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Assaig de Geografía
Humana de la Muntanya

LA POBLACIÓ A MUNTANYA

Ede
NTRE les qüestions que sobresurten dins aquesta rúbrica de la
població a muntanya, podem distíngír: la de l'origen i marxa

 la població, la de la seva densitat mitja í la de repartició
dels homes en altitud.

ORIGEN I MARXA DE LA POBLACIÓ

Tot seguit, d'aquest aspecte ens sembla que cal retenir-ne dos
fets cabdals. Primerament, que la muntanya fou ocupada molt
aviat per gent nòmada i fou explotada, en principi, per dalt abans
que per baix; i, en segon lloc, que el seu poblament fixe s'ha pro-
duït, sobretot, per ésser la muntanya una mena de zona de refugi.

Això de l'ocupació de la muntanya per dalt, pot semblar una
plasenteria a causa de que havem abreujat massa l'expressió. Però,
realment, sembla que la primera zona muntanyenca ocupada í
explotada pels homes fou una de les zones superiors: la dels prats
alpestres.

Reprenguem, per fer-nos-en càrrec, les diverses zones que hom
veu ocupades en totes les muntanyes del món, sempre que l'altitud
sigui suficient.

En les muntanyes temperades tenim a baix una zona de boscos
més o menys espessos; a dalt una zona d'herbeis. Als Alps el bosc
puja fins a 2.000-2.500 m.; a I'Himalaía í al Kílimandjaro hi ha una
zona seca que va fins a 1.200, una zona arborescent, avui conreada,
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fins a 1.800, la zona dels boscos, de 1.800 fins a 2.600, í les prades
alpestres, de 2.600 fins a 4.000. Trenquen aquesta regla, com una
excepció, les muntanyes absolutament desèrtiques, com les del
flanc oriental dels Andes xileno-peruans.

Doncs, aquesta regió d'herbeis, propícia al pastoreig durant el
bon temps, pels pobles nòmades, era molt més ínteressant que les
terres baixes, i sobretot que la zona dels boscos.

És, per tant, probable que l'ocupació d'aquesta regió de prats,
durant una meitat de l'any, hagi precedit a l'establiment humà en
els boscos, que abans l'home no feia més que travessar-los, i no
sense perill, ja que eren refugi de feres í d'enemics.

És curiós que aquesta ocupació intermitent de les altures, com-
binada amb una estada al pla en el temps dolent, hagi persistit llar-
gament, com ho velem fins en països de civilització avançada, en la
mateixa Europa.

No fou sinó a poc a poc que el bosc fou obert, aclarit i, per fi,
ocupat d'una manera permanent. No obstant, resta encara menys
densament poblada aquesta part forestal que les parts inferiors i
fins que les parts superiors; almenys a l'estiu. A la Indo-Xina la
població té la seva mínima densitat a la zona dels boscos tropícals
i és més densa a sota i a sobre.

Tal és, a bon segur, en el seu origen, la marxa del poblament a
muntanya.

Però, potser, des de molt aviat, a l'ensems que eren ocupats
temporalment els prats muntanyencs, comença d'ésser la muntanya
el refugi d'una població permanent. No havem parat de veure com
la muntanya, gràcies a les dificultats del relleu í a la seva mediocre
aptitud per les comunicacions, es presta ben malament a les inva-
sions, í que els homes s'hi poden amagar í resistir-hí fàcilment els
invasors, encara que síguín més poderosos i més forts en nombre.
Així, moltes vegades restes de pobles empesos per les onades inva-
sores, fugint de les planes, han anat a fer-se forts als vessants o en
els cims. D'aquest fet en podem treure dues conseqüències: pri-
mera, que la població de certes muntanyes serà força Inés barreja-
da, força més virolada que la de les planes veïnes; i segona, que la
població serà, a voltes, molt densa, més densa que la de les planes,
a causa de 1'ompliment degut a les invasions.

Població barrejada. —El tipus més remarcable és potser el del
Caucas, a causa de la proximitat de les estepes del Nord, amples
camins de pobles í ponts entre muntanyes, pels quals s'ajunta
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l'Orient a l'Occident. D'aquí prové la quantitat increïble de races
barrejades en les anfractuositats d'aquell massís muntanyós.
Deíxant de costat els europeus, hom troba armenis, ossetés (que
són iranesos), els uns al Nord, els altres al Sud; zíngars; jueus, prò-
piament dits; turco-tàrtars, dels quals hom sap que daten del temps
de Tamerlan; tàrtars de muntanya, al Nord-oest; els caratxais, raça
veïna d'aquests; georgíans, a ]'Oest, entre els quals cal distingir: els
svanes, els queíserares, els pchaves, els touches, els alcases i
els tcherquesses, í, els tchetchenes í lesgeriens, mig semites, divi-
dits ells mateixos en una multitud de tribus. Aquest conjunt de
races í de pobles parlen una quarentena de llengües i presenten les
característiques etnològiques més variades: braquicèfals bruns, do-
licocèfals rossos, tipus mongols, altres uralaltaíans, etc.

El mateix passa als Alps, encara que en un grau inferior. Entre
els voduesos (1), hom troba, ací í allà, al fons de les valls, braqui-
cèfals bruns que semblen ésser l'honro alpinas, í als quals, a voltes,
la gent del país anomena serraïns (nom que té un aire llegendari,
però que justifica el que la muntanya és un lloc de refugi). Arreu
de les muntanyes alpines hi ha homes blancs í bruns, grans í petits.
En els Alps francesos, sobre l'home dels temps neolítics s'han
posat els lígurs, després els celtes, més tard els burgondes (2).

Parlant de la Península ibèrica, país de muntanyes, Camílle
Julian diu que és un cara vanserail de peuples et de races (3).

En els Balcans són els búlgars, els serbis í els altres pobles
refugiats, els que es troben barrejats a les muntanyes balcàniques í
a les de la vella Sérbia i de Montenegro.

A l'Àfrica assenyalarem les poblacions empeses cap a les mun-
tanyes de la part oriental, a causa de la invasió dels Massaï (4) i
els raids alarbs; a l'Iran, l'agombolament d'homes produït pels
raids dels turcomans a les muntanyes del Talych; i en el Zagrós el
refugiament dels nestoríans (5), per la persecució de que els feren
víctimes els curdes, etc.

(1) Són la gent que habiten les altes valls (valls vodueses) piamonteses prop de les
fonts del Po.

(2) Els burgondes són els darrers invasors del Sud de França al començament del
segle v.

(3) En el vol. I del seu llibre Histoire de la Gaule.
(4) Poble de ('Atrita equatorial del cantó d'Orient, que invadí les terres dels Ouaquafis,

llurs parents, i d'altres pobles veïns, als quals obligaren a cercar nous paratges en els pla
-nelis del massís central africà.

(5) Secta cristiana avui reduida al Kurdestan, originada per les heretgies de Nestori, en
el segle v.
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Per les invasions a un superpoblament. —Els homes acorralats
a les muntanyes, formen una població nombrosa, a voltes massa
nombrosa. És el cas de] Marroc, on fins a la intervenció francesa la
muntanya era més poblada que la plana. Segons J. Blache, certes
valls del Sud del Ríf, dels vessants de l'Ouergha (1) semblaven ve-
ritables formiguers humans.

El mateix passava en el massís algerià: a l'Aurés i, sobretot, a
les Cabílies. A la gran Cabílíá hi havia de 10 a 100 h. per quilò-
metre quadrat, més, per tant, que a la major part de les planes
riques. Un fet igual hom podrà observar a Síria, al Líban sobretot;
a les muntanyes curdes, en relació amb la Mesopotàmia, i als
vessants de l'alt planell armeníà, comparades amb la plana de la
Koura (2). A les muntanyes de la Indo-Xina, els mois o «salvat-
ges» (3), de raça indonessíana, els thaís (4) de raça mongola, í els
mans i els meos (5), emparentats amb els anamites, empesos uns i
altres successivament cap a la muntanya, constitueixen un poble ja
apretat, la densitat del qual encara va en augment.

Aquest estat de sobrepoblament, que es produí també als Alps
orientals, creà un estat de coses inquietant per la vida de la mun-
tanya, al qual calgué trobar un remei. Fou trobat i fou el més índí-
cat: l'emigració. Massa nombrosos els muntanyencs havien d'anar -
se'n, ja fos temporalment, ja fos definitivament. Com que haurem
de tornar sobre aquestes maneres diferents de l'emigració, deixa-
rem per a després l'insistír sobre aquest tema.

Assenyalem aquí tan sols alguns exemples d'emigració deguts
a un excés de població. Les tribus sèrbíes, massa nombroses per
les aspres muntanyes montenegrines, durant segles s'han anat dis-
persant cap al . Nord per les valls de la Bosna i del Save, vers els
turons emboscats de les terres baixes. Igualment els rumans, aco-
rralats per les invasions en les muntanyes transílvanenques en des-

(1) En el seu article, bellament il lustrat amb fotografies aeries «Modes of lite in the mo-
roccan countryside- publicat a The Geographical Rewiew, vol. XI, 1921, n.° 4, tules Blache,
geògraf francès, jove i esperançador, ha publicat estudis especias de geografia física i de
geografia humana, i prepara la seva tesi doctoral amb un treball complet sobre els massissos
bessons de la Cartoixa i del Vercours, en els Prealps francesos.

(2) Koura: Riu important que corre al peu del planell armeníà i desemboca al mar Caspi.
(3) Els «salvatges» són els muntanyencs més endarrerits i els antics pobladors de

la Indo-Xina.
(4) Els Thais són gent de la Xina central que s'han estés per la Indo•Xina empesos per la

necessitat o per fets polítics.
(5) Els mans i els meos han penetrat en el pair forçats per l'expansió xinesa (*)
(*) Hom trobarà detalls sobre aquests pobles en un article de M. R. Demasez. •Les mo-

des de vie dans les Montagnes de l'Indochine française», publicat en el vol. vu de la Revue de
Geographie Alpine, págs. 453-562.
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cendiren a poc a poc, ocupant de nou les planes dels voltants.
Aquestes són les migracions definitives.

Una altra forma d'aquests moviments de gent és la migració
temporera com la de l¿s càbiles del Rif o de les Cabílies, que bai-
xen cada any a treballar a Algèria, o bé passen el mar per anar
a treballar a França, les migracions dels libanesos que circulen per
tot el món sots el nom de siríacs, les dels curdes que van í vénen
a través de tota l'Àsia occidental, etc.

