
ANY XXXVI	 ABRIL 1926	 NúM. 371

Butlletí
Excursionista de Catalunya

Pels Alps de Savoía

O
UAN 1'anar per la muntanya ha esdevingut per a molts
motiu de la més pura joia, i és allí on viuen les emocions
més sinceres; si l'excursionisme dels alts cims és la passió

que d'una pila d'anys us atrau i domina, us fa bellugar estiu i
hivern de l'un cantó a l'altre tot donant per ben esmerçades totes
les penes, contrarietats i fadigues que solen anar aparellades amb
el gaudi de les excelses solituds i de la serenitat incomparable
que allí dalt regna; quan el córrer d'ací d'allà per les muntanyes de
la nostra terra ha fet que sentíssiu per tota ella el més pur i noble
dels vostres afectes; quan hagueu viscut tot això, començarà a
ballar-vos pel cap, imprecisa i esboirada, la idea de fer alguna
escapada, i de fugir un dia vers altres terres on també s'alcen
muntanyes que són belles í altes i porten corona í Ilueixen mantell
eternal. Mica en mica la idea anirà fent-se més concreta i, si ha
caigut a les vostres mans algun llibre de literatura alpina—per
desgràcia ben poc populars entre nosaltres —, sentireu créixer des-
mesuradament el vostre entusiasme en llegir i rellegir les descrip-
cions plenes de vida d'aquell estol d'homes, apòstols que a la con-
questa dels Alps dedicaren les seves millors energies, i algun d'ells
àdhuc la seva pròpia vida. Després tindreu ja fet de temps el vos-
tre propòsit de visitar i conèixer els Alps, almenys un recó, un
tros, encara que sigui el més modest i oblidat, i voldreu anar fins
ells per tornar a sentir qui sap si augmentades les mateixes emo-
cions, qui sap sí no tan intensos, els mateixos sentiments que ens
havien amarat de pau, de joia, de saludable energia en pujar una
i altra vegada els cims ideals de vora la nostra llar.
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Alguns dels meus companys, fa alguns anys, pogueren comen-
çar a portar a la pràctica aquests propòsits. Pel que a mí toca no
va ésser fías l'estiu de l'any passat, 1925, que poguí dur-lo a la
realitat, i trobar la desitjada oportunitat de conèixer Chamoníx i el
massís del Mont-Blanc que ve a ésser la part francesa dels Alps i,
per tant, la més propera a nosaltres í una de les que posseeix més
atractius.

La molta sort que va acompanyar-nos, que ens permeté efec-
tuar vàries ascensions, ha fet que em decidís a publicar-ne la res-
senya amb el sol desig que serveixi d'utilitat, orientació i estímul,
í de contribuir a la vegada, per bé que amb una aportació insigni-
ficant, a aquell desenrotllament tan complexe que en l'ordre de les
idees í dels fets van adquirint les nostres publicacions.

La nostra colla era formada per tres amics; un d'ells, En Josep
Puntas, havia visitat anteriorment els Alps del costat de Chamo-
níx, els altres dos, En Joan Navarro í el que això escriu, era la pri-
mera vegada que s'allunyaven dels Pireneus, fet que venia a donar
més importància a aquesta sortida. En Puntas ens havia exposat
breument el seu pla: aprofitant les vacances d'estiu, anar-se'n
de 1'1 al 15 d'agost a Chamonix, fer alguna excursió com entrena-
ment i anar tot seguit fins a un dels Refugis del Mont-Blanc amb
provisions abundants, i esperar allí un día de bon temps per pujar
al cim. Si podíem arribar fins al cim d'aquesta muntanya, i ens
quedava encara temps disponible i ganes de caminar, fer noves
sortides pel costat de Chamoníx o per aquell altre indret munta

-nyenc de França o de Suïssa que més plaent ens fos. Com es
veurà, el nostre projecte, més ben dít, esbós de projecte, era prou
boirós í imprecís. Destacava només el desig d'assolir el Mont

-Blánc, i era el nostre company qui l'havia fixat, puix en anys ante-
riors el mal temps persistent havia privat les dues caravanes de
qué ell formava part, d'arribar fins al cim.

Quant als altres dos, ben poc sabíem d'aquella regló, i no ens
havíem escarrassat gaire en estudiar-la, fora d'una rápida ullada
damunt algun mapa d'aquelles terres. La nostra indiferència i el
poc afany de situar-nos dins la regló que anàvem a visitar estra-
nyava força a aquells dels nostres amics que no saben sortir de
casa sense un programa detalladíssim fixat, dia per dia, gairebé
hora per hora, l'itinerari i les curses a fer, els pics a escalar, els
refugis on fer nit, tarifats els jorns dedicats al descans; tot això
elaborat pacientment damunt d'un mapa í amb l'ajut d'una guía, ba-
rrejant pics í colls, valls í glaciers en cert desordre í confusió que
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més d'una vegada, en practicar sobre el terreny l'itinerari fixat es
troben seriosos contratemps i spvínt les jornades s'allarguen molt
més del prevíst amb l'ajut del mapa i de la guia dins la pau i la
quietud de la cambra ciutadana.

Una, però, de les principals raons de que sortíssim tan dèspre-
vinguts d'orientacions, era el coneixement que teníem pels nostres
companys de com el mal temps era freqüent en els Alps, i, segons
ells ens contaven, imminent sempre que els catalans s'apropaven al
Mont-Blanc. Si havíem, doncs, de trobar, com tot feia suposar,
les llargues esperes imposades pel mal temps, renuncíàrem des
del primer moment a fer programa, i no esperàvem altra cosa que
aprofitar les estones í les hores de cel serè o sense pluja per fer tot
el que bonament poguéssim.

Es veurà que ens havíem inculcat a nosaltres mateixos el pitjor
pessimisme de la muntanya, que és la idea del mal temps, i ja ens
féiem paga, abans d'intentar el cim més insignificant d'aquell
massís, de passar vàries jornades d'avorriment, presoners dins les
estretes parets dels refugis alpins, plens del nerviosisme i de la
ímpacièncía d'esperar un temps relativament bo.

Convindreu que semblant exposició de les delícies de les curses
als Alps no era la més favorable per decidir-nos a anar-hi per
primera vegada. Però quan se surt de casa, tothom confía tenir
més bona estrella que els amics que us han precedit, í, encara que
us hagin pintat les coses com a molt negres, qué diable!, tothom té
la illusió de provar fortuna. Així fou com ens decidírem a acom-
panyar l'amíc Puntas en la seva tercera temptativa al cim del Mont

-Blanc. Així fou com hi anàrem indocumentats, en tot el valor
excursionista de la paraula, í així va resultar com la nostra cara-
vana reeixí repetídes vegades, mentre d'altres bons companys, amb
itineraris meticulosament combinats, fruit de moltes hores d'estudi,
el veien convertir-se en un trist paper mullat per la boira í el mal
temps.

Havíem sortit de Barcelona la tarda del dia l er d'agost, junt
amb altres dos socis del nostre CENTRE, que anaven cap als Alps
ilalíans i les Dolomites. A Tarascó vàrem separar-nos, desitjant-
nos mútuament bona sort. Ells seguien cap a la frontera italiana,
i nosaltres, en direcció a Lyó. Teníem * algunes hores de temps
i encara no havia clarejat del tot. En aquella hora matinal anàrem
a recórrer alguns carrers de Tarascó, passàrem el pont damunt del
Roine, riu provinent dels Alps, la grandesa dels quals ens evoca
amb el seu caudal ample i majestuós solcat per vaixells de tràfec.
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Ens arribàrem fins a Bellcaire, recorrent aquells indrets que En
Daudet ha fet immortals amb l'heroic Tartarí. Sembla fet a posta
això que una combinació de trens us obliguí a vagar unes hores
llargues per la vila patrícia d'aquell brau caçador i alpinista, les
gestes del qual són prou conegudes. Sobretot anant cap als Alps,
Tarascó és un escaient indret per anar recordant les divertides
aventures del veritable heroi, i de comparar-les amb totes les altres
que avuí en dia lí fan una innoble i aferrissada competència.

Hores més tard, planes de França enllà, el temps seguia essent
lluminós í clar com corresponia al ponderat Mídi. En començar
la tarda, ja vèiem núvols, í després, queien alguns ruixats, segons
les comarques per on creuava el rapidíssim exprés que ens por-
tava; mes quan, a entrada de fosc, érem al peu del Mont-Blanc
i féíem el canvi de tren a Le Fayet-Saint Gervaís, plovía lenta però
incansablement, es deixava sentir una fresqueta un xic molesta
í tot el massís estava tapat per una compacta massa de núvols.
El nostre amic í cicerone provà de donar-nos una explicació
d'aquell massís que no vèiem, i anàvem dient que si de moltes
coses de cims i geleres que ell ens assenyalava í que només distin-
gíem fervorosament dins la nostra imaginació.

En el tren-cremallera anaven í venien alpinistes equipats, als
quals semblava que no venía gaire de nou aquell règim de temps
tan desagradable. L'amic va anunciar-nos que estava fent el mateix
temps amoinós i persistent que va tenir el primer any d'anar-hi
i que va repetir-se l'any següent í... encara continuava repetint-se.
Als altres dos, esparverats davant de tot allò, ens semblava que
aquella pluja, que només feia una estona que vèiem caure, era una
pluja que feia dies i dies que durava, que duraria sempre i crec jo
que, com se sol dir, per menys de cinc cèntíms ens n'hauríem tor-
nat a casa dient mal dels Alps í lloant els nostres Píreneus caso-
lans, no tan fiers, però més amables í educats í oferint tan sovint
aquell cel blau í aquell bon temps que enamora. Mentre sense dir

-nos-les ens anàven fent aquestes amargues reflexions, estàvem
remuntant la vall de l'Arve i ens apropàvem al terme del nostre
viatge. A Bossons ens va ésser mostrada la part inferior del glacíer,
la úníca visible dessota la boira compacta que s'ageía a tocar de la
plana fonda í estreta.

A les 9 de la vetlla, després de més de 27 hores de viatge, érem
a Chamoníx, i amb una mica d'emoció que cuidàrem dissimular
tan bé com poguérem, féíem la nostra entrada a la població Meca
dels excursionistes, que cada any hi acuden d'arreu del món, i que
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veié desfilar pels seus carrers totes les caravanes dels que amb les
seves conquestes muntanyenques portaren l'alpinisme al grau flo-
reíxent d'avuí dia.

Entregàrem l'equípatge perquè ens fos portat a l'Hotel í nos-
altres a peu férem aviat coneixença amb tots el carrers importants
de la vila, que queden reduïts a dos. Comprovàrem novament els
avantatges d'anar pel món amb gent pràctica, puix just de nostra
arribada i abans de preocupar-nos de l'allotjament, cosa aquells
dies molt difícil a Chamoníx, el nostre amic í guía ens duia davant
de la curiositat més important í més digna de veure's allí, d aque-
lles hores í amb aquell temps emplujat. Va portar-nos fins davant el
Xalet de fusta del Touring-Club de France on estan installats de
faisó ben visible diversos aparells meteorològics, dels quals sobre-
surt un baròmetre registrador que, com vàrem veure aleshores í
com ens va ésser confirmat durant els dies de la nostra estada,
era objecte de sollícites í continuades visites per part de tots, abso-
lutament tots els éssers humans que omplien Chamonix í que a
cada hora del día i de la nit espiaven els seus més lleugers movi-
ments oscilatorís.

Quan hi anàrem per primera vegada i després d'esperar un mo-
ment fins que l'anar í venir constant d'espectadors ens permeté
situar-nos convenientment, férem la coneixença d'aquell estri en-
caixonat que exerceix immens domini damunt tot Chamonix i els
seus alpinistes, els quals ígual que llebrers impacients, esperen que
se'ls desfermi per llençar-se folls d'alegria camps i muntanyes
enllà. Nosaltreb estàvem lluny encara de comprendre tota la im-
portància d'aquell precís instrument í l'esguardàvem silenciosos i
plens de curiosítat, quan un home alt i ferreny que teníem darrera
va exclamar fort í joiós: Ça monte! amb tanta de convicció i fé,
que ens quedàrem un moment parats í finírem per esclafir, sense
cap respecte, la més franca rialla als mateixos nassos d'aquell alpi-
nista entusiasmat.

Arribats després a l'Hotel Bristol, el seu propietari ens rep amb
l'amabilitat característica del cas, puix, a més, ha reconegut el nos-
tre company, í ha de preveure que serem parroquians per dies.. Tot
seguit torna a parlar-nos del mal temps que fa, igual en tot al que
va tenir Monsieur any i un altre any í que aleshores feia dies
durava. Sortí també en la conversa la necessitat d'esperar el
beau temps per fer excursions, a més que als cims hi hauria neu
fresca, etc., etc. L'hoteler, malgrat l'afluència de forasters, va fer

-nos preparar una bona cambra. En Navarro i jo vàrem oblidar-
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nos del baròmetre que pujava, í tornàrem a pensar si el mal temps
a Chamoníx no era un senyal que servís per indicar que hi havien
arribat excursionistes de la nostra terra...

