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Excursionista de Catalunya

XIV Congrés Geològic
Internacional

EXCURSIONS

OTES les excursions anunciades en les circulars del Congrés
es verificaren amb el major èxit, excepció feta de la A-2:

SERRALADA DE RONDA, i la A-6: TERCIARI CONTINENTAL DE BUR-

GOs. Cada expedició ha anat acompanyada de la guía geològica
corresponent.

Separadament de les guies geològiques de les diverses excur-
sions, s'han editat dos treballs que segueixen les vies fèrries de
Madrid a Sevilla í de Madrid a Irún, redactats pels enginyers
senyors E. Dupuy de Lóme í P. Novo. L'únic treball en aquest sen-
tit del qual han pres model, és el d'en Vidal Geologie a toute va-
peur que constitueix un breu resum de la geologia vista des del
tren en el trajecte de Portbou a Barcelona. ¿Podria continuar-se
aquest treball fins a fer tots els trajectes en ferrocarril de Catalu-
nya? Seria un bon record del cinquantenari del CENTRE.

La guia de Madrid a Irún segueix els dos camins d'Àvila i Se-
gòvia; conté els perfils del trajecte, així com una zona de carta
geològica a banda i banda de l'itinerari. A més de les observacions
geològíques, es donen dades geogràfiques, mineres i hístòriques,
que completen la visió cinematogràfica que de la finestreta del vagó
contempla el viatger.
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La de Madrid a Sevilla està feta amb el mateix pla i porta, a
més, algunes perspectives geològiques d'en Carandell, de molt bon
efecte. Ambdues guíes contenen fotografies dels principals monu-
ments arquitectònics i belleses naturals que es troben en el trajec-
te. Un mapa hipsomètric de la península ibèrica i del pla de ferro-
carrils acompanya cada volum.

EXCURSIONS ABANS DE LA SESSIÓ

Començaren el dia 5 de maig, per acabar el 23 del mateix, a
Madrid.

A-1.— ESTRET DE GIBRALTAR, XEREZ, TARIFA, ALGECIRES I NORD DEL
MARROC.—Començà el 10 de maig í acabà el 22, a Madrid. L'objecte
era conèixer en línies generals la geologia dels dos costats de
l'Estret, amb un estudi abreujat del paleozoic, secundari de la
península marroquina, i terciari del Guadalquivir. La direcció fou
portada pels enginyers senyors Marín, del Valle, Gavala, Milans del
Bosch í Fernández Iruegas. La guia és un volum de 256 pàgines,
amb nombrosos gravats, vistes í mapes geològics en colors.

A-2.— SERRALADA DE RONDA.— Excursió petrogràfica, de 6 dies de
durada, sota la direcció dels enginyers Srs. Orueta i E. Rublo, que
redactaren una espléndida guia de 160 pàgines, amb molts gravats,
insuperables microfotografies en colors í un mapa de conjunt. La
mort imprevista del senyor Orueta, director de l'Institut Geològic,
féu suspendre a última hora l'excursió.

A-3.— JACIMENTS METAL'LÍFERS DE LINARES I HUELVA.—Sota la di-
recció dels senyors C. Rubio, J. Hereza í A. d'Alvarado. Durà 10
dies; acabà a Madrid el 22 de maig. Fou d'excepcional importància
per als miners i aímants dels estudis metallogènics, ja que són les
mines de plom i coure més riques d'Europa. La guia geològíco-mi-
nera de 139 pàgines, amb gran profusió de talls geològics í mapes,
fou redactada en la part de Linares-Carolina, per l'enginyer senyor
Alvarado i la de Huelva pel senyor Hereza. Es visità Sevilla.

A-4.—LA LÍNIA TECTÒNICA DEL GUADALQUIVIR.— L'expedició es ve-
rificà sota la direcció dels senyors H. Pacheco, A. Carbonell i
P. Novo. El punt d'estada era Córdoba. Durà 7 dies, i acabà a
Madrid, el 22 de maig. S'estudià detingudament la Serralada de
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Córdoba en la seva variada petrografia, i es visitaren interessants
jaciments fossilífers, paleozoics í terciaris.

La guia geològica va firmada per A. Carbonell T. F., té 201 pà-
gines il.lustrades amb fotografies, talls geològics í mapes de la re-
gió visitada. El senyor Carbonell recorda amb plaer encara, les
excursions que verificà per Catalunya en acabar la carrera de mi-
nes, acompanyant a Mossèn Font i Sagué.

A-5.-DE SERRA MORENA A SERRA NEVADA (reconeixement oro-
gènic de la regió bètica). —Durà 12 dies i acabà a Madrid el día 22
de maig. Fou dirigida pels enginyers senyors Carbonell i Novo, i
catedràtics senyors Carandell í Gómez Llueca. L'expedició estudià
la tectònica general de les serralades andaluses, des del graó de la
Meseta a Serra Nevada, visità el famós jaciment fossilifer titòníc, es-
tudiat per Kílían en la missió francesa a Andalusia del 1884, amb
ocasió dels fatídics terratrèmols ocorreguts. Es passà pel pintoresc
Torcal d'Antequera í s'escalà el pic del Veleta.

La guia geològica té més de 250 pàgines i va il.lustrada com les
anteriors. Són de particular esment les siluetes panoràmiques es-
grafiades per en Joan Carandell.

Anexa a la guia de l'excursió A-4 s'ha publicat una guia artís-
tica de Córdoba, sota la direcció del senyor A. Carbonell, de 155
pàgines amb un plànol de la ciutat, i unes fotografies escollides
dels monuments més artístics a veure.

El professor Sr. E. H. Pacheco ha redactat una síntesi geològica
de la Serra Morena i la planúría bètica, destinat, amb les guies
geològiques A-4 i A-5, a que els congressistes puguin f,.,rmar-se
una idea d'aquests territoris, respecte a la tectònica í història geo-
lògica. El tema es desenrotlla en 150 pàgines i va acompanyat de
bona illustracíó.

El mateix professor i en N. Puig de la Bellacasa s'encarregaren
de fer una guia geològica de Despeñaperros (Serra Morena), que
constitueix un bell treball d'un punt determinat de les excursions
abans esmentades, que no podia tractar-se en el conjunt de les
mateixes. En aquest famós engorjat es troba el nexe de la Meseta
amb la plana bética.

El fenomen consisteix en una línia de fragmentació de l'antic
massís hercinià, seguint una aliníació quasi rectilínea amb descens
en la vertical d'una de les parts. Aquest accident geològic consti-
tueix un fenomen fonamental i característic de la península. La
guia té 46 pàgines i bona illustració.
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A-6.—TERCIARI CONTINENTAL DE BURGOS.—De dos dies de durada,
devia començar a Burgos i acabar a Madrid el dia 23 de maig.
Tenía la direcció el senyor J. Royo Gómez, el qual redactà la guia
corresponent, de 69 pàgines, amb vistes pintoresques, artístiques,
científiques, dos mapes i alguns talls geològics. Per no haver-se
fet inscripcions prèvies no es verificà aquesta interessant ex-
cursió; però alguns congressistes forans es personaren en el día
assenyalat a Burgos amb la desagradable sorpresa de no tro-
bar ningú.

A-7. —ILLES CANÀRIES. —ES l'excursió més llarga de les portades
a terme. Començà el 5 de maig i acabà a Madrid el dia 22. Fou di-
rigida pels senyors F. Navarro, el seu fill i en Mendízábal, engi-
nyer de mines. Aquesta expedició cíentífícament ha tingut un cafre
petrogràfic i de geologia dinámica, no menys que de geografía fí-
sica. Es pujà al pic de Teide, a 3.710 metres, i es visitaren les illes
de Tenerife, La Palma i Gran Canària. La guia geològica va ava-
lada amb la firma del catedràtic de la Liníversítat Central, senyor
Lluc Fernández Navarro; té 122 pàgines amb molts mapes í vistes
del país.

EXCURSIONS DURANT LA SESSIÓ

Com a excursions científiques es verificaren la d'Almadén, Ser-
ra del Guadarrama i Aranjuez; com a artístiques les de Toledo i
Escorial, de les quals ja hem parlat.

Excursió B-1.—MINES D'ALMADÉN. —La direcció fou encomanada
als enginyers de mines Srs. P. H. Sampelayo i A. de Sierra. La guía
ge ològíca té 102 pàgines amb nombrosa il-lustració; fou redactada
pels esmentats geòlegs í els senyors L. Menéndez í C. Mata que col-
laboraren a l'èxit de l'expedició. El dimecres, dia 26 de maíg, es
sortí a darrera hora de la tarda en tren especial, format per sis sle-

epingcars í restaurant; es sopà i dormí al tren. Al matí del dia se-
güent, a les 8, segons l'horarí prèviament repartit als expedicionaris,
que passaven de noranta, s'arribà a Chíllon, única estació en comu-
nicació amb Almadén, per 10 quilòmetres de carretera. En auto-
mòbils es traslladaren immediatament, els congressistes, a les mi-
nes. Com que són indubtablement les millors del món, i propietat
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de l'Estat, donarem unes quantes notes històriques i científiques de
les mateíxes. (1).

En unes sales preparades a l'efecte hi havia una interessant
exposició dels materials petrogràfícs, mineralògics í paleontolò-
gics de les mines, acompanyats d'alguns esquemes, per tal que els
excursionistes poguessin fer-se càrrec del conjunt de les mines. Es
recolllectaren també molts exemplars dels anteriors per oferir-los
als congressistes que tingueren interès. En P. H. Sampelayo, amb
la competència que Ii és característica, satisféu els desigs dels pa-
leontòlegs allí presents. De minerals de cinabri rics í pobres, de
quarcites, fraislesca, lumaquela devònica, mercuri, no foren pocs
els que s'emportaren fins 30 quilos, i més. Com que els excursio-
nistes eren molt nombrosos, per baixar als pous i recórrer les ga-
leries fou precís fer dues tandes. Es recorregué part del pis número
9, a prop de 300 metres sota terra. Hom pogué fer-se càrrec de la
importància de l'explotació. A continuació es féu un petit recorre-
gut de l'exterior; es visitaren els forns moderns i es verificà, en
presència dels excursionistes, el sangrat d'un forn Bustamante per

(1) Desde la dominació romana existeixen noticies dels jaciments d'Almadén. L'antiga
ciutat de Sisapon ha estat cèlebre per les mines de mercuri, i ha donat nom a la regió deno-
minada Sisaponova per Plini. Les ruines d'aquesta ciutat es troben prop de Valdeazogues, a
10 quilòmetres al N. d'Almadén.