Així es pot restablir un poc l'equilibrí entre les poblacions de la
muntanya í les possibilitats d'aquesta.

Tal és el resultat d'un poblament que sovint, als inicis, sembla
haver començat per les parts altes, i en èpoques intermitents; però
que també, freqüentment, ha estat produït en certa manera per la
força, í mantingut, únicament, a causa de les qualitats negatives de
de la muntanya, on les gents han estat com embutides per les
invasions.

Aquestes causes del poblament han donat a la muntanya densi-
tats de població molt variades.

LA DENSITAT DE POBLACIÓ

Les muntanyes, en la major part dels casos, són menys pobla-
des que les planes que les rodegen. Per exemple, els Alps, compa-
rats amb les planes del Po, de la baixa Àustria, de la Baviera, de
la Suïssa, de la vall del Roine o de la costa mediterrània. La
mateixa comparació hom pot fer pels Pireneus i el seu avant -país,
pels Balcans i la plana búlgara, pel Caucas i la Geòrgia, per
l'Hímalaía í Bengala, per les muntanyes de la Indo -Xina i els deltes
dels seus rius, per les muntanyes japoneses í les terres baixes que
les rodegen, per la Serra Nevada i Califòrnia, etc. Però, general-
ment, es dóna el cas contrari en els països secs, com ja ho hem
vist pels conreus, de manera que les muntanyes hi són més pobla

-des que els plans. Així hom ho veu relacionant els Andes xilens í
el baix Perú, el Yemen i l'alt planell que té al darrera, el Liban i la
planícíe de Bekaa que té entremig, el Rif í la vall de Taza, etc.
Tenim, doncs, una varietat extrema de relacions i una varietat ex-
trema de descobertes. ¿Hom pot saber, almenys, entre quins límits
es mou aquesta densitat?

De primer antuvi, caldria entendre's sobre el càlcul exacte
d'aquesta densitat, la qual no pot ésser calculada més que a l'en-

gròs, segons l'extensió. Hi ha quasi sempre a muntanya porcions
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de terra que són cona estranyes a l'home, ínutilitzables, ínexplota-
bles. Tals, per exemple, les geleres, les congestes, els escarpaments
de les altes muntanyes, etc., on no creix cap mena de vegetació.
Les úniques manifestacions de vida humana d'aquesta mena de
deserts són el turisme i l'excursionisme. Però la utilització turística
d'aquestes terres altes és molt difícil de calcular í no permanent, í,
demés, ha d'ésser forçosament molt restringida. Per aíxó ens sem-
bla que la superfície de la muntanya respecte a la qual hem d'eva-
luar la densitat de població no ha de comprendre més que aquelles
parts de les terres muntanyenques aprofitades per la utilització
pastoral, agrícola í industrial. Pràcticament, per calcular-ho ens
aturarem al límit superior dels prats alpestres, el qual, altrament,
és ben difícil de mesurar.

És a base d'aquesta superfície explotable, calculada sobre les
cartes geogràfiques, com ha estat evaluada la densitat de població
dels Alps francesos pel 1911 (1). Els resultats proven com poden
ésser fortes les díferèncíes que s'hi troben:

Alps del Nord tenen 55 h. per km. 2; Alps del Sud, 19: aquests,
per tant, són tres vegades menys poblats que els primers.

Al Nord, els Prealps, presenten 27 h. per km. 2 , mentre que la
depressíó sub-alpina en té 54, és a dir, el doble que els Prealps.

El Gresivaudan, en té 116, í el massís de la Cartoixa, que el
domina í el limita a l'Oest, 27 h.

Les dues xifres extremes són 116 al Gresivaudan i 8 als Prealps
de Digne.

Diferències igualment fortes hom troba als Alps orientals.
Al Nord, els massissos calcaris del Tirol, tenen una densitat infe-

rior a 10, mentre la vall de l'Inn, immediatament al Sud, en té 100
per km. 2 a Innsbrück, 42 a Pinzgau í 38 a Pongau.

El mateix contrast a l'Est: a l'alta Caríntía (2), 10 h. per km.',
mentre que la vall de la Mür (3), de caràcter industrial, en té 140.

Al Sud, en el massís Dolomític, de 10 a 25 h. per km.-'; al llac de
Lugano, de 70 a 170; al Trentí, de 75 a 200.

Aquestes xifres considerables corresponen en tots els casos a
les valls. Però pot haver-hi fortes densitats a les muntanyes prò-
piament dites i als massissos. L'exemple de la Cabílía és particular-

(1) Aquestes dades són tretes d'un estudi interessant, fet per M. Jean Robert La densité
de population des Alpes Françaises d'après le dénombrement de 1911 », Revue de Geographie
Alpine, vol. viu, fascicle 1.

(2) Regió austriaca propera al Tirol.
(3) Mür o Mürg, riu que corre per la Caríntia i s'ajunta al Drave, afluent dél Danubi.



ASSAIG DE GEOGRAFIA HUMANA DE LA MUNTANYA	 155

ment remarcable: 90 h. per km." en el conjunt de la gran Cabília,
amb 224 al voltant de Fort National, en plena muntanya.

A Còrsega, aquesta illa tan poc poblada, certes zones mun-
tanyoses de la Castanyeda tenen una densitat que arriba als
150 h. per km. 2 , mentre que hi ha valls desertes. Certes muntanyes
japoneses tenen una densitat més considerable encara. No obstant,
és clar que les muntanyes no poden arribar mai a les xifres formi-
dables de densitat a què arriben les planes riques, riques d'agri-
cultura o d'indústria, con-i els deltes de l'Extrem-Orient, la Campà-
nia (1), el Lancashíre (2), etc.

REPARTIMENT DE LA POBLACIÓ EN ALTITUD

Però el poblament posa una darrera i greu qüestió: ¿Com,
aquesta població es reparteix en altitud? En aquesta hi ha no
menys varietat que en les qüestions precedents, i també hom troba
una manca quasi completa d'estudis sobre aquest tema.

Es fàcil de respondre que la població és més nombrosa allà on
els recursos naturals són els més abundants i les incomoditats
menys accentuades. Però precisament aquests factors varien segons
les regions. Per això no són pas necessàriament les parts més
enlairades de la muntanya les que tenen una densítat de població
menor. Prenem alguns exemples.

El treball executat pels Alps francesos mostra que la densitat
de població varía amb l'altitud d'una manera desigual al Nord
i al Sud. Als Alps del Nord, la disminució és regular de 200 en
200 m.: des de 86 h. per km', entre els 200 i 400 m., per arribar
a 10 dels 1.800 als 2.000, i la corba que en resulta, es presenta amb
variable regularitat. Demés, hom troba la mateixa proporció a
cada una de les regions naturals en què es divideixen els Alps del
Nord, la qual va en decreixença constant. No obstant. hom pot fer
aquesta observació: que la densitat va creixent en altitud a mesura
que hom s'endinsa en l'interior de la serralada; és a dir, que a alti-
tud igual les zones que es troben més al cor de la muntanya són
més poblades que les zones exteriors, la qual cosa correspon a la
gran llei de l'aixecament dels límits d'altitud de la vegetació cap a
l'interior de les cadenes muntanyoses.

(1) La Campània, regió italiana especialment agrícola, que té per cap Nàpols.

(2) El Lancashire, és la regió de més alta potencia industrial d'Anglaterra i té per focus
principals Manchester i Liverpool.
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Però en els Alps del Sud la regularitat és menor. El decreixe-
ment és, al començar, bastant ràpid entre 200 i 600 m.; des d'aques-
ta cota hi ha un vertader estancament fins als 1.600 m., amb un
petit aixecament entre els 1.200 i els 1.600. I és que aquí el fenomen
de l'augment de densitat amb l'altitud cap a l'interior és remarcable-
ment net; és aquesta la zona interalpína més poblada. Amb tot
això, hom veu que la densitat no és pas rigurosament proporcio-
nada a l'altitud.

Heus ací, en efecte, la Còrsega, illa quasi tota ella muntanyosa.
La densitat és de 47 h. per km. 2 , entre 0 í 100 m.; la qual decau tot
seguit fins a 17, puja després a 67, entre els 400 i els 500, torna a
baixar a 46, puja de nou a 54, entre els 700 i 800, es manté
a 42, de 800 a 900, cau després bruscament a 7 i per fí a 4. En
aquest cas trobem, doncs, dues zones afavorides: les que estan
entre les cotes 400-500 i 700-800. En la regló de la Castanyeda, la
densitat cau a 20 h. per km.', entre 200 í 300 m., s'aixeca a 135,
entre 600 i 700 m., puja a 117, entre 700 í 800, í després, de cop, en
amunt es queda a 29. Allà evidentment coincideix amb el límit de
la zona del castanyer.

D'altra banda, Vidal de la Blache (1) havía remarcat que en la
regió de la muntanya mediterrània, és cap als 400 m. on comença
la zona de població densa, i més enlaire solament, cap als 600, esde-
vé dominant. La part inferior d'aquesta zona és la dels conreus de
la vinya i de l'olivera; la part superior és la del castanyer. El mateix
cas es retroba a Sardenya, on el grau màxim és entre 500 í 600 m.,
i a Sicilia, de 300 a 800. Igual fenomen a la Cabília: no hí ha ningú
fins a 500 m., mentre que tota la població es troba entre els 500 í
els 1.050 m., poc més o menys.

En els països més merídíonals la tendència és a fer pujar més
encara les zones de forta densitat. A les muntanyes de l'Iran la
zona habitable és sobre els 1.000 m. A 1'Himalaia, la regló baixa,
fins a 1.500 m., està ocupada per la zona humida í emboscada del
Teraï, temible jungla febrosa inhabitable i amagatall de feres,
inconvenients que fan que la població s'hagi establert més enlaire,
entre 1.500 í 2.500 m. A la Indo-Xina hí ha dues zones poblades: la
de les valls baixes, amb arrossars, que són un allargament dels

(1) Vidal de la Blache, mort el 1918, és el cap pare de l'escola geogràfica francesa
actual. EIl ha estat el mestre i l'inspirador dels geògrafs que tenen nom a França i a fora
d'ella. ElI ha donat, a aquesta novella ciència, nascuda a Alemanya, plena de determinisme,
una forma viva i aladament irònica, d'una valor científica real. El seu Tableau de la GéoÁ'ra-
phie de la France, publicat el 1903, és una obra mestra, i el llibre pòstum Príncipes de Géo-
graphie Humaine, en 1922, que és un aplec de suggestions, fa sentir més la seva mort.
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conreus de les planes, i a dalt la dels conreus de savanes, i entre
les dues, la zona deserta. A les muntanyes d'Abissínia la gent viu
a la Voína-Dega, és a dir, la zona entre els 1.800 i els 2.500 m., que
és la regió de savana o de parc. Al Kílimandjaro í al Kenia, l'úni-
ca zona habitada està entre les cotes 1.200 í 1.800. A mesura que
hom va cap al Sud, més enllà de l'Equador, veu la densitat de po-
blació més forta baixar a poc a poc en altitud í en les muntanyes
del Cap de Bona Esperança, hom retroba, amb poques diferències,
les característiques alpines.