Després d'un lleuger sopar, tornem a voltar pels carrers de
Chamoníx, ens embadalim altra vegada davant del baròmetre que
seguía pujant i anàrem a casa del guia, a qui ja havíem escrit per
anunciar la nostra arribada. Aquest era fill del cèlebre guía Rava-
nel, que ara, carregat d'anys i de fama, está fent el seu negociet
ensenyant un gran í ben fet mapa en relleu del Mont-Blanc. Li
diguérem que volíem fer vàries excursions i començar per l'agulla
d'Argentière. Ell torna a parlar-nos del mal temps, de la neige

fraiche que hi ha per dalt, però a l'últim convenim que sí l'endemà
matí el temps havía canviat sortiríem cap al Refugi on cal fer nit
per pujar a aquella Agulla. En Ravanel va portar-nos davant del
seu mapa en relleu, naturalment previ l'abonament de dos francs
per persona, í encarats amb aquell Mont-Blanc• í aquelles agulles
í geleres fetes de guix, de cals í de pedres posades de cantell en
férem una coneixença bastant completa. D'acord ja amb el guia,
ens retiràrem a descansar, í puc assegurar-vos que el nostre somni
fou ple de la pluja, del mauvais temps, de la neige gzzi a tombé i
del baròmetre que puja.

L'AGULLA D'ARGENTIÈRE (3902 MTS.)

L'endemà matí, dilluns i dia 3, de bona hora vàrem heure
dues sorpreses. Constituí la primera els crits joiosos que ens
despertaren anunciant-nos que feia bon dia. De fet, en alguns
indrets lluïa un cel ben blau, i les boires s'esmunyien muntanya
amunt i anaven destriant-se tapant i descobrint alternativament
altíssimes i retallades agulles que admiràvem per primera vegada.

La segona sorpresa va portar-nos-la tot seguit el guia amb el
que havíem convingut partir. Vingué a dir-nos, í en semblava ape-
sarat, que en vista del bon temps un client—cal remarcar la impor-
tància del mot—volia fer una cursa que ja havien deíxat córrer pel
mal temps anterior i que li calia marxar cap al Dome de Míage, a
l'altre costat del Mont-Blanc. Repetí que ho sentia molt, però que
es tractava d'un client, i que sí volíem podríem fer amb ell la cursa
del Mont-Blanc tres dies més tard. Va acomiadar-se donant-nos
els noms de parents í coneguts seus del poble d'Argentière í espe-
rava que algun d'ells podría acompanyar-nos a la nostra excursió.
La vetlla anterior, quan teníem guia, feia mal temps, í aquell matí,
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que es girava bo, estàvem sense guía. Aquest fet era per contra-
ríar de debò, i ens venia a demostrar que en tot, àdhuc amb els
guíes de Chamonix cal un desagradable aprenentatge.

No volguérem adreçar-nos al Bureau des Cuides puix allí els
engagements són fets per torn í potser ens hauría tocat un guia
que no ens hagués estat del tot plaent. Així és que decidírem anar
tot seguit fins al poble d'Argentíère i continuar les nostres gestions
per obtenir un guía. Allí esperàvem trobar-ne algun, i sempre hi
hauria més probabilitats de que coneguessin millor que els altres
la regió alpina a qué pertany el seu vilatge. Després d'haver fet
preparar cuita-corrents algunes provisions, a mig matí el tren elèc-
tric ens portava fins al poblet abans mencionat. 'Mentrestant el
temps s'havia posat molt bo i durant el trajecte poguérem admirar
d'una banda aquella vall tan pulcra com preciosa amb els seus
xalets, les prades i els boscos ben cuidats que la converteixen en
un parc deliciós, i, de l'altre costat, l'espectacle verament impo-
sant de la muntanya que ens mostrava per primera vegada la mag-
nificència de les seves geleres grandioses í l'estranya i suprema
formosor de les agulles gegantines. Davant d'un espectacle com
aquest, sí sou rodamon o turista ple de spleen, no deixareu de
contemplar-les amb l'admiració que desperten totes les obres atre-
vides o perfectes, f, sí el Cel us ha fet mercè d'ésser muntanyenc de
cor, sentireu com us críden í atrauen amb una força irresistible.

No trigàrem gaire en arribar al poble d'Argentière, situat ben
a prop de la gelera d'aquest nom. A l'estació demanàrem l'adreça
dels personatges que cercàvem í ens encaminàrem al vilatge, puix
allí gairebé tot eren hotels, xalets i botigues. Seguírem carretera
avall durant una estoneta no massa curta, trencàrem en trobar un
pont, i érem al poble. Aviat havíem trobat un dels que cercávem:
un home de mitja edat amb una cara afable í mig partida per uns
grans mostatxos rossos. Tenía un bon aire muntanyenc i va cau-
sar-nos molt bona ímpresíó. Però resultà que ell, amb el bon temps
que s'havia posat a fer, també estava engagé. Començàrem a
rondinar de la nostra mala estrella. Ell, però, complaent, ens mos-
trà la casa d'un seu germà, puix els altres guies que figuraven dins
la nostra llista ja havien sortit tots. Encara amb un xic d'espe-
rança férem camí cap aquella casa blanca de l'altre costat del riu,
trucàrem a la porta mig oberta í ningú va respondre: la casa estava
buida. Tampoc trobàvem guia.

El mal humor anava creíxent quan resolguérem tornar a la part
moderna del poble, o sigui, a l'estació, i tornàrem a caminar per
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aquell tros de carretera. Ens refiàvem que preguntant trobaríem
quelcom, i un botiguer amable ens diu que allí també hi ha
bureau de guíes i que el guide-chef podrá dir-nos els que estan
disponibles. Cap allí anàrem; però, nova contrarietat: era ja una
mica més de les dotze, i el guide-chef, puntual, havia tancat l'ofi-
cina, que no tornaría a obrir fins a les dues. Llavors ja veiérem
perdudes les darreres esperances, i ens dolia de debó que la nostra
primera aventura alpina fos tan accidentada. Ens armàrem de
nova paciència, í, Díògenes moderns, cercàvem endebades un guia,
un sol guia, pels carrers i places d'Argentière. Varen mostrar-nos
un xicot jove, dient -nos que era porteur; nosaltres l'envestírem,
í sense més ní més li exposàrem la nostra odisea, proposant-li de
venir amb nosaltres. Ell també está compromès i ha de sortir
aquella tarda, però s'ofereix a cercar-nos un guia. Darrera d'ell
tornàrem a voltar pel poble, va aturar-se davant d'una casa rús-
tega, cridà una estona i aparegueren tres o quatre xicots joves.
Va encarar-se amb un d'ells i nosaltres afegírem, amb posat pansit
d'infant rebec, que volíem anar a l'agulla d'Argentíère. Estàvem
tan atribulats fins aquell moment, que totes les nostres prevencions
contra aquests convenís amb gent desconeguda í sense cap referèn-
cía havien desaparegut súbitament i ni ens fixàrem en l'aspecte que
tenia ní quina cara feia, i ní tan sols esbrinàrem com es deia. Ell
era guia, estava lliure i accedía a venir amb nosaltres. Era això
l'únic que ens interessava.

Ens calla també un porteur, però el nostre guia s'oferí a cer-
car-lo ell mateix. Sí amb la precipitació i el sobresalt no ens
havíem fixat, com aquell qui diu, en cap aspecte de la seva per-
sona, ell, en canvi, si ho va fer, degué treure una gens favorable
primera impressió d'aquells tres messieurs esverats que tenia al
davant.

Va inquirir quines provisions dúiem i ens donàrem compte
que les que ens havien donat a l'hotel eren del tot ínsuficients.
Ell va oferir-se, i nosaltres ho acceptàrem de bon grat, a completar-
les portant tot allò que ell cregués indicat com alimentació a mun-
tanya i per una cursa de dos dies. Finalment convinguérem que ens
reuniríem amb ell i el porteur dalt, a 1'Hotelleríe de Lognan, a
dos quarts de quatre de la tarda, quan haguessin tingut temps
d'equipar-se.

Amb l'esperit més reposat deixàrem el poble d'Argentíère, que
no havíem pogut contemplar del tot al nostre gust, í començàrem
a seguir el caminet ben traçat i cuídat que va enlairant-se de la
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LES AIGUILLES ROUGES 1 POBLE D'ARGENTIÈRE, DES DEL XALET DE LOGNAN
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vall per continuades revoltes, oferint a cada moment bonics punts
de vista damunt el final de la gelera d'Argentière. La calor d'un
migdia d'estiu en què el sol ve a picar per un igual en totes les
muntanyes, el fer la primera pujada de l'excursió i el fet positiu
í depriment que durant aquell matí tan atrafegat no havíem pres
altra cosa que un trist café amb llet, foren les múltiples raons que
aquella marxa no fos per la nostra part massa brillant í que a cada
moment durant la llarga i seguida pujada ens semblés que s'en-
lairava i allunyava el petit edifici del Xalet de Lognan que durant
tot el camí vèíem al nostre damunt. Finalment, fatigats í defallits
a la vegada, finírem per arribar-hi, í sols després d'haver fet honor
a un bon dinar no ens fou plaent esguardar des d'aquella bella
miranda com és la terrassa de la petita Hotel-lerie de Lognan, a
2,041 metres, dominant la vall d'on veníem i tenint enfront el
massís de les Aiguílles Rouges.

Puntualment, a l'hora convinguda, arriben guía i porteur,
duent ambdós unes abultades i pesants motxilles. Malgrat aquest
detall, encara ens prenen de bon grat bastantes coses de les que
nosaltres portàvem, deixant els nostres sacs, aquell dia i tots els
altres durant les nostres curses, an.b el pes més confortable i es-
caient que mai hauríem desitjat. Fou en aquells moments quan
començàrem de sentir agraïment í simpatia per aquells dos braus
xicots dels Alps. Oilr:és de la nostra impedimenta, s'atapaïren les
motxilles amb gran nombre de petits tascons de llenya, preparats
ja per poder endur-se'ls í fer foc en el refugi, situat tres hores en
amunt.

Malgrat els esforços que va fer el fondista de Lognan fent-nos
veure que el refugi ja estaria ple amb les caravanes que hi
havien pujat, decidírem marxar-hi seguidament, í ja més a to i a
una marxa del tot airosa, férem aquella part de pujada, passant
sovint a prop del glacier, per dalt de la moraine en el lloc on
aquell és més trencat i on les esquerdes innombrables i l'amunte-
gament dels séracs assoleixen alçàries considerables com en pocs
altres llocs poden trobar-se. La gelera d'Argentière, que té el seu
origen en les parets d'un cercle simètric í d'un aspecte ben glacial,
es desenrotlla en línia recta durant tota la seva llarga extensió, i
ofereix en la seva part alta una suau í regular inclinació fins a caure
sobtadament damunt la vall des d'un xic més amunt de Lognan.
La banda baixa d'aquesta gelera, com la de totes les que veiérem
després, si bé posseix l'atractiu d'un major nombre d'esquerdes
i séracs que formen un apilotament i un desgavell imposant, ofe-
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reix també el poc agradable aspecte d'estar gairebé arreu èoberta
per les pedres de tots tamanys que han caigut dels contraforts í
muralles que els gels empresonen i combaten i que després s'arros-
seguen fins al cap d'avall de la gelera damunt la carcassa movent
dels gels. Les pedres són tantes que en les parts baixes de la gele-
ra aquestes han perdut la seva blancor característica í queda
trencada per la grisor uniforme de les pedres que hi ha sobre.

Els dos excursíonístes, que era aquella la primera gelera «de
veres» amb qué topaven, quedaren admirats quan, finit el camí que
vorejava per la moraine, va entrar la caravana en la gelera
plana, ampla i extensa, í es desplegava al nostre davant la magní-
fícèncía d'aquell cercle tan glacial en el que les neus i gels ama-
guen les arestes i contraforts rocosos, arribant fías a coronar la
testa d'aquella collecció de cims altíssims que s'estenen des de la
formidable Aiguílle Verte (4.127 metres) a la nostra dreta fins al
Mont-Dolent al fons del cercle. A l'esquerra i en la part orientada
a ponent í per tant la menys glacial, sobresurten les agulles de
Chardonnet (3.824 m.), la de Tour-Noír (3.838 m.), i, al mig de amb-
dues, la sèrie de punxes que donen lloc a l'agulla d'Argentiére
(3.902 metres).

