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- CLUB ALPI CATALA -

Les valls del Flamísell
í Noguera del Tor

EL CONJUNT DE LA REGIÓ LACUSTRE

A
RA bé; quan nosaltres poguérem contemplar, des d'un bell

indret, el conjunt de tota aquesta comarcada, sentiremn un
vertader desencant; comprenguérem que, a hores d'ara,

deu haver perdut més de la meitat del seu primitiu encís, i fins
imaginàrem que si tots aquells estanys eren els ulls de] gegant
guarda de la contrada, ara aquells ulls no eren naturals, sinó ulls
badocs, ulls erts, ulls gairebé cristal•itzats, com els dels agònics.
Perquè abans, forçosament, donaven remor, espectacle i vida a la
contrada, ací la cascada del Saliente, per on saltava l'aigua que
eixia d'Estany Tort, allà la canal per on s'estimbava l'aigua d'Es-
tangento, i arreu els infinits corriols, pels quals l'aigua corria, brava
i desfermada de l'ull a l'altre estany, de faisó que es podia compa-
rar amb els xicots braus, resolts, que, en nom de la santa llibertat,
fan el que volen.

Ara no; ara la comarca es presenta tota silenciosa i trista,
plena de soledat i de quietud. Res no fa minvar la feresa d'aquell
circ de pedra, tot de pedra, des de les crestes i agulles ravenxina-
des dels cims, que són sostingudes per murs espadats i tallats a
pic, fins als grans apilotaments d'enormes blocs de pedra, que co-
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mencen a la base dels esmentats murs, que jeuen ací i allà en des-
ordre ínaudít i que fan pensar en la soledat dels cementiris, en el
silenci de les tombes i en la feresa de la mort. Ara, des de l'altura
on érem en amunt, no poguérem albirar un trist herbei enibe-
llidor d'aquell recó de món; i sí després de molt cercar, albirà

-rem quatre pins sota de Manyera, eren uns pins tan esplomats i
destartalats, que per res no recordaven els grans boscos allí ha-
guts i comprovats per les grans soques de pins-avets que es tro-
baren en el fons d'algun llac, en buidar-lo, ja per cimentar el
seu fons, ja per calcular la seva capacitat. Ara, allí, no sembla
sinó que tot siguin camps deserts... i totes aquelles altres coses
que el poeta evocà davant de les ruïnes d'Itàlica famosa.

I, no obstant, cal dir-ho, encara que no sapiguem com; als nos-
tres ulls aquella desolació, a la fi, arriba a prendre una magnifi-
cència fantàstica, i és quan, justificant la raó d'ésser, prova la
potència constructiva i l'enginy de l'home, al qual res no acovarda
ni res no li detura ]'acció. Així, a Estany Tort,nosaltres ens corpren-
guérem davant d'aquella conducció aèria de transports per vago-
netes que surt de ]'esmentat estany, passa a gran altura per da-
munt del destruït i abans famós salt del Saliente i arriba quasi a
trobar la collada que mena als estanys de Rus. Així, a l'estany de
la Coromína, nosaltres estiguérem en un trinc de baixar pel pou
en construcció, per mitjà del qual ja, ara, per sota terra, salvant
un desnivell de prop de 300 metres, algú ha anat des del dit estany
a Estangento. Així, en una altura de prop d'estany de Mar, nosal-
tres ens complavíem de recordar l'ardidesa del jovent de la nostra
Secció d'Esports de Muntanya, els esportistes que han escalat
aquells que semblen tucs impracticables, que envolten el circ í que,
començant pel Montseny de Pallars, es diuen Montorroío, Manyera,
Peguera, Suhernulls i Mussolers, la feresa dels quals és vivament
contrastada pels altres pics que els sostenen, com les crestes de
Saboró, els pics de Nariolo i Fosser i la que en podríein dir punta
de ]'Espada. 1 així, finalment, quan nosaltres, de retorn a l'estany
de la Coromina, entràrem al xalet de l'enginyer de l'empresa, un xa-
let desnarit i minúscul en cornparança arnb la grandiositat que el
rodeja, se'ns acudí pensar que entràvem al propi cervell de la con-
trada, perquè allí viu l'enginyer tot l'any, i és des d'allí que lá in-

•telligència de l'home abat i sotmet les forces cegues de la natura-
lesa , i ha convertit un ]]oc erm en un lloc productiu. Evidentment,
la sola concepció d'aquella obra, juntament amb les atrevides i for-
midables construccions realitzades, ultra constituir el major orgull
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de l'empresa, són també un honor i una glòria per a Catalunya
davant del món.

FELICITACIONS

Heus ací el que comentàvem mentre dinàvem a l'hotel d'Estan-
gento, on tinguérem una satisfacció i un gran honor: la satisfacció
de veure'ns tractats, per pocs diners, a cos de rei, i l'honor d'ésser
complimentats per un facultatiu de la companyia en nom del senyor
enginyer. Ens digué el bon senyor que a l'hora que assenyaléssim
es posaria un tren de tornada a la nostra disposició; afegí que 1'en-
ginyer s'havia dolgut moltíssim de no trobar-se a casa quan nos-
altres hi anàrem per visitar-lo, perquè llavors hauria tingut el gust
de posar a la nostra disposició el funicular que ell utilitza per a
baixar de la Coromína i la llanxa amb qué travessa 1'Estangento.
És a dir que llavors nosaltres, ens corista del cert, hauríem estat
tractats com els propis consellers de la companyia, la qual cosa no
sabem com agrair. Sigui'ns, almenys, permès d'enviar des d'ací al
senyor enginyer, i en la persona d'ell als que intervenen í han
intervingut en la realització d'aquella magna obra, les nostres més
entusiastes i efusives felicitacions.

EL CANAL DE SORTIDA

Havent dinat, ]a por d'una tamborinada ens obligà a visitar
massa de pressa i corrents la disposició de sortida de l'aigua d'Es-
tangento pel canal que la condueix cap a la cambra de l'aigua de
Capdella, canal pel qual poden passar vuit metres cúbics d'aigua per
segon, canal totalment soterrat per tal de preservar-lo dels acci-
dents de la intempèrie, en aquella altitud constants i malfactors. I és
al llarg, i a poques passes d'aquest canal, que corre aquell camí
fantàstic que tant ens havia corprès a l'anada, i que a la tornada,
muntats en el mateix tren, ja se'ns aparegué cony a bon amic.
Tant fou així, que la por d'un descarrilament, tinguda al marí, es
convertí a la tarda en una delícia quan, efectivament, descarri-
làrem; i és perquè poguérem comprovar que han d'anar molt mal
dades, segons es diu vulgarment, perquè plagui ocórrer cap des-
gràcia. A més, a la tornada, poguérem distreure'ns, ja en sorpren-
dre i esbarriar un ramat de bens que tranquillament amurriava,
ja en posar-nos ràpidament els nostres impermeables, i no pas
per a defensar-nos de la pluja, sinó d'un gelat vent que tallava
com una espasa, el qual cs girà de sobte i desféu la tamborinada
esperada durant lot el dia.
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LA CAMBRA D'AIGUA

En arribar novament a la Cambra d'aigua tinguérem e] gust de
poder visitar-la a pler. També està soterrada, com una cisterna,
i és capaç per a 8.000 metres cúbics d'aigua. Aquesta s'hi mou
tota dolça i tranquilla, sense pensar que a dues passes, en ar-
ribar a les comportes, tindrà de fer inexorablement un salt de 800
metres, en virtut del qual cada centímetre cúbic d'aigua desenrot-
l larà una força de 80 tones. Aquesta notícia ens revolucionà el
cor, de faisó que, tot i no voler enternir-nos, ens enternírem davant
el martiri que anava a sofrir aquella aigua, que vèiem tan manyaga
, àdhuc, tan confiada...

DELIMITACIÓ DE LA VALL DEL FLAMISELL

Sort tinguérem que llavors eixírem tot seguit de la cambra i
poguérem distreure'ns bo i fent una mica de geografia, gràcies aun
obrer de la Companyia, fill d'aquell país. Veuen - digué - sí pugés-
sim per aquests rasos plens de bons pasturatges, assoliríem el que
se'n diu Pla de la Serra, part amunt del coll Triador que està a
2.100 metres d'altitud i que divideix la conca del Flamisell de la
del Noguera Pallaresa. Des d'aquest coll, rius avall, la divisòria
s'enfila cap als cims de Morters i de Montrós, segueix cap a Es-
tac í Serra-Espina, i acaba en la serra i estreps de Montsó.
De l'esmentat coll, aigües amunt, la divisòria puja a Montseny
del Pallars í arriba, passant per ben alterosos pics, fins al de Pe-
guera, bo i continuant la separació de la nostra vall de la del No-
guera Pallaresa. Llavors la divisòria tomba a l'esquerra, cap a
Ponent, puja a Subernulls, traspassa la collada dels Gavatxos i
continua per Mussolers, Cogomella i Pessó tot separant la nostra
vall de la de Sant Nicolau, avui per avui la més espléndida de tot
el Pireneu. D'allí la divisòria torna a tombar a l'esquerra, en di-
recció Sud, vers Port de Rus, Tartarroís, Ginebrell i Cervi, i con-
tinua separant Capdella de la conca del Noguera del Tor en el
terme de la ribera de Taüll; i des de Cervi la divisòria baixa cap
a Monebui, Perbes, Bedoga d'Adons i Camporant, í separa l'afluent

més gros del Flamisell (la ribera de Sarroca), de diversos afluents
del Ribagorçana. D'allí, encara, la divisòría segueix avall, però ja
és fora de la jurisdicció de Capdella.

Veuen - continuava aquell obrer, el qual havia estat pastor -
aquesta vall seria del tot uniforme, si la seva testa no s'allargués
cap a Estangento, com vostès han vist aquest matí, i cap a Port
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Rus, com es veu des d'ací, i ho veuran encara niés bé en passar-hi
demà. Així mateix s'eixampla encara per Filià amunt fins al port
d'aquest nom, a l'altra banda del qual neix el Sarroca, l'afluent
suara esmentat, que desemboca a Senterada...

