'ésser menor i la coberta ha
d'ésser baixa.

La forma general de la teulada de la casa catalana és de dos vessants
oberta sobre la façana. Solament a l'alt Llussanès i en els vessants del
massis dels Ports de Tortosa hem trobat els vessants oberts sobre els
costats laterals, i és el gènere de coberta que domina en les terres baixes
més properes a ]'Ebre. El casos isolats que hem observat en el Llussanès
alt, que són una excepció dins la tònica general de la Catalunya vella, po-
drien ésser deguts a una conveniència d'orientació i de poder enfonsar més
gran part dels baixos de la casa en el coster de la muntanya.

Quant als materials emprats en la coberta, dominen absolutament: en
primer terme, la teula, i en segon lloc, la pissarra. Aquesta ocupa una reco

-nada pirenenca, de forma quasi triangular, entre la frontera francesa i la
d'Osca, que vénen a formar un angle agut í una ratlla quasi recta que tanca
el polígon, la .qual un xic més amunt de Pont de Suert se'n va a tocar a
Llívia. Aquesta és una àrea de fortes nevades i el terreny ofereix, en
canvi, les pissarres primàries que tant bè van per aquesta mena de precipi-
tacíons. Fora d'aquesta zona resta Queralps amb cobertes de la mateixa
classe.

No obstant, aquesta clapa es va reduint, a causa de la penetració de les
vies de tràfec í, per tant, de la facilitat pel transport de la teula. Així s'ha
format al marge d'aquesta zona una renglera de pobles, en estat de transi-
ció, en els quals es troben es dos tipus de teulades.

Com que la coberta de teules és lleugera i els vents que bufen en aques-
tes encontrades són forts, hom la subjecta posant grosses pedres a tot el
voltant de la teulada, o bé clavant -la amb claus.

Les teulades a quatre vessants no es troben a muntanya, com tampoc es
troben les cobertes de tres teulades amb la central a dos aiguavessos i més
alta que les laterals; i aquestes no es troben perquè la neu gelada calguda
sobre la superior podria relliscar, fins a caure a les inferiors í trencar les
teules

El terrat mediterrani —que altr rment considerem exòtic a la nostra
terra i sí s'ha estés a les ciutats de vora la mar és per raons econòmiques
—no entra per res en la nostra muntanya (1).

Com a romanalles del passat podem citar altres menes de cobertes: la
coberta de llosa, la coberta de fusta i la coberta de palla.

Les cobertes de llosa resten encara en algunes casones pels volts de la
Pobla de Sequr í en la coberta d'algunes esglésies: Sant Joan de Cornu-
della i Sant Vicens de Rus (Castellar de n'Huc) i a l'església vella de Coll
de Nargó.

Les cobertes de fusta— costers o teulers– les hem trobades a l'alt Ber-
gadà, des de Peguera als vessants del Torrent de la Font del Pi, encon-
trada que constitueix una de les escasses regions forestals que ens queden.
Estan formades per una sèrie de llates de fusta buidades en forma de teula
i col-locades de la mateixa manera que aquesta. En el poble de Serret,

(1) Notes sobre l'assaig de mapa de terrats, teulades i cobertes de pissarra de Cata-
lunya (amb una carta), M. Assumpció PASCUAL, Butlletí dels Mestres, any 1, n.° 5.
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vílatge del Ribagorça, les cobertes de quasi totes les cases són també
d'aquesta mena.

I les cobertes de palla només sabem que subsisteixin a algunes cases de
l'Aran: a Canejan, Tredòs i Bordius. En Juli Soler, en el llibre esmen-
tat, diu:

-Llurs teulades — referint-se a les cases de la Vall,—totes de forts
vessants, antigament eren cobertes amb feixos de palla llarga de sègol,
lligats uns amb els altres a les encavallades í constituint un sostre im-
permeable, puix que amb el ras s'anava cobrint la palla per una crosta es-
pecial que li donava aquella qualítat. Demés, eren ben calents a l'hivern i
econòmiques al mateix temps; però tenien l'inconvenient de llur poca dura-
da i el gran perill en cas de foc. Avui, gairebé acaben de desaparèixer
aquesta classe de teulades, essent substituïdes per enllosats de llicorella.»

Pel que fa referència a la pendent deis vessants, cal dir que les cober-
tes de pissarra tenen major inclinació que les de teula, éssent molt forta la
d'aquelles a la Vall d'Aran.

La presència de la pedra de guix o de calç o de l'argila plàstica,
caracteritza també la casa amb trets particulars.

Característiques d'origen desconegut.—Però, aquests factors no
basten a explicar totes les formes de les cases, fins í tot comptant
amb la combinació d'unes variants amb les altres. Hi ha diferèn-
cies que ní el clima, ni la manera de viure, ni els materials, ni el
medi humà, arriben a explicar-nos-les. Així, trobem en els Alps
francesos, amb molta abundor —í a bon segur que hi existeixen
des de fa molt temps,—varis tipus de cases. Seguint la nomencla-
tura del Prof. Demangeon (1), direm que hi ha tipus de casa d'al-
çada,—casa en la qual els baixos són pel bestiar: la gent víu al
primer pis;— n'hi ha de tipus elemental—en el qual homes í bèsties
viuen a peu pla sota una mateixa teulada, í fins de tipus rudimen-
tari—on persones i animals cohabiten en la mateixa peça, sobre-
tot a l'hivern. Amb aquesta prova, tenim, doncs, que ní la riquesa
ni la prosperitat ní l'ambient físic són causa d'aquestes diferències,
puix es tracta de la mateixa porció dels Alps.

Però encara podem cenyir-ho més per mostrar com estem man-
cats de raonaments per aquestes varietats. A Trieves, país d'agri-
cultura rica, domina la casa elemental, com diu Demangeon, mentre
que al Graísivaudan, no menys ric, abunda més l'habitació d'alçada;
í, així mateix, a la Maurienrte, les habitacions són elementals, í a
la Tarentaise, tornen a ésser d'alçada.

(1) A. Demageon, ha tractat la qüestió deis tipus de cases en un article aparegut als
Anuales de Géographie (xxtx-1920, pàgs. 352-375), Titulat L'habitation rurale en France: essat
de classitication des principaux types». El Prof. Demangeon, de la Sorbona, és un dels cap-
davanters meritíssíms de la Geografia humana.
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La muntanya catalana no és pas una terra rica: al contrari, i sobretot
l'alta muntanya, és una terra dura on els homes per mantenir-s'hi han de
viure ami) una gran sobrietat. Però, no obstant i aixó, el tipus de casa
rudimentària de qué ens parla el Prof. Blanchard, no l'hem trobat fins ara
dins l'habitació permanent. La nostra casa muntanyenca, generalment, és
del tipus d'alçada: els baixis pel bestiar i el pis per les persones.

Però el predomini del tipus d'alçada s'atura a l'Aran, on, comunament,
el bestiar viu en un edifici a part, i la casa, de baixos i un pis, amb golfes,
es reparteix així, segons En Juli Soler:

,En la part destinada a la família es poden veure en la seva planta
baixa bones cuines, amb llar í forn de pa, i en ]'únic pis, sostingut per
solers de fusta, hi ha les estances, distribuïdes per embans de fusta,
arrebossats de guix.'

És, doncs, l'habitació desdoblada.
Quasi a la ratlla de les terres mitges (500-600 m.) es troba ja la gran

casa que recorda 1'esbaijosa masia del pla.
En Josep Danés, descriu així aquest tipus de masia (1).
«...Abans d'entrar a la casa, quan ja de lluny es dibuixa aquesta, acom-

panyada de l'elegant xiprer, veiem l'ombrívol llac on canta la font nit i
dia. A mesura que ens apropem, ens fem càrrec d'una complicitat de peti-
tes construccions, quadres i corrals, corts de porcs, cabanyes, pallisses,
galliners, que, posats al volt de l'era, la qual dóna a una de les façanes de
la masia, vénen a fer com un recinte amurallat moltes vegades i al qua] es
penetra per un portal protegit per un aixopluc...

»,..Prop de la porta hí ha un pedrís, o banc de pedra, per prendre el sol
o la fresca, segons les estacions; com també hi ha, a voltes, tres o quatre
esgraons per pujar còmodament a un pedrís, des d'on, amb facilitat, les
dones munten o baixen de les cavalleries ensellades.