Els cartaginesos explotaren aquests jaciments, i n'obtenien l'argent viu amb més abun-
dància que en cap altra regió. Per Teofrast i Vitruvi se sap que obtenien el vermelló que
expenien a Grècia i Roma. També en temps de la dominació sarraïna estaren en explotació:
ho indica el nom del poble i les paraules mores que designen tots els artefactes utilitzats en
l'explotació, com alarife, aludeles, jabecas, azogue, etc.

Reconquerit el territori pels reis d'Espanya, fou cedit a l'ordre de Calatrava després de
moltes peripècies, i més tard passà a la Corona sota la regència de l'ordre. A mitjans del
segle xuti, acabat el contracte dels germans Fuggars, comença a explotar-se per la Reial Hi-
senda, i s'estableixen poc després els forns Bustamante, dels quals encara en funcionen. El
1735, Felip V publicà les Ordenances d'Almadén. Les contínues lluites intestines del segle
passat feren que es ressentis l'explotació a la qual cosa s'ha d'afegir la misèria en què es tro-
ba sempre la hisenda. A mig segle passat treballà activament a Almadén en Casiii de
Prado, ajudat per en Ruano Figueroa i Maffey. Revifaren l'explotació. En intentar introduir
poc després, maquinària moderna, l'enginyer Monasterio, fou vilment assassinat per creure
les turbes obreres que minvaria el treball.

Avui les mines estan en gran part electrificades i s'han instal lat varis forns Czer.n ak
Spirek f d'altres, algun amb capacitat diària de 60 tones de mineral. L'extracció total des de
començaments del segle xv fins avui és de 5 milions i mig de flascons ; que representen prop
de 3 milions de tones de mineral; prova indubtable de la riquesa del primer criader del mó n,
que fins avui no ha pogut ésser igualat per cap altre. El jaciment està format per tres grossos
bancs de quarcites silúríques impregnades de mercuri. El banc més potent iric és el denominat
Sant Pere i Sant Didac, amb una espessor mitja de 8 a 10 metres i fins a 12; el segon banc
està nienys meta^ • litzat i es denomina Sant Francesc f té de 3 a 4 metres d'espessor; el tercer
banc és similar i és denomina de Sant Nicolau i el màxim de longitud del criader avui explo-
tat es troba entre 250 i 300 metres de profunditat. En la Guía de las Minas de Almadén de la
qual hem pres les notes anteriors, es troben més detalls.
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als minerals rics. L'entusiasme dels estrangers arribà al deliri en
veure córrer pel pla inclinat del forn el riu d'argent viu que per
conduccions subterrànies va després a omplenar els dipòsits de
les sales d'envàs que funcionaren a presència dels visitants. L'ad-
ministració de les mines oferí un dinar als congressistes, que fou
donat al tren. Després del dinar es tornà a Almadén per fer un pe-
tít recorregut pels voltants í explorar els jaciments fossilífers del
sílúric en les dues sèries de l'ordovocià i gotlandià, i del devònic.
A les 8 del vespre, tornàvem al tren per arribar al matí següent a
Madrid, a punt de continuar les tasques del Congrés. Hom treu del
conjunt de l'excursió una impressió falaguera í d'esperança, per
creure qne amb el temps será reconeguda la importància del tresor
que tenim. La deixadesa és prou palesa amb el sol fet de no existir
línia fèrria per al transport del mineral manufacturat. En canvi
aquella passa per una propietat d'un significat polític ja mort. Ac-
tualment el transport fins a l'estació pròxima, que no és Almadén
ni Almadenejos, per estar interrumpuda la carretera fa temps, de-
gut a que un temporal es va emportar un pont, es fa a Chillón. Se-
gurament el Cos de Mines, a la cura del qual està confiat avui el
jaciment, obtindrà almenys un cable transportador fins a l'estació,
que en mans particulars tindria ja una línia fèrria i electrificada.
És un fet digne encara d'admiració la construcció que féu la Com-
panyia d'Ojos Negros d'un ferrocarril de més de 200 quilòmetres,
fins a la mar. Almadén sols está a 12 quilòmetres de la via.

B-2. —SERRA DEL GUADARRAMA.—Sota la direcció dels senyors
H. Obermaier, Pvre., í J. Carandell, La guia geo l ógica té 46 pàgi-
nes, í va molt ben íllustrada. S'estudia l'orografia, petrografia, mor-
fologia i, d'una manera especial, el glaciarisme quaternari.

Hom sortí, a les 8 del matí, de l'edifici del Congrés geològic, en
autos, el diumenge, día 30, i retornà al vespre. No tots els excur-
sionistes tingueren alè per escalar les pintoresques crestes de l'in-
teressant graó granític i gnèíssic que parteix les dues Castelles,
amb les seves planes immenses als peus; com que la calor convi-
dava, els menys entrenats en alpinisme, optaren per aprofítar la
fresqueta i l'ombra dels grans píns de la part baixa.

B-3.—ARANJUEZ I EL TERRITORI DEL SUD DE MADRID.— Excursió
d'un día, dirigida pels senyors H. Pacheco í fill. La guía, redactada
per ells dos conjuntament, té 104 pàgines, molts gravats, làmines í
un mapa de conjunt de J'excursíó.
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Sortíren a les 8 del matí del dissabte, día 29 de maig, de l'edi-
fici del Congrés Geològic, gran nombre d'excursionistes. Veri-
ficaren el recorregut en auto. Era necessària la inscripció prèvia.
Es visitaren les pedreres del Cerro de los Angeles, les salines d'Es-

tf partínes, els jardins i palaus d'Aranjuez, oasi en mig del desert
esteparí. Seguínt el Tajo amunt, s'arribà al páramo de Colmenar
de la Oreja; fou visitada la pedrera que donà material per a les
construccíors sumptuoses de l'antic Madrid. El retorn es féu per

1	 Chinchón, Titulcia i Cienpozuelos.

EXCURSIONS VERIFICADES DESPRÉS DE LA SESSIÓ

Foren cinc: dues al N. d'Espanya i tres al NE.

C-1. —AsrúRIES.— Començà el primer de juny a Madrid, i acabà
el dia 8. Fou dirigida pels enginyers senyors Sancho, Ruiz Falcó,
Cueto, H. Sampelayo i Patac. L'objecte era estudiar la conca car-
bonífera asturiana i els terrenys paleozoics amb llur complicada
tectònica. La primera part fou l'excursió a Salas í Tineo; seguí l'ex-
cursió a Langreo, després a Covadonga i Port del Ponton, i acabà
amb l'anada als ports d'Avilés, San Esteban i Gijón. La guia, re-
dactada pels esmentats enginyers, té 106 pàgines, va íllustrada amb
nombroses fotografíes i 8 làmines de mapes í talls geològics. A
continuació d'aquesta excursió es verificà la

C-2.-MINES DE BhLSAO.— Començà el día 9 de juny a Bilbao
amb els excursionistes procedents de Madrid i d'Astúries.

La direcció fou portada pels senyors Sampelayo i Rotaeche, els
quals publicaren una espècie de guia de 20 pàgines i tres làmines
sobre els críaders de ferro de Bíscàia, que era l'objecte de l'excur-
sió. Es visitaren les mines de La Orconera i els Alts Forns, i es féu
una excursió a Gorlíz i Guernica. S'acabà la tasca el dia 11
de juny.

Les restants excursions, C-3, C-4 í C-5, foren fetes a Catalunya,
í es reuniren a Barcelona, els dies 2 i 3 de juny, en nombre de més
de 120 excursionistes, puix s'aplegaren aquí molts dels que retor-
naven a llurs països, í aprofitaren l'avinentesa de visitar conjunta-
ment la nostra ciutat. Per desplaçar tanta de gent fou precís for-
mar dos grups, que sortiren al matí í al vespre de Madrid, per tal
de retrobar-se tots a Barcelona, on foren hostatjats als hotels Co-
lon, Orient í Anglaterra.
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La direcció general fou encomenada oficialment al Sr. Marín,
encara que el Rvd. Faura i Sans, Pvre., fos de la Junta organitza-
dora. Com que molts el que volien era figurar, resultà en conjunt,
respecte a l'organització, tants caps, tants barrets, aquí i fora d'a-
quí, almenys en les excursions referents a Catalunya; el conjunt
de les expedicions fou ben portat í molt grat als nostres visitants.

Els expedicionaris que ens honoraren amb llur estada entre
nosaltres, són:

ALEMANYA
1. Bel!, H. R. -- Manresa.—Pireneus Orientals (1).
2. Harbort, E.— Charlottenburg.—Pireneus Centrals.
3. Hucke, K.—Berlín.—Mallorca.
4. Psotta, H.— Berlin.—Pireneus Centrals.
5. Salomon Calvi, W.— Heidclberg.—Mallorca.
6. Schehrer, L.—Munic.—Millorca.
7. Weg, F.— Mallorca.
8. Wolff, L.—Berlín.—Pireneus Orientals.
9. Wolff, W.—Berlín.—Pireneus Orientals.

AUSTRIA
10. Wínkler, A.— Viena.—Mallorca.

BÉLGICA
11. Fourmarier, F. J — Lieja.— Mallorca.
12. Mme. Lefevre, M.— Lovàina.—Mallorca.
13. Radzítzky, Baró de.—Líeja.—Píreneus Centrals.

CANADÁ

14. Alcock, F. J.—Ottawa.—Mallorca.
15. Bruce, E. L.— Kingston.—Mallorca.

(1). Els nombres avantposats als noms dels congressistes corresponen als indicats en

les fotografies, als quals cal afegir:

105. Karpinsky, de Moscou.
106. Mme. Karpinski, de Moscou.
107. Jiménez de Cisneros, d'Alacant.
108. Martín Cardoso, de Terol.
1G9. Pere: de Barradas, de Madrid.
110. Demay, de St. Etienne.
111. E. Delage, de Pau.
112. Matousek, de Praga.