Wymper (1) ha establert la següent classificació dels veritables
grans pics d'aquell massís. Segons ell, després de] Mont-Banc,
segueixen, com a cims independents, les Grandes Jorasses (4.206 m.)
i a continuació, i'Aíguille Verte (4.127 m.). L'agulla de Bíonnassay
(4.052 m.), la tercera per la seva alçària, ha d'ésser considerada
com una part del mateix Mont - Blanc, igual que el cim que porta el
nom de les Droites és igualment una part de l'aresta que té per
punt culminant l'Aíguille Verte. L'agulla de Trelatéte (3.930 m.) és
la que mereix tot seguit ésser mirada com una muntanya separada.
És també el pic més important i al mateix temps el Inés enlairat de
l'extremitat meridional del massís. Ve després l'agulla d'Argentière
(3.902 m.) que ocupa a l'extremitat NO. el mateix rang.

La gelera estava plena de pregones esquerdes que es.reproduïen
en sentit horitzontal, i encara que a cada moment veníem obligats
a vorejar-les í de tant en tant a salvarles amb una gambada o un
salt, els nostres guies no estimaren oportú el desfer les cordes
ni lligar-nos tots plegats. Potser cregueren poder observar millor
i més exactament les nostres personalitats respectives en deixar

-nos en plena llibertat de fer tants salts í tantes passades com vol-

(1) Escalades dans les Alpes, cap. xi, pàg. 258.
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guéssim, i adhuc, si així ens hagués arribat, de permetre'ns visitar
la blavenca i paorosa fondària d'alguna esquerda.

Feía estona que vèíem a l'altre costat de la gelera í a tocar de
la mateixa, la petita cabana del Jardín d'Argentíère (2.727 metres),
però les continuades voltes a qué ens vèiem obligats, feren que no
]'assolíssim tan aviat com havíem cregut de bon principi. Amb tot,
abans de la calguda de la tarda vàrem arribar-hi, í la trobàrem ja
plena, puix eren vàries les caravanes vingudes abans que la nostra.
A la cabana hi deu haver cabuda còmoda per unes dotze perso-
nes, i amb nosaltres érem ja 15 ó 16, i després encara n'arribaren
dues caravanes més, en total 22 persones, entre elles vàries dames,
les quals aquella nit havien de passar-la dins d'aquell refugi reduït.

A nosaltres, que en això d'anar pel món de les cabanes alpines
n'érem del tot novells, ens fou d'una preciosa utilitat la collabora-
cíó mestrívola dels nostres guíes, puix ajudaren a fer-nos un xic
de lloc en l'espaí destinat a dormitori, lloc que sí bé després va
anar-se enxiquint cada vegada més, va permetre'ns tenir els avan-
tatges d'un tros de matalàs, cosa que aquella nit no tothom va
poder fer.

L'estufa-cuina i algun fogó del refugi estaven en plena activitat
quan arribàrem, però els nostres guies varen apoderar-se d'una
petita cuina portátil que instal.laren a fora, í davant la nostra sor-
presa i reconeixement els veiérem encendre foc amb la llenya que
havien pujat de Lognan í preparar ells mateixos una bona olla de
sopa i puré, molt ben guisada, i fent amb les altres provisions que
teníem un sopar abundant i variat, sense faltar-hi el te, que ve a
ésser la beguda alpina per excellència. Varen omplir-ne vàries
botelles per endur-nos-les l'endemà, i encara en deixaren pre-
parada una bona raccíó a punt d'ésser escalfat í pres a la mati-
nada, abans de començar l'excursió. Aquesta activitat dels nostres
homes ens va plaure moltíssim, puix, per altra part, vèiem que no
tots els guies allí aplegats actuaven de semblant faisó, i nosaltres,
mentres plàcidament í descansada esperàvem que el sopar estés
a punt, podíem esguardar amb tota tranquílítat com les ombres de
la nit s'escampaven damunt el cercle bellísim.

El dormir dins el refugi ja va ésser una altra cosa, puix estrets
com estàvem no podíem prendre aquella posició desitjada, sinó que
havíem d'emmotllar -nos a les que ens permetien els nostres respec-
tius veïns. Malgrat tot, crec que arribàrem a dormir alguna que
altra estona, í això va fer que quan a les 3 del matí ens donaren
l'ordre de llevar-nos, ningú sentís cap mica de mandra de saltar
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tot seguit, i d'estirar-se i moure's tot cercant que el cos esdevin-
gués normal í ágil, i perdés tot principi de deformació, compressió
o estiragassament.

En haver pres el nostre te matinal, firmat en el registre del refu-
gi í satisfet la quantitat de dos francs per persona que el C. A. F.
recomana depositar dins la caixeta de cada refugi, en sortíem a
les 3,50 despedint-nos de les altres caravanes, que totes anaven
a la Tour-Noir, el belvedère més ben situat i fàcilment assequible
de la regló.

Tot seguit de deixar el refugi, començàrem a enfilar-nos pel pe-
dregar en direcció contrària a la que ahir havíem seguit. Una
mitja hora de marxa agradable amb la fresca de la matinada, í
havíem arribat davant una paret de gel alta de 8 ó 10 metres í gai-
rebé vertical. Erem al Glacier du Milieu, tributari del d'Argen-
tière que havíem anat a agafar a mig aíre de la muntanya. Allí va
començar en realitat la jornada alpina. Els guies ens recomanen
que ens posem els crampons; ells no els varen prendre, í com des-
prés veiérem aquest descuit seu va afavorir-nos, puix ells es velen
obligats a obrir-se a cops de piolet una passa ampla í segura,
passa que nosaltres malgrat els crampons que calçàvem ens cuidà-
vem força d'aprofitar í d'agrair des del fons de la nostra ánima.

Mentres ens posàvem els crampons havien desfet la corda, pro-
cedint seguidament a establir la cordada. Aquelles operacions
d'amidar la corda, repassar els nusos i ordenar la caravana, fetes
a l'escassa claredat matinal í sobretot al davant d'aquella barrera
de gel, adquiriren un caient solemnial i sever. Tots ja a punt í da-
vant la nostra sorpresa, el guia comença a atacar resoltament
aquella alta paret de la gelera. Maneja el piolet destrament i mal-
grat la duresa del gel va fent esglaons, sense descuidar-se de fer
les petites petxines on arrapar-hi la ma esquerra mentres amb l'al-
tra va prosseguint el seu dur treball. Arribat a un petit replà
s'apuntala bé í m'ordena, puix sóc el segón de la cordada, que
avanci fins allí, cosa que pot ésser feta amb major facilitat de la
que jo suposava, i mentres cuido que vagi arribant la resta de
la cordada, el capdavanter prossegueix el seu colpejar damunt el
gel escarbotant-ne menuts bocins que ens cauen a sobre. Amb
considerables intervals d'espera i marxa s'aconsegueix menar la
caravana fíns al nívell de la gelera. Ha durat una mitja hora el
guanyar aquells metres de pared, que nosaltres vàrem trobar inte-
ressantíssims, i que ens havia demostrat que els guies, a més de
les bones qualitats demostrades ahir pel camí i en el refugí, eren
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també uns envejables muntanyencs. En aquell moment havien aca-
bat de guanyar-se la nostra plena confiança.

La marxa gelera amunt fou una cosa més planera, però va man-
tenir-la plena d'interès el vorejar esquerdes molt més belles i ben
guarnides allí dalt que les que havíem vist a baix en el glacier pla
i assoleiat. Esquerdes endins, la llum es filtrava omplint-les de
delicades tonalitats blavoses fins arribar al negre feréstec dels
forats sense fí. En alguns indrets, pílots de neu nova, blanquíssima,
feien resaltar vigorosament aquelles fluorescències del gel, altra

-ment imperceptibles. De la part superior de cada esquerda, com
cortinatge màgic digne d'una rondalla o d'un conte de fades, penja-
ven transparents crestalls d'una gran llargària i una extrema finor
que acabaven d'embellir aquell món tan meravellós al qual nosal-
tres a cada moment estàvem abocats. Qui no conegués gens la
muntanya, crec que es resistiria a creure que tota aquella bellesa
indescriptible fos feta per amagar i embellir un parany terrible i
sempre desconegut, perill constant del vianant de les altes solituds
alpines.

Entre les moltes esquerdes, en trobàrem una de molt ampla que
corria en tota l'extensió de la gelera, i després de seguir-la una
estona encara no havíem trobat un lloc escaient per travessar-la;
fins que el guia va descobrir una prima i molt fina aresta de gel
que anava de banda a banda. Va recomanar-me retingués bé la
corda í pujant a cavall de l'aresta va finir per assolir l'altre costat
í poc després tots l'havíem imitat í continuàvem remuntant la gele-
ra farcida d'esquerdes. Feia més de dues hores que la seguíem i
havíem arribat a la part superior de la mateixa.

Mentres ens preníem un curt descans í menjàvem un rosegó, ens
era grat de contemplar al nostre davant mateix la fantàstica í im-
pressionant Aiguille Verte, les pareds de la qual, d'una extremada
blancor, prenien pendents capaços d'esfereïr els alpinistes més auda-
ciosos. Comentàvem des d'allí l'alt grau d'atreviment i de con-
fiança en si mateix que havien de tenir les dues úniques caravanes
d'alpinistes que fins ara havien reeixit a escalar aquella vertigi-
nosa paret de gel, alta de 2000 metres i escombrada, a inés, ben
sovint per les pluges de roques í sèracs.

D'on ens trobàvem en amunt, començava un llarg i ben pendent
couloir que fínia en unes retallades arestes a prop mateix d'unes
punxes rocoses que ens digueren ésser el cim d'Argentière que
escalàvem.

El couloir era desproveït d'esquerdes, í apareixia segur i com-
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pacte, mes no deixava d'inquietar la seva alçària í la inclinació que
portava. Allí el porteur va prendre el cap de la cordada, ja que
el guia es sentia fatigat pel constant treball fet durant la gelera, i
sense més cerimònies anàrem a enfilar pel mig del couloir. Va sor-
prendre'ns que en lloc d'anar fent les zíga-zagues i revoltes que te-
níem el costum de fer els d'aquí, seguíssim una ratlla directa, tal-
ment com l'ascensió lluminosa d'un cohet, quedant del nostre pas
unes traces rectilínies de baix de la canal gelada fins al seu bell
cim. D'aquesta manera ens vàrem estalviar molt de temps i ensems
suprimírem les exposades marxes de flanc damunt aquells pendents
i l'haver de tombar í evolucionar en posicions poc estables.

Com he indicat abans, sortosament per a nosaltres, els guies
havien oblidat els seus crampons í allí es veien obligats a obrir
una passa ampla i sòlida per a les seves sabates, í nosaltres amb
els crampons gaudíem del doble avantatge de trobar una marxa
ben feta í de poder afermar-hi uns bons crampons. El que anava
al davant s'arreglava perquè l'ascensió tingués gran semblança
amb fer-nos pujar per una escala de mà, puix a més d'obrir els
forats pels peus, en marcava un altre per la mà esquerra i el dret
pendent permetía que el piolet agafat per la creu i clavat per una
de les puntes, completés els nostres punts d'apoí í seguretat.

Lina hora i mitja va durar la pujada sempre igual d'aquella pala
de neu, fins que va venir el moment en que davant dels nostres ulls
va acabar-se la constant i propera blancor i s'obri de cop, primer
la blavor del cel í de l'espaí, í, tot seguít, la blavor argentada dels
cims í geleres llunyanes. Havíem arribat a la cresta. A poca dis-
tància, un a cada costat, teníem dos cims bastant propers i per
anar-hi tant a l'un com a l'altre calla travessar unes molt decanta-
des arestes. Els guies ens menaren vers el cim septentrional, traves-
sant amb la precaució indispensable aquelles delicades crestes de
gel. Després del llarg encaíxonament de la gelerá i del couloir ens
era plaent aquella aresta vertiginosa, i quan, pocs minuts més tard,
ens enfilàvem dalt d'uns rocs encastellats í nets de neu, ens era
arribada la satisfacció de trepitjar el nostre primer cim alpí.
Havíem assolit a les 8,45 del matí el cim de l'agulla d'Argentière
situat a la frontera franco-suïssa i ens trobàvem a prop dels
4.000 metres.

Aquest cim, com els seus companys de la part oriental del massís
del Mont-Blanc, poseeix un panorama doblement interessant: es
descabdella, d'una banda, en ampla i llunyana ordenació la llarga
í formosa serralada dels Alps suïssos, tapada en part pels cines
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propers, i més a la vora í als nostres peus, s'estenien les extenses
geleres de Tour, de Tríent í de Saleinaz.

