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Butlletí
Excursionista de Catalunya

ELS JOCS OLÍMPICS DE SANT MOR[TZ

La Volta a la Díavolezza

RA el mes de febrer de 1928. Tota la vall de l'Engadina lluïa
el bo i millor dels seus enea ;ts, plens de màgia, per a fes -
tejar amb la máxima solemnitat els Jocs Olímpics d'Hivern

que s'havien de celebrar a la població de Sant Morítz, del dia 11
al 18 d'aquell mes.

La neu havia caigut en abundància, amb aquella grassa abun-
dància que ha fet famós el cantó suís deis Grisous. Hom esperava
que el temps sería bo, puix, d'acord amb les estadístiques d'una
pila d'anys, s'havia demostrat palpablement que la segona setmana
de febrer venia a ésser la millor de tot 1 hivern. Però, precisament
aquell hivern escaigué, dins el càlcul de probabilitats, el mínim
coefícíent precís per a qué no fos el temps tan brillant i segur com
en els darrers vint o vint -i-cinc any,, i els Jocs Olímpics i el gran
públic que era a l'Engadina en sofriren les conseqüències un parell
de dies. Sant Moritz, en particular, veié trontollar durant unes hores
el prestigi de seu universal de tot, els esports de neu í de gel. Si,
com es digué aleshores, la data dels Jocs Olímpics fou establerta
d'acord amb les estadístiques, s'ha de reconèixer que - malgrat la
millor intenció - no sempre van a 1'hra, i que un empatx de dades
- ni que siguin climatològiques o meteorològiques - pot fer mal en
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el moment més compromès. Tant per tant, no val la pena d'amoï-
nar-s'hi massa a cercar el coeficient o el promig i també es pot
tirar al dret, encara que sigui una mica a la babalà, com velem fer
en altres països no tan meticulosos ni cronomètrics com la moder-
níssima i avançada Suïssa.

Espectadors vinguts de lotes les parts del món, s'eren aplegats
a Sant Morítz i a les poblacions veïnes a fí d'estar presents a les
grans lluites esportives que es proposaven rendir els millors espe-
cialistes mundials deis skis, dels patins, de ]'hockey damunt gel
i, encara, dels bobsleíghs í dels skeletons.

La perfecta organització de propaganda dels Jocs, els secreta-
riats que amb el més gran encert cuídaven de llur organització
en tots els aspectes, i l'engranatge concordant del Kurvereín i dels
hotelers de Sant Moritz, feia mesos que treballaven activament per
tal que totes les demandes tinguessin una contestació afirmativa.

Davant la campanya tendenciosa í derrotista, amb falses ili-
formacíons, a qué es va lliurar una part de la premsa interna-
cional (no sempre ha de rebre l'Exposició de Barcelona), el Sindi-
cat d'Hotelers tingué el bon gust de contestar amb la publicació
d'una nota en la qual declaraven que feien qüestió d'honor ]'aten-
dre í donar allotjament a tothom que volgués romandre a Sant
Moritz mentre duressin els Jocs. Feien constar que els preus no
sofririen cap augment especial, i que en tots els hotels regirien uns
preus iguals als que durant la mateixa época regnaren durant l'any
anterior. Així destruïren d'un cop totes les prevencions que la gent
que va de l'una banda a l'altra experimenta tan aviat com senten
anunciar que en tal o qual població s'escaurà un esdeveniment
transcendental.

Sí, cona acabo d'explícar, l'actitud d'uns periodistes estrangers
inicià abans d'hora una maniobra contra Sant Morítz, s'ha de reco-
nèixer que la solució que saberen donar els elements interessats
fou molt niés elegant í simpàtica que la que posteriorment hem
vist aplicar en altres casos semblants. Almenys, si prenem un
mateix foraster í l'encarem a totes dues tendències, no hi ha cap
dubte que triará el procediment suís, el qual, al cap i a la fí, és una
manera com una altra de tenir contenta i augmentar la clientela.

Un grup de catalans, socis del CENTRE (1), ens trobàrem reunits

(1) Joan Civil, Francesc Marsal, J. Pujol, Josep Ribas i família, Joan Salvans, Lluís San-
tasusana, J. M. Soler i Coll, Emili Trinxet, Dr. Farnés, Marius Piqué.
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aquells dies en el prestigiós lloc engadinès, i des del començament
ens interessàrem vivament pel seguit de manifestacions esportives
que durant la setmana s'anaren descapdellant, ben sovint simul-
tàniament. Era un continuat anar i venir de l'una banda à l'altra,
sempre pressosos i ainb ganes de no perdre cap detall.

A la pista de hockey, emplaçada al centre de l'Estadi (un rectan-
gle de 180 x 70 metres, cobert per un mirall de gel, amb tribunes
a banda i banda) veiérem jugar aquest esport rapidíssim, i aplau-
dírem, en el partit final, l'equip canadenc, vencedor del torneig.
Aquest equip, en tres partits, féu 38 gols, sense que cap dels seus
successius contraris pogués marcar-li un sol punt en contra!

Presenciàrem el triomf de Sònia Heníe, la inimitable patina-
dora noruega, en el concurs de patinatge artístic, celebrat en el
Kulm-Rínk, davant el públic més cosmopolita i elegant.

La curiositat ens menà al Sunny-corner, el viratge acrobàtic de
la pista de bobs, el dia en el qual era correguda la prova olímpica
d'aquesta especialitat, i veiérem el pas vertiginós dels bobs per da-
munt la pista, tota coberta de gel endurit.

Fórem presents a l'arribada de la cursa militar amb skis (30

quilòmetres), que registrà el primer triomf noruec, aconseguit per la
patrulla - quatre soldats í un oficial - carregats amb fusells i amb
tot l'equipatge.

Veiérem la sortida i l'arribada, í àdhuc seguírem una part mí-
nima del recorregut de la carrera de gran fons - 50 quilòmetres! -
que va constituir la ressonant victòria de P. E. Hedlung í els seus
companys de l'equip suec, davant els finlandesos í noruecs.

Els darrers dies, no mancàrem al trampolí olímpic, per tal de
fruir ainb intensitat d'un dels espectacles de major emoció que mai
ens hagi estat possible de veure, com fou el concurs de salts.
Th. Thams, el noruec campió olímpic ja a Chamonix l'any 1924,
ens brindà un salt prodigiós, de 73 metres de llargada. Aquesta
marca hauria estat homologada cola el record mundial, sí no ha-
gués tingut la desgràcia de tocar neu malament. Féu una caiguda
aparatosa, afortunadament sense greus conseqüències.

I, finalment, fórem presents a l'estadi olímpic a l'hora de la pro-
clamació dels vencedors de cada prova, mentre es tocava l'himne
nacional del país guanyador, i la respectiva bandera era íssada
dalt del pal. És una cerimònia feta amb tota solemnitat í etiqueta.
La gent s'alça, a cada himne que toquen, i, com que els himnes se
succeeixen, amb prou feines es té temps de seure. N'escoltàrem
molts; però, de tant sentir-lo, aprenguérem de memòria l'himne
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noruec. Després vingué la clausura dels Jocs, amb la desfilada de
les banderes í delegacions de tots els països que hi havien pres
part. Vint-i-tres ensenyes nacionals seguien la bandera olímpica;
donaren el tomb d'honor a l'Estadi, i se situaren davant la Presi-
dència, on el Comité Olímpic Internacional lliurà els premis. últi-
mament, fou arriada la bandera olímpica, blanca amb els cinc cer-
cles entrellaçats, mentre la gran gentada, a peu dret í testa nua,
escoltava un altre himne í les salves d'uns canonets tot petits es-
campaven uns grumolls de cotó fluix, en l'aire blau í fred d'una
tarda quieta í magnífica.

A part de tota aquesta activitat esportiva, tinguérem una sor-
presa í una alegria del tot inesperades, en ocasió de la visita que
él senyor Schulthess, el President de la Confederació Helvètica,
volgué fer al nostre hotel, que era el lloc central on s'aplegaven els
periodistes d'arreu del món, vinguts a fer informacions dels Jocs.

El President fou rebut a la gran sala de treball dels periodis-
tes. Donà la benvinguda a tan enlairat personatge, un representant
de la premsa comarcal, el qual va parlar en llengua engadínesa,
això és, en ladí, i és tanta la semblança que té amb el català, que
l'entenguérem perfectament.

Després, vaig pregar a aquest senyor em fes la mercè de donar-
me escrites les seves paraules, les quals transcric a continuació
tal com ell va escriure-me-les.

Discours da Dr. Gion Ruduolf Mohr, Redattur dal «Freier Rátier»
a Cuoira.

Stimà Signur Pràsident!
Stimatissems Signuors!

En ressaint ün inneffabel plaschaír, da podair beneventar nos
plü ot magistrat e tants illusters collegas a San Murezzan, in En-
giadina, immez üna populaziun ladina, chi tegua char sia língua
e sia veglia cultura raetorumantscha. Nus savain apreziar 1'onur
da sia visita ed eu L'ingrazch, Signur Pràsident, sinceramaing,
per Sia bainvuglentscha demuossada a mía vallada materna, a
San Murezzan ed a la pressa, eu AI beneventesch cordialmaing
e speresch, ch'El tuorna cun bunas regordanzas da 1'Engiadina
e da la pressa darcho a Berna. Evviva la Svizra e seis benmeri-
taivel, illuster pràsident!

Aquest discurs, vol dir en català, com ja haurà pogut compro-
bar-se tot llegint-lo:
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BAIXANT DE L'ALP-thOP

PROP DE SU VRETTA-IFIOUSE : AL FONS, MASSIS DE LA MARONA
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SKELETON PRENENT UN VIRATGE A LA CRESTA-RUN
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«Discurs del Dr. Joan Rudolf Mohr, redactor de .<Freier Ratier»
de Chur (1).

Estimat Senyor Presídentl
Estímadíssims Senyors!

Jo sento un inefable plaer de poder donar la benvinguda al
nostre més alt magistrat i a tants illlustres collegues, a Sant Moritz,
a l'Engadína, enmig d'una població ladina (llatina), que té afecte
a la seva llengua i a la seva vella cultura reto-romana. Nosaltres
sabem apreciar l'honor de la vostra visita, i jo vos agraeixo, Se-
nyor President, sincerament, la vostra benvolença, demostrada en-
vers la meva vall materna, a Sant Moritz i a la prensa. Vos dono
la benvinguda cordialment, i espero que us en tornareu amb bons
records de 1'Engadína i de la premsa, cap a Berna. Visca la Suïssa
í el seu benemèrit, illustre President! ».

No cal dir que, després d'aquest descobriment, lligàrem una
bona amistat arnb el senyor Mohr, el qual, abans de sortír cap
a Barcelona, ens ofrenà alguns llibres escrits en ladí per a la Bi-
blioteca del nostre CENTRE.

LA VOLTA A LA DIAVOLEZZA

Com que havíem anat fins a l'Engadína per alguna cosa més
que fer de simples espectadors, alternàvem les anades i vingudes
a l'estadi, al trampolí i a les curses, amb altres sortides que ens
facilitessin el lliurar-nos al nostre esport preferit.

Férem una pila de vegades el trajecte del funicular de Chanta-
rella, que, en un moment, ens pujava fins bon xic més enlaire que el
poble, i seguíem després cap a l'Alp Giop per acabar fent una bona
í llarga baixada fins al Suvretta-house i els Banys.

Una tarda havíem anat al Mouttas-Murailg; però sortírem una
mica massa tard per poder fer el descens amb skis per la banda
de Pontresina. Ens atrapà la vetlla abans d'arribar a baix, í pas-
sàrem una llarga i ingrata estona per dins un bosc fosc com una
gola de llop i ple de neu glaçada i dolenta, del tot impròpia dels
Alps. Per sort ens trobàrem a l'estació pocs minuts abans de l'úl-
tim comboi que va tornar-nos a Sant Moritz una mica entrada
la vetlla.

(1) Chur o Coire és la capital del cantó del Grisons. Té 16.000 habitants i està situada
a 600 m. alt, en la vall del Rhin. És el centre de línies fèrries més important de tota la regió.
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Sentírem parlar molt de l'excursió a la Diavolezza i a la gelera
de Morteratsch, í decidírem aprofitar un dels dies de la nostra
curta estada als Grísons per a efectuar aquesta excursió. Ens re-
comanaren que prenguéssim un guía, i en el petit cafè on s'aple-
guen tots ells, aviat entràrem en tractes amb Flury Koch, un home
jove í robust, de bell aspecte muntanyenc i amb la pell enrogida
pe] fort sol i la llum de l'alta muntanya. Com a bou guía de l'Enga-
dina, era molt atent í ple de cortesia, puix estiu i hivern més sovint
es relacionen amb el bo i millor del món que no pas amb simples
excursionistes que ja estan avesats als modals eixuts i primitius
que solen tenir la gent de muntanya.

