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Butlleti
Excursionista de Catalunya

Excursió a l'Agulla del Gegant

EsT'u del 1926, després de fer l'ascensió als Bans, al Rateau
i al Neige Cordier, de què ja parlà el company Guílera,
entusiasmats pels èxits obtinguts í desitjant acabar el viatge

als Alps amb un plat fort, amb una cosa que fos sonada, ens en
anàrem del Delfinat a Chamonix, amb el pla d'intentar l'ascensió
a l'Agulla del Gegant.

Després d'una jornada de més de 14 hores, en què havíem fet
el pic de Neige Cordier, arribàrem nevant a l'hotel de Lauteret.
Aquest hotel, construït de fusta, estava aleshores ple de gent de
tots els països, í ens veiérem obligats a acceptar, i encara cona a
gran favor, un lloc en l'anexe.

Com que els turistes que van a passar alguns dies a aquelles
altures (uns 2.100 metres sobre la niar), és que fugen de la calor

de la plana, per tal de fer-los més agradable l'estada a l'hotel
i de fer-los comprendre que aquell és un lloc fresc, no encenien
l'estufa, i en aquell menjador hom s'hi trobava com en una nevera.

Els senyors menjaven amb l'abric posat, les senyores amb
de pells, í nosaltres tinguérem de recórrer a tota la indumentària
alpinista.

L'endemà ens enquibírem com poguérem en l'autocar que fa el
servei de Briançon a Chamonix.
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Des del Lauteret pujàrem per una carretera estretíssíma, per
fortes ziga-zagues, al coll de Galibier, a 2.600 m. d'altitud. A la
part alta hi ha un llarg túnel, a fi que la neu no privi el pas. Per
l'altre cantó, baixàrem entre congestes i glevats, per una carre-
tera encara més estreta que la de la pujada. Vàries vegades vaig
preguntar-me sí no era més perillós anar amb aquell auto, que to-
t e s les muntanyes que havíem passat.

Sempre baixant, passàrem pel poblet de Valloíse, bon lloc d'es-
ports d'hivern, i poca estona després se'ns aparegué, a una gran
fondària, el poble de St. Jean de Maurrienne, on ens esperava
el dinar.

A la tarda, seguírem primerament un tros en avall, la vall de
Isere í, després, pujàrem per un engorjat molt interessant cap a Me-
gève. D'allí baixàrem a Combloux, í d'aquest punt poguérem fruir,
amb un dia esplèndid, de la visió de tot el massís del Mont -Blanc;
finalment, a quarts de set del vespre arribàrem a Chamonix.

Després dels corresponents passos amunt i avall, per a trobar
hotel, després de recórrer debades a les amistats del company Gui-

]era, tinguérem d'acceptar la solució que ja havíem emprat altres
anys d'anar a l'hotel Bristol on ens coneíxíen d'anys anteriors, i,
com altres vegades, fer-nos parar llits al saló.

Quan ja tinguérem hotel, començà la segona feina, més difícil
que la primera: la de buscar guía. Començàrem per preguntar pels
guíes que ja coneixíem dels anys anteriors; tots estaven engagés.
Després recorrérem al bureau de guies; no n'hi havia cap de va-
cant. Férem telefonar al bureau d'Argentíère, altra negativa. Com
que allí, a Chamonix, els dies anteriors havia fet sempre mal temps,
en venir el temps bo, tots els excursionistes s'havien llençat a la
muntanya, i no hi havia prou guies per a qui en volia. Nosaltres
que havíem arribat tard, no trobàrem un guia per remei.

Portats pel desig de no entornar-nos-en de buit i no deixar-nos
perdre aquell temps tan esplèndid, l'endemà resolguerem anar

-nos-en a dormir a Montanvers, on probablement trobaríem algun
guia, i, en tot cas, intentaríem sense guia la travessia del coll del

Gegant i anar a dormir al refugi Tormo.
Havent dinat, després de fer els corresponents preparatius, pu-

jàrem amb el cremallera, a Montanvers. L'hotel estava completa-
ment ple, í en l'anexe trobàrem lloc amb dificultats, però de guia

no en trobàrem cap.
Per acabar de passar la tarda, anàrem a fer un passeig per la

Mer de Glace fins al capdamunt, lloc on queda formada per la
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unió de les geleres de Tacul, Leschaux i Talèfre, passeig que apro-
fitàrem per a fer algunes fotografíes i cap al tard retornàrem a
Montanvers.

El temps, que fins aleshores s'havia mantingut bo, canvià de
cop, el cel es tapà d'espesses boires, i, poc després, es posà a nevar.

L'endemà, el cel seguia emboirat i amenaçador, per la qual cosa
]'amic Guilera donà per acabada l'excursió, i se'n tornà cap a Bar-
celona. L'Estasen, en Vila i jo resolguérem anar gelera amunt cap
al refugi del Requin, decidits a repetir el que aquel] any ens havia
donat tan bons resultats, o sigui, durant el mal temps, anar al re-
fugí i aprofitar el dia que fes bo per a fer el cim.

En sortir de Montanvers, se segueix un camí que va remuntant,
per la roca, la vorera esquerra de la gelera de la Mer de Glace,
i passa pel peu de les altíssimes parets del Charmoz. Aquest camí,
que és molt concorregut, sería de molt difícil pas si en alguns llocs
no haguessin tallat esglaons í no haguessin posat cables i bar-
res de ferro per a agafar-s'hi. Un tros més amunt, en un lloc en qué
la gelera esdevé més planera, de la roca es passa al gel, i cal de-
cantar-se cap a l'esquerra fins arribar al lloc on havíem anat el día
anterior, es a dir, on la gelera s'eixampla í es desvia en angle recte.

Aquest lloc és de fàcil passar; les esquerdes són relativament
poques i estretes; constitueixen la major dificultat, uns vertaders
rius que es formen de la fosa del gel i que corren per sobre d'ell,
alguns adquireixen tal amplada que fa de ben mal saltar. Per altra
part, no convida ficar-se de peus a un riu que té el llit de gel.

Després de passar per sota del Charmoz, es passa per sota del
Crepon, les parets del qual tenen, en aquest lloc, prop de 2.000 me-
tres d'alçària.

Era tal el nombre d'excursionistes que havien passat cap al re-
fugi del Requin, que havien deixat un rastre en la neu, tan ben mar-
cat, que era impossible de perdre's. Sort tinguérem d'això, perquè
l'espessa boira ens privava de veure el refugi, el qual solament
podíem trobar no apartant-nos del camí fressat.

Amb la boira, la neu fonia molt, era sumament tova i relliscosa;
això feia fatigosa la pujada i ens deixà els peus amarats.

Constantment es remunta la gelera per la dreta, i es voregen
pel cantó de mígjorn les parets del massís de les Agulles de Cha-
monix. En alguns llocs es deixa el fons de la gelera i es puja una
mica per les geleres que baixen de les agulles, i, finalment, ja prop
del refugi es passa de la gelera a la roca, i, per una espècie de

drecera, fent una veritable escalada, s'arriba al refugi.
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Aquest refugi, inaugurat l'any anterior, és un dels millors que
he vist. Les parets són de pedra; la coberta, de zenc; està recobert
interiorment de fusta. Té planta baixa i un pis. En el pis, dividit en
dos compartiments, hi ha matalassos per a dormir; en la planta
baixa, hi ha cuina, menjador i quarto per als guies. A l'estiu, és
guardat, í encara que ens digueren que no hi trobaríem res, el cert
és, que hi dinàrem esplèndidament. Està emplaçat en un petit turó,
sota l'Agulla del Requin, en un lloc des del qual es disfruta d'una
vista esplèndida. Nosaltres, però, no veiérem més que núvols i
boira. Poca estona després d'ésser-hi, començà de ploure, í seguí
plovent tota la tarda i la nit.

Darrera nostre anaren arribant vàries colles d'excursionis-
tes tots contrariats per le mauvais temps, la pesadilla dels Alps.
Els de les últimes colles; a més de contrariats, arribaren mullats
de cap a peus, a causa de les dues o tres hores que havien aguan-
tat el xàfec.

La major part d'ells tenien el propòsit de fer l'Agulla del Re-
quin. També arribaren uns italians que ja havíem trobat a Montan-
vers, els quals retornàven a Itàlia després d'haver fet la travessia
del Crepon al revés, o sigui, en sentit contrari del que es fa ordinà-
riament, i, a més a més, sense guia. Nosaltres ens quedàrem admi-
rant-los com a fenòmens de l'alpinisme.

Els hi preguntàrem per l'Agulla del Gegant, i ens digueren que
ja l'havien feta, í que no era gens difícil; és clar que no en férem
gaire cas perquè tot és relatiu. Hi ha qui s'estimba en el Montseny,
i qui puja al Cervín, després d'un ball, amb trajo d'etiqueta, sola-
ment per una juguesca.

També hi havia una senyoreta que havia pujat al pic de Neíge
Cordíer en ple hivern, i portava el pla de pujar l'Agulla del Requin
l'endemà.

Nosaltres, que en sortir de Montanvers, portàvem el pla d'anar
a dinar al Requin í dormir al Tormo, per causa del temps tingué-
rem de quedar-nos a dormir al Requin; per altra part, fou una
sort, perquè el Tormo cau molt més lluny del que ens havien dit,
í segurament, si haguéssim anat amunt ens hauríem quedat a dor-

mir a la belle etoile, damunt del gel, cosa gens agradable í força
períllosa.

L'endemà seguia plovent; per això la major part d'excursíonís-
tes se n'entornaren cap a Chamonix. Nosaltres preferírem esperar,

i, com que a niíg matí parà de ploure í començà a aclarír-se, resol-
guérem anar, junt amb la colla dels italians, cap al refugí Tormo.
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A mida que els núvols s'anaven esquinsant, anaren apareguent,
la una darrera l'altra, les gegantines agulles que tanquen aquell
esplèndid cercle, amb tota la seva magníficéncia. D'entre elles, ens
atreien, principalment, l'Agulla Verda í l'Agulla del Gegant, que
s'aixecava ardida a sobre nostre mateix, tot desafiant-nos desca-
radament, i mostrant-nos les seves llises parets verticals d'esfe-
reïdora alçària.

Pel cantó Nord, s'aixecaven, tocant al refugi, les parets de pe-
dra del massís de les agulles, d'entre les quals sobresortia, per
aquell cantó, damunt mateix dels nostres caps, la punxaguda agulla
de Requin.

Completava el quadro d'aquella magnífica visió, la caiguda de
séracs del Gegant, una de les més interessants dels Alps, que s'es-
tenía als nostres peus, tot presentant les formes més capricioses
que puguin imaginar-se.

En sortir del refugi, es va, planejant, per un pas no gens fàcil,
fins a trobar la gelera. Aleshores, cal pujar i baixar séracs, saltar
crevasses i anar voltant per aquell laberinte d'obstacles, anant
guanyant alçària, fins a arribar a la part superior. Aquest pas de
séracs ha de resultar molt difícil quan no es troba camí obert que
indiqui per on es té de passar, ja que en aquest cas es deuen fer
molts passos inútils.

Després, la gelera esdevé cada vegada més planera í forma
grans extensions quasi planes, gairebé sense esquerdes que resulten
molt monòtones. Per acabar-ho d'arreglar se'ns posà la boira,
í anàrem avançant sense veure més que la blancor per tot arreu. Al
cap de més de dues hores de caminar sense veure res, notàrem,
més per les carnes que pels ulls, que la pujada es feia més forta.
De sobte, s'aclarí una mica, i veiérem el roc que s'alça en mig de
la gelera, anomenat la Vierge, í algunes crevasses cap al cantó del
coll del Gegant, on ens dirigíem.

Poca estona després, per una clariana de la boira, se'ns apare-
gué amb tota la seva magnificència l'Agulla del Gegant, però vista
pel cantó oposat al qual l'havíem vista fins aleshores. Per la direc-
ció amb qué se'ns aparegué comprenguérem que ja érem a prop
de] coll. Al poc rato començà a destriar-se la boira, i ens apare-
gué, com per una visió fantàstica, el Mont-Blanc; després, el Mont
Maudit i el Mont-Blanc de Tacul, i, finalment, pel cantó oposat al
coll del Gegant, veiérem, a una fondària esgarrifosa, el poble de

Courmayeur, i, al lluny, els nevosos cims dels Alps italians. Aquell
coll, situat a 3.360 metres d'altitud, està format per una depressió
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de 1'encinglerada carena Sud del massís del Mont-Blanc. Pel cantó
italià la gelera forma cornisa í cau sumament dret.