Vers l'altre costat, s'alçaven propers tots els cims del cercle
d'Argentière; apareixien amb tota la seva magnífícència terrible
aquella cresteria imposant de l'Aíguille Verte, les Droítes i les
Courtes, i sobresurtíen per darrera, amuntegats en confusió, més
pics nevats, més punxes rocoses, fins a culminar aquella desorde-
nada fuga, aquell crescendo de cims i més cims en la cúpula senyo-
rívola i majestuosa del Mont -Blanc, amo i senyor d'aquella encon-
trada.

Des de dalt de l'agulla podíem, doncs, admirar el classicisme
i la reposada majestat d'una carena llunyana i tota la puíxança,
tot el nerviosisme, el desordre suprem del massís més trencat i sor-
prenent. No puc pas precisar quin espectacle, el llunyà o el pro-
per, va guanyar preferentment els meus esguards durant la llarga
estona que restàrem allí dalt. Sols puc recordar-me que, 'en voler
fer una fotografia í continuar uns pocs metres més enllà del lloc
on estàvem aturats, arran de la pala de gel veïna al cim i que ens
tapava part de la vista damunt dels Alps del Valais, va dibuixar-se
llunyana, però amb precisió, la silueta d'una muntanya que jo
havia vist reproduïda moltes vegades, que dins la imaginació havia
concebut com havia d'ésser en realitat, i, era tan característica mal-
grat la llunyania, que no em féu dubtar un moment: estava veient
el Cerví, i havia reconegut la seva forma simple i característica a
molts quilòmetres de distància, d'un cap a l'altre de Suïssa; d'una
frontera a l'altra frontera.

Els guies varen assenyalar-nos en les geleres suïses de Salei-
naz i Tour el nostre itinerari projectat per aquella tarda fent el
trajecte clàssic de la cursa dels tres colls per anar l'endemà matí,
abans de retornar a Chamonix a escalar l'agulla del Tour. Vàríes
caravanes s'albiraven aleshores fent aquella ruta.

El pendent nord de l'Agulla era encara molt més dret í allisat
que el que havíem fet a la pujada í sense sortir gairebé cap aresta
rocosa vèiem les pales gelades bombejar, fugir i perdre's en avall
fins a reaparèixer confoses amb les geleres del fons de tot. Teníem
ja absoluta confiança en els nostres guies i plens d'interès ens de-
manàvem per on ens embrancarien aquella gent í quina sortida tro-
barien per aquells pendents que s'estimbaven dretament.

Calia veure com í per on ens farien davallar, puix a primer cop

d'ull tot semblava prou exposat i dificultós. El guia va ocupar
e leshores el darrer lloc de la cordada, el de la màxima responsabí-
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litat, passant al davant el porteur, tan excellent muntanyenc com
ell, però que sovint deixava de preocupar-se dels que havíem de
seguir-lo.

Ens dirigírem vers la gran pala nevada, però aquesta era durís-
sima, recoberta de gel vert, i constantment hauríem hagut de tallar
passos, feina molt llarga, cansada i exposada per a tots, sobretot
anant de cara avall. En vista de tot això, el guia féu decantar cap
a l'esquerra, per enfilar un seguit de rocs que amb prou feines so-
bresortien d'aquella llisor. Per allí, aprofitant les poques preses
recobertes encara de verglas, utilitzant els piolets i afermant sem-
pre els crampons, puix el desnivell era molt considerable, anàrem
davallant aquell pendent, avançant d'un a un els indrets més deli-
cats, i parant sempre un gran compte amb la corda per procurar
salvar qualsevulla relliscada.

Sens dubte va succeir en aquest tros l'escena que narra En
Wymper en el seu llibre Escalades dans les Alpes (*), en referir-se
a la seva conquesta de l'agulla d'Argentière. Quan la primera
temptativa, el 6 de juliol del 1867, Wymper, acompanyat de Reilly i
Moore i dels guíes Almer, Croz í Couttet havien entrat sense des-
confiança en un pendent que presentava totes les apariències de
solidesa í seguretat però en colpejar fortament amb les sabates
damunt del gel per fer-se passar una mica el fred dels peus, va
obrir-se de sobte un petit forat, i es sentia al dessota d'ells un
soroll com de vaixella trencada. Aleshores Wymper es donà comp-
te que ell í tota la seva cordada es trobaven parats damunt d'una
caverna recoberta solament per una prima volta glaçada d'on
penjaven una munió de grans estalactites.

—Aneu més amunt, Croz; estem sobre d'una crévasse— exclamà
Wymper.

—Prou que ho sabem, senyor—respongué el guía—; pero no
podem trobar un indret més segur.

I Wymper afegeix: «D'una manera molt dolça, el meu camarada
va demanar si el que nosaltres estàvem fent no era precisament el
que hom anomena temptar la divina Providència. La resposta va
ésser afirmativa.

—I sí tornéssim enrera? Demaneu als guies qué en pensen.
Ells no aixecaren la més petíta objecció.»
La caravana, prudentment, va recular, tot i trobar-se ben a prop

del cim (uns 30 metres), però pocs dies més tard, el 14 de juliol,

(') Pág. 272, cap. xi.
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Wymper, per mateix camí, arribava al cim de l'agulla i afegia una
nova conquesta a la seva gloriosa llista de cims.

Tornant a la nostra expedició; quan érem ja bastant avall, a
prop d'unes arestes més amples i no tan pendents, que ens haurien
portat sobre el coll de Chardonnet, aparegué una nuvolada d'as

-pecte gens satísfactori que s'havia format ràpidament a sota del
Mont-Blanc i envaït en un moment els Drus i la Verte i que el vent
tempestuós menava vers nosaltres. Aviat en rebíem les primeres
bravades. —C'est le mauvais temps!—va exclamar ràpid el guia;
í des d'un cap de roc va ordenar, breu i imperiós, llençar -nos avall
per la primera canal per arribar el més aviat possible a la part
baixa de la gelera de Chardonnet i retornar directament i de pressa
a Lognan, d'on encara érem unes quatre hores lluny. El vent era
ja fort i queien escampades les volves de neu. Una aresta rocosa
separant dos ràpids couloirs esdevingué la nostra ràpida vía de
descens.

En ésser més avall ens avisen els de dalt que una grossa pedra
estava a punt de caure i que ja no podien retenir-la més. Un instant
després el porteur i jo velem botre dret al nostre damunt un gros
bloc. Tenim el temps just, tot fent un salt, d'apartar-nos una mica
í la pedra passa brunzenta amb gran soroll pel nostre costat, per-
dent-se tot seguit dins la gelera que la recull i n'ofega l'estrèpit.
Un instant després regnava novament el silenci més imposant.
El guia és el primer en trencar-lo, i després de llençar uns enèrgics
juraments, pregunta si algú s'ha fet mal í ordena marxar amb tota
precaució, però vite, vitel, car el mal temps anava en augment.

En arribar a la gelera la tempesta no podia ésser més desferma-
da; a nosaltres, per comparar-la, ens cal recordar les més fortes que
havem trobat a l'hivern en les nostres muntanyes. El torb havia
anat creixent i els núvols de neu anaven d'ací d'allà, ferint -nos el
rostre i cegant-nos ells ulls precisament quan creuada la rimaye
i retrobades les esquerdes ens era precís recercar els índrets factí-
bles per anar davallant.

Una hora llarga va durar aquella tempesta í per sort va anar
minvant amb la mateixa rapidesa que havia vingut. Poc després la
boira s'esqueixava, tornàvem a veure el cel blau í unes ullades de
sol, encara plenes de vergonya, s'escamparen per les muntanyes.
Estàvem bastant avall de la gelera í havíem aconseguit la branca
principal de la mateixa que porta al coll de Chardonuet. Ens calia
encara un bon tros de baixada fins a ésser al pla de la gelera
d 'Argentière. Quan començàvem a estar fatigats de tant trepitjar
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neu, que allí en alguns indrets era excessivament tova i s'apilotava
en gran quantitat entre les punxes dels crampons, podíem trepitjar
l'esmicolada moraine dessota els contraforts de l'agulla de Char-
donnet. Era ja més de migdia i ens calia un bon descans i menjar
quelcom. Vàrem treure'ns els crampons que havíem dut per espai
de vuit hores seguides, els guies varen plegar les cordes i allí res-
tàrem una bona estona.

Més tard, seguint un corriol, moraine avall, arribàrem al gla
-cier d'Argentíère, i per segona vegada vàrem travessar-lo sense

donar-li una major importància, malgrat les seves grans esquerdes,
retrobant després el camí seguit la vetlla que va portar-nos a
1'Hotellerie de Lognan, fent l'últim tros amb un que altre curt i
benigne ruixat.

A Lognan reposàrem novament, admirant una vegada més les
belleses que deixàvem enrera, i altres dues hores de marxa pel
camí ample í senyor ens duien al poble d'Argentíère, la tarda del
jorn següent a aquell altre en que hi havíem arribat adalerats cer-
cant un guia. Feia una mica més de vint-i-quatre hores de totes
aquelles escenes que abans he contat, però a nosaltres ens sembla-
ven ja molt llunyanes. Una bella í afortunada, completa í variada
escalada alpina ens feia oblidar les misèries í l'enuig de la vigília.

A Argentiére passàrem comptes amb el guia i el porteur, í crec
que va éssser allí quan coneguérem certament els seus noms i ells
tingueren noció del nostres, per més que mai arribaren a recordar-
los o almenys mai els sentírem pronunciar. El guia es deia
Marc D. í Josep Ravanel el porteur; eren cosins. Aquests noms són
allí molt corrents. Els expressàrem el nostre sentiment d'haver
convingut amb el primer guia de Chamonix partir cap el Mont

-Blanc dos dies més tard, puíx el nostre desig hauria estat conti-
nuar amb ells, ja que n'havíem quedat del tot satisfets. El tren
elèctric ens tornava a deixar a Chamonix, on vèiem altra vegada
el baròmetre, que havia seguit pujant, amb gran satisfacció de tota
la gent d'arreu del món que constantment el consultaven.

A l'hotel no ens esperaven tan aviat, í no tinguérem cambra per
aquella nit. Sortí, però, la solució, que hom ja coneixia de l'any
anterior, de fer la nostra toilette i el nostre canvi d'habíllament
dins el reduït quarto de bany í de posar hores més tard tres llits de
campanya no massa còmodes en el salonet del plano. El propietari
de l'hotel va assegurar-nos que l'endemà tornaríem a tenir la nos-
tra primitiva cambra, í com que sentíem una mica de cansament,
no vàrem pas notar massa la incomoditat dels llits, que trobàrem
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relativa en recordar-nos
l'Argentière.

Hotellerie de Lognan . .
Refugi d'Argentière .. .
Glacíer du Mílieu ...
Peu del Couloír .....

Duració total de la ci

de l'atapeïment sofert dins la cabana de

HORARI

2,15 h.	 Agulla d'Argentière... 1,45 h,
2,45 »	 Moraíne.......... 3,00 »
0,30 »	 Lognan .......... 2,00 »
2,20 »	 Argentíère ........ 1,45 »

irsa, exclosos els descansos, 16,20 hores.

CHAMONIX. GORGES DE LA DIOSAZ

L'endemà, dimecres, jornada dedicada al repòs, plovia novament
d'aquella manera fina í constant que ja coneixíem. Però hem de dir
que aquella pluja no va enutjar-nos gran cosa, í fins trobàrem natu-
ral que volgués ploure després de dos dies de bo que havíem apro-
fitat diligentment.

Aquella jornada coneguérem l'encís del no fer res, tal com ho
practica la brillant í nodrida representació de la humanitat allí
aplegada amb l'excusa del renom de Chamoníx. Malgrat la pluja,
aprenguérem el que era anar amunt í avall dels dos carrers princi-
pals de Chamoníx, aturant-nos embadalits cada dos per tres davant
de tots els aparadors, í entrant a tafanejar dins les botigues. Veiérem
desfilar amb pas marcial i posat altiu alguna caravana de menja -
muntanyes que sortien sense fer cas de l'aigua i del mal temps
I per sobre de tot, aprenguérem a dominar í contenir les ganes de
riure í d'apretar a córrer que ens produïen a cada moment aquells
estols de dames angleses•í yankis estrafalàries, altes, primes, tíva-
des i satisfetes, movent-se a l'impuls unísson de llargues gambades
i lluint totes indefectiblement, a més d'altres prendes variades i
personalíssimes, uns barrets apuntalats lleugerament en lo més alt
de llur testa, que es movien gracíosament a impulsos de les enèr-
giques gambades de llurs posseïdores, í que per uns meridionals
impulsius i impressionables í pels llatins hereus de les elegàncies
clàssiques, venien a constituir, barrets í angleses, una constant pro-
vocació al sistema nerviós.

