
ANY XXXIX	 OCTUBRE DE 1929	 NUM. 413

Butlletí
Excursionista de Catalunya

Víatge per Noruega
(Continuació)

DE STALHEIM A GUDVANGEN

GORGES DEL NCERÖDAL

F INS a Stalheim poguérem servir-nos de l'auto. Allí calgué
deixar-lo i prendre el cotxet típic del país: la carriola.

Ja, en parlar de l'excursió per Askó, en descriguérem un
tipus senzill. La que prenguérem a Stalheim era més luxosa. Igual-
ment de quatre rodes; les del darrera més altes. Al darrera hi ha
quatre seients, enfrontats dos a dos, molt ben encoixinats, amb
vellut vermell, amb bons respatllers. Cotxe obert, però amb capota
recollida al darrera per cas de mal temps. Al davant, doble seient
alt, per al cotxer, i, darrera de tot, lloc a propòsit per a portar les
maletes. Tant l'auriga com nosaltres teníem bones proteccions con-
tra el fred per a cames i peus: un davantal de cuir, el cotxer,
i mantes de llana nosaltres.

Els dos cavalls que ens portaven, iguals d'alçada i d'altres di-
mensions, eren del tipus més corrent a la contrada. Baixos, coll
curt i molt ample, cap petit amb barra inferior forta, potes curtes
i cuixa molt robusta. Polits, amb el pèl ben tallat; crinera curta,
en raspall, tupé llarg, caient sobre el front, mota de pèl a l'extrem
de les potes sobre la peüngla í cua llarga. De pèl ros. Mansos,
forts í de petjada segura.
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De sortida reprenguérem la carretera que havíem seguit al
matí, a pas curt. A la poca estona arribem a la part alta de la
Stalheímsklev, el desnivell de la qual, de 250 metres, ens cal gua-
nyar en uns quants revolts per camí de pendent molt accentuat.

Com per a assegurar-nos del fort desnivell, trobem clavat al
costat de la carretera un gran rètol fent saber que está prohibit
als autos la circulació per aquella baixada tan perillosa. El cotxer
fa modificacions a una roda del darrera per a assegurar un bon
fre. Una fusta llarga, acanalada, per a qué s'adaptí bé a la llanta,
és lligada fortament a la roda posterior del cotxe, de manera que
queda horitzontal, tocant a terra. Fa l'efecte que queda sobre un
esquí. Obligada, d'aquesta manera, mentre es mou, a fregar forta

-ment en terra, frena bé.
Ben tensats els frens que grinyolen, comencem la baixada. El

cotxe s'inclina endavant d'una manera gens tranquíllitzadora. Ja
estem tant o Inés alts que el conductor. Tot i que els cavalls i els
frens treballen com cal, anem - almenys, ens ho sembla, - massa
de pressa. Els revolts agudíssí.ms i encarats al precipici acaben
d'inquietar-nos. Creiem que els cavalls són segurs, que els frens
són bons, que el cotxet és resistent, que el cotxer és molt prudent,
que segurament no ens passarà res; però,... preferim baixar a peu.
El cotxe ens avança ràpidament, mofant -se potser de les cares que
fèiem; però nosaltres respirem més tranquils.

Passen una dotzena de revolts í altres tantes rectes, en baixa-
des accentuades, en les quals tenim més feina a frenar-nos que no
pas a caminar.

A mida que anem baixant sembla que es cloguin a sobre nostre
les parets que ens volten. Ens acompanya ja, per tots costats, el
soroll de l'aigua que salta furiosa, í per camins impossibles, timbes
avall. A l'esquerra es llança la cascada de Sivlefos, mig amagada
entre els roquetars; més que el salt mateix, en veiem l'escuma que
alça, i en sentirn el terrabastall.

A la dreta, més llunyana, salta la Stalheímsfos, la cascada del
riu que havíem seguit fins a Stalheim.

Tant com baixem, l'aire es refreda. Arribats al nivell del riu,
que travessem per un pontarró, reprenem la carríola.

Ara la vall és bastant ampla. A mà esquerra de la carretera
hi ha una esplanada encatífada per l'herba, amb dues cases al
bell mig.

Tant pel costat de la carretera com per l'altre, abans d'arribar
als murallams que limiten la fondalada, hi ha tarteres enormes
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amb algunes congestes, í arbres entremíg de les pedres. Per sota
d'elles s'escorre l'aigua de les cascades, que en molts punts ratllen
verticalment la muntanya. En vèiem a dotzenes.

Més endavant, la vall s'estreny, les muntanyes s'acosten, í el
riu í el camí passen encongits entre les cingleres. No es veu el sol.
Alçant molt el cap, el veiem illurninant les cienes alteroses que ens
rodegen.

Els qui coneguin les gorges de Cremal, camí de Núria, podran
fer-se càrrec del camí que seguíem, si se les imaginen vuit o deu
vegades més altes; de camí més planer, això sí, i d'aigua del riu
poc sorollosa. En canvi, les cascades de la Fontalba í de la Font

-negra, les veurien multiplicades d'alçada i de quantitat d'aigua,
sortint d'entre punxes de gel que l'aigua, gelant -se, ha anat fent.

Són molts els punts en qué, per l'orientació o per les altures
que els voregen, el sol o no hi toca o hi toca solamement alguns
dies de l'any.

Caminant pel peu d'una de les tarteres, tinguérem un bon surt.
Mentre parlàvem del camí que féíem i del fjord que s'acostava, a la
nostra esquena sentírem un soroll sec, violent, repetit pels ecos.
Pocs moments després altres dos o tres sorolls igualment violents,
i, per fi, corn una pedregada que calgués per entre les roques. Ins-
tintivament giràrem el cap, tot amagant-lo entre les espatlles, però
el perill no arribava allá on érem. Acabava de de desprendre's del
cim d'una cascada, una d'aquelles agulles gegants del princípi d'un
salt d'aigua, í en petar contra les roques í esberlar-se en mil bo-
cins, que saltaven furiosos, produïa aquell terrabastall que per
uns moments ens inquietà.

Al fons de les gorges anàvem veient, cada vegada més a prop,
el Kilefos, la gran cascada que ja vèiem des de Stalheim.

Entre la una i les dues arribàrem a Gudvangen, fi de les gorges
del Nceródal. Travessant-les, hom se sent petit, petit, i comprèn la
insígnifícància de la nostra condició d'homes davant la grandesa
de l'obra de] Creador.

GUDVANGEN

Poble petit, constituït per dos agrupaments de cases escampa-
des a una i altra banda del punt on el riu Nceródalsel y desemboca
al Ncerófjord, pel qual seguirà el nostre camí. Les cases d'una i al-
tra banda estan en el petit replà format per les sorres que el riu
ha portat, en un espai ample d'uns 200 ó 300 metres, entre muralla
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i muralla. Les cases de la vora E. del riu, sobretot, estant ben bé
besant els peus a la muntanya que es dreÇa dreturerament i im-
pressionant fins a uns mil dos cents metres, d'una sola empenta;
el Sjeerpenut. Tarteres al capdavall, arbres i roques al mig, í neus
i aigua als cims, és el que forma la muntanya. Comparant la seva
alçada amb la de les cases dels seus peus, que vistes des de l'em-
barcador de] poble es reflectien en 1'aígua, sembla que és un poble
de fireta, de joguina.

Tot i estar dessota aquells cims, està ben protegit. Aigües, gels
í roques tenen carpí lliure per un fenomenal embut que s'obre dar-
rera el primer pilar del murallam. Allí s'aboquen un grapat de cas-
cades formant salts capriciosos, que joguinegen en les cingleres.
Allí es troba la cascada de Kilefos, que ja coneixem. Venínt del
Kilsbotten, comença llançant-se a l'espaí i saltant d'un sol bot
150 metres de desnivell, toca a la roca í, per successius salts, con-
tínuament canviats, salta 400 metres, fins on la vall s'aplana. Allí
s'ajunta a les cascades Hesnaefos i Nautefos, i conjuntament van
a abocar-se al Nceródalsel y, abans d'arribar a Gudvangen.

El f ord, mansoi, claríssim, blau-verdós, reflecteix la muntanya i
les casetes sense ni un bri de sol, í sembla entenebrir -se. Cal mirar-
lo de Nord a Sud per a veure'l aclarir-se i prendre tons més suaus.

A l'embarcador deixem les maletes. Ens cal esperar el vapor
que té de recollir-nos, i porta algunes hores de retard.

