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Pels Ports de Tortosa
(19, 20 i 21 de maig)

LS barcelonins que ens agrada la muntanya, patim tots en ge-
neral, del mateix defecte, si bé se'ns pot perdonar, i és el de

mirar constantment vers el nord, vers el nostre Pireneu i les seves
estribacions. En canvi, el nostre ponent i el nostre sud, no ens
atrauen, ens costa d'anar-hi; però encara que no continguin les be-
lleses encisadores del nord, és també interessant de recórrer-les
puix hi ha recons i contrades que valen la pena d'ésser visitats,
tant per llur bellesa, com pel fet d'ésser -nos desconeguts, que ja
és un motiu de curiositat el de conèixer nous territoris.

Els qui, a més a inés, som esquiadors, tenim un segon defecte:
la influència dominadora de la neu dainunt nostre. No cal negar
que la neu del nostre Pireneu ens atreu com un imant un ferro,

però aquest defecte és degut a un do del qual gaudim els barcelo-
nins, de poder - gràcies a la nostra situació geogràfica - esquiar
i ésser atrets per aquella blancor pirenenca. Ara que per culpa seva,
deixem d'efectuar sortides cap a ponent, ja que és a l'hivern o als
començaments de la primavera que cal visitar aquelles terres. El bo
del cas, és que ens coneixem el defecte que patim i sabem d'on ve
aquella força magnética que actua damunt nostre, però, ¿qui és el
que un cop ha tastat les delícies de l'esquí í amb tots els seus fac-
tors al seu favor se'n pot estar, així com així, de rendir culte
a aquest esport durant la temporada?
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D'altra banda, ens hem de fer càrrec que per a nosaltres, meri-
díonals de la vella Europa, no hi ha res tan bell com el Pireneu,
puix que en ell hi sabem trobar tot allò que puguin tenir les altres
muntanyes d'aquesta part del neón. ¿Quina culpa tenim nosaltres
si al nostre nord hí ha aquella serralada que conté un sens fi de
belleses tan atraients?

Amb tot, a la primera avinentesa que he tingut, he procurat
trencar la rutina de prendre el tren a l'estacíó del Nord, i he cercat
uns companys que em volguessin seguir í acompanyar per aquelles
terres tortosines que llínden amb les demarcacions tan artificials
de Castelló i de Terol dominades en absolut per la inconsciència,
fruit, si més no, d'aquella estructuració per • províncias» que ens
ha dividit i que ja fa un segle que patim.

Els Ports de Tortosa estan situats entre aquesta població i Vall
-derroures, s'estenen, en la seva llargada, des de Fredes a Prat de

Comte. Són una munió de moles, tosses í tossals de diferents as-
pectes, calcaris, amb un sens fi de baumes, coves i «cavalls» de mil
formes i mides que, junt amb la gran quantitat de bosc de pi que
encara conserven, fan agradable i interessant la visita. El seu pai-
satge varia segons les contrades; tenen, del Berguedà í del Mont-
serrat diverses visions, i quant a la fauna, el que els caracteritza,
són els «salvatges» que encara hi ha. Aquesta raça de cabra his-
pànica anomenada «salvatges» per la gent del país, si se'n fes una
reserva es podria tornar a reproduir í convertiria els Ports en un
veritable parc nacional; i com que avui, per minva de les exporta-
cions en general, no es tallen els boscos per a fer caixes d'emba-
latge, la banda meridional quedaria embellida de tal manera que
val la pena que la Generalitat prengui totes les mesures necessàries
per tal que conservi í propagui aquell bestiar. Si pel nord s'han fet
veritables estralls, almenys que això no passi al sud; encara s'hi és
a temps, i cal fer tots els possibles perquè conservi els seus boscos
i les «salvatges »; d'aquesta manera ens atraurà més que no fins
ara, i aquelles terres no restaran tan abandonades en tots sentits.

Els meus propòsits varen convèncer els companys Conrad Cer-
nic, Pere Gavarró, F. Broggi i Jaume Pujo] per a formar la colla
que hauria d'anar a «explorar» el nostre sud, i perquè no fos dit,
aquesta vegada, com les altres, poques, que hi hem anat, pressen-
tíem que hom ens rebria amb aigua. I això també influeix perquè
ens costi d'anar-hi. Els carrers de la Sénia encara regalimaven,
a la nostra arrríbada, del xàfec que havia calgut durant la tarda.
Els núvols amenaçadors, estaven damunt dels Ports com reposant
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de l'enrenou que havien promogut a la plana; i eren la riostra
preocupació, puix feia estona que els vèiem, i, francament, com
que ja ens coneixem, no ens feien gens de goig.