La primera localitat que hi ha després del nom, correspon a la residència del congres-

sista i la segona l'excursió en què prengué part.
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ELS CONGRESSISTES A MONTSERRAT

(Ix. J. II. IlnlniIII

MONTSERRAT. -
 ELS CONGRESSISTES EN CERCA DE FÒSSILS
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ELS CONGRESSISTES A LES MINES DE POTASSA DE SÚRIA

UL.. 3.11. JIM, ' 11 .r

SÚRIA. - VISTA DE LES EXPLOTACIONS MINERES DE POTASSA
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ELS CONGRESSISTES A LES SALINES DE CARDONA

V1e. I. II. 11nrc11or

ELS GUIXOS TRIÀSSICS DE SERCNS
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Miss. Bruce, M. V.-Kingston.-Mallorca.
Coleman, A. Ph.-Toronto.-Mallorca.
Miss. Chown, E.-Kingston.-Mallorca.

GO
Putnam, P. C.-Mallorca.

EGIPTE

20. Sadek, H.-El Caire. -Pireneus Centrals.
21. Sra. Sadek.-El Caire. -Pireneus Centrals.

ESPANYA

22. Bataller, J. R.-Barcelona.-Pireneus Orientals.
23. Benjumea, A.-Madrid.-Pireneus Centrals.
24. Carandell, J.-Cabra.-Mallorca.
25. Cardona, J. -Mallorca.-Pireneus Orientals.
26. Cincunegui.-Madrid.-Mallorca.
27. Colom, G.-Palma de Mallorca.-Mallorca.
28. Darder, B.-Tarragona.-Mallorca.
29. Doetsch, C.--Madrid.-Pireneus Orientals.
30. Escobar, A.-Sevilla.-Pireneus Orientals.
31. Sta. Ferrer, M. A.-Barcelona.-Pireneus Orientals.
32. Faura i Sans, M.-Barcelona.-Pireneus Centrals.
33. Garcia, J.-Madrid.-Mallorca.
34. Guerin, M.- Barcelona.
35. Lacazette, F.-Madrid.-Pireneus Orientals.
36. Larragán, A.-Madrid.-Pireneus Orientals.
37. Marcet, J.-Barcelona.-Pireneus Orientals.
38. Marín, A.-Madrid.-Pireneus Centrals.
39. Mazarrasa, J. M.-Santander.-Mallorca.
40. Novella, J.-Sevilla.-Mallorca.
41. Palet í Barba, D.-Terrassa.- Mallorca.
42. Puig de la Bellacasa, N.-Madrid.-Mallorca.
43. Sanchez Blanco.- Cardona. Pireneus Orientals.
44. Sanchez Rivero.-Cardona.-Pireneus Orientals.
45. San Miguel, M.-Barcelona.-Pireneus Orientals.
46. Thiebaut, R.-Madrid.-Pireneus Orientals.
47. Varo, R.-Madrid.-Mallorca.

ESTATS UNITS

48. Rateman, A. M.-New Haven.- Pireneus Centrals.
49. Miss Bateman.-New Haven.- Pireneus Centrais.
50. Chester, T.-Tudsa, Oklahoma. -Pireneus Orientals.
51. Ferguson, H. G.-Washington.-Pireneus Centrais.
52. Mrs. Ferguson.-Washington.- Pireneus Centrais.

16.

17.

18.

CON
19.
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53. Miss. Gardner, J.- Washington.-Mallorca.
54. Goldman, M. J.- Washington.-Píreneus Centrals.
55. Mrs. Goldman.- Washington. -Pireneus Centrals.
56. Keyes, Ch.-Píreneus Centrals.
57. Lawson, A. C -Berkeley.-Pireneus Centrals.
58. Mac Donell.-Pireueus Orientals.
59. Miss. Mathews, M.-Mallorca.
60. Merril, G. P.-Washington.-Mallorca.
61. Powers, S.- Tulsa, Oklahoma. -Pireneus Orientals.
62. Quirke, T. T.- Urbana.-Pireneus Centrals.
63. Sellards, E. H.-Texas.-Pireneus Orientals
64. Wrather, W. E.- Píreneus Centrals.
65. Mrs. Wrather.-Pireneus Centrals.

FRANÇA

66. Deperet, C.-Lió.
67. Fallot, P.-Nancy.-Mallorca.
68. Jacob, C.-Tolosa.-Píreneus Centrals.
69. Jung, J.- Estrasburg.-Píreneus Orientals.
70. La mare, P.-París.-Mallorca.
71. Solignac, M.- Tunis.

HOLANDA
72. Brouwer, A.-Amsterdam.-Mallorca.
73. Van Rheden, J. J. P.-Haarlem.-Mallorca.

HONGRIA

74. Laszlo, G.- Budapest.-Píreneus Orientals.
75. Nopcsa, Baró de.-Budapest.

ANGLATERRA

76. Evans, J. W.-Londres.-Píreneus Centrals.
77. Miss. Johnston, M.- Mallorca.
78. Matley, Ch. A.- Píreneus Centrals.
79. Mrs. Matley.-Píreneus Centrals.

JAPÓ

80. Ogura, T.- Port-Artur. -Pireneus Orientals.
81. Oínouye, 1.-Toquío.-Píreneus Orientals.

MÉx►c
82. Vivar, G.- Mèxic. -Mallorca.

NORUEGA
83. Andresen, J. C.-Mallorca.
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POLONIA
84. Arctowski, H.—Lwow.—Mallorca.
85. Mme. Arctowski.—Lwow.—Mallorca.
86. Goetel, W.— Cracòvia.— Pireneus Centrals.
87. Lencenwicz. —Varsòvia. - Mallorca.
88. Nowak, J.—Cracòvia. —Pireneus Centrals.
89. Rozen, Z. — Cracòvia —Pireneus Centrals.
90. Swiderski, B.— Mallorca.

PORTUGAL
91. Borges, A.— Píreneus Centrals.
92. Fleury, E. —Lisboa.—Pireneus Centrals.
93. Oliveira, F.— Pireneus Ceutrals.
94. Souza, A.— Lisboa.—Pireneus Centrals.

ROMANIA

95. Atanasiu,'1. — Bucarest.—Pireneus Centrals.
96. Macovei, G.— Bucarest.—Pireneus Centrals.
97. Mme. Macovei, C.— Bucarest.—Pireneus Centrals.
98. Popescu-Voitesti, I.—Cluj.— Pireneus Orientals.

RússIA
99. Mouchketotf, D.— Leningrad. —Pireneus Orientals.

100. Loewinson Lessing, F — Moscou —Pireneus Orientals.

SUECIA
101. Backlund, H. G.— Lppsala. - Pireneus Centrals.
102. Frodin, G.— LIppsala.—Mallorca.

SUÏSSA

103. Argand, E.— Neuchatel.—Mallorca.

XINA

104. Sun, Y. O.—Pequin —Pireneus Orientals.

El día 2, al matí, s'anunciava la visita a la ciutat í museus, í
nosaltres tinguérem el gust d'acompanyar una bona colla al
Museu geològic (Museu Martorell), del qual tregueren un efecte
deplorable, pel seu estat actual. A l'hora de marxar, arribà algún
dels empleats tècnics. Visitaren el museu del Seminari on encara
veieren alguna cosa interessant Mrs. Deperel, Solignac, Slavik,
Nopcsa, Jung, Fleury, en altres ocasions Fallot, Jacob í altres. A
migdia anàrem a la Universitat, a una recepció del Rector, el qual
prèviament comunicà que no arribaria fins a prop de la una. Per
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indicació d'alguns, els acompanyàrem fins a la càtedra de geolo-
gia perquè volien veure el laboratori i les colleccions de la Facul-
tat (1). Estava anunciat per a la nit un àpat de l'Ajuntament al Tibi-
dabo, però no sabem qui, molt encertadament ordenà, sense ningú
saber-ho, que es fes un dinar. Aquí començaren els embolics per
cercar els congressistes í enviar-los al Tibidabo. A prop de les tres
s'havien aplegat un centenar al lloc esmentat. En els pocs moments
que ho permeté el mal temps, es donà una ullada als principals
fenòmens que s'albiren des de tan bell cim. Amb els autobusos
munícípals férem una escapada al Parc Güell í obres de la Sagrada
Família. Restaren encantats de la genial obra del nostre Gaudí,
viu encara en aquells dies. La majoria dels expedicionaris ameri-
cans i anglesos demanaren el nom de l'arquitecte i es proveïren de
postals amb els detalls arquitectònics. Acabada aquesta tasca ofi-
ciosa, alguns s'arribaren encara a la Biblioteca de Catalunya i al
nostre CENTRE; no sabem qui els conduí.

El dijous 3, diada de Corpus, foren portats al Montserrat, on
vingueren el senyor Comte de Fígols, enginyer de mines, i el se-
nyor Comte de Santa María de Pomés. Dels altres personatges no
coneixíem ningú, tot i ésser molt abundosos, com en el dinar del
Tibidabo; sí els haguéssim conegut, citaríem llur nom. L'escursíó
resultà esplèndida, pel bon temps. A l'anada, fins a Martorell, es
feren càrrec de la disposició del terciari superior i inferior del baix
Llobregat, tan magistralment descrit pel Dr. Almera. Passat l'en-
gorjat de Martorell, amb el paleozoic, es travessà la conca tercià-
ria dels terrenys mitjos fins arribar a la cresta secundària í paleo-
zoica dels voltants d'Olesa. Aquí es dóna el més gran batibull
d'opíníons de sí I'eocèníc inferior corresponia a tal o qual pis, de
si hí havia el Bulimus, de sí el triàsic era complet, de si hí havia
escorríment, cavalcament, inversió, etc., etc..... i res del que res-
senyaren els periòdics. Aquests dubtes sorgiren perquè els senyors
que dirigien l'excursió tenien opinions diferents o potser, errònies.
Les escenes foren la mar de pintoresques. A quarts de dues érem a
veure la nostra Moreneta; i després d'un suculent dinar ofert per
l'Excma. Diputació, es féu un petit recorregut pels voltants del mo-
nestir. Retornaren primerament uns expedicionaris que havien de
sortir al vespre cap a Mallorca. A prop de les nou arribaven els
últims autos a Barcelona.