L'arribada del vaixell, que durant el temps que no hi ha turistes
hi va només un o dos dies per setmana, és un esdeveniment espe-
rat, tant per a rebre aliments í material de treball, com per la cu-
riositat natural per allò que ve de tant en tant dels punts en qué
hi ha major activitat. Em recordava de quan, passant uns dies en
un poblet de la Segarra, al vespre acudíem curiosos a rebre la
tartana que venía d'Igualada, que semblava que havia de portar-
nos qui sap què.

Corrien pel dipòsit de l'embarcador i els seus volts, per entre-
mig de caixes, un seguit de menudalla que jugaven i cridaven. Sa-
bent que cal esperar-nos bona estona, busquem un punt de repòs
on arribi un xic el sol, que bona companyia ens farà, í des del
qual puguem veure les maletes deixades allà on juguen la quitxalla,
junt amb la màquina de retratar i altres petites coses. Precaució
inútil. Al cap de tres hores, després de tenir ocasió i tot de fer una
bacaina, mentre ho teníem tot a mercè dels brivalls, ni tan sola-
ment trobàrem cap objecte canviat de lloc. Bona prova de llur
educació.
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ENTRADA A L'HOTEL STALHEIM

Ols. P. G.bcrró

DES DEL FONS DE LES GORGES DE N(ERbDAL
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Cl. P. Gabarro

EL NQ RÖFJORD
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GORGES DEL NORÖFJORD

Oh. E. knudsan
ALTRE ASPECTE DEL NO:RÖFJORD
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Tinguérem conversa llarga amb un vell que estava allí passant
l'estona. Parlava força bé l'anglès. Deia que de jove havia estat
a Londres. Aviat s'hi afegí un seu company, també parlant anglès,
tot i que no s'havia mogut mai de Noruega. I és que l'anglès, a
part de la llengua pròpia, és l'idioma més conegut per tot el costat
que s'aboca a la Mar del Nord; no sé sí per ésser Anglaterra un
dels pobles anib el qual tenen la máxima relació comercial o per
raó de la influència que per tots els ports del món té el gran im-
peri. El cert és que tant als pobles de la costa cony als de l'interior
del costat W., l'anglès ens serví per a entendre'ns fàcilment amb
tothom que ens calgué. Ben al contrari del costat E., tocant a Suè-
cia i, per tant, a la capital, a Oslo, on l'alemany és la llengua més
coneguda.

És ben curiosa aquesta dualitat. Fins i tot sembla que els dos
esperits, britànic i germànic, hagin deixat un segell especial a una
i altra banda, sense, però, ofegar ]'esperit afable i lliure de l'habi-
tant noruec. Mentre pel costat de Bergen l'esperit lliberal, seriós
però amable, pertot domina; a Oslo sembleu trobar-vos en una
ciutat rnés rígida. Els urbans, els carrers, les cases, les modes, el
tarannà general de la gent, tot sembla impressiona) í influït pels
dos esperits tan diferents.

Des de l'embarcador es domina bé el tros primer del Nceró-
fjord. Més que un braç de mar, sembla un gran estany d'aigua
quietíssima, en qué es reflexa la muntanya amb tots eis seus de-
tall s . Saben) que pel fons, que veien mirant al Nord, ha de venir
a recollir-nos el vapor correu; però ens sembla impossible que
pugui venir-hi. Des del costat que estem s'endevina que entre les
dues muntanyes que s'abaixen deu haver-hi aigua, però no sembla
que pugui permetre el pas d'un vaixell. L'aspecte és semblant al
de molts estanys de la Vall d'Aran, a part les cases í l'embarcador.
Tarteres fins al peu de l'aigua; alguns avets entre les roques, que
s'enfilen muntanya amunt, i, dalt de tot, roques amarades de llum.
Clapes de neu s'estenen per tots costats i a totes les altures. Al
costat esquerre la muntanya s'alça en desnivell contínuament crei-
xent, acabant quasi verticalment. A mig aire hi salta una cascada,
que arriba al fiord per sota les tarteres, com si tingués por de re-
moure la seva quietud. Tot això es veu bé en una de les fotos ad-
juntes. Aprofitàrem l'estona per travessar el fford en una barca
blanca í polida. Semblava no moure's, a no ésser pel canvi de pai-
satge. El passatge, que des de l'embarcador ens semblava estret,
s'eixampla i s'omple de lluminositat, com sí el cel caigués a l'aigua.



350	 BUTLLETÍ ExcuRSIONISTà DE CATALUNYA

No sembla, però, que quedi el camí lliure. Al fons s'alça un altre
cim nevat que ens fa l'efecte que barra totalment el pas. S'ende-
vina la varietat de perspectives que deu oferir, í ja ens dalim per
passar-hi.

Per l'altra ribera m'enfilo roques amunt, í des d'allí puc treure
una fotografía cons poques penso treure'n en la meva vida. I és
trist tenir de dir, encara, que ben poca cosa és el clixé obtingut
.si ho comparem amb el natural. Aquells blaus, blancs í verds, amb
tota la varietat de tons que hi afegeixen el cel i l'aigua, és molt
difícil d'explicar-los. La barca que ens ha servit per a travessar el
fjord, blanca i quieta al peu de les roques, emmirallada escrupo-
losament en l'aigua immòbil, sembla una joguina fràgil, íminacu-
lada. Tota la gamma de l'Arc de Sant Martí la volta. Quietud, mag-
nificència, grandiositat, repòs, majestat..., tot hi és ple de senzillesa,
fresc, viu.

El vapor no ve, el sol fuig i l'aire s'enfredoreix molt de pressa.
Hem tingut temps sobrer per a veure la niar baixa i la revinguda,
ben manifestos í de moviment ràpid tot i estar tan allunyats de la
ruar lliure.

Per fi arriba el vaixell. Ja, abans de veure'l, la sirena ens avisa,
í del poblet surten adelerades moltes persones. Atraca i comença
la feina, que s'allarga prop d'una hora, de desembarcar i reem-
barcar. Tothom hi ajuda. Tots n'esperen una cosa o altra.

EL SOGNEPJORD

Abans de continuar la descripció del nostre viatge, val la pena
que parlem un xic del Sognefjord, del qual recorreguérem dues
branques de les més importants.

És el fjord més gran í més imponent de Noruega. Des del punt
niés endinsat entre les muntanyes fins a la niar lliure, hi ha 220
kms. L'amplada canvia a cada inonient. Des de 200 in., que té el
punt més encongit, arriba fins a 6 kms. d'amplada, en alguns punts.
La fondària, de 20, 40 i 60 metres en molts punts, arriba fins a
1.200 en altres.

Això sol ja dóna idea de la seva grandiositat. Cal afegir-hi un
grapat de boníqueses depenents, en part, de la seva configuració,
í, en part, del clima dominant.

El seguit de voltes i revoltes, i de passos encongits, fan que
l'aigua sigui sempre mansa í, per tant, clara i riallera. Les munta-
nyes el voregen per tots costats, amb altures oscillants entre els
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300 i els 1.500 metres. Els avets, esponerosos en alguns punts, í en
altres de vida raquítica, donen una altra nota al paisatge. Els pe-
tits replans fets per l'abocament d'un riu o per l'estructura espe-
cial de la muntanya, estan sempre atapeïts d'herba fresca o d'ar-
bres, fins í tot fruiters en alguns punts. Sobre alguna d'aquestes
petites esplanades s'alcen poblets nets i bonics, de colors virolats,
com de pessebre, gairebé sempre acompanyats de la punxeta airo-
sa del campanar de l'església i del desembarcador. L'aigua dels
rius o dels desglaços s'escorre entre les valls o salta dalerosa ro-
ques avall fent mil dibuixos i prenent els aspectes més variats. La
neu pertot estén les seves taques blanques, en els cims igualment
que a prop de l'aigua, en els punts poc vistos pel sol. Escampats
per entre les muntanyes que limiten el fjord, alguns glaciers arri

-ben fins ben a prop del nivell de l'aigua. Un d'ells, el Store Su-
phellebr¿e, baixa fins a 68 metres sobre el nivell de la mar.

No és gens difícil de comprendre, ajuntant tantes meravelles,
que els ulls tinguin mil ocasions per a encantar-s'hí, í que ens hi
quedem bocabadats.