Quan el dijous, 15 de febrer, ens dirígíein a ]'estació per sortir
amb el tren de les 8 del matí, el Dorf presentava el mateix estat
d'animació que solia oferir els altres dies cap allí a les dotze, que
és l'hora en la qual els seus carrers són lloc d'exhibició abans
del lunch.

Veure Sant Moritz animat a les 8 del matí, era una novetat ex-
traordinària. El secret consistía en què s'anava a córrer alesho-
res la cursa olímpica de la Cresta-Run amb skeleton. Aquest es-
pectacle priva allí tant, í ofereix tantes perspectives d'emocions
í novetats entre els corredors consagrats i els iniciats en aque-
lla pista, que únicament ell aconsegueix fer matinejar la gent
de per allí, a la qual les festes de nit i els balls no interromputs
fan retirar sempre bastant més tard de la mitja nit. Una corrua
feta es dirigia vers la sortida o bé se situava en els llocs on
millor veuria la cursa i els viratges. Ens dolía deixar-nos perdre
la novetat d'aquest espectacle, però sempre les excursions de ma-
nen algun sacrifici, i aleshores calía sacrificar el veure córrer els
skeletous.

El tren del Bernina que va des de Sant Moritz fins al coll del
Bernina, situat als 2330 metres, í baixa cap a Poschiavo en la Suïs-
sa italiana, és essencialment de turisme. És l'única via fèrria que
comunica 1'Engadína amb Itàlia, i l'alçària que assoleix í les mol-
tes belleses del recorregut, particularment a l'hivern, li asseguren
un gran contingent de viatgers.

Els combois no comprenen gaires vagons. Només un parell de
cotxes motors, formen el tren que prenem. També porta un vagó es-
pecial per al transport dels skis. És una plataforma com les de
càrrega, però està dividida de través en diferents compartiments
o caixons, i cada un d'ells té el nom d'una estació del trajecte.
Així no hi ha perill de confusions, í, al terme del viatge, cada pas-
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satger va ell mateix a recollir els skis. Cal dir que a tot arreu de
Suïssa podeu facturar els skis sense cap entrebanc, cosa que no
és necessària, puix sempre ens els admeteren en els furgons sense
cap més requisit.

El tren que ens dula era tot ple de skiadors. Com una nova
mostra de quantes facilitats es troben allí, cal fer constar que exis-
teix un bitllet especial per a fer la volta de la Díavolezza, i, només
dient aquest nom, a la guixeta lliuren un bitllet d'anada fins a l'es-
tació de Bernina-Hàuser, i la tornada es fa des de la de Morte-
ratsch-gletscher. Per al guia, ensenyant el seu carnet, obtenim un
bitllet molt més reduït.

Aquells dies, tot i estar avesats a esguardar els paisatges ne-
vats de la més auténtica Suïssa, el trajecte ens entretingué, sobre-
tot en passar per davant de Pontresina, estació d'hivern que com-
peteix amb Sant Moritz. I també, revoltant la part inferior de la
vall del Roseg, que és tributària de la que remunta el ferrocarril.

Quan som a Bernina-Háuser, velem que el tren queda buit
quasi completament, í que unes cinquanta persones es disposen
a fer la mateixa cursa que nosaltres. Com el seu nom indica no hi
ha altra cosa que un parell de cases al costat de la via. És un pa-
rador que no té altra finalitat que ésser un punt d'inici o acaba-
ment d'excursió.

Al costat mateix de la via del tren s'iniciava un ample caminal
obert, un día i un altre dia, per centenars de parells de skis, i d'una
manera molt clara, sense cap desviació ni vacillació, mostrava el
camí per a pujar a la cabana de la Díavolezza. Amb tanta colla
com érem í el camí tan ben obert, el guia ens venia a resultar un
article de luxe, malgrat les advertències de «guia indispensable»
que portaven les diverses publicacions de propaganda on havíem
vist lloar amb els millors elogis aquest itinerari. Aquesta vegada
el guía ni el pes podría ajudar a portar-nos, puix les motxilles en
feien ben poc.

Després de posar-nos les pelis de foca, cosa que també feren
sense cap excepció, la resta dels excursionistes, ens anàrem en-
gastant enmig de la llarguíssima filera índia que es formà, i co-
mençàrem a fer la pujada, llarga de tres hores, que ens ha-
vía de portar dalt al refugi de la Diavolezza, situat ben a prop
dels 3000 metres.

El trobar-nos en una regió ben nova i inconeguda, el portar
sempre una marxa ben pausada, í el poder disfrutar d'una ex-
tensa vista durant tota la pujada, tingué per conseqüència que
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no resultessin gens pesades les hores de pujada, fins a trobar
-nos, en guanyar la carena, a tocar mateix del refugi, el qual es

troba gairebé dalt del contrafort que limita pel N. la conca glacial
del Bernina.

Aquesta conca s'estén per sota el vast cercle d'altes cimes que
formen d'O. a E. el piz Cambrena, 3607 m.; el piz Palü, 3889 metres
amb la seva punxa tripartida í flanquejada per fines arestes de gel;
els pics de Bellavista, 3684 m. i 3927 n1., i el pic Züpo, 4002 m. La
Crast'aguzza, 3872 m. i a continuació d'una fonda i dificilíssíma
Fourcla o coll, s'alça el Bernina, el qual, arno els seus 4055 me-
tres, és el cim culminant del massís í de tota la regió. Pel costat
contrari al descrit, aquest cim està estrebat amb el Roseg, 3927 me-
tres, i origina també un altre seguit de geleres. Separant les dues
geleres més importants del Bernina, es desprèn una aresta en di-
recció N. que dóna lloc als pics de Morteratsch, 3754 m. í Tschierva,
3564 m., els quals acaben d'arrodonir el panorama amplíssim i d'u-
na rara rnagnificèncía alpina que es disfruta des de la cabana de
la Diavolezza.

L'itinerari de pujada que hem fet des de les cases del Bernina,
té l'avantatge de la seva brevetat. És una mena de caní de drecera
que puja per l'altre costat dels altiplans de la gelera, i que per un
lloc amagat s'enfila sense gaires contemplacions fins a treure el
nas precisament en el lloc més espectacular de la muntanya, i dei-
xa sobtat l'excursionista portant-li en safata un bellíssím pa-
norama alpí.

Crec haver reunit suficients elements de judici per a declarar
que el panorama de la Diavolezza té com a particularitat la seva
uniformitat i ponderació. És una nova gran parada de munta-
nyes amb cims, amb crestes i amb geleres que aplega un conjunt
molt senyor í de bon to. Enlloc no es produeix cap xoc ni cap
estridència,

Per atraure al gran contingent voluble i inconstant dels roda-
mons i els passavolants, la Diavolezza no pot oferir cap plat fort,
no pot engegar cap pinyol. Aquí no hi ha un perfil com el del
Cerví que abassegui tots els esguards amb una actitud d'esfinx. No
té cap Mont-Blanc, ni Mont-Rose o Jungfrau que aclaparin amb
l'exhibició de tantes geleres í de desnivells extraordinaris. Hi man-
ca també una paret dantesca í terrible com la de la Meije.

La Diavolezza no té aquesta escenografia de primer ordre,
aquest reclam de cosa extraordinària, no pot lluir cap títol d'emi-
nència. En canvi posseeix la discreció, el just equilibri repartit pe]
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LA DESFILADA DE BANDERES NACIONALS PRECEDIDES DE L'ENSENYA OLÍMPICA,

EN LA CLAUSURA DELS JOCS
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llarg del panorama. Tot ell és d'una gran finor í elegància. El pic
Bernina malgrat ésser el gegant del cercle, procura ajupir-se tant
com pot í s'aconsola amb els metres justos per anar fent la viu-viu.
Cap cima no tendeíx a una superació exagerada, detonant.

Les geleres de la Diavolezza, així que poden, deixen d'ésser pen-
jades als lloms de les crestes i s'estenen ampla i llargament per les
faldades maternals de la muntanya. Amaguen les nafres de les es-
querdes í sempre que els ve a tomb es daleixen per unes formes
exhuberants i grasses. S'endevina aviat que les geleres tenen aquí
una existència acompassada i tranquilla.

Si és que ho puc dir, diré que tot el cercle de la Diavolezza
fa cara de tenir pocs mals de cap í que les geleres, sobretot,
se la passen molt bé, es donen molt bona vida í acaben amb
una mort dolça i lenta al fons d'una vall que ja s'ha tornat plana
i estirada.

És, en resum, un panorama sense adjetius. Però qui té la sort
de poder-lo contemplar en conserva una impressió tota plena de
bellesa í suavitat.

Al mateix temps que d'una manera inesperada ens enfrontàvem
amb tan extens i bell panorama, ens rebé també, en tombar la care-
na, un fred molest i, pitjor encara, un vent desfet i inaguantable que
ens feu arribar corrent fins a la casa, desfer-nos precipitadament
dels skís í buscar una mica d'escalfor i protecció dins aquelles pa-
rets providencials.

La pacífica i detallada contemplació d'una vista tan apreciable
com aquella resultava impossible, i l'arriscar-se a sortir i treu-
re una fotografia enmig de l'huracà, era una prova de coratge
í resistència. La neu passava i tornava a passar en seguides ratxes,
que emblanquien l'espai visible, emmarcat per la porta del refugi
o per alguna de les seves finestres.

En els moments que les ratxes no eren properes, apareixia una
i altra vegada la ratlla sinuosa, amb els dalts í baixos, les punxes i
cims, les osques í traus, de totes les muntanyes del cercle. Per da-
munt, el cel era blau, ben net, í només eren les carenes, ara l'una,
ara l'altra, que, saccejades brutalment per la fúria del vent, s'ador-
naven d'un tènue borrissol, d'una lleu fumerola esblanqueïda, d'un
enterboliment passatger que el sol feia destacar, que s'irisava i es
caragolava violent, fins a fondre's com per art d'encantament.

Tota la nombrosa caravana de l'hora primera, s'era refugiada
dins la cabana, en la qual resultava difícil de donar un pas. El tem-
peri que nosaltres trobàvem irresistible í que ens confinava a l'es-
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tretor de quatre parets casuals, no era per a la majestat alpina altra
cosa que unes fines plasenteries que el vent í la neu feien al sol,
a la muntanya sense màcula i al cel radiant i impassible.

Dubto que cap caravana hagués tingut pit, aquell dia, per in-
tentar alguna ascensió. La vida animal es veía confinada a sota la
zona dels 3000 metres, i la cabana de la Diavolezza í els contra-
forts que ens havien aturat el vent durant la pujada, eren els dar-
rers límits que es podien atènyer.

Després de reposar una estona dins el refugi i de rosegar un
mos, - ja era migdia -, ens abriguem amb tot el que portem, puix
preveiem que la primera part de la baixada per la gelera, batuda
pels vents, será dura. Tenim feines per a posar-nos els skis, davant
mateix del refugi.

El guia pren aleshores la direcció de la nostra caravana, í ens
fa pujar una mica, de manera que, estant el refugi als 2977 metres,
devem arribar al frec dels 3000 metres. Mentrestant, entre ràfega
í ràfega, li demanem algunes explicacions del panorama.

Arribats al lloc escaient comença la baíxada per un extens
pendent, que ens portará a trobar el morèn dret del vadret Pers,
o sigui, la gelera Persa. Ens adonem de les dimensions inconcebi-
bles que té tot el cercle, així que anem descobrint, al fons de la
mateixa inclinació o enmig de la gelera, les caravanes que ens
precedeixen, les quals s'han empetitit í tornat com negrosos caps
d'agulla, en virtut d'unes desproporcions no habituals.

Aquest primer tros de baixada no el disfrutem gaire. El vent
ens molesta molt, i el fred ens deixa míg atuïts, especialment els
peus í les mans. E1 que no dóna gaires senyals de molèstia, és el
guia. Baixa per allí amb la rnajor naturalitat, i domina els skis a
tothora d'una manera práctica i sorprenent. Plegats, ens fem pas-
sar el fred amb enèrgics i seguits cops de mans a les espatlles, la
qual cosa estimula la circulació de la sang i deixa, en canvi, una
formigor a les mans, sobretot a les puntes dels dits.

Quan som arran del morèn, ens cal una ferma pujada i un se-
guit de colzades per a situar-nos al nivell de la gelera. Allí el pen-
dent s'zudolceix; els altiplans de gel segueixen essent immensos,
i les ratxes del vent són encara fortes, però ja més espaiades--. Les
esquerdes es presenten ben soldades, almenys per allí on passem,
i aparentment no sembla que hi hagi cap perill. Així seguim una
bona estona. La cabana queda qui- sap-lo allunyada i enlaire.

Impensadament ens trobem que la planúria s'estronca en sec.
Estem abocats a una llarga i dreta pala de neu, í tots els qui fan
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la volta de la Diavolezza no tenen més remei que baixar per allí.
És el tros conegut per Isola Persa. Aquesta illa és un aplec de
rocs que emergeixen d'entre les blancors. Té, a l'una banda, la
bonica i impossible cascada de séracs de la gelera, i, a l'altra,
aquest pendent Llis que cal baixar. No es pot anar a revoltar més
cap a l'esquerra, puix la muntanya presenta la mateixa incli-
nació des de força tros més amunt, i hi ha un veritable perill de
produir allaus.

