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Butlletí
Excursionista de Catalunya

Per les costes de la Guinea Francesa
í pel llarg del Níger

L
Es conferències que donà Monsieur Jean Thomas els dies 18
i 19 de maig de 1927 a la «Sala Mozart», sota el patronatge
del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, interessaren - en

particular la primera - tan fortament els assistents, que foren molts
els qui ens en demanaren la publicació en aquest BUTLLETÍ, a la
qual cosa ha accedit ben amablement el dissertant.

Mr. Jean Thomas, adjunt al «Laboratori de Produccions Colo-
nials d'origen animal» (Museu d'Història Natural), dirigit pel Pro-
fessor Gruvel, l'any 1923, fou encarregat d'una missió per la Gui-
nea i per l'Alt í Mitjà Níger.

La finalitat principal d'aquesta missió era la següent: estudiar
les condicions de la pesca practicada pels indígenes, í recercar els

mitjans de desenvolupar, entre els negres de la Guinea í del Sudan,
el consum del peix, per tal de millorar llur alímentació assotada.

Calia, a inés, fer un recull d'observacions biològiques sobre la
fauna de la regió, obtenir colleccions zoològiques per als diversos
laboratoris del Museu, i portar, malgrat les dificultats i l'ahsèncía
de pressupost í material, exemplars d'animals vivents.

Mr. Jean Thomas va recórrer la costa de la Guinea des del 1 de
febrer al 27 de març de 1923; durant el mes d'abril, l'interior del
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país, i, del 17 de maig fins a la fi d'agost, el Níger í alguns dels
seus principals afluents, de Kurussa a Tombuctú.

Veus aquí ara una relació del seu viatge, amb la qual desitja
cridar l'atenció del lector sobre la qüestió de la pesca a les colò-
nies franceses.

APORTACIONS A L'ESTUDI DE LA PESCA
A L'AFRICA EQUATORIAL FRANCESA

Damunt les extensions sorrenques de les costes de la Guinea
francesa, a les desembocadures dels rius, s'aixequen pobres caba-
nes edificades amb brossa i amb fulles de palmera. Allí viuen, en
petit nombre, pescadors de professió.

La majoria pertany a la raça, bastant fina i intellígent, dels
Sussús; d'altres, a la molt més endarrerida dels Bagàs. Alguns, els
Serra -Lleonesos, són originaris de la veïna colònia anglesa.

L'existència a l'aire lliure, la práctica de llur ofici i el consum
freqüent del peix, n'ha fet uns éssers remarcables per llur sòlida
constitució.

Pesquen durant tot l'any, però principalment durant tota l'esta-
ció seca, d'octubre a la fi d'abril.

Els més, deixant la riba a plenamar, en llurs pírogues buidades
d'un tronc de formatger, van a collocar en llocs on la fondària
ateny l'alçada d'un home, una sèrie de xarxes (massaronghi, en
llenguatge sussú) les quals mantingudes a la sorra amb estaques,
formen una barrera d'alguns centenars de metres de llarg amb una
cara cóncava orientada cap a la riba. Quan la mar es retira, el
peix comprès entre la terra ferma i aquests enginys és retingut per
les malles.

Aquest procediment és força remunerador i no és rar veure
portar pels que l'utilitzen, gairebé tant de peix com les nostres pe-
tites barques de vela.

La xàvega dóna també, excellents resultats, però la butxaca
dels pescadors és de les més modestes i aquest enginy - amb tot
ben conegut i preat entre ells - no es troba sinó excepcionalment.

Citem, encara, la canya, el palangre i el rail.
Les dues primeres maneres de pescar, les úniques vertadera

-ment interessants quant a l'esdevenidor, ens han revelat les rique-
ses ictíològíques dels bancs de sorra i de llecor exptotats, dels
quals se'n treuen ordinàriament mujols, llenguados, peixos espasa,
rajades, silurs, capitans...
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El peix es consum fresc o conservat. En aquest últim cas, nete-
jat de la tripa, és exposat damunt un foc de llenya, i així sofreix
l'acció conservadora del fumat. Després será donat a canvi de di-
verses mercaderíes o venut als pobles de l'interior.

Preparat a part, amb una salsa d'oli de palma, de cebes i de
pebrots, será el complement del plat d'arròs quotidià.

Dissortadament, a causa del nombre massa petit de pescadors
í d'enginys, i de l'absència d'una organització seriosa, aquest pre-
ciós aliment és quasi desconegut, Lluny de les costes. Els indígenes
d'aquelles regions, per altra part, tampoc consumeixen gaire més
de bestiar. No és, doncs, una simple coincidència si, en comptes de
les poblacions robustes de la ribera, és troba allí un nombre d'in-
dividus dèbils, raquítics o malaltissos.

A més de la gent de l'ofici, els ríberenys practiquen també la
pesca, però ocasionalment, per a llur consum personal i amb mit-
jans molt primitius: diferents estacades, nances, xarxes petites de
formes diverses. De vegades, a la platja, les dones, després d'ha-
ver mòlt amb dues pedres les fulles d'un arbust anomenat meki,
les submergeixen en els tolls d'aigua deixats per la mar. Els pei-
xos petits, anestesiats per la substància que es desprèn de les
fulles, floten a la superfície i són recollits fàcilment. Ostres i gam-
bes són també agafades en gran nombre. De totes maneres, aques-
tes descripcions podrien tan solament interessar-nos des del punt

de vista pintoresc.
Es per això que ens hem dirigit únicament als vertaders pesca-

dors. Durant setmanes hem viscut amb ells, habitat en llurs resi-
dències, llargament i pacientment xerrat amb ells. Ens han ben

comprès: «Estem contents que un blanc s'interessi per nosaltres »,

ens han repetit més d'una vegada.
Encoratjats í ben dirigits, dotats de fil per fabricar llurs xarxes

(nosaltres recomanem les massaronghi i les xàvegues), trobarien

nombrosos ajuts, i llur producció, fàcilment transportable amb els

balandres i per la via férría cap als grans centres, esdevindria, per
a la colònia, una aportació alirnentàría ben preuable.