Per a aquests dos dies es publicà a Madrid una guia intitulada
El Tibidabo y Montserrat, valorada amb la firma del Rvd. M. Fau-
ra í Sans. Fou molt de doldre, í alguns expedicionaris no ho tro-
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baren prou bé, que Mr.. Faura en aquests dos jorns estés retirat.
El treball Barcelona y sus alrededores, té 44 pàgines i nombro-
ses illustracions de carácter científic. La primera part está dedi-
cada a Barcelona i els seus voltants, amb un resúm històric i
paleogeogràfíc, del que es veu pujant al Tibidabo i des del cim. La
segona part está dedicada a Montserrat. Com a interessant podem
esmentar la cita de nombroses formes fòssils fetes classificar dar-
rerament a França i Alemanya. Acaba el treball amb una biblio-
grafía bastant completa de Barcelona i Montserrat.

Totes les excursions de Catalunya, com també la de Mallorca,
es verificaren amb autos de 4 places, i camionetes per al transport
dels bagatges; tot organitzat per la companyia de Vagons-Llits,
així com la distribució dels allotjaments deis expedícionarís.

El día 3, a prop de les 12, sortiren cap a Manresa els expedí-
cionarís a la conca potàssíca. Per aclarir alguns dels dubtes del dia
anterior, passaren alguns cotxes per Matadepera. Fou observada
ràpidament la disposició del tríàssic respecte al paleozoic. A les
quatre de la tarda, acabàvem de dinar els més rerassagats, i em

-prenguérem l'anada vers els jaciments de la serra del Malvals,
acompanyats dels molts amics manresans que volgueren fer-nos
aquest obsequi i ens ajudaven en la recerca de fòssils: de la Ciste-
lla Lemoineí R. Abrard, recentment descrita en Ciencia, núm. 6,
pàgina 270; poguérem recollir-ne prop de dos centenars.

Al vespre, després de sopar, es féu una bona tocada de sarda-
nes davant de Casa la Ciutat. Tots els expedicionaris estrangers
demanaven explicacions sobre els gegants que, per haver estat
Corpus el día abans, restaven al vestíbul de l'Ajuntament, í era difí-
cil donar-les als egipcians, japonesos i xíno que portàvem, í encara
ho fou més 1'explícar la Patum de Berga.

Al matí del dia 5, sortírem tots els expedicionaris cap a Súria,
al famós jaciment de sal potàssica. Ens paràrem uns moments a
Sallent per recullir unes coses que deien que eren fòssils oligocè-
nics: ho eren, però no valía la pena buscar-los, perquè de més
bons en llencem per aquí.

Amb una amabilitat extraordinària, la direcció de Minas de Su-
rja, S. A., i en especial el seu director senyor Stibor, satisferen la
curiositat dels visitants.

Com que els expedicionaris érem molt nombrosos, ens dividí-
rem en dos grups per baixar al pou. És aquest una obra mestra
d'enginyeria: Té una fondària de 327 metres, un diàmetre de 6, amb
compartiments de Skips per l'extracció de minerals; al fons del
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pou s'ha construït una tolva per a 8 tones de mineral, que és tri-
turat prèviament amb trencadores installades a l'interior. El trans-
port del mineral per les galeries fins al fons del pou es verifica
amb cinta; en funcionen ja 5 quilòmetres i pròxims a funcionar
n'hi ha 10 més. L'explotació está preparada als 227, 277 í 327 me-
tres. La impermeabilitat del pou í galeries és admirable. Pou í ma-
quinària d'extracció han costat més de 60 milions de pessetes. To-
tes les galeries estan illuminades elèctricament: en eles es veuen
els formosíssíms rebrecs que han sofert els dipòsits salins.

Visitats els edificis de l'exterior, els excursionistes fórem obse-
quiats per la Direcció amb un àpat, i amb una caixa de mineral
natural i preparat, junt amb uns impresos explicatius i postals com
a record del pas per les mines. A mitja tarda, emprenguérem el
camí de Cardona, que está relativament bé; això és digne d'esmen-
tar-se per ésser una excepció en els molts anys que compta la car-
retera. A Cardona, poca cosa hi ha a veure, des de que l'empresa
Sociedad General de Explosivos ha començat a fer les explana-
cions per a la construcció dels pous í edificis de la societat. Es
donà una volta per la salina, i es baixà al pou de l'antiga explo-
tació. La direcció obsequià també els expedicionaris.

Fins aquí anaren juntes les dues excursions C-3 í C-4; la dels
Pireneus Centrals i la dels Pireneus Orientals. Molts expediciona-
ris tenien interés solament de veure els jaciments salins de Cardo-
na í Súria, í donaren per acabada aquí llur excursió; per això re-
tornaren alguns dels cotxes cap a Barcelona.

C-3.—PIRENEUS CENTRALS.—Els ínscrits en aquesta expedició,
sota la direcció del Rvd. M. Faura i A. Marín, partiren aquest ma-
teíx jorn per anar a dormir a Solsona.

Diumenge, dia 6, es visità la Catedral i les belles collecíons del
museu de prehistòria organitzat per Mn. Serra i Vilaró, el qual vin-
gué expressament des de Tarragona. A la tarda, s'arribaren els ex-
cursionistes a Oliana, en el límit de la conca terciària, cercant fòs-
sils en l'aflorament de l'eocènic, en el primer lloc que trobaren. Els
llits fossílífers són molt interessants, í nosaltres, amb n'Eugeni Vi-
la Coro, els exploràrem, í trobàrem la Cistella Batalleni R. Abrard.

A Cubells i Artesa, es visitaren els afloraments d'ofita. Es féu
nit en aquesta última població.

L'excursió del día 7, dilluns, fou el trajecte d'Artesa a Tremp,
travessant el Montsec, serra enigmática en la seva tectònica í es-
tratígrafia, malgrat els treballs de Vidal, Fallot, Jacob i Dalloni. El
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recorregut es féu per la carretera de Vilanova de Meyà a Hostal
Roig. Es dinà al coll de les Forques. Foren recollits en el trajecte
abundants fòssils.

El dia 8 fou dedicat a recórrer la conca de Tremp amb els seus

Pont dr Roi

Extret de la guia itinerari publicada per la Junta del Congrés

importantíssims jaciments fossilífers. Al matí, a cavall, s'arriba-
ren a Eroles i al migdia, per Tarradets, a Camarassa (presa en
el Noguera), on R. F. E. té construït el famós barratge, empla-
çat per indicació d'un geòleg en el lloc més desavinent: es perd
entre les dolomíes liàssiques un volum d'aigua extraordinari, i en
tal forma, que es veurà la companyia precisada a buidar la presa
í ímpermeabílitzar el vas. En el temps potser encara veurem coses
millors.
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El dia 9, al matí, es visitaren les installacions de Talarn que
posseeix R. F. E. i a la tarda es féu una excursió fíns a Isona, per
formar-se idea del jaciment marí del garumnià (danià). Recorre-
guda en diversos indrets la conca trempína, el temps restant fou
dedicat a l'estudi pírenenc pròpiament dit.

El dia 10, es féu el recorregut de Tremp a Esterri d'Aneu, pas-
sant per Salàs, Pobla de Segur í Sort. Es detingueren en travessar
el liàssíc, silúric í triàssíc, amb sal i ofites, de l'indret de Gerrí de
la Sal. A darreres hores de la jornada hom arribava a Esterri
d'Aneu.

Virtualment, el dia 11, fou l'últim de l'expedició. Es féu el recor-
regut d'Esterri d'Aneu a Viella í Les, pel port de la Bonaigua. Els
excursionistes es detingueren en les cauces devòníques metamorfo-
sejades, en el culm i en alguns afloraments de roques antigues. A
Bosost, visitaren unes importants mines de blenda. La vall d'Aran
en el seu especte geològic presenta encara molts punts per estu-
diar, í una visita rápida amb auto sols dóna una idea vaga dels
molts fenòmens allí inclosos.

Alguns dels expedicionaris feren l'excursió complementària
anuncíada, de la Vall d'Aran a la Maladeta (Renclusa).

El volum-guía de l'excursió C-3 s'intitula Cuenca potásica y
Pirineo Central, redactat conjuntament pel Rvd. M. Faura í A. Ma-
rín, ambdós membres del CENTRE. Aquesta guia, com la C-4 í C-5,
té una part general històrica sintètica de les formacions que s'han
de visitar í, després, l'itinerari geològic, pròpiament dit. El que di-
rem de la present es pot repetir de les altres: el primer capítol és de-
dícat a I'estudí de la conca potàssica catalana, serra del Montsec i
Conca de Tremp; el segon als Pireneus; ve després l'itinerari de l'ex-
cursió, per jornades, i acaba amb un capítol de bibliografia de
cada jornada. Té la guia 213 pàgines, íllustrades amb molt bones
fotografies, nombrosos talls í cartes geològiques que donen idea
de l'avenç que tenen les investigacions geològiques a la nostra
terra, sense cap ajut oficial, suplert per l'activitat del carácter re-
gional. Les tres guies de Catalunya i Balears no poden faltar en la
biblioteca rle cap aimant de la geología.

C-4. - PIRENEUS ORIENTALS. —Sota la direcció, entre altres, dels
membres del CENTRE, Mn. Bataller i Dr. Marcet, es verificà aquesta
segona part de l'expedició a Berga í Olot, respectivament. L'objecte
estava ben defínit: l'estudi del secundari subpírenenc í de les for-
macions volcàniques, portat a cap pels esmentats senyors.
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ELS CONGRESSISTES A SANTA LLLICIA (OLOT)

01.. J. 1t. I3 t.lIer

LINA DE LES GRADERES DEL CRUSCAT (OLOT)



BUTLLETÍ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 LÀM. XCIV

ESTANY DE BANYOLES

Gis. J R. I{utiller

ELS CONGRESSISTES A FÍGOLS - LES MINES
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El diumenge, dia 6, hom sortí de Cardona al matí, per arribar a
mígdia a Queralt. En el trajecte es segueixen les formacíons oligo-
cèníques fins al cim de Berga; algun cotxe es detingué a Puigreíg,
per veure el discutit sondeig que travessà l'eocènic superior marí.
A l'hora del dinar érem ja a Queralt. Es presentava un temps poc
falaguer. Visitàrem el santuari, í férem un petit reconeixement de
1'eocènic superior que hi ha als voltants del castell Bergadà, Un
xàfec ens féu retornar ràpidament al santuarí í emprendre la bai-
xada a Berga. Allí es féu una petita festa en obsequi als visitants.
Foren organitzats per l'Ajuntament alguns números de La Pa-
tum. Cap al tard marxàrem a Fígols, terme de la jornada, sense
poder fer geologia a causa del mal temps.
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La senyorial casa del Comte de Fígols fou posada a la disposi-
ció dels congressistes, i el mateix Comte, que vingué a trobar els
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expedicionaris a Berga, féu els honors de la casa, juntament amb
alguns dels seus familiars. Les atencions que tingué per a tothom,
seran el millor record que de tan distingit pròcer sempre servaran
els expedicionaris.