A la nostra particular manera de veure, Chamonix i tota aque-
lla vall és un centre industrial de primer ordre. Sí no té fàbriques,
ni tallers, ni minería, posseíx, en canvi, un utillatge completíssim
i una organització perfecta per a l'explotació i aprofitament del

turisme. Anyalment rep un contingent crescudíssím d'aquesta pri-
mera matèria que són els turistes de tot el món, matèria dòcil que
es deixa manipular fàcilment í que després d'un temps variable de
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tractaments diversos és reexpedida als seus punts de procedència,
sense descuidar-se de marcar-los amb una contrasenya, una mena
de marca de fàbrica acreditada que a l'últim ve a ésser la millor
propaganda del negoci.

Tota la vall de Chamonix compta amb una mise en valeur for-
midable í estudiada, aprofitant-se fins a l'extrem la collaboració
que el Mont-Blanc ha vingut a oferir-li, i en les distintes varietats
en què saben presentar-vos-la, el turista que está en tractament,
insensiblement i no massa a poc a poc, encara que satisfet o resig-
nat almenys, va deixant-hí un riu d'or que els intelligents habitants
de la regló recullen satisfets í plens de cortesia.

Crec jo que el secret i la traça del turisme ha de consistir preci-
sament en saber traslladar el diner dels visitants í fer-los quedar
en la regió visitada, sense que el viatger en senti enuig; més, que
arribí a declarar-se satisfet. Això exigeix compensacions a fer
envers els turistes, i a més d'indrets bells, o almenys consagrats
com a tals, és indispensable donar-los bons hotels amb diversions
i luxe, poblacions netes i ben cuidades, oficines d'informacions ben
muntades, còmodes vies de comunicació, bons cremalleres í funicu-
lars de muntanya, díscretes hotelleries i petits refugis de muntanya;
cal també mostrar-li escenes í paisatges típics, costums, guíes i
gent del país que encara que no ho siguin ben bé del tot, facin
bonic i no s'ensenyin sinó de tant en tant í com una gran cosa.
És indispensable també educar tot el poble perquè sigui amable i
servicial amb el foraster, que sigui tolerant amb els seus tradicio-
nals i peculiars costums. Cal, en fí, posseir aquell do de gents,
que a Chamonix es posseeix, perquè fa molts anys que hi veuen
desfilar tota la gent desvagada del món, que hí fan estada les
famílies angleses en el seu tradicional viatge pel continent, i els
americans que, tot fent la volta al món, només s'aturen en els llocs
que estan consagrats per la fama.

Al costat d'aquesta part importantíssíma d'elements turístics
que visiten Chamonix i tots els Alps en general, cal afegir l'altre
nucli no menys important de gent que hí va per convicció i que sap
per qué hí va. Aquests són els alpinistes; í, estiguin ja habituats a
les lluites alpines o siguin uns nouvinguts com nosaltres érem, sen-
tiran sempre la satisfacció d'haver esdevingut més primitius í més
depurats que la resta de la gent que s'amuntega en el fons de les
valls í s'entreté davant les parades del firal. Mentres aquests no
demostren gran ínterès per la muntanya, els altres l'adoren cons

-tantment, í just en retrobar-la, ja han sentit altra vegada la frisança
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del desig de que sigui seva la muntanya més alta o l'agulla més
esvelta í més bella.

Aquesta sèrie d'observacions í reflexions varen ésser iniciades
aquell matí que plovia, í tinguérem ocasió d'anar -les continuant
alguna que altra estona desvagada.

A migdia el temps va millorar, i com que ens havien ponderat
en gran manera les gorges de la Díosaz, properes al poble de Ser-
voz, aquella tarda decidírem fer-hi una visita. Es tracta d'unes
gorges molt notables en la seva part final per l'alçària í suprema
estretor de les parets i pel gran caudal d'aigua que s'hi llença en-
caixonat.

El camí està molt ben construït í conservat, de faisó que per-
met admirar bé els diferents saltants í altres aspectes de les gor-
ges. És clar que el dret d'entrada s'ha d'adquirir junt amb un
ticket abans de començar les gorges, però no és menys cert que
un camí a peu pla í una barana de fusta us fa reseguír aquelles
baumes, í que uns rètols indicadors us donen el nom i particulari-
tats de cada saltant o cosa notable. Aquella tarda, aprofitant l'es-
tona de bon temps, les gorges estaven molt concorregudes í amb
gran sorpresa per la nostra part, vàrem trobar-hi altres dues colles
de catalans que també feien estada a Chamonix. Després he pen-
sat algunes vegades quina influència poden tenir per la nostra
collectivítat unes gorges o unes cascades fins al punt de sentir-nos
atrets al seu redòs tot el reduït contingent de catalans que es tro-
bava en aquell recó dels Alps.

Novament a Chamonix, rebíem la visita del guia Marc í ens va
informar que el primer guia amb qui havíem convingut abans anar
al Mont-Blanc, al nostre retorn de l'Agulla d'Argentière, tornava a
ésser fora, í, pel que es veía, no tenía gens ni mica d'interès en
acompanyar-nos.

Lliures ja del compromís contret amb ell, que nosaltres volíem
conservar massa escrupulosament, de molt bona gana convingué-
rem sortir l'endemà cap al Mont-Blanc amb els mateixos guia i
porteur que ja coneixíem, del quals fins aleshores estàvem del tot
satisfets.

JOSEP M. A GIUILERA I ALBINYANA.

(Continuará)
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La Conca de Tremp

A
QUESTA comarca natural és de les més precises í determina-
des. Està formada per la conca del riu Noguera Pallaresa
í els seus afluents, des del Pas de Collagats on el riu entra

a la comarca, fins al Pas dels Terradets on en surt. Els límits
naturals són ben marcats. Les serres que separen el Noguera Pa-
llaresa del Noguera Ribagorçana a Ponent; les que separen el
Segre del Noguera Pallaresa a Llevant; les serres del Boumort, de
Peracals i de Serradell al N., trencades pels estrets abruptes
de Collagats í d'Erinyà, per on circulen respectivament els rius
Noguera Pallaresa i Flamísell; al S. el grandiós Montsech partit pel
Pas del riu Noguera en els Terradets.

Confronta al N. amb el Pallars; al NO. amb la conca del Fla-
misell; a Ponent amb la vall del Noguera Ribagorçana; a Migjorn
amb la vall d'Ager í la Conca de Meyà; i a Llevant amb l'Urgellet.

Anem ara a marcar el circuit de serres que formen el contorn
de la comarca, trencat pels indicats passos o estrets de Collagats,
Erinyà i els Terradets.

El formidable estret o forat de Collagats està obert entre les
serres de Boumort a Llevant i Peracalç a Ponent. És un colossal
entall traçat pel pas de les aigües en buscar la seva natural sor-
tida. Està format per enormes cíngletars, de gegantesca elevació
i la seva tirada és de cosa d'uns cinc quilòmetres. El seu recorregut
és ínteressantíssim i de mascle bellesa. La seva constitució calissa
í el desmenjament de les roques han donat formes caprícioses als
seus penyalars, als xarrecs í canals i als corcats de les penyes. El
tros conegut amb el nom de l'Argenteria produeix un brillant
aspecte, sobretot a l'hivern, en les fortes glaçades, pels grans cara-
mells de glaç que donen variades formes als esqueis i calents dels
penyalars. A l'estiu, i especialment a l'època dels desglaços, s'hi
formen bells calents d'aigua. En el transcurs del congost són de
notar la feréstega esquerda del torrent de l'Infern, el fenomenal
entall anomenat forat dels Cornuts i el barranc aspre i desballes-
tat de Sant Pere de les Maleses.

La carretera passa avui pel fons del congost. Abans el camí ral
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feia més giragonses í alts í baixos, í el pas de Collagats oferia en-

cara un aspecte més feréstec.
Tot el trajecte d'aquest congost és extremadament pelat i aspre,

roques nues sense vegetació arborescent.
El congost d'Erinyà, per on entra el Flamísell a la conca per

anar a unir-se al Noguera Pallaresa, junt a la Pobla de Segur, és

també estret í tancat per l'alt muntanyam de les serres de Campo-
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ran, 1710 m. alt., a la dreta i la de Sant Aventi, 1491 m. alt., a l'es-
querra. El riu corre adalerat al fons, al costat de la carretera í
baixa en ràpid corrent. L'estret separa la Conca de Tremp de la
conca pròpia del Fiamisell, i té uns tres quilòmetres de tirat.

El Pas dels Terradets s'obre a la part de Migjorn en el punt de
sortida del Noguera Pallaresa. És un entall gegantesc obert en el
cor del grandiós massís del Montsech, entre el Montsech de Rubíes
a Llevant i el Montsech d'Ares o Montsech Central a Ponent. Més
a Occident romp també el massís del Montsech el Noguera Ribagor-
çana entre el Montsech d'Arces i el Montsech Aragonés. El pas dels
Terradets és d'aspecte feréstec i imposant. Els balsos de penya
s'aixequen a ambdós costats del riu, formant grans bancades o
relleixos en les espadades cingleres. D'aquests gegantescos graus
podria provenir-li el seu característic nom de Terradets.

Del fons del riu al cim del murallam de penyes que l'encongeix,
hi ha un desnivell d'uns 1200 m. Són de notar en el trajecte, el fan-
tàstic torrent del Bosc í la cova de l'Or en el fons de la qual raja
una font intermitent que no dóna aigua sinó quan bufa Llevant.

Abans d'obrir-se a cops de mall í barrinades el pas de la carre-
tera, el camí ral, de passos dolents i perillosos, havia de fer grans
marrades, pujant í baixant per entre cingles, tot dominant el formi-
dable pas del riu.

Tots tres congostos tanquen ben bé els passos de la comarca,
per la seva part baixa, per la qual cosa la seva situació, en reculats
temps, era ben resguardada í defensable. Sols podia guanyar -se
pels cims de les serres i pels llocs més vulnerables, ja que moltes
d'elles formaven també murallams i baluards de ben fàcíl defensa.
D'aquí el gran nombre de castells, alguns ben importants situats
prop dels passos més enrastellats o dificultosos.

En la part N., entre el congost de Collagats í el d'Erinyà, tanca
el circuit de la comarca la serra de Peracals, nom que indica bé la
seva constitució de roca calcària, enllaçada amb la de Sant Aventi,
que s'uneix a la volta amb la de Montsó, 1490 m. alt.

S'aixeca a l'esquerra del congost de Collagats, la serra del Bou-
mort, estesa de Ponent a Llevant, formant un grandiós massís i en-
lairant-se fins a 2075 m. alt. És el gegant de la regió. Confronta
amb la Conca de Tremp, amb el Pallars i amb l'Urgellet. És una
grandiosa serralada de constitució calissa, aspra í pelada. El seu
cim frueix de dilatats i bells panorames.

Des de la serra del Boumort al Montsech, constitueixen el clos
de la comarca, a Llevant, separant -la de la seva veïna l'Urgellet,
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les aspres serres de Carreu, 1804 m. alt.; la de Caramia o Cara-
mina, 1649 m. alt., de trencats caíents; la de Boíxols, 1467 m. alt.,
no menys enasprada; les de Biscarri i Llordà que guarda les
ruines del seu grandiós castell, i el cim de Grau de Moles, 1276 m. alt.
Allí torç la corba dret al costat de Migjorn per la serra de Comiols
per anar a enlairar-se al Montsech de Rubíes, separant la Conca de
Tremp de la de Meyà.

A la dreta de l'estret d'Erínyà s'aixeca la serra de Serradell
amb el cim de Camporan, 1719 m. alt., que separa la Conca de
Tremp de la del Flamisell; enllaçant amb dita serra, formen el
límit entre la Conca i els calents del Noguera Ribagorçana, corrent
de N. a S., la serra de Lleràs, 1680 m. alt.; la Serra Mitjana i les de
Claramunt 1195 m. alt., í Montllobar, 1057 in. alt. fins a trobar el
Montsech d'Arces, que s'alça sobtadament a Migjorn, a 1177 m. alt.,
tancant el total circuit a Migjorn.

Des del cim del Montsech d'Arces, que deu el seu nom al coll
d'Arces, a Ponent del massís que porta un nom termenal, per on
passava un antic í freqüentat camí ral, avui molt abandonat, es
frueix d'un incomparable panorama, dels míliors de Catalunya,
el qual és degut a la seva situació avançada í dominant, sortint en
fora vers a Migjorn, destacat dels grans címs de la carena pire-
nenca.

Els calents que miren a Mígjorn son nus i estimbats, oferint a la
vista el descarnat í desballestat rocatam. La part que mira
al N., o sia a la Conca, és de rampants més suaus i presenta major
vegetació. En el cim s'estenen rasos herbats, a l'estil d'altres
carenars pirenencs.

La Conca de Tremp, molt ben conreada, d'agradable aspecte i
bell recorregut, per bé que està mancada de boscos, està coberta
de camps de cereals, vinyes í oliverars í de belles hortes en els
regadius.