Seguírem, planejant, per un contrafort que avança cap a Itàlia.
Al seu extrem albiràrem una petita barraca, i, en ésser allí, veiérem,
uns 40 metres sota nostre, el refugi Tormo.

Aquest és construït de fusta, capaç per a unes 80 ó 100 perso-
nes. En la planta baixa hi ha el menjad-)r i la cuina, i, en els dos
pisos superiors, els dormítorís. Está emplançat en el vessant italià
del massís, a 3.320 metres d'altitud, en un lloc esplèndid, des del
qual es disfruta d'un extens panorama sobre els Alps italians i so-
bre el massís del Mont-Blanc.

Després de fer les corresponents fotografíes, com que el fred
era molt viu, cuitàrem a entrar dintre el refugi a escalfar-nos. Allò
semblava el mercat de Calaf! Hi havia 20 ó 25 excursionistes, però
feien tant de soroll que semblava que n'hi hagués 200: tothom enra-
onava a la vegada í amb grans crits, tots es movien, gesticulaven i
canviaven de lloc, de tal manera, que amb les cinc hores que ha-
víem caminat des del refugi del Requin, semblava que havíem passat
d'un neón a l'altre. En el Requin, tothom es bellugava fent el
menys soroll possible, amb compte de no molestar al veí; en el To-
ríno tot el contrari: ningú es preocupava de qui tenia al costat.

El sopar fou molt abundant i bastant ben servit, sobretot si es
té en compte el lloc en qué ens trobàvem i les dificultats amb què
s'han de proveir.

Després de nosaltres, encara arribaren vàries colles d'excursio-
nistes, gairebé tots ells acompanyats de guies, que havien pujat de
Courmayeur per a fer l'Agulla del Gegant. Nosaltres, que tampoc
allí poguérem trobar cap guia, resolguérem anar al darrera de qual-
sevol colla que anessin amb guia, i enfilar-nos fins allá on la pru-
dència ens aconsellés.

L'endemà al matí, el camí de l'Agulla del Gegant, era una proces-
só feta. En sortir del refugi, calgué tornar a pujar el coll del Gegant,
í d'allí, vorejant les roques de la carena í remuntant la gelera,
arribàrem amb cosa d'unes dues hores, al peu del massís de
l'Agulla.

El primer tros de la pujada, per entre pendents de glaç i roques,
no tenía altra dificultat que pujar amb atenció i evitar l'enormitat
de pedres que feien caure les colles de més amunt. A mida que es
va pujant el pendent esdevé més dret; í resultava més difícil per la
neu que havia caigut el dia abans. Les pedres, petites í bellugadis-
ses, rellíscaven avall per sobre la neu, per mica que se les toqués
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amb el corresponent improperi d'exclamacions í maledíccíons de
les colles que ens seguien.

Per fí, al cap de més d'una hora de pujada, arribàrem al peu de
les parets. Aquestes són gairebé vertícals, í fàcilment es comprèn
que aquesta muntanya hagi fet fracassar a tots els excursionistes
que l'havien intentada de bona fe, i que hagi estat una de les mun-
tanyes dels Alps que han trigat més a ésser escalades.

De l'Agulla del Gegant, anomenada Dent del Gegant pel cantó
d'Itàlia, segons la terminología de cada país, antigament se n'ha-
via dit Mont Malet. Ha quedat aquest nom, reduït actualment a un
cim de 3.998 m. que hi ha a l'altra banda del coll que la separa de
la carena.

Aquest cim havia estat intentat per la major part d'alpinistes
célebres, però tots anaven a fracassar davant d'aquella terrible
paret llisa.

En 1877, una coalició d'enemics declarats de la muntanya, va-
ren ajuntar-se disposats a reunir tots els mitjans artificials per a
arribar-hi; hi anarem amb canons llença-caps, semblants als que
s'utilitzen a la marina, per tal de passar una corda pel cim, í po-
der-s'hi enfilar. Quan ja semblava que anaven a aconseguir llur
propòsit, unes ratxes de vent els desviaren tots els caps, í hague-
ren d'entornar-se'n, amb les ganes, a Courmayeur.

Les temptatives següents quedaren sense registrar, fins a la feta
en 1880 pel vencedor de les altres agulles, el famós Mummery, amb
Alexandre Burgener els quals arribaren a la conclusió que l'ascen-
sió era impossible amb mitjans humans.

Els germans Sella, llur cosí Gaudenzio, amb el guia Maguignaz,
el seu fill í nebot, s'installaren, pel 18 de juliol del 1882, a la ca-
bana del coll, í començaren el veritable treball, entallant la roca,
plantant crampons i posant cordes. El treball, vàries vegades in-

terromput pel mal temps, fou acabat el 29 del mateix mes. En
aquesta data, a la una de la tarda, pogueren arribar a la mes pe-
tita de les dents terminals. Aquest èxit fou celebrat, a Itàlia, com
una victòria nacional.

Al mes següent, l'alpinista anglès M. W. Graham, amb guíes de

Chamoníx, arribava fins a la punta superior. Per fi, el cim fou com-

pletament vençut.
En el primer tros de l'escalada ja hi ha una corda posada, però

els qui anaven davant nostre ens digueren que no s'hi podia tenir
confiança, i que aquell tros era preferible passar-lo per un altre

costat. Seguírem els seus passos, passant per uns molt drets pen-
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dents de neu que acabaven en fondíssíms precipícis, però que es
trobaven en tal estat de duresa, que amb els crampons i fent els
els passos ben fondos, podíem atrevir-nos a passar-hi sense perill.

Arribàrem al peu de la roca final, en el coll que uneix l'Agulla
del Gegant a la carena. Allí deixàrem les motxtlles i piolets, i es-
morzàrem. El panorama d'aquest lloc, en un dia esplèndid com el
que la sort ens havia donat, era magnífic. Es velen tots els Alps ita-
lians coronats pel Gran Paradiso, els Alps del Delfinat, dels quals
veníem, i podíem distingir amb tota claredat la Meige, el Ratean
i els Ecrins, i, finalment, el massís del Mont-Blanc amb totes les
agulles i cims.

Aixecant el cap, com qui contempla una xemeneia, des del seu
peu contemplaven, amb gran desconfiança, aquella roca gegantina
que havíem tingut l'atreviment de volguer escalar. Bé prou sabíem
que s'hi pujava, que hi havia cordes, que era una muntanya tru-
cada, com les erevasses d'en Tartarí, però, a pesar de tot, feia més
por que goig.

Havent esmorzat, potser més per amor propi que per altra cosa,
començàrem la vertadera escalada.

En sortir del petit planell cobert de neu, on havíem esmorzat i
deíxat els piolets i nlotxilles, tal com feren les altres colles que
ens precedien, les quals s'entretenien fent gímnàsia per la part
on es puja, ens calgué baixar una mica í seguir una petita esquer-
da que anava donant la volta, ens portà al terrible precipíci sobre
la caiguda de séracs del Gegant, al peu del refugi del Requin, el
qual no poguérem distingir degut a la gran fondària. Al final
trobàrem una corda, la qual ens ajudà a enfilar-nos per un lloc
tan desamparat que, si per desgràcia aquella es trenqués, seria
impossible d'agafar-se en lloc.

Al cap d'amunt d'aquella corda seguia un troç sense cordes, el
qual calia escalar amb totes les regles de l'art. Trobàrem alguns
passos bastant difícils els quals poguérem passar ajudant -nos l'un
a l'altre amb l'auxili de la corda que portàvem, í, finalment, arri-
bàrem a una petita plataforma, de cosa d'un metre d'ample per dos
de llarg, des d'on l'escalada seria completament impossible si no

hi haguessin posat un seguit de cordes que van des d'allí al cim.

La muntanya presenta una paret llisa, sense relleixos, gairebé
vertical i d'una alçària de 70 a 80 metres. Allí, talment com penjats
en aquella corda, veiérem totes les colles d'excursíonístes que ens

havien precedit. Estaven tots de cara a la paret, i la majoría atu-
rats perquè l'excursionista menys forçut obligava a anar al seu
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pas a tots els que el seguien. Nosaltres també ens decidírem a aga-
far-nos-hi i anar-nos enfilant, però la corda estava brunyida pel
gel i amb l'intens fred que feia teníem les mans balbes i la corda
ens relliscava. Per finès que estava en oposició amb la polítesa, tin-
guérem d'adoptar el recurs que empraven els altres excursionistes
i que consistia en escupir-se les mans per tal d'humitejar-les i acon-
seguir que no rellisquessin.

Així pujàrem cosa d'uns 20 metres, amb molt de temps i moltes
díficultats. Jo vaig comprendre que no estava suficientment entre-
nat de braços per a arribar al cim, i que si més amunt me trobava
cansat me veuria amb dificultats per a baixar i privaria als meus
companys de fer l'ascensió. Vaig decidir deslligar-me d'ells i, amb
gran precaució, baixar corda avall fins a la petita plataforma de
la qual he parlat abans.

L'Estasen i en Vila, seguiren pujant i jo vaig quedar-me espe-
rant-los, sense poder ni tan solament anar baixant perquè no era
prudent desfer, tot sol i sense lligar-se, aquell pas d'escalada que
hi havia per a arribar al lloc on teníem les motxilles; i e] pítjor és
que allí, encara que estava de cara a] sol, me pelava de fred, i sen-
se altre entreteniment que el d'observar aquell enfilall d'excursio-
nistes, i, més d'una vegada vigilant que, si se n'estimbava algun,
no em caigués al cap.

Al davant de 1'Estasen i en Vila, hi havia un alemany o austríac
que anava anib la seva muller, tots dos ja vells; ell acabà les
forces a mitja pujada i fou un voler de Déu que no rodolessin tots
dos de dalt a baix.

Jo portava al cap una barretina vermella i per a què m'abri-
gués força la portava ficada com si fos un mitjó í mirava per uns
forats fets a l'indret dels ulls i posades les ulleres fumades. Mentre
estava amb aquesta mena d'indumentària de Fantomas arribà la

colla d'italians que la vetlla anterior féu tanta gatzara en el refugi,

els quals, estranyats de la meva poc airosa situació, me pregunta-
ren què hi feia allí parat. Jo, com vaig poguer, mig en francès, mig
en el meu italià, els vaig justificar el meu paper ridícol d'haver-me

quedat; això sense aixecar-me per a res la barretina, deixant-los
així amb les ganes de saber qui era el monsieur amb qui parlaven.

S'enfilaren corda amunt anib gran fúria, però no trigaren gaire

en quedar aturats com la major part dels que feien l'ascensió.

Des del meu observatori feia la impressió de que ningú

avancés. Als meus companys sempre els veia al mateix lloc i ja
creia que s'hi havien adormit, quan vaig observar que baixaven
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sense haver arribat al cim, mentre les altres caravanes seguíeu allí
estacionades. En la baixada els calgué creuar-se amb les carava-
nes que pujaven o, millor dit, que pensaven pujar, i, per fi, arriba-
ren a la meva plataforma í m'explicaren que s'havien vist obligats
a deixar-ho córrer perquè els havien 'mancat les forces, o sigui, el
que jo ja havia previst per a mi.

Havien arribat a menys de 30 metres del cim i pot dir-se que
havien passat el més difícil; fou una vertadera llàstima haver tin-
gut de renunciar a una ascensió tan interessant solament per man-
ca de forces.

Crec que l'ascensió es faria molt més fàcilment si es tingués la
precaució de portar espardenyes o, millor encara, espardenyes del
Tirol amb sola de roba, alguna cosa a les mans o uns guants que
abríguessín força í estiguessin humitejats d'alguna substància que
no els deixés relliscar i potser també un tros de corda lligada a la
cintura la qual, lligant -la a la corda fixada a la muntanya, perme-
tés restar aturat sense fer cap esforç.

Des de que els meus companys s'havien separat de mi, fins que
tornaren a trobar-me, havien transcorregut més de tres hores. Tres
hores que m'havien tingut captiu en aquell balcó sense barana,
posat per a contemplar aquell precipici de més de 2.000 metres de
fondària.

A falta d'altra cosa, vaig entretenir -me fent fotografíes, les quals
no sortíren bé perquè amb el fred es glaçà l'oli de l'obturador í, en
disparar, no s'acabava d'obrir, per la qual cosa les fotografíes que-
daren sumament mancades de llum amb tot i que allí no podia
resistir-se sense ulleres.