Per a fer més viva la imatge, transportem idealment el Sogne-
fjord a Catalunya. Cloguem els ulls i imaginem-nos un riu ample
com 50 ó 60 vegades el Llobregat, sempre ple d'aigua, que vagi de
Barcelona fins ben a prop de Capdella, d'aigües ben llises, de fon-
dària que permeti d'amagar - en algun punt - sota les aigües, un
Tibidabo, í encara quedi lloc per a passar-hi els vapors més grans
del neón, vorejat de rnuntanyes com el Montserrat, Montseny o Gui-
lleries, amb avetoses com les de la Vall d'Aran, amb pobles de ca-
ses de fusta, pintades de colors vius, i amb clapes verdes d'herba
o blanques de neu escampades per totes bandes... Veritablement
sembla això una utopía tan esgarriada que es fa difícil de fer-se'n
càrrec, í fa fer-nos una ganyota involuntària d'incredulitat.

Nosaltres no seguírem el Sognefjord de llarg a llarg; només
dues de les seves branques finals: el Ncerbfjord i l'Aurlandsfjord,
suficients per a encantar-nos i tenir una visió prou viva d'aquest
fjord el nom del qual ja és nom de somnis: Sognefjord.

A. EL NORÖFJORD

És considerat com un dels braços més feréstecs i impressío-
nants del Sognefjord. Neix a Gudvangen, que ja coneixem. El va-
por ens el farà seguir de cap a cap.

De bon començament, és estret fins a 200 m. i molt tortuós. Es
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passa sempre a prop de les muralles que l'enclouen, altives. Sem-
pre es veu el fons barrat per una muntanya rocosa, nevada al cim.
Costa d'endevinar per quin costat segueix el fjord.

És cap al tard, i al joc de llums de la calguda del dia, s'afegeix
el dels mil reflexos i tr ansparències de l'aigua que el vaixell solca
dolçament. De cop, vos trobeu en una conca eixamplada que us fa
creure que fugíreu d'aquella estretor; però, ben aviat el camí torna
a encongir-se; roquíssers sorruts us volten. La feredat de la mun-
tanya sembla que no pugui conviure amb la tranquillitat de l'aigua.
Passem el poblet de Bakke sense deturar-nos. .

A prop del vapor, al mig del fjord, apareix un cap llargarut,
com d'un gos de raça estranya. Algun mariner fa crits, cona sí l'a-
nimal pogués entendre'l; la bèstia només llança un crit gutural,
com responent-li; apareix i desapareix vàries vegades, i cada ve-
gada s'acosta més. Un dels tripulants va a buscar un estri, segu-
rament. amb intenció de pescar-lo; però ja no torna a aparèixer.
Ens diuen que .és un kobbe, una de les varietats de foca, que so-
vintegen per aquells paratges.

Cascades salten sovint a dreta i esqui rra. Són tantes les que
ja hem vist, que ens sembla que no tindran d'interessar-nos; però
són tan variades de forma i és tan divers el paisatge on salten, que
cada »na de nova ens sembla una troballa.

Passem el poblet de Styve, al costat dret del camí, i tot seguit
s'acaba 1'encongilnent. Les muntanyes s'alcen tant o més que fins
ara; però ja deixen lliure un espai (le prop d'un quilòmetre, en el
qual la llum entra a dolls.

Davant de Dyrdal el vapor es para al mig del fjord, lluny del
poble, o per ésser tard o per la poca fondària del desembarcador.
Ja hi havia barquetes esperant -se al nlig de l'aigua. Es posen a
tocar al. vaixell. S'obre una de les baranes de la coberta, i per allí
desembarca el passatge. Dones d'edat no tenen cap por de baixar
de la coberta a la barqueta, fermada al vapor solament per la má
d'un mariner: És cert que l'aigua no es mou. També desembarquen
eines, provisions i unes bigues llargues, que recullen entre dues
barques, ja que una de sola no podria portar-les sense perill d'en-
fonsar-se. Fa l'efecte que són els recaders que han vingut a reco-
llir els encàrrecs.

El vapor xiula,.i altra vegada marxem.

Els camins de les cascades
seguirem de sol a sol...
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EL SOGNEFJORD DAVANT BEJTELM

FIETHEIM HOTEL A FLAAM
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L'AURLANDSFJORD PROP DE FLAAM

C. Y. Gebnrru

ALTRE. ASPECTE IDE L'AURLANDSFIORD
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AURLAND ENTRE EL RIU 1 EL FIO R D

ON. E. Onborr0

VALL DE L'AURLANDSELV
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Un nou revolt í s'acabarà el Ncerofjord. El promontori de
Bejteln, avançat enmig de l'aigua, marca el punt d'unió del fjord
que acabem de seguir amb l'Aurlandsfjord, per a reunir les seves
aigües amb les del braç principal del Sognefjord.
- Ens han advertit que des d'aquesta confluència podríem admi-
rar un paisatge insospitat. Hem vist coses sorprenents tota la jorna-
da, meravelles de roques, neus i jocs d'aigua, però tot això no té punt
de comparació amb l'espectacle que se'ns presenta i que mai no
hauríem imaginat per descripcions i elogis que ens n'haguessin fet.

Des de coberta i sense poder contenir exclamacíons de sorpre-
sa i d'entusiasme, que no estranyen als altres viatgers, volem treure
clixés i més clixés per a tenir-ne un record, sense aconseguir-ho.
Eren ja prop de les deu de la nit, í, tot i la llargada del dia, la cla-
ror era massa poca.

Sí voleu tenir un concepte d'aquell espectacle, imagineu-vos
dos rius, amples d'un quilòmetre, sortint d'entre turons altíssims
- decorats superbament per la naturalesa, - abocant-se a un altre
riu, d'un quilòmetre i mig d'ample, que continua el mateix camí de
muralles, neus i cascades, i oue al lluny es perd en un revolt que
que la llum ja no ens deixa veure; afegiu-hi aquella clariana de
després de la posta que us dóna al cel una blancor llisa barrejada
amb tons d'or i de taronja; reflectiu aquestes llums en l'aigua blava
del fjord, barrejades amb les imatges deis turons í de les neus,
í contempleu-ho tot plegat des d'un vapor menut - davant de tanta
immensitat, - al mig de 1'aígua... No és possible que cap ploma
humana expliqui bé tantes meravelles.

B. L'AURLANDSFJORD

Plens de recança, i encara amb els ulls enlluernats per aquella
visió, veiem com ràpidament el vapor se'ns emporta. Ara és l'Aur-
landsfjord el que anem a seguir.

De moment el camí és niés salvatge. Ni un prat, ni una casa, ni
un desembarcador. Dos turons s'avancen dintre el fjord i estre-
nyen novament el pas. Passem per l'estret anguniós que deixen,
i novament el camí s'eixampla.

Apareix un nou poble, Undredal. Hi fem parada.
La claror fuig. El fred apreta, tant, que al cap de poc, tot i els

abrics, no podem quedar-nos a coberta. Solament de tant en tant
donem un cop d'ull al camí. Entrem en un salonet, petita cabina
de repòs i de conversa, illumínat per un llum de petroli.
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Agafem conversa amb el capità, que ens ha vist emocionar-nos
amb el paisatge. Li diem com admirem tot allò que hem vist a la
seva Norge. Parlem de viatges. Ens diu que ha estat a Barcelona
i que sap que a Catalunya tenim unes muntanyes que en diem els
Pireneus, que, per amics seus que les coneixen, sap que tenen co-
ses admirables. Jo faig que sí, que sí, í sento instintivament un
gran goig de veure com habitants del país del «Sol de la mitja nit»
parlen amb entusiasme de les muntanyes de la nostra Catalunya
que tant estimem.

Ja és nit fosca. Sabent que estem en un eixamplament del fjord,
davant d'Aurland; però ja no podem fer- nos-en càrrec. A terra no-
més veiem els llumets del p•^ble í d'altres de petits escampats per
tot el camí que tenim de fel; de] paisatge no ens arriba més que
una lleu clariana de] cel í un xic de claror de les neus dels cims.

Prop de les onze arribem al desembarcador de Flaam, fi de
l'Aurlaudsfjord. El poble està a uns tres quilòmetres. Un Ford s'es-
pera. L'auto només podrà córrer 8 ó 9 km. d'una sola carretera
que comença, a l'un costat, al fjord, i acaba, a l'altre, a les neus.

No ens cal anar al poble. Al peu mateix del [ ord, el Fretheim
Hotel, gran, de fusta, ens aixopluga. Ja ens hi espera carta de casa.
És tan bonic el rebre notícies quan hom es troba en un recó de
món tan allunyat!