Fou pel febrer í rnarç de 1923 que recorreguérem els paratges
encantadors de la Guinea. Caminàrem pel llarg de les costes, per
la inextricable xarxa de marigots - es designen així els braços de
riu i els petits cursos d'aigua - i per entremig de la vegetació lu-
xuríant que creix en els països càlids i humits.

Com que ja existeixen mantes descripcions agradoses d'aques-
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tes regions, un cop indícats els nostres principals mitjans de loco-
moció, escollirem solament, per als nostres lectors, algunes obser-
vacions recollides pel camí.

La banderola tricolor es balanceja dolçament al darrera de la
ballenera. Els laptots, amb el rem a la mà, esperen el senyal de
partir. El Gran Cap de Província molt enfeinat, embolicat amb el
seu bubú d'una blancor esclatant, ens indica el lloc que ens ha
preparat amb una atenció minuciosa.

D'una estrebada deixem les ribes on s'aixeca la capital del cer-
cle í llisquem sobre les aigües on el sol ja hi guspireja.

Amb la baixa mar, fugim vers l'Oceà.
Però les hores s'escolen, i les ribes, en les quals creixen en una

inextricable vegetació, els manglers, s'allunyen més i més, s'esfu-
men en la llunyania. El riu esdevé immens, és la desembocadura.

Mentrestant arriba la plena mar, l'onatge s'irrita, no té pietat
als grups diàfans de gracioses meduses. Les ones rebaten contra
la nostra fràgil embarcació i ens monden. Però els nostres marí

-ners remen enèrgicament, i llur cançó assegura la cadència. Aques-
ta cançó conta, sobre el següent motiu eternament reprès,

la ingènua història de Ioni í de Síra. La dona de Ioní, Sira, porta
una vida lleugera quan el seu marit és absent. Però, vetaquí que
Ioní. ha tornat. Ella encara no hi és. Ella és al barri de les cases
públiques a Free-Town, a Serra Lleona. Ioni. envia a cercar-la. La
hi porten. Renyina entre els esposos. I la tornada, burlesca, co-
menta llur malaventura. Aquesta tornada, plena de floritures fan-
tasioses, amb un ritme cada vegada més i niés accelerat, s'és trans-
formada i després acabada amb crits i vociferacions en una agita-
ció frenètica. Però, veieu -nos ja damunt la sorra, vora un campa-
ment de pescadors.

És l'hora de la paraula, de la paciència, de l'estudi.

De totes maneres, disposem d'un temps reduït. Acabades les
nostres conversacions i observacions, ens enfonsem en la xarxa
complicada dels marígots.

Damunt les ribes llecoroses que les ones acaben de deixar al
descobert, innombrables ocells vénen a cercar ana alimentació
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animal abundosa. Allí s'amunteguen xancuts i palmípedes de totes
grandàries, de totes les espècies, garcetes, xamerlins, pelícans. D'al-
tres solquen l'espaí, de vegades, per llur desgràcia, massa a la vora
del nostre fusell. Quina joia exuberant llavors entre els meus ne-
gres...! No tindran sempre l'edat «sense pietat »...? I després, quin
àpat en perspectiva!

Mes lluny, simis penjats en els manglers, molt intrigats pel nos-
tre pas, sembla que juguin a amagar amb nosaltres. Els meus
homes han acabat la maniobra, i, assenyalant -me aquestes àguiles
acròbates em díuen: Mossié, hi ha cap bo, hi ha cruspit moniatos,
bananes, cacauets i després els negres hi ha reventat de fam; tira,
tira. Però no puc resignar-me a fer mal a aquesta segona part de
la humanitat, potser la millor...!

Mentrestant, semblants a grossos fragments de troncs d'arbres,
els cocodrils floten vora la superfície de les ones, deixant emergir
solament llurs narínes. Han vingut per fruir del plaer de les aigües
tèbies. D'altres, estesos pesadament sobre el poto-poto - així s'a-
nomena la llecor compacta de les ribes - s'escalfen al sol, i sem-
blen dormir profundament. Però, cada cop que ens aproximem a
un d'ells, comença la xerrameca. No hi val que jo m'imposi, la
meva gent no pot dominar la llengua, i la bèstia, previnguda, des-
apareix sota la cortina líquida. Per fi, vetaquí un bon tret. La ba-
lenera s'atura. Disparo. L'animal tocat al coll queda clavat al sòl.
Una cridòria joiosa s'escapa de tots els pits. Dos laptots aconse-
gueixen, després de molts esforços, íssar la massa pesant a la
nostra embarcació.

Contents de mí, encoratjats amb el pensament d'aquest nou
àpat - la carn de cocodril és molt preuada pels negres - í malgrat
la calor atuïdora í la dura jornada, sense treva, tots reprenen llurs
cants i llurs rems.

Ara el sol declina, al firmament. Els cels de porpra i d'or, les

ribes fosques de maragda es reflexen en el mirall immens. La me-

lopea ha cessat. Solament, els ocells, ombres lleugeres amb prou
feines mig vistes, volant, ràpides, vers llur retir, deixen sentir din-

tre el bosc profund dels manglers llurs últimes notes divines o bé

els seus crits més roncs .
Els foscos marigots, esdevenen més estrets, í llurs meandres,

més capriciosos. Els peixos, en gran nombre, prenen els seus di-

vertiments a la superfície de las aigües i per sobre les ones corren,

àgils, imponderables, batallons de períoftàlmics. De vegades, els
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manglers allarguen cap a nosaltres llurs branques, i la balenera
difícilment es fresa un pas entre ells.

El crepuscle tranquil í reposador s'esborra davant la nit. Aviat
apareixen les primeres estrelles. L'atmosfera és pesant. Darrera
nostre deixem una estela lluminosa, í cada cop de rem treu al da-
munt de les aigües collars de perles inflamades, que es trenquen
i es desgranen.