Després de lligar-me a la corda dels meus companys, empren-
guérem la davallada, despenjant-nos de roca en roca, sobre aquell
cingle esfereïdor, bo i prenent totes les precaucions per tal d'evitar
la més petita relliscada, que hauria estat fatal. Bona estona des-
prés arribàrem a l'últim tros de corda i, finalment, repassant la
fisura horitzontal, retornàrem al planell on teníem els piolets i les
motxílles.

D'allí en avall, la baixada ja esdevé menys dreta, però sense
que pugui dir -se desproveïda de perills, ja que els pendents de neu
que ens calia passar eren dretíssims i com que la pluja del día an-
terior allà dalt s'havia convertit en neu, restà aquesta damunt la
neu vella í els crampons tot just s'aguantaven.

Seguírem baixant amb totes les precaucions, recordant que la
major part dels accidents de muntanya succeeixen en la davallada,
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perquè és quan ja no es persegueix més fí que retornar a casa i
quan s'està més cansat. Per fi, al cap de cosa d'una hora, arribà-
rem ja als plans de neu del coll del Gegant.

Allí trobàrem rastres de skis d'algun excursionista que havia
anat a aprofitar-se d'aquelles llargues i bones pistes per al mes
d'agost.

Tallàrem oblíquament per tal de fer drecera, i, apretant el pas,
tant com permetien les nostres cames, desférem el camí del dia an-
terior. Amb aquell día tan esplèndid poguérem veure el que la boira
no ens havia privat a la pujada, per més que el nostre desig de
poder arríbar aquell mateix día a Montanvers no ens permetia
d'entretenir-nos a contemplar el panorama.

Donàrem un últim adéu a la terrible Agulla, en la qual encara
estaven penjats per les parets la major part dels excursionistes els
quals no se si, trobant -se embrancats per aquells mals llocs a les
cinc de la tarda, pogueren tots ells arribar el mateix dia al refugi
Tormo (no a altre lloc). Nosaltres, enyorant uns skis que ens
permetessin córrer més, caminàrem gelera avall tan de pressa com
poguérem.

Repassàrem el laberinte de séracs, anàrem al refugi del Requin
a prendre una cervesa i arribàrem, ja ben negra nit, a l'hotel de
Montanvers.

Com dos dies abans, tampoc hi havia cap chambre disponible.
Ja tips de muntanyes, decidírem acabar d'una vegada, i, com que en
aquella hora no hi havia cremallera, emprenguérem, a peu i a les
fosques, el camí de Chamonix.

Que pesat resulta, en aquestes condicions, fer un camí que en
qualsevol hora de] dia pot fer-se en ferrocarril) D'altra banda, el

camí passa constantment per dintre un espès bosc d'avets i, amb
una nit sense lluna, es fa tan fosc que no se sap on es posen els
peus i hom s'entrebanca per tot arreu.

Per fí, resolguérem deixar el camí í seguir per la via del crema-
llera perquè el reflexe dels carrils ens guiava millor, i així baixà-
rem fins a Chamonix en poc més de dues hores, les quals ens
semblaren dos segles; arribàrem prop de les onze de la nit, hora
en què a la fonda ja no tenien sopar.

L'endemà l'Estasen se'n vingué directe a Barcelona, mentre en
Vila i jo prenguérem l'autocar cap a Evían-les-Bains i d'allí en va-

poret cap a Ginebra d'on també retornàrem a Barcelona.
JOSEP PUNTAS
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Memòria

del Secretari de la Secció d'Esports de Muntanya, llegida
en l'Acte del Repartiment de Premis de la 18a temporada

de Concursos de skis, organitzats pel CENTRE

E
N donar per finida la temporada de neu, amb les presses pro-
duïdes per la celebració del programa total de curses de
skís, i abans de repartir els prernís guanyats pels corredors

en aquestes competicions, cal fer una mica d'història de les diver-
ses circumstàncies especials que acompanyaren els espectacles or-
ganitzats per aquesta Junta, en continuar aquests concursos de
skís, començats oficialment fa 18 anys pels nostres antecessors.

La práctica d'anys anteriors facilita cada vegada més, la bona
realització de les jornades clàssiques en la temporada hívernenca.
El nostre Xalet de La Molina millora sempre les condicions de
confort, per a facilitar l'augment dels aficionats a les coses de la
neu. Ja no és llunyà el dia que resultarà petit. Moltes festes d'aquest
hivern ho hem experirnentat tots. No será una sorpresa el dia que
s'anunciïn eíxamplís o construccions noves. També velem amb sa-
tisfacció l'activitat amb què continuen els treballs de l'electrifícacíó
del carril, que tanta falta ens fa per a arribar més nets i més ràpi-
dament al lloc de la neu.

Els diversos clubs de Catalunya que practiquen els esports de
neu, es reuniren de bon acord, i fixaren, sense tenir en compte
l'ajut del temps, les curses que cada entitat projectava per a L'hi-
vern. El programa total comprenia, molt ben distribuïdes, curses
diverses per a tots els diumenges í altres festes dels mesos de ge-
ner, febrer i març. Un vertader programa màxim, que, si no s'ha
realitzat exactament en totes les seves parts no ha estat per manca
d'entusiasme de part dels organitzadors i concurrents.

La relació del nostre CENTRE amb entitats de fora ha estat en-
guany ben interessant. Oficialment, hem organitzat el concurs
internacional de salts de trampolí a les nostres pistes, per a dispu-
tar la copa del Rei, encara no atribuïda; una nodrida representació
ha assistit a les Olimpíades de Sant Morítz; i dos companys, els
primers classificats al campionat de fons de Catalunya, prengueren
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part, a Madrid, en el campionat d'Espanya de fons. El senyor Guí-
lera obtingué la 4. a classificació, corrent per un circuit desconegut,
en competència amb els corredors madrilenys, plenament acostu-
mats al terreny.

Fora dels concursos, i per les clàssiques sortides amb skis or-
ganitzades per les festes de Setmana Santa, de temps quelcom de-
porable, una nombrosa colla de companys assolí el cim del Perdí-
guero, de 3220 m., per primera vegada a l'hivern, entre nosaltres,
i per segona vegada entre els francesos.

La història de les nevades d'aquest hivern, pot resumir-se de la
manera següent: Per tot desembre el temps va presentar-se massa
bo; calgueren solament petites nevades que no serviren més que
per a tapar forats i sentir la necessitat de la primera capa de neu
que cobrís la superfície de les pistes de Font Canaleta. Aquesta
capa de neu va crèíxer força, abans de primers d'any, i fins a la
Candelera, trepitjàrem sempre una bona neu.

Després, caigué una nova capa la qual féu disfrutar els habí-
tuals mantenedors de les curses de senyoretes, juniors i veterans
al voltant de la Candelera, i permeté celebrar en excellents condi-
cions el Concurs Internacional de salts.

Durant el mes de febrer les neus escassejaren í en espera de
les nevades de març foren provisionalment ajornades algunes cur-
ses. Afortunadament l'hivern ha acabat amb una quantitat tan ex-
traordinària de neu, que bé pot passar com un any bo del tot.

La vigília del diumenge destinat a Campionat de Catalunya,
començà a nevar, í continuà el diumenge, dilluns í dimarts. Restà
tota la banda alta de Cerdanya en un estat ideal per a enviar -hi
aficionats a la neu. L'entusiasme pujà de cop i volta, í les fes-
tes que seguiren foren un continuat anar i venir de skíadors; els
uns es quedaven un parell de dies després del diumenge, í d'altres

hi anaven abans per a trepitjar la neu en millors condicions que

els altres. Les llistes d'inscripcions, s'omplien el dilluns, abans de

venir al CENTRE els qui pensaven anar-hi. Donava bona feina el

complaure a tots, í era precís establir les lleis que reglamenten la
utilització del Xalet en temps de massa aglomeració.

Tot el març hem disfrutat de bo de bo, í fins durant bona part

d'abril s'lian vist les pistes amb concurrents desitjosos d'aprofitar
fins a 1'últím instant la neu que s'acaba per moments.

El programa fixat per endavant, ens donava dret a utilitzar 7

festes repartides desigualment entre els tres mesos d'hivern. La

quantitat de curses projectades, s'han portat a terme. Es reparteí-
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xen ara els premis de les 11 curses celebrades, les quals consti-
tueixen una bona prova de deportívitat per part dels skiadors i se-
nyoretes que en elles prengueren part.

Havíem preparat un concurs original de «skiador complet ». i
estudiàrem curosament les regles per a l'aplicació de les bases
essencials d'aquest projecte; però no l'hem pogut dur a bona fi per
estar ja massa avançada la temporada de neu. De vosaltres depèn
que l'any vinent puguem donar en un dia semblant al d'ara, aques-
ta classificació, potser una mica treballada, de «skiador complet »,
al que hagi reexit en una sèrie de proves de salts, estil í resistèn-
cia. Es tracta d'anar sumant punts í faltes per a donar, als que
arribin a un límit acordat, aquesta nova categoría. Això no vol dir
que un altre any, el mateix skiador deixi d'ésser «complet» en des-

cuidar-se una mica en alguna de les proves necessàries. De mo-

ment, continua entre nosaltres sense utilitat pràctica, el trampolí
de Font Canaleta, per manca d'una afició decidida a aquests es-
pectacles.

Les proves d'habilitat i obstacles són les que atrauen més con-
currència, per l'amenitat de proves í per la quantitat de sort que
cap entre els corredors.

Les curses que altres entitats veïnes han fet, en les quals han
pres part els nostres corredors, han donat motiu també a lluïment
de les bones qualitats que tenen bon nombre de companys als quals
aquesta Junta m'encarrega de felícítar coralment.

El resum o balanç de l'any 1928, és el següent:

Any 1928

1 de gener. —Cursa d'habilitat.
15 »	 » Cursa de mig fons, social.
3 de febrer —Cursa per a senyoretes, mig fons.
5 »	 » Cursa de velocitat.
5 »	 » Cursa de veterans.
5 » Cursa de juniors.
5 »	 » Concurs Internacional de Salts.
4 de març. —Cursa de parelles mixtes.

11	 »	 » Cursa de fons. - Campionat de Catalunya.
19 »	 > Cursa d'obtacles. - Premis Wíntsch.
25 »	 » Cursa d'alta muntanya, per a equips.

Total 11 proves.
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La primera cursa de temporada va ésser la d'habilitat. Com el
nom índica prou clar, va consistir a passar amb netedat per una
sèrie de banderetes collocades de forma irregular, que obligaren
els skiadors a desenrotllar els seus coneixements de frenatge í vi-
ratge combinats. La neu, que no es presentava en bones condicions,
anà estovant-se a mida que era trepitjada en els mateixos
llocs, precisament als viratges de les banderetes, í donà més feina
al pas dels últims que dels primers. Aquesta circumstància va afa-
vorir els qui per sorteíg varen portar els primers números.

Prova d'habilitat- Cursa social

1 gener.

Hi prengueren part 10 corredors. Es classificaren tots, segons
l'ordre següent:

1. r Xavier Vilaró	 .	 . 5 m. 20 s.—Medalla de plata.
2. 11 Santiago Codina . 5 » 23 ».—	 »	 »	 coure.
3. r Francesc Izard .	 . 5 » 31 ».—	 »	 »	 coure.
4. t Carles Bertrand	 . 5 » 33
5. t Josep M. a Guilera. 5 » 34 »
6. e Joan Brunet.	 .	 . 5 » 38 »
7. e Josep M. » Galilea . 5 » 45 »
8. » Ricard Ribas	 .	 . 5 » 57»
9. » Lluís Bertrand .	 . 6 » 03 »

10. Agapit Vallmítjana 6 » 35 »

No es tingué en compte l'estil dels corredors, sínó tan solament
el temps emprat en travessar els obstàcles, així com la conseqüent
pèrdua en la classificació, en caure alguna de les banderetes que

indicaven el recorregut fixat.

Després, es preparà la segona cursa de la temporada, so-
cial, de mig fons per a qué servís d'entrenament.

Es velé poc afavorida. La manca de competència féu encara re-
baíxar més les sortides, al moment de donar començament a la

Cursa.

Els resultats foren:
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Cursa de mig fons, social

15 gener 1928.
7 inscripcions. — Sortits 4, arribats 3.

