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XXV Aníversarí

EL 7 d'agost passat es compliren vint-i-cinc anys de la fundació
de la Secció d'Esports de Muntanya, la qual va quedar cons

-tituïda en 1908 amb la finalitat de fomentar la pràctica de les
excursions d'alta muntanya i, principalment, per a introduir els
esports de neu a Catalunya.

Un esdeveniment semblant és corrent que doni lloc a una re-
visió de la feina feta i a un repàs del camí recorregut, i és també
natural que s'aprofiti un moment tan propici per a commemorar

-lo amb actes i festes adients. Tot i que la Secció i el propi CENTRE

han estimat oportú ajornar aquestes solemnitats per a l'hivern
o per a després de la propera inauguració del curs acadèmic, no
ens podem estar de consignar ací la satisfacció que tots sentim
pel venturós esdeveniment que afecta una Secció tan lligada amb
nosaltres com la dels Esports de Muntanya.

No és sols la materialitat dels vint-i-cinc anys d'existència, el
que dóna lloc a la nostra complaença, sinó, per sobre d'això, el
recordar la persistència en l'acció, l'ardor dels primers temps de-
batent-se contra la indiferència, la lluita de cada dia ¡la victòria
de cada any, la completa i diversa actuació. Tot això ha fet que
els postulats que la Secció començà a mantenir en 1908, han es-
devingut darrerament altres tants triomfs definitius.

Car no tan sols han estat els esports de neu el cavall de batalla
de la Secció, sinó també, i para•elament, la seva gent ha estat la
que va començar a practicar el camping pirinenc, la que implantà
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les curses i marxes a peu per les nostres muntanyes, la que inicià
i realitzà tot el poc o molt que fins ara s'ha fet en matèria de xa-
lets i refugis de rnuntanya, i la que s'imposà ]'anar estiu i hivern
a la muntanya i escalar els cims més alts i dificultosos de la terra
i de fora.

Avui podem contemplar corn aquestes i altres activitats s'han
escampat força, com altres organismes, ben semblants als de la
nostra Secció, estan constituïts en el si de gairebé totes les enti-
tats excursionistes de Catalunya, i com en el concertat treball per
als mateixos fías, l'esperit del CENTRE i de la Secció d'Esports de
Muntanya és vivent arreu.

No és aquest el moment de refer l'historial detallat de la
Secció, el qual, d'altra banda, es troba catalogat en les pàgines
d'aquest BUTLLETÍ durant els vint-i-cinc anys darrers. Esperem
tornar-ne a parlar oportunament i a mida que es vagin descabde-
llant els actes relacionats amb el vint-i- cinquè aniversari.

De moment ens ]imitem a consignar la joia que sent la gran
familia excursionista del CENTRE per la majoria d'edat de la seva
Secció més nombrosa, la qual procura atreure cap a l'excursio-
nisme documentat les joventuts esportives de Catalunya, i la que
en definitiva ha d'ésser continuadora de la nostra obra i mante-
nidora dels lemes tradicionals de l'Excursionisme català.

Escalada al Mont Cerví (Matterhorn)

altitud 4505 metres (*)

Resum historial

M
ONS Silvius era el nom genèric amb què vulgarment eren
denominades, a l'antigor, les muntanyes que formen el circ

de Zermatt i Vall Tournanche; niés tard prengué aquest nom, es-

trictament el que avui és Mont Cerví. Existeix la hipòtesi que l'ha-
via rebut per perpetuar la rnemòria d'algun illustre capità romà,
o simplement a causa dels boscos que envolteu 11ur base. T. G• Fa-

(') Aquest article és retrassat. L'ascensió al Cerví per Enric Ribera fou la primera realit-
litzada per un alpinista peninsular, per la qual cosa hem cregut que havia de quedar
registrada al nostre BU •rt.LEií. Per això hem deinanat al nostre consoci que ens en donis el

treball que publiquem. —N. DE LA D.
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rinetti (1) recull la hipòtesi de Josias Simler (2), í l'aplica al soldat
de Roma Servius Calba, al qual el César havia confiat la missió
d'explorar í obrir passatges alpins. Sembla, doncs, que el nom de
Servius, va transformar-se després en Silvius í, més tard, en Ser-
vinus o Cervinus.

El document gràfic més antic que es coneix del Cerví, és d'un
cartògraf anònim. Es tracta d'un Mons Silvius, anomenat en la
Carte génerale des Cantons suísses et baillages qui en dépendent,
editat a París l'any 1643. Però el primer perfil del Cerví que acusa
uns contorns i tradueix una intenció, és la carta orogràfica de Bor

-gofio, editada en 1680, la qual presenta un Servinus bastant sin-
gular, que demostra que l'autor no dibuixà una muntanya de fan-
tasia, sinó que realment va veure el Cerví.

El primer home que admira í es delecta davant d'aquesta joia
dels Alps suïssos, és de Saussure, en 1789, després d'haver vençut
el Mont Blanc. (Va] a dir, però, que aquesta piràmide, per trobar-se
perduda entre valls i geleres llunyanes, passa desapercebuda a la
vista dels grans romàntics d'antany).

El Cerví com la majoria de les muntanyes valentes, comptava
amb moltes llegendes i supersticions, era reialme de la bruixeria.
Fou de les que més braument es defensaren de l'escomesa dels
homes; set anys va resistir heroicament llurs atacs, fins que el

tremp definitiu d'un anglès, jove, entusiasta, fred, metòdic, però
amb voluntat de ferro, aconseguí amb la seva tenacitat posar la
planta al seu verge cimal l'any 1865, i és que aquest roc altívol
que sembla talment tallat al cisell, fascina i atrau els devots que

gosen d'apropar-s'hi.
Feni un breu resum de les primeres temptatives d'ascensió:
1858-59: Joan Antoni Carrel i quatre caçaires més de Vall Tour-

nanche. Altitud assolida 3.846 metres. Vessant italià. -1860, juliol:
Alfred, Carles i Sandbach Parker, de Liverpool, sense guies. Alti-

tud 3.650 ni. Aresta de Hórnli.-1860, agost: Vaughan Hawkins,

Prof. Tyndall, Joan Jaume Carrel i J. J. Bennen. Altitud 3.966 me-

tres. Vall Tournanche.-1861, juliol: Segona temptativa dels ger-

mans Parker. Altitud poc niés que la vegada anterior. Aresta Hór-

nli.-1861, 29 d'agost: És en aquest any que entra en escena Eduard

(1) Butlletí del C. A. I. Vol. 11. 1867. Pàg. 107.
(2) De a/pibus commentarius, 1574. Pàg. 68.
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Whymper, l'home que no deixa la muntanya fins haver-la vençuda.
L'acompanya un guia de 1'Oberland. Altitud 3.846 m. Vall Tour-
nanche.-1861, 29 d'agost: Joan Antoni Carrel i Joan Jaume Carrel.
Altitud 4.056 ni. Vall Tournanche.-1862, febrer: T. S. Kennedy,
primera temptativa feta a l'hivern. Guies: Pere Pern í Pere Taug-
walder. Altitud 3.368 ni. Aresta Hórnli.-1862, 7 de juliol: E. Whym-
per i Reginald Macdonald. Guies: Joan Taugwald i Joan Krouig.
Fracassada pel mal temps. Vall Tournanche.-1862, 9 de juliol:
Whymper-Macdonald. Guies: J. A. Carrel í Pession. Fracassada
per indisposició de Pession. Vall Tournanche.-1862, 18 de juliol:
Temptativa solitària de Whymper i estimbada d'aquest en una ca-
nal amb neu glaçada situada sobre la gelera del Lió. Afortunada-
ment les conseqüències no foren mortals. Altitud 4.180 m. Vall
Tournanche.-1862, 23 de juliol: E. Whymper. Guies: J. A. Carrel,
Cèsar Carrel i Luc Meynet. Fracassada pel mal temps. Vall Tour-
nanche.-1862, 25 de juliol: E. Whyrnper: Guia Luc Meynel. Fracas-
sada per dificultats infranquejables. Vall Tournanche.-1862, 27 de
julio]: Prof. Tyndall. Guies: J. A. Carrel, Cèsar Carrel, J J. Beunen i
Anton Walter, Altitud 4.262 m. Vall Tournanche.-1863, 10 d'agost:
E. Whymper. Guies: J. A. Carrel, Cèsar Carrel, Luc Meynet i dos
homes Inés. Fracassada pel mal temps. -1864: Calma absoluta en
els atacs a aquesta muntanya; no es registra cap intent d'escalada.

1865: Aquest any marca una fita íntimament lligada amb la

història d'aquest pic escarpat.
Eduard Whyrnper, desprès de set batalles lliurades per l'aresta

de Vall Tournanche, pensa abandonar-la per assajar la de Ilórnli;
però la dificultat que lii posen els guies suïssos el fa desistir. A
cada desfeta es redreça amb més valentia a l'assalt.

El 7 de juliol, després d'haver fet algunes primeres ascensions
per la Vall de Chamonix, entre elles l'Agulla Verda, torna a pre-
sentar-se a Vall Tournanche per contractar J. A. Carrel. Whymper
li proposa de fer l'escalada per Hórnli i aquell refusa abandonar
l'antiga ruta i l'invita a provar-la una vegada més. Queda convin-
gut així, però solament en el cas de resultar impracticable el ves-
sant suís.

Aquí comença la lluita apassionada entre l'orgull d'un anglès
audaç i la farsa d'uns italians. J. A. Carrel no fou prou franc amb
el seu gran amic de muntanya, i va mancar a la paraula donada,

segurament coaccionat per F. Giordano i Quintino Sella (1). No va

(1) Quintino Sella, ministre d'Itàlia en aquel] any.
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poder dir amb tota la franquesa que caracteritza els muntanyencs,
tot el que es tramava contra en Whymper.

Quintino Sella, aprofitant-se de totes les experiències adquiri-
des per Whymper-Carrel en anys anteriors, envià F. Giordano que
contractés tots els guies Inés ardits de la vall (1) i preparés, mit-
jançant cordes, cranipons, escales, etc, una via d'accés fins al cim
del Cerví. Una vegada tot preparat, se l'havia d'avisar perquè Pin-
trèpid (?) alpinista pogués fer la seva arribada triomfal al cine tan
cobejat, i així endur -se' n la glòria.

És inútil descriure el profund disgust del nostre alpinista. Aviat
va donar-se compte de la mala jugada que Ii havien preparat per
mofar-se d'ell. Després de breus minuts d'aclaparament, recobrà
la calma, estudià seriosament el cas i prengué la determinació de
desfer, a ésser possible, la maniobra dels italians. Es decidí a aban-
donar per sempre niés aquell territori italià í s'encaminà a Zermatt.

En tota la Vall Tournanche li fou negat el concurs de cap home
per a ajudar-lo a transportar el bagatge a Zermatt; l'ordre de ne-
gació es veía que era general.

Afortunadament el dimarts día 11 de juliol al migdia, la pre-
sència de Lord Francis Douglas acompanyat d'un deis ulls de Pe-
ter Taugwalder, el lliurà del compromís. Explicat ràpidament el
cas, convingueren en assajar tots dos l'escalada per l'aresta suïssa.
Efectivament, el dia 12, travessaren el coll de Theodul, deixaren el
bagatge a la vorera del Llac Negre i arribaren poc Inés tard a
Zermatt.

Aviat s'assabentaren que una altra expedició d'anglesos, for-
mada pel Rev. Hudson i Hadow, acompanyats del guia Miquel
Croz, de Chamoníx, volien intentar el dia següent la mateixa as-

censió. Fetes les presentacions rituals, convingueren que seria
molt desagradable veure dues caravanes de compatriotes fent in-

dependentnjent l'escalada el mateix dia, hora i itinerari, i acorda
-ren de fer-la junts.

El día 13 de juliol de 1865, a les 5 h. 30 ni. del inatí, amb un dia
esplèndid, sortien de Zermatt, Whymper, Douglas, Hudson i Ha-
dow, acompanyats deis guies Miquel Croz, Peter Taugwalder í un
fill d'aquest. A les 8 h. 20 1n. recollien els objectes deixats el dia
abans al Llac Negre, f a les 11 h. 30 ni. arribaven a la base del pic
principal. Abans del migdia preparaven el campament als 3.350 me-
tres per a fer-hi nit.

(1) F. Giordano contractà set guies.
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14 de juliol de 1865.— Aquest dia queda registrat entre crits de
joia i sanglots d'angoixes.

Abans de l'alba, la caravana emprenia, per la paret oriental,
aquella peregrinació l'itinerari de la qua] era una incògnita. Sal-
vades les dificultats naturals que es presentaven, a les 6 h. 20 mi-
nuts arribaven als 3.900 ni. on fan un descans de trenta minuts per
continuar després fins als 4.270 m. a les 10 hores; lii reposen cin-
quanta minuts. Es trobaven a la base de la part més encinglerada
de la muntanya i totes les precaucions eren poques per evitar
qualsevol contratemps. Diu en Whymper: «L'ascensió esdevé cada
vegada inés difícil, i les més grans precaucions són necessàries.
En alguns indrets es fa difícil de trobar un lloc on afermar-se; és,
doncs, indispensable posar al cap de la cordada a en Croz per és-
ser considerat el de petjada més ferina». Per guanyar aquests cin-
gles, van decantar-se vers la dreta per travessar en ziga-zagues
les congestes que hi ha al vessant superior nord i finalment tornar
sobre l'aresta que baixa vers Zermatt. Arribats a aquest lloc tot
dubte havia desaparegut; solament mancaven uns seixanta metres
en un pendent de neu fácil d'escalar. A la 1 h. 40 m. de la tarda el
Cerví fou vençut. Crits de joia trencaven el silenci de les altures.
Cap rastre ni petjada humana no donava senyals que els italians
els haguessin guanyat la davantera. Però encara no n'estaven ben
certs, perquè el punt culminant está format per una cresta d'uns
107 metres arnb una lleugera depressió al centre í acaba amb un
altre pic a l'extremitat meridional. Tal vegada els italians havien
guanyat aquell pic? Aquest dubte els fa fer córrer fills aquell lloc,
i tampoc. L'èxit era, per tant, complet. Avançant el cap per sobre
les roques van veure llurs rivals a uns 380 metres sota el pic llui-
tant desesperadament per aconseguir la mateixa finalitat. Final-
ment els vencedors empraren tots els mitjans per cridar l'atenció
dels italians i demostrar-los que tenien la partida perduda. Aquells
espantats i deprimits abandonaren l'empresa.