»Aspecte interior: Entrant per la planta baixa es troba un veslíhui
voltat deis estables o corts deis bous, la quadra del cavall í altres depen-
dències, com magatzems, dipòsits i cellers. En alguna masia encara hí ha
cups per al vi, però molt escassament: una senzilla escala per pujar al
pis, desemboca prop de la sala... En totes les masies és aquesta sala lloc
de relació de les principals dependències, entre elles i amb l'exterior, a la
vegada que serveix pels grans esdeveniments, per les festes de família. El
sostre del pis superior és de fusta i serveix, en general. per penjar hi les
panotxes de blat de moro mentre s'assequen Les sales de convit, invaria-
blement, donen per dues portes-balcons a les galeries... Als costats de la
sala sol haver-hi les cambres o sales de dormir, tenint la cuina en la part
oposada o les galeries... La cuina —en molts casos —és lateral a la sala de
convit. Les cuines presenten la doble utilitat de servir p er coure i per men-
jar; en elles es desenrotlla principalment la vida de les famílies durant els
dies rúfols, i tot l'any durant les nits en qué queda il luminada per la fogar-
na de la llar i alguna llumanera transportable. El forn per coure el pa és,
en general, a la cuina, o molt prop d'ella.

'...En el pis superior, al qual es puja per una modesta escala, posada a
voltes dins la sala de convit. o en tot cas molt prop d'ella, hi ha també una
grin s da que comunica amb les galeries, amb cambres pels mossos i altre
servei, graners i dipòsits per als fruits Serveix aquest pis per fer la doble
coberta al pis principal, indispensable en el nostre país.'

(1) Notes referents a les masies de les Valls de Bianva, Castellar de la Muntanya i Vall -
delbsc.—lasep D ss, a-tiel¿ publicat a Estudis Universitaris Catalans, any 1911.
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Els balcons són una de les particularitats més enganyadores.

N'hi ha una gran quantitat al Genevoís (1), menys a Bauges (2) í
cap al Vercors (3) tenint les tres encontrades el clima, la vegetació

í el gènere de vida semblants.
Demés, mentre els balcons en un lloc serveixen per aíxoplugar-hi

les collites, en l'altre són per la circulació, per estendre-hi la roba
o per ornament. Mai s'expliquen per una raó certa..

Els nostres balcons muntanyencs no arriben a prendre i'extensió i
l'abundor que hem observat, sobretot, en el Queyràs. No obstant, de bal-
cons de fusta n'hi ha en la mayor part de cases de la Vall de Bohí (vers
els 1.200 m.), però s'utilitzen generalment com a lloc d'assecament de llenya
o de garbes. Amb la mateixa servitud n'hem vist a Andorra (Canillo,
a 1.579 m.), a Rupit, a Baget (580 m.) i a Olot. Però abunden molt més els
que serveixen per la circulació i per ornament. Aquests van perdent les
seves baranes de fusta que són substituïdes per altres de ferro. Cal dir, no
obstant, que aquesta llei de balcons, que podríem anomenar superflus,
no abunden en la muntanya de les terres mitges i menys a les terres altes.

En aquelles abunden molt unes variants del balcó: la galeria coberta
que dóna una gràcia especial a les grans masies, en les quals generalment
es troba. Recordem ara les masies de la vall del Ter, entre Camprodon i
Sant Joan de les Abadesses— algunes amb galeries cobertes, formant arcs,
als tres pisos —a les muntanyes de Berga, a la Vall de Bianya i als ves-
sants de 13 Plana de Vich. Aquestes galeries constitueixen la part més
moderna, i han vingut a cobrir la façana primitiva substituint altres gale-
ries fetes amb mènsules, muntants í baranes de fusta, tal com es veu encara
en cases de pagès de més amunt de la muntanya, i sobretot en cases agru-
pades on per manca d'espai no s'ha pogut construir el nou cos que es ne-
cess í ta per les galeries cobertes.

Una cosa semblant passa amb els fronters dels teulats en graons
o amb les obertures dels vessants, dits Iucarnes (4), que hom
troba a les muntanyes del Vercors, del Devuly í del Jura, peró
també a les planes de Normandía, de Flandes i d'Holanda, í enlloc
més, o quasi en lloc més, en altres països.

Aquestes particularitats arquitectòniques també les tenim a Catalunya.
La llucarna es troba a totes les teulades de la Vall d'Aran, i més escam-

pades en alguns dels pobles fronterers a aquesta val], com els de la vall
de Bohí, a Alins (1.025 m.) i Areu ( 1.279 m.).

De fronters esglaonats n'hi ha també a la Vall d'Aran (Arties, Escunyau,
Viella, Les...).

(1) Comarca formada per les muntanyes situades al Sud del llac de Ginebra, a la
Savoia.

(2) Massis muntanyós dels Prealps francesos, a la Savoia.
(3) El Vercors és un massís muntanyenc dels Prealps francesos comprès entre el Drac,

la baixa Isère i la Drbme.
(4t Lucarne, en català llucarna, i a la Vall d'Aran, segons En Juli Sot.eR, lucana o ca-

putxina.
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Cal, doncs, admetre que hi ha en tot això influències que ens
són desconegudes i que no resulten pas dels factors geogràfics,
sinó de fenòmens històrics, etnogràfics i relígíosos.

Resumint, direm que no hi ha res més delicat que l'estudi de la
casa, sota el punt de vista geogràfic, com no n'hi ha cap de tan
apassionant, per raó de la seva ccmplexitat í de les mateixes difi-
cultats que hom hi troba.

L'HABITACIÓ TEMPORERA

En les muntanyes de país temperat, en les quals l'explotació de
les diverses altituds no pot fer-se sinó en estacions diferents, exis-
teíxen en les parts altes o en les parts baixes habitacions tempore-
res. Una de les formes més remarcables hom la troba en la Taren-
taíse mitja, on certs vilatges comprenen, demés del lloc principal
d'habitació, a baix, una remue, i, a sobre, una muntanyeta i una
muntanya: la primera i la segona són habitades en estacions dife-
rents, però la tercera solament a l'estiu.

Igualment, als Alps del Sud hi ha les granges, que són habita-
des a l'estiu, í en els Píreneus mediterranis francesos, els cortals.
Als Alps venecians hom distingeix part de sobre dels vilatges
d'hivern els stavoli, que constitueixen els vílatges d'estiu, dels
fenils habitats solament el temps en què es sega el fenc, de les
casere que són els. estables per sojornar-hi el bestiar en els alpat-
ges, i, en fi, de les barraques pels pastors. Hi ha també aquesta
mena de vilatges temporers a les muntanyes curdes i al Taurus; i
en el Caucas, aci í allà algunes cabanes provisionals.

Les habitacions temporeres, s'agrupen a la faisó de les habita-
cions permanents? Quins són els seus emplaçaments? I les seves
formes? Com es presenten les construccions?

En conjunt, hom pot dir que aquestes habitacions s'assemblen
a les permanents de la mateixa regió, però amb aspecte menys
acurat.

1 en aquells agrupaments temporers, veritables vílatges de tem-
porada, habitats durant alguns mesos, les cases són completament
semblants a les del vílatge permanent. Estan agrupades com les
d'aquest, í formen igualment en els Aips del Nord veïnats nombro-
sos, i en els del Sud veïnats més recollits. Llur emplaçament és
determinat més estretament encara per les condicions naturals
que el de l'agrupació permanent, perquè essent a major altura,
els factors climàtics són allá més durs, més decisius. La forma de
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habitació és igualment la mateixa de les cases permanents, puix,
com és natural, els materials són idèntics.

Es dóna el cas que veïnats avui de temporada havien estat
altre temps vílatges permanents. El fet no és pas rar als Alps
francesos, on la despoblació s'ha fet sentir sobretot en els caserius
enlairats, que abandonats per llurs habitants són ocupats ara sola-
ment durant l'estiu.

En fi: les construccions de les zones més altes, les quals no són
ocupades més que a rars intervals o bé per un petit nombre de per-
sones, són del tot simples i senzillament adaptades a la seva
finalitat.

El mateix passa amb els cellers de les vinyes de baix, mer dipò-

sit d'eines amb un trull. I altre tant velem en els estables de mun-
tanya í en les barraques de pastor de les altures, intallades al mig
dels alpatges en explotació, prop d'una font, i bastides amb el que

hom troba allí dalt, i a voltes únicament amb grosses pedres.
Són un tipus d'habitació rudimentària.

Els agrupaments temporers, en forma de veïnats, en les zones més altes
de la muntanya, quasi podem dir que no existeixen en els nostres Pireneus.
Hi ha en certes regions l'edifici isolat que serveix estacionalment: les bor-
des i els corrals que ja hem esmentat a Gósol i a Saldes. i, sobretot, les
bordes d'Andorra i de la Val] d'Aran, que utilitzen la gent i el bestiar a
l'estiu. Com que no les hem estudiades, no fem més que anomenar -les.