El resultat d'aquesta prova és:

1. r Joan Andreu. . .	 1 hora 20 m. 8 s.—Medalla de plata.
2. n Josep M .  Galilea .	 1	 »	 21 » 30 »	 »	 »	 »
3. r Carles Bertrand. .	 1	 »	 28 » 57 »	 »	 » coure.

Per les festes de la Candelera, que s'escau en dijous, pugen
a La Molina bona colla d'entusiastes; abunden principalment les
damiselles. Per això és de costum dedicar un d'aquests dies a
cursa de mig fons per a corredors femenins, i el diumenge, fent bo,
les curses de juniors, veterans í velocitat mig fons per a skíadors.

La cursa de senyoretes, molt disputada, en la qual s'aconsegui-
ren temps ben notables, donà els següents resultats:

Cursa per a senyoretes, de mig fons

3 de febrer de 1928.
15 inscripcions.—Sortides 11, arribades 9.

1. a Srta. Roser Maíer.	 .	 .	 . 31 m.	 15 s. — Copa.
2. a » Carmelita Armangué 33 »	 — » — Medalla de plata.
3. a » Pilar Armangué	 .	 . 34 »	 — » »	 » coure.
4. a » Paquita Armangué . 35 »	 25 »
5• a » María de Quadras	 . 35 »	 30 »
6. » Sra. I. de Capdevila	 .	 . 3 »	 — Un record en for-

7. a Srta. L. Gòmez Rodulfo	 . 39 »	 30 ma de petits skis

8. » » Sofia Bergnes .	 .	 . 40 »	 — » d'argent.

9. a » Antonia Ibern .	 .	 . 46 »	 — »

El senyor Delmír de Caralt oferí, per a aquesta cursa, una origi-
nal copa de cristall esmaltat, obra dels artistes senyors Crespo
i X. Nogués.

El diumenge següent, sobre el mateix recorregut, í com si fos
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una sola prova, per a estalviar feina de controlatge i classificació,
es varen córrer les 3 curses de velocitat, veterans i juniors. Es
reuní el major nombre de skiadors que prengués sortida en una
carrera. S'alíniaren 34 corredors, dels quals corresponen 23 a la
prova de velocitat, 8 a juniors í 3 a veterans.

Els resultats són:

Cursa de Velocítat, ínterclubs

Copa COMAS I COMPANYIA

5 de febrer de 1928.

1. r Josep M. Guilera C. E. de C. . . 22 m. 21 s. - Copa
2. n Just Guerrero. . C. E. Barcelonés 22 » 48 » - Medalla plata
3. r Carles Bertrand . C. E de C. . . 23 » 15 » - Medalla coure

4 t Emil Lix	 .	 . . C. E. Barcelonés 23 » 36 »
5.( J. Brunet	 .	 . . C. E. de C.	 .	 . 23 » 55 »
6. è F. Izard .	 .	 . .	 »	 .	 . 23	 » 57 »
7. z X. Vilaró	 .	 . .	 »	 .	 . 24	 » 09 »
8. è J. M. » Estasen .	 »	 .	 . 24	 » 42 »
9. è A. Guerrero . . C. E. Barcelonès 24 » 44 »

10. F. Segalà..	 . . C. E. de C.	 .	 . 24 » 50 »
11. A. Maymó .	 . . C. E. Barcelonés 25 » 59 »
12. S. Codina .	 . . C. E. de C.	 .	 . 27 » 14 »
13. R. Castelltort. . Club E. Gràcia . 27 » 40
14. F. López	 .	 . . C. E. Barcelonès 27 » 57 »
15. 1. Folch.	 .	 . . C. E. de C.	 .	 . 29 » 04 »
16. P. Vives	 .	 . .	 »	 .	 . 29	 » 46 »
17. I. Abadal	 .	 . .	 .	 . 33	 » 27 »

Cursa de Veterans
Challenge 3r. any de la Copa SANTAMARIA

5 de febrer de 1928.

1. r A. Barrie .	 31 In. 07 s. — Medalla de plata.

2. n M. Balcells .	 35 » 20 » —	 »	 »	 »
3.* LI. Balcells.	 35 »	 42 » —	 »	 » coure.

El senyor Barríe és detentor per segona vegada d'aquesta copa.
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Cursa de mig fons, per a juniors

Premi E. SCHILLING I COMPANYIA

5 de febrer de 1928.

1. r L. Marnet	 .	 .	 . 24 m. 08 s. — Un parell de skis.

2.n F. Rodon.	 .	 .	 . 26 ni. 36 s. — Medalla de plata.
3. r J. Vilaró	 .	 .	 .	 . 27 » 24 » —	 »	 »	 coure.

4. t J. Font	 .	 .	 .	 . 27 » 56 »

5. t J. Serrallach	 .	 . 28 » 32 »
6. e R. Duran.	 .	 .	 . 29 » 13 »
7. e N. López Sagredo 31	 » 04 »
8. e J. Línatí	 .	 .	 .	 . 35 » 45 »

L'interès més viu l'ha tingut la prova de salts, malgrat el limi-
tadíssim nombre de participants que velé. Corresponent-nos en-
guany cuidar de fer disputar el Challenge de S. M. Alfons XIII
gestionàrem i obtinguèrem la participació en el mateix, del saltador
noruec senyor Richter, el qual ja era el detentor d'aquesta Copa.
Sota la seva direcció es construí un nou trampolí, gens allunyat
de Font Canaleta, efectuant, la vigilia del concurs, un seguit de be-
llíssíms salts d'entrenament que foren una exhíbicíó impressionant
del seu mestratge.

El dia del concurs, 5 febrer al migdia, els voltants del trampolí
oferien un aspecte ple d'animació. La més gran gentada que mai
s'hagi aplegat a Font Canaleta, repartida en dues llargues fileres,
va aplaudir meravellada els salts del senyor Richter, que tot i sal-
tar en un trampolí tot fet de neu i en terreny que no permetía mas-
sa impuls va depassar sempre els 25 metres. Llàstima que la neu
estovada pel sol en la pista d'aterratge féu acabar en caíguda
algun dels salts que foren iniciats i mantinguts amb tota perfecció.
Els Jurats no es veieren en desacord per a declarar al senyor
Richter com a vencedor del concurs. El senyor Emíle Lix féu un
segon lloc força remarcable.

Celebraríem que el ràpid pas del saltador noruec per La Molina
hagi resultat encoratjador pels nostres skiadors.

I, passades les festes de febrer amb poca neu, es presentà la
diada de les parelles mixtes, que tant de moviment dóna sempre
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a les pistes pel lluïment d'aquest estol de skiadores gentils, esfor-
çades en portar a bon resultat l'entrenament de les jornades ante-
riors. Enguany, es varià el traçat de la carrera, que fins ara
consistía en baixar des del peu inferior del trampolí, fins al bosc de
Segremorta, o bé fins als plans superiors del Xalet, per a provar
bona part de pujada després de la baixada primera. Ara es neces-

sita un esforç major per a donar curs a tot el recorregut, portant
aquesta modificació algun mal de cap que no existia abans.

Els resultats de la gran quantitat de corredors, són:

Cursa de parelles mixtes

Copes HOTEL PRATS DE RIBES

i Premis MAGATZEMS SANTA EULÀLIA

4 de març de 1928.

1 r ^ Sra. Maria I. de Wintsch :
7 m. 51 s. Copes.

Sr. J. M. 	 Guílera.

J Srta. Carmelita Armangué Premis «Sta. Eulàlia,
2
n1 Sr. X. Vilaró . 54 " Medalla coure-1 skis

3 r Srta. Pilar Duran	 .	 •	 . 7 „ 55 » Medalla coure-1 skis
1 Josep M . 	Estasen	 .

41 Srta. Raímunda Massó
8 » 02 » —Petit skis d'argent

1 Sr. J. M. a Vilaró .	 .	 .	 .;

t
5 '

Srta. Pilar Armangué . 	 .
8 » 34 » » 

Sr. J. M. » Galilea.	 .

e
6 '

Srta. Roser Bertrand .	 .
8 » 35 » »	 »

Sr. J. M . 	 Terrats.	 .	 .	 .;

7 è Srta. Josepa Izard.	 .	 .	 1 8 42 »
Sr. F. Izard.	 .

8 è
Srta. Francesca Armangué P

9 07 » »	 »
Sr. J. Brunet	 .	 .	 .	 .	 `

9 é Srta. Roser Maíer. ;1 9 27 x	
»Sr. J. Duran	 .	 .	 t
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10
Srta. Sofia Bergnes 	 . .	 10 » 33 » »	 » »
Sr. A. Trínxet ,	 . j

Srta. Roser Gil¡.
; 10 » 43 » »

Sr. F. Domènech.

12.
Srta. Carme Vilaró.

11	 » 36 » » »
Sr. J. Font .	 .	 .	 .	 .

13.
Srta. Mercè Castelltort

11.1 45 > »
Sr. J. Miret ,	 ,

14.
Srta. Lola Bech ;

12 » 12 » » »
Sr. J. Prats .

15.
Srta. Rosa Castelltort .

14 m. 06 s —Petit skís d'argent
Sr. P. Salvia

16,
Srta. Montserrat Nualart. ( 14 »

35 » »	 » »
Sr. J. Escudé	 .	 .	 .	 , .

Srta. Dolors Castelltort
17.

Sr, R. Beusch .
15 » 32 » »

18.
Srta. Euda Soler, 	 •	 • • 16 » 12 »
Sr. X. Claplés,	 .	 .	 . .1

»	 » »

19.
Srta. Elvira Soler l

 18 » 35 » »
Sr. J. Gomis	

i

Totes les parelles són del CBNTRE, menys les classificades en
13, 15 i 17 lloc, que pertanyen al Club Excursionista de Gràcia.

Aquest mes de març ha passat per a la Secció d'Esports de

Muntanya com el mes de major aprofitament. No s'ha descan-
sat un diumenge. Totes les festes hem fet una cursa diferent.

El segon diumenge, amb un temps primaveral í neu bastant
igualada, es marcà el circuit del Campionat de Catalunya, una
mica més curt que l'any anterior, puix es trobava la neu més alta,
però les 5 voltes exigides sumaven prop de 19 quilòmetres.

Els resultats, sorprenents per la gran quantitat de corredors
retirats a mitja carrera, deixa la nostra entitat en el lloc prominent
que volem veure-la sempre. lots els classificats són del CENTRE.

Veieu:
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CI. J. M. Gallero

CURSA DE PARELLES MIXTES - 1928

UI. A. IIIlverx

CAMPIONAT DE CATALUNYA, DE FONS - 1928
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Després del diumenge del Campionat de Catalunya, venia la
festa de Sant Josep. Per a tal dia anunciàrem la cursa d'obstacles o
Gymkama, preparada d'algun temps pel consocí i entusiasta skia-
dor senyor Wintsch. La novetat d'aquest anunci í l'avinentesa de
les festes, portà la xifra d'inscripcions fins a 39. Era, tanmateix, la
carrera de tots, dels bons, dels mitjans i dels altres. Tothom podia
provar-ho. Era quasi cosa de riure.

El traçat de la cursa, dirigit pel mateix senyor Wintsch, í mar-
cat per banderetes, era ple d'obstacles.

Primer una baixada amb dos viratges, el pas d'un cavallet de
fusta, d'una luge, pujar sobre una bota amb els skis, anar enrera,
i altres motius de patir un xic i de divertir els espectadors.

A cada obstacle, diverses senyoretes controlaven el pas dels
corredors, í marcaven punts en favor i en contra, que més enda-
vant serviren per a la classificació final. Tot, reduït a temps, va fer
la brillant í difícil classificació que segueix.

L'abundància de corredors donà lloc també a acumular dificul-
tats als últims designats per la sort, en trobar el camí espatllat pel
pas i per les caigudes dels primers. Agraïm en aquests moments al
senyor Wintsch el seu entusiasme í la novetat introduïda i desitgem
veure repetida aquesta simpàtica gesta.

Cursa d'Obstacles

PREMIS WINTSCH

19 de març de 1928.

1. T Carles Bertrand

2. n Joan Brunet .

3. r Xavier Vilaró

4. t Rudolf Reusch .

5. t Emili Trinxet

6. è Joan Benavent.

7• è Josep Escudé	 .

8. e Antoni Trinxet.

9. è Wenceslao Guarr

Eduard Bertrand .