Encara que la inclinació sigui bastant redreçada, no acaba amb
cap estimball, sinó que, ben al contrari, té un bon replà en el seu
acabament. He de declarar que la nostra colla, més o menys ave-
sada a heure-se-les amb altres trossos pirenencs bastant semblants
a aquest, en va sortír decorosament, i àdhuc avançàrem a algunes
caravanes, els membres de les quals passaven alguna estona ben
dolenta.

D'altres skiadors baixaven fent -hí tota mena de filigranes, i en-
tre ells es destacava el nostre guia, que evidentment es trobava
cona el peix a l'aigua. A despit del pendent i de la certitud de ro-
dolar alguns o bastants metres avall a cada caiguda, ell no parava
de fer, a l'una i altra banda, unes ràpides cristianies, precedides
a penes d'un lleu frenatge, i d'anar baixant amb continuats stem-
cristianies, tota l'estona.

Assolit el replà, i ja ben a l'abric del vent, feia goig de veure
tanta gent repartida pertot arreu d'aquella nena d'escala de Jacob,
í examinar l'agilitat o les engúnies de cadascú.

Al peu de l'Illa Persa hi ha la unió de la gelera Persa amb la
de Morteratsch, i la val[ pren francament direcció N. Fins aquí
hem baixat uns 500 metres, í en falten altres tants per arribar a
l'estació del tren.

Resta enlaire, i aviat es fa mig invisible i perd valor í perspec-
tiva, el cercle bellíssim, animat per l'exquisida unió del blanc i el
blau; una vegada més, deixem les magnificències que corprenen el
ver enamorat dels Alps. El vent, el fred í la turbonada, la boira
i la tempesta, són accidents passatgers í variables que a muntanya
s'alternen i fins conviuen amb el bon sol, el temps quiet í el cel clar.
Només la muntanya d'ella mateixa, es manifesta d'una manera
constant i definitiva. Només ella posseeix una essència immutable.
Hom va vers ella, com vers l'ideal, i sí algunes vegades es troba
el camí planer, i tots els calents són amables i acollidors, altres
vegades cal lluitar amb un munt d'obstacles i de fantasmes, que
evolucionen entorn dels qui s'hi aventuren. Aquests no tenen més
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armes que l'entusiasme de l'una banda, i l'experiència í l'instint de
conservació, de l'altra.

Mentre baixem de la Diavolezza, el camí no pren aquest caire
de lamentacions als inconvenients que avui hem trobat en les al-
tures Quan el muntanyenc hauria de doldre's del que deixa enlai-
re, apareix el skíador que está de gran festa. Tenim els patins als
peus, i el terreny a cada moment es torna millor. Des de l'Illa
Persa fins al final de l'excursió, el recorregut fa vibrar l'ànim dels
qui tenen la sort de fer-lo en ple hivern.

Quan ens crèiem que 1'anar amb skis ja no ens amagava cap
novetat, puix que ho havíem fet amb assiduïtat una pila d'anys,
per tots els terrenys imaginables i per tota mena de neus, ens hem
adonat a mida que anem baixant per dins la gelera de Morteratsch,
que encara ens faltava la millor experiència. Les desigualtats de
la gelera, els séracs drets i els caiguts, les esquerdes, els ressalts,
les bosses i les eminències eren cobertes per una gruixa de neu
tan ferma que llevaven tota idea de perill. Per un terreny tan ple
de variacions í d'instantanis canvis de rasants, els skis comencen
de baixar i enfilar-se, es brinquen i es dobleguen al franquejar el
fons de la coma que amaga una esquerda, i fan un saltiró quan,
en plena cursa, coronen un pujolet o fina coronisa entre dos em-
buts. I tot seguit llisquen dins una altra fondalada i es tornen a is

-sar fins a la cresta d'una nova forma turgent.
Com que els rastres de camí s'estenen en una ampla franja de

terreny, i això vol dir que no hi ha perill, hom pot deixar la ratlla
recta, que devoraria massa (le pressa aquesta distància. Es té el
recurs de vorejar les ondulacions fent amples corbes a dreta i es-
querra; hom pot, amb un sobtat viratge, aturar-se al bell mig d'un
embut esmaltat; sí així plau, és permès de creuar vertiginosament
una depressió, sentir dels peus al cap la batzegada del fons - que
les fustes i l'equilibri salven -, enfilar la paret contrària i, abans
d'ésser al llavi superior, amb un salt o un viratge precís, trencar
la direcció í sortir per un altre costat dins el laberínte que formen
les onades de gel. En aquest tros són permeses totes les fantasies,
í la gelera no para de brindar unes noves provatures. Aquesta niar
empedreïda i llísquent, aquestes verítables muntanyes russes na-
turals, són quelcom de definitiu, i acaben per mostrar-nos el que
es pot arribar a fruir duent els skis als peus.

El guia, tot i haver fet moltíssímes vegades aquest trajecte, es-
tava tan content í engrescat com nosaltres. Demostrava amb això
que sentia la muntanya, i que, per a ell, l'anar-hi, més que un ofici,
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ELS PICS BERNINA 1 MORTERATSCH DES DE LA CABANA DE LA DIAVOLEZZA
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PIC CAMBRENA DES DE LA GELERA
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era una vocació. Es lliurava a exercicis i exhibicions que l'acredi-
taven de skiador formidable. Potser posat en una pista fácil no re-
sultaria del tot acadèmic í brillant, però allí, enmig d'una gelera
alpina, era una primera figura. Realment hauríem pogut fer l'ex-
cursió prescindint d'ell, puix tant a l'anada com al retorn el camí
sempre semblà una carretera, tants són els senyals que marquen;
i també sempre ens hem trobat rodejats d'altres excursionistes
que, sols o amb guia, feien aquesta volta. No obstant, el fet de te-
nir-lo entre nosaltres i, el veure'l patinar, ja ens ha deixat prou
satisfets.

Els trossos ondulants s'alternen amb bones pistes que es po-
den fer a gran velocitat. A mida que es va baixant, la gelera s'es-
tira i esdevé menys saccejada i irregular; però és d'una manera
massa ràpida, que ens trobem al capdavall. Després d'unes darre-
res evolucions per la gran paret de gel, que allí s'estronca í fíneíx,
assolim el camí que corre per damunt la terra nevada de la vall de
Morteratsch. Pocs minuts després, ens trobem davant l'estació.
Naturalment, té un restaurant al costat. Hi ha una gran anímacíó
de turistes i excursionistes de tota mena, dels que vénen dels
cims i dels que han arribat fins allí amb el tren o amb trineus;
en una paraula, una mostra més de la gran barreja í la gran ani-
mació de 1'Engadina. El tren ens recull poca estona més tard, í ens
torna a Sant Moritz abans de fer-se fosc.

Aquest seguit de refinaments í de comoditats, que algú dels de
casa potser titllarà d'excessius, permeten tanmateix sortir de casa
a les 8 del matí, ésser abans de migdia a una cabana que
gairebé ateny els 3000 metres, i, d'allí estant, encarar-se a un pa-
norama alpí digne dels millors elogis i de les descrípcíons més
sinceres. Permet practicar una davallada de més de 1000 me-
tres, sempre amb skis, í per dins una gelera que farà sentir sen-
sacions desconegudes. I tot això podent prendre el tren de tornada
a les 4 de la tarda, i ésser una hora més tard de bell non a la cos-
mopolita vila engadinesa, deixar els skis a l'hotel ,i trobar-se que
és la bona hora per a anar a prendre el te en algun dels molts es-
tabliments que es troben tot anant pels carrers del Dorf.
• Això és el que nosaltres férem aquella tarda, després d'acomia-

dar-nos d'En Flury Koch, el guía o, millor, el company nostre en
la memorable volta de La Diavolezza.

JOSEP M .  GUILERA I ALBINYANA
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Viatge per Noruega
(Acabament)

DE PLAAM A MYRDAL

RIBERA 1 GORGES DEL FLAAMSDALEN

Flaam el clima era ja diferent de] dels punts que fins ara
coneixíem. El sol rro ens havia deixat, encara - segura-
ment per sort, - i, en canvi, a Flaam ja no el veiérem. Tot

el dia el cel cobert, llis, cel de neu. Conseqüentment la temperatura
era baixa. Cap al tard calia recloure's i buscar el confort de l'es-
tufa o de la fogaina. Per dues o tres vegades caigué una pluja fina,
clara, que semblava pluja de neu.

El día 9 de maig matinejàrem. L'aigua, en rentar-nos, ens ge-
lava els dits.

Deixàvem l'hotel enmig dels compliments de la mestressa, que
ens atengué en tot í per tot. Ja la carriola ens esperava a la porta.

Abans d'enfilar-nos-hi, calgué preparar-se per a resistir al fred.
Anàvem a trobar muntanyes plenes de neu. Jo portava ja l'abric
gruixut í bons guants de pell. A més, ens donaren uns leguis de
lona, lligats de dalt a baix de la cama, í un altre abric gruíxudís-
sim, folrat de llana en pèl i de pell al natural, amb un coll ample
que arribava fins a mig cap. Pesava com sí fos de plom. Ben ma-
lament m'hi bellugava. En pujar al cotxet trobàrem unes bosses
de llana en pèl per a ficar-hi els peus. Sobre la falda, una man-
ta de llana i encara una altra de pell. Semblàvem els ambaixadors
de la Sibèria.

Contrastava moltíssim la nostra indumentària amb la del con-
ductor de la carriola, que s'acontentava amb unes bones sabates,
vestit de llana í una pellissa curta, amb un coll ample. Feia l'efecte
que, o bé tenien un concepte completament equivocat de la nostra
resistència al fred, o bé intentaven afalagar la nostra vanitat per
a qué tinguéssim ocasió d'explicar a tothom la nostra indumentà-
ria. En tot el país no recordo haver vist ningú tan carregat de co-
ses. Crec jo que vestits semblants solanient deuen portar-los algun
dandy, els forasters o els noruecs que surten a les comèdies de
casa nostra.
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De totes maneres, quan a les 8 emprenguérem la marxa, el fred
era viu. El cel era cobert, i la boira, baixa. Nevava: borrallons de
neu petits, que aviat es fonien.

Seguírem per la vorera dreta del Flaamsdalen. El camí planeja
seguint el fons de la val], ampla i plena de camps herbats ben re-
gats pel riu, d'aigua abundosa, freda i sorollosa. El fons del pai-
satge està barrat per muntanyes molt altes, plenes de neu, que la
boira solament ens deixa entrellucar.

Mitja hora de camí i arribem a Flaam, el poblet que dóna nom
al riu i a la vall, poble de poques cases. Segueix caient la neu.

El camí s'enfila bon xic més. Les muntanyes del volt van acos-
tant-se. Per entre les roques de l'altre costat del riu salten casca-
des; una d'elles, molt abundosa, és la Rjoandefoss. Segueix un tros
de roca com una veta estreta, arriba a un buit de la cinglera, í allí
es desplega en magnífica cua de cavall; alça escuma abundosa, i,
recollint -se en tres o quatre reguerons, s'esmuny fent salts fins
al riu.

Sobre el camí s'alça una gran muralla amb pontets que so-
vintegen per a deixar pas lliure als torrents. Serveix de defensa al
terraplè per on té de passar el ferrocarril en construcció que, atre-
vit, s'enfilarà per la vall.

El camí segueix pujant. El llit del riu, ja ha abandonat el camí
planer. Puja, ara, entré rocs í estimballs. És un riu en què el salmó
abunda. Es fa difícil de comprendre com aquest peix, desenrotllat
en fons marins, pot pujar - seguint el camí invers de les aigües -
per entre aquells trencacolls, vencent la fúria de l'aigua que s'hi
llença. Li cal fer-ho. Té de pondre en la part alta del riu, í, en la
seva febre de complir la missió maternal, no l'atura res, i venç tots
els obstacles.

El camí troba barrat el pas per una roca immensa. Li cal
travessar el riu i seguir per l'altre vorera Un pont atrevit d'un sol
arc, de construcció moderna, el Hogabró, és la nostra passera.

Observem, estranyats, que l'aigua no ve del que sembla el solc
obert pel líquid, sínó d'un trau enorme fet al mig de la roca, com
sí allí nasqués una deu d'aigua que surt furiosa, esbojarrada. Des-
prés podem explicar-nos -ho. LIn dels pilans del pont s'aferra al
marge mateix del riu, i hauria estat molt complicat o costós de
construir-lo enmig de l'aigua. Preferiren desviar-ne el curs, i fer,
a la roca viva, una foradada d'una cinquantena de metres de llarg.
Així, a més, ni en les avingudes del riu, per la fosa de les neus, no
en patiran gens els fonaments del pont.
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Segueix el camí molt dreturer. El cavallet va fent molt tranquil
la via. No sembla que s'adoni del desnivell.