Així, resumint, tenim que la densitat està en relació amb l'alti-
tud, sigui en pro o en contra. En les muntanyes dels països tem

-perats freds, la densitat més considerable és a les parts baixes í va
disminuint regularment amb l'alçada. En la regió mediterrània el
pol de densitat es desplaça cap a l'alçada entre els 500 í els 800 m.
En els països tropicals s'aixeca més encara, assolint els 1.500 m. i
fins els 2.000, í descendeix tot seguit cap a la zona austral.

Amb això tenim una indicació ben neta sobre la utílítzacló de la
muntanya seguint les díferents parts de la terra. En les regions
temperades les muntanyes són menys utilitzables a causa del clima,
essent llur utilització proporcional al grau que tinguin de sem-
blança els terrenys muntanyencs amb la plana. Al contrari, en les
zones tropicals i equatorials, són de més en més utilitzables i ex-
plotables en proporció a les diferències que elles presenten amb les
terres baixes (1).

LES MIGRACIONS A MUNTANYA

Les formes de poblament muntanyenc per emigracions cap a les
altures, í, també, per reculament dels bornes cercant-hi refugi —cau-
ses que poden portar a una superpoblació—ens condueixen a la
idea de què la població a les terres altes és freqüentment poc fixa,
í que es mou desplaçant-se, periòdicament o no, a través de la
muntanya, emetent a l'exterior el sobrant de la seva població. Així,
som portats a la idea que un dels fenòmens humans essencials de
la muntanya són les migracions í, particularment, les emigracions
pròpiament dites.

Entre aquestes mígracions n'hi ha que sembla que solament estan
indirectament en relació amb el fenomen orogràfic, corn és el cas
de l'emigració per excés de població.

(1) Desgraciadament, cap exemple podem anotar, avui per avui, de la nostra terra, car
per aquesta mena d'estudis calen estadístiques de població ben fetes i en detall— materials
que sois tenim en part—i cartes ben acotades i a una gran escala—que no tenim encara.
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La muntanya no és pas responsable de que els homes s'hagin
apilat per refugiar-s'hi, í ho prova que aquest és també el cas de
certes penínsules (Peloponès) í de certes illes del mar (arxipèlags
grecs) o de terra ferma (oasis del Mzab).

Hom pot dir, també, que la muntanya arriba a una saturació
d'humanitat més aviat que les planes riques. Però — afegim-hi—no
sempre és així. Mes, sigui com vulgui, el cas és que aquesta forma
ordinària d'emigració no pot donar-se com específicament mun-
tanyenca.

Tampoc ho són, d'una manera precisa, certes altres formes,
molt especials, de moviments de població, tals com les migracions
nòmades degudes a la necessitat d'explotar simultàniament zones
d'altítud í clima diversos, les migracions estacionals, que la duresa
de la vida de muntanya imposa als seus hostes, í les conseqüències
de les precedents.

LES MIGRACIONS DEL NOMADISME

Insistirem poc sobre aquesta forma, perquè ja n'havem parlat
en estudiar l'agricultura i la vida pastoral a muntanya. Recordem
solament els principals aspectes que pot revestir. El fet capital és
que hi ha terres contigües, quant a la distància en línia recta,
però que de vegades les dificultats que per les marxes presenta la
muntanya les separa de bastantes hores de recorregut, les quals
tenen condicions productives molt diferents entre elles a causa de
llurs desigualtats d'altitud í, a voltes, d'exposició climàtica, í que
per poder-les explotar, cal desplaçar-se en alçada.

Aquestes altituds diferents són causa que els climes siguin va-
riats durant l'any al llarg dels vessants i que els trossos de baix
puguin ésser explotats més aviat que els de dalt.

Generalitzant, podem dir que el mecanisme de les migracions
nòmades de muntanya consisteix, doncs, a pujar durant l'estació
calenta, í a davallar durant l'estació freda.

Hem d'assenyalar, però, algunes excepcions.
Quan es tracta d'un clima sense diferències de temperatura, com

es troba en els països equatorials, la pujada i la baixada són
arranjades pel ritme de la repartició de pluges. Freqüentment a les
muntanyes en les quals les precipitacions són desiguals, hom veu
els ramats muntar a l'hivern per trobar-hi menys neu; colra, per
exemple, a Tian-Xan, on homes i bestiar van de l'exterior a l'inte-
rior, í a I'Himalaía, que es traslladen del Síkkím cap al Tíbet.
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La forma més senzilla de les migracions nòmades és, doncs,
aquella que porta l'home i els seus bestiars a l'estiu de les parts
baixes a les parts altes de la muntanya í a l'hivern inversament;
ritme molt elemental, que es practica a través de tota la terra, dei-
xant de banda algunes excepcions a la zona tropical.

No solament és en els Alps on es troba molt estés aquest noma-
disme, sinó a tot el món mediterrani, on emporta, dins el seu ritme,
altra gent demés de la muntanyenca: els pastors de ramats trans-
humats, gent de la terra baixa, que viuen sis mesos a les planes i
sís més en les alçades o pel camí. Axí, els pastors d'Extremadura
i de la resta del planell castellà, van í vénen anualment dels Píreneus;
els pastors samnites pugen i baixen pels Abruzos í els aromounes
circulen entre les planes de l'Egeu í les muntanyes balcàniques.
I es mobilitzen en major nombre encara els pobles de l'Àsia occi-
dental: els kizilbach (nòmades d'Anatòlía), a l'Àsia menor; els cur-
des—aquests en massa --; els tàrtars del Nord, els loures del Za-
gròs, les poblacions de 1'Indu-Koush, etc. A 1'Hímalaía també la
gent i el bestiar circulen pujant o baixant del Tibet; i el mateix fan
els pastors dels Andes meridionals, i els indis de les Rocoses.

A Catalunya, com ja hem anotat en el capítol sobre la vida pastoral, la
transhumància ha restat en la forma de dalt a baix i, per tant, constitueix
netament una migració muntanyenca de ritme estacional, si bé ja molt re-
duïda, puix els ramats són petits i són escassos els pastors que els porten.

No obstant, aquest tipus és sovint força més complex. Es com-
plica quan els conreus es barregen amb la vida pastoral i aleshores
s'interposen la muntanyeta i la remue entre el vilatge d'hivern í la
muntanya. Les pujades i baixades es multipliquen í es fan comple-
xes, si bé és veritat que aquestes marxes í contramarxes tenen me-
nor extensió. Aquests casos ja els havem vist a propòsit del no-
madisme vitícola o a propòsit de les formes tan variades í tan com-
plicades de la Tarentaise.

A aquesta llei de nomadisme pot lligar-se també la dels pobles
muntanyencs que baixen de la muntanya periòdicament a la plana
per realitzar les seves razzias. Axí és, per exemple, al llarg de les
planes del Pendjab (1) i de 1'Aeng (2), vers on davallen com un allau
els muntanyencs del Belutsxistan, de l'Afghanistan i del Kafíris-

(1) Pendjab, «país dels cinc rius», a la regió nord occidental de la India. Està format per
quatre regions físiques: la part himalaienca, la del Prehimalaia, les planes i els pianells.

(2) Aeng, és un riu de la India transgangètica. Hi ha, també, un vilatge a les seves vores,
que porta el mateix nom.
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tan (1), el mateix feien en altres temps els muntanyencs dels Abruzos
i de la Sabina (2) o els d'Escòcia, i els del marroc central, en l'At-
las mitjà.

Lln altre aspecte de la vida nòmada del muntanyenc, que té quelcom
del carácter dels raids, és el contrabandisme.

A la nostra muntanya, prop de les ratlles de França í d'Andorra, encara
hi ha pobles en els quals la gent jove viu del contraban: fossa, La Vansa,
Fórnols, Castellar de n'Huc.

El producte que manté avui aquesta manera arriscada de guanyar-se la
vida és el tabac andorrà. Durant la gran guerra el contraban es feia amb
França passant-hi diferents productes, fins bestiar de peu rodó. En altre
temps s'entraven teles i objectes similars. Això era quan aquesta ocupació
il legal tenia més gent i era feta en gran escala, com ho prova el fet que
hem pogut recollir de qué cap a l'any 70 del segle passat foren presos d'un
cop una partida de quaranta contrabandistes, Ja majoria de Tuxent, mentre
que ja fa anys que en la població ningú es guanya la vida d'aquesta faisó.
També la gent de Gòso], pels volts de l'última guerra civil, feien contraban,
però ara no.

No obstant, aquesta vida atzarosa atrau l'esperit independent í aventu-
rer del muntanyenc, mantingut pel guany ràpid i les moltes hores de lleure
que els deixa per restar al cafè i a l'hostal, arriscant a l'atzar del joc el
diner mal guanyat.

Per això els homes de Castellar, quan una vigilància decidida els barra
el pas de la frontera, es lloguen a l'Asland, o es busquen feina a les terres
baixes, però així que tenen esment de què les mesures represíves afluixen,
s'entornen als seus raids contrabandistes.

Aquestes migracions de nomadísme tendeixen quasi forçosa-
ment a deixar pel camí restes de la seva gent: individus o tribus,
els quals s'estableixen al llarg de la ruta i preferentment a baix a
la plana. Sembla que la dominació dels medes a la Mesopotàmía
no fou altra cosa en el fons, que el predominí, a la llarga, de la
població deixada en aquestes correries, i que el mateix passà amb
els perses. I avui els curdes tendeíxen a fer, regularment, altre tant.

De la mateixa manera arribà a imposar-se a l'Índia la domina-
ció afgàníca í les planes de la Indo -Xina la dels muntanyencs
shans. Així arribem a una forma de moviment de població enfora
de les muntanyes, deguda a una manca de recursos temporal o
permanent, la qual inclou, en efecte, una migració temporera, gene-
ralment d'estació, í una migració definitiva.