FUNICULAR AVALL

I així, amb aquell tan bon cicerone, nosaltres segurament hau-
ríem pogut fer un estudi complet d'aquella val], sense visitar-la, sí
l'encarregat del funicular no hagués vingut a dir que quan estés-
sim servits podríem emprendre la davallada. No ens férem esperar
gens. Pujàrem al funicular, i avesats com estàvem a desafiar el
vertigen durant tot el dia, ens asseguérem en el seient de davant
del doble banc per als passatgers de la vagoneta, de cara a l'abis-
me. I en bona fe, quan la vagoneta enfocava els màxims pendents,
instintivament afermàvem els peus en el travesser de protecció, no
fos cas que rellisquéssim vagoneta avall í en sortíssim rodolant
per la testa. Però, no hi ha res d'això; ni tampoc hom sent allò que
se sent en una ràpida davallada, com en la del tobogan, que
a un hom li sembla que li pugí o li vulgui fugir el païdor per la
boca. No; allí, si quelcom hi ha a dir, és que aquella davallada se
sembla massa a la davallada de la vida; volem dir que així com,
en pujar, a cada pas es descobreix un nou món, la qual cosa re-
presenta l'empenta de la joventut, en canvi, en baixar, a cada pas
el món s'encongeix, es ]imita i es tanca en el reduït espaí d'una
vall, ço que representa el decandiment de la vellesa, el qual l'o

-bliga, de mica en mica, a tancar-se en un fred i reduït espai on la
mort plana constantment amb més certesa que en altres llocs.

CENTRAL DE CAPDELLA

Amb tot, en baixar de la vagoneta, poc pensàrem nosaltres
en la mort. Només pensàrem en la visita a la Central de Capdella,
motiu principal del nostre viatge, segons la invitació que se'ns ha-
via fet. I, per començar, sigui'ns permès de dir que la visita, en
certs moments, ens féu bategar el cor fortament; i fou en adonar

-nos de la potència creadora de l'home, davant de la qual fins el
Creador de les coses, si la contempla, deu somriure tot satisfet, tal
com un pare terrenal davant de les proeses del seu fill.

Cal dir, no obstant, que la rnera conteniplació externa de la
maquinària de Capdella no produeix cap efecte, perquè no es veu
el resultat de la seva acció. Ningú no diria que poguessin produir
els miracles que produeixen aquella sèrie de cinc turbines hidràu-
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líques acoblades amb sengles generadors de corrent altern, trifà-
sic, alimentats per llurs excitatrius de corrent continu i regularit-
zades llurs càrregues pels que ja se'n diuen reguladors automàtics,
els quals obren o tanquen, segons la càrrega, el pas de l'aigua a la
turbina. —Veuen? - diu amablement el cicerone que ens acompa-
nya - en aquests generadors, que també s'anomenen alternadors,
el corrent induït és d'una tensió constant de 10.600 volts, però tot
seguit és elevat per mitjà d'uns transformadors estàtics a 110.000
volts, i és a aquesta tensió que corre per les línies de transport
fins a les estacions distribuïdores. Dit això, i vist, a més, el quadro
de disjuntors, que és com un eco del funcionament de la maquinà-
ria, ja es pot dir que s'ha vist tota la maquinària de Capdella.

DIVAGACIONS CIENTÍFIQUES

I és clar, llavors hom no sap estar-se de preguntar, encara que
que pensi que ensenya un bon xic l'orella: —Però, í tot això, com
es fa? Doncs, tot això es fa, fent-se; perquè encara no hi ha ningú
que pugui explicar satisfactòriament quina cosa és l'electricitat. I
precisament a nosaltres ens havia semblat que les coses que co-
neixíem en teoria, allí les podríem veure demostrades empírica-
ment. Però, ca, per a fer inés o menys explicables les tals coses, ens
calia llavors, i ens caldria ací ara, acudir a la trigonometria, í la
trigonometria és ciència de savis i no pas de l'excursionisme, el
qual no ha de basar-se més que en el saber popular, bo i millo-
rant-lo naturalment.

La nostra decepció fou grandíssima. 1 és perquè nosaltres ha-
víem tingut la pretensió, que Déu ens perdoni, d'aportar al saber
popular, en forma planera, els coneixements que, allí, pensàvem
que hauríem comprovat. És que nosaltres no havíem pas pretès
d'averiguar el per què una dínamo, amb el camp inductor fix i el
camp induït mòbil, produeix un corrent continu, i perquè un alter-
nador, amb el camp inductor mòbil i el camp induït fix, produeix
un corrent altern; ni tampoc, fent el problema més simple, volíem
averiguar el per què del giravolt de les bobines, en un cas o, en
l'altre cas, dels electroimants, es produeix senzillament un corrent
elèctric... No. Nosaltres, per exemple, allí volíem trobar una ma-
nera d'explicar inés fàcilment, que com s'explica ara, allò que és
un volt í allò que és un amper, aquestes coses que tothom ano-
mena i de què, llevat dels tècnics, pocs saben la significació. Allí,
solament poguérem comprovar la nostra ridiculesa. Ara més que
mai, trobem encertadíssíma la comparança que, com és sabut, hom
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fa entre un corrent elèctric í un corrent d'aigua, per a explicar, pri-
mer, que el volt representa un salt d'aigua i que l'amper és el ca-
bal; segon, que la potència eléctrica és el producte dels volts pels
ampers, això és, que es pot produir una mateixa potència, tant si
tenint un cabal petit, el podem fer caure d'un salt ben alt, com si
tenint un gran cabal, el fem caure en un salt més petit; tercer, que
si haguéssim de transportar ampers, precisament perquè represen-
ten el cabal, es necessitarien uns fils conductors gruixudíssims i,
en canvi, poden transportar-se 110.000 volts per un fil conductor
prim, precisament perquè s'ha elevat el salt í, amb poca aigua és
té una gran pressió...

Allí, res de tot això no poguérem simplificar; allí, només ens
convencèrem, una altra vegada, dels miracles que fa I'home amb
un fluid, una energía o amb aquella cosa que sigui l'electricitat, de
la qual no en coneix més que els efectes; allí, per aquests efectes,
vèiem que aquella maquinària produeix quaranta mil cavalls de
força i que encara hi havia lloc per a ínstallar-ne més, fins a pro-
duir-ne seixanta-quatre mil, la qual cosa equival a alçar a un me-
tre d'alçària, en un segon, l'enorme pes que representen quatre mi-
líons vuit cents mil quilos. Allí, com a petit exemple, ens recordà-
rem que a l'influx d'aquella maquinària, nosaltres, a Barcelona,
mitjançant un petit interruptor, des del llit estant, podíem o no tenir
llum a la nostra cambra; i com a exemple inaudit, ens recordàrem
que a l'influx d'aquella senzilla maquinària es mouen els ferrocar-
rils i els tramvies i totes les infinites màquines de la nostra indús

-tria, amb el ben entès que les màquines grosses marxen tan lleu-
geres com les petites, bo í imitant, de certa manera, el principi vital
que Dèu infongué en crear el món. I, o fos aquesta evocació o fos
que nosaltres ens havíem electritzat, el fet és que se'ns eriçaren els
cabells, i fins a nosaltres arribaren reflexes de les idees dels cons-
tructors de la Babel bíblica, aquells que, per aconseguir renom,
volien tocar el cel per encarar-se amb Déu.

VISITANT ESPUI

No cal dir que ens espantàrem i que fugírem d'aquella Central.
L'aire de fora ens refrigerà i ens tornà al nostre centre, i fins ens féu
notar la nostra insensatesa una cosa ben senzilla: la fetor humana,
la qual ens recordà la nostra í.nsignificància. És e] cas, que nosal-
tres, per esperar més distretament l'hora de sopar, anàrem al veí po-
ble d'Espui, que celebrava la Festa major. Oh! quin insuportable baf
de suor ens ferí l'olfacte en arribar a una reduïda placeta, converti-
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da en sala de ball i curulla de gent. Allò tapava els esperits. I, no
obstant, hi passàrem urea bella estona engrescats per saber com es
ballava en aquelles terres. Haguérem d'esperar que se subhastessin
els que semblaven interminables números d'una rifa, feta per ajudar
a reunir les totals despeses de la festa. Finalment, els músics es
disposaren a tocar. Quan inés nosaltres ens crèiem que tocarien el
vals dels solters o l'americana dels casats, resultà que tocaren, per
cert estridentment, un tango de boig que la gent d'Espui ballà amb
més decència que en molts llocs d'ací baix. Per la carretera de Cap-
della ja havien pujat els balls de moda; í rus preguntàrem: —Tar-
darà gaire a arribar-hi la indecència?

LA VALOR DEL FLAMISELL

Mentre fèiem, en tornar a l'hotel de la Central, alguns comen-
tar ís sobre aquest particular, topàrem amb el xòfer de l'autòmni-
bus de servei de la Pobla a Capdella. Als nostres precs, ens digué
els noms, que nosaltres el dia abans no havíem apuntat, dels po-
bles del seu itinerari: La Pobla, Senterada, Pobleta de Bellvei, La
Plana, Molins, Torre de Capdella, Aíguabella, Espui i Central de
Capdella. Ens digué encara noms de pobles de la vall dels quals
nosaltres no teníem nota, com Lluçà, Puigcerver, Envall, Gramanet,
Aguiró, Obeix, Naen. I, finalment, ens féu adonar d'una omissió
nostra: el no haver cantat el riu Flamisell com un riu industrial de
tota excellència, potser, en aquest sentit el més excellent de tots
els rius catalans atès el seu curtíssim curs. Que ho fa, oh Déu, que
hom no s'adoni mai de la vertadera humilitat i modèstia... Perquè,
cal dir que el riu Flamisell, després dels cavalls de força que pro-
dueix a la Central de Capdella, en produeix altres 19.000 en el salt
de Molins, el qual pertany a l'Energia Elèctrica de Catalunya, í
24.000 inés en el salt de la presa de Senterada, pertenència de la
Productora de Forces Motrius. Per cert que, segons hem sabut
després, el salt de Molins s'ha aconseguit mercès a un canal sub-
terrani de set quilòmetres de llargària, amb una cambra capaç per
a 5.800 metres cúbics d'aigua, i unes tuberíes que amiden 607 me-
tres de llargària per un desnivell de 273 metres.