Podem recordar, demés, la casa temporera dels Ports de Tortosa, que,
com hem dit en el capítol corresponent, serveix a la transhumància agrícola
de la gent d'Alfara. En Font i Quer, en el seu opuscle Vuit dies d'excur-
sió botànica als Ports de Tortosa, la descriu així, referint -se a una que
n'habita vora Els Pous, 1.050 m.:

«La caseta és modesta, de bona pedra calissa, amb teulada de teules i
sense cap mena d'obertura, fora la porta i la xemeneia. És el tipus d'hebi-
tacíó temporària d'aquelles encontrades. L'interior té a la dreta, així tot
entrant, un embígat a mitja alçada del sostre, amb palla al damunt, que
pot ésser u ilitzat per las. Davall de l'embigat, la menjadora de l'ase, sobre
un repeu de pedra, separa l'estable d'una peça que podríem dir-ne dormí-
tori d'honor, i altre jas de palla damunt un llit de terra aixecat dos pams
sobre el sòl. La meitat esquerra, és alhora cuina, menjador i sala de rebre,
amb la cisterna al costat, í la llar al peu de la paret del fons. ,

LES MÀXIMES ALTITUDS DELS AGRUPAMENTS HUMANS

Una darrera qüestió que es relaciona tant amb l'habitació de
temporada com amb l'habitació permanent, és la línia superior dels
agrupaments humans en altura. Aquest aspecte és important per-
què expressa força bé les possibilitats d'explotació de la muntanya.
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Desgraciadament hi ha pocs estudis; i la major part d'aquests han
estat fets a Suïssa, alguns a França i a Itàlia; dels altres països hi
ha ben poc.

En tot cas podem assenyalar lleis generals: a una altitud igual
de la muntanya, els límits de l'habitació van enlairant-se vers
l'Equador. D'altra banda, en els Alps, almenys, hom ha compro-
vat que els caserius s'enlairen més vers el centre de la massa mun-
tanyosa.

A Suïssa les habitacions temporeres varíen entre 1.800 m., en les
serralades exteriors, i 2.200 i fins 2.400 en els massissos interiors.
El máximum ha estat assenyalat pels Alps peníns, a 2.485 m.

Igualment és a l'interior d'aquestes masses orogèniques on es
troben els vílatges permanents més enlairats: Juf, a 2.133 m., en els
Grísons; així com Creste, a 1.916; Chaudolín i Arosa, en el Valaís,
a 1.936 m í 1.892 ni., respectivament.

A França, a l'alt Queyràs, l'alçada mitja dels cinc grups tempo-
rers més alts és de 2.410 m.; al baix Queyràs, de 2.450, essent l'al-
titud màxima de 2.650.

Pels vílatges permanents hom troba als Alps francesos: 1.910 m.
a l'alta Tarentaíse, i, en fí, al Queyràs, el promedí dels cinc
més alts veïnats és de 1.958 m., dels quals dos es troben sobre
els 2.000 ni. (1).

La llei de l'elevació de l'emplaçament de les habitacions en rela-
ció amb la massa muntanyosa, queda, doncs, verificada. La raó és
que segueix el clima especial dels massissos que, com ja hem dit,
tenen menys precipitacions, í menys neu a l'interior que a l'exterior,
amb temperatures més extremes a dins que a fora, la qual cosa
permet que madurin millor els fruits a l'estiu í hi hagi una major
evaporació i una major lluminositat.

No podem parlar de l'alçada máxima de les habitacions temporeres a la
nostra terra, però sí que podem assenyalar la máxima altura del nostres
pobles de muntanya, amb dades aproximades.

Poble	 Alçada	 Nombre d'edificis	 Nombre d'habitants

Tahús ..............	 1.510	 103	 275
Manyanet ..........	 1.520	 23	 1I l

Tahull .............	 1.550	 68	 367
Civis ..............	 1.555	 48	 269

(1) Entre aquests dos darrers es troba el vilatge de Saint Veran, a 2,050 m. que és el
municipi més alt de França i quasi d'Europa.
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Poble

Peguera............
Girul..............
Talltendre..........
Vjliella............
Rubió ..............
Tor ................

Alçada Nombre d'edificis Nombre d'habitants

1.571 21 66
1.600 14 66
1.600 26 97
1.600 47 177
1.700 13 39
1.710 30 75

Tor és, doncs, segons sembla, el poble més alt de Catalunya, i així com
els altres són veïnats, aquest, malgrat la seva població migrada, forma un
municipi.

A la Vail d'Andorra hi ha un poble més alt encara, Soldeu, que és un
caseriu d'unes 12 cases, a 1.969 m. d'alçada.

Al Caucas hi ha gran diferència entre l'Oest i l'Est. A l'Oest
les altituds de les habitacions resulten baixes í molt semblants
a les dels Alps; a l'Est, essent més sec pugen més amunt: el vilatge
permanent més enlairat és Koronche, a 2.491 m., és a dir, 360 me-
tres més alt que Juf, í encara aquí es tracta d'una petita vila.

En el Pamir i a 1'Indu .Kush es troben a 3.500 m. En el Tibet,
país particularment sec, és on viuen els homes a una altitud més
elevada. Leh, sobre l'alt Indus, és a 3.560 m. Lhassa, a 3.550 m.;
Gyanssé a 4.000 m.; Pharí (1), a 4.440 m. Aquesta és potser la vila
més alta del món, però és probable que hi hagi vilatges perma-
nents més alts encara, els quals, a ben segur, depassen 4.500 m.

En lloc, ni als Andes, la vida humana es manté a altituds sem-
blants. Potosí, per les seves mines, es troba a 4.050 m., amb un
total de 24.000 habitants. La Paz, a 3.690, i el túnel de ]'Oroya (2),
en el Perú, és a 4.775 m. (3). Així, pels volts de l'Equador, l'habi-

(1) De Phari, diu Sir Walter Buchanau, que el visità (1919): «És la vila més alta del
món. Les seves cases són negres i massives, fetes de mates d'herba, sense finestres í de teu-
lades planes.

(2) El túnel de ]'Oroya, és realment <de la Piedra Parada» car el vilatge de ]'Oroya es
troba ja de baixada cap als vessants atlàntics, a 3.712 m. d'altitud.

(3) A Colòmbia --que té uns 200 pobles entre 2.000 i 3.000 m. d'alçada-trobem pobla-
cions de 3.000 m. per amunt, sobretot a l'alt planell de Pasto-el Tibet dels Andes que en
digué Humbolt,-constitu'it pel nus orogràfic del qual arrenquen les tres branques de la serra
andina-colombiana.

D'aquesta regió tenim dades certes de nou poblacions: Ospina (2.096 h.), Iles (2.648 h.),
Sapuyes (3.202 h.), Guachucal (5.282 h.), Carlosama (3.583 h.), Pupiales (7.018 h.), Tuquer-
res (15.652) h.), Ipiales (14.615 h.), Cumbal (7.402 h.). Les vuit primeres van de 3.000 metres
a 3.081 ni., per l'ordre en qué les havem anotat, i es troben entre els 0° 46' i 1°2' de latitud
Nord. En canvi, la darrera, a 0049V de la mateixa latitud, està situada a 3.742 m., amb una
temperatura mitja de 11°.

Més al Nord hi ha encara alguns nuclis urbans situats sobre la ratlla dels 3.000 m.:

Població	 Latitud Nord Altitud Habitants

Santa Isabel.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 4° 5' 3 100 2.687
Pueblo	 Viejo	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 5° 24' 3.035 9.009
Salivami	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 5° 56' 3.108 2029
Jericó.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 6°	 3' 3.070 5.170
Indubtablement que a Colòmbia hi ha altres grups rurals que es troben a més de 3.000m.,

però aquests creiem que són els casos més importants.
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tació humana pot esglaonar-se entre 0 i 5.000 metres d'altitud.
Aquestes són algunes de les qüestions que hom pot posar a

propòsít de l'habitació a muntanya, les quals són més aviat sugges-
tions que solucions.

La vía és oberta í ens deixa veure el molt camí que hi ha
per fer.

RAOUL BLANCHARD

(Trad. i notes de P. V.)
(Continuarà)

Els Ecríns í la travessia de la Meíje

LA MEIJE

(Acabament)

A
ooST 5 í 6. Ens faltava encara la part més important del
nostre programa, í era aquesta l'ascenció de la Meíje amb
la travessia dels seus cims. Preguntem a En Ríchard sí ens

creu en condicions per fer-la, contestant-nos afirmativament í afegint
que, si volem, ell mateix ens acompanyaré. Anímats per aquestes
paraules que no podien ésser més falagueres per nosaltres í apro-
fitant l'estabilitat del temps, sortím aquella mateixa tarda cap al
refugi del Promontoire, punt de partida per efectuar l'escalada.

Després de dinar í amb les corresponents provisions en els
sacs, sortim acompanyats per En Richard í el porteur Rodíer, i també
amb els nostres amics Lombard els quals seguiren l'ascensió en altra
cordada però sense guía. En deixar el poble, ens dirigim tot seguit
per la vall dels Étançons, al capdamunt de la qual es troba el re-
fugi on hem de fer nit. La ribera és molt tancada, reclosa entre
altes muntanyes de ràpids vessants, veient-se, al fons de tot, el
Rateau que s'enlaira a ponent de la bretxa de la Meíje. No es veu
cap arbre enlloc, i sols alguns matolls arrelen entre les pedres.