(1) Kafiristan, encontrada que es troba al Nord de l'Afghanistan, amb alçades de més de
5.000 m. Es un poble de pastors.

(2) Sabina, comarca muntanyenca del centre d'Itàlia, prop de Roma.
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LA MIGRACIÓ TEMPORERA

Aquesta migració es basa en el fet que hi ha estacions durant
les quals el muntanyenc té recursos í ocupacions ínferíors, en
quantitat i en qualitat, a les que podrà trobar fora de la muntanya,
i per això se'n va, durant un temps, a la recerca d'aquestes ocupa-
cions í d'aquests recursos.

En quines estacions succeeix això? Hom pot dir, de primer
antuvi, que són les estacions en les quals hi ha niés treball i més
ocupacions a la plana; és a dir, en general, a l'estiu, que és el temps
de les collites. En els països tropicals aquest fenomen es produeix
a la fi de I'estacíó plujosa; en els països mediterranis a l'estiu, del
començament a la fi, perquè s'inaugura amb la collita de les pro-
duccions primerenques, i segueix amb la sega í, més tard, amb la
verema. Per a prendre part a aquests treballs, els muntanyencs
davallen aprofitant el fet que les seves collites pròpies són general-
ment molt en retard per raport a les de baix. Per exemple: la gent
d'Andorra i la del massis central se'n va al Llenguadoc, els alpins
del Sud baixen a collir la maduixa, í després a la verema, a les
vores del Mediterrà, i, de vegades, hi van també per l'oliva, i els
muntanyencs de tota aquesta regió mediterrània fan cap a les pla-
nes pel segar.

Les migracions muntanyenques vers les terres baixes per llogar-se els
homes en el-- temps de les col-lectes tenen també els seus exemples a casa
nostra.

Nosaltres hem vist, al temps de la verema, en el Priorat, la gent de]
Montsant í també d'Aragó anar a llogar-s'hi fins i tot amb el matxo. Falset
fa de centre de contractació díns d'un ambient ple de dolçors de most i de
raïms aixafats. També de certs indrets de la Garrotxa i fins dels Ports
de Tortosa (Horta de Sant Joan, Alfara...) pel temps de la verema se'n van
a collir raïms al migdia de França.

I pel mes de juny, hem observat les colles de muntanyencs que baixen
per la sega a les depressions litorals í, després, seguint l'esglaonament de
la maduresa dels blats en altitud í en el temps, s'en van pujant, llogant el
seu treball, fins que arriben al lloc i hora en qué els seus esplets a l'alta
muntanya són també daurats i colltorts.

Aquesta emigració i retorn va de mitjans de juny, en què els blats es
seguen al Vallès i al Penedès, per exemple, fins a les darreries d'agost,
temps en què es fa la sega a la Vall de Bohí, passant per les terres mitges
de l'alta Segarra on hem vist les colles segar a mitjans de juliol.

Per donar una idea de la gradació de la collita del blat a Catalunya,
treiem del nostre carnet d'excursions les següents notes corresponents al
dia 23 de juny de l'any 1921.

Entre Mollet (76 m. sobre el nivell del mar) í Granollers (152 m.): els
blats ja són agarberats, però encara es veuen alguns camps que els estan
segant. Prop de La Garriga (262 m.): alguns camps sense segar. Fígaro, en
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el Congost (323 m.): els blats tenen encara una lleugera verdor. Aiguafre-
da (416 m.): aquí verdegen un xic més. Centelles, ori es comença a obrir la
plana de Vich (506 ni.): el blat és un xic més ros Balenyà-Vich (586-493 m.):
blat quasi verd. Manlleu (460 m.): comencen a segar un camp; els altres
encara verdegen Sant Quirze, en la canal del Ter (560 m.): els blats co-
mencen a granar í tenen poca alçada. Ripoll (682 m.): aquí ja granen. Sant
Joan de les Abadesses-Camprodon (774-900 m.): són verds i encara no hí
apunta l'espiga.

Però les més freqüents í les més importants d'aquestes migra-
cions, són les que es produeixen en les estacions durant les quals
la vida a muntanya resta com paralitzada, mentre que a la plana
es mostra activa, malgrat que 1'actívitat sigui menor, comparada a
la d'altres temporades de l'any. Aquesta estació és, naturalment,
l'hivern, el qual, en certa manera, al llarg de la seva durada, esteri-
litza la muntanya de la zona temperada i, també, la part superior
de les muntanyes tropicals. Però com que aquestes són relativa-
ment poc poblades, el fenomen que estudiem sols presenta tota la
seva amplitud fora de les regions dels tròpics.

En les regions temperades és on l'hivern, degut a l'altitud, és
molt llarg i rígurós. Les gelades i les neus poden durar-hi llarg
temps.

A les muntanyes de l'Àsia de l'Oest, que passen de 3.000 m.,
l'hivern dura tres mesos. En les nostres muntanyes europees pot
durar la tercera part de l'any í fins la meitat, per exemple a
l'Oísans:

Allemont, 950 m.: 3 mesos de neu í 4 i '/. de gelades.
Ornon, 1.100 m.: 5 mesos de neu í 5 de gelades.
Besse, 1.400 m.: 5 mesos de neu í 6 de gelades.
Villar d'Arenes, 1.600 m.: 5 mesos í '/, de neu i 6 de gelades (1).

A Bajerque, a la Vall d'Aran, comencen les nevades per Totsants i han
de tenir el bestiar tancat al poble fins al maig, de manera que I'hívern hí
dura uns sis mesos.

Veus aquí pobles, la gent dels quals, doncs, no poden treballar
les terres niés que de sís a set mesos l'any, í que en aquest curt
període de temps han de guanyar per viure durant dotze mesos.
Els cal treballar de ferm, car hí ha desequilibri entre la durada del
treball i la durada de les consumacions, sobretot quan la tèníca
agrícola és mediocre i la població nombrosa, característiques molt
esteses a muntanya.

(1) Per tenir una impressió viva d'aquesta vida hivernal, en els alts vilatges dels Alps,
hom pot llegir la descripció que en fa Mlle. Aimée Bigallet, en el seu article <La Vie d'hiver
dans I'Haut Vénéon» (també a l'Oisans). (Revue de Géographie Alpine, vol. x, fasc. tv.)
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En un país pobre í difícil d'explotar bé, com ho és la muntanya,
és inadmissible que hom pugui creuar-se de braços o jeure durant
la meitat del any.

Hi ha per això dues solucions possibles. La primera, ocupant,
sense moure's del lloc, l'estació improductiva en una tasca que el
clima no pugui destorbar, per exemple: en una indústria. Aquesta
solució, com ja havem vist, és aplicada en certes encontrados mun-
tanyoses, com el Jura.

Ja hem dit en les nostres notes sobre la indústria de les muntanyes
catalanes, que la nostra gent, per dissort, no esmerça els llargs lleures
hivernals en cap mena d'ocupació industrial, fora d'atendre a alguna neces-
sitat domèstica, í encara aixòrarament. Solament hem pogut constatar
que pels voltants de Camprodon els homes a l'hivern s'entretenen fent
esclops, culleres í forquilles de boix.

Per qué aquesta solució no es emprada per tot arreu? És difícil
de dír. Pot ésser que aquest procediment sols sigui possible en
muntanyes molt accessibles í que posseeíxín mitjans per exportar
fàcilment els seus productes industrials.

La segona solucíó consisteix a ocupar aquesta estació impro-
ductiva massa llarga, a fora del país, en regions on hom pugui pro-
curar-se treball, ja sigui a l'aíre lliure, en conreus i en la cura del
bestiar, ja sigui a aixopluc, en la indústria, o bé en oficis urbans.
És la forma que constitueix 1'emígracíó temporera d'hivern.

Aquest procediment sembla el més difícil d'emprar dels dos, í, en
canvi, és el que ha tingut la preferència entre la gent de muntanya.
I és que presenta, realment, certs avantatges. Els indivídus que
se'n van alleugeren a la famílía de la cura de llur alimentació, i,
així, l'estalvi que es fa és altre tant guanyat sobre els recursos pe-
nosament guardats per l'hivern. D'altra banda, llogant-se a fora,
poden, no solament viure procurant -se la subsistència, sinó que en-
cara poden arreconar diners que els serviran per Llurs compres o
per pagar els impostos, quan tornin al poble, diners que difícilment
podrien guanyar a muntanya, on el comerç és feble.

Hi ha encara una altra raó a favor de la pràctica d'aquest tipus
d'emigració, í és que probablement ve a ésser la supervivència d'un
nomadísme antiquíssím; aquell que havem estudiat en parlar dels
ínícis del poblament: els muntanyencs venint a explotar a l'estiu la

zona pastoral de la muntanya i allunyant-se'n de nou a l'hivern
I això no és pas una simple suposició, car si hom examina certes

formes de migracions estacionals de l'Edat mitjana, en els Alps fran-

cesos, hom resta sorprès de l'amplitud, de la durada i de la quan-
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títat de persones afectades per aquests tnovíments. En uns mots:
eren també un veritable nomadisme de temporada.

D'un nomadisme estacional n'han esdevingut migracions tem
-poreres, sí bé el moviment s'ha estès i s'ha complicat, ja sigui dins

del temps ja sigui dins l'espaí.
Als temps medievals velem els alpins francesos fer aquests tras-

llats a encontrades molt próxímes: com, per exemple, a la Vall del
Roine, a la Provença, a la Plana del Po, a la plana suïssa i a
l'avant país del Nord. A l'època moderna es passegen per tot
Europa. Dins de França, molts d'ells van a París, i fan d'escura-
xemeneies, massips, etc. Fent de marxants arriben fins a Espanya.

Des del punt d'obír del temps, aquestes migracions comencen
durant de quatre a sis mesos, després tendeixen a durar diverses
estacions i, més tard, s'allarguen a anys seguits.

També els oficis d'aquests emigrants canvien. De primer antuvi
els senzills agricultors s'ofereixen com agricultors, però a l'hivern
no hi ha pas gran cosa a fer en feines de pagès, sobretot amb els
ramats: per això molts d'ells es posen a treballar a preu fet o fan
de captaires. Per poder trobar feina a l'hívern no dupten pas de
llogar-se en les indústries de la terra baixa: per exemple, a treba-
llar al cànem. A poc a poc les seves concepcions i els seus horitzons
s'aíxamplen í els veíetn que fan d'adoba- paraigües í d'estanya-
paelles.