Des de Collagats als Terradets s'estén en una llargària d'uns
50 quilòmetres, seguint el curs del Noguera Pallaresa. La seva
amplària varia constantment seguint les valls afluents al riu
principal.

La part esquerra del riu agafa més extensió que la part
contrària.

La comarca de la Conca de Tremp o d'Orcau, com també se
l'anomena, està dividida en tres seccions; la conca de Dessà, a la
dreta del Noguera, en la part baixa; la conca de Dellà, a l'esquerra;
i la conca de Dalt o de la Pobla, en la part superior, la qual está
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separada de les inferiors per un altre muradal de muntanyes que
s'estenen de Llevant a Ponent, trencades pel pas del Noguera en
l'estret de Sisterrís, dessota la vila de Talarn, indret en el qual
s'ha construït la gran resclosa de La Canadenca. A la dreta d'aquest
estret o pas del riu, s'aixeca la serra de Santa Engràcia, que
enllaça en la de Lleràs, amb les que separen les conques dels dos
Nogueres. A l'esquerra destaca la de Puig de Galliner que
enllaça el coll d'Orcau amb la serra de Sant Corneli, que va a jun-
tar-se amb les d'Abella, Carreu i Boíxols, totes elles encínglerades.

El riu Noguera Pallaresa, que com he indicat entra a la Conca
per l'estret de Collagats, recull distints afluents de relativa impor-
tància, formats tots ells dins de la regló, excepte el Flamisell que hi
entra per l'estret d'Erinyà. Aflueixen a la dreta del riu diferents
rieres, la major part barrancoses; és la més important l'anome-
nada riu Cos, que desaígua prop de Tremp. En la part esquerra í
en la conca de Dalt, aflueix el riu Rams que corre entre la serra
del Boumort i la de Sant Cornelí i té el seu naixement en
aquesta última, en una grossa deu d'aigua, de potència tal que a
molt curta distància fa moure ja un molí. En la conca de Baix
s'uneix el riu Gavet, que es forma de dos grans brancals, que donen
origen a distintes valls formades en els calents de les asproses
serres de Llevant.

La conca de] riu ha canviat del tot la seva fesomia amb les
obres de La Canadenca í amb la construcció del gran llac en la
conca de Dalt í de la colossal resclosa de Sant Antoni dessota de
Talarn. El llac té 10 quilòmetres d'extensió per 2 í 3 d'ample
segons els llocs í disposició dels contraforts de la muntanya. En
el seu fons han desaparegut hortes i conreus, caserius, camins i
viaranys. La carretera tingué també de canviar el curs en alguns
indrets.

L'efecte pintoresc és avui excellent i causa admíracíó, major-
ment al que havent-ho vist abans ho veu avui de sobte, sense
haver observat la latent transformació.

La gran resclosa de Talarn té 82 metres d'alçada i és la més
alta d'Europa. El gruix dels seus murs í les obres de contenció
són formidables.

Ocupen el territori de la Conca gran nombre de petits poblets i
caserius, a més a més de les poques poblacíons ja de major impor-
tància. Les grans masies que tan de caràcter donen a altres co-
marques de la nostra terra no es troben a la Conca de Tremp.
Adornen els cims, restes grandioses d'importants castells situats
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en llocs estratègics f ermites o santuaris que donen mostra de la
fe dels conquesos i de llurs avantpassats.

Constitueixen la comarca 26 municipalitats distribuïdes en una
ciutat, Tremp; nou viles, Pobla de Segur, Salars, Talarn, Isona, Con-
ques, Llimiana, Vilamitjana, Figuerola d'Orcau í Guàrdia; i 60 po-
blets i llogarrets, amb un conjunt de 18.000 habitants.

Set d'aquestes munícípalítats es troben situades en la Conca
del Dessà o sia a la dreta del riu i són:

Talarn, vila de 620 h. És propera a Tremp i el seu terme arriba
a tocar les portes d'aquella ciutat. És població molt antiga, que
havia disputat a Tremp la capitalitat de la comarca i del Pallars
Jussà. Fou cap del corregiment del seu nom creat el 1713, que
fou traslladat a Tremp el 1834. El 1453 s'havia creat ja la sots-
vegueria de Talarn. Té la vila aspecte d'antic senyoriu, conservant
despulles d'antigues fortificacions. Entre els seus principals casals
hi ha els dels barons d'Eroles.

Tremp, amb el seu agregat Claret. És la capitalitat de la Conca
i compta amb 2.025 h. Conserva també torres d'antigues muralles.
La població ha adquirit major importància i prosperitat amb les
obres grandíoses que per aprofitar la força del riu Noguera ha
efectuat La Canadenca. Ha canviat molt la fesomia de la ciutat
i fins els costums í modo d'ésser dels seus habitants i dels altres
comarcans.

Eroles, amb Fígols i Puígvert. Els poblets de Castisent í Clara-
munt, agregats a aquest municipi, es troben fora de la comarca, en
els caients del Noguera Ribagorçana, í llurs parròquies pertanyen ja
a l'arxiprestat de Tolo en el Ribagorça i província d'Osca. La baro-
nia d'Eroles remunta la seva existència al segle xi. El general
Baró d'Eroles es distingí en la darrera centúria en la guerra de la
Independència, i més tard, en les primeres guerres carlistes, en
la qual fou ferm capitost de la causa de l'absolutisme.

Gurb, amb Santa Engràcia, Sant Adrià i Trendruy. El castell de
Santa Engràcia es troba en la serra del seu nom í en lloc fronterer
de la comarca.

Palau de Noguera, amb Puígcercós. El poble de Puigcercós
antic s'esllavissà muntanya avall en el segle passat, S'esfonsaren
les cases i canvià la fesomia del terrer. En produir-se el feno-
men eixiren de la terra vapors sulfurosos.

Mur, amb Meull, Santa Llúcia, Collmarter i Puigmassana, tots
ells petits poblets. Mur era cap de la baronia del seu nom, i té un
antic castell del segle xi que conserva alta i massissa torre rodona,
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una antiga abadía amb església romànica del segle xi, de dues
naus, on es conserven unes pintures murals í uns petits claustres
molt primitius.

Guàrdia, amb el seu anexe Cellers, en el Pas dels Terradets,
on es troben les despulles de l'antic cenobi de Sant Miquel de
Cellers o del Congost, priorat de la Pabordia de Mur en el segle xii.
El castell de la Guàrdia defensava el pas dels Terradets.

Es comprenen, a Inés a més, de la comarca, Alsina, Beniure,
Maror, Sant Esteve de la Sarga i Castellnou de Montsech, agregats
al municipi d'Alzamora. Les parròquíes respectives pertanyen a
l'arxíprestat de Tremp, en tant que Alzamora pertany, junt amb
Clua, del propi municipi, a l'arxiprestat de Tolva en el Ribagorça.

La conca de Dallà és la més extensa í per tant poblada. Hi
tenen terme 13 municipalitats, tal com segueix:

La vila de Llimiana, sota les estríbacions del Montsech de
Rubíes.

Sant Miquel de la Vall, amb Aransís, Sant Cristòfol i Sant Martí.
Benavent, amb Biscarri í Montadó.
Sant Salvador de Toló, amb Toló í Matasolana. El castell de

Toló, les restes del qual encara existeixen, guardava el pas de la
serra de Comiols. En el terme hí ha el santuari de la Verge del Bon
Repòs, que fou un temps priorat del Monestir de les Avellanes, en
época en què aquest índret de comarca pertanyia al comtat d'Ur-
gell. Poden notar-se encara alguns vestigis de l'obra del segle xi.
La verge que es venera en el santuari és romànica.

Isona, vila de 1375 h., que té ajuntats els pobles de Covet, Llor
-dà, Masos de Sant Martí í Sial]. A Covet hí ha una notable esglé-

sia del segle xii, monument molt interessant. El castell de Llordà,
un bell punt estratègic, és per la seva obra í construcció un dels
més importants de Catalunya. Les seves restes ofereixen marcat
interès i tenen encara imposant aspecte. Era obra del segle xii
i havia estat alçat pels comtes d'Urgell en ensenyorir-se d'aquest
territori. Prop del castell hi ha el santuari de la Mare de Déu
de Posa.

Conques, petita vila de 490 h., on pot admirar-se un Sant Crist
gòtic procedent, segons es creu, de Covet.

Sant Cerní, junt amb Gavet i Fontsagrada.
Figuerola d'Orcau, petita vila de 500 h.
Sant Romà d'Abella.
Abella de la Conca, amb Boíxols, Carreu, Els Prats i La Rua.

Abella era cap de la baronia del seu nom que comprenia Abella,
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Sant Romà, Boixols i La Rua. Boixols, a la part oposada de la serra
de Carrea que separa aigües del Noguera i del Segre, encapçala
la vall de Rialp í de la baronia d'aquest nom, en aiguavessants del
Segre. Està situat aquest poble en lloc alterós í d'aspecte feréstec,
té la seva vall sortida per l'anomenat forat dels Boixols. En la
serra divisòria d'aigües s'aixeca el santuari de Carramína. Tot
el territori d'Abella està situat en llocs aspres í encinglerats, i el
poble d'Abella s'arrecera a gegantescos espadats.

Orcau, que dóna també nom a la Conca, amb Besturs, Galliner,
Montesquiu i Puy de l'Anell, del propi municipi, es troben en la
Conca de Dalt, a l'altra banda del Puig de Galliner i de coll d'Or-
cau. El castell d'Orcau guardava el pas de la serra per l'indret del
coll d'Orcau.

Vilamitjana, petita vila de 425 h.
Suterranya.
Es troben en la Conca de Dalt 6 municipis.
La Pobla de Segur, vila de 1.635 h. amb Montsó, Sant Joan de

Vinyafrescal í Puymanyons. La Pobla de Segur és la capitalitat i
centre de la Conca de Dalt. És població de molt bon aspecte i el
seu mercat, molt important, competeix amb el de Tremp. Te bons
establiments comercials i algunes indústries. Ha guanyat també
molt amb el gran receptacle d'aigües obert en tot el fons de la val]
del Noguera.

Salàs, amb Censuy, vila d'un miler d'habitants.
Serradell, amb Erinyà, Ribert, Toralla í Torallola, que porten

noms termenals. Com a bellesa natural és de notar la font de
Ribert que neix abundosa dins d'una molt pregona cova.

Aramunt, lloc que justifica el seu nom termenal. Gran part del
seu terme fou engolit per la construcció del gran llac receptor
d'aigües. Han desaparegut cases, veïnats, hortes i conreus.

Ortoneda, amb Pessonada i Herbasabina.
Clavero], amb Pont de Claverol, Sant Martí de Canals i Socís.
Entren a la comarca dues carreteres que s'uneixen a Tremp; la

del Pas dels Terradets, que segueix prop del riu i passa per Guàr-
dia i Palau de Noguera, í la que travessa la serra de Comiols, amb
un brancal d'Isona per Benavent. De Comiols a Tremp passa per
Sant Salvador de Toló i Vilamitjana. De Tremp continua la carre-
tera dret a Sort i Esterri d'Aneu, per dessota Talarn, Salars, La
Pobla i estret de Collagats. De La Pobla surt la carretera que va
a Senterada í Capdella.

Les altres comunicacions de la comarca són encara molt primi-
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tives, quasi sempre es fan per camins de ferradura. S'han d'esmen-
tar l'antic camí ral de Tremp a Organyà, que comunica amb
l'Urgellet; el de Tremp a Pont de Suert per Talarn, Serra Mítjana
i Sopeira; el de Tremp a Pont de Muntanyana per Mur i Sant
Esteve de la Sarga; el de La Pobla a Organyà per Carrell, i el de
La Pobla a Isona.

Són de gran interès per a la comarca les següents vies de
comunicació demanades i aprovades per la Mancomunitat. De
Tremp a Pont d'Areny i Graus, 20 quilòmetres fins al límit amb la
província d'Osca; de Tremp a Pont de Muntanyana, límit de la pro-
víncia, 30 qms.; des de La Guàrdia, en la carretera de Balaguer
a Tremp, a Pont de Muntanyana per Sant Esteve de la Sarga; de la
carretera de Balaguer a Tremp, a la sortida del Pas dels Terradets,
a Llimiana, Aransis, i Sant Miquel de la Vall a Trobar la carretera
de Lleyda a Tremp per Comiols, 43 qms.; de Vilamitjana a Vila-
nova de Meyà, 20 qms.

El ferrocarril internacional del Noguera Pallaresa, tant de
temps amb desig esperat, té de canviar molt la fesomia de la
comarca, com l'han canviat les obres d'aprofitament del riu, í té
d'amenar nova vida i prosperitat a tot el conjunt de la Conca.