En passar per davant de la vall de la Bonne Pierre apareix per
dessobre de la gelera la paret dels Écrins, veient-se entre fines
boires el cim de Dome de Neige. Al cap d'una hora de caminar
arribem a una gran allau que ompla la vall, í tot d'una se'ns pre-
senta la Meíje anib l'esplèndida muralla S.

La seva vista causa una d'aquelles impressions tan profundes
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que ja no s'esborren mal més. Tan sols el Cervin vist del costat
de Zermatt m'ha produït un efecte semblant, encara que l'aspecte
de les dues muntanyes sigui totalment distint. El Cervin impres-
siona per la senzillesa í grandiositat de les seves línies: la seva
agulla s'aixeca majestuosament per 1' 'spai. A la Meije s'experi-
menta la mateixa sensació de grandiositat, però no és una agulla
la seva forma, sinó una formidable muralla de línies perfectament
equilibrades, coronada per un seguit d'agulles que en formen els
cims. És un tros de natura del més salvatge que es pugui imagi-
nar, í en contemplar-la es té la impressió de quelcom sobrenatural
que produeix un íntim goig, impossible de definir.

Un baluard de rogenques roques s'enlaira a centenars de me-
tres per dessobre de la gelera dels Étançons. La horizontal es pot
dir que allí gair:_bé no existeix, i la paret es troba ratllada de dalt
a baix per estretes xemeneies que la claror de la tarda destaca
amb tot relleu. Cap a l'esquerra, del mig de la muntanya es des-
prèn un esperó que divideix la gelera: és el Promontoire; lloc vul-
nerable del colós i que serveix de ruta d'ascensió. Una gran taca
blanca penjada molt amunt indica el Glacíer Carré, amb la bretxa
del seu nom dominada pel cim del Grand Pic o Meije occidental, on
es troba el punt culminant; un ample tall forma la bretxa Zgysmon-
dy, a la qual segueix la dentada aresta que es va a unir amb la
Meije central, quedant més allunyat el pic oriental.

Continuem remuntant la vall, i l'herbei desapareix per donar
lloc a les tarteres que tot ho emplenen, arribant després al refugi
del Chatelleret, a 2.335 m., arredossat a una gran roca, í mig ama-
gat entre elles; per això no es veu fins que s'hi arriba. Cap al fons,
a l'acabament inferior de la vall, s'enlaira el Rocher de l'Encoula,
que domina el poblet de la Bérarde í al sea costat els pics del Says.
En amunt surt, com sempre majestuosament, la Meije. Mentres
fem un curt repòs els guíes han anat a recollir alguns matolls per
endur-se'n al refugi i poder fer foc, puix a partir d'aquí desapareix
tot rastre de vegetació.

Seguin pujant í ens apropem cada vegada més a la gran mun-
tanya, que no perdem de vista ni un sol moment; el refugi del
Promontoire penjat en l'aresta, al caire del cingle, sembla un
niu d'àligues. Passem per antigues murens fins que trepitgem les
primeres congestes, i, travessant després un tros de la gelera dels
Étançons, arribem al peu del contrafort del Promontoire. En rea-
litat l'escalada de la Meije comença aquí.

Subjectem els piolets a la munyeca, í tot seguit ataquem la roca,
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trobant al començament algun pas que exigeix atenció; però des-
prés es puja ja fàcilment. La pujada és llarga, molt més del que
crèiem, í la nit va tancant a mida que ens acostem al refugi.
Quan ja la fosca és gaírebé completa, sentim uns llunyans xiulets
en demanda d'auxili que vénen de dalt i que ressonen tràgicament
al mig d'aquella imposant solitud. En arribar al refugi surten dos
guies que hí havia allí per portar socorsos als que ho demanaven,
í al cap d'una estona d'haver retornat, entren tres alpinistes en les
cares desencaixades dels quals es veu marcada la fadiga. Ens
expliquen que havien intentat de fer ells sols l'ascencíó; però des-
prés d'hores í hores de lluita, veient que els faltava encara molt per
fer, desistiren, emprenent el retorn, peró la nit els sorprengué, i
demanaren ajut per poder arribar sense contratemps.

El refugi del Promontoíre es troba a 3.093 m. i s'aixeca al caire
mateix de l'aresta del contrafort que porta aquest nom, í que divi-
deix la gelera dels Étançons. Pel costat de la bretxa les neus arri-
ben fins aprop del refugi, però en l'oposat, o sigui, el de llevant, un
profund precipici s'obre fins la gelera. Té cabuda per setze perso-
nes, i, com en els demés refugis, hí ha flassades í tots els estris
de cuina a més d'una bona estufa. Aquí fem coneixença amb
Mr. Fache, de la Secció dels Pireneus Centrals del Club Alpí
Francés, que va fer també la Meíje, l'endemà.

Tan aviat corn en Richard acaba d'encordar-nos, sortim a en-
prendre l'ascensió. Són les 4,15. Encara no es traspassa la porta
que els dits s'agafen ja a la roca i comencem a l'escalada. La
nit és negra í el cel está magníficament estrellat, destacant-se
sobre d'ell la silueta del contrafort, mentre que als nostres peus el
precipici sols s'endevina per la taca blanquinosa de la gelera que
geu al fons de tot. Fa poc més d'un quart que hem sortit, í topem
ja amb el primer obstacle.

Som al crapaud que tants treballs va donar als alpinistes d'ahir.
En Richard que va al davant, í que amb prou feines distingeixo, pu-
ja primer i em crida de seguir-lo, però això és més fácil de dir
que de fer. No sé pas on vaig, puix la sola claror de les estrelles
no és suficient per jutjar de l'obstacle. És menester que ell em
dongui algunes instruccions, i a les palpentes vaig buscant les es-
casses preses que ofereix aquella roca ]lisa í que degut a la seva

inclinació, desplaça el cos enfora; al capdamunt segueix una es-
treta i vertical escletxa que no presenta tanta dificultat. Finida
aquesta, som al cafre de l'aresta í quan el porteur és també a dalt
prosseguim l'ascensió. Remuntem el Promontoíre durant bona
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estona tenint el precipici als nostres peus, i amb les primeres cla-
rors del trenc d'auba es comença d'endevinar la gran muralla que
s'enfila vers el Glacier Carré.

Més tard ens ínclínem cap a l'esquerra, passant per estretes
cornises, í anem a buscar la canal anomenada el Brand couloir
que acaba a pic en la paret sobre els Étançons, pel costat de la
bretxa. Un cop en ella, pugem perfectament per estar les roques
disposades en una sèrie de graonades de fácil accés; no obstant,
en aquesta canal aparentment tan inofensiva, ocorregué el mortal
accident Payerne-Thorant en un día de mal temps. Quan som al
cap de la canal sortim al lloc conegut per la Pyramíde Duhamel, que
forma un petit replà í allí descansem una estona í mengem algunes
provisions, puix en Richard ens diu que la part dura va a començar.

A un costat s'obre l'ampla depressió que forma la bretxa de
la Meije, darrera la qual el sol comença de fer brillar les geleres,
i al davant nostre es redreça, amb una vertícalitat esfereïdora, la mu-
ralla, que s'enfila vers el Glacier Carré. En aquells moments la
caravana de Mr. Fache que ha sortit abans que nosaltres, emprèn
l'atac de la paret i per la lentitud amb que van, es veu que no és
pas un joc gaire senzill.

Ara arriba la nostra hora; ens carreguem els sacs i avancem
cap a la dreta per sobre d'unes roques inclinades, en direcció a la
muralla. Quan hi arribem el guía ens dóna l'ordre d'aturar-nos.
Així ho fem, mentre ell emprèn la pujada de la Dalle Castelnau, on
abans hí havia una corda fixada per facilitar el seu accés, però
que avui ja no existeix. És una roca vertical completament llisa
on no es veu cap presa, i al peu d'ella hí ha un estret relleix que
s'obre damunt l'abisme, í on cal situar-se per empendre l'escalada.
El guía malgrat els seus esforços, no pot arribar a assolir una mi-
núscula i amagada presa, fins que amb l'ajuda del porteur acon-
segueix guanyar aquest pas. Tot seguit em succeeix a mi el ma-
teix; els meus dits arriben just al cafre de la presa, però per més
esforços que faig no aconsegueixo fer-los entrar per poder hissar-me.
Demés l'aparell fotogràfic segueix el seu costum, en els llocs difí-
cils, d'interposar -se entre jo í la roca, i com si no fos prou, la
punta del piolet té una especial destresa en encallar-se entre les
esquerdes. Gràcies a En Rodier puc reunir-me amb el guia.