Però el ram que prefereixen és el comerç. Astuts, àvids del
guany, anant darrera el cèntim arriben a fer negoci. Preferentment
es dediquen, de primer antuvi, a les mercaderies lleugeres que pu-
guin portar a sobre: fan de marxants de teles, de merceria; alguns
n'hi ha que venen llavors i herbes de muntanya.

Tal era la fornia d'emigració que practicaven cada any en els
Alps francesos, al menys 100.000 persones, a la fi del segle xviii.
Era, doncs, aquest un fenomen d'una amplitud considerable, í les
seves conseqüències foren tals, que en sortí l'emigració definitiva.

Poques dades tenim de l'emigració d'hivern dels nostres muntanyencs,
però prescindint de que sigui escàs llur nombre, les ajuntarem, per mostra
de què, tant mateix, aquesta ha existit i existeix.

Hi ha una emigració hivernal que s'enfoca cap a les terres baixes i altra
cap a França.

Molts jornalers í paletes de Camprodon a l'hivern se'n van a la nació
veïna. Els jornalers de Vilallonga també hi van, però en retornen el mes
de març per plantar les patates i després se n'entornen fins al setembre
que entren de nou per la collita.

A la Vall d'Aran molts homes í fins algunes noies, surten fugint de
l'hivern cru a cercar-se feina també a França.
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Fa una cinquantena d'anys que hi havia gent de Gòsol que feia la
mateixa sortida. Anaven per treballar a les carreteres i algun fins i tot hi
leía d'empresari.

Altres, en aquesta temporada, en què no es pot fer feina a muntanya,
s'encaminen, com ja hem dit, cap a les nostres comarques, en les quals
l'hivern és menys cru.

Els homes de Setcases se'n van per avall, a fer carbó.
Alguns de Gòsol fan el mateix camí, però per treballar la terra.
A Tuíxent són les dones les que emigren recorrent les poblacions indus-

trials i arribant fins a Barcelona, amb els pots i els seus sacs a l'espatlla,
venent herbes medicinals, pega i trementina i altres ingredients que a vol-
tes elles mateixes recepten í apliquen fent de curanderes.

A Camprodon, abans d'haver-hi fábriques, molts homes se n'anaven al
Gironès i a la Selva a treballar la terra.

Fins fa una cinquantena d'anys el «cerdans, (comprenent dins aquesta
denominació popular muntanyenca la gent de Ripoll i Camprodon fins ala
Cerdanya), baixaven a fer carbó al Montseny. D'aquesta migració s'en
troben rastres lingüistícs en el parlar de 1'encontrada i en els documents
de l'arxiu parroquial del Brull. I encara avui alguns cerdans baixen a car-
bonejar a les Guilleries.

A Gósol, vuitanta anys enrera, la gent aprofitava l'hivern anant-se'n en
colles cap al Pallars i a terres d'Aragó, a cardar llana i a estamar. Tenien
una organització i fins un argot propi.

LA MIGRACIÓ DEFINITIVA

Transformant-se així la migració de temporada, engendrà fatal-
ment la definitiva..

Abans d'entrar a l'exposició que el Prof. Blanchard féu de la migració
definitiva, creiem avinent anotar un aspecte intermedi, entre l'emigració de
temporada, o millor dit, estaciona], i la definitiva, el qua] es dóna a la nos-
tra terra, aspecte que podríem anomenar de temporada llarga.

Tal és la migració de les noies muntanyenques que baixen a servir a les
poblacions importants i sobretot a Barcelona.

D'això ve que en certs pobles de muntanya hom no vegi noies, sinó és
per la festa major (Setcases, Santa Maria de Besora...), car són a servir a
Barcelona.

El propòsit de moltes famílies que les deixen anar, és perquè puguin
recollir alguns diners i tornar al poble a casar-se, encara que n'hi ha que
resten definitivament a ciutat emmaridant-s'hi.

No obstant, aquesta mena de migració está minvant en les comarques
on són establertes indústries de teixits i filats, car les noies se'n van a les
fàbriques a treballar durant la setmana i el dissabte al vespre tornen al poble
amb el que els resta de la setmanada un cop pagades les despeses llurs.
Així es fa, per exemple, a Seres, Pont de Reventi i Fígols, a la vall alta del
Llobregat, aprofitant la facilitat de comunicació pel ferrocarril de Manresa
a Guardiola, í als pobles veïns de Súria i Cardona.

Hi ha una altra migració de temporada llarga: la dels homes que deva-
llen a les terres baixes o se'n van a França per arreconar diners a base
d'un treball més remunerat que el seu habitual, i de seguir portant la seva
pobre vida de muntanyenc, i tornar després al poble per fer una compra,
pagar algun deute o poder guardar -una poma per la sed».

Vet ací el que diu En julí Soler, en la seva tant esmentada guia, parlant
del carácter de l'aranès:
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'Es afanyós per millorar la seva sort, lluny de conformar-se amb la seva
forçada pobresa, que arriba a misèria a l'hivern en son casal, surt del seu
país, i passa IlarQues temporades a Bordeus, Lió, Tolosa i fins a París,
buscant la subsistència per e11 i els seus i un reconet per fer cara a les ad-
versitats. »

Ara podem reprendre l'estudi de la migracío definitiva.

Bo i circulant els homes entre el pla i la muntanya, n'hi hagué
alguns que acabaren per restar a baix.

A la terra baixa troba el muntanyenc avantatges favorables
que el tempten: un clima més dolç, un terreny més fàcil a treballar,
una vida més distreta í més agradable en temps de pau.

D'altra banda, l'home de muntanya, un cop s'ha fet obrer d'una
indústria, com que, generalment, no són indústries d'hivern, sinó
de tot l'any, és temptat, pel guany, de quedar-s'hi l'estiu, í hí resta.

Si s'hi queda fent comerç, passa del paquet al carret, després a
la parada de fira, i, per fi, al magatzem, el qual serà difícil de tan-
car per tornar a muntanya sí ja té parròquia.

En aquest darrer cafre es posen una pila de qüestions. Des de
quan s'estableixen? On van? Qué hi fan? Tenen o no tenen sort?
Quants són els que se'n van?

On van? A tot arreu.
Els alpins, de primer anaven a França i també per tota l'Europa

central í occidental.
Gríllet, que escriu en temps del primer imperí, assenyala sa-

boians establerts a París, Lió, Bordeus, Nantes, Potiers, Estrasburg
i Saverne. I especialment de gent de Beaufort se'n troben a Greno-
ble, Lió, París, Rennes í Tolosa. La gent de l'encontrada d'Ubaye
s'escampen per Borgonya, Flandes, Holanda, Luxemburg i el Lio-
nès. I hí ha dades d'algnns que s'establiren a Lió, Dijon, Bruges,
Breda, Amsterdam.

De la comarca de Faucingny, també a la Savoia, hom sap per
la «Consigne de Màles» (1), que l'any 1726 hí havia 2.981 emi-
grants, dels quals 586 eren a França (370 a París), 470 a Suïssa,
312 a Alemanya, 107 a Lovaina í alguns més a Itàlía, Àustria i
Bohèmia.

Hi ha poblacions que endeguen el seu corrent emigratori: així,
de Sallanches, 200 emigrants, sobre 337, entren a Suïssa; la gent de
Magland, anaven al Valaís í als Grísons; la de Nancy-s-Cluse í
d'Araches, a l'Alemanya del Sud; a Lovaina es troba en gent de

(1) ,Consigne de Males,> era un cens, que feia la Savoia, dels homes que podien ésser
soldats.
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Nancy-s-Cluse, Demi-Quartier í Míensy. A París anaven sobretot
els de Megeve í dels voltants. I de Marlens, en el segle xvin, van a
Reims, Ham, Guiscard (Pícardíe), Metz í París.

I se'n van támbé fora d'Europa, a América.
Comença el segle xviii, i trobem, a l'any 1745, que dos rics mer-

caders de la Martinica són d'Aussois (Savoía), í el 1783 hi ha dades
de savoians que viuen a Nova Orleans.

Als Alps del Sud els bríançonesos freqüenten Espanya en el
mateix segle. I des d'Espanya í Portugal passen a les colònies
d'aquests països. Sabem d'un Bompard a Río Janeiro i d'altres
gents de Briançó a les Índies orientals i a l'Amèrica, el 1823.
En 1821, hom troba gent de les vores de l'Libaye, a Mèxic.

En fi: en la nostra època, Champsaur (1) envià a Califòrnia,
de 1885 a 1905: 800 persones, del cantó de Sant Bonnet (2), 60 d'Or

-cières, 70 de Reallon, etc.

¿On van els nostres muntanyencs quan emigren de llurs muntanyes? Po-
ques dades tenim encara per afirmar-ho d'una manera certa.

En primer lloc, la migració dins de Catalunya s'esglaona des dels
poblets a les viles comarcanes i d'aquestes a Barcelona.

De Gósol hí ha algunes famílies a Berga i a Ripoll i set o vuit s'han
instal' lat a Barcelona.

Els de Saldes se'n van a Barcelona, també hí van els de Camprodon i
els voltants, encara que alguns d'aquests darrers emigrants es queden al
Vallès. També molts muntanyencs de les serres que rodegen la plana de
Vich, baixen a viure a aquella ciutat.

Els muntanyencs de les valls altes dels nostres rius industrials (Cardo-
ner, Llobregat, Ter), així que tenen dos o tres fills bons per treballar a la
fàbrica es traslladen a les poblacions fabríls o a les colònies=. Mes enda-
vant aquest pagesos esdevinguts teixidors o filadors o especialitzats en
altres rams de la indústria del teixit, quan s'assabenten que per les fábri-
ques de per avail hom pot obtenir millor guany treballant menys hores i
tenint a l'abast més comoditats, se'n van cap a Granollers í, sobretot, a
Terrassa, Sabadell i Barcelona.

I els llocs que deixen vacants són omplerts per la gent que de nou baixa
de la muntanya.

El resultat final d'aquesta emigració vers les ciutats és una concentració
humana perillosa, sobretot a Barcelona. .

L'emigració definitiva, en alguns pobles del nostre capçal pirenenc, s'en-
carrila a França. Així, de l'Urgellet, se n'hi van famílies senceres amb el tí
que els seus fills tinguin ' una bona instrucció >. També de la gent que de
Camprodon se'n van a França, n'hi ha que s'hi queden. El mateix fan els
de la Val] d'Aran. Altres, però, se'n van a Amèrica.