Whymper, dintre la satisfacció que aquell triomf representava,
es dolia, malgrat les ofenses rebudes, que en Joan Antoni Carrel
no pogués compartir amb ell aquells moments que tant havia som-
n i a t . Els crits de triomf de l'anglès devien repercutir-]i conc cops
fulminants, perquè guanyar el Cerví havia estat l'ambició de tota
la seva vida; i de tots els que havien intentat aquesta escalada, era
sens dubte el que inés s'ho mereixia. Una vegada que va tenir-ho
al seu abast, va fer el que millor li semblà, i aquesta falla ]i féu
perdre la partida.
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Un paper amb els nom dels vencedors dintre una ampolla i un
bastó amb la brusa d'en Croz clavat al pic més alt, o sigui el sep-
tentrional, foren les simples actes que donaven fe del conqueriment
d'aquells cims.

Després d'extasiar-se una hora en el cim, escriu en Whymper,
amb un clàssic romanticisme, l'apologia de la muntanya i de tot el
que abasta la vista, que no és poc.

A tres quarts de tres s'acorda fer el descens. Preses totes les
precaucions, va formar-se la cordada de la manera següent: Croz
al davant, seguit de Hadow, Hudson, Douglas, Taugwalder (pare),
Whymper i Taugwalder (fill). Ningú no podia donar un pas, sense
estar els altres parats, i així s'anaven alternant un darrera l'altre
en els llocs més difícils. Acabava en Croz de fer una observació
a M. Hadow (1) i es disposava al descens, quan aquest rellisca
i cau sobre en Croz que, desprevingut, perd l'equilibri i 1'eminena
cap a l'abisme, arrossegant al inateix temps Hudson i Douglas. El
vell Taugwalder, en sentir els crits d'en Croz í donar-se compte
del perill, s'afermà fort a una roca, i la corda es trencà en rebre la
sotragada. Els malaurats companys desaparegueren en vertiginosa
estimbada i saltant de cingle en cingle per anar finalment a estre-
llar-se a uns 1.200 nletres avall sobre la gelera del Cerví.

La ímpressíó dels que presenciaven aquesta catàstrofe, veure
els esforços desesperats que feien els dissortats companys amb les
mans i les ungles per afermar-se a un lloc que els salvés d'aquella
mort segura, era per trencar el cor a l'home Inés fort. Veure que
els amics que minuts abans havien compartit llur joia anaven des-
apareixent un darrera l'altre sense poder-los prestar cap socors,
era per desesperar.

Mitja hora estigueren immòbils en aquell mateix lloc. Els dos
guies Taugwalder paralitzats pel terror, entre plors i sanglots, tren-
caven l'aire amb llurs crits de dolor, tremolaven com criatures,
i temien a cada monient compartir la sort dels seus companys. Per
fi, era precís prendre una delermínació. Durant més de dues hores
feren alguns repèls de corda per salvar aquells passos difícils.

Com si l'escena que acabem de ressenyar no fos encara prou
desconhortadora, de sobte van veure aparèixer en el cel a gran
altura i orés enllà del Lyskam, un gran arc. Pàllid, incolor, silen-
c s, però d'una netedat i precisió de contorns absoluta, exceptuats
els extrems que es perdien entre els núvols, aquesta sobrenatural

(1) M. Hadow, era el mes feble de la caravana.
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aparició semblava, segons en Whymper, una visió d'un altre món.
Influenciats per un terror supersticiós van seguir amb estupefacció
el desenvolupament gradual de dues grans creus que s'aixecaven
a un i altre costat d'aquell gran arc meravellós. Els guies ho atri-
buïen a l'accident que acabaven de lamentar; quant a en Whymper
suposava que era un efecte de refracció, o sia, l'espectre de
Brocken; però no era així, perquè llurs moviments no hi aportaven
cap canvi, quedaven immòbils les fornies espectrals. Després va
desaparèixer quasi ràpidament. En Whymper diu que era un feno-
men terrible i meravellós ensems, que en totes les seves curses
alpines, mai no havia pogut admirar-ne un de semblant.

A les 9 es disposaven a passar sota d'una roca, aquella nit
interminable d'angoixes í emocions. A punta d'alba i a pas de
cursa s'encaminaren a Zermatt per organitzar les caravanes de so-
cors. Tot fou inútil, tres cadàvers jeien sobre el glaç: Croz, Hadow
i Hudson, lligats encara l'un amb l'altre. Quant a Douglas encara
no ha estat trobat; se suposa que fou engolit per alguna esquerda
de la gelera, que el reté i Déu sap quan el lliurarà.

La tradició que presentava el Cerví inaccessible, estava ja des-
truïda. Llegendes de carácter inés realista vindran a reemplaçar

-les. Altres alpinistes assajaran d'escalar les seves orgulloses pa-
rets, però per a cap d'ells no será aquesta muntanya el que fou
per als primers que s'arriscaren per les seves arestes. Molts podran
remoure les neus d'aquell cim, però ningú no experimentarà la im-
pressió i encongiment que sentiren els qui per primera vegada,
contemplaren el meravellós panorama que s'hi manifesta i ningú
(així ho desitjo) no serà condemnat a veure mudar la joia en des-
esperació, les rialles en crits de dolor. El Cerví s'havia mostrat un
adversari aferrissat; molt de temps va resistir ocasionant seriosos
contratemps, fins que fou vençut, però implacable enemic, va des-
encadenar la inés terrible venjança» (1).

Per acabar, aquí va aquest darrer consell del mestre de la mun-
tanya:

«He sentit satisfaccions massa grans per poder-les descriure,
com també dolors que no he tingut esma de parlar -ne. Amb aques-
ta intelligència dins l'esperit, jo dic: Escaleu les muntanyes, però
recordeu -vos que el coratge i el vigor no són res sense la prudèn-
cia. Recordeu-vos que la negligència d'un sol instant pot destruir
la felicitat de tota una vida. No feu res amb precipitació; tingueu

(1) Whymper, Scrambles in the Alps.
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CRESTA DEL CIMI DEL CERVÍ

1)lis DEL CIM DEL CERVÍ. AL FONS EL MONT ROSA
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atenció a cada pas que doneu. I des del començament, compteu el
que fatalment podria ésser la fi» (1).

L'ascensió

La tarda del 5 de setembre de 1923, em trobava dintre el tren,
fent el recorregut deis trenta- quatr e quilòmetres que separen Viège
o Visp, de Zermatt. Glatia per veure da prop l'august menhir que
s'aixeca altívol emmirallant -se en la vall del mateix nom. Els meus
projectes eren molt falaguers; però, de sobte, i ja prop de Zermatt,
sento una exclamació general entre els turistes que venien en el
vagó: —Matterhorn1 Matterhorn!— cridaven, treient el cap per les
finestres i fixant llur esguard en aquell formidable bloc en forma
de cilnborí que sobresortia dels núvols. També jo mirava; però...
ai, aquells projectes tan falaguers que moments abans acaronava,
es fonien corn la neu. En aquell inoment el meu pensament anava
considerant totes les catástrofes ocasionades pel colós; mirava
i admirava, però ja em declarava vençut.

El Cerví és una veritable piràmide que descansa sobre quatre
arestes dretíssinies, això és: la de Hórnli, N.E., que és la que cau
sobre Zermatt; la de Furggen, S.E., sobre el coll i gelera del mateix
nom; la de Lió, vers S.O., Vall Tournanche, i la de Z'Mutt, N.O.

De les quatre arestes la que més sembla que pugui escalar-se
amb probabilitats d'èxit, és la de Val! Tournanche, degut a la for-
ma de la muntanya, que presenta diverses masses de blocs i recons
on semblen més fàcils les preses. De les altres arestes hom treu la
inipressió que són completament inaccessibles, semblen talment
parets tallades a pic. Així, doncs, no és d'estranyar que les prime-
res temptatives fossin fetes per l'aresta S.O., o sia, la de Vall Tour-
nanche (Itàlia).

Installat a Zermatt, xamosa vila suïssa situada als 1.620 metres
d'altitud, rodejada d'alteroses i atrevides muntanyes dels Alps
Apenins que desborden importants geleres, vaig dedicar aquella
tarda a visitar el poble i orientar-me d'acord amb el que era motiu
d'aquell viatge.

L'endemà, dia 6, per tot entrenament no se m'ocorregué altra
cosa que pujar a Gornergrat (3.136 ni.) anib el cremallera. Més de
quatre hores vaig estar en aquest únic i incomparable mirador de-
lectant-me i admirant la grandiositat de tanta bellesa, í dic gran-
diositat, perquè les vanitats de l'home allí queden anullades.

(1) Whymper, ibídem.
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Per desfogar unes sabates noves d'excursió, vaig decidir dava-
llar a peu, i el resultat de les dues hores i tres quarts que vaig
emprar, fou arribar amb els peus butllofats. Aquest fou tot el nieu
entren arnent.

Tot feia preveure que el mal temps que havia precedit aquells
dies, anava per millorar, car els darrers vestigis de núvols que en-
cara s'arrossegaven per la vall, el vent N.O. els feia desaparèixer.

Amb l'excursió d'aquest día, em va semblar que m'havia mig fa-
míliaritzat amb la més majestuosa i fascinadora muntanya dels Alps,
per tant no hi havia temps a perdre, i decidit a emprendre l'excur-
sió l'endemà, vaig procurar-me un guia de bona voluntat í de tota
confiança. Això és més aviat dit que fet, puix aquest és el punt neu-
ràlgic de tota escalada de compromís. Peter Króníng fou ]'elegit.
Després de fer-me demanar per ]'intèrpret que li mostrés la indu-
mentària de qué disposava per a fer l'ascensió, convinguérem que
al matí següent sortiria jo sol per trobar-nos més tard al Refugi Bel-
vedere, situat als 3.300 m. Abans d'acomiadar-nos vaig dir-li que
pensava pujar l'aparell fotogràfic fins al cine; hi va posar algunes
objeccions; allegà que amb la motxilla ja en tenia prou. Però com
que jo volia servar un record gràfic d'aquella excursió, vam enrolar
el seu germà i guia Gérorne. Total, que s'havia de protegir la família.

A les 10 de] matí del dia 7 deixava Zermatt, i pel camí ordinari
del Llac Negre, vaig arribar a l'Hotel d'aquest mateix nom a la
1 h. 45 ni. de la tarda. Allí vaig dinar, i en sortia a les 3 h. 30 m.
per arribar al Refugi Belvedere a les 6 h. Poca estona després es-
tava junt amb els guies disposant el necessari per a l'endemà, que
era el dia assenyalat per a l'escalada. Tot feia preveure que (irl-
dríem bon temps.

Durant la nit, un fort i fred vent nord va aixecar-se xisclant
estridentment per entre les escletxes. Em va ésser del tot impossi-
ble poder descansar un quart, degut a un gran mal de cap i exci-
tació nerviosa, produït probablement per l'altura.

A les dues de la matinada del dia 8, dos cops secs ressonen
a la porta de la meva cambra. Una veu greu, deixa anar uns mots
en una ]lengua que no entenc. Obro la porta i apareix una silueta
robusta, amb la cara bruna cremada pel sol i la neu, amb el pas

-sa-muntanyes ensorrat fins al clatell; un fanal plegable de mica
amb una espelma per tota Llum, dóna un aspecte paorós al rostre
d'aquella aparició espectral. Un signe amb el cap, em fa entendre
que l'hora és arribada. No sé, afortunadament (ni em deleixo per
saber-ho), quina és la impressió que deu rebre un condemnat a la
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pena capital, el dia de la sentència. Per la meva banda, diré que
en aquelles circumstàncies, d'insomni í fred; l'huracà que feia crui-
xir tot el refugi, una llum migrada i la presència d'aquell home,
tot ajudava a semblar que era arribada la meva darrera hora. Uns
minuts niés tard estava prest, junt amb els guies. Un café amb llet
ben calent, va fer-me reaccionar. El guia davanter repassa la corda
í prepara els nusos per lligar-nos. En Peter al davant, jo al mig
i en Gérome darrer. Aquest quadre contribueix a multiplicar les
nieves inquietuds. Els guies barbotegen algunes paraules que no
entenc; no coneixen altra llengua que la seva, í aquí em teniu anib
una perspectiva de conversa gens falaguera. Amb signes era l'ú-
nica planera de poder-se entendre quelcom. Entre mi anava pen-
sant que veritablement hi ha dèries que bé mereixen un correctiu.
¿Qui em feia enredar per aquells móns de Déu sense cap company
per canviar impressions i en una empresa probablement superior
a les nieves forces? Prou barrinava per trobar una excusa per
abandonar airosament aquella aventura, però ca..., no en trobava
cap de prou pes, perquè salvés la meva dignitat d'alpinista; i així
lligat com un anyell camí de l'escorxador, sortírem del refugi a les
tres de la matinada, a quatre graus sota zero, abrigats com en ple
hivern, camí d'aquell via- crucis i seguint aquella minsa llum del
fanal, que el vent feia més tènue, projectant ombres fantàstiques.
No havia passat molt de temps quan comencem a atacar les parets
de la muntanya. Una llastra alta í llisa, coberta de neu glaçada,
ens barra el pas. Bé, ja hi soml Unes quantes contraccions peri-
lioses del guia davanter, amb el fanal sostingut anib les dents, el
condueix a la part superior. Adéu vial de cap! í adéu son! Vaig
acomiadar aquests dos destorbs seise gaires compliments, i obrint
els ulls corn unes taronges, mig esforçant -ine i mig estirantme, vaig
trobar-me dalt junt amb en Peter sense saber com.