Un cop tots junts, prosseguim l'atac de la muralla Castelnau,
per la qual lentament anem guanyant alçària, passant, amb més
o menys dificultats, per estretes cornises, que donen sempre al pre-
cípicí. El pas d'una d'elles és veritablement impressionant; ratlla
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en diagonal la muralla, que es presenta aquí perfectament vertical,
i la seva amplària és poc més d'un pam; no obstant això, ens fa
l'efecte d'un passeíg, puix el terreny és bo í les mans poden asse-
gurar-se perfectament, sols és qüestió de no tenir vèrtig. Al cap-
damunt d'ella hem de passar una dalle molt inclinada i llisa, sobre
la qual recolza una roca coneguda per Dos d'Ane. El seu pas és
més que delicat, perquè està situada en una mena d'aresta estim-
bada, i com que és bombada, el cos tendeix a llançar-se enfora
tenint d'avançar en aquesta incòmoda posició, sostenint -se en pe-
tites preses.

Més tard trobem una altra cornisa, encara que de major am-
plària, una mica inclinada, i aquí sentim la primera escalfor del
sol, mentres que a gran fondària la vall dels Étançons es troba en-
cara embolcallada en l'ombra. Donem una ràpida ullada a l'es-
pléndíd panorama que ens ofereixen les serralades de l'Oísans,
però és sols un moment, perquè no ens podem pas distreure, ja que
en tota l'ascensió s'ha de menester una atenció tan constant i in-
tensa que tots els nostres sentits es concentren únicament als llocs
on hem de posar les mans o els peus.

Pugem una xemeneia que ens porta a una altra de més estreta
í vertical, per la qual ens enfilem fins que arribem al famós passatge
de reconeguda dificultat, anomenat La Dalle des Autrichiens. Una
gran roca llísa ens barra el pas, i seria extremadament difícil el pas-
sar-la, sí no fos que en ella hi ha clavat un crampó; això permet
que, agafant-se en ell amb una mà i fent un violent moviment, hom
pugui arribar a posar el peu en un petit forat, acabant de pujar
ajudant-se amb les altres preses.

Seguím enfilant-nos per la muntanya; però tal com anem pu-
jant va presentant pitjor aspecte, fins arribar a un punt que sem-
bla ja infranquejable. Però tot seguit ens dirigim cap a una roca
que es perfila en una aresta, sota la qual segueix el precipici: en
ella hi ha una estreta esquerda horitzontal per on s'ha de passar
arrossegant-se; però n'és tan d'estreta, que la motxilla s'enganxa
i necessitem fer una sèrie de fortes contorsions per arribar a l'altre
costat. Degut a la posició que s'ha d'adoptar, aquest lloc és co-
negut pel pas du chat.

Un cop hem passat l'aresta, podem moure'ns més lliurement,
perquè el precipící no és tan immediat, í es puja relativament bé
Però això no dura gaire estona. Aviat hem d'escalar un gros bloc

amb preses molt petites, encara que sortosament abundants, í des-
prés de baixar per unes roques inclinades, guanyem tot seguit el
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campement du Glacier Carré, anomenat així per haver-s'hi fet nit.
en algunes de les primeres ascensions.

Aquest punt és obligat de parada, í dec confessar que nosaltres
també necessitàvem algun repòs, puix tret del de la piràmide
Duhamel fa més de quatre hores que estem fent una violenta gím-
nàsía que tz molt d'aèria, perquè els espaís són tan reduïts que sols
cal fer un pas endavant per llançar-se en el buid. El punt on ens
trobem és un dels de major amplària en tota l'ascensió, això que
és una cornisa que tindrà escasament uns tres metres abocant-se
en una paret de més de vuitcents de fondària.

Abrigat per l'aresta del Doigt, el pic del Glacier Carré i el de la
Grande Meije, s'estén el Glacier Carré, i com el seu nom índica, és
de forma gairebé quadrada í tindrà uns vuitcents metres de costat.
És allí a tocar í no s'hi veu cap esquerda, però quedem sorpresos
en veure la seva forta inclinació, puix des de baix fa l'efecte d'és-
ser molt planer. La pendent que té es calcula ésser de 55° en la
par superior, í 53° més avall, acabant de sobte en la muralla ta-
llada a pic.

Tenim al davant els Écríns, la nostra primera conquesta, i dóna
goig de mirar aquell cim altívol, que amb la seva blanca gelera do-
mina airosament totes les demés agulles. En abocar-se a aquell
grandiós balcó, es veu al fons del terrible precipici la gelera í la
vall dels Étançons.

Mitja hora després reprenem l'ascensió, entrant tot seguit en la
gelera. La neu está encara glaçada, però com que anteriors cara-
vanes han tallat en ella esglaons, ens estaivíem molta feina, í per
tant pèrdua de temps. Anem pujant per un dels seus costats í a
voltes ens ajudem agafant -nos de mans a les roques; però si ens
girem a mirar avall, esgarrifa de veure aquella blanca pendent la
línia inferior de la qual es perd en l'abisme. Quaranta minuts des-
prés guanyem la bretxa del Glacíer Carré que s'obre entre les dre-
tes parets del pic del mateix nom í de la Grande Meije. En treure
el cap pel costat N. s'endevina un altre vertiginós precipici, í, al
fons, la riallera vall de la Romanche amb el poble de la Grave i les
seves minúscules cases a les quals la distància dóna dimensions
de joguina. Prop del riu la carretera estén la seva llarga cinta
blanca entre la verdor dels prats.

Gairebé no ens aturem, perquè estem desitjosos d'arribar al
cim, í emprenem immediatament l'atac de les parets que formen
el pic. Pugem depressa, perquè encara que la pendent es més dre-
ta, es més fàcil del que hem passat, presentant la roca bones preses.
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Més tard, quan ja som prop del cim, topem amb un altre pas que és
la seva darrera defensa. es tracta del Cheval rouge. És una roca
de color rogenc en forma de teulada de vessants molt redreçats
í sumament pulits, essent, per tal, més que difícil el poder fixar els
dits en alguna aspror. És precís aprofitar l'estreta esquerda que
l'uneix amb el cos de la muntanya i hissar-se amb moltes penes i
treballs, fent ús unicament de la mà i el peu drets,'servint els altresper
ajudar a mantenir l'equilibri. Quan amb les mans arribo al caire de
l'aresta, em costa molts esforços l'acabar de pujar, perquè els claus
rellisquen í no trobo apoí per als peus. Finalment, aconsegueixo
arribar a asseure'm darrera del guía, penjant una cama pel cos-
tat de la Romanche i l'altra pel de la Bérarde. Mentres ajudo a pujar
a En Vila, En Ríchard avança pel costat N. de la muntanya, cridant -me
després que el segueixi. Però encara no és tot acabat; resta a
passar el Chapean du capucin que és una roca en bauma, situada
al capdamunt d'una estreta esquerda que cau completament estim-
bada. Les dificultats d'aquest pas augmenten al trobar-se les
roques sota una crosta de glaç. Després sols unes quantes passes
ens separen del cim, on arribem a les 11`15.

Com expressar el goig immens que vaig sentir en aquells mo-
ments! El que fins allí era solament un projecte s'havia convertit
en fet, í al mateix temps de fruir el goig d'una victòria difícil, l'es-
perit quedava absort davant les magnificències que a la nostra vis-
ta s'exteníen. De peu en aquella estreta plataforma estem con-
templant un màgic panorama sadollat de llum, i els nostres ulls
acaben tot just de fixar-se en un punt determinat, que immediata-
ment altres indrets criden la nostra atenció. Tot és allí grandiós
i bell.

A gran fondària s'obre la vall dels Étançons quedant barrada
en el seu acabament per altes muntanyes, entre les quals sobre-
surt el Pic des Rouies. Més enllà l'Ailefroíde í el Pelvoux acom-
panyen a banda í banda els Écrins que magestuosament s'enlaira
amb la seva blanca vestimenta com a amo i senyor d'aquelles
abruptes serralades, les agulles del qual es .destaquen de les al-
bes geleres o es retallen en el blau esmalt d'un cel puríssíni.
Cap al N. la vall de la Romanche s'enfonza amb un desnivell de
prop de 2.500 m. del punt on estem situats, i les muntanyes que la
reclouen queden molt per sota nostre. Allí al lluny apareix da-
munt de suau boirina un blanc massís de dimensions grandioses;
és el sobirà de totes les muntanyes, el Mont Blanc, i tancant l'ho-
ritzó s'esfumen les nevades serralades dels Alps Suïssos i Italians.
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Però amb tot í l'encant d'aquest panorama, el que és verament
meravellós és la Meíje en sí; en cap altra muntanya he vist uns pri-
mers termes tan impressionants com en aquesta. El nostre cim
està envoltat per grandiosos precipícís i sembla impossible de
poder continuar la travessia, sobretot pel costat de la bretxa
Zsigmondy, que és la direcció a seguir. Damunt d'aquesta es va
enlairant cap a llevant una afilada i endiablada cresta que pel
costat S. cau tallada a pic i en els vessants oposats llueixen les
neus que en vertiginosa pendent van a unir-se a la gelera de la
Meíje. Dominant la tallant aresta s'enlaira la Meíje central, cone-
guda també pel Doígt de Dieu. Es una obra mestra de la fantasía
de la Natura, í enlloc existeix un altre cim de forma tan original í
suggestiva, abocant-se de tal manera en l'espai que sembla que vagi
a llançar-se a l'abisme. Qui sap sí l'acció persistent del temps
acabarà per desfer la seva base, i vindrà un día en qué es desplomi
anant a reposar les seves despulles entre els gels d'Étançons!.