Pel mapa, havíem vist que per anar a Fredes, calien almenys
quatre hores de marxa costa amunt, de manera que ens tocava
arribar un xic cansats allí on comença l'excursió, la qual cosa ens
impedia de poder-la fer tal com teníem projectat. Sabíem que hi
havia una carretera en construcció des de la Sénia, però ignorà-
vem si la podríem utilitzar. En saber que hi pugen «taxis- aranyes»
que s'ho fan pagar, vàrein poder comprovar, un cop efectuat el
recorregut, (uns 25 quilòmetres), que no hi ha res a dir amb el
preu que ens féu pagar el «Victorino»; primerarnent, per estalviar

-nos una caminada sense solta i poder dormir una estona més, i,
segonament, pel mal estat d'alguns trossos de la futura carretera.

Tota la conca de] riu de la Sénia, baixa a proveir-se i comer-
cieja al poble de la Sénia, d'uns 3.400 habitants í l'últíni de la Ca-
talunya estricta. L'economia d'aquell país, radica en aquest poble
que, a més de controlar-la, no es pot dir ni per confusió, fronterer,
ja que en passar la ratlla política que ens separa, no es nota ni la
més mínima diferència; hom es fa el càrrec que transita pels vol-
tants de Tortosa. Quan estigui enllestída la carretera de la Sénia
a Fredes, encara es notará més la seva atracció damunt d'aquelles
terres del Mestrat, i es veurà una vegada més com és d'absurda
la divisió en «provincias».

Fredes és un poblet dintre de la província de Castelló; deu te-
nir uns 200 habitants, té una retirada a Campelles í está damunt
d'una plataforma ondulada a 1.235 m. d'altitud. Té un aspecte
muntanyenc, i encara que les muntanyes que el volten siguin man-
ses en el sentit que no ofereixen cap dificultat, les boires el domi-
nen bastant i pateix els rigors de] temps tant o més que qualsevol
poble del nostre Pireneu.

L'auto que ens hi dugué, era el «papu» de tots els matxos que
baixaven carregats cap a la Sénia; encara no hi estan habituats,
i en veure aquell artefacte de mil sorolls í espetecs, s'encabriten
de tal manera, que fan patir de valent llurs menadors, la majoria
dels quals van vestits amb el trajo del país: unes calces curtes fins
a genoll (saragüells), espardenyes de betes negres, mitges sense
peu, d'un color verdós, gec curt que permet veure la faixa negra,
i al cap, a tall de turbant, el clàssic mocador, també negre, entor-

tolligat amb gràcia.
El traçat de la carretera puja de valent per un terreny àríd en
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gran part. El fang dominava í féu fer un seguit de cabrioles al cotxe
que a voltes semblava que volgués imitar els matxos que anàvem
creuant. L'únic que sobresurt, és el convent enrunat de Benifassar,
on hi ha dues o tres cases, al seu redòs, que estan habitades. En
el seu temps i pel que es veu sembla que fou important.

Per anar al Tossal d'en Canader (1.393 in), que és el segon en
alçada dels Ports de Tortosa, i també el més meridional, no hi ha
pèrdua possible. Hi mena el magnífic camí de ferradura que comu-
nica els diferents masos escampats arreu d'aquella contrada. S'ha
de passar pels de Trencaladres, a un quart de Fredes; pel Navarro,
un quart més amunt, i pel Blanc, a tres quarts d'hora de l'últim,
a sota del dit Tossal í a trenta minuts de distància.

El Tossal d'en Canader está ja dintre de la província de Terol,
és vèrtex de triangulació i el seu aspecte desillusionà els qui, com
nosaltres, anàvem illusionats pel seu nom de «Tossal», puix crèiem
que sería un cine, sinó difícil, almenys el suficient costerut perquè
un cop assolit hí trobéssim l'estímul necessari que fa el cas. No res
d'això; s'hi pot pujar a cavall i la seva vegetació és migrada; no-
més hí ha farigoles i nates baixes, algun pi escadusser i uns quants
boixos. De totes maneres, val la pena d'anar-hi per una vegada;
té bona vista; es domina des del Caro, plana de Terol, muntanyes
de Morella, fins a la plana tortosina amb un tros bastant gran del
blau de la mar.

Per a traslladar-se al Tossal de] Reí (així l'anomena la gent del
país í no pas de] Rai, com l'indica el mapa de la Mancomunitat)
cal travessar un parell de fondalades sense importància, clapades
de bosc Inés o menys espès. En general, aquest país fins que no
s'arriba al límit de la Catalunya estrícta, és escàs de bosc. S'ha
de passar pel mas de Font Santa, on hí ha la font del mateix noIn
que va força bé per aturar-se a dinar. L'aigua no abunda gaire
per la contrada, degut a la classe de terreny. Es torna a passar
per la carena fins que s'arriba a aquell Tossal, el cim del qual és
tan discutit per tal com és propietat de Catalunya, València í Ara-
gó. La gent del país ens conta que en aquella época immemoriable,
s'hi reunien els reis de les tres «regiones» propietàries de] cim,
í que asseguts cadascun en el seu reialme, menjaven junts en la
tnateíxa taula. No gosàrem contradir aquella bona gent que s'ho
creu com aute de fe; tampoc no donàrem al fet gaire impor-
tància, puix fa llàstima poder comprovar el mal que se'ls ha
fet dividint -los en «provincias». No saben donar raó de quina
llengua parlen i encara que és un català més pur que el que es
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parla a Tortosa, Roquetes o bé a la Sénia, no queden convençuts
de les nostres demostracions.