Havíem sentit fred en el vapor, i esperàvem refer-nos amb el
sopar calentó que crèiem que ens esperava. La nostra desillusíó
fou gran en trobar-nos amb una taula ben arreglada amb una tren-
tena de classes de menjars, entre embutits, verdures, peixos, for-
matges i confitures; però tot fred, segons ús í costum, es veu. Impos-
sible, a aquella hora, d'arreglar-nos un menú més reconfortant.

L'endemà, al matí, prenguérem revenja. El te amb Llet, ben ca-
lent, amb bona mantega i confitura de taronja d'Alacant, reféu el
nostre ventrell que, pobret, ja començava a encongir-se.

Des de la finestra de l'habitació dominàvem plenament el fjord.
De Flaam ve el Flaamdalsel y , que s'aboca al fiord pel costat es-
querre de l'hotel. Allí on desemboca hi ha una platja extensa, que
velem molt bé, i que a l'hora de la mar baixa arriba a ocupar fins
mitja amplada del fford. Naturalment, la navegació per aquest cos-
tat no és possible. D'aquí que el desembarcador sigui un tros enllà.

Aquí recordaré allò que deia en la descripció de Bergen, par-
lant de les platges: que els pobles tocant a la niar no en tenen,
perquè la sorra que els rius porten no arriba a la mar, sinó que es
posa al principi dels fjords. Aquí a Flaam en tenim una bona prova.
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Era diumenge í teníem desig d'oír missa. Ens digueren que no
ens fóra possible. Allí, com per tot Noruega, només la religió pro-
testant té temples en tots els pobles. Cal esperar les ciutats im -
portants per trobar-ne dels qui segueixen l'obediència a Roma.

El lloc on está el Fretheim Hotel, és ben diferent de tots els
punts fins ara coneguts. Sempre els trobàvem a dalt d'un serrat
o al peu d'un gran estany o en l'esplanada ampla del començament
d'un fjord. Está encarat a l'aigua, a uns dos cents metres d'ella; al
peu d'un serrat que clou el fons del fjord, í entre dues muntanyes.
No hi falten tampoc les cascades.

Una nota alegre li dóna el riu, d'aigua abundant, gelada, en qué
abunda el peix, sobretot el salmó, que fou un dels plats diaris.

A l'altre costat del serrat en què l'hotel es recolza, la vall és
ampla, plena de la remor del riu que baixa fressós. A prop d'ell
hi ha algunes casetes rústegues, amb la mateixa estructura que ja
coneixem. Una d'elles, però, fa una nota discordant: la civilització
s'hi ha ficat i adéu rustícitatl El sòcol d'obra, en lloc d'ésser de
pedres sobreposades, és de ciment, i la teulada és de planxes de
zenc, acanalades. Una altra casa té com a sòcol quatre pilans de
ciment, que ocupen els angles, í tenen exactament la forma d'un
tap de xampany o d'un bolet molt robust. Talment com sí, feta la
casa, hagués estat aixecada pels quatre bolets nascuts a sota.

En una reconada trobem un bosc d'avets, encarat al riu i a la
muntanya, enmig d'una plana bonica. A l'altra ribera s'alcen unes
quantes cases, blanca l'una, vermella l'altra, i verda la de més
enllà. Molts arbres s'aixequen a tocar el riu. Alguns ramats de va-
ques pasturen entre l'herbei. No pot faltar-hí la neu, als cims.

Passem el riu per un pont rústec, que descansa en bigues en-
fonsades en l'aigua. Seguint el curs del riu, que té un llit ben am-
ple, trobem una passera llarga, de fusta, sostinguda per una ba-
rana penjada d'un cable a banda i banda. En travessar-la oscilla
i salta d'una manera inquietant. Sense que volgués comparar-ho,
em vingué a la memòria que a una de les caravanes que feia camí
cap a l'Everest travessant un pontarró semblant, va trencar-se -li
un cable í yaks, porteurs i caixes, tot va anar a parar a l'aigua ge-
lada, sense que el bany fe.s cap gràcia a ningú dels qui el van rebre.

Des de Flaam férem una passejada seguint el fjord, per a visitar
Aurland i reveure i'Aurlandsfjord, l'últim tros del qual solament
veiérem de nil.

La carretera, petita, bastant ben cuidada, va seguint sempre
a pocs metres del fjord. Tot són revolts llargs, que passen entre
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prats verds, plens de tanques, fixes o movibles. Creiem que són
per a limitar els punts de pastura del bestiar. A tocar l'aigua anem
trobant moltes cases í casetes. Les unes són com magatzems, les
altres, com verítables masies amb les seves pallisses, carrioles,
porcs, gallines í criatures, tot barrejat. Mai no hi falten les tanques
de filferro que deturin la quitxalla o els pollets inexperimentats.
Al costat de la casa, sempre hi ha la cala, petita o grossa, amb la
barca corresponent, i la caseta per a aixoplugar-la.

De tant en tant, en alguna reconada o en algun punt estratègic,
una petita caseta que cap al tard s'il.lumina, fa de far que guia els
qui transiten pel fjord. Tot al llarg del camí, en punts de poca fon-
dària, velem sobre l'aigua petites caixes, llaunes de totes formes,
de benzina, dolí, que no compreníem per què hi eren. Veure-ho
una vegada ens féu creure que eren d'alguna casa que ho havia
llançat o juguets; en veure-ho repetit, ja comprenguérem que havia
de tenir alguna utilitat. Eren petites boles que assenyalaven els
punts on hi havia roques quasi a flor d'aigua o petites platges.

El fjord no tenia res a envejar al que fins ara havíem vist. No
hi vèiem tants salts d'aigua, però l'alçada de les muntanyes, el de-
corat de les neus i la lluminositat de l'aigua eren tan brillants com
en els altres. Cada revolt era una sorpresa de Llum, línies í color.
Un vaixell de dos pals semblant al que ens portà a Flaam, feia el
mateix camí nostre, a l'altre costat de l'aigua. El seu pas ríssava
l'aigua del fjord. Al seu darrera deixava camins plens de llum que
lí feien de seguici majestuós. De la xemeneia surtía fum, que anava
enlairant-se fins a besar la muntanya al seu mateix peu. Se'l veia
petit, insignificant, entre aquelles muralles alteroses que des del
seu cim ni devien veure'l, pobre pigmeu!

Contemplant aquell paisatge se sent tota la grandiositat d'a-
quell Peer Gynt, l'heroi nacional, creat per Ibsen í cantat per Grieg,
quan aferrat a les banyes d'un animal salvatge trobat en plena
muntanya, es llança d'un sol bot cingles avall per anar a caure a
l'aigua del fjord, que degué mirar-se'l espaordit de tanta temeritat.

Després d'un parell d'hores de camí, arribàrem al poblet d'Aur-
land, que dóna nom al fjord, tocant al punt on desemboca un
riu. En la punxa que forma la partió del riu i el fjord, hi ha un
agrupament de cases amb teulades totaln-ent diferents de forma,
ínclinacíó i altura, d'aspecte ben original, model graciós de des-
igualtat í harmonia.

Busquem 1'«Hotelet», i demanem que ens preparin un te i que
ens busquin una carriola per al camí de tornada. Mentrestant do_
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nem una volta pel riu Aurlandselv, que ve dels estanys gelats, d'uns
6 quilòmetres més enllà. Porta molta aigua i una gelor que ens fa
caminar de pressa. Corre per una vall gerrada i riallera, que en
res no s'adiu amb la feresteguesa del fjord que té a prop.

En una gran reconada per un extrem de la qual el riu passa, hi
ha un poble minúscul, d'una dotzena de cases, enmig d'una vege-
tació exuberant. Tanca la vall, la muntanya nevada.

Cau la tarda, i el fred ens obliga a fugir d'aquella vall tan plena
de vida.

Retornem a Flaam, on arribem de nit, i, després d'haver aguan-
tat una petita pluja i fred intens. L'entrada a l'hotel ens reconforta.

P. GABARRÓ I GARCIA
(Acabarà)

Costums populars de Barcelona

JULIOL

D
URANI l'estació estival, el poble acudia en munió a cercar
la fresca als diferents centres d'atracció establerts als
afores de la ciutat, prop del Passeig de Gràcia, a la popu-

laritat del qual contribuïren notablement. El més antic fou el Cria-
dero situat a la dreta del Passeig, entre els carrers de Corts í Di-
putació, en un lloc un xic enclotat. L'entrada s'esqueia precisament
en el lloc on encara avui lli ha una mena de passatge, al costat
d'una casa que vol ésser d'estil alarb. La ciutat tenia allí un criader
d'arbres per a replantar el passeig de ronda. Hi havía uns delicio-
sos jardins, amb una mina d aigua fresquíssíma; més tard, s'hi va
establir un cafè. Més amunt, i ja ben a prop del Carrer d'Aragó, hi
havia la Font de Jesús, que havia estat abans jardí del convent
d'aquest nom, de frares Franciscans í, després d'abandonat, fou
convertit en jardí públic. Hi bastiren un grandiós paraigües, sota
el qual feien sarau a l'aire lliure.