^4*^^	 E

Panoràtnica des deis alts de Vallcebre.	 U. Valle)

El matí del dia 7, fou dedicat a visitar les mines: Pujàrem a
Sant Corneli. A la tarda, es verificà, per alguns expedicionaris,
part de l'excursió que pel mal temps no s'havia fet el dia abans; i
com que l'atmosfera era neta, es pogué observar perfectament la
revolta tectònica d'aquesta estribació pírenenca, i explorar algun
migrat jaciment fossilífer. A cap dels expedicionaris interessava
la paleontología, amb tot i estar allí el director de paleontologia de
Catalunya. El senyor Comte de Fígols féu aplegar una gran quan-
titat de fòssils perquè poguessin escollir.

Panoràmica des del Collell a 1'E.	 (1. Valle)

El dia 8, es féu el recorregut de Fígols a Ripoll. Es dínà d l'Ho-
tel Pireneus de Ribes. Paràrem breus moments en el collet d'Eyna
per explorar les capes del maestríctíà superior, i algunes del lute-
cià de Guardiola. Tots els expedicionaris, excepció feta d'un dels
directors de l'excursió, baíxàren a l'Arija, a l'indret de Montbardó,
per recollir in situ exemplars de l'ofita que trobà fa temps Mossèn
Bataller i es la única erupció en aquesta part del Pireneu. En la
zona de Ribes es discutí d'una manera molt anormal l'edat de les
capes revoltes pròximes al paleozoic. A Ripoll, es féu la visita al
Monestir i a una forja de coure, en la qual es treballa encara del
mateix modo que en el segle xlli. Degut a una mala organització
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no es pogué veure l'eocènic del Sud de Ripoll, molt curiós en els
seus rebrecs í bastant fossilífer.

El dia 9, es visitaren les hístòríques mines de carbó de pedra
de Surroca. El senyor Velasco es posà a dísposíció dels visitants,
i ens acompanyà durant la nostra permanència a les mines. Prè-
viament recollí, per fer un present als excursionistes, nombrososíes_
coll ts exemplars de les falgueres fòssils que es troben per aquesta
contrada, en la qual acabava la segona part de l'excursió. A la
tarda, després d'un breu descans, es visità el Santíssim Misteri.
L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses obsequíà a tots els
expedicionaris amb un refresc. Eren les 6, quan s'emprengué Pana-
da a Olot, sota la direcció del catedràtic de geología de la Uní-
versitat de Barcelona, Dr. M. San Miguel de la Cámara, i del mem-
bre del CENTRE, Dr. Marcet.

Entre Sant Joan i Olot, es feren les primeres indicacions sobre
el terciari, volcanisme i llurs relacions, pels professors indicats.
Un bon aplec d'amics ens esperava a l'entrada de la ciutat d'en
Bolós, nom íntimament lligat a l'objecte que ens portava a Olot.

Al matí del dia 10, es visità el volcà de Sant Francesc i el pla
baix d Olot, pel Noc d'en Cols, la Canya, les Mulleres, amb l'aban-
donada factoría de piscicultura, fins a Castellfollit, amb les seves
superbes columnates de prismes basàltics. El retorn s'efectuà per
Begudà, amb detenció, un ratet, en l'abundosa font de Les Tríes.
Després de dinar, pel camí de Rabaixim, anàrem al pla de la Pinya,
on recollírem nombrosos fòssils en les immediacions de can Vigata,
entre ells els Nummulites aturicus, N. Rouauiti, N. uroniensis,
Alveolina subpyrenaica, etc.

En el poc temps lliure que quedà després de les excursions, es
visità l'exposició que de material volcànic í dels treballs del doctor
Marcet es féu a la Biblioteca de la Ciutat (Hospici).

El día 11, al matí, ens dirigírem a Santa Pau í Míères. A Banyo-
les es féu l'ascensió al volcà de Santa Margarida, i prop de Mières
s'acomiadaren els amics d'Olot que ens acompanyaren durant la
nostra estada. El Dr. Eugeni Aulet ens acompanyà fins a Girona.

Als voltants de l'ermita de Santa Llúcia es féu una bona reco-
llida de Nummulites atacicus, N. aturicus i N. granifer. Als volts
de migdia s'arribava a l'estany de Banyoles. La claredat del cel do-
nava a les aigües de l'estany una co oració verd-poma que mai ha-
víem pogut contemplar. Resultava una visió insuperablement bella.

A Banyoles, sota un sol aplomat, es visitaren les Estunes, la
font Pudosa, tot seguint algun trajecte de la carretera de Banyoles
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a Olot per Besalú, fins al vessant de] Fluvià. El fill d'en Pere Al-
sius ens mostrà els objectes prehistòrics aplegats pel seu pare,
així com la famosa mandíbula.

L'Ajuntament de Banyoles, com també alguns delegats arribats
de Girona, ens obsequiaren amb un dinar, i aquí quedà closa vir-
tualment l'excursió.

A les 4, deixàrem Banyoles per anar a Girona, oii la Diputació
í l'Ajuntament obsequiaren els que quedàvem; i, aprofitant un curt
temps lliure, anàrem a visitar les emanacions carbòniques de la
vall de Sant Daniel í cercàrem amb Mr. Lazlo, de] Servei geològic
d'Hongria, Bulimus gerundenses, en el jaciment clàssic.

La guia de 1'zxcursíó C-4, intitulada Cataluña. Cuenca potási-
ca-Cretácíco de Berga-Región volcánica de Olot, ha estat redac-
tada pels membres del CENTRE, senyor A. Marín, quant a les
s als potàssiques; Mn. Bataller quant al primari, secundari i ter-
ciari pírenenc, í el Dr. Marcet en ço referent a la zona volcànica
olotína, sota la direcció del Dr. San Miguel. El volum-guia té 218
pàgines, amb profusa í.11ustracíó de vistes, talls geològics, cartes,
etc., molts d'originals, i altres de transcrits dels millors treballs
d'aquestes comarques. En Marcet, en la regió d'Olot, ha verifícat
un treball molt acurat, que fóra d'una valor imponderable sí fos
més geològic que geogràfic. El nostre ha estat més reduït, puix
en ell havem intentat simplificar les nombroses i contradíctóríes
opinions fins a la data emeses, especialment per en Vidal. D'aquesta
guia s'ha fet una edició francesa.

C-5. —ILLA DE MALLORCA.— Començà el 1 de juny a Madrid í aca-
bà el 13, al matí, a Barcelona. Fou dirigida pels senyors M. de Cín-
cuneguí, B. Darder í P. Fallot de la Universitat de Nancy. El nom-
bre d'inscrits arribà a 37.

La illa de Mallorca (1) presenta, junt a una incomparable be-
Ilesa de panorames, una estructura geològica d'una complicació
verament extraordinària; els problemes geològics són molt com-
plexes, i donen un motiu més d'atracció al geòleg que, animat
d'un bon interès científic, cerca de reconstruir mentalment el
grandiós passat de les nostres terres, amb els titànics esforços de
1'escorsa, en agombolar els més variats terrenys que donen la tò-
nica única en el món a aquesta daurada illa.

(1). Les presents notes són extractades d'una comunicació que ens trameté en B. Darder.
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Una estructura tan complexa, en una illa disposada al centre
de la Mediterrània occidental, havia de cridar fortament l'atenció
dels geòlegs, í bona prova en són els nombrosos treballs que d'e-
lla s'ocupen, els quals passen en molt d'un centenar, amb tot í que
resta molt a fer. Dos noms suraràn del conjunt d'investigadors
d'aquestes terres: en Fallot, de Nancy, í en Darder, de Mallorca.

L'interès de la geología de Mallorca no és solament el local, sinó
que n'ofereix un altra de mundial, especialment en ço que es refe-
reix a la data dels corriments, cosa dificilíssima de fixar en moltes
serralades alpines, com les bètiques, amb llurs estribacions alícan-
tines. Darder ha pogut determinar llur edat en dues fases, una de
pirenenca, als començos de l'oligocènic, i una altra de postburdí-
galiana í antehelveciana, és a dir, alpina. LIn altra punt importan-
tíssim constitueix la direc.ñó dels esforços, que Darder defensa
ésser els oligocènics possiblement procedents del SO. Planteja
aquesta hipòtesi, un problema que afecta a la tectònica mundial,
Puix és regla general que les diverses fases d'un plegament siguin
sempre en la mateixa direcció, i els plegaments alpins són indub-
tablement procedents del SE. com demostrà en Fallot.
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Exposat el problema en aquesta forma, es veu l'interès que ofe-
ria als tectònics mundials l'excursió a Mallorca, i no mancà a ella
el simpàtic Emili Argand, el gran tectònic suís, autor de la síntesi
tectònica de les muntanyes d'Europa i Asia, que obre amb ella un
nou horitzó d'idees genials í atrevides; no pot tampoc ésser omès
el nom d'en Fourmarier, el qual amb gran simplicitat aclarí la tec-
tònica de les conques carboníferes belgues.

En Fallot explicant a Pollensa
(De una fotografia de G. Bellido)

Els excursionistes restaren nou dies a Mallorca, recorrent tota
filla, començant per la regló central i seguint per la zona de Lle-
vant, camp d'investigació d'en Darder, i passant després a la serra
principal, recorreguda en tota la seva extensió, tot seguint els tre-
balls d'en Fallot. Les autoritats atengueren i obsequiaren com és
degut els excursionistes que durant breus dies tingueren per
hostes.