No és estrany que nosaltres, en la nit d'aquella jornada, durant
el nostre descans, somniéssim wats i quilowats, volts i ampers,
turbines i alternadors í aigua i llum i força motriu en barreja hor-
rible; però amb la particularitat que enmig d'aquella confusa bar-
reja en sorgia, clara i concreta, una idea: la que l'Excursionisme,
un dia o altre, ha d'homenatjar l'Energia Elèctrica de Catalunya,
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ESTANY DR LA COROMINA
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INTERIOR DE LA CENTRAL HIDRO-ELÉCTRICA DE CAPDELLA

I. \t. l:^melln

CARRER D'ESPUI
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i no pas en lloança de la seva empresa industrial, que en nosaltres
resultaria migrada cosa, sinó en agraïment d'haver tornat a la
vida la comarca del Flamisell, que jeia abandonada í conver-
tida en una afrau inaccessible, solament coneguda pels excursio-
vistes. Ara és una comarca alegre i poblada de camins, carreteres
i funiculars, i tan assequible, que pot ésser coneguda de tothom i
recorreguda sense cap esforç í contemplada a pler amb tot el
pasme que suscita, precisament perquè posseeix tots els encants
deis Pireneus, uns encants que són una meravella del món i la be-
]lesa major de Catalunya.

La nit fou curta, puix que a trenc d'alba, muntats en una plàcida
í calmosa cavalleria, facilitada per En Lluís Peroy, de Capdella, ja
sortíem cap a la població d'aquest nom, situada en un tossal, un
dia coronat per un fort castell.

CAP A PORT DE RUS

El dia es presentà esplèndid, í per començament de l'excursió,
el camí era un camí deliciós, tot engarlandat de roures, freixes i
trèmols, boixos, arços i avellaners; les ortigues hi són desenvolupa-
des com mai no n'havíem vist. El Ricuerna, que hem travessat i que
tenint a sota nostre, a l'esquerra, salta esbojarrat per entre el ro-
cam i, a crits, sembla que ens doni el bon dia. La pujada, que mena
al poble, és tan ferma que ínclús les cavalleries tenen d'esbufegar.
Des del poble enllà el camí no puja tan sobtadament, però és
menys plàcid, tant per mancar-li arbrat, covi perquè el veiem
córrer aclofat per les altes muntanyes de la contrada, els ves-
sants de les quals, o són aglevats d'una gespa d'un verd ciar o pre-
senten llarguíssimes esllavissades de terra i clapissa, cendroses
i tristes. Però també, ací i allà, davalla aigua dels cims, ja l'escu-
mosa í atrevida dels rierols, ja l'amagada í dolça dels aiguavessos;
i és l'aigua d'aquests aiguavessos la vertadera sang de la con-
trada, la saba d'aquells extensos pasturatges, ja en aquella hora
poblats de rarnats nodridíssims, í. al nostre albir, posats allí per
animar aquells deserts indrets amb llur bellugadissa i amb llurs
bels, corejats pel so d'esquerdades esquelles, pels crits dels pastors
i pels lladrucs dels gossos d'atura.

La frescor matinal, per a nosaltres, no acostumats a usar cava-
lleria, ens entumí de mala manera, per la qual cosa tinguérem de
desmuntar i atiar a peu en tot el pla i amunt que anàvem pujant,
ins arribar al peu de la muntanya dita Castell de Rus, que sem-
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bla la capçalera de la vall. I no és tal cosa; nosaltres ho compro-
vàrem en passar el Ricuerna, sota mateix de l'abrupta reconada
per on es despenja, provinent de les extenses comarcades lacus-
tres, formades pels estanys de Coma del Mig i els de Cogomella,
]lindants amb la vall de Bohí. Deixàrem el Ricuerna a la nostra
dreta í, tombant per la nostra esquerra, començàrern a practicar el
cap de serrat que sosté la muntanya de Castell de Rus. El pujant
és tan enorme, que les cavalleries, de tan a poc a poc que van,
sembla que talment s'adormin, en tant que els companys que van a
peu ens passen davant i després ens esperen al bell mig de Coma
Pinosa, nom que no li escau, primerament, perquè no hi ha pins, i,
després, perquè li escauria millor el de Coma Penosa. Esmorzàrem
al peu de la torrentera que recull les aigües de tota la coma de Port
de Rus. Mentre esmorzàvem, admiràrem, guaitant aigües avall, el
vessant Nord de la val], format per la serralada de Rus, de la qual
destaca la que hom diu per antonomàsia Graonada de Rus, grao-
nada per a pujar-hi gegants, i graonada base de la regió lacustre
que engruixeix la de Capdella. Després, en guaitar el Castell de
Rus, trobàrem justificadíssim el seu nom per l'encinglerat que l'en-
volta í per la seva situació estratégica, talment com si defensés el
Port de Rus, situat al seu darrera, més a Ponent encara. I també
guaitàrem el Port, i el veiérem molt allunyat encara de nosaltres.
L'havíem endevinat per la ziga-zaga del camí, estesa en la tartera
que precedeix el port, tartera dreta, gairebé vertical, digne final
d'un pujant constant i fatigós, el pujant que, en reemprendre la
marxa, haguérem de guanyar de mica en mica, bo i fent, des de]
lloc on érem, un gran revolt. Aquí, també les cavalleries pujaren
calmosament, la qual cosa donà lloc que els companys que anaven
a peu s'avancessin una bona cosa de nosaltres, fins al punt que
quan érem a mitja tartera final, ja !'amic Vidal havia guanyat el
Port i, estenent el braç esquerre, ens cridrava: —La Maladeta]

CONTEMPLANT LA MALADETA

En arribar al Port, mentre els traginers canviaven de lloc bona
part de la càrrega dels muls per tal que no patissin a la baixada,
nosaltres no teníem prou ulls per a guaitar la Maladeta. Des d'allí,
no es presenta pas feixuga i desproporcionada, com estàvem acos-
tumats a veure -la en les fotografíes. Des d'allí es presenta tota
airosa. El pic d'Aneto, tot rodó, sembla que pugí a tocar el cel per
tal de prendre-li una guspira d'immensitat. Des d'allí, veiérem el
glacier d'Aneto tan mòrbid com el pit d'una dama; i els diferents
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pics de la serralada, que, enrotllant Aneto, arreu aixequen llars tes-
tes, se'ns antullà que eren els xicots d'estudi quan escolten la lliçó

del mestre. Aquell dia, a la Maladeta, tot era pau i benaurança. La
Maladeta, aquell día, era magnificent, tal com l'havíem somniada
per a la festa de la inauguració del Xalet de la Renclusa, quan, dalt
d'Aneto, s'havia de celebrar una missa. El sacrifici d'aquella missa

havia de servir no solament per a beneir la muntanya, sinó també
perquè, en el tnoment de l'elevació de la sagrada Hòstia, hagué-
rem vist tangiblement com Catalunya s'arrapava al cel com a pe-
nyora segura de resurrecció.

Però, ai!, això no fou possible; tan bella visió fou tallada en
flor abans de produir-se; fou sustituïda per una realitat airosa,
trágica, de ben trista recordança; una realitat, en la qual també
prengué part un ministre de Déu, sí, però per exercír-hi una altra
missió sagrada: la d'absoldre en nom de Déu els dos desgraciats
amics nostres, víctimes d'un dels llamps que, en horrible belluga

-dissa, planaren, pocs dies abans de la inauguració de la Renclusa,
damunt d'Aneto, com si s'hi hagués transportat tot el foc de l'avern,
conc si la Maladeta volgués confirmar la dita de Mossèn Cinto: que
la nua bellesa de la Maladeta és la bellesa de l'àngel maleït. Doncs,
bé; aquest record tingué prou força en nosaltres per a fer-nos re-
viure, des de Port de Rus, tan tràgica escena í, particularment,
quan l'esmentat sacerdot, car amic nostre, circumdat de llamps,
impàvid, hieràtic, feia el senyal de la creu i, amb ella, feia dignes
de Déu les ànimes de les infortunades víctimes.

BAIXANT DE PORT DE RUS

La reconstrucció d'aquest fet, ultra fer-nos presagiar que en-
guany no petjaríem la Maladeta, ens féu entristir i ens féu adonar
que deixàvem la vall del Flamisell lligada anib el món per mitjà
d'una bona carretera, i que ens anàvem a introduir a la vall del
Noguera del Tor, la qual, des d'allí vèiem tan pregona, aspra i
aïllada que pensàrem i tot que anàvem a exiliar-nos -hi í, potser,
a patir-lii, si no el martiri dels exiliats russos a la Sibèria, les inco-
moditats retretes pels passatgers de 1'autòmnibus el día que prac-
ticàvem la serra de Comiols.

Tristos, doncs, abatuts i descoratjats, començàrem a davallar
per la comarcada dita de Sant Martí, bo i cercant fer-ho pels gle-
vers, de niés fácil caminar que rio pas pel camí ple de rocs i
d 'inacabables ziga-zagues. Aquell camí fatigós era fet a posta per-
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qué ens oblidéssim, com ens oblidàrem, de fer-nos situar el colladó
de Llevata, í de fer-nos explicar si el cap de la serra que teníem a la
nostra esquerra, baixant, era el Tartarrois, i si era el propi Pessó
el cim que teníem a la nostra dreta. Àdhuc no volguérem aturar-
nos ni beure aigua de la font de Sant Martí, font situada davant
i a prop de l'únic pas natural d'eixida d'aquella gran clotada, pas
que el riu, contínuament, i, al seu torn, les aigües pluvials desbor-
dades, han convertit en un barranc, ja dit del Moro per feréstec i
pedregós i, a més, dret corn un ciri; en practicar-lo, cal tenir fortes
les carnes í saber servar 1'equílibri en les relliscades, a fi de no
caure i prendre rial.