Durant aquestes hores de la nit, la silueta fosca del Cerví, pre-
senta un aspecte imponent í amenaçador. El vent fred es filtra
entre les robes i deixa sentir els seus efectes. Confesso que en rea-
litat no sé per on em feien passar, perquè no veia altre lloc dintre
aquella obscuritat que l'ombra de les cames del guia davanter re-

flectida sobre la nevada que feia pocs dies havia caigut.
Després la ruta es decanta vers el vessant oriental, i anem gua-

nyant altura travessant canals curulles de roques cobertes de glaç
i seguint d'a prop l'aresta de Hbrnli. Aquesta primera part, fa re-
lativament de bon pujar durant una bona estona, però cada vegada
la muntanya va redreçant -se més.
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Quan apunta l'alba del nou dia, ens sento més animat i co-
menço a perfilar els contorns de la muntanya que escalo í altres
d'horitzons més llunyans. En sortir el sol (visió inoblidable) sóc
ja tot un altre. Els primers raigs m'arriben suauuient per allunyar
la nieva preocupació i reconfortar-me amb llur feble escalf. Tot
sembla que somrigui. Una minsa boira recorre la vall del Visp. El
piular dels ocells mig fredolics anuncia llur presència. El dringar
de petites cascades que s'escorren de les altures, acusa els efectes
de l'astre diürn, puix van augmentant el doll conforme aquest va
elevant -se. Tot ajuda, en aquelles hores i circumstàncies, a donar
una harmonia difícil de descriure.

Anem ascendint pausadament salvant les petites dificultats que
se'ns presenten. Sempre que ens acostem a l'aresta de Hórnli, el
vent ens escombra.

A les set, í fent veritables contraccions amb els braços, gua-
nyem la petita plataforma on es troba el Refugi Solvay, situat als
4.000 m. enganxat a les roques com un niu d'àligues sobre l'abis-
me. La construcció és tota de fusta. A l'interior, una tauleta, uns
bancs, unes lliteres, mantes, un botiquí i alguns queviures. Està
prohibit fer-hi uit, excepte en cas de força major. Aquest refugi fou
construït pel C. A. S., gràcies a la generositat del senador belga
industrial i propietari de les sals potàssiques que porten el seu
nom. Des de Zermatt, amb l'ajut d'uns bons binocles, es distingeix
la seva teulada de zenc i dóna la sensació que d'aquest refugi al
punt culminant, és qüestió de quatre gambades, quan en realitat
encara precisen unes tres hores de forta escalada. Si bé els alpi-
nistes tenen molt per agrair a M. Solvay, la veritat és també que
aquest refugi està pèrfidanient enclavat en un lloc per a temptar
les àninles febles. Ha estat la causa de inolts abandonaments. L'al-

pinista cansat per quatre hores de pujada, hi troba un petit confort
gens menyspreable en aquelles altures, i els 505 metres que enan-
quen per escalar, li semblen insuportables. La conseqüència és que

molts renuncien a la resta de l'ascensió í prefereixen reposar tran-
quillament en aquest recer.

Trenta minuts de descans i tornem-hi. Ataquem tot seguit una

canal molt dreta i coberta de neu, la qual ens Hiena al lloc deno-

minat «l'Espatlla» que és la continuïtat de l'aresta que davalla del

pic culminant per morir al pic de Hórnli (1). Tot just arribats en

(1) És des d'aquest lloc on van descobrir l'arc espectral en el cel, en Whymper i ets dos

guies l'any 1865.
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aquest lloc, un vent de tramuntana que no ha minvat des que heno
sortit, ens fa prendre precaucions, i ens agafem fortament a una
corda collocada amb molt d'encert en forma de barana, car sense
aquest ajut amb un vendaval intermitent cona el d'aquell dia, es
feia molt difícil de donar un pas sense exposar -se a ésser llançat
a l'abisme. Foren moltes les vegades que haguérem d'aplanar-nos
a terra a fi d'oferir la menor resistència possible al vent. Trossos
de neu glaçada, produïts per les petjades del guía capdavanter, vo-
laven per damunt dels nostres caps. Les mans balbes a causa del
vent gelat, denuncien un començament d'insensibilitat. Avancem
com podem per fugir d'aquell indret, puix no hi ha altra ruta a es-
collir, i per alguns moments sembla aquella caravana, una nau que
vagi a la deriva. Per fi ens arrecerem darrera una roca, al lloc on
l'aresta es redreça quasi verticalment. Som a la part més difícil de
l'escalada, i cal molt de seny í serenitat per a assegurar bé peus
i mans; una distracció pot portar greus conseqüències. S'han de
guanyar parets que oscillen entre 100 i 150 metres. Aquest és el
lloc on el 1865 l'expedició Whymper va distribuir els llocs compro-
inesos de la cordada, entre els niés forts i pràctics del grup. A causa
dels graons gegantescos que barren el pas, aquella primera expedi-
ció va veure's obligada a decantar-se vers la dreta per guanyar
unes congestes perpètues que cauen quasi plonibades sobre la ge-
lera del Cerví, i així salvar aquells cingles; i és precisament sobre
aquestes congestes, on van haver de lamentar la catàstrofe ocasio-
nada per l'estimbada dels quatre alpinistes. Avui està abandonada
aquella ruta i se segueix a dret fil per l'aresta. Cal escalar aquestes
parets per les preses que senyalen els guies, í si bé és veritat que hi
ha alguna corda per agafar-se, també és cert que algunes d'elles
estan en tan mal estat, que els mateixos guies aconsellen no utilit-
zar-les. Segons males llengües, els guies joves les inutilitzen a posta,
perquè els alpinistes es vegin obligats a no prescindir d'ells.

És quelcom d'esfereïdor, mirar a dreta í esquerra d'aquesta
aresta completament vertical, car per tots dos costats s'obren abis-
mes de més de 1.200 metas. Vols de corbs grans i negres, van ro-
dejant la muntanya en forma de sardana, espiant l'ensopegada
d'alguna caravana per fer-hi després un festí. Els guies van pro-
nunciant en alguns passos els nonas d'alpinistes morts a causa
d'estimbada, de desprendiments de pedres o del fred. Amb tot
aquest corollari de records desgraciats, no és gens atractiva en
aquells moments l'ascensió. Fins a l'any 1932, registra aquesta
muntanya 20 accidents amb 35 víctimes.
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Eren les 10 h. 45 m. quan arribava al punt culminant de] Mont
Cerví. La meva ambició de tota una joventut era satisfeta. ¿Qué
importaven en aquells moments totes les contrarietats sofertes al-
gunes hores abans, davant d'aquell panorama indescriptible? «Poc
valor tindria la vida si no se sacrificava per un ideal» deia un gran
alpinista. El dia era transparent, claríssim, i això vol dir que és
impossible de retenir en la memòria la visió de tanta grandiositat,
d'immenses geleres, morens termals, valls, pobles i muntanyes, des
dels Alps Bernesos fins al massís del Pelvoux; des del grup de Mi-
chabel al Mont Blanc. És impossible de detallar; solament una im-
pressió de fotografies en totes direccions, han pogut completar-me
el record d'aquells moments deliciosos. Breus foren els quinze mi-
nuts que estiguí en aquell cim, els quals passaren com una exala-
ció. A les 11 h. deixava amb recança aquell lloc que tant havia
cobejat d'assolir. El vent gelat persistia í no era qüestió d'embada-
lir-se, sinó de pensar en el retorn i guanyar corn més aviat millor
el Refugi Solvay per restaurar forces. Amb totes les precaucions
que el cas requería vam començar a davallar, i malgrat que tot
l'aliment d'aquell dia solament havia estat un cafè anib llet i una
pera, em trobava amb prou força als braços per escórrer-me cor-
des aval] i fer el pèndol en alguns moments. La majoria, inclòs els
guíes, baixen per les roques de cara - diguem-ne - a la paret. Jo
mai no he sabut davallar-hi, sempre ho he fet de cara al precipici,
i en aquesta excursió, vaig sortir-ne amb la part posterior del pan-
talon completament foradada per causa del fregadís de les roques.

A les 13 h. 30 ni. entràvem altra vegada al refugi Solvay. És
costum, en el descens, de dinar-hi, però jo tenia la boca com

-pletament seca i no va haver-hi manera de poder menjar res; sola-
ment una altra pera que portava per a postres el guia, que, junt
amb la del matí, va constituir l'aliment d'aquella forta jornada.
Després d'haver signat en el llibre registre d'aquest refugi, en sor-
tíem a les catorze hores, i si bé és cert que la part més accidentada
estava salvada, calla anar amb compte en travessar les canals,
perquè els desprendiments de pedres en aquelles hores soleiades
són molt freqüents. i han causat algunes víctimes quan més con-
fiades anaven.

Per fi, a les 17 h. 25 m., arribàvem sense novetat al refugi Bel-

vedere i una forta estreta de mà als guíes, fou el segellament de
satisfacció i agraïment. Els vaig contractar com a guies í els aco-
iniadava com a amics. Vam sopar junts, i després ells preferiren
dormir a Zerniatt. Jo vaig optar per quedar-ine en aquell lloc per
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a fer les paus de la nít anterior i gaudir de la superba í suggestiva
visió de la posta de sol sobre el Mont Rosa, nom que segurament
el deu a tota la gama de tons vermellosos i rosats que s'hi projec-
ten en aquesta hora quieta del capvespre, en què hi lluu fins el
darrer raig solar.

Aquella nit sí que la vaig aprofitar, ja que l'ascensió del dia an-
terior enl va deixar molt aplanat i, per tant, no vaig matinejar gaire.

Més tard, amb tota calma, vaig emprendre el retorn a Zermatt
amb la satisfacció pròpia del cas i dels moments que vivia.

Un darrer adéu vaig donar a aquella ardida, altiva i esvelta
agulla, en la qual començaven a fumejar les boires italianes en
forma de volcà, preludi de mal temps.

E. RIBERA I LLORENS

Castellfollit de Riubregós

ENDUTS per la taleia de recórrer la nostra terra, per tal de cer-
car-hi algunes impressions per al nostre arxiu, hem seguit un

tros de la Segarra, comprès entre la serra de Pinós i el riu Llobre-
gós. Aquest paisatge està solcat per la carretera que va de Calaf
a Pons, i llinda amb la comarca del Cardener.

És un paisatge molt accidentat de l'alta Segarra, en el qual es
troben poques masoveries, perquè el viure-hi és penós degut a la
magresa de la terra per als conreus. Les muntanyes mostren un
mantell blanquinós d'indigència, que produeix, tanmateix, una
mica de tristesa.

El paisatge que comentem està travessat pel riu Llobregós. Sol
portar poca aigua, aquest riu; sí bé, en èpoques de pluges abun-
dants assoleix grans avingudes. Heus ací perquè el riu Llobregós
té un llit ben ample, a les voreres del qual s'ajoquen alguns llo-
garrets.

Un dels llogarrets més originals d'aquestes contrades és Cas-
tellfollit de Riubregós. Tantost hi cauen quatre gotes resta enfan-
gat d'allò més; però amb fang o sense fang, Castellfollit de Riubre-
gós és un llogarret delíciós. Talment sembla d'alta muntanya. El
trobeu arrecerat a un muntanyam que com una mena de muralla
ciclòpia s'aixeca a l'esquerra del riu. Els cines pròxims culminen
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amb talaies que foren dependents del castell situat en el cim més
enlairat.

Poca cosa en resta, d'aquest castell. Només unes valentes ruï-
nes que fins ara han sabut resistir les escomeses dels agents at-
mosfèrics i de la mà ignorant de l'home, serven la història de la
seva puixança feudal, a bastament utilitzada per tal d'evitar la in-
tromissió d'enemics en el curs del riu, que en aquesta part forma
una mena d'estret de fàcil defensa.

Castellfollit de Riubregós fou l'eix per a la defensa d'aquesta
banda de l'alta Segarra. Formava part d'un dels millors punts es-
tratèg í cs d'aquí. Conserva alguns portals d'accés, que tancaven
un poble disposat al sacrifici. Els carrers són estrets i tortuosos;
tan estrets que talment sembla que les cases pretenguin besar-se.
Podríem dir que Castellfollit de Riubregós conserva tot el tipisme
d'antany, amb la seva plaça porxada i poques renovacions. L'es-
glésia parroquial, amb toles les traces de construcció romànica,
fou transformada l'any 1650, en què era ermita sufragània de l'ex-
convent de dominics, situat a la distància de dos -cents metres del
poble í a la vorera oposada del riu.

Una data més recent que l'esmentada, cal atribuir a l'altar ma-
jor d'aquesta església, per tal com és un bell exemplar d'estil bar-
roc. La façana és senzilla, amb un ull de bou central, com a obra
de més mèrit artístic.

L'obra de veritable art que conté Castellfollit de Riubregós és
1'ex- convent de dominics suara alludit. De la fàbrica del monestir
resta poca cosa, en canvi l'església conventual, dedicada a Santa
Maria del Priorat, manté tota la solidesa de l'art romànic. Fou
consagrada l'any 1063. Actualinent no s'hi celebra. En una casa
anexa habita el senyor Rector de Castellfollit.

Aquest rector, de molt de temps ençà, esdevé l'únic guardià de
les parets seculars de l'ex- convent de Santa Maria de Castellfollit,
la resistència de les quals fa a]guns anys cedí en algunes parts
a través de les inclemències del temps i la desídia dels homes.
Des de l'any 1835 que no hi habiten els frares.