¿Des de quan comença a muntanya aquesta emigració definitiva?

Des de sempre!

(1) Champsaur és una encontrada de l'alt Deltinat, a la conca superior del riu Drac,
afluent de l'Isère.

(2) Sant Bonnet, cantó format per vint municipis, que avui tenen un conjunt d'uns
10.000 habitants.
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Hom pot afirmar-ho per dues raons: a) Sí l'emigració definitiva
deriva, com hem dit, de la temporal, com que aquesta ens sembla
tan vella com la muntanya, és natural que la definitiva sigui també
antíquíssíma; b) Perquè tan endarrera com ens porten el textes i
els documents hom constata aquesta emigració.

Detonnelíer en un treball sobre l'emigració dels savoians troba
ja les petjades d'aquests emigrants en la història de Santa Tecla que
va a Roma i Alexandria. Després cita els noms de gent de la Sa-
voía que sobresortiren del segle x al xvi i tots foren emigrants.
I consultant els documents dels arxius hom veu palesament que
des del segle xfv hi ha molta gent absent d'aquella regió.

Al Delfinat ha passat el mateix. Per la revisió de focs de 1434,
hom veu que hí ha 34 caps de casa absents a Chateau-Queyras,
46 a Saint-Veran, 90 a Molínes (que és un nombre formidable); 36 a
Arvíeux í 35 a Ristola. M. A. Alíx (1) ha trobat casos semblans
d'emigració a l'Oisans, vers la mateixa època.

I de segle en segle segueix igual; car ens trobem davant d'un
fenomen normal el qual, encara que hagi pogut seinblar altra cosa,
no és pas dels nostres dies que ha pres un caràcter exagerat.

¿A què es dediquen els emigrants que resten defínitívament esta-
blerts fora de les seves muntanyes? Hom podria dir encara amb un
veritable orgull geogràfic: a tot! Solament que aquesta totalítat en-
globaria ocupacions baixes i denigrants, i per descartar-les direm
que es dediquen quasi a tot.

Hom podría fer una classificació entre l'agricultura, la indústria
í el comerç.

Agricultura. —Els emigrants que es dediquen a aquesta activitat
solen ésser els menys.

Els muntanyencs de les poblacions més altes dels Alps, se'n van
a Califòrnia. Però d'aquest corrent emigratori se'n sent parlar poc.
És un lliscar lent, sense soroll, cap a l'Oest llunyà. Totes les pla-
nes californianes en són poblades. En cada massís hom troba
alguna família que hí ha donat el seu tribut: solament que hi van
per etapes.

Indústria.—És d'aquests darrers temps, sobretot, que l'emigra-
ció muntanyenca es dedica a les ocupacions índustríals.

(1) A. ALIx, professor del Liceu de Grenoble, ha publicat diversos treballs de geografiafísica i de geografia humana, i està preparant un estudi de geografia regional sobre la co-
marca alpina de I'Oisans.
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En altres temps, si alguns es posaven en treballs industrials ho
feien ocupant -se en petits oficis.

Així, els homes de Gíffre, tots feien de paletes, i aíxó durà se-
gles. Hom pot dir que ells són els que han bastit Ginebra.

La gent de la comarca de l'Embrunais són tocínaires. I tots els
de Majland í els seus voltants són calderers.

Però, sobretot. un gran nombre d'expatriats muntanyencs feien
de jornalers, macíps, frega-pisos í altres quefers semblants. Avui
fan de mossos de café í de magatzem, de criats, de xòfers i de cot-
xers. I cal afegir-hi els funcionaris i semífuncíonaris: peons-cami-
ners, duaners, gendarmes, ferroviaris. mestres.

Comerç.—Però la gran especialitat de tots aquests emigrants és
el comerç. Tots ells son comerciants fins al moll dels òssos, per
raó de necessitat. També el muntanyenc és, generalment, un trac

-tant de bestiar. Demés hi són habituats per llur tradicional tràfec
de marxants.

¿Quina mena de comerç fan? Sobretot es dediquen a la venda
d'objectes fàcilment transportables, ocupació que té també el seu
origen en el fer de camàlic. Així fan de marxants d'objectes de
merceria, de teles, de paraigües, etc.

Més tard, venen productes derivats de la llet, després bisuteria,
després làmpares, etc.

D'aquests tipus d'ocupacions en tenim exemples del segle xvin
entre els emigrants de Savoía.

Després, el comerç ha anat en augment i els muntanyencs alpins
de França s'han revelat com a grans comerciants í en objectes de
tota mena.

També tenim poques dades de casa riostra per contestar la pregunta
del què fan els emigrats muntanyencs.

Sabem que la gent de Saldes que baixen a Barcelona fan de vaquers i
cabrers i alguns de forners.

Els de Camprodon vénen a seguir Llurs oficis de fusters i paletes.
La gent de Cerdanya fan de tocínaires, o tenen establiments de roba;

aquesta darrera ocupació deu ésser una reminiscència probable d'una pas-
sada vida de marxant.

També els de San Llorenç dels Morunys se n'anaren a fer de tocinaires
a Organyà, Vilafranca del Penedès i altres pobles.

I els que s'estacionen a les zones industrials del Cardoner, del Llobre-
gat i del Ter, ja hem dit que s'especialitzen en alguna de les ocupacions de
l'art tèxtil.

¿I aquesta gent ha fet carrera? Podem dir que ben sovint. ,

Ho sabem pel soroll que el nom d'alguns d'ells ha fet en el món,
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i, quant a altres, perquè la dolçor de la seva generositat no'sha
pas esvaït a través dels segles.

Homes notables.— Generalment aquesta emígracíó no dóna pas
celebritats, de primer antuvi; és necessària una etapa d'aclimata-
ment que es fa durant la primera generació. Citem, com exemple,
alguns noms de gent alpina que ha sobresortit a França: Gallifet,
que és un ric negociant a Marsella, de Termignon; Thiers, oriünd
de les Meyríes (Queíras); Amieux, fundador d'un gran establiment
de conserves de peix a Nantes, de Villar d'Arènes: els Loubet, que
descendeixen d'Aiguílles, etc.

Però sobretot, d'on ha sortit gent que ha fet carrera, és de la
Savoía. Ho sabem per les donacions que els emigrants, que han
reeixit, han fet a favor de llurs pobles d'origen per hospitals i per
escoles.

No cal pas oblidar, perquè és avinent, la gent notable que ha
sortit de Vallauris (1): Rambaud, Bíenvenu, Martin, Maguín, Buisson.

Beneficència. —En la gent francesa que s'allunya de la seva
terra muntanyenca hom observa un llígalnent al poble d'on són
fills, remarcable i corprenedor. En primer terme hi funden escoles.
Però també fan donacions per altres tipus d'obres socials í be-
nèfiques.

Però aquestes obres meritòries fundades pels antics emigrants,
són proves esparces de l'èxit que aconsegueixen els muntanyencs
que s'exilien. Altres proves, í més visibles de l'èxit d'aquesta gent,
són les torres d'americans que velem per tots aquests pobles de
muntanya.

I no ens ha pas de sorprendre tot aquest nombre d'alpins que
ha reexít, car hem de tenir en compte que la gent que s'en va, la
gent que emigra, és gent que s'arrisca, í que aquest sol fet ja índica
un caràcter decidit i desprès, el qual constitueix una bona condicíó
per tenir èxit.

En fí, una darrera qüestió: ¿Són molts els que emigren? Podem
respondre: Molts.

Vet ací unes poques dades com a prova:
En 1458, hom troba, a la revisió de focs de Molínes (Queyras),

29 caps de casa absents sobre 81.
Aíguílles, en la mateixa comarca, en dóna un exemple colpidor.

(1) Població dels Alps marítims, que le uns 7.000 habitants.
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En el segle xv, hom troba 59 cases deshabitades sobre 57 d'ocupa-
des. Al començament del xvii, a la declaració d'una altra revisió
de focs, es diu que «342 seterees de terres han estat abandonades
per llurs propietaris que se n'han anat» I en el transcurs dels da-
rrers cent anys trobem que hi havia 1.003 habitants l'any 1826,
que, vint anys més tard, baixen a 750, minva que, en bona part, s'ha
d'atribuir, a l'emigració. I actualment la població ha quedat re-
duïda a 324 habitants (1).

Encara, al segle xv, la documentació dels arxius ens mostra la
importància de l'emigració alpina en la mateixa comarca del Quey-
ras. A Rístolas, en trenta anys, se n'anaren 37 habitants amb llurs
famílies; a Chateau-Queyras, foren 39 famílies; a Saint Veran, 46, í
a Molines, 90 (2).

De tot això resulta que l'emigració muntanyenca és i ha estat
un fenomen de gran extensió.

¿És un bé o és un mal? Mentre no és excessiu, és un bé per les
muntanyes í pels països on van a parar els emigrants; però actual-
ment aquest fenomen resulta excessiu. Mes per això no ens hem
pas d'espantar. L'emigració té el seu ritme: altres vegades ha arri-
bat a l'excés i després s'ha aquietat de nou.

Posant fi a les nostres notes sobre el poc que sabem de l'emigració a
Catalunya, citarem un cas, que podríem posar com a típic, el qual pogué-
rem estudiar lleugerament ara fa uns dotze anys. És el cas del poble de
Tuixent.

Abans de la sorpresa d'una partida de contrabandistes —cap a l'any 70
—dels quals, com ja hem dit en una nota anterior, una quarentena foren
agafats, la gent d'aquest poble es dedicava al contraban de teles en gran
escala i les venien després a les terres baixes. Aquella agafada desvià l'afi-
ció a aquella vida aventurera, i mentre uns establiren petites botigues en
les capitals comarcanes del pla, on havien fet de marxans amb el que pas-
saven de frau, altres anaren a l'Argentina a provar sort. Alguns d'aquests
hi feren fortuna amb la compra de terrenys que valien un tres i no res, els
quals després s'avaloraren molt.

L'any 1911, Tuixent, amb una pobiació de 700 h., tenia a la República
del Plata uns 600 dels seus fills.

Demés, ja hem anotat abans, que les dones de Tuixent a l'hivern corren
per les Terres baixes venent remeis i fins aplicant-los.