Al fons del barranc, el camí travessa la riera i continua baixant
encara, però ja més planer, per la qual cosa hom pot tornar a
muntar a cavall; no obstant, com que contínua essent un camí es-
tropellat, tot ple d'esvorancs i de corriols pedregosos, cal muntar
amb atenció, no fos cas que una ensopegada de la cavalleria ens
fes saltar per damunt del seu cap. Aquesta atenció ens privà d'a-
quilatar tota la feresa de la vall i d'anotar l'indret de Molieres per
on davallen els camins de Ports de Ginebrell i d'Erta; ni tan sols ens
fixàrem que teníem a la nostra esquerra l'obaga de Taüll í el pi-
nar de Bohí, de la serra divisòria de la nostra riera amb la de
Durro, i a la nostra dreta la solana de Taüll i els cims de Bohí, de
la serra que ens separava de la vall de Sant Nicolau. Havíem bai-
xat bon tros de la vall quan el camí ens tornà a la dreta del riu.
Llavors, allunyant -nos del riu i deixant -lo a la nostra esquerra,
marxàrem ja més planejant i aprofitàrem passar a través d'uns
camps encerclats de tanques de pedra, segurament pletes estades,
però, així i tot, camps improductius, no sabem si per ésser massa
pedregós el terrer o per ésser massa crua la temporada hivernenca.

Això fa que hom vegi més salvatge aquella natura i niés incivils
els camins; i, naturalment, hom pensa llavors que els homes de la
contrada, tant els d'antany com els d'enguany, han d'estar, si fa o
no fa, al mateix grau de civilització. Per de prompte, encara no ha-
víem trobat ni una trista cabana, ni havíem albirat una trista casa
de pagès; per bé que, després, ja ens adonàrem que allí no hi ha
cases de pagès: enmig d'aquelles afraus restarien massa aïllades i
amb poques defenses davant de la fúria dels temporals, del rigor
del fred i de la forçada incomunicació causada per la neu. Espe-
ràvem, doncs, arribar al primer poble, que és Taüll, per escruixir

-nos davant d'unes cases, que ja consideràvem de construcció pri-

mària, negres i mancades de tota higiene i comoditat.
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PLORS ENTRE ESPINES

Així és, en efecte; però, el que nosaltres no podíem sospitar, ni
que ens ho haguessin jurat, és que la primera construcció que ha-

víem de contemplar fos una capella romànica, gaia i encisera, feta
un encant, i que el primer senyal de poble fossin els campanars
romànics de Taüll, uns campanars de forma d'obelisc, podríem dir,
uns altívols i escaients obeliscos, sense jeroglífics inscrits, però
que en aquelles afraus representen un jeroglífic que nosaltres ni
llavors ni ara hem sabut endevinar. És perquè contrasten amb tot
quant els rodeja; i fan pensar que, en temps antics, aquells verals
devien ésser més aprofitats per 1'hoiue i més civilitzats i més hos-
pitalaris que avui.

I aquell jeroglífic ens féu adonar d'una colla de contrastos. El
nostre camí horriblement pedregós, amb rocs de tota forma, con-
trastava fortament amb una font enramada í encisera que ens oferí
ben regalada aigua; els carrers de Taüll, costeruts i empedrats, con-
trastaven amb les placetes on hi ha edificades les romàniques es-
glésies; les esglésies contrastaven amb les altres construccions
urbanes, aquestes presentades als nostres ulls tal com les havíem
imaginat; i nosaltres, que havíem pensat trobar una gent pagesa de
debò, vestida pobrament, i movent -se lenta i com cansada de prac-
ticar només que costes, ens trobàrem anib una gent educada i ale-
gre, que anava vestida com si en el poble hi hagués sastres de ciu-
tat, i que es movía lleugera, bo i dansant uns típics balls, herència
del passat, que aquell poble serva curosament, per la qual cosa
mereix tota mena de felicitacions.

Era el dia de la festa major. En la placeta de l'absis d'una de
les esglésies, pot dir-se que hi havia tot el poble el qual contemplava
els balls referits (detallats en un altr e lloc), amenitzats per un quin-
tet de banda compost d'un baix, un fiscorn, dos cornetins i un cla-
rinet, i executats pel jovent del poble amb un delit i una fe extra-
ordinaris. Nosaltres no ens sabíem avenir d'aquella animació,
d'aquella gatzara i d'aquell contrast dels vells, habillats amb calça
curta com un testimoni de l'antigor, amb els joves, habillats a la
moda barcelonina; i veiérem gent bruna, colrada pel sol, i dones
i criatures, totes blanques, com si acabessin d'arribar de ciutat; i
encara, per dissort, haguérem de veure, al costat de dones fres-
ques i eixerides, dues dones cretines, d'ulls encantats i lleganyosos,
que ens mogueren a pietat.

Pobres dones! Aquestes dones, de massa anormals, no pogue-
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ren fer allò que es fa en aquell poble. Cal dir-ho: sí aquell poble
és el número u dels pobles de la vall de Bohí, és perquè és un po-
ble nòmada. És un poble que no se sap avenir amb la misèria
d'aquell terrer; tothom que pot, fuig a córrer món, a veure món,
a guanyar-se ]a vida pel món i a avençar diners per a, després,
anar-los a emprar o a gastar a la llar pairal. Per això, a nosaltres,
en la collecta que es féu per a ajudar a les despeses de la festa
major, ens sobtà de veure la quantitat recollida: una pila de bitllets
de cent pessetes que, per casualitat, veiérem com un, diguem-ne,
pavorde, donà a guardar a una pavordesa. I com que nosaltres
volguérem contribuir a les despeses, també fórem convidats a par-
ticipar de la festa...

REEMPRENENT LA MARXA VERS CALDES DE BOHÍ

Però no ho poguérem acceptar. Massa temps havíem fet en
aquell poble pel que permetia el programa de la nostra excursió.
I reemprenguérem la marxa. I en eixir avall del poble, tornàrem
a trobar el camí, com sempre ple de pedruscalls, i ara en pendent
de funicular, la qual cosa ens obligà a fer-lo a poc a poc, tot i que
anàvem degudament calçats. 1 ens preguntàrem: —Per a uo estro-
pellar el calçat d'última moda, com practica aquest camí el jovent
de Taüll? Nosaltres, a mitja costa, fins haguérem de reposar a
l'ombra d'un roure centenari. És que, a niés, el sol queia abrusa-
dor. I cansats i assedegats arribàrem a Bohí, on no ens entretin-
guérem més que per fer un sucamull.

I eixírem de Bohí tot conturbais per la visió de les ja quasi der-
ruïdes edificacions de l'antic castell, despulles d'un gegant mig
oblidat o oblidat del tot. Així mateix ens va apenar l'estat lamen-
table de l'església románica de Bohí, un temps vertader empori de
riquesa artística, singularment per les seves riqueses murals. 1 mal-
grat la bellesa del camí, de Bohí enllà enramat com si anés a pas

-sar-hi la processó de Corpus, a nosaltres ens queien damunt, tal-
ment ens aclofaven, les altívoles muntanyes que enribeten la vall
del Noguera del Tor, en aquella hora, abrusada pel sol, sense cór-
rer -hi un alè d'aire, com si s'hi hagués traslladat la xafogor de la
terra baixa. Solament ens distregueren i ens animaren una bona
cosa les rialles del riu en els seus continuats rabeigs, escalonats
a la manera dels grups de gent pagada que en el transcurs d'una
cursa, amb llurs aplaudiments, fan triomfal el pas d'un personatge.
Més encara: aquella aigua, tota tebiona i tota manyaga i pura com
una verge, ens atreia seductorament, semblava talment que ens
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brindava algun dels mirífics gorgs per tal que hi anéssim a banyar
-nos i a rebre el seu òscul de pau, d'amor i de reconfort, sobretot el

reconfort que necessitava el nostre cos ple de suor i cansat de la
jornada.

Mentrestant, hala!, halal, anàrem pujant per la val]; ja havíem
travessat la riera de Sant Nicolau i contemplàvem a pler l'esplen-
didesa d'aquell engorjat. La bellesa i la verdor dels boscos com

-petien amb la remor i les lluïssors de l'aigua dels rius, de l'aigua
dels rierols, que arreu trobàvem, i de l'aigua que es despenyava en
saltants atrevits, cony l'anomenat el Saliente, i que allí, convertida
en escuma i polsim, trencava els raigs del sol i prenia aires de
cosa meravellosa. Per fi, allà, amunt encara, veiérem una de les
edificacions de Caldes. I les nostres cavalleries, com si de tan lluny
sentissin la farum de l'estable, s'enardien de faisó que, ben tost,
ens feren arribar a Caldes, tres hores, però, niés tard de les pres

-suposades a causa dels nostres aturs a Port de Rus i Taüll.

CALDES DE EOHI

A Caldes, en plena temporada balneària, tothom havia dinat.
El nostre dinar, tot i preparat ràpidament, fou saborós, dit sigui
a honor dels actuals arrendataris. I tot seguit d'haver dinat, cor-
reguérem a informar-nos i a fer-nos càrrec d'aquell renomenat
balneari, enclavat en el mateix cor pirenenc.

I d'entrada haguérem de convenir que les coses que hi ha apor-
tat l'home són migrades i raquítiques. L'edifici -hotel és la mateixa
hosieria í casa de la Consòrcia d'antany, un edifici d'ordre mona-
cal que no té més atractiu que el seu pati porticat. L'establiment
dels banys és una miniatura, i són talment una desgràcia les de-
pendències que precedeixen l'estufa natural. I, així mateix, deixen
molt a desitjar no solament tots els camins i els passeigs, sinó tam-
b é la presentació de totes les fonts, tant les, diguem-ne, potables
com les medicinals. I, per comble, cal notar que a Caldes no hi ha
telèfon ni telègraf, que el correu hi puja cada dos dies, i que està a
vuit hores de carretera; és dir, que a Caldes no poden anar més
que determinats malalts, els que no tenen molt de mal o els que te-
uen prou braó, malgrat el seu mal, per a emprendre un viatge tan
incòmode com suposa una marxa de vuit hores en lenta cavalleria.