Però, mireu, allá abaíx, vers la riba, resplandors d'antorxes.
Els cops sords i repetits d'una mena de tambor «tabélé» vénen a
trencar el silenci. La nostra presència és assenyalada. Tota la gent
del poblet negre ens espera de fa temps, previnguda pel Gran Cap
de província, l'Almamy, que ens ha precedit. Desembarquem enmig
de tot un poble exuberant í encuriosit, d'un esbart de petits negrets
graciosos amb el vestit que natura els donà. «Bona nit, bona nit
a tothom ». Però no tinc més que dues mans per donar a totes les
que s'allarguen cap a mil

Gairebé sense donar-me'n compte, em trobo estirat en una ha-
maca. Ha sorgit una brisa lleugera. Pels corriols que menen al
poble, illluminats amb antorxes de palla de brossa, entremig de la
prodigiosa exuberància de les palmeres, bananers, manglers, agua-
caters, papaiers, lianes entrellaçades i torçacles, caminem de pres-
sa, precedits, voltats i seguits, mentre que imprevistes melodíes
ens acullen. Els sons dolcíssims í cristallíns dels balafos o xilo-
fons dels negres, sostinguts en l'acompanyament per una mena de
curiosa guitarra de tres cordes, el bolongui dels Sussús, omplen
aquest decor majestuós... I el mateix motín reprèn sempre, sempre.
Però está tant en harmonia amb la naturalesa...

La melanconia s'exhala. Es fa tangible l'etern ensomni dels
éssers i de les coses...

Arribo, per fi, davant la cabana circular, amb parets de terra
i amb el sostre de palla punxegut, on passaré la nit. És la Inés
bella, la del cap de] vilatge, de 1'alcaly... de] senyor Batlle... el qual
tot seguit em porta un pollastre de cinquanta cèntims, ous i, per
als meus homes, algunes carbasses d'arròs. Tot això, és regal, diu.
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Però està ben content de rebre un petit bunia, això és, una petita
propina.

Un blanc aquí! quin esdeveniment! í aquesta nit hi haurà mú-
sica, cant i dansa al vilatge.

Però ja és tard. Prenc comiat dels meus hostes, de 1'alcaly, de
l'almamy. Sol, em passejo per entremig de les cabanes.

Algunes lluernes descriuen per l'aire tranquils arabescos de foc.
Aquí és, segons sembla, l'escola dels marabuts. Al voltant d'un

braser que els serveix d'illuminacíó - puix debades les estrelles
s'han multiplicat aquesta nit - els minyons, amb un petit grigri
entorn del coll per tot vestit, í a la mà unes tauletes amb els caràc-
ters gairebé esborrats, llegeixen o, millor, reciten, amb llur veu
lenta i queixosa, alguns versicles de l'Alcorà. Uns cants, melopees
eternes, s'eleven un poc més lluny; són els circuncisos que canta-
ran fins a la seva curació.

Poc a poc, un superb clar de lluna filtra a través de les altes
palcneres, retalla damunt de] sòl la graciosa silueta de llurs pal-
mes, ínonda amb la seva claror pàllida les amples fulles dels ba-
naners i el vast jardí salvatge. 1 sota aquesta decoració màgica, les
meves parpelles, feixugues, es clouran algunes hores.

Ha tornat el matí. Un raig de sol penetra dintre la meva bar-
raca. Part de fora, una petita frase deliciosa, dolçament xiulada,
es deixa sentir a intervals curts. Escolto encisat...

J=ae

1	 re

Vull conèixer aquest artista... Ben a la vora de la meva habita-
ció, posat damunt un mangler, un bell ocell quasi tot blau amb un
gran bec roig sembla que em diguí: «Sóc jo, el martí-pescador». I
un negre afegeix: «És el méssieu». Així designava el mascle.

A tota marxa ens preparem, perquè no tenim temps per a perdre.

«A tota marxa »... és sovint ben llarg a casa els nostres pacífics

hostes. Sigui com sígui, la meva petita colla d'«hamacaires» i de

bastaixos ja està a punt. Avui anírem, en efecte, per vía terrestre.

Per tots els vilatges sona el «tabélé», í vénen aquests bons ne-

gres, amb les mans allargades, a rebre'ns.
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Caminem, adés per camins sinuosos que desapareixen entre les

altes herbes, adés a través de planúries inondades; de vegades

franquegem, per una passera pintoresca, un petit rierol on una
aigua límpida murmura. Travessem innombrables arrossers, í tam-

bé extensíons on els indígenes es lliuren a altres treballs diferents

de l'agricultura. En aquestes planúries, recobertes per les altes

marors, la sal s'hi deposita. Els negres l'extreuen rasclonant el sòl.

Per a purificar-la en fan una solució, i la deíxen filtrar a través de

la paret de terra í palla d'uns recipients en forma de con invertit.
El líquid recollit és sotmès a l'ebullició, i la sal resta sota l'aspecte
de groms que els naturals pulverítzen i van a vendre o canviar per

diversos productes. Aquesta petita indústria podria, potser, desen-
rotllar-se àmpliament, perquè les superfícies explotades són míni-
mes en comparació amb les recobertes per la mar.

I seguim, sempre, parant -nos on els nostres estudis ens criden.
Però, veus aquí uns indígenes àgils en extrem. Amb els lloms

sostinguts per un cèrcol de liana que abraça el tronc de les
palmeres, poden aguantar-se amb la planta dels peus aplicada
contra l'arbre. Gràcies a un vigorós esforç de llurs membres infe -
riors desplacen cap amunt a saccejades aquest enginy tan senzill
i arriben ràpidament a la cima elevada. Allí practiquen una sagnia
al brot terminal i recullen una saba abundant í ensucrada. És l'è-
poca de la collita del vi de palma. Durant llargues setmanes el
nèctar raja a desdir i omple el cors d'una embriaguesa perpètua.
Som a una regló de fetitxistes. Mahomet no els ha privat de res,
ni tan solament de tastar la carn humana. De nit i dia segueix l'or-
gia i els tam-tams sonen de bo í millor.

Arribo a l'enorme vilatge amagat entre les palmeres i els ar-
bres fruiters.