11. Enric Fleischly.	 .

•	 C. E. de C.	 .	 .	 3 m. 15s. 1 /5 - 1. r	 premi

»	 .	 .	 3	 »	 24 »	 -2.n	 »

»	 .	 .	 3	 »	 28 »	 - Medalla

•	 independent	 .	 .	 3 »	 42 »

C. E. de C.	 .	 .	 4 »	 00 »	 215

C. E. Barcelonés 4 »	 06 »

Club Pírenenc	 .	 4 »	 21 »	 2/5

•	 C. E. de C.	 .	 .	 4 »	 27 »	 3/5

o	 »	 .	 .4»	 28•

»	 .	 .	 4	 »	 35»

independent .	 .	 4 »	 36 » 2/5
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12. Pere Ibern	 .	 .	 . C. E. de C.	 .

13. Lluís Bertrand .	 . »

14. Francesc Izard.	 . C. E. Sabadell

15. Francesc Domènec C. E. de C.

16. Leo Marnet .	 .	 . C. E. de C.

17. Josep M. Estasen.

18. Josep Arch .	 .	 . Club Pirenenc

(
Jordi Rodon.

19. C. E. de C.	 .
Joan Cirera.

267

4 » 46 » 2/5

• 4 » 48 »

. 4 » 55 »

. 5 » 00 »

. 5 m. 01 s.

• 5 » 13»

5 » 30»

. 5 » 31 » 2/5 - ex-aequo

20. Joan Pujol	 .	 • .	 independent .	 . 5 » 32 »	 2/5

21. Manuel Trinxet ,	 »	 .	 . 5 » 47 »

22. Joan Serrallach .	 C. E. de C.	 .	 . 5 » 51 »

23. Joan Barata.	 • .	 C. E. Sabadell	 • 5 » 54 »

24. Joan Grau	 .	 . .	 »	 . 6 » 00 »

25. Albert Mosella. .	 »	 . 6 » 17 »

26. August Clapés . •	 C. E. de C.	 .	 . 6 » 22 »

27. Jaume Marcet . .	 »	 .	 . 6 » 26 »

28. Xavier Ribó.	 . .	 »	 .	 . 6 » 30 »

29. Esteve Cirera . .	 C. E. Sabadell	 . 6 » 55 »

30. Cèsar Perajoan .	 independent .	 . 7 » 25 »

Tancà aquest cicle de curses esplèndides, la més forta de la

temporada; la reservada als corredors de gran fons, la qual ano-

menem d'alta muntanya.
Instituïda en el recorregut de carena del Xalet al Puig d'Alp,

coll de Pal, Puigllançada i Font Canaleta, í per haver ocorregut feia
poc més de cinc setmanes el desgraciat accident de muntanya que
costà la vida al malaguanyat jove en Joan Galofrè (q. a. c. s.), prop
del coll del Pal, s'atengueren els desigs d'una gran part de socis

nostres de donar el nom de prova Joan Galofré a aquesta cursa
d'equips per alta muntanya, en record del company que havia pres
part en diverses curses a La Molina í trobà la seva fi en una part

d'aquest trajecte.
Els resultats, molt interessants, per ésser un nou record, foren

els següents:
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CURSA D'ALTA MUNTANYA PER A EQUIPS

COPES JOAN GALOFRE

25 DE MARÇ DE 1928

irs. Joan Andreu	 .	 ,

Puig d'Alp

0 h. 54'

Llançada

32,58„

Canaleta TOTAL

Arribats 1 h. 39 2 h. 53 3 h. 3058" 3 h. 0558"
Ernest Mullor .	 . Sortits	 1 h. 59 2 h. 58

Copes

2ns. Lluís Estasen	 .	 . Arribats 1 h. 52 1 h. 10' 3 h. 12 3056" 3 h. 4756" 3 b 2256"
Josep M. Guilera. Sortits	 2 h. 02 3 h. 17
Medalles de plata

Srs. Carles Bertrand	 , Arribats 1 h. 56 1 h. 25' 3 h. 41 35 , 4 h. 2100" 13 h. 5600"
Emili Trinxet	 . Sortits	 2 h. 16 3 h. 46
Medalles de coure

4ts. Josep M. 	 Abada]. Arribats 2 h. 24 1 h. 31' 4 h, 15 42' 5 h. 0200" 4 h. 3700"
Pere Vives	 .	 .	 . Sortits	 2 h. 44 4 h. 20
Medalles de coure

Les copes han estat ofertes per la Secció d'Esports de Muntanya.
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Ara, exposats els resultats de tota la campanya, devem men-
cionar l'ajut dels socis que han pres al seu càrrec el cronometratge
i control, ajudant ala feina dels elements d'aquesta junta; agraïnt
més encara, la cooperació de les entusiastes senyoretes que s'han
díscíplinat de bon grat per a facilitar la nostra tasca.

Als donants de les copes, després de comprovar els resultats de
la seva magnificència, els haurem de demanar una vegada més del
seu amor al CENTRE, un altre esforç i el poder comptar amb la col-
laboració també ben preciosa í reconeguda per als anys a venir.
La labor d'aquesta entitat ha estat i serà sempre progressiva, i ne-
cessita la collaboracíó constant de tots els seus associats. És un
deure comú el mantenir la posició espléndida assolida en tants
anys d'actuació.

Us desitjo molts anys de vida per a veure-ho.
Moltes gràcies.

ALBERT OLIVERAS I FOLCH

Qüestíons geogràfíques

EL TER I EL SEU RÈGIM

SI els rius catalans careixen d'importància per als transports
(exceptuat el baix Ebre, que tingué un període d'activitat
vers la meitat del segle passat, activitat avui gairebé total-

ment desapareguda), en canvi en tenen - i molta - dintre l'economia
del país, car ells donen vida a l'agricultura (gràcies en bona part als
canals derivats ja en temps dels musulmans) i faciliten a la indús-
tria una energia ínestroncable.

Tals són els motius que fan importantíssim l'estudi del règim

dels rius catalans i que exigeixen que hom presti atenció a llurs

característiques físiques. Heus ací una altra tasca a fer, un altre

terreny verge. I no és que faltin els mitjans de dur a terme aquest

treball. Gràcies als «aforaments» que tenen organitzats les Divi-

siones Hidráulicas del Ministeri d'Obres Públiques, hom té les da-

des suficients per tal de conèixer el règim dels rius catalans. És
clar que no sempre són dignes d'absoluta confiança les dades fací-

iitades pels observadors de cada estació, però n'hi ha, d'aquests,
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que les fan a plena consciència, i, en general, representen una ba-
se suficientment exacta per a aquesta mena de treballs. Les que
directament ens interessen són les dues divisions corresponents
a la conca de l'Ebre i del Pireneu Oriental.

Portats pels nostres treballs sobre la Plana de Vich, hem tingut
ocasió d'estudiar el règim del Ter. Volem donar al lector un breu
resum dels resultats del nostre estudi.

El Ter és un riu de país temperat que baixa d'un massís mun-
tanyós el qual no és prou elevat per a tenir grans geleres (que són
la reserva que alimenta, durant els períodes secs, el curs de l'ai-
gua). Depèn, per tant, en primer lloc, de la pluja í, en segon, de les
neus hivernals, que augmenten les seves aigües durant la prima-
vera. Demés, a festiu, tindrà una pèrdua molt considerable d'aigua
per evaporació, pèrdua ínsígnificant o inexistent a l'hivern. En
aquesta estació la única causa de pèrdua d'aigües és la filtració,
mentre que a l'estiu ve a sumar-se a aquesta causa de pèrdua,
1'anteríor.

Aquests factors predominants ens indicaran immediatament la
faisó del seu règim í la seva marxa anual.

El riu seguirà de molt a prop la marxa de les plujes en la seva
conca, i, sobretot, en la part superior de] seu curs, que és d'on rep
la gran majoria dels afluents i els més caudalosos. Com que les
plujes de la seva alta vall cauen príncípalment a finals d'hivern
(febrer), a les darreries de la primavera (maig, juny), i en els úl-
tims mesos de la tardor (novembre, desembre), durant aquests pe-
ríodes portará un màxim d'aigua. Demés, durant la primavera, la
fusió de les neus contribuirá a fer pujar les seves aigües. En can-
vi, les p oques pluges estivals i de principis de tardor (juliol a oc-
tubre), afegides a les fortes evaporacions d'aquest període, d'una
part, i, de l'altra, el mínim anual de pluges, que cau al gener, i que
coincideix amb el predominí de la neu - que no es fon encara a les
parts altes, - ens donen teòricament els dos períodes de mínima.

L'experiència ens prova que els fets passen tal com diem. El
lector trobarà en l'adjunt gràfic la prova de la íntima relació que
guarda el riu amb les precipitacions que cauen a la seva conca, i la
importància de la intervenció dels altres factors esmentats.

En 1917 - any a què es refereix el gràfic en qüestió - el riu tin,
gué tres períodes de depressió màxima: gener, març-abril, i juliol-

novembre. En el primer dels mesos esmentats les precipitacions
foren, amb l'agost, les mínimes de l'any a l'estació pluviomètrica
de Torelló (la més septentrional que existia aleshores en l'alta vall
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del Ter). En febrer, pugen considerablement (arriben a prop de
120 mm.), i amb elles coincideix una forta rivada a mig de mes.

1	 II	 IIl	 IV	 V	 VI	 VII VIII	 IX	 X	 XI	 XII

u I - = - IuuI -

iI

Règim del Ter en 1917

Caudal en m. 3 per segon a Ripoll:

Plujes mensuals en mm.: -------- a Torelló

Pel maig el riu torna a pujar en forma notable, í porta durant
alguns dies més de 50 1n 3 d'aigua; però, demés, se suma a aquesta
causa, una altra: la fusió de les neus amb la calor primaveral. Pel
juny assoleix la pluja el seu màxim (més de 180 mm.); el riu enca-
ra porta bastant d'aigua (entre 40 i 20 m a), però va baixant, car les
neus ja han desaparegut quasi totalment í l'evaporació pren una
importància creixent per instants.

Del juliol al novembre arribem al període de pobresa màxima
d'aigües del riu (aquest es manté quasi constantment a sota de
10 m 3 , í fi ns a menys de 5 m 3 en octubre i novembre). Aquesta es-
cassedat correspon exactament a la de les pluges en aquests me-

sos. Notem que en l'any 1917 l'escassedat de pluges en novembre

fou anormal, car regularment plou Inés en aquest mes que en el se-

güent, ei contra del que passà aquest any.

En canvi, en desembre, coincidint amb pluges torrencials, baixà
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una rivada extraordinària: a finals de mes el riu portà més de
90 m' per segon! Vint vegades més que durant l'octubrel

De les característiques exposades, hom pot deduir immediata-
ment que el Ter és un ríu de caràcter essencialment torrencial, que
passa per paroxismes que el fan ben perillós, mentre que, en canvi,
es troba, durant mesos sencers, quasí sec. Aquesta irregularitat
extraordinària augmentarà encara més amb el desboscament pro-
gressiu que hom nota en els vessants pirenencs. El paper regula-

dor dels boscos en el règim dels rius té extraordínària importàn-

cia, i, on llur influència no existeix, apareixen els cursos d'aigua

de caràcter de «uadi»: llits amples, secs bona part de l'any, i expo-

sats a crescudes repentínes í perilloses. Heus ací un motiu més per

a lamentar l'absurd i criminal desboscament que amb impunitat

plena hom porta a cap als Píreneus en general, í a les altes valls

del Ter en particular. Vindrà dia en qué ben sensiblement patiran

les conseqüències d'això les indústries i els conreus que compten

amb les aigües del riu per a llur alimentació.

GONÇAL DE REPARAZ (FILL)

Cròníca

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 JUNY DE 1928

ESPORTS DE NEU DE 1927-28. —E1 dia 1, tingué lloc l'acte del repar-

timent de premis als concursants que han pres part als campionats
i curses d'esports de neu d'enguany a La Molina, dels quals se'n

publica extensa Memòria en altre lloc d'aquest mateix número, i el

dia 3 es celebrà al Xalet de La Molina el dinar de comiat amb qué

cada any es dona per acabada la temporada hívernenca.

RECORDS DE PORTUGAL. —SOta aquest títol i il.lustrada amb una

bona colleccíó de projeccions, el dia 8, el senyor Francesc Blasi i

Vallespínosa donà una conferència en la qual parlà de Lisboa, dels

seus monuments d'estil manuelesc, costums i tradicions.