Gràcies a aquestes fonts de riquesa forana, i sobretot a la colònia
d'americans, fills del poble, que hi van a estiuejar, malgrat la manca de
carreteres i la llunyania del ferrocarril (cal fer vuit o deu hores a cavall
de matxo per arribar-hi), té la població un aspecte alegre, per tenir blan-
quejades algunes de llurs cases i tenir els seus carrers una certa netedad,
que no és qualitat que es trobi a muntanya.

(1) R. BLANCHARD, «Aiguitles, Rev. de Geographie Alpine, vol. x, 1922.
(2) R. BLANCHAPD, .Migracions Alpines », Annales de Geogrephie, vol. xxi, 1922.
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'De l'emigració prové que les muntanyes sien fonts d'energia
humana per les terres dels voltants í per les terres llunyanes.

La muntanya, a través del temps, ha enviat cap a les terres bai-
xes les aigües dels seus rius, í amb aquestes aigües i amb les terres
que elles lí han anat arrencant, s'han format les planes aluvíals
que té als peus.

I de la mateixa manera que la muntanya, amb els seus aluvions,
ha omplenat les terres baixes, amb els aluvíons humans, amb els
homes forts i ardits que ha anat criant, ha poblat les planes próxí-
mes i fins les terras de més enllà.

Així acabà el mestre les seves lliçons, clarament i bellament dites, tot
posant unes cordials paraules de comiat.

RAOUL BLANCHARD

(Trad. i notes de P. V.)

La Festa de la Medalla

ER segona vegada tingué lloc enguany, en la passada diada
del gloriós Sant Jordi, aquesta simpàtica Festa de la Meda-
lla, instituïda per la muníficèncía del patrici i benvolgut

company, soci del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, En Rafel
Patxot i Jubert.

Aquest acte va celebrar-se en la Sala de festes de nostre CENTRE,

sota la presidència del senyor Joan Ruiz i Porta í amb assistència
de representacions diverses d'entitats culturals de la nostra terra i
d'un públic distingit í selecte que omplia aquella espaiosa sala.
Obert l'acte pel senyor President, fou concedida la paraula al
senyor Patxot i Jubert, el generós donant de la medalla per premiar
anyalment l'autor de treballs o gestes notables realitzats en el camp
de l'excursionisme català, el qual aquesta vegada volgué honrar la
festa amb la seva presència i personal cooperació.

El parlament del senyor Patxot, Ilegít amb clara entonació, és
una notable filigrana de polits conceptes, de bells ideals, galana-
ment estilat, que fou justament aplaudit í exalçat, del qual no volem
fer cap extracte, í els notres llegidors podran assaborir -lo per com-
plet en aquestes mateíxes planes.
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Seguidament En Joan Ruiz i Porta, l'entusiasta president del
nostre CENTRE, ens llegí un discurs de bella forma literària, com
tots els seus, parlant-nos de la poética diada de Sant Jordi; de ]'es-
calf sanitós del nostre fogar pairal; del desinterés i generositat
d'En Patxot; de la cooperació de la dona catalana en l'obra i en
les tasques totes del nostre benemèrit CENTRE EXCURSIONISTA; i

de l'adjudicació de la Medalla, atorgada enguany a En Rosend
Serra i Pagés, al qua] dedicà caloroses í merescudes lloances, fent

-li tramesa de la Medalla en mig dels generals aplaudiments de la
concurrència, a peu dret.

Tot seguit En Serra i Pagés, l'erudit i incansable folklorista,
home de ciència í de cultura, bon excursionista, ínfadigable recer

-cador i colleccíonador de llegendes i rondalles, mestre i guiador de
tot un estol de jovenalla, actiu soci del nostre CENTRE i d'altres en-
titats similars, ara justament homenatjat, pronuncíà un bell í sentit
parlament, dirigint paraules de lloança i bon record al donant de la
Medalla i al seu primer obtentor En César August Torras. Amb
frases escaients ens parlà de les excursions quan la seva jovenesa,
de les seves afícions científiques, dels seus treballs i de la seva
intervenció en el CENTRE EXCURSIONISTA, í de la seva sorpresa per
haver-se-li adjudicat la Medalla, preuat guasardó í distinció mà-
xima concedida als excursionistes catalans. Ens parlà també de la
significació í encalç del nostre excursionisme, cultural per essència,
de bon historial, que cal seguir conreant; advocant per establir
llaços de germanor per totes bandes; per conèixer les necessitats
de totes les nostres comarques; per impulsar el turisme, i per
divulgar tota mena de coneixements útils í seriosos, continuant
amb fermesa i bona unió la

Aquest número ha passat
per la censura governativa

Apaivagats els aplaudiments dirigits novament a En Serra í Pa-
gés, prengué de bell nou la paraula el senyor President per fer
sabedora la concurrència de l'arranjament de l'Arxiu Fotogràfic
del CENTRE EXCURSIONISTA í de la Sala on el mateix està dignament
ínstallat, invitant a la visita llur, cosa que's feu seguidament, aca-
bant així tan agradosa festa, de bella recordança.

Per causes estranyes a la nostra voluntat no pu-
bliquem els parlaments que varen pronunciar-se en

aquesta festa.
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Curses de Skís a La Molina
(XV ANY DELS CONCURSOS D'ESPORTS D'HIVERN)

Memòria del Secretari de la Secció d'Esports de Muntanya,
llegida en l'acte del Repartiment de Premis.

E
N complir el deures del meu càrrec ressenyant l'activitat

desenrotllada pels membres de la Secció en el darrer hivern,
m'és força plaent de girar els ulls enrera í desgranar un

record de les excursions realitzades per la Secció, com quí abans
d'assolir un cim es delecta esguardant detingudament els detalls
del panorama que s'albira en l'horitzó.

L'activitat nostra, enguany, com en les darreres hivernades, ha
sigut destorbada per la manca de neu en els mesos de desembre í
gener, í limitada per les rauxes amb què el mantell blanc ha cobert
els Pireneus en els darrers dies de febrer í en els mesos de març í
abril.

No obstant, els skíadors de la Secció, avesats a vèncer dificul-
tats d'aquesta mena, organitzarem boniques excursions pels Pire-
neus Orientals, l'Ariège i les altes Valls del Píreneu Central, l'èxit
de les quals hauria sigut falaguer de no ocórrer les adverses cír-
cumstàncies de manca de neu, abundor de glaç i mal temps.

EXCURSIONS COL'LECTIVES A LA MOLINA

Enguany, com deixem dit, es presentà la temporada de neus
ben malament. A la vall de La Molina la neu no arribava a Font
Canaleta. No obstant, es podia dir que el nombre de skiadors havia
duplicat des de 1924, puix eren nombrosos els que es posaven els
skís per primera vegada en cada excursió; a més, s'esmentava una
florida de novells skíadors en les altres entitats excursionistes, a
Barcelona, í arreu de Catalunya.

Animats dels millors desitjos, els nostres projectes se n'anaven
per terra, enguany, per manca de neu; mes quan el descoratjament
començava d'envair-nos, ens vingué la nova d'una gran nevada a
tot el Píreneu; era això a darrers de febrer, quan ja s'havien tingut
d'ajornar el Concursos de Ski que teníem anunciats pels primers
dies d'aquest mes.

Immediatament es posaren en acció tots els nostres medis d'ex-
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pansíó i propaganda, organitzant -s   el día 22 de febrer una excur-
s íó collectíva a La Molina que assolí gran èxit, essent en nombre
d'uns 300 els excursionistes que hi concorregueren. La neu era a
La Molina realment ídeal, en estat de pols, permetent de gaudir tot
el dia de boniques davallades í fantasies als virtuosos corn als
menys pràctics, puix hom podía dominar el ski amb gran seguretat.

En la memòría de tots els skíadors que visitarem aquell dia la
vall de La Molina i les muntanyes del Pireneu Oriental restarà
inesborrable el record de les perspectives muntanyenques d'aquella
diada rarament esplèndida; no és, doncs, sorprenent que fossin
nombroses les skíadores í skíadors que aprofitant aquells jorns de
Carnestoltes restessin fruint del bon estat de la neu í de les belles
jornades d'hivern.

En vista de la consistència de la neu í de l'estat general
d'entrenament dels skiadors, constatat en les excursions del 22 í 29
de febrer, la Secció acordà córrer algunes curses el día 8 de març.

Quí amb el tren especial, qui per carretera, acudiren el dissabte
día 7, més de 200 excursionistes a la vila de Ribes. Els hotels
s'ompliren í el matí següent, cap a dos quarts de nou, una immensa
gernació omplí les pistes de La Molina.

Aquell matí es corregué la Cursa de Skís Folls Internacional,
preparatòria del Campionat de Catalunya, donant-se la sortida en
]'esplanada veïna al Xalet en construcció, efectuant -se dues voltes
en un circuit que arribava més amunt de Font Canaleta, obtenint-
se la classificació següent:

NO MS  Entitat 1. 	 volta 2.' volta Resultats

1. r	 Josep M a Guilera C. E. de C. 40' 41" 315 49' 44" 415 1 h. 30' 26" 215
2.n Lluís Estasen C. E. de C. 43' 35" 215 48' 34" 1 h. 32' 9"
3.r	 Jofre Vila C. E. de C. 46' 55" 215 53' 26" 1 h. 40' 21"
4 t	 Francesc Freixa C. E de C. 50' 30" 53' 8" 1 h. 43' 38"
5.e	 Josep Costa A. E. P. 50' 53' 59" 1/5 1 h. 43' 59"
6. e	 Carles Roca A. E. C. 52' 29" 52' 49" 1 h. 45' 18"
7.é	 Benet Oliver C. E. de C. 48' 44" 57' 1" 1 h. 45' 45"
8.e	 Vicens Mestres C. E. B. 50' 7" 55' 29" 1 h. 45' 46"
9. e	 Joan Brunet C• E. de C. 52' 50" 53' 18" 215 1 h. 46' 8"

lu.é	 Josep M . 	Estasen C. E. de C. 51' 2" 55' 29" 1 h. 46' 31"
11.e	 Santiago Codina C. E. de C. 50' 27" 315 1 h. 3' 25" 1 h. 53' 52"
12.é	 Josep Ribas C. E. de C. 54' 53" 1 h. 4' 33" 1 h. 59' 26"
13.e	 Josep Escursell C. E. B. 57' 0 +" 315 1 h. 3' 53" .2 h. 00' 54"
14. e	 Joaquim Gomis C. E. de C. 1 h. 1' 55" 1 h.	 1' 2 , " 2 h. 3' 15"
15.E	 Ignasi Folch C. E. de C. 57' 38" 1 h. 8' 42" 2 h. 6' 20"
16.e	 A. Mosella C. E. de S. 2 h. 14' 2')"
17.e	 Joan Benavent C. E. B. 2 h. 14' 20" 415

Retirats 7 corredors.