Fa més d'una hora que estem aquí, í molt més ens hí estariem,
sí no fos que encara ens falta fer la travessia de les arestes, que
no és pas el més fàcil. Esperem que la caravana de Mr. Fache sigui
a la bretxa i a les 11`15 emprenem la davallada, canviant l'ordre
de la cordada: anant el porteur al davant, í darrera, el guía. Els
primers metres no tenen altra dificultat, sí no és baixar de cara a
l'abisme; però després ens inclinem una mica a l'esquerra fíns que
tenim sota nostre una paret que gairebé can a plom.

La nostra corda de rappel que havíem deixat a la caravana
anterior, la trobem ja penjant d'una anella de ferro fixada en la
roca per aquest objecte. Baixem a poc a poc perquè són 35 metres
prou delicats, í encara ho és més en arribar al final de la corda,
quan els peus toquen una roca que es decanta cap al precípící, ne-
cessitant fer grans esforços per collocar-se bé í saltar a la bretxa
Zsigmondy. Aquesta sols és utilitzada per fer la travessia de les
arestes, quedant encara verge el seu vessant S. malgrat els intents
d'ascenció portats a cap. De tots ells el més tràgic és el d'Emil
Zsigmondy, el qual onze dies després d'haver fet per primer cop
la travessia dels cims de la Meije, sofrí en la seva temptativa una
terrible calguda de 600 metres, quedant el seu cos desfet en la ge-
lera dels Étançons.

Seguim pel fil de la bretxa fins al seu extrem de llevant; però en
arribar aquí, sembla impossible tota sortida: al davant tenim una
paret que no és possible d'escalar, í a banda í banda, la cinglera
que desapareix en les profunditats. Al costat N. penja una corda
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estesa en diagonal í per allí desapareix En Ríchard, sentint al cap
d'estona la seva veu que em diu de seguir-lo. És un passatge ve-
rament fantàstic: després de pujar una mica s'ha de travessar una
roca que surt enfora, on els dits amb prou feines s'asseguren en
alguna presa, í en fer servir la corda aquesta está tan consumida
per 1'íntempèrie que punxa terriblement les mans, í un s'hi agafa
el just per dominar el balanç del cós: però tampoc es pot refiar
d'ella perquè es veu tota esfilagarsada en el punt en qué està fixa-
da a la roca. Els peus busquen inútilment un punt d'apoí, mo-
vent-se sols en l'aire, i s'ha de fer aquest pas arrapant-se princi-
palment amb el pit í el ventre. Quan em reuneixo amb el guía em
dona les instruccions per ajudar a En Vila que ve darrera meu; la
corda la puc fixar sòlidament, però jo estic mig assegut sobre una
cama en una posició que resulta més que incòmoda i bon xic
dolorosa. Resto satisfet de poder continuar quan el meu company
arriba.

Però encara no és tot passat, í seguim horitzontalment la paret,
aprofitant una esquerda í materialment penjats en la roca, fent ser-
vir preses tan petites que mai hi ha espaí suficient per posar els
peus de plà. Demés, sovint s'ha de mirar avall, veient aleshores
a gran fondària í al peu de la muralla uns drets pendents de neu
que saltant el cingle van a parar a la gelera. Passem una canal
de glaç. sortosament estreta, arríbarlt tot seguit a un petit replà
des del qual pujem per inclínades penyes fins a guanyar l'aresta,
prop del pic Zsigmondy. El passatge de la bretxa está ja fet essent
per tothom reconegut com el més perillós i difícil de l'ascensió.
Gràcies que durant el curs de la mateixa, hom s'acostuma al perill;
no obstant això, la impressió que se sent en aquest indret, és,extra-
ordinària. Situats en l'aresta, tenim allí proper a l'un costat la
Grande Meije que s'enlaira en airosa silueta, í al costat oposat,
la molt original del Doígt de Dieu. Anem seguint pel fil de la
cresta tenint sempre la timba al costat; però ja fa tantes hores que
la veiem constantment, que gairebé no en fem cas. Les ombres es
van allargant a mida que el sol baixa i la regió dels Écríns va

adquirint major relleu.
Seguim un llarg tros fàcil fins arribar a la tercera dent, el des-

cens de la qual és un xic delicat, í encara ho és més la quarta, puix
s'ha de baixar una roca molt inclinada i llisa, servint-se únicament

d'una estreta esquerda en la que amb prou feines caben les pun-

tes dels dits. Más avall desapareix, i cal deixar-se relliscar per la

roca.
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Som ja a la bretxa de la Meije central, emprenent tot seguit
l'escalada del seu cim. Mes, oh desillusiól, aquest pic d'aspecte tant
ferreny í prometedor d'emocions és per aquest costat d'una facili-
tat gran, de manera que en pocs minuts guanyém l'estreta cresta
que forma el punt culminant, l'alçada de] qual és de 3.974 m. La
vista, encara que semblant a la del gran pic, és quelcom inferior, i
l'abisme que s'obre pel costat S. resta amagat per les roques de
primer terme.

Havía perdut tota noció de temps, però el rellotge m'indica que
hem estat quatre hores i mitja en fer la travessia d'un cim a i'altre,
els quals en línia recta disten escasament un quilòmetre. Necessi-
tàrem mitja hora més del temps normal; però un horari tan llarg per
recórrer una distància tan curta demostrarà les dificultats dels
passatges, especialment el de la bretxa Zsigmondy on Déu sap el
temps que vàrem estar. La muntanya estava en les millors condi-
cions possibles, í el temps no podía ésser més esplèndid, però esga-
rrifa el pensar de trobar-se amb una tempesta en aquests indrets
on no hi ha cap fugida possible i sense altra solució que la d'anar
seguint tota la cresta i cims exposats als llamps.

Poc ens entretenim aquí dalt. Són les cinc i és ja massa tard.
Emprenem la davallada pel vessant oposat al que hem pujat, tenint
als nostres peus la gelera de Tabuchet i la depressió del coll de
l'Home, on es veu el refugi de l'Aigle dalt d'unes roques que emer-
geíxen d'entre les neus. Tan bon punt toquem les primeres con-
gestes, el meu piolet, que durant tota l'ascensió no havia fet altra
cosa que destorbar-me, em salta de la munyeca relliscant pendent
avall i quan el donava per perdut queda encallat en unes pedres on
el vaig a recollir. Sortosament el torno a tenir; aviat l'havia de
fer servir. Unes roques desproveïdes de preses ens entretenen
algun temps per passar-les, arribant ja després a la bretxa, on per
darrera vegada donem una ullada a la vall del Véneon que perdérem
definitivament de vista.

Allí mateix comença una forta pendent de neu per on hem de
baixar a buscar la gelera; la seva inclinació és terriblement dreta
però aprofitant unes roques baixem per un rappel de corda, en-
cara que lentament, perquè és questíó de no relliscar. Quan la
corda acaba fem servir uns ben marcats esglaons tallats en el glaç
i assegurant bé el piolet perque tenim oberta la rimaye allí
mateix. Passada aquesta, una fàcil marxa per la gelera ens porta
al refugi de l'Aigle sítuat a 3445 m. d'alt.

Són les set de la tarda i ens falten encara més de tres hores
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per arribar a la Grave, així és que la proposta de quedar-nos allí
a fer nit és immediatament acceptada amb tot i no tenir provisions.
Ens ínstallem en el refugi i passém requisa als sacs per recollír les
sobres que puguin quedar-hi. En el meu no hi ha ni una engruna.
Cínicament repassant els armaris trobo un tros de pa sec i un altre
de formatge que fan el meu sopar. Aquest havía de consistir en
unes sopes però en realitat no resultaren més que uns trossos de
pa nedant en aigua calenta. El més interessant eren els fils de for-
matge que es formaven al treure cada vegada la cullera; era un
plat més distret que apetitós.

Més tard, el sol es va amagant darrera de les llunyanes mun-
tanyes í les geleres van adquirint les tintes rosades de la posta,
essent la Meije el darrer cim en rebre la seva llum. Estem més que
satisfets de poder contemplar en aquestes hores la gran serralada
i resseguir l'itinerari de la travessía, distingint -se perfectament tots
el indrets on poc temps abans ens trobàvem.

A l'endemà estem aixecats amb les primeres clarors del dia; i
després d'un esmorzar completament illusorí, per no desdir del
sopar, ens lliguém í comencem el descens per la gelera de Tabu-
chet. Aquesta és molt desllorigada í per efecte del retrocés que
sofreix d'uns quants anys ençà, les esquerdes s'han multiplicat im-
possibilitant el pas per ella en tota la seva extensió, com es
feia abans.