Ha parat de nevar. Ja som a bona alçària sobre el riu. El camí
obert en la roca, lluita amb un enemic nou, les neus, que cobreixen
els seus volts la major part de l'any. Per a evitar-les l'home usa
de tots els recursos. En lloc de seguir pel fons, la ruta s'obre pas
enlaire, al mig de la muralla vertical; així, ni la neu s'hi arreco-
narà, ni la que hi caigui serà difícil de treure.

Contrastant amb l'esfereïdor del cingle que tenim als peus, al
fons, l'aigua, entre roques d'una alçària de dos o tres pisos, fa un
replà on reposa tranquilla, transparent, verda, blava. No sembla
la mateixa. Ben poc 11 dura, aquesta pau; de nou remunta un camí
aspre. Tornen a trobar-se riu i camí, í altra vegada passem a la
vorera dreta.

L'aspecte de les muntanyes ja és ben diferent de fins ara. Els
arbres són, ja, sota el camí; per dalt només es veuen matolls. La
neu és abundosa, i la carretera fangueja. El fred és fort.

En un recó, segurament castigat per les allaus, ha calgut fer
una defensa del camí. Dues sèries de pals verticals a banda i banda
de la carretera; una altra sèrie inclinada a la roca de sobre el
camí, í una quarta sèrie de bigues llarguíssimes, l'una a tocar de
l'altra, descansant inclinades damunt els pals citats, fent de teula-
da, formen una foradada artificial, per la qual passàrem. La teula-
da í el camí - per filtratges entre biga í biga - estan coberts de
neu. És la primera defensa que veiem d'aquesta classe.

Arribem a un engorjat on només es veuen roques, munts de neu
i cascades glaçades. A l'altre costat del riu, el camí vell està des-
truït per les roques i les gelades. Seguím a mig aíre de la munta-
nya que cada cop esdevé més vertical. Al punt que s'està per arri-
bar a la part més estreta de la vall, cingle per banda, la carretera
seguíx per dintre la muntanya, buidada a barrinades, per una fo-
radada de 120 metres.

La vall s'eixampla. Al peu del camí s'obre un estany mig ple de
sorra i mig d'aigua mansoia. L'aigua del Flaamsdal en abocar-s'hi,
s'escampa i fa un petit saltant, la cascada de Kaardalsfoss. Vore-
gem l'estanyol í, per un pont de ferro d'un sol tram, passen el riu
per última vegada, per sobre mateix del salt descrit.

Deixem el curs de l'aigua a fi de seguir per sobre la torrentada
del Paalsdal que ve de Myrdal. Davant nostre tenim la muntanya
per la qual el camí s'enfila fent 16 ziga-zagues de pujada molt
accentuada.
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CARRETERA SOTA MYRUAL
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El camí està ja cobert de neu. Les voltes que ens esperen estan
atapeïdes de munts de gel que fa perillosa la marxa. Tot el camí
és atrevít, i una relliscada de la carriola podría produir-nos males
conseqüències. Previsors, al peu mateix d'aquell tírapíts hi havia
una caseta amb un guàrdia, i una bandera roja sobre el camí, indi-
cant perill. Cal que deixem la carriola.

Estem a 600 metres.
De moment, . ens fa illusió el caminar damunt la neu, però ben

aviat la falta d'un calçat a propòsit, es fa sentir. La neu tan aviat
és tova, com gelada, com barrejada amb fang de] camí. Els peus
s'enfonsen o rellisquen, í un gruix de brutícia s'arrapa a les sabates.

El paisatge és per a encantar-s'hi.
La neu forma, al costat del camí, blocs gelats del gruix d'un

metre, í més i tot en alguns punts. Arran de la cuneta el bloc gelat és
transparent, verdós. Per petites esquerdes va regalimant l'aigua de
fusió. Ha calgut, per a tenir el camí lliure, treure la neu a palades
o a cops de picot. On no és trepitjada, brilla anib tota la seva pu-
resa i claredat. Roques í arbres despullats de fulles, de tant en tant.

Dalt de tot de la pujada, treuen el cap les primeres cases de
Myrdal, recobertes per la nuvolada. A la dreta del carpí s'obre la
torrentera per on s'escorre l'aigua del Paaldalselv. Vingut de les-
planada del cim, davalla ràpidament al fons del sot, unes vegades
al descobert, forrnant cascades, í d'altres seguint per sota el gruix
de neu. Acaba amb dues cascades ben diferents: l'una s'escorre
per sota un bloc de gel; l'altra és una barreja de gel, neu í aigua,
que tan aviat ressurt com s'amaga.

Damunt l'una í l'altra, cau de ple, el sol. Els blocs i caramells
de gel, transparents alguns, i amb les írisacions de la llum descom-
posta per l'aigua, prenen tots els colors imaginables, colors de
fantasia: blaus, roses, verdosos, taronja. Per als pintors o per als
poetes fòra allò un filó d'inspiracions.

Davant nostre va fent vía, molt més de pressa que nosaltres,
la carriola que ens ha dut fins ara. El cavallet, cony si no hagués
fet gens de camí, deixa enrera el seu mateix conductor, que s'ha
aplegat amb un company que venía darrera nostre. Aviat el per-
dem de vista. Sembla que endevini que s'acosta l'hora de descan-
sar í de saborejar el morralet de bona grana. En unes tres hores
llargues, s'haurà enfilat més de 800 metres de desnivell, carregat,
amb la major tranquillitat del món, com si no li costés cap esforç.

Creua el nostre camí un trineu, com una luja gran, portat també
per un cavallet, í carregat amb fusta i mantes.
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Deixem a l'esquerra el camí del Vatnahalsen Hotel, encara clos.
S'ha acabat la pujada. Tenim davant una gran esplanada coberta
de neu; al mig, la vall és llisa i deserta, com sí a sota hi hagués
un estany.

Les muntanyes formen una immensa ferradura de carenes on
-dulants i de morros de la forma més variada.

Tres sortints del massís del fons, un de central, llargarut, i dos
de laterals, més curts, formen una colossal esfilix natural i plena
de bonhomia, com si estigués encantada contemplant l'obra de
l'home lluitant contra els accidents de la muntanya.

Ratlla horitzontalment el paisatge, una línia negra, que no és
altra cosa que els terraplens i l'estació de Myrdal, on tenim de
prendre el tren. Les cases del poble, poc nombroses, estan escam-
pades pel volt de la via.

Girant la vista enrera, de cara al camí que acabem de fer, l'es-
pectacle és ben diferent. Massissos rocosos, clapejats de neu, que
s'enfonsen per deixar pas al riu. Des d'aquí sembla que pel camí
del fons solament puguin passar-hi els isards i l'aigua.

MYRDAL

D'arribada, en entrar al bar de l'estació, una bafarada ardent
ens cau damunt; les ulleres s'entelen ràpidament.

Fins ara no ens fem ben bé càrrec de la temperatura de l'aire
dels volts. Segurament estem per sota 00.

Myrdal està als 860 metres. Sembla que estigui als 2500. Les
neus mai no l'abandonen. Resseguint la vía, es veu com l'enginy
humà ha hagut de treballar per tal de deixar pas franc al tren.

Pel costat de Bergen i Voss, que ja coneixem, el tren arriba a
Myrdal després de travessar la foradada de Gravehals, llarga de més
de 5 quilòmetres. A la sortida de la muntanya, la via continua pro-
tegida per un cobert de fusta, que la resguarda de la neu que sempre
hi és a munts. La via no corre a nivell pla, sinó damunt un terra-
plè, que, tant com serví per a recollir la terra de la foradada, ser-
veix per a deixar la via alta, on sigui difícil d'acumular-s'hi la neu.

Pels costats de la foradada í pel fons de la vall, mirant al S., es
veuen unes cledes llarguíssimes, de fustes entreteíxides, clavades
a terra per pals encreuats fent X. Estan posades mig agegudes,
mirant al cim i inclinades, seguint el pendent. D'aquesta manera
aguantaran molt més els munts de neu o l'empenta d'una allau
i dirigiran la neu cap al fons del sot.
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Girats de cara enrera, tenint com a fons les gorges enfonsades
del Flaamsdalen, veiem, a l'un costat, els edificis de l'estació, i, a
l'altre, sota el terraplè de la vía, dues cases de fusta, com les
ja conegudes. D'una d'elles surt una construcció baixa, de sostre
a dos pendents, que s'enfila terraplè amunt, í acaba amb una por-
teta a l'esplanada de l'estació. Pensant pensant, vaig comprendre
que no era altra cosa que un pas cobert que permet als habitants
d'estar sempre i fàcilment en comunicació amb l'estació, per molta
que sigui la neu caiguda. Hem de creure que hí ha èpoques de l'any
en qué deu ésser dificultosa la sortida de la casa, almenys, per la
porta. Recordant que les fotos adjuntes estan preses el dia 9 de
maig, no és gens difícil de fer-se càrrec de la neu que pot acumu-
lar-s'hi al pic de l'hivern.

Una altra protecció, i aquesta ja molt més important, és la feta
a la mateixa estació, en el tros tocant a la muntanya, damunt ma-
teix de la via. El tren passa per sota una foradada artificial, de
fusta, coberta per una teulada a dos vessants, amb ventilació as-
segurada per xemeneies i unes finestres laterals que sovintegen.
Hi ha quatre coberts, l'un al costat de l'altre, que s'allarguen molt
enfora de l'estació, fins on comença una foradada corrent.

Com que des de Myrdal la via encara continua pujant, aquests
coberts sovintegen més i niès, sobretot en els llocs poc protegits
pels accidents naturals.

Una altra cosa curiosa, que podem fotografiar, és una máquina
de treure la neu de la vía, que surt per un dels coberts. La part
essencial está al davant de la máquina. És una hèlix enorme,
alta com la máquina mateixa. Té un grapat de pales que sobresur-
ten, inclinades, d'un gruix d'uns dos centímetres. L'eix de l'hèlix surt
davant de tot i forma una piràmide xata, acabada en el mig per un
sortint robust que deu clavar-se a la neu. Tot al volt de l'hèlix una
planxa molt gruixuda fa de paraneus, i ensems que la desvia cap als
costats, protegeix el conductor de la màquina. La neu, obeint a la for-
ça centrífuga de les pales en rodar, és llençada pels costats i enlaire.

Em sentia infant pel desig de veure -la treballar. Ha d'ésser bo-
nic de veure--la avançar per un paisatge atapeït de neu, llis, per on
no s'endevina la via, clavant el seu eix en la neu í llençant-la amunt
i per tot el volt, fent una ampla corona blanquíssíma, plena de llu-
minositat.

De tant rodar pel defora, amb la máquina als dits i sense guants,
ja tenia les mans, sobretot la dreta, gelada, ben balba. Vaig entor-
nar-me'n al bar a refer-me.
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DE MYRDAL A OSLO

A la una arriba el tren que ve de Bergen. Parada llarga. Atrets
per la neu - és la primera estació on hi abunda -, uns quants viat-
gers, molts d'ells nordamerícans, amb uns abrics de pells esgarrí

-fadors, semblants als que ens havien posat a Flaam, baixen i s'en-
tretenen per l'andana.

Ens cal buscar els seients reservats. El revisor amabilíssím,
ens acompanya, i no solament ens pren i colloca les maletes, sínó
que s'asseu al costat nostre í ens dóna conversa. Se'n va un mo-
ment, i torna a parlar-nos del camí i del paisatge. La seva amabi-
litat la trobo excessiva i penso que, potser espera un suplement de
«propina» o que vol quedar bé amb la casa Bennet de la qual és
empleat. Aviat sortim de dubtes; l'home treballava la clientela. És
que ell explota el negoci de les ulleres. M'explicaré.

Ja he dit que des de Myrdal el tren va pujant fins arribar als
1300 metres. El paissatge, cada cop més ple de neu, si rep la llum
directa del sol, es fa quasi impossible de mirar. Tanta és la llum
que projecta. Ressalta més encara, perquè el tren passa molts qui-
lòmetres per dintre foradades artificials, cony les que hem vist a
Myrdal, en les quals, naturalment, hi ha poca llum, í en quedar al
descobert el paisatge, el contrast és més violent.

El revisor, amabilfssim, més que mai, va venir a oferir-nos unes
ulleres de vidres de color fosc, verdes o grogues, que permeten mí-
rar el paisatge tranquillament. Vidres de colors en una muntura
senzillíssima, els venía a 3 corones - unes 4 pessetes í mitja - i feia
bon negoci. Aleshores caiguérein de l'ase, com vulgarment es diu.

Descriure el camí és una cosa molt difícil. Hi ha paisatges que
poden ésser explicats i compresos; però quan arriben a la magni-
ficència í grandiositat dels que passaven davant els nostres ulls,
hom se sent massa petit per a descriure'ls.