Fa força temps que cap blanc no ha passat per allí. Les dones,
els infants, com esbarts de pardals esporuguits, fugen en veure'm
aparèixer. Pobres gents...! De vegades, un cap temerás s'atreveix
per darrera d'alguna «tapade».
• Però a la plaça gran és un deliri, í ningú no es fixa en nosal-

tres. A les darreres lluïssors del día, sostinguts per la música en-
diablada dels «balafos», amb l'escàndol dels timbals salvatges, de
les campanetes, de pots de llauna vells, de picaments de mans, de
clamors, entremig de la pols agra í intensa, homes, dones, •infants,
barreja al paroxisme de la follia, es lliuren, fins a l'esgotament, a
les danses més fantàstiques. Aviat els focs de palla s'encenen per
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LA PESCA AL MASSARONGHI "
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OPERACIÓ DE FUMAR EL PEIX PER A CONSERVAR-LO
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tal d'íllumínar la festa, car si la nit comença, l'hora de la raó no
ha arribat encara.

Feliços mortals! La vostra Guinea és la mare indulgent i gene-
rosa que obre als seus infants les seves entranyes nodridores i
penja vers ells les pesades branques plenes de fruits.

I així, semblants, es van succeint els dies, durant dos mesos:

El sis d'abril, després d'haver recorregut les costes, em fico
cap a l'interior per tal d'estudiar el proveïment en peixos i la pos-
sibilitat de dispersió dels productes de la pesca.

País pintoresc, muntanyós, emboscat, que ha estat comparat a
Suïssa. És, però, una Suïssa sobre la qual volategen les aus de
colors més enlluernadores, menes metàlliques, aus del Paradís.
Malauradament, no podem entretenir-nos-hi. Deixem, doncs, aquest
paradís dels negres í tornem als llocs dels pescadors, al Níger i
als seus afluents de Kurussà i Tombuctú.

Ens trobem en el mes de maig, època encara de les aigües baí-
xes. El riu, estés per tota la plana fa alguns mesos, ara no ocupa
més que una part del seu llit í la seva profunditat varia des d'al-
guns centímetres a dos metres més o menys. Lentament serpenteja
per entre els bancs de sorra daurada, sobre la qual prenen el sol
estols de palmípedes.

Aquí tenim la nostra casa flotant, la xalana «Hallebarde».
Al davant, vuit o deu vigorosos laptots, amb el cos esvelt, ma-

niobren amb la perxa. El cap nu sota l'astre ardent, porten per tot
vestit, un culot molt curt o una simple tira de drap retinguda a la
cintura amb qualsevol lligam. Al darrera está installada la cuina
dels meus negres i la meva. Al mig hi ha la meva cambra, a la ve-
gada menjador, escriptori i laboratori. Damunt la teulada, el meu
intèrpret Amadú, guàrdia í cap dels laptots, es dediquen a la vida
con te niplativa.

De sobte, un bonic martí-pescador, puntejat de blanc i negre,
es manté damunt el corrent, al mateix lloc, amb les ales víbrants.
Observa atentament les ones sota d'ell. Com un llamp es llança
sobre l'aigua í, joiós, s'eleva amb la seva petita presa, un peixet

argentat. Sembla que ens diguí: «Oh! home blanc, nosaltres no ne-
cessitem les teves xarxes, ni els teus consells, ¿no som bonics i fe-
liços sense això?».
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Mentrestant, vogant nit i dia entre les voreres verdejants de

primer, però més í més desèrtiques a mida que ens acostem a Tom

-buctú, ens aturem a cada campament, a cada vílatge de pescadors.

Hi portarem la bona paraula, i ho farem amb tota la nostra ener-

gia i amb tot el nostre cor.

Som, en efecte, a l'estació de les grans pesques, de les pesques
sovint miraculoses. Milers de sonionos í de bozos, gent de l'ofici,

s'hi dediquen. Immenses xarxes fixades amb piques barren el riu.

A dos o tres quilòmetres més amunt, una segona xarxa desple-

gada transversalment està sospesa d'una llarga fila de pírogues

disposades en arc de cercle. A cada vorera les dones dels pesca-

dors sirguen aquest art mòbil vers el barratge precedent. Entre les

dues xarxes, formíguegen els peixos enormes, i hi resten empreso-
nats perques del Nil amb els ulls de foc, silurs de pues formida-
bles, silurs elèctrics, peixos cans amb llargues í acerades dents.
Són nombrosos els que fugen: d'un salt a voltes prodígiós fran-
quegen l'obstacle. Els arponadors drets en les embarcacions vigi-
len aigües avall, o bé, amb l'instrument a la mà, es llencen a l'ai-
gua amb els ulls oberts; aquests àgils nedadors persegueixen llurs
víctimes entre dues aigües, i les porten a la superfície travessades
anib el ferro. Les veus femenines encoratgen l'acció amb les eter-
nes melopees:

«Hala], hala!, no hi ha en tot el Sudan gent més valenta que els
pescadors de Segú».

«Vulgui la sort que durant aquesta pesca cap de vosaltres sigui
ferit ».

«Quí d'entre vosaltres, poderós com el Bruixot, ens farà atra-
par força peixos en les profunditats?».

«Mireu el Superior. Ell té raó de fer el seu deure. Cal obeir-lo».
Més lluny, els somonos maniobren amb les xarxes; els bozos

proveïts d'una petita xarxa triangular a cada mà, volten el peix
o l'aculen cap a les barreres de canya.

Tothom pesca, í els procediments de captura presenten una
gran varietat. Però els altres riberencs que no es preocupen més
que del consum familiar, utilitzen aparells menys potents.

Avui és per ells la «festa de la bassa». De moltes llegües al
voltant acuden centenars d'indígenes, de dones i d'infants. De bon
matí comença el tam-tam. Després de la invocació als mans i
avantpassats, que vetllen damunt la bassa, i les ofrenes de liba-
cions (arròs, kolas, etc.), els homes, armats d'arpons, entren tots
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a l'aigua. Cacen els cocodrils, els animals danyosos i capturen
peixos grossos. Quan han acabat, al senyal donat pel Cap de pro-
víncia alguns minuts més tard, dones, mares portant els nens a
coll-i-be, sobre les anques í embolicats amb la seva roba fermada
a la cintura; infants, tots proveïts de xarxes circulars de petites
dimensions, es precipiten amb un gran concert de joiosos crits dins
el fangós element. L'hora fatal és arribada per als petits peixos.
Entorn de la bassa els cavallers empenyen llur muntura per tal
d'impedir, diuen, el retorn dels animals dolents. Molt de temps
després de la pesca, la festa segueix amb el tam-tam i les orgies.