LA MASIA CATALANA —El día 14, el senyor Josep Danés í Torras

donà una sessió de projeccions sobre la masia catalana.
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D'UN CAMPAMENT AL PALLARS. DE CALDES A LA RENCLUSA.—SOta
aquest títol, el dia 15, el senyor Albert Oliveras i Folch donà la
darrera conferència de la sèrie, en la qual ressenyà la tercera part
d'aquest camping de la Secció d'Esports de Muntanya, efectuat
l'estiu passat.

Començà amb la descripció del campament de Riu Malo, a la
Ribera de Caldes, l'anada a les crestes de Cómolo Forno i Bicibe-
rri, l'ascensió al pic d'Avellaners (2980 m. alt.), d'on baixaren per la
formosa vall de Biciberri, al llac del mateix nom i vall del Ribagor-
çana fins a 1'Hospital de Víella, on feren nit.

Seguí després amb la relació de l'ascensió al pic de Mulle-
res (3005 m. alt.), passant després per la vall de l'Escaleta, al Coll
de Toro fins a La Renclusa.

Acabà la conferència amb una lleugera descripció de l'escalada
de la Maladeta Oriental (3312 m. alt.), Coll Maleït pic d'Aneto i
retorn per La Renclusa a Benasc.

Una extensa collecció de diapositives de l'autor, iilustrà la des-
cripció de llocs ressenyats.

DIVERSOS INDRETS DE CATALUNYA. —El día 21, el senyor Frederic
Juandó donà una sessió de projeccions en la qual presentà una
bella collecció de diapositives de Poblet, paisatges i efectes de neu
del Montseny, efectes de nit de Barcelona, Granja Vella d'Horta,
Pireneu Català, Montserrat, etc., totes elles de caràcter purament
artístic.

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA. —El dia 22 tingué lloc la reglamentà-
ria Junta general ordinària de socis, en la qual, després de feta la
renovació de càrrecs de la Junta Directiva, quedà aquesta consti-
tuïda de la següent forma: President, senyor Francesc de P. Mas-
pons i Anglasell; Vice-President, senyor Eduard Fontserè í Riba;
Secretari Primer, senyor Lluís G. Olivella i Arenas; Secretari Segon,
senyor Gonçal de Reparaz (fill); Tresorer, senyor Joan Nonell í

Febrés; Vocal Bibliotecari, senyor Josep Franch í Mestre; Vocal

Conservador del Local, senyor Fèlix Turull i Fournols; Vocal Arxi-
ver General, senyor Manuel Comella i Seguí; Vocals, senyors Sal-

vador Massuet í Amorós, Ferran Cuito i Canals, Ramón Argilés í
Bifet (President de la Secció d'Arquitectura), Josep M .  Batista
i Roca (President de la Secció de Folklore), Francesc de P. Blasi i
Vallespínosa (President de la Secció de Fotografía), Ignasi Folch
i Girona (President de la Secció d'Esports de Muntanya), Pau Vila í
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Dínarés (President de la Secció de Geografia i Geologia), Pelegrí
Casades i Gramatxes (President de la Secció d'Arqueologia i Histò-
ria) i Salvador Fuella i Bragós (President de la Secció d'En

-gínyeria).

CoMISSIó DE PuBLICAcIoNS.—President, senyor Francesc de P.
Maspons i Anglasell; Více-President, senyor Francesc de P. Blasi i
Vallespínosa; Vocals, senyors Josep Franch i Mestre, Gonçal de
Reparaz (fill) i Josep M. Guilera i Albiñana.

COMISSIÓ DE REFUGIS. —President, senyor Francesc de P. Mas-
pons i Anglasell; Vice-President, senyor Manuel Comella i Seguí;
Vocals, senyors Lluís Estasen i Pla, Enric Ribera í Llorens i Albert
Oliveras í Folch.

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE TREBALLS EXCURSIONISTES.—Presí-
dent, senyor Francesc de P. Maspons í Anglasell; Vice-President,
senyor Josep M. Batista i Roca; Vocals, senyors Josep Torent i
Sostres, Lluís Creus i Vídal i Joaquim Saltor i Madorell.

COMISSIÓ D'INFORMACIONS. — President, senyor Francesc de P. Mas-
pons i Auglasell; Více-President, senyor Ferran Cuito i Canals;
Vocals, senyors Manuel Cases i Lamolla i Antoni Homs i Ferrés.

SECCIÓ D'ARQUITECTURA. — Després de la junta general ordinària
celebrada el día 14, la Junta Directiva d'aquesta Secció quedà cons-
tituïda en la següent forma: President, senyor Ramon Argilés í Bí-
fet; Vice-Presídent, senyor Manuel M.' Mayol í Ferrer; Secretari,
senyor Joan Vives í Figuerola; Tresorer, senyor Damià Ribas i Ba-
rangé; Arxiver, senyor Jaume Casulleras; Vocals, senyors Ignasi
Iglesias, F. Xavier Turull í Ventosa í Josep M. Ros i Vila.

SECCIÓ DE FOLKLORE.— Després de la junta general ordinària,
celebrada el dia 13, la Junta Directiva d'aquesta Secció quedà cons-
tituïda en la següent forma: President, senyor Josep M .  Batista
i Roca; Více-President, senyor Joan Amades í Gelats; Secretari, se-
nyor Joan Rígall í Casajoana; Vocals, senyors Josep Fontanet i

Manen, Joan B. Batlle i Martinez.

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA.—Després de la junta general ordinària
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celebrada el dia 14, la Junta Directiva d'aquesta Secció quedà cons-
tituïda en la següent forma: President, senyor Francesc de P. Blasi
i Vallespínosa; Vice-President, senyor Jaume Biosca i Jover; Secreta-
ri, senyor Joan Guarro í Guardiola; Tresorer, Antoni Bergnes í Ser-
rallach; Arxiver, senyor Manuel Comella i Seguí; Director del Labo-
ratori, senyor Marcelí Gausachs i Gausachs; Vocals, senyors Salva-
dor Massuet i Amorós, Marcelí Soler i Biosca í Antoni Sambola i
Mestres.

El día 3, amb motiu de l'aplec de les comarques tarragonines a
La Mussara, s'organitzà una excursió a aquells indrets. De Tarra-
gona un automòbil conduí els excursionistes a Salou í ]'endemà,
passant per Reus, Maspujols, Aleixar i Vilaplana, bo i sortejant els
ràpids viratges í forts pendents de la carretera, feta una processó
de tota mena de vehicles que transportaven excursionistes, arriba-
ren a Albiol í seguidament a La Mussara on es trobava reunida
una concurrència que sobrepassava tota previsió.

El dia 7 anaren a Santa Creu d'Olorde, seguint l'itinerari des de
Les Planes a la font del Mas Guímbau i can Castellví. El retorn es
feu prr la masía de can Marc, Sant Just Desvern i Sant Pere Màrtir,
í d'allí a Vallvidrera.

El dia 10 feren una excursió a Alcover i ermita del Remeí. A
Alcover visitaren l'església en la qual és digne d'admirar el formós
retaule barroc de Faltar major, i també mereixen especial atenció
els portals d'accés al poble, l'aspecte del qual s'avé al d'un poblet
alarb curull de tradicions. De tant en tant s'albira alguna façana

d'estil renaixement. La mesquita, com en diu la gent del poble, és
una capella románica d'indiscutible mèrit arqueològic.

Alguns dels companys pujaren al Calvari - una muntanya pro-

pera a Alcover - d'on es disfruta un extens panorama sobre el
Camp de Tarragona.

D'allí anaren a l'ermita del Remei i seguidament retornaren a

Alcover on encara pogueren visitar el pont romà o dels moros

com l'anomena la gent del país.
Finalment, eis dies 28, 29 i 30 i 1 de juliol feren una excursió a

Serrabona, Vernet í Canigó. El primer dia féren nit a Perpínyà
i l'endemà en automòbil anaren per la carretera de Prades fins

a Bolaternera i d'allí per la carretera que mena a Amelie, desfilant

pel Vallespir, fins a trobar la fita indicadora del monestir de Ser-

rabona, per a arribar al qual cal pujar una forta drecera.
El monestir (598 in. alt.), és un edifici del segle xi, situat damunt

un turonet. El primer que d'ell crida l'atenció és el magnífic absis
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i després el portal d'entrada, un dels més bells tresors arqueolò-
gics del Vallespir.

En l'ïnterior es conserva un artístic chor sostingut per colum-
nes de marbre esculturades amb magnífics capitells i surmontades
per un fris de meravellosa escultura.

El claustre també está sostingut per formoses columnes de
marbre coronades per artístics capitells.

Després anaren al Vernet i d'allí a Sant Martí del Canigó, lloc
on es troba l'històric monestir, magnífica obra del segle xvi, situat
a 1.055 m. alt.

Retornats al Vernet í davant la impossibilitat d'anar a Corte-
lets, retornaren a Perpinyà, visitant primer Cornellà de Conflent,
on hi ha una església romànica del segle XII en l'interior de la qual
es guarda un magnífic retaule de marbre, obra de l'escultor berga-
dà Cascall, í Vilafranca, més interessant de per fora que en el seu
interior.

Finalment, el tercer día, seguiren la Costa Roja. De Perpinyà
es dirigiren a Elna, on pogueren admirar novament el magnífic
claustre de la Seu, i seguiren vers la platja, d'Argeles, Colliure,
Port-Vendres, Banyuls i Cerbère on donaren per acabada l'excursió.

SECCIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA. — Després de la junta general
ordinària, celebrada el día 18, la Junta Directiva d'aquesta Secció
quedà constituïda en la següent forma: President, senyor Ignasi
Folch i Girona; Ví.ce-President, senyor Josep M. Guílera í Albiñnaa;
Secretari, senyor Albert Oliveras i Folch; Tresorer, senyor Joan
Roig i Ferrer; Vocals, senyors Josep Ribas i Seba, Josep M.  Ros
i Vila, Joan Brunet i Pons, Eliodor Orfila i Castells í Josep M.  Ga-
lilea í Soler.

SECCIÓ DE GEOGRAFIA 1 GEOLOGIA. —DeSpréS de la junta general
ordinària celebrada el día 12, la Junta Directiva d'aquesta Secció
quedà constituïda en la següent forma: President, senyor Pau Vila
i Dinarès; Vice-President, Mossèn Josep R. BatalIer í Calatayud;
Tresorer, senyor Josep Audorrà i Viñes; Secretari, senyor Gonçal
de Reparaz (fill); Conservador del Museu, senyor Josep Closas i
Miralles; Vocals, senyors Enric Ribas í Vírgili i Jaume Marcet í Riba,

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA.— DeSpréS de la junta general
ordinària celebrada el dia 18, la Junta Directiva d'aquesta Secció
quedà constituïda en la següent forma: President, senyor Pelegrí
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Casades í Gramatxes; Secretari, senyor Manuel Genovart i Boixet;
Arxiver, senyor Josep Garrut i Sala; Vocals, senyors Enric Vila-
seca í Tock, Frederic Damians í Manté, Joan Bt a. Fonta í Manau
i Gabriel Roig í Font.

El día 3, organitzada per aquesta Secció, es féu una excursió
a Tarragona, per tal de visitar les últimes troballes de la necròpo-
lis dels primers segles del cristianisme, descoberta en l'emplaça-
ment de la fàbrica de tabacs, bastida en les afores de l'esmen-
tada ciutat.

En els jardins í espais lliures de la banda Nord dels edi-
ficis que formen la fàbrica, hi ha collocats, artísticament, en
nombre considerable, sepulcres, cipos funeraris, làpides honorà

-ríes, estàtues, fragments arquitectònics, àmfores, tègules, etc., les
quals donen una completa idea de l'excepcional importància de
dita estació arqueològica, superada pel descobriment de la cripta
funerària, amb tres arcóssolis (tal vegada una cella memoria) que
s'ha procurat conservar en tota la seva integritat, amb tot i les
dificultats que presenta, per les filtracions que aneguen, sovint,
lloc tan venerable.

Major interès, sí cap, és encara el descobert i guardat, amb ex-
quisit esment, en un edifici destinat a museu. En ell es guarden
magnífics sepulcres esculpits en ric marbre, uns rics mosaics els
quals serviren de cobertura a uns enterraments; ungüentaris de
vidre, lucernes, monedes, petits objectes de vori, especialment dues
nines, tendríssim record a innocents criatures, í pietosament guar-
dats, un nombre considerable de cranis descoberts en els enterra-
ments í multitud d'altres objectes.