Històricament pertanyia la Conca de Tremp al comtat de Pa-
llars, que tant d'esplendor havia tingut en reculats temps.

El comtat del Pallars, existía ja en el segle vin en qué els cris-
tians es sostingueren en aquests indrets contra la invasió aga-
rena. Havia comprés fins la Vall d'Ager a més de la Conca de
Tremp.

L'any 1010 el comtat de Pallars fou repartit en dos; el Pallars
sobirà i el Pallars jussà. La divisòria general era en el propi con-
gost de Collagats, í la Conca de Tremp formà la major part del
Pallars jussà, divisió que durà fins l'any 1180.

Quan la potent invasió dels alarbs, comanats per El Mansar,
penetrà terres endins de l'Alta Catalunya, travessaren aquells pas-
sos del Montsech arrabassant tot quant se'ls oferia al pas i arri-
baren a dominar, encara que per poc temps, la part de Migjorn de
la Conca de Tremp. En reconquistar-se de nou el territori, ho fou
pels comtes d'Urgell i no pels de Pallars, així és que moltes po-
blacions passaren a aquest comtat, entre elles Isona, Llimiana,
Conques, Besturs, Llorda, Benavent, Biscarri, Guàrdia i Toló, les
quals establiren castells en els llocs més estratègics. A poc a poc
els del Pallars anaren reintegrant el seu perdut territori, ja per
cessions o vendes o per altres motius.
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El 1488 el comtat de Pallars fou definitivament incorporat a la
corona.

Notem així una vegada més que les divisions històriques no
són fermes i exactes; ofereixen continuades i notables variacions.
Sols son exactes les files que ens marquen la naturalesa, les tradi-
cions i el modo d'ésser dels pobles.

t CÈSAR A. TORRAS.

Cròníca

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 MARÇ DE 1926

CONFERÈNCIES. —EIS dies 5, 12 i 26, el senyor Francesc de
P. Blasi i Vallespinosa donà tres conferències sobre les seves im-
pressions d'lJn viatge a Terra Santa. En la primera descriví Síria
í Galilea, féu després una ressenya de Jerusalem i, finalment, parlà
d'Egipte. Totes aquestes descripcions foren illustrades amb nom-
broses i interessants projeccions.

El día 4, el senyor Aureli Capmany donà la segona confe-
rència sobre l'estudi de la Dansa en el cristianisme.

Parlà de com Roma ha estat la divulgadora de les danses
antigues a l'Europa occidental, i qui féu que es conservessin en el
transcurs dels temps. En els primers segles de la nostra Era,
l'Església va incorporar la dansa a les seves cerimònies, però
el 744, el papa Zacaries les refusà del temple.

Fins quasi el segle xii, la dansa era practicada solament per les
dones, però des de llavors es va estendre a ambdós sexes. La ca-
rola o branda (a Catalunya ball rodó) fou la dansa que va obtenir
més popularitat a tot arreu. En Capmany suposa qne algun dels
més corrents jocs infantils actuals, guarda reminiscències de les
antigues caroles, aíxí com també en documents del nostre cançoner
popular es troba el sentiment de l'antiga dansa.

Va comentar el judici que de la dansa féu Fra Francesc Eximi-
nis en el tercer LLIBRE DEL CRISTIÀ í en el LLIBRE DE LES DONES.

En el segle xiv la dansa era ben arrelada tant en la Cort com entre
el poble; Pere el Cerimoniós testifica que va dansar en les festes
celebrades en el seu palau de Perpinyà.

El conferenciant va exposar el concepte que de la dansa tenia
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Sor Isabel de Villena la qual en el seu VITA CHRISTI situa la dansa
en el lloc de màxima elevació, puix fa moure la Cort Celestial
al ritme de cants í danses.

En Capmany va recordar que Thoinoit Arbeau (segle xvi), en el
seu llibre ORQUESOGRAFIA, diu que la dansa, o millor dit, la baixa
dansa, com anomenen en aquesta època els balls de caràcter se-
nyoril, és un coneixement nzcessarí pel refinament social.

Cità un text dels NOVELLS ARDITS, en què els consellers de la
ciutat, varen interpretar la dansa en les grans festes, amb sa gra-
malla, amb molta gravitat. Finalment. en una relació de les festes
barcelonines, organitzades amb motiu de la vinguda de Felip V,
a aquesta ciutat, es cita la sardana i el ball de les morratxes.

Com a resum, En Capmany cità el Dr. Torres i Bages, que, en
en un estudi en el qual parla de la forma mística de la socíetat
cristiana, ens revela com l'home pot pendre part en la dansa sense
deixar la companyia de la Divinitat, i assenyala l'antiga dansa ca-
talana, que es ballava a compàs versificat, de la Passió de Jesucrist.

El dia 11, donà el senyor Capmany la última de les tres confe-
rencies sobre la dansa, la qual fou dedicada totalment a ]'estudi de
la dansa a Catalunya.

Començà establint una divisió de la dansa en dos períodes: el
primer, és el d'abans de la seva restauració, i el segon, durant la
restauració. La línía dívísòria pot situar-se a mitjans del segle xlx,
la primera meitat del qual és el període de transició. Pep Ventura
inicia el segon període, en convertir la sardana curta en sardana
llarga.

En Capmany va exposar un concepte crític de la dansa, í pre-
sentà opíníons de tècnics en aquesta matèria, tals com el director
dels ballets russos, Diaghileff, í d'altres estrangers. Demostrà com
Catalunya és un dels països més rics en danses, i féu una extensa
enumeració del nombre de balls que ell ha arribat a catalogar.
Creu que una altra virtut de la dansa catalana és el seu valor pe-
dagògic, valor plenament reconegut per la Dra. Montessorí, que l'ha
acceptada en el seu mètode d'educació dels sentits.

El conferenciant cità com en el seminnarí de Corbelles, dirigit
pels PP. de la Companyia de Jesús, es seguia el criteri d' exercitar
el jove ardíment, amb els ben concertats compassos de la dansa.
A mitjans del segle xvlli en un acte acadèmic celebrat en aquest
seminari en honor del Marquès de la Mina, els alumnes interpretà-
ren cinc danses: giga anglesa, minuet, contradansa, dansa militar
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i disfressada. En una nota del llibre manuscrit per un deixeble que
fou d'aquella escola el 1695, dóna noticia de les danses que hi va
aprendre.

La dansa, des del punt de vista educatiu, no deixà pas de
conrear-se, puix el 1852, en el collegí de la Concepció, les deixe-
bles dansaven sota el guiatge del mestre Antoni Biosca.

Per tant, digué en Capmany, cal treballar per a la conservació
de les danses naturals, i amb aquest fi, res millor que l'exemple.
D'aquí que ell, el 1906, iniciés la propaganda teòrica que veié rea-
litzar-se el 1907 en fundar l'Esbart de Dansaires, nascut en l'Asso-
ciació de Lectura Catalana.

De la nova agrupació formaren part en Rafael Tudó, que a da-
rreries del 1908, se'n separà per tal de fundar l'Esbart Català de
Dansaires, el qual dirigí tot un any, fins que fou encomenat a
N'Aureli Capmany, dissolta ja l'Associació de Lectura. En Joan
Rigall també pertanyia al primitiu agrupament com a dansaire, i,
el 1909, fundà l'Esbart Folklore de Catalunya.

Recordà En Capmany els actes de més transcendència que tin-
gueren lloc durant la seva direcció de l'Esbart Català de Dansai-
res, com foren la sessió donada a l'Ateneu Barceloní, el 1910, i les
del Palau de Belles Arts, amb motiu de les festes de primavera,
el 1911, dedicades a la cançó i a la dansa populars.

Gràcies a l'actuació d'aquells agrupaments,í d'altres,com l'Agru-
pació de la Dansa, per Joan Guasch, Enric Vigo i altres, la dansa
catalana va començar a destacar-se, a tenir caràcter, i a suscitar
un viu interès, en tal manera que en Capmany fou sollícitat per Na
Francesca Bonnemaison de Verdaguer, per tal de portar els seus
ensenyaments a l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la
Dona, el 1914, magisteri que exercí fins que d'altres ocupacions
l'obligaren a abandonar aquell càrrec.

Igualment fou sollícitat per l'Institut Femínal, amb aquest ob-
jectiu, on segueix exercint aquest ensenyament, igual que en altres
escoles.

Les nombroses projeccions amb qué foren íllustrades aquestes
conferències, donaren ocasió de precisar, amb tot detall, la valúa
de la dansa popular catalana en el present i en el passat, i ('abun-
dancia de dates, totes elles,ben personals, féu que aquestes confe-
rències adquirissin un màxim interès.

N'Aureli Capmany remercià l'atenció de la nombrosa concur-
rència que havia anat a escoltar-lo en aquestes conferències, i re-
comanà a excursionistes i estiuejants que, onsevulla que vagin,
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recullin, conservin, propaguin í notifiquin tot allò que es relacioní
amb aquestes manifestacions artístiques, puix la dansa no és
pas un exercici banal sense consistència.

En acabar digué que si havia aconseguit interessar l'auditori,
es donava per ben pagat del seu treball.

El día 18, el President de la Secció d'Arqueologia i Història
senyor Pelegrí Casades í Gramatxes, donà una conferència sobre
el viatge als llocs bíblics, segons l'itinerari de la monja gallega
Ethèria, al segle iv de la nostra era. Aquesta descripció fou illus-
trada amb projeccions.

El día 24, el vice-president de la Secció de Folklore senyor Ro-
send Serra i Pagès va donar una conferència amb motiu de l'ex-
cursió projectada per alguns folkloristes per tal de presenciar La

Processó del Díjous Sant a Verges.
Després d'una breu descripció de la vila í principals indicacions

històriques per demostrar com s'hi conserva encara la tradició, va
explicar tots els preparatius de la solemnitat, puntualitzà detalla-
dament l'ordre de la processó, curs i les escenes de la Passió que
s'hi desenrotllen. Assenyalà especialment l'originalitat de la
dansa de la mort.

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA.—Els dies 13 i 14 efectuà aquesta Secció
una excursió a l'Almussara i castell d'Albiol; els dies 20 i 21, al
Montseny, seguint 1'itínerari de Sant Celoni, Santa Fe, Castell de
Montsoriu í Breda; i el dia 28, al Prat, per tal de recórrer les vores
del Llobregat.

SECCIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA. —Aquesta Secció efectuà, els
dies 7 i 14, dues excursions a Montserrat: primer pel torrent de
Migdia í el Montgròs í després pel Bruch, Montgrós (1208 m.), els
Ecos i Monistrol. El día 21, a Manlleu, riera de les Gorgues, Sant
Pere de Casserres i Vich; i el día 28, a Sant Feliu de Codines,
Sant Sadurní de Gallifa, Sant Llorenç Savall i Sabadell.

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA. —El dia 7 visità aquesta Sec-
ció la bella col-lecció d'esmalts del senyor Josep Espona, la majoria
del quals són de Limoges, en diverses aplicacions, com canalobres,
Sants Crísts, pixís, etc., entre els qual sobresurten algunes arquetes
i una Mare de Déu, reliquiari del segle xiii. Guarda també una
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collecció de vídres greco-romans, una imatge romànica, una Pietat
que, amb tot í ésser de pedra dura, sembla de vori, i, a més a més,
dues grans imatges de talla notabílíssimes; un antípendi del
segle xii procedent de Sant Bartomeu de Saderna (Orís) í una cor-
nisa de talla, policromada, del segle xiv, pròpia per penjar-hi tapis-
sos, procedent d'un saló senyoríal. Altres objectes com arques i
una pintura d'Alonso Cano, que representa Sant Joan de Déu, aca-
ben d'omplir el nombre de les seves curiositats.

El día 14, el senyor Delgado facilità la visita a la seva impor-
tant collecció de medalles, de diverses mides í metalls, les quals,
junt amb altres atributs o records de l'època Napoleònica, la con-
verteíxen en un museu especial d'aquell temps. També hi figuren
altres records i medalles de la gran guerra. S'han d'esmentar un
bon nombre d'alemanyes, de caire satíric, o millor dit mofeta, sobre
diversos fets de la guerra europea. A més a més figuren en el
museu, ferros, porcellanes i una bona collecció d'objectes de vori,
antics i moderns, entre els quals sobresurt un Sant Crist gòtíc. Re-
ferent a la nostra història sobresurt un motllo de llautó per a se_
gellar, de Pere III muntat a cavall i amb vestimenta adornada amb
les barres de la Casa d'Aragó.