Arribada la nit, les antorxes flamejants descriuen arabescos
damunt el riu on les passegen a flor d'aigua. Són encara pesca-
dors. Mitjançant unes paneres en forma de tronc de con, obertes
als dos extrems, cobreixen els peixos atrets per la llum.

En aquestes riberes, els productes de la pesca són correntment
consumits en estat fresc. Però quina fastigosa preparació és reser-
vada als indígenes de regions llunyanes) Després d'haver deixat
macerar dos dies per terme mig els peixos en aigua calentada al
sol, les dones els exposen per terra als seus raigs. Les carns po-
drides es dessequen més o menys. Però envaïdes primer per in-
nombrables larves de dípters, i ulteriorment per paràsits variats,
són en gran part devorades. La resta no és més que un munt de
substàncies d'una olor repugnant i plenes de toxines.

Entre altres coses hem ensenyat a aquesta brava gent, com un
salament molt lleuger (gens perjudicial a la seva modesta bossa,
ben al contrarí) í una exposició damunt joncs pot proporcionar-los
un producte ideal.

Al nostre retorn ens presentaren, molt agraïts, preparacions
sovint molt encertades. Les nostres experiències els havien con-
vençut.

Sortiríem del pla que ens hem traçat si desenrotlléssim aquí

aquestes interessants qüestions relatives a la pesca i que són l'ob-
jecte dels nostres treballs actuals.	 1

Diguem solament que el Governador Monsieur Terrasson, de
Fougères, que de tot cor s'és associat a la nostra obra, després del

nostre retorn, ha donat instruccions perquè aquests grans infants,
naturalment promptes a l'oblit i inclinats a perpetuar les errors
dels pares, siguin encoratjats en llur bona voluntat. Tenim un ve-
ritable plaer en testimoniar-li la nostra gratitud.
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Durant el nostre llarg tomb, hem tingut un company de viatge:
Sultà, el Lleó fidel, sempre àvid de carícies.

Baptista, el pelicà, lí feia companyia, un xic de lluny no obstant,
per prudència. Fins í tot una mica filòsof des del dia en què una
bala el retingué amb el bec clavat a la sorra, mentre que els seus
companys dubtant í inquiets planejaven damunt d'ell; es posava
de mal humor quan una gasela jove es prenia la llibertat de pas-
turar-li les plomes del seu tren posterior. I un dia vaig creure que
el nostre «plumívor» desapareixia dins el seu goll.

Quantes anècdotes, quants episodis deu contar avui Baptista
- que, al las!, va perdre un ull el dia de la seva captura - al seu
collega del Jardí de Plantes: els crits estrídents de Barnabé el pha-
cochère quan a l'hora del seu passeig es tractava de treure'l de la
caixa enreixada, el reconeixement dels porcs espins, que a voltes
esgrimien llurs dards a manera de javelots vers als qui els porta-
ven el menjar; la xerradissa incessant de les gralles amb les plo-
mes d'or; les escapades dels petits cocodrils; l'avalot del seu iras-
cible avi en la seva presó; les lamentacions de Tombuctú, la hiena,
la nit que damunt el llac Dehbo, durant la més furíent de les tem-
pestes, totes les caixes, que estaven llavors collocades damunt de
xalana, foren escombrades per l'oratge tempestuós, mentre els
llamps queien de tots costats; i per fí, l'alegría quan després d'uns
dies de dejuni, els peixos - gairebé sempre tan abundants com al
vell port marsellès - saltaven, nombrosos, dintre de la nostra em-
barcació.

El dejuni... Tot el nostre petit món no se n'hagué de plànyer
molt en aquest país de Xauxa en qué les gallines costen, a voltes,
vint-i-cinc cèntims, els anyells tres o quatre francs, i els peixos
no faltaven.

I a més, per a ell, caçàvem els grans ànecs armats i els volàtils
innombrables en aquesta época. De vegades, durant les nits sense
lluna, acompanyat d'alguns negres bons coneixedors de la regió,
amb una làmpara de caça, projector de petita dimensió, fixada so-
bre el cap, partíem cap a la garriga proveïts d'un fusell per a per-
digons grossos í d'un mosquetó Lebel. De sobte, apareixien ben a
prop nostre dos globus incandescents: Gasela? Hiena? Pantera...?
Que hi fa. Apuntava, una detonació trencava la calma immensa.
Els ulls fosforescents estaven encara allí, més tendres, però, ara.
Ens hi acostàvem prudentment. La innocent bèstia jefa en terra...1
Calla, però, nodrir a les altres. Era, gairebé, la llei de la naturalesa.
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Després retornàvem a la xalana. Allí baix un foc de mates s'en-
cenia i incendiava ràpidament l'espaí Entre les flames, uns arbres
encara massa joves per morir, torçaven ilurs branques cap als
cels inexorables.

Després d'un seguit de setmanes tornàvem a entrar a la capital
del Sahara: Tombuctú era el terme del nostre viatge.

No ens permetrem d'afegir una pàllida relació a les sobergues
i nombroses descripcions de la vila de la misteriosa història.

Una nit estrellada, després de travessar, a cavall, les zones de-
sertes, arribàrem altra volta al Níger. La nostra xalana í una se-
gona destinada als animals eren al port.

A trenc d'alba partírem.
Però, després d'haver franquejat el llac de Dehbo, l'aspecte del

Níger era completament desconegut. Les aigües s'estenien ben
lluny, damunt la plana. Molt sovint els meus laptots, no trobant ja
el fons amb la perxa, dirigien les embarcacions cap a les velles
voreres on emergien algunes branques d'arbre. Coratjosos, sense
mal humor, saltaven per damunt les ones í agafant d'una mà els
brancatges i de l'altra la sirga, fent esforç amb tots dos braços
progressaven lentament. No obstant calia lluitar contra el corrent
cada cop més intens.