El Tossal del Rei, té 1.349 in. í está a 1 h. 30 in. del d'en Cana-
der (el mapa l'anomena Encanadé). Tampoc no ens convenç com
a «Tossal» per raons semblants a les d'aquell, però sí, per la vista
que té, puix que encara que se li assembli, es domina una gran
extensió de bosc, en la seva majoria verge encara a la petja hu-
mana. Honi s'endinsa de ple en una regió - la dels boscos - que
per més que es miri al mapa i s'hagi vist el Caro per orientar-se,
costa de sortir-ne bé. Es una contrada feréstega, salvatge, on la
soledat hí regna gairebé per tot; per això la trobem niés ínteressant.
El camí costa de trobar, puix la vegetació de la fondalada el tapa
i no es veu fins que hom el travessa seguint per la continuació de
la carena nord del Tossal del Rei. S'entra, després, en uns conreus
d'un mas deshabitat fins arribar a una esplanada- collada més ele-
vada que aquests, la qual es travessa en direcció al Caro per pas-
sar després per uns corrals, a la dreta, i anar a parar a una altra
fondalada on passa un torrent amb aigua abundant. S'ha de dei-
xar el torrent a la dreta i remuntar les terres de conreu de]
mas de l'Amat, que fa estona que es veuen. S'entra de bell nou en
una gran í ufanosa boscúria situada en urca obaga de l'esquerra
d'aquell mas. Allí es torna a veure el camí de ferradura que ja no
es deixa fins a trobar la carretera forestal que passa pels masos
de Millers i de Cariares i va a Roquetes passant pel port del Ca-
ragol. Aquest bosc anornenat «La Rambla», és dels més esplèndids
que hom hagi pogut seguir; els pins hi són tan espessos, que es fa
difícil el pas. Encara que prims í drets, tenen alçades considera-
bles i enfosqueixen el terreny de tal manera, que donen la sensació
que és anés tard de l'hora que marca el rellotge. Abunden també
els teixos i els boixos de grans dimensions, els quals adornen amb
llurs verds de diferents matisos el sotabosc que els pins, degut a llur
alçada, deixen al descobert. El silenci és total; només el trenquen
els nostres pasos. Tot de cop, en sortir d'un revolt, ens topem amb
una font, la de les Bassetes, i a pocs metres, la del Teix; dues deus
del riu Mataranya situades en el clot i al peu mateix de la carretera
forestal que, quant més l'anem seguint, més ens anem convencent
altra vegada que ens passegem per un veritable parc d'exuberant
vegetació.

El mas de Millers està situat en un extrem de «La Rambla»,
aproximadament a quatre hores del Tossal del Rei i a dues del

mas de l'Amat, on, cas de convenir, deixen dormir a la palla,
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així com al de Cariares, un quart més enllà. Els dos són d'un ma-
teix propietari; el primer, és per als guardes forestals, í el segon,
és més aviat de conreu i de fruiterars. Aquest recó en ple cor dels
Ports de Tortosa, és deliciós; és un centre d'excursions que, de po-
der-hi romandre uns quants dies, ens permetria fer -nos força càr-
rec de totes les tresqueres i bells indrets del país. Darrera mateix
del mas de Cariares i a trenta minuts, hi ha un sot de grans dimen-
sions, encinglerat i poblat de gegantescos pins. És el pas del riu
Regatxo], el qual travessa les «gubíes». Tot plegat fa dubtar el
visitant i li sembla trobar-se en un altre país.

Seguint la carretera forestal, que millor li escauria el nom de
Passeig Forestal, quan passa per la vall de Cariares es gaudeix ja
de la visió del Caro í de la seva carena, tota poblada de verd. Ca-
minar per carretera és sempre pesat, però aquesta vegada es féu
agradable degut a qué hom no es dóna compte que hi camini fins
que es comencen a deixar els boscos i s'entra als conreus de més
enllà de les cases del Català, lloc d'estiueig d'alguna família benes-
tant de Tortosa.