La blancor immaculada de la neu llança dolls de llum pertot.
Els estanys, les roques, les fites, els coberts del tren, tot està em-
bolcallat per aquell mantell blanc; tot dorm sota la llosa gelada.
Si no perquè sabem que rlo, fins creuríem que les muntanyes són
blocs de gel i de neu que joguinegen.

Sortint de Myrdal, encara teníem - a l'esquerra - les gorges del
Flaamsdalen. Ara, res d'això. Tot són cims i esplanades formant
una capa única.

A Hallingskeid, la primera estació després de Myrdal, als 1100
metres, ja no hi ha res al descobert. Tota l'estació i les vies estan
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protegides per coberts de fusta. Tot i això, la neu, passant per en-
tre les esquerdes, arriba a formar blocs damunt mateix de la via.
El tren passa moltes niés estones cobert que a l'aire lliure Només
quan alguna protecció natural ho permet, surt d'aquells corredors
inacabables. Per tots costats cledes i més cledes proteigeíxen el
pas del tren.

Arribem al llac Tangevand (sabem que és un llac per la guia,
no pas pel que veiem), el punt més alt del recorregut, als 1300 me-
tres . És partió d'aigües entre les que s'aboquen a la Mar del Nord
i les que ho fan al Skager-Rak, a la Bàltica.

Tenim al davant, pel costat dret, la massa enorme de l'Hardan-
ger Jokul, massís mai no abandonat pels gels, que al cim prenen
les formes més capricioses: de gegants, de dits, de pous, de senti

-nelles. Els seus vessants, planejants o plans, conviden als esports
de neu.

A Finse fem parada llarga. La via está descoberta. La neu co-
breix els molls de l'estació. El termòmetre marca 30 sota 0. Cal
baixar ben tapat, amb els abrics coll enlaire. A cop de pala han
obert un camí cap als darreres de l'edifici. Al peu nostre s'estén
l'esplanada llisa del Finsevand, un llac. Una barca girada esquena
enlaire ens ho descobreix.

L'Hardanger Jokul el velem ara ben bé de front, alçant-se altívol.
A l'andana, uns quants esquiadors, cap descobert, pèl ros i cara

d'aquell color negre-roig tan característic dels qui s'han passat
uns dies corrent damunt la neu, ens fan sentir enveja de no poder
seguir pels seus camins de llum, d'esplai i de llibertat.

El tren baixa ràpidament de desnivell. Les neus s'aclareíxen
í aviat apareixen els primers avets, prims, despullats de vida
molts d'ells.

Surt a la dreta el primer fjord, el Strandfjord, eixamplament
del riu. Estem als 1000 metres d'altitud. Cal pensar, doncs, que
també consideren com a ¡ford qualsevol quantitat gran d'aígua,
estiguí o no al nivell de la mar, amb tal que directament o indirec-
tament hi comuniqui per un corrent d'aigua. No té ni la importàn-
cia ni l'aspecte dels ffords fíns ara recorreguts.

Anem seguint el riu Hallingdalsel y. A mida que augmenta la
vegetació, el paisatge recupera l'aspecte de vivesa, i tornem a con-
templar aquell verd tan típic.

Comencem a veure bigues que a grans estols segueixen el curs
del riu. Unes vegades lliures; altres, aplegades fent diverses figu-
res. El més corrent és veure -les fent un ample disc rodó, constituït
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per un miler o més de bigues, limitades per altres que fan una
exacta circumferència, enganxades punta a punta i donant la volta
completa a la gran rodona.

Per les vores del riu, i a vegades tarnbé al mig (subjectades, en
aquest cas, per estaques clavades al fons), hi ha rengleres de bi-
gues, d'una a una, unides punta a punta, limitant la superfície de
l'aigua pels costats, fent corredors que eviten que es detinguin les
que floten i que s'enredin entre les voreres.

A Hónefos el tren s'atura estona. És centre important de comu-
nicacions. Està banyat pel riu Randselv, que porta les aigües del
Randsfjord - fjord interior de 108 knis. de llargada, - per a abo-
car-les al Tryfjord que, com immens trèvol, estén els seus tres bra-
ços per una contrada rica de vegetació, boscos sobretot.

És el darrer tord interior. El riu ja el comunica amb altres
fjords que estan al nivell de la mar.

A l'estació de Hónefos, sobre el Randselv, hi ha un descarre-
gador de bigues que, per dotzenes de milers, les aboca al riu da-
munt les aigües de] qual apareixen ben ordenades i amuntegades
com en ample magatzem. El descarregador no és altra cosa que
un immens embut - al nivell del pis d'un vagó -. que per un lleuger
pendent, í ajudat per uns discos de fusta, de rotació lliure, posats
de metre en metre, porta les bigues a un tobogan que acaba sobre
mateix del nivell de l'aigua.

Les voreres del riu, plenes de boscos, de cases, fàbriques i fils
elèctrics, denoten la vitalitat de la comarca, tant per' part de la na-
turalesa com la dels seus habitants.

Sortim de Hónefos que ja fosqueja. Seguim una estona el Rands
-fjord, on ens arreplega la posta de sol, brillant de colors i de ma-

jestat.
Els avets ja tornen a ocupar les vores de la via. Fa fred. Estem

quasi al nivell de la mar i encara veiem prop del tren congestes de
neu. Fins damunt del riu, en un recó, una gran massa de glaç en
tapa la superfície.

Pel tren tinguérem moltes estones en què poguérem sentir par-
lar, amb calma, el noruec. És suau i dolç a l'oïda. Hi fan sempre
una petita cantarella. Ens quedà gravat a les orelles el ja, ja (si,
sí) que pronuncien ia, la amb un petit canvi de to entre síllaba
i síllaba. També aprenguérem el mange tak (moltes gràcies) i al-
tres cosetes per l'estil. Llengua germànica, té molta semblança
amb l'anglès i l'alemany. Coneixent un d'aquests idiomes, no crec
difícil d'aprende'].
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Entre deu i onze de la nit arribàrem a Oslo, la capital de No-
ruega, l'antiga Krístiania.

OSLO

D'arribada, anàrem directament a l'hotel que teníem designat.
Ens reservaren una magnífica habitació. Tot l'hotel té molt bon
aspecte i és molt gran. Va estranyar-nos, però, que no tinguéssim
aigua corrent. Pels pobles ens havíem trobat amb aquesta dificul-
tat, però era de creure que a la capital no fóra igual. Vaig sollíci-
tar una altra habitació en que n'hi hagués, í amb gran sorpresa
meva, em digueren que no podien complaure'm, ja que no n'hi ha-
via cap en tot l'hotel. No ens quedà més remei que reprendre les
maletes, i buscar un altre hotel més modern, que fàcilment trobà-
rem i, cal dir-ho, amb el més gran confort en tots conceptes: per
gran, per l'aigua a dojo, per la calefacció i, en fi, per tots els altres
detalls que només tenen els millors hotels. Ni a París ni a Londres
no estiguérem tan ben aposentats ni tan ben atesos.

Poques coses puc dir, d'Oslo. Ni tan solament tinc cap fotogra-
fía de la ciutat. N'havia fet moltes abans d'arribar-hi i, a més, fran-
cament, arribar a una ciutat moderna no ens feia, ni de molt, la illu-
síó que em fét: la de veure les ciutats del camp i les muntanyes. Cap
semblança no té ni amb Bergen, ni amb els altres pobles passats.

Oslo fa l'efecte d'una capital petita, modesta, que últimament
ha estat modernitzada. La influència alemanya hi és ben manifesta
en les cases, els rètols, la urbanització i fins els guàrdies urbans.

Ja hem dit que l'alemany és l'idioma més conegut, a part del
propi.

Les modes estan un xic atrassades. No és gens estrany veure
una senyora de mitja edat amb models de fa 20 ó 25 anys, tant del
pentinat com del vestit o les sabates.

Visitàrem la Galeria Nacional i Museu d'Escultura, tot en un
edifici. Moltes coses magnífiques hi veiérem; però allò que més ens
cridà l'atenció fou la collecció de pintura moderna. Res, però d'ul-
tra-realisme ni pintura assassinada. Impressionisme, pintura a
gratis taques, això sí. Poden admirar-s'hi unes notes de color be-
llíssimes. Em xocà veure entre aquestes obres un Ribera, el famós
quadro del Críst mort baixat de la Creu, quadro en el qual el cos
del Crist té un to entre groc i morat, un to que impressiona, un co-
lor especial. Recordava haver vist aquell quadro no sé si a París o
a Londres, í no sabia comprendre aquest dualisme. Més, encara.
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El to del quadro, tot í ésser el típic dels Ribera, tenía, vist de lluny,
una cosa que el feia estray. Apropant-m'hi vaig veure que era una
còpia feta en pintura moderna, a clapes, dibuix i tonalitats exactís-
sims. No cal dir el mèrit extraordinari que té el fer una còpia d'a-
questa mena sense que en pateixi ni el color ni l'aspecte general.

Assistírem a un concert donat per una massa coral. Cantaren
«Les estacions» d'Haydn, en alemany, amb una devoció i afinament
que donava goig. Això no tenia res de particular per a nosaltres,
acostumats com estem a sentir tan belles audicions del nostre Or

-feó Català o d'altres. Tenia, però, de particular - almenys compa-
rant-ho amb el que passa a casa nostra, - que el sentírem en el
saló de festes de la Universitat, saló molt ben decorat per artistes
moderníssims.

També val la pena de notar que, tot i tractar-se d'un concert
donat en un centre oficial i a la capital d'un país - on l'element
oficial deu abundar, - no hi veiérem ni un galó ni una condecora-
ció, ni cap cadira diferent de les altres.

Com féu notar 1'illustre Nicolau d'Olwer en unes impressions
publicades a «La Publicitat» d'ara fa un any, costa de veure, a
Oslo, cap vestit que, de prop o de lluny, denoti autoritat o tan so-
lament diferenciació.

Tocant a Oslo hi ha la petita península de Bygdó, enllaçada per
mar í per terra í per freqüents comunicacions amb el centre de la
ciutat. Val molt la pena de visitar-la. Un ferry - tramvia aquàtic -
en pocs minuts ens hi porta. Pel camí, en un recó de 1'Oslofjord,
trobem dues terrasses restaurants, situades al bell mig de ]'aigua.
Comuniquen amb la terra ferma per unes passeres amples, munta-
des sobre bótes surants aplegades de dues en dues. Deu ésser bon
punt per a passar les hores caloroses.

Arribats a Bygdó, ens endinsem per una avinguda ben urbanit-
zada. A banda i banda hi ha alguns restaurants, petits parcs d'es-
plaí, moltes torres voltades de jardins o de boscos d'arbres altís-
sims, molt ben cuidats, pínavets i avets, sobretot. Es com una
una Bonanova nostra, però amb vegetació exhuberant í voltat de
Fjord pels tres costats.

El clima d'Oslo és fred, molt més que el del costat de Bergen.
A mitjan maig í a les 5 de la tarda, estàvem a 10 ó 12 graus. No és
estrany que, tot venint amb el tren, trobéssim neu tan a la vora de
la ciutat. A la nit, en sortir dels espectacles - que indefectiblement
aquí com en quasi tot Europa acaben abans de les dotze - el fred
era fort de debó. El termòmetre marcava 4 ó 5°.



L
i

zE-.

>0ooozz0

B
U

T
L

L
E

T
Í E

X
C

U
R

S
IO

N
IS

T
A

 D
E

 C
A

T
A

L
U

N
Y

A
	

L
À

M
. L

X
X

X
II

o0z:oJoDw



B
U

T
L

L
E

T
Í E

X
C

U
R

S
IO

N
IS

T
A

 D
E

 C
A

T
A

L
U

N
Y

A
	

L
À

M
. L

X
X

X
III



BUTLLETÍ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 LÀM. LXXXIV

ESTRIS QUE PORTAVA AMUNDSEN AL POL SUD

L'ESTANY BESSESRUDJERN PROP D'HOLMENKOLW:N
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FROGNERS03TER

Des d'Oslo férem una excursió a Frognersoeter, l'última sortida
nostra per terres noruegues. Está dalt una muntanya, alta si fa o
fa com el nostre Tibidabo. Un tren elèctric puja fins al seu cim en
rampa bastant forta i per camí que segueix quasi sempre entre
avetoses. Per tot el trajecte es veuen estanys í estanyols, alguns
d'ells gelats. Prop del cim abunden les congestes.

A Frognersoeter hí ha unes quantes cases construïdes al mig del
bosc: casa d'esports, restaurant, casetes rústegues í el Skimuseet.

L'edifici principal, el restaurant, fou construït en estil noruec
clàssic. Parets, sostres i galeria, no són més que bigues enllaçades
entre si per altres bigues; tot molt ben distribuït i molt fort. A la
façana í en el cos central més sortínt, una silueta d'un cap de drac,
igualment tallat en fusta, li dóna un aspecte original. Está situat
damunt mateix d'Oslo i encarat a I'Oslofjord, que es perd al lluny
entre la boira. Els avets s'alcen espessos, altíssims, molt drets.