L'obra romànica, però, s'aguanta per la fermesa clàssica del
seu origen, i perquè els Amics de l'Art Vell han estat amatents
a evitar enderrocs peremptoris. Ha calgut desmuntar pedra per
pedra la paret que fornia l'absis quadrilong, i refer-la amb tota
cura. Mercès a aquestes precaucions, avui podem admirar aquest
exemplar d'absis romànic estil francés, construït de carreus treba-
llats í adornat amb arcs cecs en la part superior.
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L'obra d'aquest convent és digna de la major atenció, sobretot
l'església. Es tracta d'un exemplar d'església romànica d'interes-
sant factura, d'una sola nau molt espaiosa i creuer surmuntat per
cimbori rodó. Encastades a les parets enguixades, es noten algu-
nes escultures, que netejades del material sobrer podrien donar
llum per a determinar ]'època de fabricació.

D'ençà que fou solidificat ]'absis, aquesta església està dispo-
sada per al culte, per bé que hi manquen molts atributs de la litúr-
gia. Algú fa remuntar el seu origen al segle iv, per tal com en els
seus voltants, í dintre mateix, s'han trobat indicis d'edificacions
religioses romanes, juntament amb enterraments í terrissa de la
mateixa época.

La nostra terra té fretura de conservar els seus monuments ar-
queològics. A l'empar d'aquest imperatiu tan noble i tan hunlà,
sovint neixen a Catalunya institucions populars amb cabals propis
per a esmerçar -los en la consolidació d'aquests monuments, des-
prés d'un calvari per a vèncer l'expedienteig, tot esperant l'obra
oficial que ha de dur a terme la Generalitat de Catalunya.

FRANCESC BLASI

Un campament d'hivern
a la Mànega (Merañges)

Ascensió i instal•lació

P ARTIR... paraula mágica que ens feia neguitejar des de bon matí
del dia 12 de rniarç de l'any de gràcia de 1933. Els quatre

acampadors ens havíem reunit a Meranges, on dos de nosaltres
havien arribat el dia abans per tal de preparar homes i cavalleries
per a fer el transport d'impedimenta.

Després d'uns dies de febre í de treball, passats a Barcelona
fent els últims preparatius, repassant llistes i cercant per tota la
ciutat el que ens mancava, anàvem de fet a realitzar la nostra as-
piració.

L'ample patí de casa el nostre hoste, En Francesc, a Meranges,
era ple de cavalleries, d'homes, de farcells... i d'un fang negre i es-
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pès que desfeia instantàniament la blanca neu que, des que clare-
java, anava caient en petites volves. El temps no s'associava pas
amb nosaltres, i el fred es feia sentir de manera viva.

Tot el cens d'eugues i rucs de Meranges era al pati; no creieu
per això que eren gaires: sís cavalleries entre tots... sis i gràcies,
que es reduïren seguidament a cinc, puix que l'animal més fort
i de millor aspecte, una euga alta i ampla de pit, es negà rodona

-ment a ésser carregada, i després d'un espetec de salts, guitzes
i altres divertiments, ens tirà la seva part de càrrega per terra i en-
trà olímpicament a la quadra.

L'Eduard Buissen donà la veu de «Som -hí», i acomiadats per
la dona de l'hostal, que ens feia tota mena de recomanacions, i se-
guits d'un nombre respectable de vailets que badoquejaven, sortí

-rem de Meranges í emprenguérem seguidament la pujada del camí
costerut, que ben aviat deixa d'ésser-ho, per convertir-se en corriol
pedregós, í que després es difumina completament entre pedruscall
i vegetació. Eren tres quarts de vuit del matí.

La neu continuava caient incansable; el cel estava completa-
ment gris, i I'horítzó tancat; la boira suaument ens anava embol-
callant i, a estones, difícilment podíem veure-hi a vint passes de
distància.

E1 nostre propòsit era caminar al mateix pas que la gent que
portava les bèsties de càrrega, però haviat haguérem de desistir,
perquè anaven amb una calina desesperant i al seu costat nosaltres
ens floríem.

Per cert que poguérem constatar que tots els porteurs, excepte
l'anomenat Francesc, feien una cara de pomes agres que no dei-
xava lloc a dubtes respecte a la poca gràcia que els feia ]'ascensió.
Nosaltres, per animar-los i per trencar el glaç de la conversa en
els primers moments, prou que procuràvem dir-los quelcom més
o menys graciós i fer comentarís del temps; però no obteníem altra
contesta que monosíl•abs.

Del més xerraire de tots, obtinguérem aquesta resposta, en de-
manar-li el seu parer sobre el temps.

—Si surt el sol í els núvols escampen, parará de nevar; sí no
surt, farà fred í mal temps.

Quedàrem astorats davant de la profunditat de la sentència
i dels coneixements meteorològics que representava, però per no
enredar la qüestió ens abstinguérem de fer noves indagacions.

Tothom us dirà que de Meranges a la carena de la Mànega hi
ha una hora í mitja, í, a tothoni que us ho diguí, podeu dir-li enre-
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daíre de part nostra. La pujada que tots coneixíem d'altres ascen-
sions, no es fa en menys de nou quarts, no direm que anant de
pressa, però sí pujant seguidet i sense gaires parades per repren-
dre l'alè. Aquell dia, per la neu, el vent í la boira, hi estiguérem un
xic inés, però arribàrem a dalt quan la impedimenta tot just era
a mig camí. Ens endinsàrem un xic, cosa de mig quilòmetre, cer-
cant el lloc a propòsit per a installar el campament, i allí deixàrem
aquells atuells que, com l'aparell de ràdio, els esquís i alguns al-
tres, havíem portat personalment perquè no podíem carregar més
les bèsties o temíem que fossin malmesos.

Escollit el lloc, força arrecerat entre uns pins negres i al llindar
del bosc, tornàrem a ran de la carena per constatar com pujaven
els animals de bast. Tots nosaltres anàvem, malgrat el temps, con-
tenis, satisfets, no gaire fatigats, i qualsevol motiu ens feia riure...
però, que justa és la dita que no dura l'alegria a casa del pobre!

Quan arribàrein al vessant del cantó de Meranges i veiérem
allà baix, conc figuretes de pessebre, els homes i els animals, ens
sobtà un espectacle no gens agradable. Els homes descarregaven
mandrosament les bèsties, deixaven els embalums a terra í tran-
quillament, com qui ha complert la seva obligació, giraven cua
i reprenien el camí cap al poble. El nostre astorament fou enorme.
Qué era allò? Qué feien aquells barres? Per què ens abandonaven
a mig camí? Traguérem els xiulets i les pistoles, i les xiulades í els
trets trencaren per uns moments el silenci solemnial que la caiguda
incansable de la neu, per dir-ho així, feia més remarcable. Però
cous si res; la gent anava baixant i ni per un moment es dignaren
fer cas dels nostres senyals.

Saltant i fent gambírols com a daines, ens tiràrem muntanya
avall, i cansats i esbufegant arribàrem fins al lloc on hi havia la
impedimenta. Fent un esforç suprem, i evocant tota l'educació que
els nostres pares ens havien ensenyat, no sortiren de la nostra
boca inés que una quantitat prudencial de paraules gruixudes, en
elogi a la gentilesa dels que tan elegantment havien acordat fer

-nos carregar amb el mort.
Arrecerats entre dos enormes paquets de palla que figuraven

entre els nostres atuells, descobrírem dos dels homes del seguici.
Els pobres estaven encara més contrariats que nosaltres per 1'a-
bandó de llurs companys, i els sorprenguérem dedicats a la santa
obra de blasmar-los amb els niés pintorescos i recargolats insults,
tant, que les nostres anteriors expansions empallidiren fins a des-
dibuixar-se.
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Un d'ells era En Francesc, l'home bo, l'home excellent que no
ens havia volgut abandonar mai i que es convertí en la nostra pro-
vidència..., l'altre, pobretl era un jai de setanta-dos anys, cofat
amb una barretina fins a les orelles, i amb uns esclops enormes
als peus.

—Amb aquest personal hem de pujar dos -cents quilos?—ex-
clamà En Montagut.

— Posi's tranquil - li digué En Francesc -, que tot s'arranjarà.
—Com no sigui tornant a Puigcerdà a esquiar a la cambra del

«Terminus»» o del «Tixaire» -, remugà En Goday.
En Gallart i En Buissen fent els savis miraven i remiraven els

paquets, sospesant -los i, quant més els miraven, niés es convencien
de la impossibilitat de pujar-los al cim..., perquè creieu que la pu-
jada que mancava era cosa seriosa.

Per uns moments ens veiérem tots el carnping en orris i immo-
bilitzats per culpa d'uns barres que temien la neu i la boira, tot
í estar -hi més acostumats que nosaltres, i a bona fe que no era pas
bon humor el que gastàvem aleshores... Però s'ha dit que el de-
falliment no fa nits en les ànimes deis homes que creuen i esti-
men la naturalesa, i això es demostrà després d'uns moments de
depressió.

Providencialment En Francesc veié dos xicots de Meranges que
baixaven pel cantó oposat al Rocam deis Esquers, amb l'escopeta
a coll. Dos caçadors furtius, furtius fins un cert límit, perquè en
temps de veda, a Meranges, caça tothom quan li ve de gust. Els
minyons alts i cepats, als crits del nostre home, deixaren les esco-
petes i quelcom més a terra í vingueren des de lluny cap a nos-
altres.

— Estàvem empaitant una guilla que es menja l'aviram—ens
digueren amb un xic de recança.

—Així, allò que semblaven liebres eren tres guineus —, digué
En Gallart amb una cara d'ínnocèncía que feia bo de veure. —Si
que són petites per ací.

Ben aviat els caçadors veieren que, amb nosaltres, no hi havia
por de res i acceptaren encantats la proposició, que els féu En
Francesc, de pujar la impedimenta entre tots fins a la Mànega.
Bona gent i de la broma, agafaren els paquets més grossos i co-
mençaren a pujar.

Nosaltres per la nostra banda, després de sospesar-los tots,
agafàrem els que bonament creguérem més lleugers i, xano-xapo,
recomençàrem la costeruda ruta que abans havíem fet.
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S'ha dit moltes vegades allò de «aquí caic í allà m'aixeco », í
mai no ha tingut ello de veritat que tingué aquell dia. Jo no sé si
entre els qui em llegeixen hi haurà gaires atletes, en el sentit d'ho-
ines forçuts, però us asseguro que, no tenint vocació decidida a fer
de descarregador del moll, el que férem en aquella pujada pot com

-parar-se amb qualsevol gesta titánica de la mitologia.
Tots haureu pujat alguna volta, amb la motxilla plena i amb

uns esquís al coll, i sabreu que quan el tros és costerut í la terra
està glaçada i no para de nevar ni de fer vent, això no és precisa-
ment una delícia, veritat? Doncs a tot això afegiu, per cada u, una
caixa de vint o trenta quilos o un sac del mateix pes, o una paca
de palla, també dels seus trenta quilos i d'un volum d'un metre cú-
bic... i ja em direu si fareu gaire bronieta.

Cansats i esbufegant arribàrem un altre cop al lloc que en la
primera ascensió havíem escollit, havent deixat encara allá baix
bon nombre d'útils que pujaren en un dir Jesús í sense aire d'haver
fet cap proesa els incansables caçadors.

Eren les quatre de la tarda i calia espavilar -se. Sense pensar
en dinar ni menjar un bocí, ens posàrem tots a la feina de prepa-
rar el terreny i parar la tenda. Una hora inés tard havíem aconse-
guit la primera pari, que era també de les inés difícils: deixar el

terreny ben planer, amb la neu ben igualada i al més dura possible
per rebre sobre les branques de pí, la palla i la resta d'objectes.

Mentre treballàvem sota la neu que queia implacable i sense
notar els set graus sota zcro que el termòmetre marcava, ja que
Iots suàvem, En Francesc ens mirava amb una ombra de preocu-
pació a la cara. L'home optimista que havia organitzat l'escalada
dels dos-cents quilos d'impedimenta, estava preocupat. ¿Qué li
passava?

Ben aviat ho sabérem.
— Senyors, ens digué, es fa tard i dintre de no res serà fosc; el

temps és dolent i continuarà nevant; tornin amb mi a Meranges
i demà ja en parlarem.

Férein tal cara d'estranyesa davant d'aquesta proposició, que

l'home no es veié amb cor d'insistir, i més encara quan En Buissen

li digué:
—Hem dit que acamparíem a la Mànega í aquí ens quedem.
—Si és aquesta la seva resolució, sois em cal dir-los una cosa:

el que vostès fan és d'homes molt valents.
Agraírem aquesta gentilesa, dita sense gens d'ironia, i ens aco-

miadàrem del que fins aleshores havia estat una mena de porteur
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angelical i provident, del jai que també havia pujat í dels simpàtics
caçadors.

Treballàrem febrilment, arnb neguit per enllestir-ho tot, fins
a les nou del vespre; les feines més absurdes i més contràries a les
nostres aptituds naturals, les realitzàvem cona si no res, tallàvem
pins sencers, fèiem estaques, estiràvem cordes, afluixàvem molles,
tot seguit seguit, per tal d'espantar el fred que, quan ens paràvem
un moment, es feia sentir d'una manera vivíssima.

Per donar idea de la multitud de coses que haguérem de fer
aquella tarda, diré solament que per a la collocació del dipòsit de
la benzina, haguérem de tallar un pi de més de quatre metres d'alt,
deixar -lo pelat de branques i tronquets, fer-li a dalt una incisió
per a clavar-hi un tronc travesser en qué anava penjat el dipòsit,
fer un clot de metre i raig a la neu, al costat de la porta, i, una ve-
gada preparat tot, portar-lo verticalment i clavar-lo a terra en el
forat que havíem fet... Oi que és senzill..? Doncs sí, sí; ja us hi vol-
dria veure. Primerament el pi és dur de pelar, després el dipòsit
queda tort; el forat és estret; quan el feu més ample té massa poc
fons; el portar-lo vertical requereix tres homes... en fi és un calvari.