A mitjan segle passat, va establir-se un xic niés amunt de la
Font de Jesús, però a l'altra mà, un establiment similar, si bé de
molta Inés volada anomenat Jardins del Tívolí. Aquest establiment
estava al nivell dels seus similars de l'estranger, era molt espaiós
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El gran paraigües del Tívoli

i comptava amb grans jardins en els quals hí havia tota mena de
flors, de manera que durant tot l'any se n'hi podien veure sempre
pròpies de l'estació regnant. Hi havia un hivernacle, un paraigües
gegant, sota del qua] es ballava al so de nodrída orquestra; les
príncípals peces del repertori eren corejades pels chors d'En Clavé,
que varen donar al ball un nou i molt atractívol caire. Hi havia
també un gran teatre, a l'aire lliure, de fusta, el primer que hi ha-
gué a Barcelona d'aquesta mena en el qual es varen estrenar í re-
presentar moltes de les gatades d'En Pitarra, que s'emportava el
delirant entusiasme del públic, fins al punt que pot dir-se que allí
fou on el nostre teatre va arribar fondament a l'ànima del poble
humil, que el va sentir com a cosa seva. L'entrada a aquests jar-
dins, amb dret a veure la funció i a prendre una consumació, valía
només un ral, de manera que l'espectacle pròpiament resultava de
franc. No cal dir que el poble hi acudia nombrós. Més tard, volent
aprofitar els terrenys per a la construcció de cases de lloguer, el
Tívoli s'hagué de traslladar on encara es troba avui; no amb el
carácter que tenia primerament, sinó amb el que encara té.

Uns anys Inés tard que el Tívoli, va obrir-se un altre gran cen-
tre d'atracció estival, de rang niés elevat i no destinat al poble,
sinó a la gent adinerada. Portava el nom pompós de Camps Elí-
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seus, i volia ésser una còpia d'un parc semblant, pariserlc, que duia
aquest mateix nom. Es trobava a la dreta del Passeig de Gràcia,
entre els carrers de Mallorca i Rosselló, o sigui, mig a Barcelona
mig a Gràcia. Els jardins eren bonics íi espaiosos, amb un riuet
í. un estany, muntanyes russes, pistes per a jocs gimnàstics, plaça
per a torejar braus, saló de ball de caire distingit, i, a part d'altres
nombroses atraccions, un gran teatre, ricament decorat, que podía
competir amb els altres de Barcelona.

Per l'indret del lloc on avui hi ha situat el monument del gran
músic Josep Anselm Clavé, hi hagué uns altres jardins anomenats
de la Ninfa, dels quals fou empresari el dit músic popular, que
canvià el primer nom pel d'Euterpe. Aquest establiment no tenia
les proporcions ni importància de conjunt del Tívoli ni dels Camps
Elíseus; però, dintre del seu caient humil, disfrutà d'una grandís-
sima popularitat pels nombrosos concerts vocals i instrumentals
que hi donaren els chors d'En Clavé, els quals celebraren allí els
actes més sobresortints de llur història coetània, atraient el públic

Sarau a l'aire lliure en els jardins del Tívoli
Ballant els Rigodons
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Les Muntanyes Russes dels Camps Elíseus

barceloní en Inassa. La vida d'aquest establiment fou breu en rela-
ció a la dels altres similars.

En temps ja més moderns, també disfrutà de gran popularitat
un altre establiment semblant, establert en el lloc on avui hi ha el
teatre de Novetats, que pot ésser considerat com un continuador
d'aquell. Era anomenat E1 Prado Catalán. Per l'estil dels anteriors,
consistia en uns jardins amb vàries atraccions, entre les quals so-
bressortia el teatre. Aquest establiment no arribà, ni en molt, a ob-
tenir la importància í l'èxit que els altres, anteriors, potser perquè
el gust de l'època ja havia canviat; no obstant, en les taules del
seu teatre, força gran, s'havien representat grans obres teatrals,
i les havien trepitjades actors de gran fama.

Dia 10. Sant Cristòfol. Havia estat el Sant que disfrutava de
major nombre d'imatges en la nostra ciutat, i, sense dubte, un dels
que tenía més devots. A ell estaven consagrades dues capelles prò-
pies: la del començament del Carrer més Alt de Sant Pere i la del
Regomir; tenia quatre altars en les diferents esglésies, i set cape-
lletes de veïnat en els carrers.

El barri del Regomir feia la s¿va festa. La capelleta dedicada
al Sant era guarnida amb aufàbrega i espígol, i el carrer amb zi-
ga-zagues de nates de boix. Es feia una solemne festa religiosa,
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en la qual era permès situar-se al carrer, amb cadires, puix la pe-
titesa de la capella no permetia el poder-hí concórrer tanta gent
com ho desitjava. Eren beneïts panellets, que la gent adquiria i
guardava, puix tenien fama de curar el dolor.

El barrí del Regoinir, antigament estava habitat quasi exclusi-
vament per manyans, que feien, avui, la gran festa, deixant en ab-'
solut de treballar. Era el primer dia que s'inauguraven els banys,
puix es creu que en tal día les aigües de la niar i de tots els rius,
tenen virtut, donada pel Sant, per les moltes vegades que durant
la seva vida les havia hagut de travessar per a guarir de dolor. El
g ble, no obstant i creure que el banyar-se en tal día guaria un
mal tan dolent, es resistia a fer-ho, puix com que tots els manyans
s'anaven a banyar, es deia que embrutaven l'aigua, í que un hom
entrava a la mar blanc, i en sortia negre, de tanta brutícia com
aquells hí deixaven. Molts, però, desitjosos de no deixar-se perdre
el bany, acudien a la mar vella poc després de començat el dia;
així evitaven embrutar-se, puix els manyans no hí anaven filis tard.

Se celebrava una fira, en la qual, entre altres objectes, es ve-
nien especialment ventalls. Era con-
suetud d'anar-hí els matrimonis; el
marit comprava a la muller el ventall
que havia d'usar durant la temporada
estival; ella solia comprar un xiulet
al marit.

Modernament, els xofers l'han pres f
per Patró, no sabein per quina raó. 'i 	 1-

Amb aquest motíu. cada any desfilen	 -
per davant la capelleta del Regolnir,
gran nombre d'autonlòbíls, els quals

La fira deis ventalls
són beneïts. Existeix la preocupació
que el auto beneït en tal díada, no cometrà cap atropell durant l'any.

També existeix la preocupació, molt antiga i general als països
cristians, que el qui veu la imatge de Sant Cristòfol, no mor, du-
rant aquell día, de mort violenta, i també que el Sant guarda de
lladres i malfactors; per aquesta raó, en molts portals d'entrada de
ciutats í viles, especialment els de major trànsit i els que donaven
a camins de gran tràfec, solia haver-hi una capelleta amb la imatge
del Sant, al qual resaven un parenostre els vianants, en sortir de
la muralla, per tal que els protegís en el camí. Remarqui's que les
dues capelles dedicades al Sant, a Barcelona, havien estat als afo-
res í sobre camins freqüentats: la del Regomír, prop del portal que
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donava a mar, i la del Carrer de Sant Pere més Alt, al costat de la
casa dels velers, sobre el camí del Pireneu, molt transitat per aquell
indret en altre temps. També se sap que hi havia una imatge de
talla sota el porxo de la capelleta de Marcús, la qual veien els
correuers quan rebien allí la benedicció, abans d'emprendre llur

'viatge. Responent a la mateixa creença, en les cases particulars
solia haver-hi una estampa del Sant, plantada darrera les portes
o en el faldar de les xemeneies de la llar, perquè fos vist per tota
la família en sortir de la casa o en reunir-se a la taula. També es
trobava, junt amb la de Santa Marta, Patrona dels hostalers, prop
dels hostals i en les façanes d'áquests, per a lliurar als visitants de
malfactors i lladres.