El Caro, vist des del peu de la carretera, sense ésser res d'ex-
traordinari, resulta pintoresc en ple matí d'un dia de sol primave-
ral. El cel ras amb algun nuvolet blanc pur que la brisa fa bellugar
dolçament, la llum que cau aplomada í. fa contrastar els colors del
firmament amb el verd tendre adulador de roques i cingleres de
color de plom que composen el seu cim, el niés alt dels Ports, ens
donà delit i forces morals per a efectuar l'ascensió per una mena
de canal per on pugen les cabres. Aquesta mena de canal està si-
tuada al costat nord i al davant del mas anomenat «l'Esquirol ».
Malgrat la calor que feia í tenint en compte que eren les nou del
matí i dur les motxilles que sempre pesen, ens calgueren 45 minuts
per assolir el cim cobejat.

Des del cínl del Carol (1.447 m.), distant 2 h. 30 m. de Caria-
res, es domina una gran extensió de terreny. Degut a la calitja
no quedava aquell dia del tot definit. De primer antuvi, els
seus voltants tenen un aspecte de muntanya del Berguedà que el
fa simpàtic. Al fons i de cara a la mar, l'Ebre serpenteja per l'horta
tortosina que és qui Ii dóna vida fins a esberlar-se en el seu delta.
Més cap a nosaltres, es destaca força del paisatge la carretera
a seguir, la «llonganissa» que hem de fer a peu dintre poques ho-
res passant per aquella immensítat de camps d'oliveres que són
la principal riquesa de la comarca i que ens menarà a Roquetes
i Tortosa que, des del nostre mirador, es confonen amb el ter-
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reny llunyà. El Montsià encara que s'aixequi minúscul, ens priva
de veure els Alfacs i ens ajuda a distingir la plana de Vinaroç de
la de Tortosa. Pel cantó nord, es divisa la plana aragonesa d'Al-
canyiç i rno vàrem veure el Pireneu Central, degut a l'espessa cor-
tina boirosa que hi havia entre ell i nosaltres. A la fila del cim
deixàrem per primera vegada un llibre registre que esperem que
serà respectat com és degut i que se'n farà bon ús.

Tornats altra volta a la carretera, ve la part més pesada d'a-
questa excursió. Ens calen trenta-cinc minuts per arribar al port
del Caragol, que és un trau natural aprofitat per l'home per fer-hi
passar la carretera que se segueix des de la Font del Teix i que bai-
xa per la costa de Carreretes en un seguit de llaçades i de revolts
força interessants per als amants del volant que vulguin efectuar
excentricitats. Es baixa per la drecera que surt del mateix port, la
qual permet anar constatant a cada pas que es davalla com en dei-
xar endarrera els pendents de la Fortalesa, Tossa del Rei i Cleto
per entrar a la plana de les oliveres i fer aquells deu quilòmetres de
«llonganissa» que mai més no s'esborraran del nostre magí, per en-
trar a Roquetes, a quatre hores del cim del Caro, on, per la nostra
indumentària, tot i que parlem en català, ens prenen per anglesos.

ROSSEND FLAQUER I GIL

ELS CATALANS PEL MÓN

De Casablanca a les portes del Sahara

D E Casablanca a Marraqueix, terme de la nostra primera jor-

nada, no en parlaré per haver-ho fet ja en aquest mateix
BUTLLETÍ el nies de gener de l'any passat. De totes maneres, ¡'arri-
bada fou un nou encant per mi. Aquesta població que amb justícia
és anomenada la perla de l'Àfrica del Nord, és un repòs espiritual,
no té l'oficialitat de Rabat, la capital, ni és, com Fes, fanàtica
í teològica, i té un perfum salvatge portat pel vent cremant del
desert; de totes, però, és la més africana.

Dotze quilòmetres de muralla roja, foradada per magnífiques
portes, tanquen gelosament la seva beutat.

El seu encís m'atrau, m'hi voldria quedar, però hem de fer
molts quilòmetres i el temps corre molt.
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fortalesa; reunits els uns als altres per llargs corredors, els quals
tanquen els patis interiors protegits per les altes muralles.

En aquests patís hi viuen la gent í el bestiar en cas de setge.
Totes aquestes parets fetes amb un fang vermell barrejat amb

palla, generalment amb espitlleres, i a dintre troncs d'arbres fora-
dats en canal, precaució molt útil per a conservar aquestes parets
tan friables.

A la torre principal, el graner amb les reserves de blat i fruita
seca que defensen millor que les dones i el bestiar, puix hi ha set-
ges que duren mesos.

No hi ha cap dubte que les kasbas, per llur majestuosa arquitec-
tura, és la cosa més típica í bonica de l'Atlas. La majoria són ro-
genques, algunes grises, i d'altres verdes, segons el color de la
terra de la muntanya on són construïdes.

Són nius d'àguiles, orgullosos í amenaçants, penjats sobre pics
escabrosos al llindar d'abruptes abismes, altres es mostren som

-rients a l'entrada de valls fèrtils, però totes són d'un pintoresc
salvatge que harmonitza de la manera niés perfecta amb l'aspra
muntanya, l'entrada de la qual guarden. És un espectacle que queda
gravat per sempre niés a l'esperit.