Per arrodonir el quadre, quan ho tinguérem ínstallat, ens ado-
nàrem que havíem deixat tancat el pas de la benzina del dipòsit,
al fogó, i ja ens teniu fent el que ímmedíatament fou batejat amb
el nom dels Xiquets de Valls, o sia, un castellet del qual eren base
dos de nosaltres, mentre Gallart, el més lleuger de tots, pujava
dret a les nostres espatlles í des d'allà manipulava el dipòsit, men-
tre un altre lí anava fent llum amb la master o lí donava la clau
anglesa i els entres necessaris. Aquesta atracció es repetí cada
vespre en omplir el dipòsit, amb gran alegria d'En Gallart que,
com que no té gaire alçada, Ií feia molta illusió de veure's tan alt,
i amb no gaire dels que fèiem de bastida, que sentíem els tricunis
de les seves sabates clavats a la pell.

A les nou, com hem dit abans, assolíem la nostra tasca, í entrà-
vem trionifalment a la tenda, ori l'esplèndida illuminació que hi
donava una làmpara eléctrica amb reflector penjada al sostre i un
llum de petroli, i sobretot, l'escalforeta del fogó de benzina on es
desfeia la neu per fer aigua per a la sopa, donaven una sensació
de confort que ens semblà insuperable.

De la gana amb què sopàrem, en donarà idea el dir que des del
desdejuni fet a dos quarts de vuit del matí ningú no havia mernjat
res més que unes nous i unes panses que portàvem per les butxa-
ques i que havíem menjat tot pujant el matí.
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El menú que ens fou servit, o millor dit, que ens servírem, fou
el següent:

Puré de pèsols amb tomàquet; mongetes tendres amb pernil
i maíonesa; truita amb puntes d'espàrrec; perdiu estofada; merme-
lada d'albercoc, galetes i te.

Potser algun excursionista dels purs farà una ganyota en sentir
que havíem menjat tant, i a la nit, que es recomana de fer ho amb
moderació; però no en deixàrem més que els plats. Després de so-
par la son í el cansament feren la seva aparició, i sense pensar
que ens trobàvem a 2.225 metres, sobre la neu i sota una tenda
forta, però de lona a la fí, ens ficàrem dins dels sacs de pell de be,
apagàrem el fogó í els llums, i cinc minuts després dormíem plà-
cidament.

La nit, però, no fou tranquila. Passat el primer son, i cap allá
a les dues de la matinada, En Buissen intentà despertar-nos.

—Nois, nois - xíuxiuejava -, se sent un soroll a fora.
Realment se sentia un sorollet, però En Montagut i En Goday

cregueren prudent no donar-se per allludits i encara que desperts
feren veure que estaven en el millor dels somnis.

En Gallart, en canvi, sortí ràpidament de] sac i agafant una
escopeta que portava digué amb misteri:

—Són les guilles que es deuen menjar les deixes del sopar que
hem llençat per la finestra.

Encara que aquesta aventura feia molt bonic en una excursió,
dec fer constar, per vergonya seva, que els dos dormilegues, dels
quals abans he parlat, no donaren ni senyals de vida.

Guilles o el que fossin, el soroll s'acabà, í En Buissen i En Ga-
llart entraren altre cop a la tenda, morts de fred, després d'haver
comprovat que continuava nevant í que el termòmetre marcava
l'agradable temperatura dels catorze graus sota zero.

Una hora més tard sonà altra volta la veu d'En Buissen.
—Nois, nois; la lona de la tenda amb la glaçada s'ha estirat

massa i és precís afluixar els tensors si no volem que s'esquinci
corn un paper.

En Montagut i En Goday cregueren prudent continuar fent el
sord, i amb un egoisme refinat consentiren que sortissin altra volta
els dos companys a fora.

En honor a la veritat cal dir que tots dos confiaven prou en la
resisténcia de la tenda per fer-los creure en cap accident, i a mes,
s'hi estava tan bé i tan calentó dins els sacs, que qualsevol sortia.

El soroll era degut que la neu, a mida que anava caient, es gla-



364	 BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

çava sobre el doble sostre, i quan feia vent i movia la lona, tren-
cava la capa de glaç formada, amb un «crec» força regular, i això,
és clar, produïa uns sorollets molt inquietants no sabent a quina
causa es podien atribuir.

Després d'aquest últim incident la nit acabà tranquillament.
MANUEL GODAY

Noms de lloc explicables per l'èuscar

LA base de l'estudi que volem emprendre és l'Índex compara-
tiu dels noms de lloc continguts en l'eActa de consagració de

la Seu d'Urgell », fet per Pere Pujol.
Si l'hem limitat a un petit tant per cent dels noms continguts en

el citat Índex comparatiu, no és, certanient, perquè siguin els únics
que poden explicar-se per la llengua èuscara, sinó per aconse-
guir el màxim convenciment, amb el mínim de fatiga per al lector.
Un treball massa extens fóra impropi d'aquest BUTLLETÍ, no espe-
cialitzat en estudis d'aquesta mena. Per això hem procurat que
estigués, al mateix temps, a l'abast dels entesos, dels aficionats
i dels neutrals.

Com a precursors del nostre estudi hem de citar Jullian i Schul-
ten (1) que donen com a probable que la llengua dels nostres
homes prehistòrics era parenta pròxima de l'èuscar actual. San-
pere i Miquel que ja en alguns casos havia aconseguit, en el seu
Estudi de toponornàstica, (2) explicar satisfactòriament, per l'èus-
car, els noms d'alguns pobles catalans. I W. Meyer-Lübke (3)
que, encara que es limita a classificar els nones de l'Acta d'Ur-
gell, reconeix que, entre ells, existeixen noms que porten sufixos
èuscars í fins, en algun cas, arriba a donar el significat d'algun
nom de poble.

Nosaltres, però, anem molt més enllà. No ens limitem a una
classificació, ni a una suposició, sense comprovar -la. Nosaltres
traduïm, amb l'auxili del diccionari èuscar, un bon nombre de noms
de lloc i després comprovem que la situació topogràfica, la natu-

(1) Rovira i Virgili, Història Nacional de Catalunya. Vol. I. Pàgs. 488 i 489.
(2) Publicat per l'Associació d'Excursions Catalana.
(3) .Butlletí de dialectologia », any 1923.
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ralesa del terreny o les possibilitats naturals, confirmen la signifi-
cació trobada.

Demés, descartem tot resultat que no tingui una significació
senzilla. No admetem, con y Sanpere i Miquel feia. noms de pobles
que vulguin dir coses com «la polsosa », «el belar de les ovelles »,
etc., sinó sols noms semblants als que trobem a Catalunya, escrits
en català, perquè creiem que els noms que estudiem són deguts
a pobles primitius i, per tant, primitius han d'ésser, per força, els
noms alnb els quals batejaren els llocs.

Els noms que conté l'Acta d'Urgell corresponen a llocs de co-
marques que avui encara són poc accessibles. El Pallars. l'Alt Car

-dener, el Berguedà, l'Urgellet, Andorra, la Cerdanya i el Ripollès,
constitueixen la zona damunt la qual exercia domini eclesiàstic la
diòcesi d Urgell. Aquestes terres, mil cent anys enrera, estaven gai-
rebé lliures de les influències de la costa. Per això té una valor
exlraordinària posseir aquest preciós document, quan es tracta
d'esbrinar la llengua que parlaven els nostres pruners pobladors.

No ens aturarem a posar en clar si aquells primitius pobladors
eren ligurs, ibers o pirinencs. Bosch i Gimpera es decanta per aques-
ta darrera suposició (1) i nosaltres no henl de fer inés que adme-
tre-la. Si de la total publicació dels nostres treballs resultava, el
dia de demà, que hi havia elements per a admetre una altra hipò-
tesi, ja ho posarien en clar els qui hi entenguessin. Nosaltres no
voleia, amb una suposició fonamentada sols en la toponímia, eme-
tre un judici que no sabem si l'arqueologia i la història confirmen.

La raó en què es fonamenta la possibilitat d'una influència èus-
cara, o millor pirenenca, en la nostra toponímia, és l'antiguitat
comprovada d'aquesta llengua. En l'èuscar actual encara són mol -
tes les armes i les eines que tenen un nona derivat de l'arrel AITZ

(pedra). Entre ells són els més notables:
AITZUR = aixada	 de Arrz (pedra) i el sufix -uR (agut, esmolat)
AIZKORA = destral de AITZ (pedra) i KORA (esmolada)?
AIZTO = ganivet	 de AITZ (pedra) i el sufix diminutiu -TO

ANDAI[Z = llança de ANDI (alt) i AITZ (pedra)
Que proven que l'èuscar prové d'un tronc que té les seves arrels
en una edat de pedra.

Fets aquests aclariments, no ens resta ja inés que entrar en el
fons de la qüestió, examinant, un per un, els noms que figuren
a l'Acta de la Seu i al Capbreu dels censos i altres drets, format

(i) .Revista de Catalunya.. Març dei 1925. Pàg. 215.
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tres dies després de la consagració de la catedral, segons l'Índex
Comparatiu de Pere Pujol (1).

L'ordre que seguírem no és el mateix de l'Índex, sinó que, en
certa manera, hem procurat agrupar els noms per les arrels que
contenen, a fi de facilitar la comprensió al lector.

Per cada nom de lloc indicarem primer el número d'ordre de
l'Índex Comparatiu de Pere Pujol, després el nom que figura
a l'Acta original, després el que figura al Capbreu de Censos í, per
fi, el nota actual, tot segons el citat índex comparatiu.

(117) Nargone, Nargo, Coli de Nargó. —El nom d'aquest po-
ble prové de la seva situació. Si del mot NARGO suprimim la N ini-
cial, que és l'article que avui encara usem per a precedir els noms
de persones, ens resta ARGO que és simplement format per AR i GO.
La primera part AR vol dir pedra. Tot i que la forma pura és en
èuscar ARRI O KARRI ell els compostos perd sovint la i final i així
tenim ARBEL (pissarra), ARBETE (llinda), ARDU! (pedregar), ARKAITZ

(penya). La segona part GO no és més que l'arrel que figura en els
mots èuscars Got (dalt) i GORA (amunt). El significat de NARGO és,
doncs, «dalt la pedra ». Segons el Diccionari Nomenclátor publi-
cat pel CENTRE, Coll de Nargó és: «Població situada dalt d'un

penyal...».

(13) Horgo/elle, Ergolel, Argorell. —En tractar de Coll de
Nargó ja hem pres com a bo el segon norn que és el del Capbreu
de censos. Ara ens velem en el mateix cas, i això succeeix sovint,
per no dir sempre. Es comprèn que així sigui, perquè els nones de
l'Acta original són llatinitzats, i això és una causa de deformació,
í l'altra ho és el grau de cultura del llatinitzador sobre el qual fem,
anlb perdó d'ell, totes les reserves. Ergolel és trobat gairebé in-
tacte en el diccionari èuscar. ERGOi vol dir «poble alt », í realment
ho és Argorell. La terminació EL o ELL suposem que és un diminutiu.

(140) Aresthote, Arestot, Aristot.— Tornem a trobar AR (pedra)
unit a ESToT. ESTO vol dir «petita (auca» i és el díminutit de Est (-TO

és sufix diminutiu). En el diccionari figura ARREST (de AR i EST) amb
el significat de «muralla». ARESTO ha de tenir el mateix significat en

sentit diminutiu. Prendrem com a bo «tancat de pedres ». De l'altra
forma ARRESI tenim l'exemple Arres a la comarca d'Aran.

(1) El lector el pot trobar al Vol. 1II de la Història Nacional de Catalunya de Rovira
i Virgili, pàgs. 101 i se(ñents.
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(282) Stirri, ..., Esterri d'Aneu. —Ací sols coneixem el nom de
l'Acta original. Per a nosaltres Esterri és un nom ben conservat
i operarem damunt d'ell considerant -lo resultat de la unió de ESTO

(tancat) í ERRI (poble). És, per tant, «poble emmurallat ».

(173) Stauar (1), Estauar, Estavar.— Encara estem enfront
d'un tancat. Però ací el material que serví per a fer-lo ja no era la
pedra com a Aristot. El tancat era fet de «branques» com ho prova
l'arrel ABAR (branca).

(186) Esto/le, Estol, Astoll.—Un altre tancat. La terminació és
probable que sigui or.. (tauló), però també podria ésser el sufix -OL

(aglomeració). Ens decantem a creure que Astoll fos simplement
una «estacada» perquè tenia, i té, molt a la vora els boscos í perquè
no és gaire probable que existís una «aglomeració de tancats» i no
un gran tancat.

(179) Olcegia, Olceia, Osseja.—La nostra suposició que Astoll
fou prímítívament un tancat de taulons ve confirmada ara per l'e-
xistència, a la mateixa contrada, d'un «mercat de taulons ». Olceia
és oL (tauló), ZEL (mercat) i A (article el). Pau Vila, en fer la mono-
grafia d'Osseja en la seva obra La Cerdanya, diu: «Té un bosc
magnífic que dóna uns 15.000 fr. cada any a la vila ». Es veu que el
comerç de fusta es manté a Osseja a través dels segles.

(176) Ezerre, Ezerr, Err. —Ací troben una terminació ERRE

que hem de creure, per la situació del poble, que és el mot èuscar
ERRE (barranc). Si fos ERRI seria poble, però, sembla poc probable
que es fes en un fondal un poble primitiu. Les raons militars impo-
saven, en general, que els pobles estiguessin en un lloc alt. La pri-
mera part del nom EzE vol dir «verd ». El significat de Ezerre és
«barranc verd» cons ho és encara avui, contrastant amb les serres
que l'envolten de color argilós de les pissarres silurianes.