Seguim durant una bona estona per la gelera fins que trobem
les esquerdes que s'atravessen al nostre camí, apareixent al mateix
temps el fons de la ribera amb la Grave í els seus poblets veïns.
Més avall anem alternant el pas de les roques amb el de la gelera,
sempre que és possible i tot baixant admirem de prop les grans
esquerdes que donen lloc a fantàstiques coves de gel, on la llum es
destría en suaus coloracions, veient a voltes sortir la Meije entre
les parets de glaç. Dues hores després deixem definitivament la
gelera, lliurant-nos de les cordes que tantes hores han unit la nos-
tra sort. En front apareix bellament un aspecte del Rateau amb
les neus que coronen les seves parets rocoses. Emprenem una
forta baixada per l'herba que esdevé interminable, í que acaba per
trencar les cames; el nom de Cóte longue li escau perfectament.
Ens anem acostant a la Grave, distingint-se clarament els
seus carrers i cases que formen una compacta agrupació, í després
de passar un terreny esquistós que llueix extraordinàriament amb
el sol, travessem la Romanche i aviat arribem a la Grave.

Un cop tením l'estatge assegurat, el primer que fem és menjar,
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i allí a la terrassa de l'hotel, devorem tot el que ens porten, con-
templant la grandiosa visió que ofereix la Meije, els cims de la
qual s'enlairen sobre l'enlluernadora blancor de les geleres. El
poble s'estén pels vessants inferiors de la muntanya, í el seu caràc-
ter és força típic. En recórrer els seus carrers costaruts, i veure
aquelles rònegues cases, ens fa el mateix efecte de trobar-nos en
un poblet pírenenc, i per fer encara més semblant 1'illusió fins els
carrers són igualment bruts tant en quantitat com en qualitat.

Els turistes hí són en gran nombre, però entre tots ells crida
nostra atenció una família anglesa, d'estatura més llarga que la
normal, practicant una mena d'esport exempt de tot perill, al qual
es mostren molt aficionats. Tenen acaparat el telescopi de l'Hotel,
í enfocant sempre la Meije, esperen l'aparició d'una caravana, la
qual van seguint durant el curs de l'ascensió. Però com que amb
aquest sol instrument no poden donar l'abast, tenen, demés, clavats
uns prismàtics en un test de fusta í també per medí d'ells van ob-
servant, asseguts a terra í cargolats sobre les cames. Pel que
poguérem comprovar, allí es passen tot el día, fora les hores de
dinar i sempre que hom va a la terrassa els pot veure darrera el
telescopi o els prismàtics, mirant amb tota l'afició. Aquest esport
inofensiu el batejàrem amb el nom d' alpinisme d'ullera ».

A la nit, ens despedím dels nostres guies, plenament satisfets de
llurs serveis, i també ens separem dels germans Lombard que ens
han acompanyat durant tota l'excursió i amb els quals hem contret
forta amistat, restant sumament reconeixents a la seva gentilesa.

La nostra etapa alpinista és ja acabada; al día següent estem
convertits en dos perfectes turistes perduts entre molts d'altres; í
en un autocar fem els 11 km. que hí ha fins al coll del Lautaret,
que es troba a 2.073 m. a l'entreforc de les carreteres de Grénoble
a Briançon i a St. Jean de Mauríenne.

La seva situació privilegiada í els seus vessants coberts d'exu-
berants prats naturals esmaltats de les més varíades flors, fa que
aquest sigui un dels punts de turisme més concorreguts del Dau

-phíné, i cada dematí aflueix un gran nombre d'autocars que trans-
porten a aquest lloc centenars de persones. Allí mateix hí ha un
jardí alpí, creat per l'Uníversítat de Grénoble. En un dels seus
angles s'aixeca un rústec monument dedicat a l'explorador Capità
Scott. El més interessant, però, és el cercle de muntanyes que en-
volta el coll: cap al S. s'enlaira el massís de Combeynot, clapejat
per les congestes, al N. s'estén la llarga serralada del Galibier amb
els seus abruptes pics, pels quals es veu serpentejar la carretera
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més alterosa de França que travessa el coll del mateix nom
a 2.658 m. d'alt., i entre les dues muntanyes s'obre la vall de la
Guísane que condueix a Briançon. Però el que constitueix la seva
gran atracció és la vista sobre la Meije, que ofereix des d'aquí un
punt de vista superb amb les seves grans geleres i encínglerats
cims, i els pics Gaspard í de Neige du Lautaret que formen un con-
junt esplèndid.

A primeres hores de la tarda agafem l'autocar que, seguint la
vall de la Romanche, ens ha de portar a Grénoble; í en passar per
la Grave veiem per darrera vegada el nostre angles amb l'insepa-
rable telescopi.

Mentres l'auto corre carretera avall ens girem per acomiadar-
nos de la Meije abans que desaparegui del tot, la grande dífficile
com és anomenada, pròdiga en emocions intenses, el record de la
qual ja no s'esborrarà mai més en nostra vida.

LLUÍS ESTASEN.

Cròníca
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 MARÇ DE 1925

CONFERÈNCIES I EXCURSIONS. —Els dies 6 113, el soci senyor Joan
Roig i Font donà les dues últimes conferèncíes sobre Notes d'un
viatge per Itàlia, descrivínt en la primera, Florència, Bolonya í
Ràvena, í en l'última, Pàdua, Venècia, Milà, Cartoixa de Pavia i
Torí, les quals foren illustrades amb interessants i acurades
fotografíes.

El dia 18, el soci Dr. L. Ríbó í Rius dissertà sobre el tema La
Cura de Sol i La Molina, donant a conèixer les ínstallacíons helio-
teràpiques de Leysín que dirigeix el Dr. A. Rollier. i fent compara-
cions entre aquelles terres suïsses i les immillorables condicions de
la vall de La Molina, illustrant el seu treball amb una coilecció de
curioses projeccions.

El dia 20, el President, senyor Joan Ruiz i Porta, i els senyors
Josep Danés i Torras i Lluís Estasen, feren una detallada descripció
del futur Refugi Cèsar A. Torras que es construirà a la Serra de
Cadí, com monument que perpetuï la memòria del que fou el pro-
pulsor de ]'excursionisme català.

El dia 27, el soci senyor Enric Ribera i Llorens donà una con-
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ferència descrivint Una Escalada al Cervin (Matterhorn), 4.505 m.
d'altitud, la qual fou illustrada amb escollides projeccions.

SECCIó DE FOTOGRAFIA. — Organitzades per aquesta Secció,
s'efectuaren el dia 8 una excursió al castell de Cruïlles i Aiguafre-
da de Dalt, el día 15 a Llevaneres, el día 22 al Montserrat, i els dies
28 í 29 al Montseny, seguint l'itinerari de Viladrau a Sant Marçal i
Poble de Montseny.

Prosseguint les sessions organitzades per a les tardes dels diu-
menges , el dia 1 el senyor Francesc Blasi projectà una colleccíó de
diapositives de Tarragona í el seu Camp; el dia 8 el senyor Carles
Fargas mostrà una nombrosa collecció de vistes de París i els seus
contorns; el dia 15 el senyor Lluís Estasen presentà alguns aspec-
tes del nostre Pireneu a l'hivern; el día 22 el senyor Marcelí Gausachs
féu conèixer diversos llocs d'Itàlia; i, finalment, el dia 29 el senyor
Francesc Coll projectà una colleccíó referent a una excursió de
Benasc pel Perdiguero a Luchon i de Cauterets pel Vígnemale a
Gavarnie i vall d'Ordesa.

SECCIÓ DE GEOLOGIA I GEOGRAFIA.—Aquesta Secció efectuà el día
15 una excursió paleontològica als voltants de Rubí.

SECCIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA. —Les abundoses nevades caigu-
des els darrers dies de febrer a les valls de La Molina, permeteren
a aquesta Secció, encara que precipitadament, l'organització d'uns
Concursos de Ski pel día 8, diada en la qual es corregué la Cursa
de Fons del Campionat de Catalunya de Ski en classificació gene-
ral, altra per a juniors i una darrera per a parelles mixtes.

El día 15 anaren a La Molina un centenar d'excursionistes, que,
malgrat no trobar-se la neu en tan bon estat com el dia 8, efEctua-
ren boniques excursions pels cims propers.

El dia 22 es celebrà novament una cursa de ski per a l'adjudi-
cació del Campionat de Catalunya de Fons, que es corregué simul-
tàniament amb la Cursa Internacional de Ski. El dia es presentà
rúfol i nevà durant tot el temps que els skíadors restaren a La Mo-
lina. Malgrat aquesta circumstància, la cursa, assenyalada en un
circuit tnolt ben marcat, assolí un exít absolut, arribant en primera
classificació el senyor Lluís Estasen.