Per tal de facilitar l'aprofitament científic dels expedicionaris,
es publicà una guia geològica, la C-5, redactada pels senyors Dar-
der i Fallq^, de 125 pàgines, acompanyada de bona illustracíó i
alguns quadros de sincronisme de terrenys.

Anexa a l'anterior guia geològica en va una de les coves de Ma-
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En Derder explicant l'estructura de Sa Serra de Sa Font a Son Servera

(De una fotografia de G. Bellido)

Llorca, C-6, feta per Mossèn Faura, la part explicativa, i pel senyor
Rodrigo Vaso, la part gràfica. El text té unes 80 pàgines. Els plànols
són: el de les coves d'Artà, dels Hams í del Drac, plànol i perfils
de la cova del Drac; plànol i perfil de la cova dels Hams.

És d'esperar que el foc sagrat de les ciències geològiques, encès
pels mestres Almera, Vidal í Font, esmortuït amb el temps i avivat
per la grandiosa manifestació científica tinguda a Espanya, s'afla-
marà i prendrà en nous cors que el mantindran perenne per a les
noves generacions.

MN. J. R. BATALLER

Agost del 1926
Festa de la Translació

de Sant Sever, Bisbe de Barcelona
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La Capella í Observatorí

del Xalet de La Molina

E
L dia 6 d'agost va ésser posada la primera pedra de la capella
 que, amb especials donatius dels cooperadors del xalet i
de socis del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, es

construirà a La Molina, per tal que els que hi sojornin puguin com-
plir, sense incomoditat, els seus deures religiosos.

El projecte de l'edifici és de l'arquitecte i consocí senyor Josep
Danés, que ha dirigit també les obres del xalet, i és d'estil romà-
nic, com es pot veure en la reproducció dels plànols. S'hi enqui-
beixen 60 seíents i té capacitat per a un centenar de persones.

Amb motiu de la festa. va reunir-se al xalet gran nombre de
socis í cooperadors, aplegant-se als que hi sojornaven, els arri-
bats de Puigcerdà, Alp, Das, Ribes í fins de Camprodon, així com
gent del país que hi acudiren endiumenjats.

A les 8 del matí arribà l'Illm. Sr. Bisbe d'Urgell, Dr. Justí Gui-
tart, acompanyat del seu secretari, Mossèn Piqué, i del seu fami-
liar Dr. Lluís Homs; foren rebuts pel senyor Francesc Maspons í
Anglasell, president del CENTRE í de la comissió constructora del
xalet; pel senyor Francesc de P. Blasi í Vallespínosa, de la Junta
Directiva; pel senyor Rector d'Alp, per bastir-se la capella dins el
terme d'aquesta parròquia; per un representant de l'autoritat civil
del poble i els eventualment reunits; hi acudiren també, el senyor
oficial cap dels carrabiners de la zona i el de la força de la Guàr-
dia Civil, encara que no com a acte de servei per considerar-ho
innecessari.

A les onze va celebrar-se la cerimònia de la collocació de la
primera pedra, que va ésser un bloc de granet dintre del qual fo-
ren collocats, en un tub de vidre lacrat, una insígnia del CENTRE í
un pergamí amb la següent inscripció:
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EN NOM DE DÉU I DE LA VERDE MARIA.

ALS NOU D'AGOST DEL 1926, VA ÉSSER PO-

SADA LA PRIMERA PEDRA D'AQUESTA CAPELLA

DEDICADA A LA MARE DE DÉU DE MONTSER-

RAT, PATRONA DE CATALUNYA, I A HONOR

TAMBÈ DE SANT BERNAT DE MENTHON, PATRÓ

DELS EXCURSIONISTES.

ÉS BASTIDA A INICIATIVA DEL CENTRE EXCUR-

SIONISTA DE CATALUNYA, A ESPIRITUAL UTI-

LITAT DELS QUE VINGUIN A EIXES MUNTANYES,

I ESPECIALMENT DELS QUE SOJORNIN AL XA-

LET, I DELS QUE EN TEMPS D'HIVERN HI PUGIN

A EXERCITAR -SE EN ELS ESPORTS DE NEU;

ÉSSENT BISBE D'URGELL L'ILM. SR. JUSTÍ GUI-

TART; PRESIDENT DEL CENTRE EXCURSIONISTA

DE CATALUNYA, EL SR. FRANCESC MASPONS I

ANGLASELL; DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ DEL

XALET, EL SR. IGNASI FOLCH 1 GIRONA 1 SE-

CRETARI EL SR. JOSEP M. A GUILERA I ALBI-

NYANA; ARQUITECTE DE LA CAPELLA EL SE-

NYOR JOSEP DANÉS, I MESTRE DE CASES

CONSTRUCTOR EL SENYOR PERE GUILLA-

LLAMET, DE RIBES.

Les barres que sostenien la pedra foren vestides de boix i flors
de muntanya í igualment les que feien un porxo de branques de pi,
aixecat prop del lloc on era obert el fonament. La planta de la ca-
pella, amb el seu absis i els seus dos pòrtics, fou dibuixada a terra
amb estaques i tuberies, collocades la vigília, sota la direcció del
senyor Danés, cooperant-hi el mestre de cases senyor Guillamet,
de Ribes. Seguint les prescripcions litúrgiques, va plantar-se, també
la vigília, una creu de fusta, amb un ram rustec al mig, en el punt
que correspondrà a l'altar major.

A mig día, la Junta del xalet oferí un dinar al senyor Bisbe, que
sortí a les quatre de la tarda en direcció a Núria; convidà al presi-
dent senyor Maspons a visitar-lo en aquell Santuari, especialment
per tal de coordinar l'assenyalament del camí de muntanya que
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uneix els dos llocs, i una mútua correspondència entre ells, que ha
de resultar en major comoditat dels excursionistes.

L'endemà, el senyor Ignasi Fo'ch, que ben a desgrat seu no po-
gué ésser-hi aquest dia, va arribar al xalet, així com el Sr. Eduard
Fontserè, director del servei meteorològic de Catalunya, acompa-
nyat de la seva distingida filla.

Va ésser estudiat curosament l'indret on amb major garantia
d'èxit es podia ínstallar l'observatori, i amb els aparells a la vista,
que antícípadament hi havien estat portats, fou escollida una pe-
tita eminència que domina l'edifici del xalet per la part Nord;
quedà decidida la installacíó i els preludis de l'organització del
servei, el qual començarà a funcionar promptament.

El senyor Maspons va trametre al Dr. Fontserè els vius desitjos
del senyor Bisbe d'Urgell de muntar a Núria un altre observatori
semblant, que ajudi a establir el règim meteorològic del nostre Pi-
reneu, i dintre de poc serà també un fet la seva organització.

Itínerarís d'algunes excursions

fetes per socis del CENTRE (1)

EXCURSIÓ A SERRA NEVADA, EFECTUADA PEL SENYOR GAL BULLÓN

16 a 22 juny. — Ascensió al Veleta (3.428 m.), Mulhacen
(3.482 m.), i seguint la cresta Nord, a Alcazaba (3.410m.).

EXCURSIÓ A SERRA NEVADA, EFECTUADA PEL SENYOR LLUÍS CREUS

17 juny. —De Granada a Sierra, en tramvia. De Sierra als
Albergues (2.250 m.) (3 h.).

18 juny.—Dels Albergues al Veleta (3.428 m.) (5 h.) i baixada
pel mateix camí (530 h.).

(1) En aquesta secció sols esmentem els itineraris que tenen marcat interés per trac-
tar-se de regions poc visitades pels nostres consocis i que han estat recorregudes durant
l'estiu del corrent any 1926.
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EXCURSIÓ AL PALLARS, EFECTUADA PELS SENYORS IGNASI CANALS, JOSEP

1 JOAN BOTEY, PAU SAGNIER, PERE GALLAR I ARÍSTIDES VALLÉS

22 a 29 juny.—Campament a l'estany Gerbé (2.280). Ascensions

al pic de la Bonaígua (2.761), al pic de Coma de Mitjes í al Basíero
(2.902 m.) seguint la cresta fins un pic al N. del Basíero, cota 2.828
metres de] mapa de Schrader.

EXCURSIÓ ALS PIRENEUS CENTRALS, EFECTUADA PEL SENYOR

JOAN SALVANS

1 a 4 juliol.—Pallas (2.976 m.) i Balaitous (3.146 m.) des d'Ar-
remoulit í baixada per les Neous í Arrens.

EXCURSIÓ AL PALLARS I VALL D'ARÁN, REALITZADA PELS SOCIS SENYORS IG-

NASI FOLCH I GIRONA, ALBERT OLIVERAS FOLCH I ISIDRE BULTÓ I BLAJOT

3 juliol.— Barcelona a Tàrrega-Capdella i Estangento.
4 juliol.— Estangento, coll O. de Peguera, pic de Peguera, cres-

ta, coll O., estanys Negre, Tort i Trullo í poble d'Espot.
5 julíoi.— Espot, estany de Sant Maurici, Portarrá d'Espot, ri-

bera de Sant Nicolau i Caldes de Bohí.
6 juliol. — Pluja, descans.
7 juliol.—Caldes de Bohí, port de Caldes o Ribereta, banys de

Tredós í Salardú.
8 juliol.—Salardú, estany de la Restanca, port de Güellicres-

tada, cim del Montarto d'Aràn i Caldes de Bohí.
9 juliol.—Caldes de Bohí, Tahull, Bohí, Durro, Barruera, Cal-

des de Bohí.
10 juliol.—Caldes de Bohí, descans.
11 juliol.—Caldes de Bohí, estany Travesany, agulles de Tra-

vesany, Caldes de Bohí.
12 juliol. — Caldes de Bohí. estanys Gèmena, cim del Comolo-

forno, ríu Malo, estany de Cabal l ers, Caldes de Bohí.
13 juliol. — Caldes de Bohí, Bohí, Durro, Barruera, Cardet, Bar-

ruera, Erill, Caldes de Bohí.
14 juliol. — Caldes de Bohí, muntanya de Ferro, Hospital de

Viella.
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15 juliol. —Hospital de Víelia, port de Viella, Viella, Fós, Ma
-rignac, Bagnères de Luchon.

16 juliol.— Luchon, Superbagnères, vall del Lys i tornada a
Barcelona.