No cal recordar que la Llei corànica prohibeix de reproduir tot
ésser humà, és per això que totes les kasbas estan decorades amb
motius geomètrics amb tendències ben marcades tuarec í sudanesa,
que els dóna un caire únic í inèdit.

I no cregueu que hi hagi monotonía en el decorat, car els indí-
genes han conseguit donar a les formes mortes la finesa d'un
moviment vital.

La vida dintre d'aquestes aglomeracions està sotmesa comple-
tament al caíd. (Copiat pels espanyols alcaide). És ell qui té les
claus de tot, i les porta penjades al coll; i també vigila la distribu-
ció de les collites, car la major part són de la co!nunitat.

Entre aquestes Famílies berberes la confiança no existeíx en el
més mínim. En algunes kasbas hom pot veure encara el Caíd,
mestre i senyor, sentat al fons del pati, separat dels visitants, i pro-
tegit d'un mal cop, sempre possible, per una reixa de fusta, i pas-
sant llargues hores rebent notícies de l'exterior, dictant ordres
i repartint queviures, i assegurant -se d'un cop d'ull, a través de les
barres de la reixa, que els esclaus donen bé la porció d'ordi a la
mula o al cavall.

La distribució de queviures és un espectacle molt curiós de
veure. A més de la multitud del poble que arriba, de vegades a
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1.500 persones, s'hi ajunten els pobres i els passants, els quals
sentats a terra i en grups mengen en el mateix plat, i sense co-
berts, el ilegendarí «cuscus».

De vegades l'àpat és amenitzat per les proeses d'alguns jut-
glars passavolants, pels domadors de serpents que van a Mar-
raqueix, o bé pels cantadors del poble; aquestes representacions
tenen sempre un gran èxit i fan recordar els temps dels trobadors.

Per anar a Ait Ben Addu, passem pel camí que ]liga el Marroc
Atlàntic a l'altre Marroc només conegut pels militars, sobretot els
de la Legió estrangera, i que segueix més enllà del Sahara, car la
influència del Marroc arribava, abans, fins al Sudan. Durant més
d'un segle la pregària fou dita a Tombuctú en nom del Soldà del
Marroc.

És aquest camí, força escarpat i sinuós a la muntanya, in-
determinat al mig de planúríes de sorra, que els almoravides se-
guiren per anar a la conquesta del Sudan; és per aquest camí, que
Inés tard passaren les caravanes dels esclaus que el Soldà enviava
a buscar la sal i l'or a les vores del riu Níger.

Avui el seguim nosaltres, pacíficament i sense escorta, enmig
de jardins i de la pau més absoluta.

Seguint el curs del riu Tmini arribeni al riu Mellah (salat). En la
confluència dels dos rius hi ha la kasba de Ait Ben Addu que surt
imposant i magnífica amb les seves torres, la cresta pintada de blanc
d'entre els jardins verdosos que s'estenen a la vora dels dos rius.

Sortint d'aquest poble es passa pel costat d'una muntanya molt
curiosa; té el color í la forma d'un orgue immens.

Després ve la solitud d'una plana d'uns deu quilòmetres, cre-
mada pel sol implacable, sense vegetació, fins que arribeni a Tau-
rirt de Marzazat, lloc on els dos rius es junten amb el que ve de
l'Est, el «Dadés», i el Dràa que travessa una part del Sahara,
baixa cap a Mauritània i fa de frontera entre aquest país i la po-
sició espanyola de Río de Oro.

Després d'haver passat l'infern de la plana, saboregem amb
plaer l'oasi d'un color verd -jade que se'ns presenta davant.

Per anar niés endavant, hem d'ensenyar al comandant de la
plaça el permís obtingut del general de Marraqueíx. Pugem a dalt
del fort des d'on ja s'endevina més enllà, í en rebem l'efluvi, el
gran desert del Sahara.

Un legionari ens ensenya una taràntula que ha trobat en el seu
llit la nit passada, té més de deu centímetres de pota a pota.

Després visitem la Kasba amb les seves torres groguenques
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i verd-pàllid que defensa el camí que va cap al Sahara, i cap al
Sud, el del Sudan.

La kasba, grandiosa i tancada, és la més important, composta
de torres quadrades adossades contra el cor dels bastiments. Les
parets cobertes de dibuixos en relleu, tenen una sèrie de finestres
solament figurades i a sobre d'elles espitlleres pintades de blanc.

És una massa enorme tancada pel costat del camí per una pa-
ret feta corn les de la kasba, d'un aglomerat de fang i palla. Honr
es demana com es pot conservar anys i anys. Al matí, sota la llum
crua del sol, tots els dibuixos de les parets prenen un relleu que
fan valer tots els detalls.