Davant mateix del restaurant hí ha un rellotge de precisió... de
sol. Fa estrany, però és ben cert. Una mitja esfera, degudament
orientada amb arcs verticals graduats, amb indicacions í varia-
cions segons el mes i l'any, formen l'horari que assenyala l'ombra
que fa una barreta prima, posada horitzontalment í transversal.

Prop del restaurant hi ha unes magnífiques pistes per a skiar.
En certes èpoques de l'any s'hi fan festes que tenen tot l'aspecte
de nacionals. Duren 3 ó 4 dies, durant els quals, són moltes les ca-
ses de comerç que tanquen, per donar major ll uïment a les festes.

Molt a prop també, hí ha el Skinruseet, en el qnal podem veure
una sèrie d'objectes per a córrer per la neu: skis, luges, bastons,
sabates, motxilles í vestits de mil menes. Sobretot de skis, la col-
lecció és molt completa: dels lapons, dels finesos, de Groenlàndia,
de la Sibèria, dels esquimals; des dels Inés primitius, de la màxima
senzillesa, fins als últims models fets per cases especialitzades.

Un dels departaments está destinat als objectes de viatge d'ex-
ploradors famosos. Crida l'atenció un vehicle original que serví
a Nansen en les seves marxes polars. Està format per una bar-
queta de lona o de pell, sostinguda per arestes de canya tapada
quasi del tot; queda, només, un espaí rodó destapat, just per al pas
del cos d'un home; és una caïque. Va muntada sobre una tuja de
canya, bastant ampla. D'aquesta manera tan bé servia per a tra-
vessar els camins dels glaços, com per a passar els canals formats
per les esquerdes de I'iminens bloc de gel polar.
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Al plafó central, com presidint la sala, hi ha tots els estris que
foren els companys del gran Amundsen durant la seva estada al
Pol Sud, l'any 1911. Al costat esquerre, els vestits de llana i pells
i les sabates dintre dues vitrines; damunt d'elles alguns ocells que
portà; al mig, tres parells de skis, i al peu, el fidel company de ro-
miatge, el gos, cara ferrenya i com enyorosa. Al costat dret, penjat
a les parets, un trineu i els collars dels gossos í, sota mateix,
la tenda de campanya, rodona, amb dotze tirants i tina porteta mi-
núscula, suficient únicament per al pas d'un cos; davant de la porta
els atuells de cuina, símplicíssims. Presideix el conjunt un gallaret
de la bandera noruega.

Mentre estàvem visitant aquests objectes, esdevinguts ja tresors
nacionals per a Noruega, el gran explorador estava a Bergen, a
punt de pujar en l'avió francés que anava en direcció al Pol Nord,
a la recerca dels tripulants del dirigible Itàlia, conianats pel ge-
neral Nobile (quin sarcasnie el nom!), el qual tot i haver après
d'Amundsen molts dels secrets que guarden les mars polars, no
tingué cap escrúpol - portat per l'enveja i l'egolatria - de fer una
campanya de difamació i de menyspreu contra el seu savi i senzill
mestre. El gran viatger, en canvi, amb la integritat i l'heroisme dels
grans homes, sense recordar-se d'altra cosa que de qué calla sal-
var uns exploradors inexperts perduts entre els gels, es llançà ar-
dit camí del pal, vorejant tota la costa noruega que mai no torna-
ría a veure í anà a morir dintre les mars gelades, les seves amigues
de tants anys i companyes de tantes penalitats.

El gran savi, el gran explorador, volia afegir un altre títol a la
seva cadena de glòries, l'última perla de la seva corona: el de
Grar. Heroi.

Noruega, la lliure, la bella Norge perdé un dels homes niodel
d'activitat, d'írttdl•ígència, de constància í d'heroisme.

Tornem al nostre camí.
Deixàrem Frognersoeter í seguírem el camí que, sempre per en-

tre bosc i congestes, ens portà a Holmenkollen, una de les esta-
cions del tren elèctric. Poc abans d'arribar -hi poguérem fer l'última
fotografia del nostre viatge per Noruega, la del llac Bessesrudtjern,
que tot i estar solament uns 300 metres sobre el nivell de la mar,
estava cobert en part per neus i blocs de gel.

Pot ben pendre's aquesta foto com un símbol de] paisatge no-
ruec: avets espessos, altíssims, aigua llisa i clara, neus, gels i cel
nuvolós, elements que rarament falten en els paisatges escandinaus.

He acabat la descripció del nostre viatge per Noruega. Jo no sé
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sí he arribat a fer sentir tota la grandesa del paisatge noruec. In-
teriorment jo sento la Norge com un país de somnis on Déu ha
abocat totes les meravelles de la seva mà.

I per acabar, deixeu-me transcriure les paraules que des de
Voss escrivia a la meva mare, les quals diuen més que tots els co-
mentarís que ara pogués fer-hi. Deia:... «L'esperit de la gent és el
mateix que el del paisatge: nets, polits, educats, gens explotadors,
i amb un desig de servir, que encanta. Decididament: abans som-
niava Noruega; avui puc dir que l'estimo í que en guardaré un im-
millorable record...».

COPENHAGUE

EL NY CARLSBERG GLYPTOTEK

Tot i no ésser del camí de Noruega, no sé estar-me de parlar,
per poc que sigui, d'un museu de Copenhague, que fa honor a la
Pàtria d'Hamlet, la petita i gran alhora, Dinamarca.

Em refereixo al Ny Carlsberg Glyptotck. El seu naixement ja
és exemplar. El cerveser Caries Jacobsen, habitant un dels barris
de la ciutat, és el mecenas modèlic. Ja, al seu barri, costejà l'es-
glésia de Jesús, planejada per Dahlerup; amb obres mestres de Je-
rí.chau, Sínding i Thordwaldsen.

Jacobsen, col.leccionador, de temps, d'obres escultòriques anti-
gues i modernes, féu construir el museu ja dit, al qual portà la seva
coïleccíó. Féu donació del conjunt a l'Estat danés, junt amb un ca-
pital de 12 milions de corones (uns 18 milions de pessetes) per a la
conservació i noves adquisicions del museu.

L'edifici, construït per Dahlerup, està voltat de jardins molt
senzills. Per tots costats, entre les plantes, hi ha estatuetes magní-
fiques de talla i expressió. La façana posterior, amb detalls del
més pur classicisme, decorada amb relleus i escultures de mestre,
és senzillament admirable. Als seus mateixos peus el «Pensador»
de Rodin acaba d'embellir-ho.

D'entre les escultures del jardí, podem fotografiar un parell
d'obres magnífiques que contrasten entre si. Una d'elles, un arquer
de bronze, és admirable per la robustesa que denoten els seus mus-
cles contrets. No muscles de brau, sinó d'atleta de jocs olímpics,
que a l'energia afegeix l'agilitat i l'esveltesa. L'altre, de pedra blan-
ca, és un nu de dona que porta enrotllada una serp. Cabellera
estesa, una cama rígida i l'altra flectida graciosament, reté la serp
entre els braços, més acariciant -la que no pas tement -la. S'ende-
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vina una pell llisa, suau, ben femenina. El seu cos és ple de cadèn-
cia, de ritme. És bellesa, gràcia i suavitat tot a la una.

La façana principal té una escalinata ampla, majestuosa. Colum-
nes de granet entre les quals hí ha còpies de bronze d'autors clàssics.

En la sala d'escultures modernes hí ha obres dels escultors es-
caudinaus més famosos: Bissen, Síndíng, Jerichau, Tordwaldsen;
originals i còpies d'autors francesos: Rodin, Falguíère, Dubois,
Barrias, etc.

1~.n la secció antiga, que té una valor artística í arqueològica
com dels millors museus, hi ha originals egipcis de des de 2800
anys a. de J. C.; escultures gregues del temps de Phidias i Praxite-
les; escultures romanes de des dels primers emperadors; sarcò-
fags, etc.

Hi ha també una secció de pintura.
Fóra llarga la llista d'obres a recordar; solament citaré les que

m'impresionaren fortament, que ara recordí.
Un «Aquiles» de Bissen, altiu, forçut, enèrgic; un «Perseus ma-

tant Medusa» de Marqueste, en qué contrasta la feresa i decisió
de l'homicida amb el crit d'horror í de ràbia de la víctima; un bust
de Carpeaux, el «Geni de la dansa », en qué cabells, cara i vestidu-
res tot es nou alegre portat per una energia expansiva interna;
una «Joana d'Arc» de Chapu, enèrgica, decidida, esvelta, enmig de
la seva feresa; un •Atleta lluitant amb la serp» de Leighton, que
ímpressiona: latida, contret, amb les venes sortints, engrapa pel
coll el rèptil, que bada amenaçador la boca verinosa: el seu cos,
que volta la cuixa de l'home adaptant-s'hi amb la seva potent
musculatura, sembla que tingui d'acabar esclafant -la; un «Paradís
perdut» de Gautherin: Eva, després de la falta, está asseguda, en-
congida, amb cara plena de por, als peus d'Adam, robust, pensa

-tiu; un «Idil•i» de Sinding: dos cossos joves i bells, plens d'emoció,
se senten lluny, molt lluny de tot allò que els volta. Una «Mort»
de Bosch: la terrible dalladora d'ulls enfonsats i barres angulars,
escapça el cos d'una dona en plena florida de la vida, que, closos
els ulls i closa la boca, espera, plena d'angoixa, que engunieja de
de contemplar, el gran cop que li lleví la vida; finalment - i és dels
que més en guardo record, - un grup escultòric de Barrías: el cos
inanimat de S;iartacus, calgut de costat, mort, lligat i clavat a la
creu té al costat al seu full, en plena adolescència, dret, irat, esbu-
llada la curta cabellera, bell en la seva indignació, empunyant en
sa destra un cotell que estreny convulsiu jurant venjar la mort del
seu pare, en el cos del qual, exànime, es recolza.
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Tant com la valor de les obres, hi ha, en aquest museu, la grà-
cia de la distribució, i l'atenció als detalls. Això li dóna un aspecte
ben diferent del de molts museus, en qué l'amuntegament treu va-
lor i gràcia a moltes obres.

Esculleixen bé la forma, classe de pedra i color del sòcol en el
qual descansa la figura, segons sigui allò que representa. També
donen molta importància a l'emplaçament i al que el volta. Per
exemple: 1'«Idilli» de Sinding está posat al jardí interior, sota una
palmera í en un recó bonic. Un Sant Crist, estava a l'extrem d'una
sala; les parets i el sostre, rodons, estava decorat com sí fos en
un altar. Un sarcòfag egipci, amb la seva mòmia, está dintre una
habitació encongida, baixa de sostre i de corredor estret, recor-
dant les habitacions funeràries dels antics habitants del país re-
gat pel Nil.

He vist museus, i dels millors, i puc dir que enlloc no he pogut
trobar una distribució tan acurada ni una atenció tan agradosa en
els detalls, que arriben a ésser la gracia del conjunt.

Dinamarca ha estat, de sempre, país d'artistes, i no cal estra-
nyar-se que tinguin un museu tan bell. Qui recordi que a Copen-
hague es fabriquen les millors porcellanes del Inón, dels millors
vidres existents i que hi viuen els més destres orfebres (recordar
tan solament Georges jensen), no estranyarà que tinguin tan ben
seleccionades i allotjades les obres mestres que recullen.

Per això puc repetir allò que deia al principi: que Dinamarca
és dels països més petits i més grans alhora.

P. GABARRÓ I GARCIA

(De dues conferències donades al CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA)

Pere Vídal

l'edat de vuitanta anys, ha traspassat suara a Perpinyà,
aquest català benemèrit que tant va fer per al coneixe-
ment històric, arqueològic, folklòric i turístic del Rosselló,

el Conflent, el Capcir, la Cerdanya í el Vallespir.
En una ocasió, ara fa tres anys, que anàrem a la capital rosse-

llonesa per fer algunes ínvestígacíons en els Arxius departamen-
tals, hi arribàrem anib la illusió de conèixer personalment el bon
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bibliotecari perpínyanès, el qual
coneixíem només a través d'al-
gunes •de les seves obres. Des-

s' graciadament haguérem de sa-
ber que es trobava molt delicat
de salut i impossibilitat d'eixir
de casa. Confessem que no ens
atrevírem a fer la seva conei-
xença, que tant cobejàvem, ha-
vent-lo de trobar malalt i impe-
dit, ja que la visita d'un desco-
negut en aquelles circumstàncies
no Ii podia ésser plaent.