EXCURSIÓ PELS ALPS FRANCESOS, EFECTUADA PELS SENYORS MANUEL
SAMITIER, JOAN QUERALT I JOSEP PONS

10 í 11 juliol.— Barcelona, Valence, Grenoble.
12 julio].—De Grenoble, en autocar, a la Bérarde (17 h.); a peu,

al reïugí Carrelet (2.070 m.) (18,30 h.).
13 juliol.—Del refugi Carrelet (3,20 h.) pel coll de la Temple

(3.283 m.) (7,30 h.) í per l'aresta Sud, al pic Coolidge (3.756 m.)
(10,30 h.); descens pel mateix camí al refugi Carrelet i a la Bérarde.

14 juliol.—Excursió pels voltants de la Bérarde.
15 juliol.—De la Bérarde (2,30 h.), per la vall dels Etançons,

al refugi Chátelleret (4,30 h.) í per la gelera dels Etançons i refugi
del Promontoíre (3.093 m.) (7,30 h.), a la bretxa de la Meíje (3.358
m.) (8,40 h.); descens (10 h.), per la gelera de la Meíje í cresta í ro-
ques d'Enfetchores, a la Grave (1.526 m.) (18,30 h.).

16 juliol. —De la Grave, en autocar, al coll de Lautaret.
17 juliol.—Excursió pels voltants del coll de Lautaret.
18 juliol. —Del Lautaret, en autocar i a peu, al coll del Galí-

bíer (2.660 m.) í, en autocar, a Saint Jean-de-Mauriennè.
19 juliol.—De Saint Jean-de-Mauríenne, en autocar, per les

gorges de l'Arly a Flumet, Mégève, Combloux i Chamonix.
20 juliol. —De Chamoníx, pel xalet de la Praz, a la Flé-

gère (1.877 m.) i pels xalets de Charlanoz a Planpraz (2.065 m.)
i Chamonix.

21 í 22 juliol. — Chamoníx, Aix-les-Baíns, Lió, Barcelona.

EXCURSIÓ AL PALLARS EFECTUADA PEL SENYOR BENET OLIVER

14 julíol. Barcelona, Espot.
15 juliol. Espot, campament a l'estany de Sant Maurici.
16 juliol —Pic de Subenulls (2.952 m.).
17 juliol —Pic de Basiero (2.902 m.) pel port de Sant Maurící•
18 juliol. Descans, (pluja).
19 juliol. — Agulles de Saburedo (2.764 m.) pel port de Ratera.
20 juliol. Ascensió al Puy de Linya (2.869 m.).
21 juliol —Sant Maurici, Salardú pel port de la Bonaigua.
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EXCURSIÓ ALS PIRENEUS CENTRALS, REALITZADA PELS SOCIS SENYORS
XAVIER VILARÓ, JOSEP ROVIRA I JOAN GARCIA

18 juliol.— Barcelona, Graus.
19 juliol.—Graus, Benasc, Cabana del Pino.
20 juliol. — Ascensió al Posets (3.367 m.) i retorn al Pino.
21 juliol.—Ascensió al Perdiguero (3.220 m.), refugi d'Es-

pingo.
22 juliol.— Espíngo, llac d'Oo, Luchon.
23 julio].—Luchon, Lourdes.
24 juliol.— Lourdes, Gavarnie, refugi Touquerouye.
25 juliol.—Ascensió de Gran Astazou (3.083 m.), Petit Astazou

(3.016 m.), Marboré (3.253 m.), i Cilindre (3.327 m.), retorn a Tou
-querouye.

26 juliol.—Ascensió al Mont Perdut (3.353 m.), cases d'Ordesa.
27 juliol.—Ordesa, Clavijas de Cotatuero, bretxa de Roland

(2.801 m.), Gavarnie; retorn per Lourdes, Bayone, Biarritz, San Juan
de Luz í San Sebastián.

EXCURSIÓ A LA MADALETA, EFECTUADA PELS SENYORS LLUÍS RIBÓ, XA-
VIER RIBÓ i AGAPET VALLMITJANA

22 í 23 juliol. —Barcelona-Benasc i pernoctar a la cabana de
Llosàs.

24 juliol. —Pic de les Tempestats, cresta i pic Margalida, bai-
xada a la bretxa Russell, pic Russell í retorn a la cabana.

25 juliol.— Descans.
26 juliol.— Intent d'ascensió al pic d'Aneto per la bretxa de les

Tempestats, havent de desistir pel mal temps. Travessant una bret-
xa, descens a l'estany de Corones, on es fa nit al ras.

27 juliol. — Ascensió al pic d'Aneto per la gelera i coll de Co-
rones, baixant a la Renclusa.

28 juliol.— Renclusa, Benasc.

EXCURSIÓ PELS ALPS FRANCESOS, EFECTUADA PELS SENYORS LLUÍS
ESTASEN, JOSEP PUNTAS, JOFRE VILA 1 JOSEP M. A GUILERA

31 juliol i 1 d'agost.—Barcelona, Cerbère, Grenoble.
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2 agost.—Grenoble, La Bérarde (autocar), refugi de Gíoberney
(2.400 m.).

3 agost.—Ascensió al pic S. dels Bans (3.668 m.), per la gelera
i coll de la Pílatte. Retorn per la mateixa vía. Nít a la Bérarde.

4 agost. —La Bérarde (pluja).
5 agost.— (Tarda). La Bérarde, refugi del Chátelleret (2.226 m.).
6 agost.—Ascensió al pic del Rateau (3.754 m.) í retorn al

refugi.
7 agost. — Refugi del Chátelleret, coll de Clot des Cavales

(3.128 m.); ascensió al pic N. de Cavales (3.309 m.); refugi de 1'Alpe
(2.118 m.), (sense guíes).

8 agost.—Ascensió al pic de Neíge-Cordier (3.615 m.) i retorn
al refugi (sense guíes). Nít al coll de Lautaret.

9 agost.—Colls de Lautaret i Galibier, Saint Jean de Maurienne
Chamonix (autocar).

10 agost.—Chamonix, Montanvers.
11 agost.—Montanvers, refugi del Requin. En Guilera torna

cap a Barcelona.
12 agost.—Refugi del Requin, coll del Gegant, refugi Tormo.
13 agost. —Ascensió, sense guíes, fins 30 metres dessota el cim

de l'agulla del Gegant (4.013 m.). Retorn a Chamonix per la Mer
de Glace.

EXCURSIÓ AL MONT-BLANC, EFECTUADA PEL SENYOR LLUÍS CREUS

3 agost.—De Chamonix a Bossons estació. Els Bossons; sortida
a 6,45, arribada al refugi dels Grands Mulets (3150 m.) a les 12,30,
per la Cóte i la Jonctíon.

4 agost.—Sortida dels Grands Mulets a les 4. Arribada al re-
fugi Vallot (4.300 m.) a las 7,45, pel Grand Plateau. Sortida a les 8.
Arribada al cim del Mont-Blanc (4.807 m.) per les Bosses (4.523 m.)
a les 9,30 h.

Retorn als Grands Mulets a les 1 h. 45 (tarde). A Chamonix a
les 6 h. 30.

EXCURSIÓ ALS PICOS DE EUROPA, EFECTUADA PEL SENYOR GAL BULLON

15 al 21 agost.—Ascensió a Peña Remoña (2.230 m.), Peña
Vieja (2.360 m.), Tabla de Lechugales (2.445 m.) i Sierra de las
Moñas (2.060 m.).
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EXCURSIÓ AL PIRENEU CENTRAL, PEL SENYOR E. RIBERA I LLORENS

17 al 19 agost. —Gavarníe,Touquerouye, Mont Perdut (3.352 m.),

vall d'Ordesa, Clavijas de Cotatuero, bretxa de Roland, coll del
Taíllon í Gavarnie.

Crònica

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 SETEMBRE DE 1926

SOCIS INGRESSATS DURANT EL TERCER TRIMESTRE DE 1926.—Josep
Carreras i Coronas, Joan Mas i Guàrdia, Ernest Colomé i Pera
í Miquel Albareda í Campmany.

Noves

XALET D'ULL DE TER.—El dia 15 de setembre, fou tancat el
xalet d'Ull de Ter. Resta obert el refugi lliure, en el qual s'ha dei-
xat palla i llenya en quantitat suficient per a tot l'hivern. Esperem
i preguem novament als excursionistes que procurin estalviar dits
elements tot el possible ja que el consum innecessari pot fer falta
a altres companys que tinguin d'ells una veritable necessitat.

El nombre d'excursionistes que han passat pel xalet durant la
finida temporada, és el següent: socis, 40; no socis, 171; tran-
seunts, 87; o sigui, en conjunt, 298 persones, de les quals hi per-
noctaren 211.

XALET DE LA RENCLUSA. —El dia 30 de setembre, també acabada
la temporada estiuenca, fou tancat el xalet de La Renclusa. Com
de costum resta obert el refugi lliure degudament proveït de palla
í llenya per a la temporada hivernenca.

EL CENTRE A L'ESTRANGER. —EL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATA-

LUNYA fou convidat a la inauguració del refugi d'En Beys del terme
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d'Ax-les-Thermes i a la clausura del Congrés del Club Alpí Fran-
cès als Pireneus de l'Ariege i a Andorra, que tingueren lloc els dies
31 d'agost i 1 de setembre. En representació del CENTRE hi assistí
el senyór Miquel Gonzalez i Llubera el qual fou objecte de tota
mena d'atencions especialment per part dels senyors comissaris de
caravanes i organitzadors del Congrés.

OBITUARI. —El dia 9 de setembre morí el nostre company d'ex-
cursionísme en Timoteu Colominas í Co'1.

EL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA ha sofert una gran
pèrdua en desaparèixer, per a sempre, un dels socis que, incansa-
blement, amb mai decaigut entusiasme, havia posat tot el seu ta-
lent i la major de les seves activitats al servei de l'entitat.

En Colominas estimava el CENTRE amb tota la vigoria del seu
cor generós. Sempre amatent, sempre disposat, mai flaquejà, mai
desdí, quan se lí demanà la seva cooperació í els llums del seu clar
seny, per orientar la nostra vida corporativa. La seva actuació va-
luosa fou contínua des de que ingresó al CENTRE el día 8 d'octubre
de 1908, fins els dies abans que l'obligà crudel malaltia, a deixar el
que sempre havia considerat com la seva segona família, com una
extensió de la llar natural.