A la tarda, el vent de sorra teixeix un vel opac, darrera el qual,
tot desapareix.

Mai, com ací, no he comprès la força del vent, que crea l'isola
-ment, i porta un núvol de pols vermella que ompla la boca í tapa

els ulls, el nas, les orelles, un vent que gasta i s'enduu les pedres
a ran de terra, í que no para de córrer amb un delit satànic...

Deixem el poble de Marzazat; inercat de la gent del Dráa, del
Dadés í dels oasis saharians; i pugem el riu Dadés, els petits
palmerars es succeeixen amb les seves kasbas.

Passant per Imísser hem víst els més bonics dibuixos sobre
una cara femenina.

A 50 quilòmetres, el camí arriba a Mguna-Skura que s'estén
a una banda i altra del riu Aïn Zarar, afluent del Dadés. Palmeres
i arbres fruiters. Les kasbas són nombroses enmig dels jardins
plens de roses, mirant-se en el riu; sembla que passeu revista
de castells-forts. Potser és una mica exagerat de dir-ne castells
d'aquestes construccions de fang, però, com que totes tenen les
parets tan altes, amb les torres plenes d'espitlleres, tenen ben bé
l'aspecte de castells. A niés, que la seva «feina», és la de guardar
els jardins contra els nòmades, vigilar les caravanes que passen,
les quals no tenen escrúpols d'eurportar-se'n les dones, car les do-
nes de Skura són boniques, i llur anomenada s'estén lluny.

Aquestes dones, amb la cara plena de tatuatges de colors, por-

ten a sobre totes Llurs joies, anells d'argent, arracades i braçalets,

tota llur riquesa que s'ajunta a llur beutat.
Skura té un palmerar de 14 qms. de llargada, í en alguns punts,

5 d'amplada. La banya el riu Zarar, i compta Inés de cent kasbas.

Continuem després fins a Bunralne, travessem una plana des-

erta, terra seca i esberlada per un sol sense pietat. Isolat del

món, un forcí amb la bandera francesa onejant sota un cel blau
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sense núvols, els seus colors prenen un aire noble i viril que de-
mostra a la humanitat la bravura i el coratge d'aquests homes de
la Legió, bandejats de la societat, homes sense nom.

És sota els seus plecs protectors que havem pogut aventurar-
nos a més de 700 quilòmetres endins d'aquest país magnífic, on,
pocs mesos enrera, cap home civil no havia pogut posar els peus.

Sortint del fortí, en veiem el preu, unes creus plantades al bell
mig de la plana, testimoni de la lluita aspra d'aquests soldats vo-
luntaríosos que amb llur mort s'emportaren el misteri de llur passat.

J. VECIANA
Maig, 1934

La descoberta dels volcans d'Olot (1)

S UCCINTAMENT, l'obra geològica del Dr. Francesc Bolós, que as-
segura la supervivència del seu nom, consisteix en la descrip-

ció primera dels volcans d'Olot i, posteriorment, dels de Grano-
llers de Rocacorba, Llorà i Canet d'Adri, acompanyada d'altres
notícies complementàries sobre els bufadors, edat dels volcans,
naturalesa deis productes de llurs erupcions, etc. La seva fama en-
tre els savis arrenca de l'aparició a les Memorias de Agricultura
y Artes de Barcelona, en 1820, de la Noticia de los extinguidos
volcanes de la villa de Olot, de la naturaleza de sus productos y
de sus aplicaciones, precedida d'una advertència del Dr. Francesc
Carbonell i Bravo, redactor de la part química de les dites Memo-
rias. Carbonell escriu que Bolós «tenía ya mucho tiempo hace dis-
puesto y completado este trabajo, sin que se atreviera a publicarlo
por un efecto de su modestia, o de una criminal desconfianza: pero
cediendo á mis instancias y al impulso de mi amistad ha accedido
a su publicación, á fin de que á nuestra España no pudiera hacer-
se el cargo de desidiosa é ignorante, por no haber publicado unas
observaciones y unos resultados que tanto influyen en los progre-
sos de la geología, ciencia de tanto interés para el filósofo obser-
servador, que se complace en el estudio de la historia natural del
globo terrestre».