El día 21, alguns socis d'aquesta Secció anaren a Olesa de
Montserrat per tal d'assistir a la representació del drama sagrat
LA PASSIÓ. Dues societats recreatives la representen durant qua-
tre diumenges de Quaresma. La dels antics és la de més fama de
tota la contrada. Comencen a les 10 del matí, reposen de 12 a 2
de la tarda, per tal de dinar, i acaben a les 5. És l'antiga í coneguda
Passió del P. G. de Manresa, amb algunes modificacions, acom-
panyada de fragments de música i cant. La majoria dels actors són
gent del país, del mateix poble, principalment els homes. El que
fea de Jesús, com també els que representaven Sant Pere, Sant
Joan i altres, estaven caracterítzats, í ho representaven amb aquell
amor i bona fe propis dels que no són gent de teatre.

El dia 25 es féu una visita a l'estatge del Foment de Pietat
Catalana, instal•at al carrer de Duran í Bas, en aquell recó que,
cíncejant l'antic carrer del Gobernador, tenia el nom de plaça dels
Peixos. L'entrada està adornada amb magnífica escalinata de mar-
bre esculturat, que representa l'apostolat, i els murs del pati, deco-
rats amb belles pintures d'escenes bíbliques. En el rebedor del
primer pis, hi ha una bella còpia de Nostra Dona de la Mercè, i a
l'interior, la bona Biblioteca Balmes.
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CURSET DE CIÈNCIES APLICADES A L'EXCURSIONISME. —Per tal de
facilitar els coneixements més indispensables a l'excursionista
per treure profit científic de les seves investigacions, el CENTRE
EXCURSIONISTA DE CATALUNYA ha organitzat enguany un curset
de ciències aplicades a l'excursionisme, consistent en dues lliçons
teòriques i una lliçó práctica per a cada una de les següents
matèries:

I. Prehistòria: Professor senyor Josep Colominas, de l'Institut
d'Estudis Catalans.
1 II. Botànica: Professor senyor Pius Pont i Quer, conservador
de Botànica del Museu de Cíèncíes Naturals.

III. Entomologia: Professor senyor Ignasi Sagarra, conser-
vador d'Entomologia del Museu de Ciències Naturals.

IV. Geologia: Professor senyor Jaume Marcet, de la Univer-
sitat de Barcelona.

V. Geografia: Professor senyor Pau Vila, ex-professor dels
Estudís Normals de la Mancomunitat.

Començà el curs el professor senyor Josep Colomínas sobre
Prehistòria. En la primera lliçó féu un resum dels diferents pe-
ríodes en què es divideix la prehistòria; descriví els llocs més
remarcables per les seves troballes, com també els objectes més
típics de cada cultura, posant especial atenció en aquells períodes
í al material arqueològic que més abunda a la nostra terra. La
conversa fou ílllustrada amb projeccions de les estacíons i atuells
trobats en les excavacions.

La segona lliçó fou dedicada a explicar la manera com s'ha de
portar a terme una excursió per tal que resultí profitosa per a
la ciència; donà una idea general de com s'ha d'excavar una cova,
un dolmen o un poblat ibèric, quins són els objectes que s'han de
recollir i les notes a prendre, com també la conservació í respecte
dels monuments excavats; indicà quins són els objectes que surten
en cada una de les diferents excavacions que es poden fer, perquè
no passin desapercebuts a l'excavador poc expert. Com l'anterior,
anà acompanyada de projeccions.

En la tercera lliçó es mostraren diversos objectes orígínals d'ex-
cavació, com destrals de pedra i bronze, ganivets i sagetes de
sílex, i mostres de la cerámica de cada época, des del neolític fins
a l'època romana. També es feren pràctiques de reconstrucció de
la terrissa, í de la manera de catalogar els objectes í de portar el
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diari de les excavacions. Acabà les seves lliçons amb una visita al
Laboratori d'Investigacions Arqueològiques de la Díputacíó de
Barcelona.

A seguida d'aquestes lliçons, continuà el curs el professor
senyor Pius Font í Quer, sobre Botánica. En la primera lliçó
tractà de la recollecció de les plantes; la caixa línneana, la premsa
de mà i les teles impermeables; la preparació de les plantes grasses
i de les bulboses; les premses de laboratori; la formació de l'her-
bari; la documentació dels exemplars; les dades que cal que figu-
rin en les etiquetes; la conservació de les plantes, la naftalina, el
sulfur de carbon i el clorur mercúríc.

La segona lliçó consistí en pràctiques de recolleció mitjançant
l'organització d'una excursió botánica a Castelldefels. La flora de
les dunes, i la de les pinedes i garrigues de les Costes de Garraf.

En la tercera lliçó es procedí a l'estudi de les plantes í llur des-
cripció, fent una breu ressenya de la sistemàtica moderna. Linné,
De Candolle, Engler; les flores nacionals, regionals í locals; la bi-
bliografia botánica catalana; el catàleg de Costa, les flores comar-
ca ls catalanes; la FLORA DE CATALUNYA de Cadevall; l'assaig de
determinació d'una planta: Moricandia arvensis de De Candolle.

Aquestes lliçons s'han vist força concorregudes per socis del
CENTRE i també per un gran contingent d'alumnes prèviament ma-
triculats, entre els quals hi havia bon nombre pertanyent a altres
entitats excursionistes.

SOCIS INGRESSATS DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE 1926.-- Carles
Baum, Josep Aubet i Urroz, Jaume Comas d'Argemir í Carreras,
Jaume Benjoch i Feliu, Joan Coll i Rubió, Josep Mas i Ribas, Rafael
Trèmols i Martí, Lluís Oliver i Rodés, Lambert Botey i Vila,
Joan B. Batlle í Martínez, Joan Serra i Graupera, Francesc Figueras
d'Ameller, Josep Riera i Reguer, Antoni Pujol i Sevil, Frederic
Regard í Conty, Joan Cubaró i Ferrer, Lluís Serra i Guillemot
Josep Torres i Rodella, Domènec Ríbó i Monclús, Joan Reboulet,
Josep M. Camp i Pujols, Valer¡ Serra i Boldú, Albert Vila i
Domenech (delegat a Vendrell), Josep Giménez í Baldrich, Carme
Camprubí i Gasull, Josep M.  Fernández de Castro, Ramon
Creus í Vila, Francesc Canela i Claverol, Josep Duran i Llorens,
Joan de Lasarte i Kan, Jacínte Aloy í Bassas, Leo Marnet í Roger,
Lluïsa Marnet, Dolors Marnet, Galo Bulton í Díaz, í Vicens Visay
i Vidal.
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Noves
EL CENTRE A L'ESTRANGER.—EI CENTRE EXCURSIONISTA DE CATA-

LUNYA ha estat convidat a les festes del cinquantenarí de la Secció
dels Pireneus Centrals del Clup Alpí Francès, les quals es celebra-
ran a Tolosa els dies 1 i 2 del vinent mes de maig.

Bibliografía
FRANCESC BLASI VALLESPINOSA.— Impressions d'un viatge a Terra

Santa.-1 vol. en 8. u , 164 pp. i 61 fotogravats. —Valls, Imprem-
ta de J. Castells. -1926.

Amb un esperit obert, una mirada escrutadora i una ploma àgil,
el senyor Francesc Blasi, ha escrit i editat en un llibre pulcra-
ment estampat, les impressions rebudes en un viatge a Síria í Pales-
tina, així com les anava copsant: al pont del vaixell, a la tornada
de la ruta d'un día pel desert, en els basars orientals o entre les
ruines i les malmeses esglésies d'aquelles terres, seguint el pas
d'un peregrínatge.

Amb dificultat es pot llegir una impressió tant justa í tant
atraient, de Nàpols, per exemple, en el camí d'anar-hi, de Jerusa-
lem, de la Mar Morta, de les festes beduïnes que trobà en passar per
Sant Joan de la Muntanya, de l'església del Sant Sepulcre, i de
tants altres llocs com van desfilant per les seves pàgines.

Qui alguna vegada hagi intentat recollir les seves impressions
en plena agitació del viatge, ha de saber la dificultat suma que té
el proposar-s'ho; per això admira més la frescor, la finor í la cla-
redat de la majoria d'elles, i, per això també, es més d'agrair la
seva publicació.

Té, a més el llibre, dues qualitats que per elles soles lí dona-
rien una valor sobresortint: l'ésser escrit amb una fe viva, i un
esperit pairal inconfusible: el so de les seves observacions, al
millor concentrades en una sola ratlla, dringa fins a subjugar el
lector.

Tant de bo que el gest del senyor Blasi tingués imitadors fins
a nodrir abundosament aquest aspecte de la nostra literatura, ahir
un xic oblidada.
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L'estreta companyonia que ens lliga amb Fautor, al present
membre de la Junta directiva del C. E. de C., no em pot privar de
reconèixer les qualitats d'una obra, altrament prou elogiada per
la premsa.

M.

Biblioteca
NOVES ADQUISICIONS

VALLMITJANA, JULI.— Criminalitat Típica Local. —Barcelona, 1910.

REYNA, CRISTÓBAL DE.— Geografia Universal.— Madrid, 1914.

JOANNE, P. — Itineraire Général de la France. Pyrénées. — Pa-
rís, 1905.

LLONGUERAS, J.—Infimes Cròniques d'Alta Civilitat. —Terrassa, 1911.

NAMIAS, RODOLFO. —Manual Práctico y Recetarlo de Fotograffa.-
Madríd, 1911.

QUENTIN, H. — Notes Pratiques sur 1'Orthochromatisme. — Pa-

rís, (s. d.).

BAILLY, CH.—La Photographie en Montagne.— París, (s. d.).

FRANCE, ANATOLE.— COnteS y Narracions. — Barcelona, 1907.

SAROBE, VALENTIN.— Procedimiento de las Tintas Grasas y su trans-
porte.—(s. p. d. i.) (s. d.).

REVISTES INGRESSADES ÚLTIMAMENT. — Sumaris resumits.

BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA BARCELONÉS
Bierge, Josep. —Una ascensió al Mont-Blanc.- 1926-13,25.
Puigmal. —La Muntanya Blanca.— 1926-28.
Semir, Ramón de. —La travesía de] Ribagorça i el Pallars.

-1926-37,49.

BUTLLETÍ PORTAVEU DEL CENTRE EXCURSIONISTA SABADELL
Rosell Casablancas, J.— Cuidem-nos deis camins.- 1926-95.
J. F. i M.—Desprès de l'Homenatge a Pere Altarriba.-1926-109.
Solà, Miquel. —Del goig d'un dia a fora.- 1926-112.
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Sabadell, Joan. —A propòsit de la Primavera.-1926-125.
Raic, Andreu. —El Canigó des de ciutat.- 1926-127.
Ferrés, J. i Alemany, P. —Dues notes folklòriques de Granera.

—1926-129.
Serratosa, Florià.— Apunts per a una guia dels voltants de

Sabadell.-1926-97, 116, 132.

BUTLLETÍ DEL CLUB PIRENENC
Cardús, S.—L'origen de la casa dels Obits.-1926-18.
Solà, Sch. P., Joan. —Can Torrella de Matadepera.- 1926-20.
Pellicer, Estanislau.—Mont-Blanc (4808 m.).-1926-38.
Mas, Pvre, Josep. —Sant Julià d'Altura.- 1926-46.
Cardús, S.—La vila de Terrassa en el segle XVII.-1926-47.
Cardús, S.— Toponímia de Sant Llorenç del .Munt.- 1926-57.
Elias, Jacínte.— Cascada de la Font del Molinot.-1926-58.

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EXCURSIONES
Cedillo, Conde de. — Antigüedades toledanas. La «Ciudad de

Vascos».— 1926-5.
Tormo, Elías. —En el Museo del Prado: Conferencias de Arte

cristiano. La Circuncisión.-1926-16.
Pemán, César.—Las Miniaturas del «Apocalipsis de Saboyan

de El Escorial y sus autores.-1926-24.
Sarthou Carreres, Carlos. —La Colegiata de Gandía-1926-33.
Weyler, Antonio.- - Lina visita a la Catedral de Zamora.-1926-61.

LA MONTAGNE
Lallemand, Ch. —Le Rattachement géodésique de la Corse au

Continent franÇais.-1926-1.
Coste, Jean. —Les versants Nord et Ouest du Brec de Cham-

beyron.-1926-7.
Dalloz, Pierre.—Itinéraires pour skieurs dans les Alpes dauphi-

noises. —1926-14.
Vernet, J. — La Barre des Ecrins par la paroi du Glacier

Noir.-1926-33.
Broyer, Charles. — La Foret d'Iraty et le Píc Occabé (Basses

Pyrénées).-1926-42.
Bregeault, Henry. — Josep Vallot (1854-1925). En souvenir.

—1926-65.
Chalonge, Daniel. —Le Refuge de le Pilatte.-1926-78.
Chaubert, Jean.— Première ascension du groupe inférieur des

Aiguilles du Diable.- 1926-97.
Blanchard, Camille. —La Vallée d'Entre-les-Algues.- 1926-101.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49