D'on prové que l'activitat d'en Colominas, en el CENTRE, tingués
aplicació en les diverses seccións d'Arqueolog a, Esports, Fotogra-
fía, Geologia, de la nostra corporació. Es per això que se'l consi-
derava imprescindible en la direcció de la vida pleníssima de la
mateixa; í el seu Secretariat de la Directiva, des del 30 de juny de
1914 al 20 del propi mes del 1922, no s'oblidarà mai; í quan deixà
aquests càrrecs, a desgrat de tothom, fou elegit vocal, des de la
darrera data fins al 27 de juny de 1924. La Junta General cridà
en Colominas per a que novament es reintegrés a la Directiva del
CENTRE, í fou elegit Vice-president (1 de juliol d'aquest any).

La mort ha vingut a donar sobtada fi a la cooperació en les
nostres tasques de tant valuós company, no permetent-lí veure rea-
litzades les iniciatives i projectes per al pròxim Cinquantenari de
l'Excursionisme Català, la celebració del qual era una de les més
falagueres illusíons del perdut amic.

HOMENATGE A IGNASI MELÉ. —El diumenge, dia 3, tingué lloc en
la riallera vila de Tossa, el popular homenatge, que les entitats
excursionistes í altres elements culturals de Catalunya, tributaren
a l'insigne metge n'Ignasi Melé í Ferré, en reconeixement de la seva
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tasca en pro de la cultura pàtria i per les seves investigacions ar-
queològiques.

Per la inseguretat del temps, l'homenatge no pogué cellebrar-se
en lloc públic, a l'aire lliure, com estava anunciat.

A les 11, es reuniren a la plaça de la vila, els excursionistes,
i acompanyats de bona part del poble, es dirigiren al domicili del
senyor Melé, el qual, veritablement emocionat, els donà la benvin-
guda mo't afectuosament.

Per una delicadesa que és molt d'agrair, les entitats adherides
a l'homenatge havien reservat per a la nostra, la presidència de la
Comissió organitzadora. El senyor Manuel Comella, en represen-
tació del CENTRE i com a president de dita Comissió, amb breus
paraules de salutació, féu entrega al senyor Melé d'un artístic per-
gamí commemoratiu de l'acte, el qual està redactat en els se-
güents termes:

«Els excursionistes í elements culturals de Catalunya a n'Ignasi
Melé i Ferré, com una penyora d'admiració per l'amor demostrat
a les coses nostres i en particular pel seu esforç altruista en les
recerques històriques i arqueològiques de la vila de Tossa ».

Seguidament, acompanyats del senyor Melé, els excursionistes
es dirigiren a visitar les excavacions fetes en un lloc on segura-
ment estigué edificada una important masía, on s'han descobert
dos magnífics mosaics romans i restes d'un altra mural, que tal
volta formava part d'una estança destinada a bany.

Els terrenys on estan situats els descobriments són avui pro-
pietat de l'íllustre ardiaca d'aquesta Catedral Basílica, Doctor
Jaume Brugueras, el qual, en un acte d'admirable altruisme els ad-
quírí per tal de poder conservar degudament les esmentades
troballes.

A dos quarts de dues s'assegueren al voltant de dues taules,
arreglades en el pati de la fonda Rovira, uns 50 comensals al di-
nar ofrenat a l'homenatgat.

Després, des de primeres hores de la tarda, una cobla vinguda
de Girona, donava a la plaça, un enfilall de sardanes.
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Bibliografía
VALERI SERRA I BoLDú. —Llibre d'Or del Rosari a Catalunya.

Obra escrita en collahoracíó amb en Víctor Oliva.—Un vol, en
fol., XIII + 367 pp., ricament íllustrat.—Barcelona, Oliva de Vi-
lanova, 1925.

Malgrat de mancar encara alguns mesos per acabar l'any, podem
assegurar sense gaire por d'equivocar-nos, que aquest llíbre ha d'és-
ser el més gran aconteíxement de llibreria de l'any 1926. El llibre
de tant de temps esperat, ja ha sortit a la llum í amb veritable
amor ha estat acollit per tots aquells que sospiraven per la seva
sortida.

No es tracta d'un llibre històric, ni d'un catàleg que sentí a
cosa morta; ben al contrari, el llibre és tan viu i les seves pàgines
ens porten un alè de cosa tan vivent a través del temps, que hom no
pot menys de sentir-se atret i fins embolcallat dins l'àníma de la
terra, en una de les seves manifestacions més racials í aferrades
com és la devoció rosariana. I aquest ambient de vida, es deu al
caràcter principalment folk-lòríc del llibre, que és tota l'ànima i
que es manifesta contínuament, fins en els capítols de més caràcter
històric. La feina ha estat de molts anys i a l'aplec hi ha contribuït
tothom. Sí l'esperit de collaboracíó hagués estat més intens, en
comptes d'un volum haurien pogut sortir-ne deu. El llibre és gran
pel que conté, però més encara, pel que hi manca. Sí s'haguessin
hagut de reproduir tots els altars i imatges del Roser que hagues-
sin valgut la pena, la colleccíó hauria passat de les dues mil là-
mines. Butlles, documents, llíbres de confraries, processons, i fes-
tes de poble, himnari propi de cada regló, estampes, oracions,
miracles, etc.; sí tot això hagués constat en forma de catàleg, repe-
tirem que el nombre de volums hauria estat considerable. En Va-
lení Serra haurà tingut una feina de gegant per seleccionar i
agrupar el sens fi de dades í aportacions a la gran obra. Per fi ha
sortit, í el somni s'ha convertit en realitat. Un dels aspectes més
interessants del llibre és el referent a les dades anteriors a la víc
tòría de Lepant. Abans d'aquesta data són nombroses les mani-
festacions rosaríanes a Catalunya, encara que per vicissituds pas-
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sades, els documents arribats a nostres dies siguin escassos. La
festa del maig, l'antiga festa catalana del Roser, és encara viva a
tot Catalunya. Els retaules i llindes quatrecentistes i cinccentístes,
són nombrosos, amb tradició rosaríana. I d'aquí en surt la gran tra-
dició í devoció de nostra terra, enfortida pel temps, estesa a tots els
seus límíts i viva encara i potent com cosa que no ha de morir.

El text, fins resulta feixuc per la còpia de dades, que conté.
Les rondalles enclavades, que de primer fan l'efecte de po-
bresa d'original, alleugereixen un bon xic la lectura atapeída i sò-
lída per la quantitat í qualitat d'aportaments. L'edíciò pulcra i ben
marginada com tot el que surt dels tallers Oliva, es fa llegir pels
seus simpàtics tipus de lletra. L'excés de pàgines sobre les calcu-
lades anteriorment, ha sotmès les dobles làmines a un enfonsa

-ment que es va corretgint a còpia d'ésser llegit el llibre. Algunes
reproduccions de rajoles de color, més ens les hauríem estimat en
paper couché en comptes del de fil. Naturalment que a ]'anar-se
engruixint el llibre s'ha tingut d'anar escatimant l'espai, í per
aquesta raó els exemples musicals i algunes notes de peu de página
apareixen un bon xic atapeïts. És un pecat que es porta l'esplen-
dídesa del llibre i la riquesa de materials. Del que amb raó creiem
queixar-nos, és de la manca d'índex i taules toponímiques, de noms
propis, etc., puix la general de matèries i la de làmines, són insu-
ficients, í en voler trobar alguna cosa especial, és cercar una agu-
lla en un paller. Encara potser seria temps d'editar les taules en
paper corrent, per a reparar aquesta manca.

Una de les coses que han produït més bon efecte a tots els que
han consultat el llibre, han estat els dibuixos capçaleres, deguts
al llapis del dibuixant folk-lorista en Josep Ribot; donem amb molt
de gust aquest nom, puix amb prou feines s'endevina a través del
monograma que figura en alguna capçalera, humilment amagat.
Molts catalans han sentit la necessitat d'una edició més senzilla
d'aquesta obra, ja que el seu preu no la posa a l'abast de tot-
hom. Un llibre així no pot fer-se amb proporcions més reduïdes;
el que podrem recomenar a molts que apenes coneixen el folk-lore
del Roser és el llibre assaig o preví, del qual estem parlant; obra
del mateix autor í en el qual, per les seves dimensions conté una
quantitat sobrada de dades més que suficients per a molts. Me re-
fereixo al Llibre popular del Rosari.

Rebin, autors i editor, el més coral regraciament per haver en-
riquit el nostre tresor bibliogràfic amb un llibre, de la categoría
del qual no en surten gaires.	 A.
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plicada en un indret on el volcanísme ha tingut tan nombroses ma
-nífestacíons. La seva explicació, acompanyada de diferents dibui-

xos esquemàtics, ve condensada en la Carte Geo-Tectonique de la
Région d'Olot que l'acompanya.

A més del mapa geològic, illustra el treball altre topogràfic a
igual escala (1: 80.000, amb corbes de nivell de 25 In.), titolat Ré-
gion Volcanique Olot-Bañolas, que compren el territori limitat,
d'E. a O., per Banyoles í Puigsacalm, tenint al N. Olot i Besalú, í
al S., Amer. Aquesta carta ha estat aixecada totalment sobre el
terreny per l'autor, esmerçant en ella els seus procediments enca-
minats a traduir en la representació topogràfica els aspectes carac-
terístics que la naturalesa geològica i els accidents geodinàmícs
han modelat en cada indret; ço és, la fisionomía de l'arquitectura
natural.

Amb recança hem de fer constar una nota desagradable. Una
vegada niés hem de lamentar que la nostra toponímia sigui tan poc
respectada. Sempre hem estat, amb complaença, disposats a pres-
tar la nostra collaboració entusiasta a qui ha volgut consultar-
nos, i per això tenim dret a queixar-nos de qué, a despít de totes
les facilitats, cosa tan essencial sigui negligida. No és pas aquesta
la primera vegada que des del BUTLLETÍ cridem l'atenció sobre aital
fet, i fem vots per a que no ens calgui repetir aquesta cantarella.

J . F.
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