Un dia, no res menys, una xalana de vapor - comencen a cir-
cular en aquesta época - vingué a dur-nos socors. Però ja no se
sentien els crits joiosos dels laptots, les aus havien desaparegut,
la cortina gris de 1'hívernada tapava el cel. Una trista monotonia
regnava...

Sota una pluja fina, contínua, penetrant, atenyérem prompte,

però no sense accidents, la Guinea i després Kurussà i després

Conakry.
S'havia acabatl
Als éssers i a aquelles coses que la civilització encara no ha

desnaturalitzat massa, sembla que hom s'hi lligui més fortament.

Per aíxò no és sense una certa emoció, sense una opressió de cor

que calia separar-se i deixar el primer de setembre, després d'un

recorregut de cinc mil quilòmetres, aquesta volguda terra d'Àfrica.
Amb tot, els (neus companys, els hostes de la brossa salvatge
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restaven amb mi. Ells han portat més tard als seus germans del
Jardí de Plantes un raig de sol de la seva llunyana pàtria.

D'aquests records anecdòtics, jo voldria, però, que una idea
pràctica se'n desprengués.

Si es vol obtenir d'un poble el màxim rendiment, cal abans de

tot assegurar-li una bona alimentació.
L'indígena consumeix en proporció abundant els hídrats de

carboni (arròs, moniatos, mill, etc.) i les grasses (olí de palmeres,
de cacauets, etc.). Però les matèríes albuminoídes destinades a aug-

mentar els teixits vius durant el creixement i a reemplaçar el que

està en desintegració perpètua en l'organisme, li fan falta en part.

És aquesta una de les nombroses causes de la mortalitat infan-

til, de l'estat de misèria fisiològica bastant freqüent en aquestes

poblacions. És difícil de donar xifres d'aquest particular. Amb tot,
es pot assenyalar el nombre de negres ínaptes per al servei mili-
tar. Tant és així que en la zona de Niafueké (Sudan), l'any 1922, de
2.247 homes examinats, solament 45 foren reconeguts aptes. És
veritat que la major part dels naturals és aquí constituïda per
Peuhls, raça bastant roïna.

Heus aquí perquè ens alegraríem que el consum de peix pren-
gués un gran increment en les colònies. Cada dia més, en efecte,
s'està d'acord en reconèixer la seva valor nutritiva; és de fácil di-
gestió, ric en fósfor í en vitaalínes, principis capaços de donar a l'in-
dividu una vitalitat particular, és l'aliment azotat per;excellència. I,
precisament, ens han cridat l'atenció les formes estètiques, els mem-
bres particularment musculats í la constitució robusta de les races
de pescadors, gent que es nodreix del producte de la seva pesca.

Ara bé, el peix els agrada a tots els indígenes. Malauradament,
a l'interior de la Guinea, no en reben gens. Al Sudan el que els ar-
riba, lluny del Níger, és en bona part devorat pels paràsits.

No obstant, a l'Oceà, a les desembocadures dels rius de Guinea
í al gran riu africà, les riqueses íctiològíques són considerables.
Es tracta de saber-ne treure partit.

En les ribes del Níger on els pescadors són molt nombrosos,
proveïts de mitjans poderosos i privilegiats per la naturalesa que
els ofereix les plantes textils necessàries per a la fabricació de llurs
xarxes, la tasca será fàcil. N'hi haurà prou amb encoratjar els so-
monos í els bozos a treballar una mica regularment í, sobretot, a
preservar, segons els nostres consells, el peix assecat contra la
destrucció deguda als paràsits.
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Per a obtenir l'èxit desitjat, el concurs de l'Administració será
suficient. D'altra banda, el Ministre de Colònies, interessat pels
nostres prímers resultats, encoratja seriosament a hores d'ara l'es-
forç general.

A Guinea, de totes planeres, la tasca será més difícil. No obs-
tant, la clau de la volta, de l'edifici, per dir-ho així, ja exísteix. En
efecte, trobem petits grups de pescadors d'ofici que utilitzen alguns
bons procediments. Aquests grups poden ésser considerats com a
nuclis, a l'entorn deis quals es desenrotllarà la mà d'obra. Sense
canviar Ilurs príncípals mètodes, hom els proporcionarà el mitjans
de fabricar les xarxes necessàries, ja que aquí manca el fil indí-
gena, i els seus recur sos no els permeten de comprar en quantitat
suficient el fil europeu. Les despeses seran relativament poc eleva-
des. El transport dels peixos fumats s'efectuarà fàcilment mitjan

-çant els balandres i la via fèrria. Però per a crear i desenrotllar
aquesta obra és indispensable un organitzador actiu, seriós i pa-
cient. Aquest trobarà prop del governador de la Guinea un ajut
entusiasta.

Si, en l'avenidor, els nostres modestos treballs, poden contri-
buir, amb la realització d'alguna de les nostres suggestions, al mí-
Ilorament del benestar de l'indígena i, per consegüent, a l'elevació

del nostre dominí colonial francès, serem massa àmpliament re-
compensats dels nostres esforços.

JEAN THOMAS

París, desembre de 1925.

Crònica
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VIATGE PER NORUEGA. —El dia 9 d'aquest mes, el soci Dr. Pere

Gabarró í Garcia donà la seva anunciada conferència sobre el

tema que encapçala aquestes ratlles.
Començà manifestant que només donaría les impressions per-

sonals del viatge, sense cap dada històrica ni artística. Temo - di-

gué - donar de Noruega una impressió fora de la realitat pel bon

temps que trobàrem.



460	 BUTLLETÍ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

Bergen, Voss, sense ni tan solament boira, poc fred i uns dies
claríssíms.

Des de Newcastle, la Mar del Nord estava tranquilla. Les pri-
meres muntanyes aparagueren, i la primera neu, en contrast ex-
traordínarí amb les costes angleses; la quietud de les aigües en els
fiords no és igualada enlloc.

L'ameníssima dissertació del Dr. Gabarró anà acompanyada
de projeccions de vistes magnífiques d'una escollida collecció que
ha aplegat amb motiu de l'excursió a aquella regió nòrdíca.