Una tradició diu que Sant Cristòfol era fill de Begues, í encara
ensenyen en aquell poble una pedra damunt la qual seia el Sant.
Diu la mateixa llegenda que feia de recader entre aquest poble í
Barcelona, í que tenia la seva parada en la Plaça del Padró, on se'l
veia des de gran distància, puíx, com que era tan alt, sobrepassava
l'alçada de les cases.

Feia diversos viatges al dia, puix amb quatre gambades sal-
vava la distància entre Begues i Barcelona. Els vells barcelonins
en veure alguna peça de roba de gran mida, de les que solien ha-
ver-hi penjades com a mostra en la part exterior d'alguns establi-
ments, deien que era de Sant Cristòfol, per exemple, la gran ca-
misa del mantegaíre del carrer de Sant Antoni Abat, i la gran
cadira, encara existent, en el Carrer de la Riera Alta.

Sant Cristòfol era també invocat contra els bombardeigs i en
els molts setges soferts per Barcelona, se lí retia un gran culte im-
plorant-li protecció.

Dia 16. Mare de Déu del Carme. Era la festa major del barri
del Raval. Totes les fàbriques i obra-
dors feien festa; tots els veïns lluïen
els millors habillarnents. Es feia una
fira molt lluïda, els principals ele-
ments de venda de la qual eren ven-
talls i herbes aromàtiques. Solia acu-
dir-hi gran gentada de tota la ciutat,
í era costum firar-se un ventall els
promesos, i també tots aquells que
per alguna causa no l'haguessin pogut
comprar en la fira de Sant Cristòfol.
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La fira del Carme

Encara que els ventalls i herbes constituïen el principal elentent,
hi venien també tota mena de productes.

Era la primera fira de caràcter general que se celebrava. Això
feia que fos molt esperada, i que en ella es girés una suma í.m-
porta tit.

Per a la gent del Raval era obligat, en tal día, menjar pollastre
amb samfaina; procuraven convidar alguna amistat del barri de
Ribera, perquè gustés del plat tradicional dels ravalers.

Se celebrava un envelat, que gosava de gran fama, al qual acu-

El ball del Carme
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díen els més afamats ballaires de tota la ciutat, puix era el més
important, tant per la grandiositat del local, com per la vistositat
dels ornaments reunits, com per la fama de les orquestres lloga-
des, com per la distinció de la concurrència. Cap bou ballador no
es deixava perdre el Ball del Carme. Antigament havien muntat
l'envelat a l'hort d'En Murlà, situat en el lloc on avui hí ha el Car-
rer d'En Mendizàbal; més tard, a l'hort del Xiquet, en el Carrer del
Peu de la Creu, ocupat avui pels magatzems de ferro de la casa
Mateu, i, més tard, a la Plaça de Catalunya, en els glacis de les
muralles. Quan fou situat en aquest darrer lloc, es quan arribà a
la seva major preponderància.

La fira subsistí fins fa una dotzena d'anys. Gosà de gran fama
fins a les seves darreries.

Dia 23. Santa Magdalena. Se celebrava una fira de vellanes
en la Riera de Sant Joan í Carrer de les Magdalenes, prop del con-

La fira de vellanes

vent d'aquest nom, la qual gosava de gran popularitat i era visi-
tada de tot Barcelona, amb l'afany de comprar aquest tendre fruit.

Dia 25. Sant Jaume. En l'església dedicada a aquest Sant,
que havia estat situada en el Lloc ocupat avui per la plaça que duu
el seu nom, se celebrava una solemne festa religiosa. La gent hí
acudia en gran nombre, a resar un parenostre demanant al Sant
protecció i ajuda per a la ciutat. Es visitava la pedra que, segons
la tradició, va trepitjar el Sant, durant la seva visita a Barcelona.

Hi havia una iinatge del Sant, que tenia fama de procurar bons
marits a les fadrines que en desitjaven, la qual era aquest dia
guarnida amb profusió de llums i una enramada de canyes verdes.
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Les noies casadores hi acudien a demanar-li la gràcia indicada.
Resaven un parenostre. Moltes noies casadores tal dia feien cre-

La fira de melons

mar llum a casa seva davant estampes o imatges del Sant, guarni-
des també amb canyes verdes. No ens és coneguda la relació de
les canyes amb el Sant Jaume ni amb el procurar un bon marit.

La pedra, segons la tradició, trepitjada pel Sant, fou treta del
lloc on es trobava, en urbanitzar la plaça. D'ella fou esculpida la
imatge del Sant que hi ha en l'antiga església dels Trínítaris, dita
avui de Sant Jaume, que es troba al Carrer de Ferran.

En la plaça es feia una fira de melons. Era de consuetud que
en mengés tot bon barceloní, com a postres del dinar o per bere-
nar. La fira de objectes, entre les parades dels quals n'hi havia al-
gunes de melons, ha subsistit fins fa molt pocs anys.

Dia 26. Santa Anna. Es feia una fira de variats objectes pels
voltants de l'antiga collegiata de Santa Anna, especialment pel
carrer d'aquest nom i pel Portal de l'Àngel.

Dia 30. Sants Abdó i Senén. Coneguts popularment per Sant
Nin i Sant Non. Els tenien per Patrons els hortolans de les hortes
de Sant Antoni i Sant Bertran, els quals celebraven una solemne
festa religiosa en la parròquia del Pi, de la qual eren feligresos.
Va celebrar-se fins el 1856. Com per la de Sant Isidre, guarnien
l'altar amb arreus de treball agrícola i amb verdures i fruites es-
collides. El gremi d'hortolans, avui desaparegut i oblidat, havia
aconseguit gran importància i tenia la seva casa gremial establerta
en una casa pròpia, situada en el Carrer de Sant Pau, avui asse-
nyalada amb el número 87, en la façana de la qual hi havia en
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relleu varis arreus de treballar la terra, avui desapareguts sota els
aparadors d'un modern establiment.

El poble visitava les hortes dels pagesos amics o coneguts, els
quals obsequiaven els visitants amb una abundosa ensiamada í
amanida de pebrots i tomàtecs. Procuraven conservar per a aquest
día els exemplars més grossos í bonics per a oferir-los als visi-
tants. Es feia en els horts gran gatzara; ball al so del flavíol; du-
rava la gresca fins a l'hora del parenostre de les ànimes, o sigui,
les nou del vespre, en qué es tancaven els portals; hora, per aquells
temps, ja molt avançada. D'aquest costum deriva el proverbi: Sant
Nin i Sant Non, pebrots i tomàtecs, Patró dels hortolans. Molts
eren els barcelonins que ja no sopaven després del berenar.

Els indicats hortolans, junt amb els de les hortes de Sant Pau
í els de Sant Pere, eren els qui proveïen la ciutat de les verdures
i fruites necessàries al consum. Mentre els homes es dedicaven al
conreu de la terra, les dones, vestides amb una indumentària es-
pecial, composta de gipó i faldilles de fil, teixit sovint per elles ma-
teixes, de color blau de manyà o d'un cendrós indefinit; davantal
i manegots de sergil o llana i cànem, i un ample capot amb caputxa
per a abrigar-se, a l'hivern, venien a vendre els productes de la
collita en els mercats establerts enmig del carrer, les de Sant Pere,
al Born i a la Plaça de Sant Agustí, i les altres, a la Plaça Nova,
Rambla i, més tard, al Padró. Aquestes bones dones portaven a
coll o en ruquets les mercaderies, que paraven en taules. Aquestes,
després les amagaven, junt amb els articles que els havien sobrat,
en carrerons estrets, situats prop del mercat, alguns d'ells encara
existents í tancats al pas. Les del Born els desaven en el Carrer de
les Mosques, així dit pel gran mosquer que sempre hi havia, puix
també hi llançaven els detritus dels productes; les de la Plaça de
Sant Agustí vell, en un carreró, sense sortida ni nom, encara exis-
tent, a l'entrada de les Basses de Sant Pere, que té una casa gòtica
a la cantonada; les de la Plaça Nova, en el Carrer de les Cols, en-
cara existent, tancat al pas, que anava del de la Cucurulla al dels
Arcs, pel costat del primer de dits carrers, una renovació feta a
una casa l'ha tapat, ja fa anys, però encara es pot veure pei carrer
dels Arcs, tapat per un establiment de retratista al pinzell.