(149) Taltennar, Taltenar, Talltendre.—Meyer-Lübke es deixa
influir massa pel nom modern, i tradueix el nom per Thallus tener.
Nosaltres preferim anar per un altre camí mineral, en lloc del ve-

getal de Meyer-Lübke. Taltenar té una terminació AR que ja hem
vist que és pedra. La resta del nom, amb sols afegir-hi una ini-

(1) La u dels nones antics ha de considerar-se equivalent, en molts casos, ala v o b actuals
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cíal A éS ATALTEN, gerundi èuscar del verb ATALDU (dividir). ATAL-

TEN-AR vol dir, dones, «pedra que es divideix» o «pedra que divi-
deix». S'ha de descartar el segon significat, sinònim de pedra fita
simplement, perquè el primer concorda exactament amb la realitat.
«Tot és cobert de lloses que treuen d'una ilosera pròxima» diu
Pau Vila en la citada obra La Cerdanya. La pedra que es par-
teix o ]Josa ha donat nom al poble en la llengua primitiva i a un
riu - el de la Llosa - de la mateixa contrada en la llengua cata-
lana actual.

(7) Archauelle, Archauell, Arcabell.—Ara trobem AR (pedra)
unit a un sufix -KA que caldrà posar en clar. E1 diccionari èuscar
ens dóna el camí amb el I iot ARKAITZ (de ARRI -AITZ) que significa
roca, penya. És curiosa la manera de reforçar el sentit fent ús d'un
pleonasme. Els infants també ho fan quan diuen «bobò» i es veu
que els pobles primitius tenen molt d'infantil. Aleshores resulta
que ARKA pot considerar-se cons un derivat de ARKAITZ que trobem
emprat per a designar alguns dolmens o pedrarques. La termina-
ció be11 o uell, que és el mateix. ha de considerar-se que prové de
BELTZ (negre). El significat de «pedra negra», que en resulta, és
plenament confirmat per la geografia í per la geología. En efecte;
tocant al poble d'Arcabell trobem el Runer o Riu Negre i no lluny
del poble existeix el Port Negre. La naturalesa del terreny ens
dóna nous arguments, perquè Arcabell es troba cavalcant damunt el
límit del silurià amb el devonià, o sigui, que les pedres han d'ésser,
en aquell indret, pedres calcàries negres i pissarres carbonoses. El
nom de pedra negra no resta limitat a Arcabell. A la mateixa co-
marca troben Arabell í Bellestar (de aELiz-ESTO-AR = tancat de
pedra negra). I aquest nom Bellestar el retrobem damunt un clap
isolat de pissarres silurianes a la banda francesa del Pireneu,
prop de Foix.

(121) Archas, Arches, Valldarques.— Després del que hem dit
abans, és ben clara la significació de «penyes» que cal atribuir al
nom d'aquest poble. Situat a les serres que parteix el Segre amb
les gorges de Tresponts, és evident que Valldarques es troba en
terreny rocós.

(138) Arcegal, Arcegal, Arséguell.— Reapareix la forma AR de
ARRI (pedra) amb el sufix d'abundància -TZA. El mot compost, que es
forma, també figura al diccionari amb el significat de «penya] ». La
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segona part EGAL és en èuscar equivalent a falda. Arcegal vol dir,
per tant, «a la falda del penyal», colla realment es troba, essent 1'en-
cinglerada Serra del Cadí el penyal del qual es tracta. Enfront
d'Arséguell, a les muntanyes d'Andorra, un alt turó s'anoulena
«Roc de la Sarsa». És evidentment un altre exemple de ARTZA (pe-
nyal) que confirma les nostres afirmacions.

(168) Egadde, Egad, Égat. —Als vessants del Roc de la Calm
(massís del Carlit) dominant la depressió cerdana», diu Pau Vila
que es troba aquest poble. La paraula éuscara EGATZ (vessant de
muntanya) ens explica el nom del poble d'Égat. A Catalunya tenim
altres derivats de EGATZ cons Llobregat, Saltegat i Collegats. Però
ara no ens volen apartar dels nones de l'Acta d'Urgell.

(57) Eguils, ..., Guils del Cantó. -- (161) Eguils, Egils, Guils
de Cerdanya. -- Existeix en èuscar el mot EGI (vessant de munta-
nya) la semblança del qual amb EGATZ í EGAL fa creure que prove-
nen d'una mateixa arrel. Però en el cas de EGI (que hom ha de lle-
gir eguí com els bascos) s'esdevé que té un altre significat que és
sol. Sembla, doncs, clar que els vessants que es designen amb EGI

han de trobar-se a la part solana de les muntanyes. Si ens Fixem
en Guils del Cantó veurem que no sols s'acompleix aquella con-
dició de situació, sinó que no lluny del poble existeix un poblat
anomenat Solans, traducció del noin prinlititl que conviu ainb ell.
La situació de Guils de Cerdanya també lliga absolutament amb el
significat que li donem.

(162) Exenegia, Exenega, Saneja.—Veí del poble de Guils de
Cerdanya, i collocat d'una manera senlblaut, Saneja té també en
el seu nom primitiu l'arrel EGI (solana). La resta del nom és
ETXE (casa) amb un sufix -EN que en èuscar és possessiu. En con-
junt Exenegia O ETXE-EN-EGI-A equival a «la casa de la solana». La
A final és l'article èuscar. ETXE (casa) dóna una explicació bastant
acceptable de la inscripció de certes monedes pre-ronianes, el nom
de les quals és transcrit per IEXE i per EXC. Coro honi pot veure,
nosaltres prenem per bona la transcripció que tradueix per una x
catalana o una SCH alemanya la lletra ibérica que té forma de M.

Els llatins la convertien en una s o ss, potser perquè no la sabien
pronunciar d'altra manera. Igualment fan ara els castellans en lle-
gir els nostres noms que tenen una x, fent Sirau de Xirau, Peisera
de Peixera, i Abais d'Abaix.
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(125) Rialbo, Rialb, Rialp.—En aquest nom trobem el mot ARRI

(pedra) amb pèrdua de la A inicial. La segona part és ALBO que fi-
gura en el diccionari èuscar amb el significat de costat. Ara bé, no
és cosa corrent de trobar en coses topogràfiques un «costat» que
no sigui també una «costa». Per això atribuïm a Rialp, que degué
ésser primitivament ARRI-ALBO, el significat de «costa pedregosa»
o «costat pedregós ». E1 Rialp de les coves més amunt de Ribes de
Freser confirma rodonament el segon significat de «costat pedre-
gós» o «penyal al costat ».

(187) Albi, Alb, Alp.— Situat en un costat de la Cerdanya í en
una costa, aquest poble den el seu nom a ALBO (costat) que, pel que
abans hem dit, pot voler dir també «costa».

(202) Chelos Albos, Chers Albs, Queralps.— Sovint hem sentit
dir que el nom d'aquest poble era en la seva segona part d'origen
llatí i que significava «Pedres blanques ». Que diguem que Pedralbes
vol dir «pedres blanques» és natural, perquè el terreny en aquest
lloc está constítuït per granits, aplites í pegmatites, que són roques
en les quals predomina molt la color blanca. Però a Queralps les
úniques pedres blanques que hom troba són a baix al riu Freser,
100 metres sota el poble, i són pedres arrossegades pel riu i no
naturals d'aquell ]loc. És més; en els exemples anteriors Rialp i
Alp tampoc és la color la que ha determinat el significat. Rialp es
troba en terreny de formació oligocena i la color de les pedres ha
d'ésser grisa o rogenca. Alp está en el silurià, on dominen pedres
de colors fosques. Per això cal acceptar que el nom de Queralps
prové de KAR-ALBO i vol dir «costa pedregosa» que és el que més
concorda amb la situació í naturalesa del terreny sobre el qual
s'asseu el poble.

(157) Garexar, Garexer, Greixa. —El diccionari èuscar conté
el mot ARRETXE (casa de pedra) compost de ARRI (pedra) í ETxE

(casa) que sembla ésser l'origen del nom que ens ocupa. Sols que
en el nostre cas l'arrel ARRI és substituïda per la seva sinònima
1ARRI de H aspirada, corrent encara en la part oriental de Bascò-
nia. Greixa era, doncs, primitivament una «casa de pedra ». Avui en
té dotze, segons Pau Vila,

(185) Kexanos, Chexans, Caixans. —També aquest és un nom
que es troba al diccionari sense altra alteració que la K inicial que,
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Com en el cas de ARRI 1 KARRI, no modifica el significat. ETXANO (1)
és el dírnínutíu de ETXE (casa) i vol dir, per tant, «caseta». El ma-
teix nom, el trobem a la Garrotxa per a designar Talaixà que en
els documents és anomenat Talexano. Els Caixàs del Rosselló í de
l'Empordà són també exemples d'aplicació d'ETXANO.

(180) Hyxi, Ix, Ix.—Aquest nom pot considerar-se sinònim de
l'èuscar ITxI (tancat). La ¡final que figura en el nom de l'Acta ori

-ginal ens inclina a creure-ho.

(133) Bexabe, Bexab, Beíxac.—Tatnbé és aquest un cas de
transcripció pura i simple d'un mot que es troba al diccíonarí. Sols
que el mot èuscar és ETXABE (cobert) í el nom de lloc que ens ocupa
porta una inicial B. Aquest prefix pot ésser BE (sota) o ABE (biga).
Tant el significat «sota cobert» cons el de «cobert de bigues» SÓII

acceptables.

(145) Auoldo, Auo11e, Ardobol. —Pau Vila, en parlar d'aquest
poble de Cerdanya (2), fa constar un altre nom antic usat el se-
gle Ix, que és Ardocale. Aquest Ardocale té un gran parentiu amb
el mot basc ARDOKI (pleta) derivat de ARDI (ovella) 1 OKI (lloc). D'al-
t ra banda el nom Auoldo o Aboldo de l'Acta original té certa sem-
blança amb el mot èuscar ABELDI (bestiar). La concordança de

significats, i el lloc alt on el poble està, donen versemblança que
l'origen del poblat sigui una «pleta».

(23) Bescharan, Bescharan, Bascaran. —Ací apareixen dues
arrels noves. La primera ve de l'èuscar BAZKA (pasturatge) i la se-

gona de l'èuscar ARAN (vall). El significat, que lliga 'totalment amb
la realitat, és «vall de pasturatge ». ARAN (vall) ens demostra com
és pleonàstica la denominació de «Vall d'Aran ». Caldria anomenar
simplement «Aran» aquella comarca.

(265) Tauascanni, ..., Tabescan.—En aquest cas heln de pres
-cindir del sufix TA que no té explicació clara i limitar-nos a accep-

tar que en la resta del noin figura l'arrel BAZKA (pasturatge).

(143) Aransar, Aransar, Aransa. — Aquest nom resulta de

(1) NO és sufix diminutiu.
(2) La Cerdanya, Enciclopèdia »Catalunya..
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l'aplicació a ARAN (Vall) del sufix abundancia] -TZAR sinònim de -TZA
que ja hela citat altres vegades. El seu significat és doncs «vall gran».

(159) Geri, Ger, Ger. —Possiblement és degut a la unió d'uR
(aigua) i HARRI (pedra) el mot UGARRE, que en èuscar vol dir «aigua
torrencial», i que trobem aplicat a donar neros a diversos rius com
Garona, Rigart i altres. I també potser que del mateix origen vin-
guí el mot èuscar UGER (aigua tèrbola), que també trobem a Cata-
lunya designant rius i torrents com el Ges, el Ger i les Nogueres,
les quals, mercès a l'addició de l'article N, han conservat la u, mal
que sigui transformada en o en la llengua escrita. El poble de Ger,
que ens ocupa, està partit per un torrent i, aleshores, és molt in-
dicat el nom de «torrent» que li donem. Hem vist corn la llengua
primitiva designa els rius i torrents per un compost format pels
mots «aigua» i «pedra ». Hom no pot pas negar que, per a qui
no disposa de paraula pròpia, és una bona troballa el compost
de qué parlem, perquè un torrent de muntanya és ben bé una bar-
reja d'aigua i pedres.

(239) Gerundella, ..., Gironella.—És ben clar que Gerundella
i Gironella són els respectius diminutius de Gerunda i de Girona.
Què vol dir Gerunda? Si obrim llibres trobarem moltes versions.
«Indígena», «Plaça », «Prop de la confluència ». «Fortalesa de l'He-
roi» i «Prop de l'Onyar» són etimologies proposades per diversos
autors. La darrera de totes, proposada per Sanpere i Miquel, surt
de GERO-UNDAR; però, segons el diccionari que posseïm, que és el
de López Mendizàbal, GERO no vol pas dir «prop» sinó «després ».
I corn que els compostos èuscars, quan no es fan per mitjà de
sufixos, s'han de traduir al revés, o almenys és acceptable de fer

-ho així, resulta que GERO-LINDAR pOt voler dir «Onyar després» o
«Després l'Onyar», i encara hauríeu de convenir que UNDAR vol dir
K Onyar» i no «sorra» o «platja» com trobem al diccionari. Per a
nosaltres és més simplificat fer provenir Gerunda de UGER -LINDO

format del mot UGER (torrent) que ja coneixem i uNDO (tocant a).
Aleshores voldria dir «tocant al torrent» í aquest torrent fóra
l'Onyar, que, comparat amb el Ter, no li toca altra categoria. En
el cas de Gironella és acceptat el mateix origen del nom perquè
el poble es troba a la riba dreta del Llobregat que en aquesta oca-
sió fa de torrent.