Mentrestant, el Dr. Gabarró anà fent la relació del viatge, ex-
plicant i detallant les projeccions; esmentà també els costums del
país i les seves belleses innombrables.

Les moltes projeccions, però, impediren al conferenciant de
presentar-les totes í explicar-les, cosa que farà en una segona
conferència.

EXCURSIONS D'HIVERN PER ANDORRA. —EI senyor Josep M. Gu1-
lera i Albinyana donà el dia 16 la seva conferència sobre aquest
tema, que anà desgranant d'una manera fàcil, amena de detalls
molt interessants per als quí a l'hivern organitzen excursions per
regions on el mantell blanc de la neu cobreix tota vegetació, ro-
queram, etc., í recomanà que per a fer-les menys penoses i de
menys hores de jornada, es faci ús del ski, car, contràriament,
sense aquest estri, són fatigoses.

A la seva dissertació, acompanyà un bell enfilall de diapositi-
ves fetes en les excursions per tot el país andorrà, veritables refle-
xos d'aquell país en época hívernenca.

UN VIATGE A ROSSIA. --El día 23, el senyor Francesc Blasi i Va-
llespínosa donà una conferència, que continuà el dia 30, sobre el
tema esmentat.

Illustrà amb magnífiques projeccions la seva dissertació.
No ressenyem aquestes conferències, puix creiem més interes-'

sant per al lector l'obra que sobre aquella excursió a Rússia í Es-
candinàvia, està preparant el mateix senyor Blasi.

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA. —El día 11, aquesta Secció féu una visita
al Museu Masriera. L'amabílítat del seu propietari, senyor Lluís
Masriera, obrí la porta de bat a bat als socis d'aquesta Secció,
í tingueren així l'avinentesa de visitar com tantes altres vegades
ja ho han fet, aquella casa, veritable estoig ple de joiells artístics.

El mateix senyor Masriera els féu de cicerone i assabentà de
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tot el tresor artístic reunit en aquell Museu. Per davant els ulls
dels visitants desfilaren una pila d'atuells orientals molt impor-
tants, instruments de música, mobles de talla mallorquina, admi-
rables relleus de fusta, caríàtides i columnes d'estil barroc, formo-
ses arquetes amb aplicacions de vori, pintures enllestides i a mig
fer, i una brillant collecció de vestits d'època capaç d'encisar i
satisfer al més exigent colleccionísta especialitzat.

Tot això i altres coses més que emplenarien una interminable
Lista, pogueren admirar els visitants durant les dues hores que
romangueren en aquella mansió curulla de senyoria.

El dia 18, tingué lloc l'excursió al Castell de Marmellà. Des-
prés d'unes dues hores de tren, que els portà al Vendrell, lloc ini-
cial d'aquella, els excursionistes es traslladaren en auto turisme,
al coll de les Ventoses, i des d'allí albiraren l'esplèndid panorama
que es gaudeix: la plana del Penedès, per un costat, i, a l'altre, la
de Manlleu de Celma i les serres del Montmell. Passaren, tot se-
guít, pel mas de la Monja, un bell exemplar de masía catalana, í
des d'allí remuntaren fins a la vista del pintoresc poblet de Mar-
mellà, a dos quilòmetres del qual hi ha les despulles de l'antic cas-
tell del mateix nom. D'interessant té la capelleta romànica, que
guarda unes boniques pintures murals.

Seguint novament la riera, anaren fins a la vista de Castellví
de la Marca. Deixaren aquest poble a la dreta, i enfilaren una dre-
cera que els portà a l'Almúnia. De tornada, emprengueren nova-
ment el camí per tal d'arribar als Monjos, des d'on, amb tren tor-
naren a la nostra ciutat.

Continuant les seves projectades excursions, el dia 25, en feren
una a l'Ermita de l'Arola. Arribats a Viladrau prengueren l'auto
que els portà a Noguerol. Tot seguit arribaren davant la masia co-
neguda per La Sala, que, segons la tradició, fou en altre temps so-
jorn del popular Serrallonga. Seguiren la drecera que els conduí
a l'Arola, des d'on fruïren d'un bell espectacle de la natura. Mentre
alguns dels companys continuaven l'excursió fins a Sant Segimon,
els altres feren un seguit de fotografies.

Capvespre arribat, per Balenyà, tornaren a Barcelona.

SECCIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA. —Les excursions realitzades per
aquesta Secció durant el mes de novembre foren les següents:

Día 4. A Montserrat Occidental, per Martorell, Can Massana, Cim
més alt dels Frares Encantats, Coll de Porc, Santa Cecília i Monistrol.

Día 11. A Montserrat Occidental, per Martorell, carretera a



462	 BUTLLETÍ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

Santa Cecília quilòmetre 5, coll de Porc, cim dels Ecos, coll del
Llum, Santa Cecília, Martorell i tornada.

Dia 18. A Bellmunt, per Torelló, Sant Vicens i Sant Pere de
Torelló, Santuari de Bellmunt i Sant Quirze de Besora.

Dia 25. A Sant Llorenç del Munt, per Terrassa, Matadepera,
Cavall Bernat, La Mola, Cova del Drac, Santa Agnès, Castellar
i Sabadell.

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA. —El dia 8 d'aquest mes el
President de la Secció d'Arqueologia i Història, senyor Pelegrí Ca-
sades i Gramatxes, donà una conferència sobre el tema Arqueo-
logia grega.

El dia 11, aquesta Secció féu una excursió a Cornellà, per tal
de visitar les obres de restauració de la Casa de la Vila, í les tro

-balles fetes amb motiu de les mateixes.
El dia 15, el propi senyor Casades, donà una conferència sobre

el tema Els darrers descobriments en la tomba de Tutankharnien.
Sota el tema jurídic Dret Emfítèutíc a Catalunya, el jove lletrat

senyor Duran í Cañameres donà una conferència, el día 22, orga-
nitzada per l'esmentada Secció d'Arqueologia.