En aquest propòsit, sígui'ns permès de posar ací el crit al cel
per tal que el senti el qui pot fer que d'una o altra manera s'enlles-
teixi la carretera en construcció fins a Pont de Suert, i que des de
Pont de Suert té d'arribar a Caldes. Sigui'ns permès d'afegir, des



212	 BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

d'aquesta autoritzada tribuna, que no sabent justificar el per què
els nostres dirigents, els nostres milionaris í els nostres homes de
negocis no s'hagin adonat de la valor d'aquesta carretera, després
de l'exemple de la de Capdella, aquella carretera que costà, tor-
nem -ho a dir, tres-cents mil duros, que fou feta en 6 mesos i que
ha retornat de mort a vida tota una comarca. Doncs, així la carre-
tera de Caldes, no solament retornaria de mort a vida tota la vall
del Noguera de] Tor, que jau trista i estancada i en forma que, pel
gran nombre de cretins que hi viuen, hom pensa si hi constitueixen
i tot una nissaga, sinó que llavors s'apreuarien en el que valen les
aigües de Caldes i els malalts podrien anar-hi còmodament í Ca-
talunya no tindria d'anar, cona va ara, per sarcasme, a l'estranger
a cercar allò que té a casa amb niés bones condicions i més asse-
gurada eficàcia.

Llavors es podrien bastir a Caldes hotels muntats a la més
darrera moda, s'hi podrien construir jardins artificials i bells o cò-
modes passeigs; s'hi podrien establir diversions de tota llei i, tal
com preveia un company excursionista, el Dr. Portella, metge que
fou d'aquell establiment, es podria aprofitar la força del riu per a
produir fantàstiques illuminacions i construir funiculars i establir
totes aquelles coses que ha inventat la civilització per a fer més
venturosa la vida.

LA NATURA DE CALDES

Llavors les coses dels homes, que avui, a Caldes, com hem dit,
són migrades i raquítiques, s'aparellarien amb la magnificència d'a-
quella natura. És una magnificència que no sabem com ponderar, ni
batejant el paratge amb el nom de Suïssa catalana. És un recó pla

-cèvol, a 1.500 metres d'altitud, amb una temperatura mitjana de 18°
durant la temporada dels banys; està situat en una gorja de parets
que arriben als 3.000 metres d'altitud, i en el paisatge que l'envolta
es mostra brava la bellesa de la natura: que bells, aquells boscos
centenaris dels quals n'ixen, ultra la purificació atmosférica, les con-
verses musicals dels ocells cantaires i les remors de la fronda im-
pellida pel ventijol; que bells, aquells prats d'herba gerrada, ufanosa
i poblada de flors silvestres d'infinits colors i tots escaients de debò;

que bella, aquella arquitectura dels acantilats, edificacions enor-
mes d'uns, per l'home, ignorats estadants, edificacions que quan

vénen a terra es desfan en carreus i monolits que ningú no podrà

mai estrafer; que bella, aquella llum, únicament clara quan el sol
està en el zenit, puix que en les altres hores les crestes de les mun-
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tanyes la descomponen en forma que arriba als fondals en grada-
cions impossibles de definir per dolces, suaus i somniadores; que
bella, aquella aigua que pertot arreu salta í rebota, com aigua que
corre plena de vida i que s'emporta, si convé, tot allò que a l'aire
li costaria massa de purificar i al sol de desinfectar; i, finalment,
quina riquesa no representa aquella estufa natural, que no té parió
a Europa, i aquell seguit de fonts arsenicals, sulfhídriques, nitroge-
nades, sulfatado- sòdiques, sulfurado-rttagnèsiques, ferruginoses...

que neixen en l'espai d'una reduïda zona, allunyada del món, per
tal de recordar que les coses, quant més bones són, niés aimen és-
ser amagades...

Nosaltr es tenim de confessar que en acabar o en donar per
acabada la visita estàvem fondament impressionats. Però ens im-
pressionàrem més quan, per reposar, anàrem a seure en una illeta
que es forma en el riu, per la qual cosa haguérem de passar-lo fent
un bon salt. Llavors, començava el capvespre; la llum decandia
suaument; l'aire no es bellugava per res i era tot tebíó; la remor
del riu tenia una punta de melangia, i tota la contrada prengué un
tal aire de misteri que comunicava a les nostres ànimes les matei-
xes allucinacions i els mateixos neguits de totes les gèneres hu-
manes davant del misteri de la vida. Si guaitàvem fixament el
corrent que ens voltava, en produir-se el fenomen de semblar que
no és l'aigua la que baixa sinó que és hom el que puja, pensàvem
que així són les nostres illusions, les quals ens fan pensar que re-
muntem la vida, quan en realitat el que fem és davallar constant-
ment a la mort. Si guaitàvem el bosc, ens recordàvem d'aquella
profecía que diu que en temps de l'anticríst tota la terra será tras-
balsada i els homes seran tan despairalats que les dones diran, en
veure'n un: —Avui he vist un hottte. Doncs, així, avesats a veure
com destralegen tots els boscos de la nostra terra, nosaltres, aquell
dia, davant d'aquell inextricable bosc, clamàvem: —Avui hem vist
un bosc. 1 encara d'aquell bosc en vèiem les afortunades dríades
que, tot i essent centenàries, no eren pas gens xarugues sinó es-
veltes com els pins avets que els donen vida... Solament Déu sap
el que pensàrem i sentírem durant aquell capvespre.

Però no volem pas acabar la ressenya de la diada sense es-
mentar que, quan el so de la campana de Caldes ens cridà a l'ora-
ció vespertina, tot d'una els vessants de les muntanyes adquiriren
la figura de grandiosos murs, coberts per la volta estelada, i tot el
paisatge prengué la forma de temple; i nosaltres, en esperit, cai-
guérem de genolls en terra í, així prosternats i confusos, adoràrem
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el Creador de totes les coses. Per això quan, traslladats a l'esglé-
sia de Caldes, després de resat el rosari, ens lliuraren els goigs de
la Mare de Déu, per tal que també els cantéssim, podem dir que és la
primera vegada que ens adonàrem del que representa un cant a
l'església; és la millor forma per a sentir els calfreds de l'emoció
í apropar-se a Déu i pressentir la joia de l'eternitat beatífica...

JOAN DANÉS 1 VERNEDAS
(Continuarà)

IOT Saló Català

de Fotografíes de Muntanya

E
L día 15 de maig s'inaugurà el IV Saló Català de Fotografíes
de Muntanya. Aquest any els expositors han penetrat més
íntimament l'esperit d'aquesta organització. En les fotogra-

fies presentades dominaven els temes netament muntanyencs. El
nombre de fotografies exposades supErà el de les exposicions an-
teriors, í llur qualitat no en desmereixé pas.

El Jurat d'admissió considerà que s'ajustaren a les bases 136
fotografies, les quals emplenaren els Salons d'exposicions i del
Museu. Les proves que trameté el «Peñalara» arribaren després de
tancar el termini d'admissió, per la qual cosa no pogueren partici-
par en el Concurs í foren exposades Fora de concurs en el Saló de
les Columnes.

El Jurat qualificador, compost pels senyors Jaume Blanch í Vila,
Josep M. » Martínez i Roger i Marcellí Gausachs, actuant de secre-
tari el senyor Fèlix Turull í Fournols, atorgà els següents premis:

Medalla d'Or a la fotografia núm. 102 «Cercle de Gavarnie»,
del lema «Sis», del senyor Albert Oliveras,

Medalla de Vermeil a la fotografia núm. 49 «Vall d'Eina », del
lema «1931», del senyor Josep M. Guilera.

Medalla d'Argent a la fotografia núm. 76 «Port de la Bonaigua»
del lema «Garlanda muntanyenca », del senyor Pau Badia.

Primer accèssit a la fotografía núm. 119 «Els Encantats », del
lema Natura», de] senyor Pau Sagnier.

Segon accèssit a la fotografia núm. 110 «Port de la Bonaigua»
del lema «Pireneu tot l'any », de! senyor Ignasi dí' Quadras.
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Tercer accèssit á la fotografia núm 17 «Cercle de Colomés»,
del lema «Camina que caminaràs », del senyor Joan Roig.

Les fotografies presentades portaven els següents títols:

1. Vallibierna; 2. Les Escaldes; 3. Regió dels Encantats í Pe-

guera; 4. Val] del Gerbé; 5. Regió de Colomés; 6. Estany d'Alba;

7. Gelera de Corones; 8. Montserrat, El Lloro; 9. Vallibierna des

de la seva vall; 10. Estany Major de Colomés; 11. Bellmunt des de

Sant Esteve de Torelló; 12. Riera de les Gorgues; 13. Muscarols;

14. Pic Negre d'Embalira; 15. Pedraforca; 16. Els Encantats; 17.
Cercle de Colomés, del lema «Camilla que caminarás», del senyor

Joan Roig. -18. Cercle de Colomés; 19. Nou Creus; 20. Estany

Redó; 21. Lautaret i la Meige; 22. Des del Pic de Ratera; 23. Port
de Ratera, del lema «Primavera», del senyor Emili Tintoré. -24.
Pic de Fontfreda; 25. La Força, del lema <»Esport«, del senyor

Lluís Estasen. -26. Querforadat; 27. Pic de Baborta; 28. Serra de
Meuteixo; 29. Pics de Peyroblanco i Saliente, del lema «Pireneis-
me», del senyor Josep Llenas.-30. Vall de Sau; 31. Repòs íi con-
templació, del lema «9 de maig », del senyor J. Ricart. -32. Cam-
prodon; 33. Cerdanya, Talló; 34. Salardú; 35. Molí dels Capellans;
36. Paisatge de Cerdanya, del lema «Tot caminant », del senyor
Lluís Coinella.-37. Montserrat; 38. ?; 39. Muscarols, del lema
,,Sol», del senyor Albert Mosella.-40. Contrallum; 41. Cristiania;
42. Telemark; 43. Pa í trago; 44. Contrallum, del lema «Noufonts»,
del senyor Miquel Albareda. -45. Pic de Subenulls; 46. Maladeta;
47, Gelera de Corones; 48. Estany de Vallibierna; 49. Coma d'Eine;
50. La Meige; 51. Pic de Neige Cordier, del lema «1931 », del se-
nyor Josep M. a Guilera. -52. Pic de Noris; 53. Les Escaldes d'An-
dorra; 54. Vall de Marcadau; 55. Massís de Baborta; 56. Pic del
Port de Sotllo; 57. El Mouteixo; 58. Des del Pic Peric; 59. Porté;
60. El Massís d'Estats, del lema «Congestes», del senyor Antoni.
Miralda. -61. Sant Miquel d'Engolasters; 62. Sant Pere dels For-
cats; 63. Sant Pere dels Forcats; 64. Santa Coloma d'Andorra, del
lema »Sursum», de la senyoreta Montserrat Gili. -65. Molí de Ru-
pit; 66. Molí del Puig, del lema «Molins», del senyor Antoni Homs.
-67. Arbres; 68. Riu, del lema <,Noguera Pallaresa », del senyor
Miquel Albareda. -69. Estany Major de Colomés; 70. Estany de
Mar; 71. Coll de Teodul; 72. Gelera del Gorner; 73. Llac d'Espu-
moso; 74. Ciurana, del lema «Roses í Neu », del senyor Josep Pun-
tas.-75. Liskanl; 76. Port de la Bonaigua; 77. Agulla del Dru; 78.
79, 80 i 81. Port de la Bonaigua; 82. Cresta del Moine; 83. Gegant
del Moine; 84. El Dolent; 85. Mont Rosa; 86. Efectes de boires;
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87. Castor í Polux; 88. Mont Blanc i Agulles de Chamonix, del
lema «Garlanda muntanyenca », del senyor Pau Badia. -89. Acam-
pant; 90. Bosc de Vallibierna; 91. La Molina: 92. Estany Negre de
Peguera; 93. Pic Russell; 94. Vall de Vallibierna; 95. Estany Ma-
jor de Colomés; 96. Cercle de Colomés; 97. Bretxa de Roland; 98.
Murcarols; 99. Hospice de France; 100. Bordes de Praguere; 101.
Gelera de Corones; 102. Cercle de Gavarníe; 103. Pedraforca;
104 Puig d'Alp, del lema «Sis», del senyor Albert Oliveras.