(1) Francesc Bolos figura des de fa anys en la galeria d'excursionistes il-lustres del
CENTRE. Com sabent que el Dr. Miquel de Garganta ha fet un estudi monogràfic de l'obra
cientifica d'aquell català eminent, li hem demanat aquest treball pet tal de posar a l'abast
dels nostres lectors un dels estudis d'aquell notable naturalista. —N. DE LA R.
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El 1841 Bolós publicà una segona edició d'aquesta Noticia. En
el «Discurso preliminar» i referint-se a la primera escriu: «No te-
niendo más ejemplares de ella, y siendo muchos los que me los
solicitan, he resuelto publicar una segunda edición aumentada con
algunas nuevas descripciones y curiosidades de parajes volcaniza-
dos, que no había bien conocido, demostrando todo lo que un cor-
to talento ha podido adquirir y averiguar, y aclarando lo escaso
y confuso que en algunas historias se encuentra». El títol quedà
una mica modificat: «Noticia de los extinguidos volcanes de la
villa de Olot y de sus inmediaciones hasta Amer, y de los nueva-
mente descubiertos, y no publicados, todos en la provincia de Ge-
rona, de la naturaleza de sus productos y de sus aplicaciones». El
discurs preliminar té molt de vindicatiu. Afirma que tenía escrita
la seva Noticia des de 1796. Posteriorment experimentà, segons
crec, importants ampliacions í rectificacions. Bolós anava a la re-
cerca de judicis autoritzats, per exemple, el del prof. Draparnaud
de Montpeller sobre la composició dels productes volcànics d'Olot,
que es procurava el 1802 - com he pogut veure en l'epistolari que
guarda el culte farmacèutic senyor Antoni de Bolós -, per mitjà
d'un culte estudiant que li servia de corresponsal. El primer de
juny de 1800 el senyor Joan Ameller i Mestres, catedràtic de Quí-
mica i Farinàcia del Reial Collegi de la Facultat Reunida de Barce-
lona li escrivia: «si V. no tuviera inconveniente, sería para mi el
mayor gusto leher este trabajo que dice Vm. haver hecho sobre
los volcanes de esse Pahis, pues ademas de que presenta unas cu-
riosidades recomendables á los que se han dedicado á la Historia
Natural, siendo esto un parto literario de Vm. podré cebar mi gus-
to, y recoger nuevas noticias á mi corta instruccion. Si conviene à
Vm. lo tenga vigilado lo sabre hacer, y si le conviene lo lea en
nombre de Vm. lo haré igualmente». En el mateix discurs prelimi-
nar Bolós continua dient «que los pocos escritores que han publi-
cado o insinuado alguna cosa relativa a los volcanes extinguidos
de Cataluña, ó en particular d2 Olot, ha sido mucho después que
yo escribí dicha memoria y les enseñé o comuniqué esta curiosi-
dad, y aun despues que envié de todas las especies de productos
volcánicos a mis corresponsales de Madrid, París, Montpellier y de
otras partes, para hacerles partícipes de lo que yo acababa de
describir, y asegurarles, por medio de los productos volcánicos
por mi remítidos, de la verdad de lo que les anunciaba». S'esforça
a provar-ho. Alludeix a Herrgeii, Thalacker i Maclure. Maclure fou

el primer que en una publicació, en el Journal de phrsique, el 1808,



266	 BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

senyalà l'existència dels volcans extingits d'Olot, sense citar a Bo

-lós, que un any abans, quan visità Olot, l'informà de la naturalesa

volcánica d'alguna de les seves muntanyes. De la lectura de Líell (1)
í d'Humboldt (2) es desprèn que Maclure descobrí els volcans d'O-

lot a desgrat d'haver escrit Bolós la seva monografía sobre aquests

volcans molt abans que Maclure visités Olot. De totes maneres

Maclure demostrà la seva competència i avançà a Bolós en el co-

neixement del clap basàltic de Maçanet de la Selva, puix que ja

havia dit que les formacions eruptíves s'estenien des d'Amer fins

a Maçanet (3). Sembla que del treball de Maclure no se'n tingué

notícia ací. També Syell estigué a Olot, a l'agost del 1830, í fou
acompanyat per Bolós, a la casa del qual arribà «con recomenda-
ción de una persona de la más alta dignidad» (4). Aquest personat-

ge que Bolós no anomena era el despòtic comte d'Espanya, que lí
adreçà dues cartes, el 17 i el 27 de juliol de 1830. S'ha perdut la
carta, de qué parla Yáñez (5), que Syell trameté a Bolós des de
Maçanet de la Selva í al peu de la qual dibuixava a la ploma la
cinglera basàltica de Castellfollit de la Roca.

Colmeiro enumera entre els manuscrits inèdits que s'atribueí-
xen a Pourret dues «Memorias sobre los volcanes apagados del
Valle de Olot », dels anys 1797 i 1799 (6). La segona no deu ésser
més que la primera una mica modificada. Ho fa suposar Pourret en
la lletra que escrigué a Bolós, des d'Orense, pel setembre de 1799,
quan alludeix a «lo que tengo ya expuesto en mí obra sobre los
volcanes extinguidos de Olot, obra que pienso resucitar luego que
tenga bastante tiempo para ponerla en limpio, y mis conveniencias
para imprimirla». Els volcans del pla d'Olot pròpiament dit són
només tres, Montsacopa, Montolívet í la Garrinada, que devien és-
ser els tractats per Pourret, malgrat d'arribar a trenta -tres els de
la comarca i a quaranta tres els de tota la zona. Bolós, ultra els
tres citats, examina en la seva monografia el de Santa Marguerida
de la Cot. «Aunque hay otros montes volcanizados que en algu-
nos de ellos todavía se distingue algun indicio de su cráter, los