El senyor Duran començà fent una erudita dísquísicíó sobre les
jerarquies de govern que s'estatuïren a la nostra terra amb motiu
de les lluites contra els invasors àrabs í els castells o cases fortes,
des de les quals els homes de guerra pugnaven contra els enemics
de la independència de la terra. Féu un interessant estudi dels
prícipals cabdills í projectà Lluminosament els castells que han res-
tat, o les ruïnes que encara es veuen, d'aquests gloriosos refugis,
nuclis de resistència i defensa de la pàtria.

Explicà detalladament í féu un notable estudi dels drets que els
senyors d'aquests castells teníen sobre llurs vassalls, mentre els cab-
dills í llurs descendents radicaven en terres de llurs jurisdiccions.

Estudià els drets emfitèutícs a l'Edat Mitjana í les lleis que els
regulaven fins arribar a l'any 1789, que la Revolució Francesa els
declarà redimibles mitjançant lleis especials. Analitzà les lleis dic-
tades per Carles IV i el Reial Decret de 1805, fins a les disposicions
del nou Codi Civil.

Féu, finalment, algunes explicacíons pràctiques sobre alguns
dels més notables edificis de Barcelona.

Finalment, aquesta Secció efectuà el dia 25, una visita a la
Casa dels Canonges, amb motiu de les obres de restauració que
s'hi porten a cap.
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Noves

XALET D'ULL DE TER. —EI nombre d'excursionistes que han pas-
sat pel Xalet durant la temporada estiuenca de 1928 és el següent:
socis, 38; no socis, 245; transeünts, 111; o sigui, en conjunt, 394

persones, de les quals hi pernoctaren 283.

CURS DE GEOGRAFIA URBANA. —DeS del dia 4 de desembre, tots
els dimarts feiners tindran lloc les lliçons d'aquest curs a càrrec
del Professor senyor Pau Vila.

A més, en el pla establert per a les tasques en projecte, figura un
curs de Paleontologia aplicada, a càrrec de Mossèn J. R. Bataller;
s'organitzaran cursets de divulgació geográfica a les entitats ex-
cursionistes de Barcelona; pel gener començarà un curset prepara-
tori d'estudis topogràfics, i, al marge de totes aquestes activitats,
es treballarà en la preparació d'un vocabularí geogràfic en relació
amb la Secció de Filologia de ]'Institut d'Estudis Catalans.

CENTRE EXCURSIONISTA TERRASSA. —EI día 17, féu una visito al
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA Un nombrós grup de socis del
Centre Excursionista Terrassa. Els visitants, que eren en nombre
d'uns 70, i als quals feren els honors de la casa els senyors Olíve-
lla i Reparaz (fill), visitaren les diverses dependències de l'esmen-
tat CENTRE í restaren molt satisfets de la visita, així com de l'aco-
lliment que els fou dispensat en l'estatge de la nostra primera
entitat excursionista.

CENTRE EXCURSIONISTA RAFEL CASANOVA. —El dia 25, el President
del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, senyor Francesc de
P. Maspons, assistí en representació del mateix a l'acte en el qual
fou nomenat President honorari del Centre Excursionista Rafel
Casanova, el senyor Joan Carreras i Palet. Amb tal motiu fou ofert
un vermut d'honor.

CENTRE EXCURSIONISTA SABADELL. —EI mateix dia 25, els senyors
Maspons i Blasi assistiren a l'acte de la celebració del X aniver-
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sarí de la fundació del Centre Excursionista Sabadell. En aquest
acte, que volgueren que fos presidit pel senyor Maspons, el senyor
Blasi donà una conferència, que illustrà amb interessants projec-
cions, sota el tema Mont Sant Bernat.

Bíblíografia

MARCEL CHEVALIER. —E1 Paisatge de Catalunj'a.— Pròleg per Pau
Vila. —Un vol. en 12.u, 197 pp. i XXV làins. fora text. —Editorial
Barcino.—Barcelona, 1928.

Molt bé diu en Pau Vila en el seu pròleg, que aquesta obra en-
riqueix les bibliografies geogràfiques. Prou falta hi fa certament
a la catalana, una obra de caràcter geogràfic; matèria tan trans-
cendental, de la qual estem tan mancats,

La nostra gent sembla que senti horror a la Geografía; i això
veritablement contrasta amb l'extraordinària afició a 1'excursio-
nísme, la qual sembla que ha de portar aparellada una predispo-
sició o interès a conèixer o a perfeccionar els estudis relatius a la
Geografia; però, dissortadament, passa al revés.

L'obra d'En Chevalier és una visió metòdica de Catalunya, dels
diferents aspectes que ofereixen els diversos tipus de paisatge que
arreu de Catalunya es troben escampats, amb llurs formes i topo-
grafía, característiques geològiques, intensitat i varietats de vege-
tació, etc.; fa veure com en la nostra terra, país de dimensions
reduïdes, es poden estudiar gairebé tots els tipus de paisatge, que
en unitats geogràfiques majors es poden destriar.

Comença el senyor Chevalier desglossant el que s'entén per
estudi científic del paisatge í el que el paisatge natural és; posa de
relleu els elements primordials que el componen. forma í color. El
paisatge humà í l'evolució que sofreix, ocupa també una part, en
la qual explica com les activitats humanes han produït determina-
des transformacions a certs paisatges naturals.

El cos principal de l'obra, estableix un anàlisi comparatiu de
les característiques que ofereix a la vista un paisatge muntanyenc
del Píreneu, de serres secundàries i terciàries i de muntanyes her-
cinianes, amb llurs diverses manifestacions; el paisatge de les pla-
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nes; el paisatge marítim de costa alta i platja, de deltes i de dunes;
el paisatge volcànic; el paisatge fluvial i el lacustre. Sovint fixa
l'aspecte humà que se'n deriva.

L'obra del senyor Chevalíer és molt interessant; però l'estima-
ríem molt més feta per un de «casa». És recomanable especial-
ment als excursionistes, per a despertar més en ells la virtut de
l'observació de la naturalesa, com a complement necessari de l'ob-
jectiu principal de l'excursionisme: esplai í desenrotllament físic.

NARCÍS RUCABADO
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