-105. Vall de Coma d'Or; 106. Pas dels Gosolans, del senyor Josep
Rovira. -107. Bretxa de Roland; 108. Tres Sorores; 109, 110 i 111.
Port de la Bonaígua; 112. Grado de Soaso, del lema «Pireneu tot
l'any », del senyor Igilasí de Quadras.-113. Llac d'Oó; 114. Po-
sets; 115. Gourgs Blancs; 116. Montserrat, del lema «Panoràmi-
ques», del senyor Albert Mosella.-117. Can Solà; 118. Pastor i
ramat, del lema «En els cims i les valls », del senyor Antoni Cam-
panyà.-119. Els Encantats; 120. Estany de Sant Maurici; 121 i
122. Llac de Vallibierna; 123. Estany de Ratera; 124. Espot; 125.
Montseny, del lema «Natura», del senyor Pau Sagnier.-126. Pica
d'Estats; 127. Capvespre; 128. Ramats; 129. Masies, del lema «Llu

-nyania», del senyor Jaume Sala.-130. Reflexes, del lema «Refle-
xes», del senyor Jaume Sala.-131. Bosc de Cabanyes; 132 i 133.
Núria, del lema «Aubé», del senyor Joan Sirvent.-134. Salardú;
135. Alt Aran; 136. Nadales, del lema «Primavera a la vall d'Aran »,
del senyor Miquel Albareda.

Total 136 proves de 22 concursants.

La solució
del Mapa Comarcal de Catalunya

CREIEN que ja és hora d'exposar la idea que de molt de temps

teníem en estudi, puix la serietat amb què avui s'emprenen
aquests i la separació de I'antíc sistema que traspua a tra-

vés d'uns fets bastant recents, ens fan creure que no podem ajor-

nar niés l'exposició de la manera racional i fàcil de dur a terme

aquesta aspiració, la qual, pel camí seguit fins ara, estem prou

convençuts que mai no assoliríem.
On són els mapes comarcals d'altres països? Si n'hi ha algun
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no creiem pas que sigui ple de territori comarcal, ni fins en els
països salvatges, en els quals no ha intervingut massa una di-
visió oficial. Agafem els mapes comarcals d'Espanya publicats per
l'Enciclopedia Espasa, en el seu vol. XXI, págs. 382 i 392. En
ells no hi ha cap divisió: hi ha noms més o menys grossos. Allí en
veurem de ben coneguts; la Mancha, la Rioja, les Hurdes, etc. Hi

ha regions en les quals els noms són escassos; en altres, hi estan
més atapeïts; ii'hí ha d'altres d'ocupades per un sol nom que agafa
una gran extensió, i, per últim, hi ha províncies senceres en les
quals no apareix cap nom regional. Si observem, per exemple, l'Al-
carria (al N. de Cuenca) i tirem cap al N., no trobarem altre nom
fins a topar amb la Rioja, al N. de Logronyo. És natural, doncs,
que en les províncies intermèdies no hi ha cap comarca clas-
sificada. Doncs bé; els nostres comarquistes, amb la seva dèria
de cercar les fronteres de dues comarques, serien gosats de fer ar-
ribar a tocar les dues comarques, fent Alcarria de tota la província
de Guadalajara í Rioja de tota la de Sòria í Logronyo? Com s'ho
arreglarien aquests senyors, en aquest cas?

En passar a Catalunya, observaren en els mapes esmentats que
els noms comarcals són molt espessos; tot el territori està cobert de
noms, i hom troba que en manquen molts d'altres. És per aquesta
raó que ens fa l'efecte que la suma dels territoris de les comarques
de Catalunya poden cobrir tot l'espai del seu territori. El cobreixen
en gran part, en proporció formidable, en proporció molt superior
a la dels països que ens són coneguts, però, d'això a creure que
cobreixen la totalitat del nostre territori hi ha una bona diferència;
i és en aquestes diferències en les que trobarem sempre les errors
que s'han comès, es cometen i es cometran, mentre creiem en aquest
absolutisme comarcal, base de les aspiracions de la nostra cultura
ibase de la realització errònia dels mapes comarcals existents.

On són els mapes amb divisió comarcal d'altres països? Com
dividiren en comarques el territori de Mallorca? Sí obliguéssim
a contestar aquestes qüestions i les d'ubicació exacta de pobles
i llocs de Catalunya als nostres comarquistes, no sé com en sor-
tirien. Hem dit abans que hi ha hagut casos d'actualitat que afer

-men la nostra teoria. Són aquests: en La Cerdanya, d'En Pau Vila,
no es marquen els límits; en l'Àlbum Meravella es parla de Santa
Colonia de Queralt com a població veïna a la comarca del Pene-
dès; en la Plana de Vic, de G. de Reparaz, es marca el límit de la
vertadera plana, tal cony té d'ésser, i un altre límit d'influència, el
qual limita els pobles de qué parla el llibre.
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No donarem les dades particulars que hem recollit rodant la
terra, on sempre hem estat amatents a recollir informes per a do-
cumentar aquesta qüestió, í que ens han convençut de la forma
viva en què es mantenen certs límíts i els grans claps no comar-
cals que existeixen arreu.

Realització del mapa

No insistim, doncs, en provar la falsedat del vell sistema, i anem
a donar un camí per a la rzalitzacíó d'aquest pla de formació del
mapa, que podría donar bon resultat.

La Lliga de Societats Excursionistes hauria d'ésser la directora
d'aquest treball, producte de les aportacions de les entitats excur-
sionistes de tot Catalunya. Cada Centre estudiaria les regions del
seu voltant, sense menysprear les petites, les quals, molt sovint, te-
nen particularitats ben diferents de llurs veïnes; de la total apor-
tació d'Agrupacions, particulars i articles publicats podria fer -se
un conjunt, base d'una discussió, en la qual fóra de necessitat:
a) obtenir la unanimitat; b) cercar la regió pura i no l'extensa;
c) donar la raó (en principi) al que presenti la comarca més empe-
titida; d) determinar (dient-ho vulgarment) el rovell de l'ou de
cada comarca; e) no menysprear cap regió per petita que sigui; i,
per últim, f) cercar el nom o els diversos nones de cada comarca
i donar-los tots com a bons, sense fer cas per això de les divisions
en superior i inferior, oriental i occidental i d'altres d'arbitràries
que s'han creat en comarques massa extenses.

No oblidem que hi ha regions a les quals sempre hem considerat
com molt àmplies i que, en realitat, són molt xiques; per exemple,
el Priorat, que, històricament, geogràficament, etnològicament, eno-
lògicament i geològicament, consta solament de 6 petits pobles. La
veritat solament pot surar tenint en compte aquestes raons expo-
sades, i així, un cop format el mapa segons aquestes normes, tin-
drem el vertader Mapa Comarcal de Catalunya, indiscutible i afer-
mat per la raó í la veritat; tindrem el mapa en el qual podrem veure
on és i qué és el que agafa tal o tal regió, í conèixer on paren o com
es diuen les nostres comarques, cosa que actualment, vergonyós és
confessar-ho, encara el nostre poble no sap on anar-ho a esbrinar.

Cal fer la divisió?

Un cop obtingut el document veritat, l'autèntic mapa comarcal
que ja donem per format i publicat, caldrà pensar en la convenièn-
cia de dividir o no dividir la terra nostra en comarques; aquesta
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divisió, que sempre hem cregut falsa, tindrà raó d'ésser un cop

ço que era absurd í perillós abans, pot ésser acceptable ara, ja
que d'aquest mapa, de caràcter pràctic, ningú no gosaria a dir-ne
mapa comarcal.

No tenint la base certa, el voler fer un mapa amb apariències
de certitud i no ésser-ho, és un crim geogràfic que falsejaria el
concepte; un cop obtingut el document veritat, la base certa, no hi
haurà document pràctic que pugui enterbolir l'autenticitat del pri-
mer; no perillant, doncs, l'honradesa geogràfica, podem formar el
mapa pràctic, per tal de poder donar a cada lloc una altra deno-
minació que no sigui: Província talo partit judicial de qual.

Per la nostra banda no velem aquesta necessitat; el que volem
és el mapa abans dit; un cop obtingut, cada entitat podria fer-se la
divisió al seu gust; l'administració d'un diari o una guia de caràcter
extens, amb poques comarques en tindrien suficient per a establir
llurs divisions; un geòleg trossejarà encara les regions massa ex-
tenses, per detallar més els grups de formacions, per classificar les
seves pedres. Segons els estudis, guíes, classificacions, etc., el nom-
bre total í límits de comarques podem convenir que siguin diferents.