(77) Siskero, Sescher, Sisquer. —Com anteriorment, trobem
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un compost d'aigua i pedra, sols que s'empra iz i no UR per a dir
«aigua ». El mot èuscar iz no va mai tot sol com li esdevé a uR. És
sols en els compostos que el trobem, i aquests són força nombro-
sos a Catalunya i fora de la nostra terra. Limitant -nos ara a Srs-
kero, l'hem de suposar constituït per l'article SA, el Ii.ot Iz i el mot
KAR. Ha de voler dir «torrent» i realment es troba entre les rieres
d'Aíguadora i Aiguadevalls. Els rius Flamisell i Isabena cap al Pi-
rineu central són també exemples de iz. El primer porta davant un
Flam que deu ésser el Flumen llatí.

(280) Isil, ..., Isil. —Iz (aigua) i ir. (morta) sembla que vulgui
dir que a Isil, collocat a banda í banda del riu, hi havia una res-
closa o que el riu té en aquell lloc poc corrent. Al diccionari tro

-bem un sinònim URIL (aigua tranquilla) que justifica la nostra afir-
mació. La comprovació, al lloc, no ha pogut ésser feta.

(163) Isauals, Isauals, Eiravalls.— Tornem a trobar iz (aigua)
que ací s'ajunta a un aval, que deu ésser sinònim de l'èuscar APAL
(baix). El significat és, aleshores, «baix a l'aigua» i el poble es
troba realment tocant al riu Carol, a la Cerdanya.

(165) Hur, ¿ir, Ltr.—No cal dir més d'aquest poble, sinó que
es troba tocant al riu. No podia ésser d'altra manera, anomenant

-se aigua. Ara que la cosa curiosa és que el riu del qual es tracta
s'anomena Raür, que deu ésser una contracció de Riu Lli'. No
és sols a la Cerdanya que trobem exemples d'uR (aigua). A la
riba dl Fluvià, a l'Empordà, hi ha un Vilaür que hem de consi-
derar germà d'Ur. També Campdurà a la riba del Ter, Viure
(ant. Biur) entre la Muga i el Ricardell, i Begur (de BELI =ull), que

realment «mira l'aigua », són exemples d'uR. En canvi LIr'tx o Urg
a la Cerdanya, el nom niés antic del qual és Urgío (segle xui), no

deu el nona a l'arrel uR.

(114) Horganíano, ..., Organyà.—Està situat al fons de la gran

gorja del Segre i el seu nom ho expressa així, perquè està format
per OR (peu) i GAIN (altura), o sigui, «al peu de la muntanya». Aquest
nom ens recorda una finca de Menorca situada a la falda de la
muntanya del Toro que s'anomena Es Peu del Toro. De l'arrel GAIN

(altura) són exemples també el «Pla i Font de la Canya », situats
a més de 2.000 metres entre Ribes i Campodron on puc respondre
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que no hi ha cap canya; i els pobles de Canyamars, situats tots dos
en llocs elevats.

(200) Neuano, Neua, Navà.—El significat èuscar de NABA és
pla. En el cas que ens ocupa es necessita ésser optimista per a dir
que Navà està en un pla. És clar que podríem dir que tot és rela-
tiu i sortir-ne tan ben parats com poguéssim. Però, sortosament
els dos pobles veïns que estan un en una vall í l'altre en un sot,
segons el Nomenclàtor s'anomenen Planoles i Planers. Es veu que
la preocupació constant de la gent d'aquell contorn és de situar el
poble en un pla, mal que sols sigui un pla nominal. De totes ma

-neres en diferents indrets de Catalunya tenim uns «Plans de Na-
vés», una «Serra de. Navà» completament plana de sobre, i un
«Navata» en plena plana empordanesa, els quals justifiquen el nos-
tre argument.

(192) Sanauaster, Senauastre, Sanabastre.— « Situat a la riba
esquerra del Segre, al fons de la plana de Cerdanya », com in-
dica el seu nom, que conté les arrels NABA (pla) i BAZTAR (vora).
Aquest BAZTAR que igualment pot voler dir ribera, que és sinònim
de vora, serveix per a anomenar dos rius: el Bastaníst i el Bas

-tareny.

(240) Illa Corre, Ipsa Quarro, La Quart.— Creiem que el nom
d'aquest poble és simplement una senzilla modificació de KAR (pe-
dra). I si llegim el Nomenclàtor veurem que diu: «L'església, que és
el centre del veïnat, és al cim d'un penyal tallat a pic ».

(269) Sancte Marie Cardosensis, Ribera de Cardós. —És en-

cara un exemple d'aplicació de KAR (pedra) completat amb el sufix
augmentatiu -Do. El mateix cas es repeteix a les muntanyes de

Cardó que limiten pel nord la vall baixa de l'Ebre.

Amb aquests exemples donem per enllestit aquest treball. L'es-
tudi que amb ell comencem a publicar és el resultat de set anys de

feina. Creiem que no ens hem deixat portar per la imaginació, per-

què no hem trobat noms estrafolaris, sinó que els significats que

proposem són completament senzills. Però si algú, amb el desig de

corregir-nos d'errades en qué hàgim pogut caure, ens rectifica al-
gun punt dels que el nostre treball conté, pot tenir la seguretat,
per endavant, que li ho agrairem de tot cor.
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De l'estudi que acabem de fer, í de la resta de les nostres
recerques, sembla deduir -se que el grau de descabdellament de
l'idioma pirinenc en el moment de la romanització del llenguatge
era força avançat. Hein trobat diferents noms sinònims i hem vist
noms compostos que l'èuscar conserva encara de la mateixa forma.
Segurament que no fóra així si el dominí de la llengua pirinenca
no s'hagués estès fins al temps d'una civilització ja avançada. Pre-
cisament sobre aquest punt és bo de citar el cas de Sauleda, po-
blet de la Selva, prop de Santa Coloma de Farners. Botet i Sisó
ens diu que els noms d'aquest poble trobats als documents són
Elzeda (any 898), 011eda (1165) i Sa 011eda niés tard. Si agafem el
diccionari èuscar veurem que ELTZE vol dir «olla», o sigui, que en-
tre el 898 i els 1165 els habitants d'aquella comarca van traduir un
nom de l'èuscar al català actual. Igualment s'esdevé en el cas de la
Selva de Mar, que primerament s'anomenà Matha i Mata i més
tard fou substituït el noin per Silva. I això fou entre els anys 1068
i 1316.

El nostre estudi també prova allò que ja salta a la vista que ha
d'ésser així, i és que els noms de llocs no són escollits arbitrària

-ment pels fundadors, sinó que tenen una significació que lliga amb
la situació, utilització, naturalesa del lloc, etc. El nom es posava
per abreujar les converses i, si el nom fos arbitrari, s'aconse-
guiria l'efecte contrari.

Una gran part dels noms signifiquen simplement torrent, riu,
coll, costa, etc. Aquesta manera primitiva de designar les coses es
conserva encara avui. En un poble qualsevol no us diran que van
«al Llobregat», sinó que van «al riu». I a Barcelona mateix tenim
una barriada que s'anomena el Coll. I com que en aquells temps
les facilitats de comunicació eren tan petites que gairebé no exis-
tien, les tribus tenien poc radi d'acció i, dintre d'ell, és natural que
no hi hagués coses doblades que exigissin nones diferents per a
distingir -les.

Aquestes són, podríeni dir, les conclusions provisionals del

nostre estudi. Les definitives no les podem fer sense donar a co-
nèixer abans, de mica en mica, tot el treball emmagatzemat. Ara,

donar una nota massa optimista dels resultats aconseguits, fóra
pretendre que el lector ens signés una lletra en blanc.

S. RUBIÓ i TuDURf

Enginyer
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CÒNICA
CENTRE

IV CONGRAS INTERNACIOUAL O'ALPINIS-
Ms.— Especialment pregat d'assistir
a les tasques d'aquest Congrés, que
tindrà lloca Cortina d'Ampezzo (Do-
lomites, Itàlia) els dies io al 14 de
setembre, el CENTRE ha acordat en-
viar-hi com a delegat el senyor Jo-
sep M. Guilera.

El CENTRE és l'única entitat ex-
cursionista peninsular que desplaça
amb caràcter oficial un dels seus
membres per assistir a l'esmentat
Congrés, el qual, per aquest motiu,
portarà també la representació de
la Societat Espanyola d'Alpinisme
«Peñalara», de Madrid i «Club De-
portivo» de Bilbao.

Al retorn del nostre company as-
sabentarem els socis les delibera-
cions d'aquest Congrés i els acords
que s'hi hagin adoptat.

OBITUARI.—El passat mes d'agost
morí víctima d'una llarga malaltia el
senyor Joan Rogent i Pedrosa, antic
soci del CENTRE, el qua] ha perdut
en ell un dels seus elements més
prestigiosos i entusiastes.

Rebi la seva família el nostre més
sentit condol.

VISITANTS GALLECS I BASCOS. —El di-
jous, dia io d'agost, tinguérem el
gust de rebre la visita de les perso-
nalitats que en representació d'Eus-
cadi i de Galícia es trobaven a Bar-
celona. Després de donar-los la
benvinguda el nostre President, vi-
sitaren les diferents seccions de la
casa, acompanyats pels directius i
socis presents. Hong planejà un in-
tercanvi de publicacions del CENTRE
amb el «Seminario de Estudios Ga-
legos» i amb la «Eusko-Ikaskuntza»
(Societat d'Estudis bascos), així com
algunes collaboracions per al BuT-
LLETf. En acabar la visita foren ob-
sequiats amb un refresc.

L'EDUCACIÓ I L'EXCURSIONIsM E.—SO-
vint havem de lamentar en les nos-
tres excursions, sobretot dels dies
de festa, la manera indecorosa com
es condueixen alguns individus que,
niés o menys disfressats d'excursio-
nistes, són pedres d'escàndol arreu on
llur presència es manifesta. Tant en
els vagons del ferrocarril, cons tran-
sitant per carretera, i, niés especial-
ment, en els pobles de muntanya,
fan desvergonyida ostentació d'una
manca absoluta d'educació. Seria
hora que els empleats dels trens
fessin complir el que està ordenat
contra els qui desconeixen la con-
sideració i respecte que es den als
companys de viatge; i les autoritats
locals, així com prohibeixen la meu -
dicidad, també haurien de prohibir
els actes de salvatgisme que toleren
impassiblement.

Secció d'Esports de Muntanya

ACAMPADA A LLOSÀs. —Pels socis
Carme Armangué, Mercè, Maria i
Núria de Quadras, Pere i Raimond
Arderiu, Francesc Broggi, Vicenç
Labarta, Eugeni Mora, Josep M. Nu-
biola, Ignasi i Santiago de Quadras,
Joan Queralt i Joan Vidal.

8 de juliol. — Sortits de Barcelona
en autocar a quarts de sis del matí,
dinen a Graus i fan nit a Benasc.

9. —Sense gaire pressa, amb un
temps esplèndid, pugen primer a la
vall de l'> ssera, i després a la de
Vallibierna, fins a l'emplaçament del
campament.

io. —Tots els acampadors pugen
al Rossell perla via normal, excepte
en Nubiola i I. de Quadras, que ho
fan, amb dificultat, per la Bretxa
Russell. Del primer cim passen a
l'altre, i tornen per la cresta. Baixen
tots per la via normal.

i i.—Els uns volten pel coll de
Vallibierna i els altres pugen direc-
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tament a la cresta i es troben al
primer cim de Vallibierna. Passen
al segon cim i, després, a Tuca Ar-
nau i tuqueta Blanca, i baixen pel
coll de Castanessa.

12.—De bon matí surten tots els
acampadors, travessen la cresta de
Llosàs per una bretxa plena de neu
i remunten la gelera de Corones. El
vent és fort al coll de Corones, però
fa bon sol. Els altres pugen a Aneto;
perú en Nubiola i en Quadras van
al coll del Mig, punta Astorg, pic
del Mig i pic de Corones, i es tornen
a trobar tots al coll de Corones. Bai-
xada per Aranells.

13.— Repòs, banys, pesca.
14.— Alguns dels acampadors pu-

gen al Vallibierna pel coll del ma-
teix nom, i d'altres pugen al Marga-
lida i, d'aquest, van al pic de Tem

-pestats. A la tarda arriba en Pere
Gabarró. Ha fet vent tot el dia, i a
la nit plou bastant fort.

i.—Al matí ha parat de ploure.
Es desfà el campament, i a la tarda
tots plegats baixen a Benasc.

16.—En Gabarró es queda per
anar al Posets i tots els altres tor-
nem a Barcelona.

EXCURSIó EFECTUADA PELS SOCIS SE-
NTORS LLUfs LLIBRE I ANTONI FERRER.
Sortida de Barcelona el dissabte, 12
de juliol, a les 3 h. de la tarda Obli-
gats, per una panne intempestiva, a
fer nit a Graus, ho aprofitaren per
admirar el Santuari de Nostra Se-
nyora de la Penya.

Dia 13.—Arribada a Benasc, a les
lo h. del matí. Una hora més tard,
sortida cap a la Renclusa; dinar al
pla de l'Hospital.

Dia 14.— Ascensió al pic d'Aneto.
De retorn, pel coll Maleït i xeme-
neia, ascensió a la Maladeta.

Dia 15.—Retorn a Benasc. Sortida
de Benasc a les 5 h. de la tarda. So-
par a Lleida, i arribada a Barcelona
a les primeres hores de la matinada
del dimecres dia 16.

DEL 19 AL 26 DE JULIOL. —Campa-
ment volant, pels socis E. Ferrer
i F. Vaqués amb el següent itine-
rari: Molió, Espinalvell, coll Pregon,

la Preste, els Hostalets, mas Esca-
roses (nit); Calet, Pitot, pla Guillem,
torrent i cabana de Llipoderes, re-
fugi de Marialles (nit). ascensió al
Canigó pel torrent de Cadí, coll de
Marialles, Castell de Sant Martí,
Vernet (nit); Vilafranca de Conflent,
i, en tren, a blontlluís i les Bulloses
(nit); ascensió al Carlit i retorn a les
Bulloses (nit); vall i portella de la
Grava, estany de Lanós (nit), i per
la vall de Carol, a Puigcerdá.