Després, pels nostres estudis,
hem hagut de continuar el ma-
neig i consulta dels seus llibres
sucosos, escrits amb serietat i

`,	 y Y r	 senzillesa. La «Bibliografia ros-
`" ¢ sellonesa», que redactà en col-

laboració amb J. Calmette, cons-
titueix un arsenal riquíssim de
notes sobre llibres i revistes

	

PFRE VIDAL	 que tracten d'aquelles contrades
Fotografia comunicada amablement	 catalanes, i hom pot dir que fins
per P. Francis, redactor en cap
de L'Eveil Catalan, de Perpinyà	 a la data en què fou publicada

(1906), esgota el tema. En com-
panyia del mateix autor, publicà en 1923, una «Història del Rosse-
lló» que constitueix una síntesi magnífica dels coneixements his-
tòrics actuals d'aquella par*. de Catalunya. Laborosa i sólida és
també ]a seva «Història de la Vila de Perpinyà »; però, confessem
que el llibre d'En Pere Vidal que ens té robat el cor, és la seva
«Guia Històrica i Pintoresca dels Pireneus Orientals », filla de
l'home que ha recorregut pas a pas tots els camins i ha visitat tots
els pobles que descriu; que ha furgat en llurs arxius i n'ha copsat
la història.

Davant de la deformació dels noms de lloc, portada a cap per
la geografia i l'administració oficials de França, en grafiar-los i
interpretar-los a la francesa, Pere Vidal, s'indigna o se'n riu, se-
gons els casos, bo i donant-ne la bona escritura, d'acord amb el
parlar de la gent o el contingut dels antics documents que tan bé
coneixia. La primera edició d'aquesta obra fou publicada l'any
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1879, i la segona vint anys més tard, millorada amb dades í des-
cripcions noves.

Al mateix temps que elaborava aquestes guies, excursionejant
de l'un cantó a l'altre, aplegava també tota la literatura popular
que trobava, encara ben viva en la boca del poble: proverbis, ada-
gis, corrandes, cançons de pandero, balls i ballades, cançons po-
pulars, goigs,... i, per a conservar-ho, ho publicava en petits opus-
cl es de preu i format tan populars com els materials que contenien.

Els entesos fan grans elogis d'una altra obra d'En Pere Vidal:
la «Història de la Revolució francesa en el departament dels Pire-
neus 'Drientals», que nosaltres no coneixem, la qual fou el seu lli-
bre màxim; però, desgraciadament no ha pogut enllestir -lo, puix
queda per a publicar el quart volum.

Al costat de totes aquestes publicacions, donà a l'estampa una
munió d'articles i estudis, que, per la seva abundor dificulten, de
moment, el poder-los enumerar tots. Remarquem. entre ells: «Els
jueus dels antics comtats de Rosselló i de Cerdanya », «El Pont de
Ceret », «Notes sobre l'Abadia de Sant Miquel de Guixà », una «No-
tícia sobre la vida i els treballs de B. Alart», antecessor seu a la
Biblioteca de Perpinyà, i, com ell, treballador incansable, «Elna
històrica i arqueològica », «Records d'un turista»... D'aquest darrer
opuscle, publicat l'any 1887, en tenim un exemplar amb la següent
dedicatòria: «A la biblioteca de la nostra Associació d'Excursions
Científiques », í, al peu, la seva curiosa signatura que sembla gra

-fiada en aràbic. Entre les ascensions i excursions que hi conta,
amb molta animació i traça, figura l'ascensió del Carlit en compa-
nyia dels socis de l'esmentada Associació, Joan A. Tusquets i el
que fou després el nostre malaguanyat President En César August
Torras; s'escaigué els dies 12 i 13 de setembre de 1885.

En aquells temps heroics de l'excursionisme, certament els nos-
tres capdavanters benemèrits en passaren de tota mena; però, més
de bones que de dolentes. L'esperit secularment acollidor dels nos-
tres muntanyencs no havia estat enverinat per l'afany d'explotar
el turisme. De les seves primeres excursions per Cerdanya, En Pere
Vidal conta aquesta anécdota deliciosa i exemplar: «A Odelló hi
havia - fa 55 anys - un bon hostal on es menjava molt bé, í, fins
i tot, de franc, per poc que hom hí arribés amb aire decaigut; això,
de bell antuvi, pot semblar paradoxal; però, res hi ha de més cert.
Un dia hí passàrem totes les penes d'aquest món, per tal que la
mestressa acceptés una moneda de vint sous en pagament de la
menjada que hi havíem fet, puix ens prenia per «un pobre», ja que
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en aquell temps no hi havia el costum que la «bona gent» anés
a peu ».

Bo i pregant per a què En Pere Vidal, el gran caminador i l'es-
corcollador infatigable, descansi en la pau del Senyor, anhelem
vivament que la mestrívola genealogia rossellonesa dels investiga

-dors rodamons, Puiggarí, Alart, Vidal, no quedi estroncada, en bé
dels estudis històrics í geogràfics de les terres catalanes.

PAU VILA
Cardona, vigilia de la Mare de Déu de la Mercè, de 1929.

Itínerarís d'algunes excursions
fetes per socis del CENTRE *

EXCURSIÓ DE CIRCUMVAL'LACIÓ A LES VALLS D'ANDORRA, EFECTUADA
PELS SENYORS PERE MARFANY, JOAQUIM SALTOR I ALTRES COMPANYS,

DEL 22 AL 30 DE JULIOL

22 juliol.—Vilíella, casa dels estudiants d'Enginyers, estanys i
port de la Muga, per la carena fronterera d'Andorra al port de Vall

-cibera, estany de l'Illa, pic (2865 m.) i cercle dels Pessons, Soldeu.
23 juliol.—Soldeu, Ransol, coma í estanys de Ransol, col] de la

mina, pic de 1'Estanyó (2912 m.), vall de Sorteny, Serrat.
24 julíol.— Serrat, vall i estanys de Tristany, coma i port del

Rat, vall d'Auzat, cabana de Riufret.
25 juliol.—Pla de Sulzem, estanys de Riufret, pica d'Estats

(3141 in.), estanys de Sotllo, La Rebuira.
26 juliol. —La pluja per una part i el fet de trobar La Rabuira

deshabitada, va impedir fer directament de La Rabuira a Monteixo,
com era el pla, ocupant el dia en anar de La Rabuira a Areo.

27 juliol. —Areo, pic de Monteixo, Tor.
28 juliol. —Tor, bosc de Tor, carena entre la coma de Saloria

í Seturia, bony o pic de Saloria (2789 m.), coll d'Alíns, Os, Sant
Julià de Lòria.

29 juliol.—Sant Julià, Aixirívall, vall de la Rabassa, port de
Caboreu, Bescaran.

* En aquesta secció solament esmentem els itineraris que tenen marcat interès, per trac-
tar-se de regions poc visitades pels nostres consocis, les quals han estat recorregudes durant
l'estiu del corrent any 1929.
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30 juliol. — Bescaran, pic Punsó (2492 m.), boscos i rasos de
Lles, Vilíella.

EXCURSIó EFECTUADA PELS SENYORS JOAN QUERALT, SALVADOR RIBALTA,
. JOAN Roio, E. SOLER, JOFRE VILA i EMILI VILASECA, DEL 1 AL 10 D'AGOST

1 agost. —Barcelona, Espot.
2 agost.—Espot, llac de Sant Maurici, on s'establí el campament.
3 agost.—Sant Maurici, Bassiero E., Sant Maurici, pels senyors

Soler i Vilaseca; Sant Maurici, cresta del Bassiero, Bassiero W., es-
tany de coma d'Alnítges, Sant Maurici, pels senyors Queralt, Roig
i Vila.

4 agost. — Pluja.
5 agost.—Sant Maurici, estany de Fonguero, coll de Monastero,

pic de Peguera, coll de Monastero, cim de Monastero, coll de Mo-
nastero, vall de Monastero, Sant Maurici.

6 agost.—Sant Maurici, coll central dels Encantats per la canal,
cim occidental dels Encantats, coll central, cim oriental, coll
oriental, vall de Monastero, Sant Maurici, pels senyors Vila í Roig.

7 agost.—Sant Maurici, port de Ratera, cim de Ratera, Sant
Maurici.

8 agost. — Pluja.
9 i 10 agost.—Pobla de Segur, Barcelona.

ExcuRsió PELS ALPS DE SAVOIA i DELFINAT, EFECTUADA PEL SENYOR
JOAN ANDREU I ALTRES COMPANYS, DEL 10 AL 24 D'AGOST

10 i 11 agost.— Barcelona, Grenoble.
12 agost. —Grenoble, Moutiers, Pralognan.
13 agost. Pralognan, refugi Fèlix-Fáure (2517 m.).
14 agost. —Des del refugi, ascensió a la punta de la Rechásse

(3223 m.), i retorn al refugi.
15 agost. —Des del refugi, ascensió a La Grande Cásse (3861 m.),

í retorn al refugi.
16 agost. — Refugi Fèlix-Fáure, Pralognan, refugi Péclet-Polzét.
17 agost. —Des del refugi, ascensió al pic Polzét (3532 m.), i re-

torn al refugí.
18 agost. — Refugi Peclét-Polzét, coll de la Chavíére, Modane,

Saint Michel de Maurienne, Valoires, Granges de Commandrau.
19 agost.— Estada a les Granges de Commandrau, esperant

inútilment el bon temps per a intentar les Agulles d'Arves.
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20 agost.—Granges de Commandrau, Valloires, coll del Galí
-bier (2558 m.), coll del Lautéret, La Grave.

21 í 22 agost. —La Grave.
23 agost. —La Grave, Bourg d'Oísans, Grenoble.
24 agost. - Grenoble, Narbona, Barcelona

EXCURSIó OFICIAL DE LA SECCIÓ A LA VALL D'ASTÓS, EFECTUADA PELS
SENYORS JOAN BRUNET, EMILI CASANOVAS, LLUÍS ESTASEN, ROSSEND
FLAQUER, JOSEP M. GUILERA, ALBERT OLIVERAS, ELIODOR ORFILA, JO-

SEP PUNTAS, JOSEP RIBAS, MIQUEL ROCA, JOSEP M.  Ros, JOSEP ROVIRA,
JOAN SALLARÈS, JOAN SALVANS, JOSEP TORRENT, JOSEP TRIAS I MAGÍ

VALLS, DEL 6 AL 21 DE JULIOL

6 í 7 juliol.— Barcelona, Monzón, Barbastro, Graus, Benasc. De
Benasc a Pont de Cubere, ribera d'Astós fins mitja hora més amunt
de la cabana de Turmo. Campament.

8 juliol. — Campament, sota el pic de Paul, Posets (3367 m.), pel
coll de Paul, i retorn al campament.

9 juliol.—Visita a la regló de Perramo, estany Escarpínosa, Ba-
ticielles, Aigües Tortes, i retorn al campament.

10 julio].— Ascensió al Perdiguero (3220 In.), per les tres ares-
tes, pel port del Portilló, pel coll de Litaroles i pel Petit Perdigue-
ro; coll de Litaroles, pic Royo (3136 ni.), coll de Crabíulés, pic de
Crabíulés (3119 m.), coll, estany de Portilló, refugi d'Espíngo.

11 jnliol.— Refugi, vall d'Àrouge, coll Nere, pic de ]'Hourgade
(2966 m.), refugi de Callauàs.

12 juliol.—Refugi, estanys dels Gourgs Blancs, pic dels Gourgs
Blancs (3131 m.), coll, pic Gourdon (3038 m.), coll, port d'Oo, llacs
de Gias, El Cantal, campament.

13 juliol. — Campament, estanys inferior i superior de Baticielles,
agulla de Baticielles per la paret NO., llacs, í retorn al campament.

14 juliol. —Es plega el campament. El Canta], Paul, coll de Gis-
tain, vall d'Aigües Cruses, Granges de Víadós, Hospital de Gistaín.

15 juliol.— Hospital, punta Suelsa (2967 m.), llac de Cao, Bielsa.
16 juliol.-- Bíelsa, Javierre, Las Cortes, Espíerbo, vall de Pineta,

cascades, llac glaçat del Mont Perdut, casa de Marmuré.
17 juliol. —Travessia de la caiguda de sèracs inferior del Mont

Perdut coll de Mont Perdut, retorn pel coll de Mont Perdut i cresta,
cim de Mont Perdut (3353 m,), casa de Marmuré. Mal temps.

18 julio].—Per sota el Cilindre, coll de Mont Perdut, cim de
Mont Perdut (3353 m.), llac glaçat revoltant el Cilindre, coll, cim
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del Marbor (3250 m.). De la casa al cim del Petit Asiazú (3016 m.),
coll del cilindre, cím del ivlarboré, cabana de Gaulis, Soaso, cases
d'Ordesa.

19.—Ordesa, cascada de Cotatuero.
20 i 21.—Ordesa, Torla, Broto, Boltaña, El Grado, Barbastro,

Lleyda i Barcelona.

EXCURSIó EFECTUADA PELS SENYORS VICENS LABARTA, JOSEP ROVIRA
I MAS 1 MANEL SAMITIER, DEL 13 AL 21 DE JULIOL

13 juliol.—Sortida de Barcelona.
14 juliol.—Sallent de Gállego, ribera superior de Pindellos, pic

d'Enfer, refugi de Piedrafita.
15 juliol. -- Refugi de Piedrafíta, llac inferior d'Arríel, coll supe-

rior d'Arremoulit, pic de Pallas, coll superior d'Arremoulit, refugi
d'Arremoulit.