En aquest moment, però, sembla niés correcte no parlar d'anar-
quies, i basant-nos en el prestigi aconseguit pels formadors del mapa
comarcal, demanar als mateixos una divisió oficial de caràcter
pràctic. Aquest no seria ni podria ésser mai vertader; com que el
batejaríem de pràctic, no seria discutida la seva exactitud; podría
discutir-se si resulta o no pràctic, puix que aquest és l'objecte per
ai qual s'ha format.

Aquest mapa tindria un aspecte semblant al que donem en la
rio. 3 i podria marcar el límit ve-
ritat de la comarca o comarques
primitives, o no marcar-lo.

Donat el caràcter pràctic d'a-
quest mapa, recomanaríem les
següents normes a seguir:

I. En el possible incloure
els termes municipals complets
dintre de la mateix acomarca; la
publicació de mapes al 50.000
del I. G., aquests límits munici-
pals facilitarien moltíssim la si-
tuació de] més inínim detall de
fronteres, que així podria mar-
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car-se sense dificultat; algunes vegades això no fóra possible sense
cometre falsedats massa vistes, per exemple, Barcelona, un cop
agregat el terme de Sarrià i Vallvidrera, té terrenys que estan to

-cant a Sant Cugat del Vallès i que no és possible de collocar-los al
Pla de Barcelona; en aquest cas, el dit terme sería dividit per la ca-
rena en dues parts, i quedaria així, el límit de comarca, diferent del
límit municipal, però limitat, en aquest tros, per una altra ratlla
igualment pràctica i visible.

II. En el possible, també, fer el mateix amb els partits judicials.
Aquesta divisió oficial, en el fons, està inspirada en l'esperit comar-
cal, fins al punt que sabem d'algú que, per al seu ús particular i
pràctic empra aquesta divisió i li canvia solament els noms; No cal
posar exemples; que consultin els lectors els mapes dels partits de
la Geografía de Catalunya i veuran cona no és tan descabellada la
divisió d'aquests partits judicials i que cada un d'ells pot batejar-se
amb el nom d'una o dues comarques més o menys definides.

Per acabar

Sempre ens ha xocat la mania que han tingut els comarquistes
d'agrupar les comarques en marítimes, centrals, pirenenques, et-
cètera. Són divisions í agrupacions a les quals no veiem la gràcia;
no hem trobat la raó d'aquests agrupaments que, d'altra banda,
mostren encara més anarquia que la que ja tenen les diferents
divisions comarcals conegudes. Quan volem resseguir de memò-
ria o fer llista de les comarques sempre hem anat resseguint els
rius i així no ens en deixem cap. Comencem pel Muga i acabem
per l'Ebre, i així tenint una ordenació més fàcil de retenir que no
pas la cadena d'En Flos i Calcat o les altres ordenacions poste-
riors. Ara bé; si fem un grup de comarques regades pel Muga, Flu-
vià, Ter i Tordera, ens trobarem que fora de la plana de Vic i man-
cant la Cerdanya, tenim la província de Girona; el Besós i Llobre-
gat amb llurs afluents i conques litorals fins al Foix, dibuixen, sí
fa o no fa, (afegint Vic) la de Barcelona; el Segre í afluents reguen
totes les comarques de la província de Lleida, í la resta queda per
a formar la de Tarragona; això demostra que la divisió provincial,
fora de petits detalls, no está tan malament com pretén molta gent;
que en formar 4 grups de comarques és molt pràctic agrupar-les
per províncies; així ho han fet Àlbum Meravella i els Arxius foto-
gràfics del nostre CENTRE i d'altres de professionals.

Resumint; a part de tota consideració de caràcter administratiu
o de classificacions, cal tenir el Mapa Comarcal de Catalunya, ve-
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ritat, amb totes les comarques, subcomarques, regions i valls ca-
caracteritzades, per tal de saber on són i el que agafa llur extensió.

Fóra pràctic tenir un mapa de Catalunya dividit en demarca-
cions comarcals de caràcter pràctic, amb el mínimum de diferències

amb les divisions oficials, per tal de no obligar el poble a retenir
dues sèries de límits i demarcacions que ajudarien a complicar la
vida de coneixements i a allunyar la nostra gent d'allò que preci-
sament volem donar-li.

ANTONI GALLARDO t GARRIGA

Imatges meravelloses

El Sant Crist de Cabra

L poble de Cabra (Camp de Tarragona) hí ha un Sant Crist.
Referent a la seva procedència es conta la següent lle-
genda:

Una nit de molt mal temps, trucaren a la porta de l'església de
Cabra tres pelegrins que anaven a Sant Jaume de Galícia. Dema-
naren al senyor Rector que els donés estatge aquella nit, encara
que fos al celler, a la qual cosa accedí el capellà. Al día següent,
en veure que ja era entrat el matí i els tres pelegrins encara no ha-
vien sortit, el capellà anà al celler a veure qué era d'ells, i es trobà
amb gran sorpresa que els pelegrins havien desaparegut. En el
celler trobà tres precioses imatges del Sant Crist, í un ciri que cre-
mava davant de cada una d'elles.

Seguidament, el capellà assabentà les autoritats del cas miste-
riós, i en tornar al celler de la rectoría, solament trobaren una
imatge i un ciri. Transportada a l'església, fou objecte de gran de-
voció. Ha fet gran nombre de miracles í gosa de molta predilecció
per tota aquella rodalia. El ciri que es trobà encès davant seu,
cremà sempre, sense mai apagar-se, fins que un dia tina vella que
es dolia que també cremés a la nit, l'apagà. No s'ha pogut en-
cendre mai més.

Hom creu que aquest Sant Crist és germà del de Salamó i del
de Balaguer. La tradició diu que en aquells llocs també foren fetes
les imatges de la mateixa manera que a Cabra, sinó que aquí fo-
ren tres els pelegrins, i només dos a Salanió i un a Balaguer.



222	 BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

També conta la llegenda que la figura del Crist és intangible, í
el qui la toca queda mort immediatament. Quan per alguna causa
hom ha de tocar-la, ho sol fer per la fusta, per lliurar-se de la dis-
sort que conta la llegenda. No se sap que mai hagi quedat mort
ningú per haver-lo tocat. Però, així es diu i així es creu.

Hom creu que els tres pelegrins eren tres àngels.

El Sant Crist de Torà

També es conta una llegenda de la seva procedència un bon xic
semblant a la del de Cabra. En la vila de Torà volien fer un
Sant Crist i no sabien a qui encarregar la seva construcció. Un
dia, hi comparegueren tres joves molt ben vestits. Digueren que
volien fer un Sant Crist i que ells es comprometien a fer-lo en el
termini de tres dies, però que havien de tancar-los dintre una cam-
bra amb menjar í beguda per als tres dies, i amb la fusta, eines i
els altres estris necessaris per a la construcció de la imatge. No
havien de molestar-los per res durant aquells dies. L'Ajuntament
s'hi avingué í així ho feren.

L'espectació entre la gent del poble per tal de veure com seria
aquell Sant Crist, era molt gran. Una dona impacient no pogué
aguantar-se més, i quan encara mancaven tres hores per a complir-
se els tres dies, mirà pel pany de la porta de la cambra on s'havien
tancat tots tres fadrins, i veié, amb gran sorpresa, que no hi havia
més que una bellíssima imatge del Sant Crist. Seguidament anà a
dir-ho a les autoritats, però, aquestes esperaren que s'haguessin
complert els tres dies. Passats aquests, obriren l'habitació. Els tres
fadrins havien desaparegut, i hi trobaren el menjar i la beguda in-
tacta, i una gran f bella imatge de Crist, que fou del gust del veïnat.

Examinada detalladament la imatge, es notà que li mancava
una costella, degut, segurament, a la imprudència de la indiscreta
que, en mirar pel pany, contravingué les condicions imposades pels
fadrins constructors, els quals hom creu que eren tres àngels que
havien baixat expressament del cel per fer aquella imatge.

Es creença ben arrelada en el poble de Torà, que la imatge del
Crist no es deixa vestir ni canviar la poca roba que porta mentre
hi ha una dona a l'església. Es conta el següent cas, ocorregut fa
uns anys: un dia, destinat a canviar el faldellí a la imatge, una
dona, anomenada la Caleta, morta de fa poc, s'amagà a la trona.
Quan airaren a treure la imatge del seu lloc aquesta no volgué se-
guir. Seguidament, cregueren que hi havia amagada una dona din-

tre l'església. Recorregueren aquesta, sense atinar a mirar a dalt
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de la trona, per la qual cosa no la trobaren. Tornaren a intentar
de baixar la imatge del seu sòcol, però fou totalment impossible,
puix que aquesta de cap manera es bellugava per més esforços que
fessin. Els confrares entraren en gran desconhort i desconsol per
creure que era que volia fer-los una desatenció, en no deixar -se
vestir. Tornaren una altra volta a registrar l'església, amb més
cura, i trobaren a la vella Caleta amagada dintre la trona. La Cre -
gueren de l'església amb reganys, i aleshores, al primer intent, la
imatge va cedir.

També es corita que, fa alguns anys, una vella robà una cabota
del clau dels peus de la imatge, i que en ésser a sortir de 1'eglésia
no pogué bellugar-se. Hagué de demanar auxili í explicar el furt
que havia fet. Restituí el clau i aleshores pogué sortir lliurement.

La imatge gosa de gran predicament per tota la comarca. Se li
atribueixen molts miracles.

El Sant Dubte d'Ivorra

En el poble d'Ivorra succeí, fa molts anys, un fet molt miracu-
lós, que, segons conta encara avui día el poble, fou el següent:

Hi havia un capellà que, mentre estava dient la missa, sentí un
dubte sobre la veritat d'allò que estava fent, í de sí era realment
possible que una cosa tan menuda com l'hòstia contingués el cos
sencer i pur de Déu. Per tal de convèncer el capellà oficiant de la
veritat del misteri que tenía a les mans, es produí un portentós mi-
racle. Aquest consistí en sobreeixir -lí la sang de Crist, represen-
tada pel vi del calze, fins a tacar tota l'hòstia í vessar-se en abun-
dor per tota l'església. Totes les campanes de Catalunya es posa-
ren a tocar soles. Tant tocaren, que el senyor bisbe, que es tro-
bava a Guissona, i, per tant, molt lluny d'Ivorra, pel toc inesperat
i seguit de les campanes conegué que passava quelcom d'extraor-
dinari i deseguida cregué que es tractava d'algun prodigi.