II CONCURS LITERARI. — Havent estat
tan ben acollit l'anterior Concurs de
treballs literaris a base de relacions
d'excursions d'estiu i d'hivern, or-
ganitzat entre els socis cl'aquesta
Secció, la Junta Directiva ha acor-
dat la seva repetició i ampliar-ne
l'abast, puix es fa extensiu a tots
els socis. lii queden, per tant, in-
closos aquells escriptors que ja ha-
guessin vist publicats articles en el
BUTLLETÍ social.

Amb tot, en els dos grups (estiu
1 hivern) en qué també es divideix
el Concurs hi haurà premis especials
destinats als concursants neòfits i.
caldrà que aquests ho facin constar
en l'encapçalament de llurs escrits.

Per la resta les bases segueixen
essent les mateixes de l'any anterior
(vegeu el BUTLLETÍ de juliol, 446, pà-
gina 125 del Suplement). A conti

-nuació extractem les bases més im-
portants:

El Concurs queda dividit en dos
grups: Grup A excursions d'estiu,
i Grup B excursions amb esquís o
en época de neus.

EIs treballs es presentaran escrits
a màquina o amb lletra ben clara,
a una sola cara. Han de tenir més
de zo quartilles, i es recomana que
no passin de cinquanta.

Els treballs aniran sense lema i
degudament signats per Ilurs autors.

Cada soci pot presentar un treball
a cada grup.

El termini d'admissió de treballs
finirà el 31 d'octubre proper.

Els treballs premiats s'aniran pu-
blicant en aquest BUTLLETÍ, i com a
premis s'adjudicaran llibres d'ex-
cursionisme i mapes.
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Formaran el Jurat cinc persones
socis del CENTRE, amb una compo-
sició semblant a la del jurat del Pri-
mer Concurs.

La Junta de la Secció espera deis
seus socis d'ambdós sexes que vol-

dran contribuir amb tot entusiasme
i bona voluntat a aquesta iniciativa
tan oportuna per a despertar o do-
nar a conèixer les vocacions i apti-
tuds literàries, innates i latents en
molts deis seus companys.

BIBLIOGRAFIA
ELS HEBREUS DE LA BIBLIA, SUN ORI-

GINARIS D'IBi1RIA? —ÉS notable l'estudi
que publica la Revista de Occidente
(p. 182, any 12, n.° CXIX, maig del
1933, Madrid), sota el títol La Cuna
ibérica de los hebreos. El seu autor
Medina Azara.

S'ha dit per autors de positiva sol-
vència científica, que els descen-
dents més directes deis íbers són
els naturals de Catalunya (i). La no-
víssima opinió suara apareguda en
la important publicació madrilenya,
té per a nosaltres un interès indub-
table. Pertant, creiem que el treball
de referència mereix ésser conegut
sense, però, prejutjar -lo.

L'autor recorda la llegenda, sos-
tinguda pels descendents deis jueus
ibèrics, o sigui, els safardites d'Ho-
landa, que afirmen que el bressol
deis hebreus no era al desert aràbic,
sinó a les estepes andaluses d'Es-
panya, la qual cosa si bé contradiu
el text mosaic del Pentateuc, sem-
bla que confirmen la certesa de la
tradició, els novíssims descobri-
ments filològics i arqueològics.

Les cartes fa anys descobertes a
Tell-Amarna, pertanyents al cèlebre
faraó Amenofis IV, que prengué el
nom d'Ecnaton quan intentà refor-
mar 1'antiquíssima religió egípcia
vers el monoteisme (1375-1358 abans
de Jesucrist), fan esment deis he-
breus, per primera vegada, referint

-se a certes tribus nómades, denomi-
nades <habiru», pels egipcis, que
invadiren la Palestina i la Síria.
Aquests hebreus es barrejaren anib
els pobladors primitius del Canaam.

(.) Manuel Rodríguez de Berlanga. En la
introducció de Los bronces dr Bonanza, lastuta
y Atjustret. X888.

Els conflictes que aquest fet originà,
es revelen pels textos descoberts a
la capital de l'imperi deis heteus,
Hatti (avui Bogllaskioi), pertanyents
al segle xni a. de J. C. De la mateixa
època és la coneguda làpida dita
«estela d'Israel», en la qual s'esmen-
ten les victòries del faraó Mernefta
(1229-1215 a. de J. C.). Resulta que
els hebreus i els israelites són dues
branques del tronc arameu, pobla

-dor d'Ur, l'antiquíssima ciutat d'A-
braam suara descoberta per Mr.
Wooley. Després de lluites sagnants
entre les tribus israelites, els he-
breus i els cananeus, s'ajunten
aquestes gents per fruir, unificats,
de la possessió pacífica de la Terra
de Promissió. En penetrar els israe-
lites a Palestina trobaren els descen-
dents d'Aser, Rabeo i Gad, tribus
udestillades> de les primitives he-
brees. Encara que el país estava
subjecte als faraons, el seu domini
era nominal més que efectiu; és per
això que el faraó no pogué impedir
la .invasió dels hebreus, ni la «fu-
gidau de llurs nétsisraelites. Aquests
però, enyoraren les molles de carn
egípcies * en trobar-se errants pel
desert, flastomant contra Moisés. La
dita enyorança sembla revelar que
no devien viure tan malament sota
el domini dels faraons, malgrat ha-
ver-se valgut Setí 1 (1305-1229) i
Ramsés II (1295-1229) deis israelites,
els quals foren els arquitectes, els
mestres d'obres, els manobres i els
artesans i, amb llurs treballs, paga-
ren a bastament l'hospitalitat farao-
nica, puix que foren els construc-
tors deis grandiosos monuments
que caracteritzen el regnat d'aquells
faraons.
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Prescindint de detalls, que no te-
neu res a veure amb el nostre pro-
pòsit, l'autor de l'estudi que ens
ocupa retreu l'opinió d'O. V. de
Milosz sobre el nom hebreu, que en
el seu idioma propi és: ibri. El dit
autor assenyala .la singular conso-
nància filològica entre ib,-i i ibero, el
qual ve d'iber», i afegeix: <no són
els fenicis cananeus prehistòrics els
qui portaren als asiàtics (sigui per
esperit d'aventura o bé per causa
d'un cataclisme) la vella ci.vilització».
A més, diu que el nom =Ibèria>, en
la primitiva literatura grega, designa
el territori del S.O. d'Andalusia, la
terra que limiten el Guadiana i el
riu Tinto; i sembla que aquest riu,
amb les seves mines de coure, fou
el primer anomenat iber per un
poble que rebé el mateix nom, i
aquest deriva de l'arrel ibèrica ib,
que vol dir <corrent d'aigua =; que
els pobladors primitius d'Ibèria fo-
ren idèntics amb els ibrinz (hebreus),
i que l'idioma neolític d'aquests, és
a dir, dels ibers, és el fonament de
la llengua hebrea. Aquest llenguat-
ge, afirma el dit autor, que està re-
presentat per l'èuscar, i per a de-
mostrar-ho dóna una llista de parau-
les èuscares i hebrees que consonen
etimológicarnent.

Es un fet que els primers hebreus
d'Orient apareixen en territori ara-
nieu. Es diu que devien embarcar
en algun punt prop de Cádiz i pren-
dre la ruta de Sicília, Creta i Xi-
pre. La difusió del culte del brau
(toro) en aquestes illes, pot indicar
la certesa d'aquesta expedició dels
ibers andalusos cap a les illes de
la Mediterrània. Els descobriments
fets a Creta sobre el culte d'aquest
animal, que els hebreus veneraven
al peu del Sinaí, sembla que han de
tenir un significat decisiu.

Ultra això, l'autor compara els
noms de certes capitals de Palestina,
que no són semítics, sinó ibèrics. Els

-menta Askalon, suposant que aquest
nom és reproducció de l'Escalona
ibèric; Sorea, a Canaam, que es cor

-respon amb Sòria; Tekoa, que re-
corda a Teba, entre Bobadilla i Ron-
da; Àvila, que compara amb Abila,

siriana; Sidon, capital cananea, res-
pon a Medina Sidúnia; la discutida
ubicació de la Tarsis andalusa, que
recgrda la Tarsos, a l'Àsia Menor,
pàtria de Sant Pau, i, sobretot, Cá-
diz, de la qual ciutat diu l'autor .que
tiene su eco limpio en la marca de
aquel oasis ubérrimo _v excelso en
que Moisés pregona el nuevo mono-
teismo: Kades ' , que en hebreu sig-
nifica «sagrats. Aquesta coincidèn-
cia de nom li fa creure que, abans
de l'arribada dels fenicis a Ibèria,
existia al lloc de Gades un sagrari
deis ibrinz.

Molt suggestiva és l'opinió de l'au
-tor en afirmar que la cultura pelás-

gica, capa primària i fonamental de
l'hellenisme, fou portada des d'ibè-
ria a l'Orient. Diu que els vasos de
plata trobats a Troia tenen forma
espanyola i que les tombes de cd-
pula de Mycenes del segle xiv a. de
Tesucrist, tenen llurs models exac-
tes a Ibèria, vers l'any 2000.

Per la nostra part hem de recor-
dar les muralles ibèriques de Tarra-
gona, construïdes amb material me-
galític, igual que el de Ies ciutade-
lles de Tirinte i Micenes; i, encara,
la cèlebre Cueva de _l Tenga a (Anda-
lusia), d'idèntic megalitisme, per no
citar altres monuments de la nostra
península.

Ja s'ha dit que Ramsés II es val-
gué dels israelites ser a les grans
construccions que féu aixecar, per-
què així aquestes conservarien les
tradicions arquitectòniques i , artís-
tiques de llurs avantpassats. Es evi-
dent que els ibers foren experts
metallúrgics; que conegueren l'es-
tany de les Cassitèrides, i amb el
coure del país obtingueren el bron-
ze . D'altra banda, l'abundància de
l'argent ibèric, és cosa ben cone-
guda, ja en els temps prehistòrics.
Això fa sospitar a l'autor, que 1'emi-
gració dels hebreus a Palestina fou
motivada per fins mercantils.

Un altre testimoni de les relacions
entre els ibers i els hebreus, es troba
comparant les cases de l'època d'A-
braam, trobades per \Voolley a Ur
dels Caldeus, amb l'actual casa an-
dalusa: pati obert i quadrat, co-
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lumnes, balustres, corredors, terrat
pla, etc.

L'autor es fixa d'una manera es-
pecial en les conexions climatoli,gi-
ques, geogràfiques i topogràfiques
entre lbèria i Palestina; nacions ve-
ïnes que la Mediterrània no separa
pròpiament, i que no delimiten, com
dos murs parallels, les costes espa-
nyola i siriano-palestinenca. En els
temps bíblics, com avui, ambdues
regions devien ésser anàlogament
fèrtils i amb abundants mitjans de
vida en certs indrets, i pobres o de-
serts en altres.

Concretant la idea dominant l'in-
teressant estudi que havem intentat
donar a conèixer, sembla que serà
possible d'aclarir l'origen de les
dues branques del judaisme dels sa

-fardites i deis askenasites, i resul-
taran descendents d'aquest darrer
grup els jueus dels emigrats d'Ibèria,
bressol primer del tronc hebreu, a
Palestina. Els avantpassats deis sa

-fardites romangueren a Espanya,

des d'un principi neolític, fins a l'E-
dat Mitjana, sense haver passat per
Palestina. Els safardites serien,
doncs, descendents directes deis
pobladors primitius d'lbèria, i els
askenasites, els veritables semites
entre els jueus. Físicament, entre
un espanyol safardita i un espa-
nyol cristià creu l'autor que és gai

-rebé impossible de trobar-hi dife-
rència.

Sigui la que sigui l'opinió que
s'accepti en aquesta qüestió difici-
líssima de l'origen de les races, cre-
iem que és un argument més per a
comprendre l'escassa consistència
de la pretesa raça llatina, que <ofi-
cialmente s'ha assignat als naturals
de la nostra península.

Com diu Gustau Le Bon: eno es
poden trobar entre els pobles civi-
litzats veritables races' (i).

P. C. i G.

(c) Lleis psicològiques de l'evolució dels
pobles.

NOTICIARI
PINTURA CATALANA. — El nostre

gran artista senyor Josep Maria
Sert ha decorat l'antiga església de
Sant Telm de la ciutat de San Se-
bastián. Habilitat l'històric monu-
ment per a Museu-Biblioteca, es
confià a 1'illustre decorador de la
Seu de Vic la decoració deis murs
de la grandiosa nau. Els 16 plafons
que formen els murs de l'església
estan plens de composicions pictò-
riques de la més vigorosa fantasia,
que tradueixen exactament el geni
de la raça basca. És una obra de
gran volada i de considerable im-
portància, ben característica de Jo-
sep Maria Sert.

CALENDARI ExcuRSIONIST:1 DE CATA-

LUNYA. — La Secció d'Esports de
Muntanya, cons ja féu públic opor-
tunament, ha procedit a seleccionar
les 56 fotografies que han d'illustrar
les pàgines del calendari gràfic en
execució.

Igualment ha passar la comanda
d'execució d'aquest Calendari, el
qual serà imprès pel procediment
«offset», a dues tintes. Hom espera
que a darrers del mes proper que-
dará Llest.

Tots els socis del CENTRE podran
adquirir lo amb una reducció im-
portant sobre el preu de venda, es-
perant d'altra banda que voldran des
d'ara propagar aquesta edició en la
qual la Secció editora té posades
les més belles illusions.

Redacció: carrer del Paradís, 10, pral.-Barcelona.-Telèfon 19.385
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