Les verduleres de la Rambla estaven dividides en barcelonines
i sarrianeses. Les primeres tancaven en el Carrer de la Figuera,
que anava del de l'Hospital al de la Petxina, i que més tard fou
tancat per la casa més petita de Barcelona, en qué hi ha establert
un espardanyer, casa dita de La Sileta, que ha donat lloc a la lle-
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genda, i que precisament ara han agregat a la que fa cantonada
amb la Rambla, fent-li perdre la seva rància poesia i la seva con-
dició de graciosa petitesa. Les hortolanes de Sarrià desaven Llurs
trastets en el Carrer de les Sarríaneses, que encara existeix a mit-
ja Riera del Pi, sí bé tancat per un minúscul establiment de venda
de llet. Abans havia sortit al carreró d'En Roca.

RBFRANER

Pel juliol,
ni dona ni cargol.

Fel juliol,
el cap li dol.

Pel juliol,
el raïrnet porta dol
i l'oliva també en vol.

No hi ha juliol
sense verol.

Pel juliol,
sega qui vol.

Pel juliol,
la forca al col].

Qui no es banya pel juliol
no es banya quan vol.

Qui no bat pel juliol
no bat quan vol.

Poll de juliol,
cap o cul sempre li do].

Infants i pasta,
el juliol es glaça.

Per Sant Feliu
la vellana cau del niu.

Per Santa Magdalena
la vellana plena;
plena o no plena,
Santa Magdalena.
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Per Santa Magdalena
la nou ja és plena,
i per Sant Salvadó
fa fa el galló.

Per Santa Magdalena
la vellana és plena;
plena o no plena,
cull la vellana
per Santa Magdalena.

Per Sant Jaume í Santa Anna,
raïms a la plana.

Per Sant Jaume i Santa Anna
pinta el raïm i la magrana.

Per Sant Jaume
pinta la uva;
per festes d'agost
ja serà madura.

Per Sant Jaume,
la vellana a taula.

El bon nap
per Sant Jaume ha d'ésser nat.
Respon Sant Bartomeu
—Millor és el meu.

Per Sant Nin i Sant Non,
tomàquets i pebrots.

JOAN AMADES

La Capella de La Molina

L
Es obres de la Capella del Xalet de La Molina s'havien res-

sentit fins fa pocs mesos de la manca de cabals suficients
per a menar-les a un acabament definitiu. L'oratori provi-

sional dins el Xalet, amb tots els seus inconvenients, s'anava man-
tenint en una interinitat forçada, en espera de l'empenta que fés
el miracle de reunir els cabals que mancaven.
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Durant el passat hivern, es presentà aquesta avinentesa. Tot
l'entusiasme í l'encertada gestió de Mossèn Manuel Barguñó i de
la Junta de senyores i senyoretes que es constituí en Patrónat de
la Capella es veieren recompensats per l'esclatant èxit de la vet

-llada que., a profit de l'obra, se celebrà en l'Orfeó Català, el 25
de gener.

Aquest estiu s'ha pogut donar l'empenta que faltava i les parets
han pujat de pressa, i han rebut la volta í la coberta de llícorella.
Un porxo escaient i un nàrdex han anat prenent realitat, tal com
s'havia previst en els plànols que projectà l'arquitecte senyor Jo-
sep Danés, (vegi's BUTLLETÍ any 1927, n.° 377, mes d'octubre).

A primers d'agost es podía preveure el seu acabament imme-
diat í fixar-se una data per a la inauguració, convenint -se la del
16 d'aquest mes.

Pocs dies abans, el senyor Bisbe d'Urgell, Dr. Guitart, el
qual sempre ha mostrat el més viu interés per tota l'obra del Xa-
let, volgué inspeccionar personalment la nova capella, puix que
altres obligacions l'impedíen de fer-ne ell mateix la benedicció
i solemne inauguració.

El 16 • d'agost tingué lloc aquesta cerimònia, festa senzilla í
sense altres gales que les que volgueren aportar-hi un bon dia
d'estiu, la bellesa del paisatge muntanyenc que envolta aquelles
contrades, í una gran alegria i satisfacció al cor de tots els presents.

El senyor Rector d'Alp, Mossèn Ramon Agulló, delegat expres-
sament pel senyor Bisbe, beneí la nova construcció, í Mossèn Bar-
guñó hi celebrà la primera missa. Totes les famílies que passaven
temporada al Xalet, els veïns de les altres cases de La Molina, un
grup nombrós de feligresos del poble d'Alp vinguts acompanyant
el seu Rector, i uns representants del CENTRE i de la Junta del «Xa-
let de La Molina» omplenaren completament la nau romànica.

Falta, per ara, prosseguir l'obra fins el complet arranjament
i decoració de l'interior. Tot s'haurà d'anar fent a mida que
augmentin els cabals o vinguin els donatius, mantenint -se sem-
pre dins l'estil de la capella i d'acord amb el gust artístic de
l'arquitecte.

Cal esperar que la capelleta de La Molina serà, dins la seva
simplicitat í senzillesa, una bona mostra del gust més depurat dins
l'art litúrgic.

Els qui han intervingut directament en les tasques constructives
de La Molina, í tots els qui les han secundades, no poden ama-
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gar el contentament a cada ampliació i millora que a l'entorn del
Xalet es van produint.

Si s'hagués tractat d'una obra feta a ciutat o en lloc més hu-
manitzat, segur que la tasca de tothom hauria finit justament en el
moment d'estrenar-la. A ciutat, on totes les coses poden estrebar

-se i soldar-se les unes amb les altres, veiem que les empreses tot
just nascudes ja tenen vida pròpia, si és que n'han de tenir, o bé
ja neixen mortes. És una sentència sense apellació i, per tant, cal
lliurar-les a la seva pròpia sort.

A muntanya és encara diferent: quan enmig d'un erm o d'un
paisatge ple de bellesa s'ha infantat una nova obra, a les engúnies
d'abans d'aquell moment cal afegir-hi les que vindran després.
Allí dalt, ]'enemic principal no són els homes, sinó que s'hi torna
la mateixa muntanya: les distàncies, la manca de comunicacions,
els freds i les neus, l'absolut isolament. Tot aplegat crea una sèrie
de dificultats i de problemes que s'han de resoldre no d'una forma
parcial i momentània, sinó tractant d'encarrilar-ho definitivament.

És per això que al costat del munt de dificultats que s'han anat
presentant i aclarint, hom s'adoni amb força més alegría dels
avenços que el Xalet de La Molina està fent.

I sí de bon començ són petites o grans innovacions en i'or-
dre interior de l'edifici (el telèfon i la llum eléctrica, posem per
cas), més endavant n'han vingudes d'altres de més volada i ben
a la vista de tothom.

Una d'elles ha estat la capella que ara s'és beneïda i inaugu-
rada, i que diu d'una manera ben eloqüent i positiva quins són els
sentiments tradicionals del nostre poble.

Ho és també l'edifici anexe, que campeja airosament a l'altra
banda del Xalet, í on queden installats el guarda-skís i el garatge,
í encara a dalt, una altra sèrie d'habitacíons. Una nova construc-
ció utilitària que permeterà que la nostra organització respiri més
a gust, que s'aixampli una mica. Una capella bellíssima en la seva
simplicitat. Heu's aquí l'inventari d'enguany.

Però segurarnent la tasca no s'acabarà pas aquí. És necessari
que no sigui així. Sempre s'hauran de tenir noves perspectives
i projectes ambiciosos sotjant només l'oportunitat de fer-les via-
bles. L'instant en el qual aquells que es cuiden d'una empresa viva
es declaren satisfets, es pleguen de braços i diuen que ja no tenen
res més a fer, indica d'una manera que no falla, una pròxima
decadència.

I La Molina, que és una obra de joventut ; que s'ha vist secun-
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dada per tothom d'una manera insospitada, que té l'entusiasme
i la collaboració dels aimants de la neu í de la muntanya deu en-
cara de seguir enllà i anar modelant la seva evolució i engrandi-
ment, d'acord amb un ritme i mesura que ella mateixa s'anirà
dictant, que tots nosaltres plegats anirem dictant

J. M. G.

Inauguració del refugi
de Píedrafíta (2100 m.)

E
L darrer dia 12 d'agost es fiu la inauguració oficial del refugi

de Piedrafita, emplaçat en el vessant espanyol del massís
del Balaitous, a tocar de l'Ibon de las Ranas. Está unit amb

el poble aragonés de Sallent per un camí que fa poc s'ha millorat
í convertit en camí de ferradura.

El nou refugi ha estat construït sota l'impuls í la direcció de
l'entitat «Peñalara », de Madrid, però han contribuït amb donatíus
í subscripcions, les dissoltes «Federación Española de Alpinismo»
i «Comisaría Regía de Turismo»; í el «Club Alpino Español», la
.Federación Vasco-Navarra de Alpinismo», la «Sociedad Sierra
Nevada», de Granada, «Club Deportivo», de Bilbao, i el nostre
CENTRE. Té, doncs, la particularitat d'ésser el primer refugi que
s'ha construït per veritable aportació entre les entitats més impor-
tants de l'excursionisme espanyol.