16 juliol.—Refugi d'Arremoulit, coll inferior d'Arremoulit, pic
de Balaitous, refugi de Piderafíta.

18 juliol.—Refugi de Piedrafíta, pic Gabizo Cristal, Refugi.
19 juliol. — Refugi de Piedrafita, coll de Peire San Martín, pic de

Cambalés, coll de la Fache, pic de Gran Fache, llac de Campo
Plano, Refugi.

20 juliol. — Refugi de Piedrafíta, forquera de Piedrafita, Sallent
de Gállego.

21 juliol.—Sallent de Gállego, Barcelona.

Crònica
	CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 OCTUBRE DE 1929

Sessió inaugural del Curs de 1929-1930.—El dia 25, el CENTRE
renovà les seves activitats celebrant la sessió inaugural del Curs.
Presidí el senyor Francesc de P. Maspons i Anglasell, acompanyat
del Dr. Fontserè i dels senyors Casades, Blasi i Olivella.

Obert l'acte, el senyor Secretari llegí la Memòria corresponent
al darrer curs, 1928-29. Parlà tot seguit el President, senyor Mas-
pons. Exposà en línies generals les tasques que el CENTRE té el
propósít de realitzar, entre les quals figura, en lloc preferent, la
millora dels refugis existents i la construcció d'altres de nous. Ma-
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nifestà que un d'aquests darrers hauria d'estar enclavat al Puig-
mal, ja que, degut a la construcció del cremallera de Núria, aquells
indrets del Pireneu aplegaran els excursionistes amb majors pro-
porcions que fins ara.

Finalment proposà, i l'auditori acceptà per unanimitat, adreçar
un missatge de simpatia al senyor Lluís LIlloa, a fi d'expressar-li
el viu interès amb què el CENTRE segueix els seus treballs referents
a la catalanitat de Colom.

Declarat obert el curs, el soci senyor Francesc Blasi i Valles-
pinosa donà l'anunciada conferència sobre El Bergadà. Parlà de
les generalitats de la comarca, í relatà tres excursions realitzades
a la mateixa, durant el curs passat. Projectà una interessant col-
leccíó de diapositives.

Noves

Xalet d'Ull de Ter.-- Darrerament ha estat tancat, en aquest
Xalet, el servei d'estiu, a càrrec del senyor Joan Orriols. Amb
aquest motiu ha quedat establert el servei d'hivern del refugi
guardat, com les temporades anteriors.

Per avisar al guarda, els excursionistes que vulguin utilizar-lo,
hauran de dirigir-se a la Secretaria del CENTRE, amb quatre o cinc
dies d'anticipació. Allí podran recollir les contrasenyes correspo-
nents del pagament de tres o cinc pessetes, segons siguin o no
socis, per una nit d'estada al Xalet.

El nombre d'excursionistes que han passat pel Xalet durant la
temporada estiuenca de 1929 és el següent: socis, 31; no socis, 200;
transeünts, 169; o sigui, en conjunt, 400 persones, de les quals hi
pernoctaren 231.

Xalet de La Renclusa. —També aquest Xalet ha estat tancat,
després de la temporada d'estiu. Resta obert el refugi lliure, pro-
veït de llenya í palla per als que vulguin utilitzar-lo durant l'hivern.

El «Centre Excursionista Natura».—El dia 12 efectuà una vi-
sita a la nostra entitat, un grup molt nombrós de socis del «Centre
Excursionista Natura», els quuals foren atesos pel Bibliotecari,
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senyor Franch, i s'interessaren per l'organització i activitats de
la casa.

Recorregueren les diverses dependències. Atragueren molt es-
pecialment la seva atenció les maquetes exposades en el Pati de
les Columnes, i visitaren amb tot detall la Biblioteca i l'Arxiu Fo-
togràfic.

El doctor Lluís Ulloa. —Amb motiu de l'obertura de curs, el
CENTRE trameté al senyor Lluís Ulloa el següent telegrama:

Don Luis Ulloa-París.—El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

que sigue con vivo interés sus trabajos sobre Colón, con ocasión
de inaugurar su curso académico se complace en transmitirle el
testimonio de su simpatía.—Maspons Presidente.

En contestació a l'esmentat telegrama, el doctor Ulloa dirigí al
CENTRE la següent lletra:

Paris, 26 de octubre de 1929.—Señor Don Francisco Maspons
y Anglasell, Presidente del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA,

Barcelona.—Muy distinguido señor Presidente: Agradezco pro-
fundamente al CENTRE EXCURSIONISTA y a Ud. el telegrama que se
han dignado dirigirme con ocasión de la apertura del curso aca-
démico de esa institución y a propósito de mis trabajos sobre el
descubrimiento de América y la nacionalidad de Colón. El interés
y la simpatía de Ud. y del CENTRE que Ud, tan merecidamente pre-
side, me son caluroso estimulo a la prosecución de una labor en
cuyo desarrollo estoy seguro de que encontraré siempre, dentro
de Cataluña, toda la colaboración y todo el apoyo necesarios. Con
los sentimientos de mi consideración muy especial, me es grato
suscribirme del CENTRE EXCURSIONISTA y de Ud. su muy atto. y
s. s., Luís Ulloa.

Instància a la Companyia del Nord. ---Les entitats més impor-
tants que a Catalunya es dediquen a la pràctica dels esports de
neu, han presentat a la Direcció de Camins de Ferro del Nord d'Es-
panya una raonada sollicítud perquè siguin augmentats els trens
que s'utilitzeu els diumenges i dies festius per anar a La Molina
i altres Llocs del Píreneu català.

A més d'altres extrems interessants, en matèria de trens espe-
cials, s'ha demanat el que segueix:

Primer. Manteniment dels trens que actualment fan el viatge,
cada tarda, í faciliten el fer nit a La Molina.

Segon. Un tren especial que circuli els diumenges i dies fes-
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tius, que surti de Barcelona-Nord a les cinc del matí i arribí a La
Molina a les nou o abans, si fos possible.

Tercer. Un altre tren especial de tornada, també els diumen-
ges i dies festius, que sortint de Puigcerdà a dos quarts de sís de
la tarda, tingués la seva arribada a Barcelona a les deu de la nit.
Ultra aquest tren, es mantendría el tren correu que passa per La
Molina minuts abans de les quatre de la tarda.

Donades les bones disposícions de la Companyia del Nord, per
a complaure el crescudíssim contingent d'excursionistes que du-
rant tota l'època de neus utilitzen els trens transpírenencs, es pot
esperar confiadament una solució favorable í ben d'acord amb els
desigs que en nom de prop de cinc mil excursionistes han manifes-
tat les entitats més solvents dins aquest esport.

Si a partir del mes de desembre vinent s'implanta aquest nou
servei de trens, tal com s'ha sollicitat, es pot assegurar que la pràc-
tica de !'ski assolirà una popularitat extraordinària i será posada
a l'abast de tots els esportius, àdhuc dels més modestos.

La iniciativa d'aquestes gestions ha sortit del CENTRE EXCURSIO-

NISTA DE CATALUNYA. Les altres entitats que foren convocades per a
estudiar el missatge, aprovar -lo í signar-lo són les següents: Xalet
de La Molina, Centre Excursionista Barcelonès, Ateneu Enciclopè-
dic Popular, Agrupació Excursionista «Catalunya », Centre Excur-
sionista «Rafel de Casanova», Club Excursionista de Gràcia, Cen-
tre Excursionista de Terrassa i Centre Excursionista «Sabadell».

Tan aviat com es conegui alguna contestació oficial al missatge
que havem comentat, la farem pública per a coneixement dels mol-
tíssims excursionistes i aficionats que s'interessen en l'afer.

Bibliografía

RICARDO CARRERAS. —La Comarca de Morella, Catí. —Un vol, en
12. u , 150 pp. i 52 làm. fora text, —Castellón, 1929.

Agraïm ]a deferència de ]'autor en fer present a la nostra Bi-
blioteca d'un exemplar de la seva obra, anunciada en el comença-
ment d'aquestes ratlles. És una obra que canta d'una faisó exem-
plar les excel.lències d'un poble del vast territori del Mestrat, i que
en el seu origen estava íntimament lligat amb Morella, capital d'an-
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tany d'aquest territori avui comprès en la província de Castelló.
No han passat gaires anys de la nostra visita a Morella. Les

seves gestes més sobresortínts recolzen en la història de Catalunya;
en llurs carrers costaruts í empedrats, que són un suplici per als
peus, encara ressona la riostra llengua. amb tota la puresa de lè-
xic i amb tota l'espiritualitat; en moltes façanes s'estan escrusto-
nant els escuts de molts nobles pertanyents a la confederació Ca-
talano-Aragonesa; en l'església encímalada, veritable catedral,
hom pot gaudir a bastament amb les admirables belleses que conté.

I Catí formava part de Morella. La ressenya històrica que de
Catí fa el senyor Carreras, ens assabenta d'una pila de dades re-
ferents a les lluites emprades pels habitants de l'esmestat llogar-
ret, per tal de sacudir-se el jou de la capital del Mestrat. La des-
cripció del desplegament d'aquest poble, a recer de la pròpia lliber-
tat, influeix poderosament l'ànim del lector, en deixar-se dur pels
camins nobles i lleials de la llibertat dels pobles, els habitants dels
quals esdevenen altivos en protesta contra ajeno señorío, celosos
de su personalidad colectiva.

Per als excursionistes, la minuciosa relació de fets, descrits en
aquesta obra, esdevé meritíssíma i substancial. En ella, l'autor des-
criu la història, la geologia, el folklore i l'arqueologia de Catí,
prodigio de voluntad latente entre las asperezas de la sierra mo-
rellana, que serva el segell de la seva secular cata;anitat.

La prosa del senyor Carreras és suggestiva i elegant, potser una
mica exagerada en els adjetius ampulosos, la qual cosa no lleva
gens d'importància a la descripció alludida, sinó que més aviat jus-
tifica els coneixements vastíssims que de la llengua castellana pos-
seeix Fautor, el qual, a més a més, ha sabut aplegar en la seva his-
tóría de Catí una tríada collecció de fotografíes força interessants.

F. B.

Bíblíoteca

REVISTES INGRESSADES ÚLTIMAMENT.—Sumaris resumits.

NOSTRA COMARCA. BUTLLETi DEL CENTRE ExcuRSIONISTA DEL VALLÈS

Una qüestió que afecta l'excursionisme. A les Enfitats i Publi-
cacions excursionistes. -1929-109.
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Montllor i Pujal, Joan. —Acta de la consagració de Sant Salva-
dor de Rabona 1 uns comentaris.- 1929-112.

Carreras i Candi, Francesc.— Sabadell inicià en 1435, la porta-
da d'aygues a la vila. --1929-115.

Baburés, Josep. —Nota meteor'ològica de l'Observatori de les
Escoles Pies de Sabadell. Altura SIM. 180 m. Hivern de 1929.
—1929-119.

Ripoll, A.— Excursió de volta a Andorra.-1929-123.

«MAl ENRERA ». BUTLLETÍ DEL CLUB EXCURSIONISTA DE GRÀCIA
Puig, Camil.—Excursió al Montgrós.-1929-35.
Galí, Alexandre.—La tragèdia de l'auto-formació. A la recerca

del temps perdut. --1929-37.
Gabarró García, P.—Per al millorament de la Jeventut.-

1929-49.
Rucabado í Comerma, Narcís. —La Geografia en la pràctica de

1'excurs ionisme. —1929-58.
Ribas i Virgili, Enric.—Dues excursions des de La Riba: Mola

de Roquerola. -Molló de Miramar.-1929-80.
Barrillón, Josep. —Excursió als cingles de Gallifa. -1929-83.
Vila, Pau. —Un mitjà de contribució personal a la Geografía de

Catalunya. -1 929-89.

BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA BARCELONÈS
García Marià, V. E.•—Eivissa. ----1929-89.
Coll, Xavier. —Serra de Cadí. Una ascensió per la Canal Beri-

dana.-1929-101.
Aragonés, Jacint.—Itinerari històric pels voltants de l'Exposi-

ció de Montjuích.-1929-106.

BUTLLETÍ DEL CLUB PIRENENC
Elías, Jacint.—Retorn de les aigües a la Mediterrània.-

1929-186.
Solà, Joan.—Na Guilleuma de Montcada. --1929-188.
Cardús, S. —Els Sentmanat i la vila de Terrassa.- 1929-192.

LA GEOGRAPHIE
Lapérouse à la Baje de Hudson en 1782. Une lettre inédite.-

1929-145.
Furon, Raymond.—Le Sahel soudanais.-1929-149.
Firlus, Gertrude. —La grande propriété foncíère en Pologne.

Essai de répresentation graphique de la grande propriété
Fon cière. —1929-164.
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