Encara que la visita hagué de fer-se amb premura de temps,
no obstant fou suficient per a formar-se idea de la capital impor-
tància d'alló descobert, que permet segures confiances que el que

falta encara excavar - que és bastant - proporcionará sorpreses
per la troballa d'altres objectes de no menys vàlua artística i ar-

queològica, segons opinió dei docte director de les excavacions

Mossèn Joan Serra í Vilaró, el qual, amablement, oferí el seu guiat-

ge en tan interessant visita.
Grans mercès, les quals és de justícia fer extensives als elements

directius de la Companyia per l'arnor í la cura en facilitar els medis

per a descobrir í investigar la necròpolis i per la conservació í hono-

rífica collocació dels exemplars tornats a la llum.

SECCió D'ENGINYERIA.—Després de la junta general ordinària
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celebrada el dia 24 d'abril, la Junta Directiva d'aquesta Secció que-
dà constituïda en la següent forma: President Honorari, senyor
Pere Rius i Matas; President, senyor Salvador Fuella i Bragós; Vi-
ce-President, senyor Lluís Juanico i Cateura; Secretari, senyor
F. Xavier Almirall i Castells; Vice-Secretari, senyor Lluís Creus
i Vidal; Vocals, senyors Ferran Cuito i Canals, Antoni Homs i Fe-
rrés i Joan Civil í Juncosa.

SOCIS INGRESSATS DURANT EL SEGÓN TRIMESTRE DE 1928. —Pere
Vidal í Massip, Ferran Cortés i Formíguera, Ramon Duran í Albesa,
Anicet Cresa de Mirambell, Francesc de P. Gratacós i Martí, Salva-
dor Cutchet i Moreu, Antoni Jinot í Ribas, Joan Bt a. Morató i Por-
tell, Josep Borràs i Ventura, Leonard Hereter í Ferran, Ignasi Pla-
nas i Aparicio, Sebastià Fusté i Crusellas, Rodolf Rensch i Egger i
Modest Caballé i Lluís.

Noves

XALET DE LA RENCLUSA.—El dia 23 de juny fou obert al públic el
Xalet de La Renclusa, el servei del qual va a càrrec de la senyora
Vídua d'en Josep Sayó. Seguint el costum dels anys anteriors, l'es-
mentat xalet restarà obert fins a últims de setembre.

SEGÓN APLEC EXCLIRSIONÏSTA DE LES COMARQUES TARRAGONINES. -
Amb una concurrència d'excursionistes extraordinària, se celebrà
el día 3 de juny a La Mussara aquest aplec, del qual, per la seva
importància, en parlarem detalladament en el número pròxim.

DE PARIS A BARCELONA PASSANT RER HONOLULÚ.—A benefici de la
Capella del Xalet de La Molina, els dies 20 í 22 de juny, el senyor
Joan Marín donà les dues conferències del cicle organitzat per la
Junta constructura.

En la primera d'aquestes conferéncíes referents al viatge realit-
zat rescentment pel conferenciant al voltant del món, descriví les
impressions de la seva estada a Nova York, després a l'Havana,
d'uns quants dies a les illes Hawaíi í finalment el seu pas per diver-
ses ciutats del Japó, íllustrat amb una espléndida col-lecció de día-
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positives, la major part de les quals eren illuminades per artistes
japonesos, amb una perfecció poc acostumada.

Entre altres escenes, descriví unes danses populars a Honolulu,
una visita a una casa burgesa de Toquio i una recepció celebrada
exclusivament per a servir un te japonès amb gran solemnitat.

En la segona conferència començà per a tractar de les impres-
síons que rebé a la Xina i especialment la visita que pogué fer a
Canton, al cap de pocs dies de la revolta comunista; parlà després
de la seva estada a Siam, a Annam, a la illa de Ceilan, í finalment
a la India, d'on mostrà paisatges í costums oríginalíssims.

Digué que havent-se endinsat cap el peu del Mont Everest, tin-
gué la sort de presenciar un ballet que gairebé és exacte al tan cone-
gut ballet dels cavallets d'Olot, amb insignificants variants que no
desfan pas la seva identitat. Explicà les curioses incidències d'una
cacera del tigre a la qual fou invitat per un dels mahrahajas, així
com de les ablucions al Ganges i dels crematoris de cadàvers.

Tingué paràgrafs d'extraordinari interés en descriure les impres-
sions recollides a Manila, en passar per les Illes Filipines. Mostrà
fotografies i explicà detalls que donen idea de la transformació que
hi han operat els nordamericans, tals com el règim de presonsen
les quals cada dia els reclosos fan unes hores de gimnàsia en grans
patís apropiats, mentre distreu els exercicis una banda de música.

En sortir de la Índia es detingué a Egipte, d'on retornà a Bar-
celona, per a trobar-hi un nou encís, com succeeix sempre que s'hi
retorna, després d'un llarg viatge.

Bibliografía
R. CARRERAS VALLS. —La Descoberta d'Amèrica (Ferrer, Cabol i

Colorn). -25 x 18 cm. -276 pp., gravats.—Reus, 1928.

El senyor Carreras i Valls comença ara a ocupar-se d'hístòría
de la geografia amb un tema ben interessant i que, estudiat a

consciència, ainb tota cura, remenant arxius estrangers i penin-

sulars, estudiant les nombrosíssimes obres que a l'estranger s'han

escrit sobre la història dels descobriments, sembla poder donar

fruits ben interessants. Es tracta de demostrar que Joan Ca-

bot - el primer navegant que tocà el Continent Americà, car Co-

lom encara només coneixia les Antilles í solament l'havia de veure
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prop de tretze mesos després - era d'origen català. Cabot, en efec-
te, és un nom català (però també a França existeix). No semblava
doncs impossible que, sentada aquesta premissa, hom pogués arri-
bar, a còpía d'investigacions llargues i pacients, a trobar algun
document que confirmés hipòtesi tan verossímil.

Recordem que H. Harrisse ha estudiat tots els fets i gestes dels
Cabot en la seva obra magistral jean et Sébastien Cabot (París,
1882), insuperada fins ara, la qual representa anys de treball i de
recerca pacient. A aquesta cal afegir tota una sèrie d'obres, car nom-
brosos han estat els erudits que s'han ocupat d'ells, com d'Avezac
(1869), Nicholls (1869), Tarduccí (1892), 13enzley (1898), Harrisse
novament (1896), Winship (1900), Dawson (1897), etc.

El senyor Carreras i Valls, en el seu llibre índica un fet interes-
sant: en els últims capítols exposa com Sebastià Cabot, fill de Joan,
tenia entre els seus tripulants varis catalans.

El senyor Carreras í Valls hauria pogut fer un interessant fu-
llet amb els capítols que es refereixen a aquesta part de la vida de
Cabot el fill. Però el seu entusiasme l'ha portat a voler fer un vo-
lum extens í això ha perjudicat considerablement el seu treball i la
precipitació (ens diu a p. 15 que les conferències del senyor Ulloa
Ii donàren la idea de contribuir amb aquests treballs als estudis
del savi peruà; les conferències d'aquest foren a fabril de l'any
passat í en 21 de maig immediat inicíava a la «Veu de Catalunya»
la sèrie d'articles que componen la quasi totalitat del llibre), i la
precipitació, diem, amb qué l'ha fet ha estat causa d'una sèrie d'e-
quivocacions en les dades que dóna í en les afirmacions que fa, de
repeticions í d'incongruències que molt perjudiquen el seu treball.
És una pena que no l'hagi fet amb niés calma, per tal que el
tema tan interessant que tractava sortís millor defensat í desen

-rotllat. Però ja que així no ha estat, voldríem assenyalar-li alguns
d'aquests errors a fi de que pugui esmenar-los si fa una segona
edició o una traducció del seu treball.

En ell, a més de la tesi de Cabot català, el senyor Carreras í
Valls ens presenta un navegant mallorquí, ben conegut dels que
s'ocupen de la història de la geografia, ja que figura en una Lle -

genda famosa de l'Atlas Català dels Cresques (1375-1377), en la
qual s'anuncia la seva partida: Jaume Ferrer (1). De Ferrer ens diu

(1) La única referència que tenim de Ferrer és la inscripció de l'Atlas dels Cresques. Diu

aquesta: Partich luxer den Jac. Ferrer per anar al riu del Or, al Born de Sen Lorens, qui es a X
de Agost e fo en lay MCCCXL VI.
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l'autor que «ocupa el primer lloc [amb altres viatgers catalansl en
l'ordre cronològic de les grans descobertes» (p. 97), que el devem
considerar com a un dels «primers descobridors del Nou Món»
(p. 96), que «l'expansió catalana en l'Atlàntic.., en 1346 començà»
amb ell (p. 157), que fou el «primer descobridor de l'Àfrica Occi-
dental» (p. 202); diu també que «les tres primeres fites de la civilit-
zació posades a les terres de les primeres descobertes són catala-
nes: a 1'Àfríca negra per Ferrer í a les dues Amèriques per Cabot
i Colom» (p. 21); afegeix que a ell es deu «la prioritat oficial de la
descoberta de l'Àfrica Occidental» (p. 44), que s'inaugura l'època
de les grans descobertes amb la seva expedició (p. 50), que la seva
gesta és comparable a la «dels argonautes de l'antigor, verítable
epopeia que, en transcendir arreu del món, mereix com cap d'altra
ésser cantada, ja que és ella la que més enlaira el nom de Catalu-
nya com a precursora de les grans descobertes» (p. 51), etc. I en-
cara afegeix, amb la màxima seguretat, que «l'únic que nosaltres
fem constar és que en 1346, i en un document autèntic, consta el
vaixell de Jaume Ferrer navegant més avall del cap Buyetder (Bo-
xador) i que no existeix cap altre document autèntic que acrediti
que abans de la dita data s'hagués produït una altra navegació
europea que arribés al dii' indret» (p. 206). Mai el patriotisme ha
cegat ningú com en aquest cas el senyor Carreras i Valls.

Desgraciadament, res queda en peu de tot aíxò. Jaume Ferrer
fou un navegant que partí, però del qual mai més se'n tingueren
notícies, tal com, 55 anys abans, havien partit els germans Vivaldí,
genovesos, per fer el tomb a l'Àfrica, i tal com havia succeït a tants
d'altres navegants; per tant, no descobrí res, ni res d'ell hem sapi-
gut mai. Demés, ben anterior a aquesta data és l'expedició de Lan-
zarotto Malocello (després de 1310 í abans de 1339; s'ignora la da-

ta exacta, però està entre aquestes dues), que descobrí les Canà-
ries en els temps moderns i deixà el seu nom a una d'elles, expe-
dició seguida per la de Niccoloso da Recco i Angiolíno dei Corbizzi
(1341), descrita detalladament per Joan Boccacio. I encara que
Ferrer hagués tornat, anterior al seu era també el viatge d'un altre

mallorquí, Francesc des Valers, de la partida del qual ens queden

documents detallats (mentre cap no ens queda del de Ferrer) í del
que el senyor Carreras í Valls no dóna cap detall (1). Sabem que

(1) La documentació i ]'estudi de la qüestió han estat publicats en: Miquel Bonet, Ex-

pediciones de Mallorca a las islas Canarias (1342 y 1352)».—.Boletín de la Sociedad Arqueoló-
gica Lulianau, 1896, p. 286.—Elias Serra y Rafols, =El descubrimiento y los viajes medioevales
de los catalanes a las Islas Afortunadas», 1926.
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partí en abril de 1342 (quatre anys abans que Ferrer), i sí bé ens
falten detalls del seu viatge, almenys estem segurs que tornà, car
documents posteriors ens diuen que anà i tornà a Tartària i a les
Indies (per document de setembre de 1379, publicat en: Rubió i Lluch,
«Documents per la Història de la Cultura Catalana Míg-Eval», vol. I,
p. 280). Les Canàries, recent trobades (i per tant, la costa de l'À-
frica Occidental, entre el Cap Nun i el Cap Boxador), anys abans
de la tal expedició de Jaume Ferrer estaven a la moda i, natural-
ment, no podien deixar de cridar l'atenció de navegants tan ar-
dit s com els catalans; que s'havien trobat aquestes illes algun
temps abans del 1342 ho prova el mateix document concedínt la
capitania a Des Valers, que parla de les «illes novellament troba-
des envers les parts d'occident ». Per tant, l'autor incorre ací en
manifesta exageració donant tants qualificatius redundants a Jau-
me Ferrer; més coneguda ens és l'expedició de Des Valers, ante-
rior, però tampoc és el primer i sensacional descobriment de l'À-
frica Occidental, que estava fet ja feia anys, segons hem dit.