Es tracta d'una sòlida edificació de les de volta de canó, que
té cabuda per uns deu excursionistes.

La seva situació és de tot primer ordre, puix facilitará força
l'ascensió al Balaitous i als demés cims del seu cercle. Fins ara,
aquesta, era solament aconsellable pel costat francés, puix el re-
fugi d'Arremoulit resolia el problema del fer nit a muntanya.

Hem de celebrar amb goig la vinguda d'aquest nou refugi, so-
bretot si ; cony ens consta, no serà una obra isolada, sinó que
obeeix a un veritable pla de refugis que s'han fixat els nostres
amics de «Peñalara », í que molt celebrarem veure realitzar en els
anys a venir. Vagi per endavant la nostra felicitació per l'acaba

-ment d'aquest refugi,
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Visita a les obres del ferrocarril elèctric de Núria.—Els dies
28 i 29 la «Societat de Ferrocarrils de Muntanya a Grans Pen-
dents» organitzà una visita dedicada als accionistes, a la banca
í preinsa per tal que tothom, damunt el terreny, pogués fer-se càr-
rec de l'estat actual dels treballs. Responent a la invitació que fou
feta al CENTRE portaren la representació del mateix el President
senyor Francesc Maspons i En Josep M. » Guilera.

Els invitats es traslladaren a Ribes en dos auto-cars i després
de visitar les explanacions fetes allí i el pont sobre el Freser, se-
guiren fins a Queralps, examinant les obres de la part inferior del
trajecte, entre les quals destaca l'atrevit viaducte de Tossa en la
barraucada propera al violí de Queralps. Els excursionistes retor-
naren a Ribes on els fou ofert un banquet i seguidanient continua-
ren fins a Queralps, per a emprendre la pujada a Núria. Durant
tot el trajecte es veuen arreu les brigades d'obrers que amb els
medis més potents, amb compressors í dinamita, van obrint el pas
del futur tren. La impressió que els visitants s'emportaren és la
que, malgrat les moltes dificultats i entorpiments que representa
una obra d'aquesta categoria, aquesta es troba realment molt
avançada. Allí queda ben evidenciat l'esforç que estan fent els
constructors i hom pot ja mencionar una data gens llunyana per a
la inauguració del nou tren pírenenc.

Després de sopar í de dormir a Núria, diumenge al matí, quan
tota la nombrosa caravana de niés de quaranta persones comen-
çaven a baixar cap a Queralps (totes elles en cavalleria, el mateix
que a la pujada), els nostres representants, junt amb els senyors
Fenech i García, enginyers del tren de Núria, sortien cap al Puig-
mal per tal d'estudíar, de passada, el lloc d'emplaçament d'un abríc
o petit refugi a prop del cim d'aquesta muntanya. Car és indubta-
ble que, amb el nou estat de coses que portarà la inauguració del
cremallera, hi sortiran guanyant d'una manera positiva les ascen-
sions a tots els cims que envolten la vall: pic d'Eina, Noucreus,
Torreneules, i, per damunt de tots els altres, el cim del Puígmal
amb 1'aureola que li dóna la seva superioritat en l'alçària i el de-
sig humà d'abastar sempre la fita més enlairada.
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Per això calia que el CENTRE comencés a preocupar-se d'aquest
fet pròxim i no tindria res de particular que decidís la construcció
d'un refugi lliure o almenys d'un modest abric que pugui ésser uti-
litzat en tostemps pels excursionistes, ja sigui per a passar-hi la
nit, ja solament com aixoplug en cas de tempesta.

Quant a emplaçainent del mateix, el nostres delegats es fixaren
especialment en la terrassa existent en la part superior del pla dels
Eugacers, al costat dret de la Font Alta del Puígmal que En Cèsar
A. Torras, en la seva guia, situa a 2.490 metres; a una hora i mitja
lluny del Santuari. Des d'allí el Puígmal queda aI S.W. i es pot fer
la pujada que falta en menys de 45 minuts, seguint pel corriol
que ha estat fitat pel Santuari de Núria. També és factible des d'a-
quest lloc l'ascensió al Puig de Segre i el traspassar a la regló de
Fínestrelles.

Sí aquest refugi pogués ésser realitzat, i tingués una mica de
confort i resultés habitable durant 1'hívern, el seu emplaçament no
podria resultar millor, puix que es trobaria al centre de la comarca
que dins tota la vall de Núria millor excelleíx pels bons terrenys
practicables amb skis.

Feta aquesta inspecció preliminar, els nostres delegats conti-
nuaren la seva excursió fins al cim del Puigmal í, després, baixaren
directament fins al poble de Queralps, retornant el mateix vespre a
Barcelona.

Les dues jornades constituïren una agradable excursió, per la
finalitat que va motivar-la i pel nombre extraordinari d'atencions
que amb els excursionistes en tot moment es tingueren.

Bibliografia

CENTRE EXCURSIONISTA I CLUB PIRENENC. —LeS EsgiésÍes Romàn1-
ques de Terrassa. —Un vol. en 12. 0 , 43 pp. 38 làmines i 2 trí-
cromíes. —Text català, castellà, francés, anglès í esperanto.—
Terrassa, Joan Morral, 1929.

Pauca sed bona

És una exquisitat bibliogràfica el llibre que, amb tant d'encert,
han editat les esmentades benemèrites entitats terrassenques. En
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breus i substancioses notes conté tot el que es refereix a fer co-
nèixer les meravelles que formen el conjunt, raríssim i d'un interès
excepcional en el món de l'art í de l'arqueologia, que Terrassa té
el privilegi í l'alt honor de posseir. Altrament, l'oportunitat de
la publicació que motiva aquesta nota és evídentíssima. Está anun-
ciat, pel setembre vinent, un Congrés d'Arqueologia en la nostra
ciutat, amb ocasió de l'Exposició Internacional. El millor present
que pot fer-se als qui concorreran a dita sàvia assemblea, indub-
tablement será l'obra Les Esglésies Romàniques de Terrassa.

Amb reduït nombre de pàgines, podran fer -se cabal concepte
de la història de la nostra civilització en un dels seus períodes
més interessants; materialment ostensible en aqueix Museu vivent
de la vella Egara.

Meravella és, certament, la reproducció dels típics edificis reli-
giosos i civils que formen el «Poble Espanyol» de la nostra Expo-
sició; però major és el conjunt que ofereix a l'admiració de tothom
el barri arqueològic de la industrial Terrassa.

Quan característic és del geni de la nostra terra, aqueix fet,
únic en el món!

Les nobilíssimes disciplines de l'esperit, en harmònic consorci
amb les materialitats de la vida moderna, en pocs llocs es pot tro-
bar com en la històrica ciutat vallessana.

Quan cert resulta l'aforisme,

En el Vallès
tot hí és...

Avui que, pot dir-se, no hi ha distàncies, per 1'assombrosa fa-
cilitat de medís de comunicació, no creiem incompatible el devorar
quilòmetres, í els esports de resistència física, amb la contem-
plació de les meravelles artístiques, històriques i arqueològiques
que, per sort, conserva Catalunya.

El turisme, posat a l'ordre del dia, ha d'anar acompanyat
d'aqueix altre turisme espiritual. Sí es descuida aquest, del roda-
mon al carro automòbil no hi haurà gaire diferència...

Els mapes de carreteres han d'anar acompanyats de les guíes
í ressenyes de les belleses naturals i artístiques que es poden con-
templar en els diferents indrets de la nostra terra; compensació
i repòs admirable a l'atrafegada vida moderna.

Terrassa, per medi del Centre Excursionista i Club Pirenenc,
n'ha donat l'exemple.
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Vulguin seguir-lo les demés poblacions. En totes hi trobarà
l'estudiós o l'esportista motius de les més enlairades emocions;
i res més sedant i enfortidor, després de les llargues caminades
o de recórrer distàncies considerables, que el reposar al redós
dels venerables monuments, o en la contemplació quieta de les
nobilíssimes manifestacions de la cívílitzacíó nostra, en els temps
passats, tenint per viàtic í guia obres com la que motiva aques-
ta nota.

Avant sempre; remembrant el Passat, ens farem mereixedors
d'un Pervindre gloriós.

P. C. i G.
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