Unes dones que es trobaven a prop de l'església filant, varen
acudir al temple, i amb la borra de llurs filoses eixugaren la sang
de Crist que, sobreeixida del calze, corria per terra. Aquesta bor-
ra, xopa de la divina sang, encara es conserva a Ivorra com
a una relíquia. L'hòstia fou tramesa a Roma com a testimoni de
tan gran prodigi.

E1 Sant Crist de Salardú

A Salardú hi ha un Sant Crist que fou trobat pujant riu amunt
de] Garona. Era solament la imatge, sense la creu de fusta. Uns
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camperols la varen veure, la recolliren i la portaren a l'església.
Mentre discutien com podrien fer-li fer una creu ori clavar-la, com-
paregué un foraster desconegut, el qual s'oferí a fer-la. En dues
hores féu una creu portentosa, d'una fusta que no és pas dels Pi-
reneus, i que ningú no pot saber d'on la pogué treure, puix que fa
una olor molt agradosa í encisadora. Quan cercaren el foraster
per pagar-lo, no el trobaren enlloc, per la qual cosa hom creu que
devia ésser un àngel.

Dintre ]'església de Salardú hi ha una gran reixa de ferro for-
jat, la qual, segons la llegenda, fou pagada per un francès en agra-
ment a un miracle que li féu el Sant Crist. Prop de Salardú, en

ocasió d'una gran nevada, al vianant francés lí sortí un ós gran-
diós, el qual anava a menjar-se'l. El vianant resà al Sant Crist, í
li prometé una ofrena ben notable si el salvava. L'ós, sense més ni
més, fugí com un mal esperit, sense fer cap dany.

El Sant Crist de Perelada

És conegut pel Sant Crist dels gitanos, puix que és d'un color
molt bru. Els gitanos hi tenen molta fe i s'hi van a casar gairebé
tots els de l'Empordà.

Conta la llegenda que, quan la invasió francesa, les tropes de
Napoleó el volien tirar al pou del mig de la plaça. El brocal és
molt més ample que els braços de la creu de la imatge, per la
qual cosa lògicament havia de passar pel pou. Però per més esfor-
ços que feren les tropes invasores no l'hi pogueren fer passar de
cap manera, puix que es mantingué sempre a flor del brocal.
Aquest fet fou considerat com un miracle, i des d'aleshores aug-
mentà la fe en la imatge.

La Majestat de Caldes

En diu la llegenda que era el Déu dels gitanos, i que per això
va abillat de manera diferent de les altres imatges del Crist.
Aquesta imatge era d'uns gitanos vagabunds, els quals a cada po-

blació que anaven el portaven a l'església, on el veneraven amb
l'altra gent de] poble. Així donaren la volta a mig món, fins que,
arribats a Caldes, la gent de] poble els el robà, í no el deixà sortir
més de la població. Hom diu que els gitanos se servien de la creu

com a palanca quan havien de passar algun riu.

El Sant Crist de Bellpuig

Aquesta imatge és tota d'argent. Quan els francesos envaïren
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Bellpuig, el varen robar i l'anaren a vendre a un argenter de Lleida.
De primer li oferiren, per si el volia comprar, un objecte d'argent,
sense dir-li de què es tractava. L'argenter els donà un preu i ells
l'acceptaren. Posada la imatge en una balança, pesà justament els
trenta diners que cobrà Judes en vendre'l per primera vegada.

La Mare de Déu d'En Puig d'Arenys de Mar

A Arenys de Mar hi ha una imatge coneguda per la Verge d'En
Puig, per haver estat regalada a l'església per un tal Puig d'aque-
lla ciutat. D'aquesta imatge es conta una petita llegenda.

El seu donant l'encarregà a un famós ímatger de Mallorca, i
encarregà el seu transport a Arenys a un parent seu, patró de
barca. Quan l'embarcació portava la imatge cap a Catalunya, a
penes sortida de la badia de Palma, es desencadenà un tràngol
horror ós, com maí no havia aconseguit cap dels molts mariners,
gent envellida en la mar, que navegaven en l'embarcació. Tan greu
fou el tràngol, que posà en veritable perill l'embarcació. El patró
es veié obligat a fer tirar càrrega a la mar. Per a la maniobra de
fer llençar pes a l'aigua, fou precís de remoure la caixa en què ana-
va curosament collocada la imatge de la Verge. Tan bon punt com
]'hagueren canviat de posició, asserenar-se i posar-se la mar com
una bassa d'oli, fou tot u. Apercebuts els mariners que podia ésser
obra de la imatge, destaparen la caixa i veieren que, en efecte, en
la primera posició estava de cara a terra, la qual cosa devia moles-
tar-la, i que parà el tràngol tan bon punt la canviaren de posició.
Aquest fet ocorregué cap a l'any 30 del segle passat.

La Mare de Déu de Besant

En el Ilogarret de Besant, al Pallars, hi ha gran devoció envers
la Verge de la Candelera, la qual és venerada en una ermita pro-
pera al poble. Era antic costum que durant l'any la gent recollís
cera per a fer-n'hi un gran ofertori el dia de la seva festa. Un any,
amb motiu de guerres í d'epídèmies, el poble no pogué recollir cera.
Quan, el dia de la Candelera fou oberta l'ermita per celebrar-hí la
festa, veieren, amb gran sorpresa, que les abelles hi havien niat, i
que havien fet un pa de cera molt més gros que la necessària per a
l'ofertori acostumat. Aquest miracle féu augmentar encara més la
devoció envers la imatge, a la qual mai més no ha mancat cera.

La Mare de Déu de l'Alegria

Ala catedral de Barcelona, entrant per la porta de Sant Iu, i en
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direcció a la porta principal, al segon altar que es troba, hi ha una
imatge coneguda amb el nom de la Verge de l'Alegria. La imatge es-
tà somrient, í l'infant Jesús que seu a la seva falda, no mira de fit,
com solen mirar aquestes imatges, sinó que ho fa de costat. Hi ha
una llegenda que explica el somrís de la Verge i la posició de l'infant.

Una vegada, dos enamorats anaren a orar davant d'aquell altar.
Feta l'oració, la dama indicà al galant la seva desconfiança envers
la certitud i fidelitat dels seus amors, i requerí el galant que li ju-
rés fidelitat davant de la imatge. El galant jurà que es casaria anib
la dama, i digué: «Si no compleixo la meva paraula, que mai més
1'ínfant Déu no ens mirí a la cara». Passat algun temps, el galant ja
no es recordava d'allò promès, i, en fer-li memòria la dama d'aque-
lla escena, aquell allegà ignorar-la. Per a més apremiar-lo, la dama
el requerí a tornar davant de la imatge per veure si en el lloc del
fet recordaria la paraula do p ada. Tornaren a la catedral, i mentre
la dama li relatava allò succeït, ell replicà «Mentida »; de seguida la
imatge de Jesús girà la cara per no veure'l més i la Verge somrigué.
El galant, degut a l'acció de la imatge es casà anib la dama.

JOAN AMADES

Filología de noms geogràfícs

C om a comentaría la nota publicada en el número 431 d'a-
quest BUTLLETÍ, referent a l'etimologia de Monigrony, trans-
crivim les següents ratlles que ens han estat adreçades pel

nostre consoci senyor S. Rubió i Tudurí.
Sense voler discutir el que ella conté, hem de fer notar que, a

part de Montgrony, trobem la mateixa arrel a les serres del Grony,
a Sant Martí de Llémena, prop de Girona. Això fa pensar que el
significat de GRONY sigui altura, ja que sembla que aquesta qua-
litat és l'única que ajunta les dues localitats a les quals trobem
aplicat el nom. Ara bé; GRONY pot ésser una contracció de GORA
(amunt) i OIN (turó), contracció a la qual caldria assígnar el signi-
ficat de dalt del turó o turó alt. Els dos llocs són pedregosos, però
això ja resta aclarit per l'existència d'una església de Sant Pere a
Montgrony í de Sant Roc a Grony. El significat de Pere i dz Roc és

el mateix i la santificació és, segurament, posterior.
L'arrel GORA (amunt) la trobem també a Tragurà (Canipro-
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don), al Gra de Fajol (Ull de Ter) í al pic de la Gorra, a la regió
del Puignial. A més, la paraula gorra està aplicada a designar una
mena de capell, i els capells se situen sempre en la part més enlai-
rada de la persona.

Bíblíografía

ANTONI GALLARDO I GARRIGA I SANTIAGO RUBIÓ I TUDURÍ —La Farga
Catalana.— Un vol. en 8.u, 96 pp., i làmines intercalades.—Bar-
celona, 1930.

Encara que una mica tardans, anem a donar compte d'aquest
llibre, que els seus autors han tingut la gentilesa d'ofrenar a la
Biblioteca del CENTRE.

Una de les coses que sostenen més enèrgicament el nostre es-
perit de catalans, és la simultaneïtat dels esforços que es produei-
xen en totes les activitats de la nostra terra. Per això és d'agrair
la tenacitat dels autors de La Farga Catalana en coadjuvar a Ve-
recció del nostre complex espiritual.

La història de Catalunya está íntimament lligada amb les acti-
vitats dels seus pobladors. Aquestes activitats han format sempre
la glòria més legítima de la nostra terra.

Els enginyers que han redactat La Farga Catalana, posseeixen
la técnica perfecta de l'art de la forja. La descripció que en fan ho
testimonia a bastament. També coneixen la història d'aquesta in-
dústria i de les derivades, en les quals hom pot apreciar l'enginy
dels catalans i el seu esperit creador, prescindint del gust agè per
a imposar el gust propi.

Precisament, l'excursionisme está mancat de llibres que mos-
trin als seus adeptes, les diferents feines relacionades amb els ma-
terials que forneix la terra. Per això és Inés d'elogiar la tasca dels
senyors Gallardo i Rubió en donar unes notes que per a molts ex-
cursionistes seran una veritable revelació. Felicitem els autors de
La Farga Catalana, amics i consocís, tot esperant que nous objec-
tius els portaran a ordenar i publicar altres llibres semblants al
que motiva aquestes ratlles . que evidentment tenen un interés ex-
traordinari per als excursionistes.

F. B. V.
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