Finalment, organitzada altra excursió pel día 29, hi concorre
-gueren una cinquantena de skíadors, efectuant-se l'ascensió als

cims propers a les pistes, arribant -se prop del Puígllançada i el
Padró dels quatre batlles.
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SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA i HISTÒRIA. —El dia 1 féu aquesta Secció
una visita a casa el senyor Josep Mansana per tal de conèixer la
seva notable colleccíó d'obres d'art de ]'extrem Orient; el día 8
feren una excursió a Sant Pons per visitar l'església romànica; el
día 22 a Espluges de Llobregat, i el día 29 a Tossa de Montbuy.

El día 4 el senyor Francesc Blasi donà lectura d'un notable
treball del senyor Apeles Mestres sobre Els Reis Magus, que fou
illustrat amb nombroses projeccions; el día 11 el senyor Gabriel
Roig presentà una escollida colleccíó de vistes obtingudes durant
el seu viatge a París í Londres, i el día 18 el senyor Francesc Blasi
donà una conferència sobre Impressions referents a la represen-
tació del drama de la Passió a Oberammergau (Alta Baviera) la
qual fou íllustrada amb curíosíssímes projeccions.

SECCIÓ D'ENGINYERIA.—Aquesta Secció visità el dia 9 la fàbrica
de xocolates Jaume Boix; el día 17 féu una excursió a Vallcarca
per visitar la fàbrica de calç í címent del senyor Fradera, í el dia 25
anà a Sant Celoni per visitar la fàbrica de llet condensada marca
«E] Pagès ».

SOCIS INGRESSATS DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE 1925.— Antoni
Molíné i Gendrau. —Joan García i Rodríguez.—Manuel Gelabert í
Mañá.— Amadeu Merenguer.—Manuel Subirana i 011er.—Enric
Isamat í Bosch.—Maríus Forés í Ventura.—Santiago Vilardell i
Bíot.— Francesc Vilalta i Ausíó.— Albert Font i Carbó.—Albert
Mosella i Comas.—Mercé Sagué i Ferrando. —Joan Mirambell.
Josep Goberna.—Arcadi Urpí. —Xavier Vilaró i Puígrefagut.-
Montserrat Sagué.— Miquel A. Baltá i Botta. —Joan Míllet í Curell.-
Adolf Subirana í 011er.—Eugeni del Rio.—Eduard Rodón.—O. C.
Rosset. —Joan B. Alá í Castelltort.—Josep Vilaseca í Morer. —Josep
Bosch í Valls. — Hilari Gamboa í González-Rotwos.— Francesc
Iñareta. —Joan Batlle i Tejedor.—Ferran Contat í Clot —Josep
Piera i Comas. —Josep Castany i Ferrer.—Manuel Lobo.— Miquel

Munne i Menga. —Josep M .  Mir. — Ferran de Caralt i Mas. —Pere N.

Vives i de Casanova.— Ignasi de Quadras i Felíu. —Joan Ripoll i

Uson. —Joan Cantare]] i Cornet.—Ramon Rovira í Fábregas.-

Lluís Ferré i Serra. —Jordi Macaya.—Ferault-Larue. —Carme Ar-

mangué.—Pilar Armangué. —Joan Durán.—María Izard.—Santiago
Borrás.—Pilar Ribas. — Raimon Negre -Balet. —Joan Torres í Puig.—

Santiago de Quadras. —Maria de Quadras i Feliu.—Jordi Mata.—

Comte de Sant . Llorenç del Munt. — Primitiu Pérez de Arenaza.—
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Anónima Lluch.—Gustau Wíntsch. —Josep M.  Blanco i Melcior.-
Joan Míllet í Estapé. —Enric Imbert i Torrescasana. —Pere Guardia
í Serra.—Josep M. Galofre.—Odon Hurtado i Martí.—Fidel
Riera. —Josep Vilarmau i Cabanas.

Noves

PEL MONUMENT A CÉSAR A. TORRAS. — El CENTRE EXCUSIONISTA
DE CATALUNYA, encarregat d'honorar la memòria del plorat mestre
de l'excursionisme català, En Cèsar August Torras, organitzà pel
dia 20 de març una sessió per donar a conèixer els acords de la
Comissió de l'Homenatge, per tal de portar a terme el projecte.

La idea primitiva d'aixecar un monument commemoratiu al
coll de la Marrana, prop d'Ull de Ter, s'ha modificat darrerament,
í amb carácter definitiu, formulant un projecte que, complint el pen-
sament d'honorar perpètuament el seu record, pugui prestar, alhora,
un positiu servei a l'excursionisme, agermanant en l'homenatge al
que havia esmerçat tota una vida en el seu conreu i espandíment.
Consistirà el monument en l'erecció, a la Serra de Cadí, del REFUGI
CÉSAR A. TORRAs. Feren ús de la paraula, a més del President
del Centre, senyor Joan Ruiz i Porta, el senyor Lluís Estasen, que
exposà les circumstàncies que han determinat l'elecció del lloc
d'emplaçament en relació amb la seva utilitat per recórrer aquella
bella encontrada de la nostra terra, í el senyor Josep Danés, ar-
quitecte autor del projectat REFUGI, que exposà les característiques
de la construcció í condicions que reunirá per complir plena-
ment la finalitat desitjada. I1lustraren aquestes dissertacions gran
nombre de diapositives dels indrets que podran visitar-se pre-
nent el REFUGI com a centre d'excursions, i vistes i plànols del
futur edifici.

GUIES DEL PIRENEU CATALÀ. — Han sigut entregades a aquest
Centre tots els exemplars de les guíes que constitueixen l'obra en
nou volums PIRENEU CATALÀ de la qual és autor en César A. Torras,
per tal que el Centre es cuídi de la seva administració, quedant de
la seva exclusiva propietat per poder-les editar en la forma que
cregui convenient tan prompte vagin esgotant -se els volums actual-
ment publicats.
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Ho posem en coneixement de tots els interessats en tenir com-
pleta aquesta notable i única descrípcíó -guia del nostre Pireneu, i
agraïm a la família Torras aquest generós acte que ens dóna l'ocasió
de testímoníejar un nou record al que fou nostre digne President.

LA PENYA DE L'AIRE. — Organitzades per aquesta entitat, tingué
lloc en aquest Centre la celebració de dues interessants conferèn-
cies sobre aviació. La primera anà a càrrec del senyor Josep M.a
Co de Triola, President del Sindicat de Periodistes Esportius, sobre
l'AVIACIÓ DE TURISME, i la segona fou donada pel senyor Josep Canu-
das, pilot aviador, el qual descriví LES RUTES AÈRIES DE CATALUNYA.
Ambdues conferències foren illustrades amb una nombrosa collec-
ció d'interessants fotografíes aèries, i, finalment, amb el film del
viatge Tolosa-Barcelona-Alacant en avió, galantment cedit per la
casa «Líneas Aéreas Latécoère».

PRIMER APLEC DE GERMANOR DE L'EXCURSIONISME GRACIENC. -
El día 22 del passat mes de març es reuniren en germanívol aplec
les societats excursionistes gracíenques al Santuari de N. D. de la
Cisa de Sant Pere de Premià, assistint-hi, en representacíó del
Centre, el President senyor Joan Ruiz i Porta acompanyat dels
senyors Josep Franch í Alfred Bosch.

Tingué lloc una cursa de muntanya, es celebrá una missa a la
memòria d'En Cèsar A. Torras (a. C. s.) i finalment es ballaren
sardanes. En resum resultà un acte de cordial companyonia que
mereix la felicitació a les entitats organitzadores.

DEL XALET DE LA MOLINA.—S'estan realitzant amb la major acti-
vitat els treballs que manquen fer per acabar del tot el Xalet-Hotel
que elements del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA basteixen en
la vall de La Molina, la inauguració del qual tindrà lloc abans de
finir-se l'actual temporada d'estiu.

La Comissió gestora d'aquest Xalet ens comunica haver pres
en ferm els següents acords:

1. er Fins el 30 de setembre vinent continuaran admetent-se
com fins ara, les aportacions per contribuir a l'obra del xalet de La
Molina, essent per tant la quantitat mínima de cent pessetes la que
donará dret a disfrutar dels avantatges de cooperador.

2.° n El 30 de setembre finirà el període que s'anomenarà de

fundació.
3•er Els que més endavant vulguin disfrutar del títol í drets

de cooperador en iguals condicions que els dels període de funda-
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ció, hauran de satisfer la quota mínima de 300 pessetes, o de
150 pessetes sí són menors de 18 anys.

La Comissió estudia actualment la reglamentació que haurà de
regir en el Xalet, que ;serà molt estricta í podem avançar que
almenys durant la temporada d'hivern (de desembre a març inclu-
sius) només podran rebre hostatge í pernoctar en el xalet els que
tinguin el títol de cooperador, acreditat pel corresponent carnet
d'identitat personal í intransferible.

Cada aportació només donará dret a fruir dels seus avan-
tatges a una sola persona.

Recordem igualment que les quantitats lliurades per ajudar
aquest Xalet serán retornades a mida que l'explotació del mataíx
donguí rendiment.
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