L'autor diu que la illa Brazil, que figura en l'Atlas dels Cres-
ques, deu ésser l'actual Brasil (p. 92) essent aquest «el primer indici
racional de l'existència de navegacions trasatlàntiques», donat per
l'Atlas Català (p. 89), deduint de tot això que, per tais motius, «no
és aventurat afirmar que els catalans, Inés de cent anys abans de
la descoberta oficial d'Amèrica, ja la coneixien» (p. 92)! Diu també
que brazil és un nom «català exclussivament» (p. 92). Desgracia-
dament, brazil, és també portugués; demés, que figuri a l'Atlas
Català, no és cap primer indici, car ja apareixia en mapes ben an-
teriors, com el probablement català de Dulcert (no és segur, ni molt
menys, que l'autor d'aquesta carta del 1339, fos català); però, hi ha
més: la Illa Brazil figura en mapes precedents no catalans, com
1'»Atlante Medíceo» (1351) i el mapa del genovès Dalorto (1325)
- on apareix per primera vegada en els mapes nàutics que conei-
xem -, i, per tant, no era gens català el seu origen (1).

Nova confusió amb les expedicions deis Vivaldi. En «1281 - ens
diu - ... segons l'itinerari d'Llso di Mare, els germans Vivaldi, sor-
tint de Gènova, volgueren anar a les Indíes, circumnavegant Àfri-
ca, i a la data de 1291... segons Pere d'Abano i Ceceo d'Ascolí, uns

(1) La qüestió de la illa Brazil no és cap novetat: ha estat estudiada per Kunstmann,
Storm i altres especialistes. El senyor Carreras i Valls trobarà alguns detalls sobre aquest
punt en: Cario Errera, «L'Epoca delle Grandi Scoperte Geografiche», 2. a ed., Milà, 1910,
a pp. 197-198 (nota) i 259-260 (nota). Veurà així l'estat actual de la qüestió, ben llunyà de
que indica.
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altres germans Vivaldi, també de Génova, intentaren una empresa
semblant» (pp. 43-44). Després, a p, 206, ens parla d'altres expedi-
cions dels Vivaldi, en 1287 í en 1292: Així és que, segons el nostre
autor, hi hagué quatre expedicíons dels Vivaldi! Voldríem saber
on les ha trobat el senyor Carreras i Valls. Fins ara hom no en
coneixia més que la de 1291, í d'ella ens queden nombrosos
documents (notícia de Giacomo d'Orla en la «Continuazione degli
Annali di Caffaro», de 1291, Pietro d'Abano - 1250-1316 - en el seu
«Conciliatur Differentiarum», carta del 12 de desembre 1455 escrita
per Antoníotto LIsodimare, nombrosos registres comercials í con-
tractes existents en els registres notaríais de Génova, entre febrer
i abril de 1291, etc.). El senyor Carreras í Valls, ignorant la cone-
gudíssíma equivocació del manuscrit d'Usodimare, ha multiplicat
el nombre de les expedicions dels germans Vivaldi i ha afegit un
parell més pel seu compte...

En parlar-nos de l'ocupació de Ceuta pels portuguesos a prin-
cipis del segle xv, ens diu que allí «quedà installat, com a governa-
dor, el seu fill [del rei Joan de Portugal], el príncep Enric» (p. 45).
L'infant (í no príncep, títol que no existia aleshores a Portugal) En-
ric, no fou mai governador de Ceuta; el governador fou D. Pere de
Menezes, conde de Vianna, amb el títol de «fronteíro de Ceuta»,
ni quedà ínstallat a Ceuta, car tornà amb el gros de les forces, a
penes quaranta dies després d'haver-hi desembarcat (tota la cam-
panya durà de 23 de juliol a 2 de setembre de 1415). (Oliveíra Mar-
tins, «Os filhos de D. Joáo I», 2. 1 ed., Lisboa, 1901, pp. 70-71).

Infeliçment el senyor Carreras i Valls no cita gairebé mai les
fonts de les seves afirmacions, ni de les més rotundes (í això és un
defecte ben greu en un llibre que vol ésser d'erudició històrica i
que tantes novetats desitja aportar a una sèrie de fets llargament
estudiats i comprovats per pacients erudits). Així voldríem sa-
ber d'on ha tret l'afirmació de que l'infant Enric deia als seus
navegants «que no passessin» el cap Boxador (p. 45), quan justa-
ment el que feia l'infant era increpar durament els pilots que no
s'atrevien a avençar més enllà (vegi's l'obra de Bensaude, «L'as

-tronomie Nautique au Portugal à i'époque des grandes découver-
tes», Berna, 1912).

Ens parla d'un pilot portugués que anomena repetidament Gil
Yanyez. És, sense dubte, el famós Gil Eannes, que superà el terri-

ble cap Boxador. El nom de Yanyez ens és desconegut. No ha estat
mai el de cap pilot portugués.

Quan el senyor Carreras es basa en arguments filològics
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aquests són ben dèbils. Així ens diu (p. 95), que Colom, en el
seu quart viatge, sentí dir al indígenes «hoppa home» i que això
equival al català capa home»...!! Aquesta coincidència filològica,
segons el nostre autor, «ens dóna una explicació d'aquestes
qüestions »...

Quant al mot «formose» - una de les proves que addueix a
favor de la catalanitat de Cabot -, diu que «és d'escriptura í pro-
nunciació exclusivament catalanes» (p. 125); però és, en realitat,
una paraula italiana, plural de formosa, de manera que, en tot cas,
és un argument contrari.

L'argument fonamental que ha trobat el senyor Carreras, és que
el poble de Canet figura en un mapamundi de Sebastià Cabot, i
això li serveix de base per a assegurar que els Cabot eren origi-
naris de Canet de Verges, adduint a favor de la seva afirmació cer-
tes inscripcions trobades al poble citat, que li semblen tenir una
relació amb els nostres personatges. Considera aquest fet com «un
detall tan suggestiu - diu - que no dubtem de qualificar d'indici
racional del poble on cal cercar el seu origen» (p. 139). La poca
farniliaritat del senyor Carreras amb Ies cartes nàutiques, li ha fet
ignorar que no té res d'extraordinari que apareguí, entre altres,
aquest nom en el ¡napa de Cabot, ja que també figurava corrent

-ment aquest indret en altres documents cartogràfics posteriors
(mapa de Georgío Calapoda, de 1552, on apareix entre Cap/furo i

Salses), i anteriors (mapa anònim del segle xv, de la Biblioteca
d'Upsala, on apareix al costat de Salses; mapa de Battista Becca-
rio, genovés, de 1426: ací veiem Canet al N. de Copliur; mapa del
català Valiseca - que devía estar enterat -, de 1447, a la Biblothè-
que Nationale, de París, on figura igualment entre Capliura í Sal-

ses, i un altre mapa l'un altre català, Roseil - 1462 - a la mateixa
biblioteca). Aquest, i cap altre Canet, estava en els ¡napes. Com
- salvades algunes dades originals contíngudes en alguns dels ma-
pes, però no en tots - en general els cartògrafs es copiaven uns als
altres, no té absolutament res'd'extraordínari que Cabot fes figu-
rar el poble citat en aquest indret, però això, evidentment, no pot

servir de base a cap teoría, car no és una cosa exclusiva del mapa
del fill del descobridor del continent, sinó que ja apareix més d'un
segle abans en els mapes nàutícsl

En tot cas, no es tracta de cap manera del Canet de Verges pro-

per a la Tallada, sinó - segons hem vist - del Canet situat prop de

la desembocadura del Tet, a l'Est de Perpinyà i al Nord de l'estany

de Canet i Sant Nasarí, entre Colliur i Salses, efectivament. Totes
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les suposicions que sobre aquest fet basava el senyor Carreras
careíxen doncs de fonament.

L'autor ens parla (p. 49) dels famosos normands de Dieppe, els
quals, segons ell, precediren els portuguesos en la descoberta de
l'Àfrica Occidental (ja hem vist que, en efecte, no foren els lusitans
els primers que navegaren per aquestes regions). E1 senyor Carre-
ras i Valls ignora que la famosa llegenda dels descobriments dels
normands, en el segle xiv, fa temps que no està en circulació; vegi
sinó, per exemple, el que ha dit sobre això La Roncière en la «Dé-
couverte de l'Afrique au Moyen Age» (París, 1925).

Que la ciutat de Melli figuri a '.'Atlas dels Cresques no «té un
interès també de primer ordre» (p. 53), com creu el nostre autor,
car els Cresques n'haurien tingut prou en copiar aquesta dada de
la carta de Dulcert, ben anterior (1339). en la qual també es troba.

És impossible fonamentar tota una teoria sobre la forma que
en els mapes tenen els noms geogràfics. És una dada que té inte-
rés, però que no és absoluta. Car hi ha sempre una varietat enor-
me en la grafia, í, fins el mateix autor, canvia molt sovint la forma
dels noms de llocs d'un mapa a l'altre. Un exemple entre mil, ben
proper de nosaltres. Si prenem el nom d'Empúries i examinem la
forma en qué está escrit en alguns dels mapes nàutics, ens troba-
rem en què no coincideix en dos d'ells, a desgrat d'ésser tan sen-
zill; és Ampulles (mapa d'Andreu i Graciós Beníncasa), Ampurie
(Atles de Tammar Luxoro), Anpulie (Atles Pínelli), Anpories (mapa
del Museu Oceanogràfic de Berlín), colfo de ampuresche (portolà
Rizzo). Cosa semblant passa quasi sempre, fins amb indrets tan
coneguts com Barcelona. Si la toponímia no té cap regla, si varía
fins en els mapes del mateix autor, com és possible bastir sobre
una base tan inconsistent - í més encara quan es tracta de països
recent descoberts, en què la fantasía del cartògraf pren major vo-
lada - gran part de la tesi per provar que Cabot era català, com el
senyor Carreras ho fa en els capítols en que tracta de la Nomen-
clatura Cabotiana, en els quals vol deduir, del més mínim detall,

proves decisives a favor de la seva idea? No és doncs la topo-
nímia, una «dada suficient per a donar una quasi seguretat a la

catalanitat de la descoberta» (p. 123). Indící, potser; prova, di-
fícilment.

Les proves a base de la toponímia són molt perilloses, i en

aquest terreny relliscós s'aventuren sovint els que volen fer la de-

mostració de que tal o qual navegant famós era de cert indret pre-

cisament. Tal ha estat també el cas de Patrocinio Ribeíro, en l'obra
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seva que s'acaba de publicar a Portugal, tractant de demostrar, en
forma que no és molt convincent, que Colona és portuguès (,<A Na-
cíonalídade Portuguesa de Colombo », Lisboa, 1927), En ella iden-
tifica els primers noms donats per Colom als indrets descoberts
amb els de la vila de Colos í alrededors, a l'Alemtejo, d'on seria
originar¡...

Aquesta recensió és ja massa extensa. No podem doncs afegir
uns quants punts més que hauríem volgut assenyalar de la interes-
sant obra del senyor Carreres i Valls, que esperen prosseguirà les
seves investigacions amb més temps i calma, i no dubtem que, fi-
nalment, arribarà a resultats concrets i interessants. Però són re-
cerques llargues í pacients, i el públic sovint no s'adona dels es-
forços í de la constància que necessita l'investigador per a arribar
a una conclusió. Sobre tot cal guardar-se molt de la passió patriò-
tica, que impedeix parlar amb l'objectivitat indispensable en tota
obra històrica. La ciència i l'apassionament són incompatibles.

Voldríem finir mencionant al senyor Carreras í Valls les línies
magistrals amb qué L. Gallois termina una recensió en les últimes
«Annales de Géographíe» (15 de maig):

Ne pas se hàter d'affirmer; étre toulours prét à reconnaitre
une erreur; ne pas surtout prendre des hypothèses pous des faits
démontrés, telle est la règle qui s'impose daus tout ordre de re-
cherches. Fuste? de Coulanges disait à ses étudiants: «ji est sou

-vent plus difficile en histoire d'ignorer que de savoir». La sagesse
est souvent d'ignorer.

GONÇAL, DE REPARAZ (FILL)

Bíblíoteca
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