176	 BUTLLETÍ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

Per primera vegada va establir-se una classificació per a corre-
dors de 2. a categoria (no havent arribat en cap dels primers cinc
llocs en altres curses), essent aquesta:

1. r	 Josep Costa	 del A. E. P.
2. n Benet Oliver	 del C. E. de C.
3. r	 Vicens Mestres del C. E. B.

Simultàneament es corregué per primera vegada la cursa de
skís mig fons per a Juniors, que la Secció va instituir pels skiadors
menors de 18 anys. Els resultats demostren la lluita que s'establí
entre els novells skiadors per obtenir una honorable classificació:

1.r Ricard Pibas 18 minuts 44 segons 1/5
2. n Jordi Fucks 22	 > 33	 >
3. r Manuel Guilera 22	 > 42	 >
4. t Agapit Vallmitjana 25	 > 2
5 e Josep M. 	 Carreras 29	 > 40	 >	 4/5
6. è Rolf Morral 29 45	 >

A la tarda, í en els vessants propers al Xalet de La Molina, es
corregué la Cursa de Skis Parelles Mixtes, que fou molt animada,
constituint el vertader èxit del día.

El Jurat establí la següent classificació:
1 . ers Srta. Francesca Armangué i Gustav Wíntsch	 1 m. 13 s.
2.ons	 > M .  Rosa Amat	 i Josep M.' Galilea	 2 >	 6 » 3/5
3.ers	 Pilar Armangué	 i Josep M .  Guilera	 2 > 20 >
4. rts	 > Analíesse Trapp	 i Joaquim Fons	 2 > 31 > 1J5
5.rits	 » Pilar Duran	 i Joan Llimona	 2 > 32 > 4/5
6.ns	 Montserrat Gabarró i Enric Sagué	 2 > 47 > 3¡/5
7 . ns	 Sra. Casanovas	 i Joan Brunet	 3 > 22 n 115
8.us	 Srta. Carmelita Armangué í Wenceslau Guarro	 4 > 14 > 2/5
9. n s	 » Pilar Ribas	 i Josep M .  Estasen	 4 > 58 >

1U.ns	 > Núria Armangué	 í Josep Guarro	 5 >	 4 >
11.n s	 > Ina Andress	 i Enrich Llorach	 6 > 26 >

Retirada, 1 parella.
El día 22 de març fou l'assenyalat per a la celebracíó de la

Cursa de Skis Fons, Campionat de Catalunya, i amb aquest motiu
foren més de 200 els escursionistes que sortiren cap a La Molina el
dissabte, día 21, malgrat que el temps es presentés humit í plujós
des de la sortida de Barcelona.

El diumenge, a la sortida de Ribes començava ja a nevar, i
continuà fent-ho abundosament fins a darrera hora de la tarda;
malgrat aquest entrebanc, foren nombrosos els excursionistes que
acompanyaren els concursants a les pistes de Font Canaleta, deci-
dint-se córrer la Cursa de Skis Campionat de Catalunya simultà-
niament amb la Internacional, Copa "Hotel Tíxaire". Fou donada
la sortida en el collet proper a Font Canaleta, i es registraren
els següents resultats:
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En el mateix recorregut de la Cursa esmentada es corregué
també la Cursa de Skis Veterans (Copa Challenge Santamaria),
classíficantse, els corredors, com segueix:

1. r Antoni Barrie,	 49 minuts 39 segons
2. 	 Josep Amat,	 52	 53	 >
3. r	Eva Ilfing,	 53	 1	 3/5

Malgrat que la boira no permetés, a estones, distingir el relleu
del terreny i que la neu continués calent en rauxes intenses, tot el
día, l'èxit d'aquella excursió palesà la gran afició que han desvet-
llat els esports d'hivern a Catalunya.

Fou molt elogiada la forma com es marcà el recorregut de la
cursa pel company Sr. Josep M. Soler í Coll, caracterízant-se per
l'especial regularitat amb què es guanyaren els metres en la pujada i
pels bells indrets que's travessaren durant tot l'itinerari. Amb
magnífica unanimitat, totes les notes d'organítzació segellaren
agradablement aquella diada d'excursió, afegint-s'hi a darrera hora
l'espectacle incomparable dels boscos plens de neu, mentre les
boires s'esmunyíen per les carenes, deixant l'horitzó lliure.

Passades ja les dates dels Concursos, La Molina continuà aco-
llint en les seves pistes els skiadors de la Secció d'Esports de
Muntanya; cada diumenge s'organitzà una excursió col-lectiva a La
Molina, fins ja ben entrada la primavera; puix la darrera excursió
coincidí amb les festes de Setmana Santa í Pàsqua, trobant-s'hi
encara en aquelles dates neu abundosa.

Cal dedicar, finalment, un record a dues belles excursions en ski
que la Secció organitzà en les esmentades jornades de Setmana
Santa, assolint la primera el cim del Vignemale 7 en els Píreneus
Centrals, i efectuant-se durant la segona, gran pràctica del ski a
les muntanyes d'Estanyets í altes valls de l'Aríège.

Ben clara i fecunda ha sigut la nostra actuació l'hivern darrer;
nombroses i selectes foren les excursions realitzades, esmentant
de bell nou el gran desenrotllament que han assolit els esports
d'hivern, í sobretot el conreu del ski, a Catalunya; mes, per molt
intensa que la nostra tasca d'enguany hagi sigut, cal que mirem
l'esdevenidor, i que un ben cordial «a reveure» tinguí la força de
reunir-nos a tots novament al volt dels cims, tan prompte com les
novelles neus emmantellin els Pireneus, omplint la muntanya del
més bell carácter.

MIQUEL GONZÁLEZ I LLUBERA
Secretari
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CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 ABRIL DE 1925

CONFERÈNCIES I EXCURSIONS. — EI día 3, el soci senyor Eduard
Vidal i Riba féu una descripció de Les Guilleries —amb motiu del
fulletó -guía d'aquella comarca pròxim a publicar-se, - illustrada
amb una nombrosa collecció de fotografíes fetes per alguns socis.

Els dies 17 í 24, el soci Dr. F. Xavíer Parés i Bartra, ressenyà
una excursió a Luchon i a la vall d'Aran, descripció que fou illus-
trada amb una interessant collecció de diapositives obtingudes pel
propi conferenciant.

El dia 23. —Diada de Sant Jordi. Es celebrà per segona vegada
el solemne acte d'entrega de la MEDALLA DEL CENTRE, creada per
l'honorable patrici En Rafel Patxot í Jubert, la qual fou atorgada
enguany a l'eminent folklorista català En Rosend Serra i Pagés.

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA. — Organitzades per aquesta Secció,
s'efectuaren: el dia 5, una excursió a Gualba de Dalt; els dies 11,
12 i 13, a Sant Aniol, La Muga, Custoges i Massanet de Cabrenys;
el dia 19 a Sant Mus, i el día 26 a Les Guilleríes, seguint l'itinerari
de Viladrau a Puíglagulla, Vilalleons i San Sadurní d'Osormort.

El día 5 tingué lloc la darrera de les sessions organitzades per
aquesta Secció els diumenges a la tarda, projectant-se una nom-
brosa collecció d'interessants í escollides diapositives en colors
(autocromes) obtingudes pel soci senyor Francesc Samper.

SECCIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA.— AqueSta Secció organitzà per
al dia 5 una excusió al Montseny; per als dies 9 a 13 a les altes
valls del Pallars í a l'Aran, í també a les Nogueres de Vallferrera í
a la vall d'Auzat; el día 19 al santuari d'Els Munts i el 26 a Coll

-sacabra.

SECCIÓ DE GEOLOGIA I GEOGRAFIA. —El día 19, efectuà aquesta
Secció una excursió a Montcada i regió minera de Santa Coloma
de Gramanet.
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SECCIó D'ARQUEOLOGIA i HISTÒRIA. —AqueSta Secció féu, el día 5,
una excursió a La Roca í Santa Agnés de Malanyanes; els dies 12
í 13 a Manresa i Sant Benet de Bages; i el dia 26 a Vích per tal de
visitar els Museus Episcopal i Epígràfic.

Els dies 1 i 8 el soci Dr. Josep Salvany projectà una colleccíó
de fotografíes de Terra Santa donant a conèixer Egipte í La Pales

-tina; el dia 15 el senyor Macani Golferichs donà una conferència
sobre Les Pintures Murals Catalanes illustrada amb una interes-
sant colleccíó de projeccions; el día 22 el president de la Secció
senyor Pelegri Casades í Gramatxes donà lectura d'un treball
sobre Sant Jordi segons la Novíssima Crítica Hagiogràfica, í el
día 29 el propi senyor donà una conferència sobre Els Forns
d'Obra Ibèrics de Catalunya.

SECCIó D'ENGINYERIA. —Les visites í excursions organitzades per
aquesta Secció foren les seguents: el día 6 a Tarragona per tal de
visitar la nova fàbrica de tabacs en construcció, les Drassanes í
les refineries de sofre de l'«Uníon Sulphur C.°, S. A. E»; el día 20
l'estació emisora de l'«Asocíacíón Nacional de Radiodifusión»; í el
dia 27 visità «La España Industrial, S. A.».

Noves

Fusió D'ENTITATS EXCURSIONISTES. — Algunes de les societats
excursionistes de Catalunya han acordat fusionar-se per tal que,
unínt llurs esforços, obtinguin millors resultats. Així veiem que el
CENTRE EXCURSIONISTA DE LA COMARCA DE BAGES, el CENTRE DE
CULTURA, l'AvENç DE L'EXCURSIONISME i el GRUP MONTCAU, tots ells
de Manresa, s'han fusionat adoptant el nom de] seu degà CENTRE
EXCURSIONISTA DE LA COMARCA DE BAGES. El CENTRE EXCURSIONISTA
«MONTSENY» i el CLUB PIRENENC CATALÀ d'aquesta ciutat, també
S'han fusionat prosseguint amb el nom de CENTRE EXCURSIONISTA
«MONTSENY ». 1, finalment, les entitats lleydatanes, CENTRE EXCUR-
SIONISTA DE LLEYDA i GRUP EXCURSIONISTA LLEYDATÀ han procedit a
la fusió conservant el nom del CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEYDA.
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