(1) Eléments de Géologie. Tr. per M. J. Gineston, 6. ë éd. París, s. a. i Principes de Géo-
logie. Tr. per M. J. Gineston, nouvelle édition, Paris. s. a,

(2) Cosmos. Tr. per Ch. Galuski. Paris, 1859.
(3) Salvador Calderón, Manuel Cazurro y Lucas Fernández Navarro. Formaciones vol-

cánicas de la provincia de Gerona. Mem. R. Soc. Soc. Esp. Hist. Nat., t. IV, Madrid, 19u7.
(4) F. Bolós: Soc. cit 2. • ed., p. VII.
(5) Elogio histórico del doctor D. Francisco Javier Bolós Germà de Mimnart, Barcelona,

1847.
(6) Noticia de los trabajos botánicos del Abate Pourret en Francia y en España. Madrid,

1891.
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que acabo de describir - diu Bolós (1) - son los más potentes, y
seria nunca acabar si quisiera hablar de todos, particularmente
siendo tan extenso y montuoso el país en donde obró el fuego».
Aquest paràgraf prova que Bolós coneixia la resta dels volcans
dels grups contigus a Olot. A la segona edició s'ocupa dels de Puig
Monner de Granollers de Rocacorba, Puig de Banyos de Boc de
Llorà i Puig Montcal de Canet d'Adri. Amb motiu de la invasió
francesa de 1808 Pourret es veié precísate a sortir cap a Portugal
i el mateix dia que marxava d'Orense va veure destruir o maltrac-
tar els seus llibres, manuscrits í alguns paquets del seu herbari.
Recuperà després alguns dels seus manuscrits, però la memòria
sobre els volcans d'Olot suposo que desaparegué per sempre. Bo-
lós que coneixia la seva existència no la menciona per a res en el
seu opuscle sobre els volcans d'Olot, que veié la llum després de
la mort de Pourret. D'aquí podria inferir algú que Pourret fou el
primer que estudià els volcans d'Olot. Només, però, pot arribar a
aquesta conclusió qui desconegui el natural de Pourret. Pourret,
que en les seves cartes emprava un to una mica presumptuós, trac-
tant d'aquests terrenys no s'hauria pas oblidat de dir que era ell el
que havia posat en clar la seva naturalesa volcánica. Ala lletra
que he esmentat més amunt demana notícies a Bolós dels terrenys
volcànics d'Olot. És de creure, doncs, que la memòria de Pourret
reflectia el criteri de Bolós.

El polígraf Mli. Francesc Mirambell i Giol escrivia que «los la-
bradores de Olot viven felices sembrando en sus tierras frescas,
gredosas y volcánicas el rubión o fajol común el cual es muy
amante de tales tierras y de aquel clima» (2). Com es veu, i és dig-
ne d'ésser observat perquè ha passat per alt a tots els autors que
han fet història del vulcanisme català, Mirambell parlà de les ter-
res volcáníques d'Olot abans que l'obra de Bolós aparegués.

Cazurro, movent-se en el camp de la hipòtesi, cerca un prece-
dent més remot. Diu que probablement Francesc Bolós devia l'ori-

gen dels seus coneixements a propòsit de la naturalesa dels ter-

renys volcànics d'Olot al seu avantpassat Domènec Bolós i No-

guera, farmacèutic del rei de les Dues Sicílies, que morí a Nàpols
el 1772, «siendo, pues, harto verosímil que se le ocurriera compa-
rar los terrenos de su villa natal con los famosos volcanes del dis-
trito napolitano, Vesubio y Campos Flegreos, de cuya compara-

(1) Soc. cit., 1. ed., p. 23.

(2) Discurso sobre la siembra del mezcladizo. Mem. de Agricultura y Artes. Barcelona,
1817, p. 50.



268	 BUTLLETi DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

ción pudo quedar notícia en su familia» (1). Bolós dóna a entendre
tot el contrari; que fou el], després dels seus estudis a Barcelona,
el veritable descobridor (2), sense rebre insinuacions de ningú.

Malgrat quant hom digui és indiscutible que es deu a Bolós la
primera descripció dels volcans d'Olot, mèrit que ningú no podrá
regatejar-li, í tinc la certesa moral que se lí deu també la seva des-
coberta, cosa notable si es recorda que Olot havia estat visitat
amb anterioritat per naturalistes de la talla de Quer í Minuart.

Fou tal la ressonància de la monografia de Bolós que el seu
nom ultrapassà el món savi per a estendre's àdhuc entre les per-
sones simplement illustrades, ja que eximis científics el citaven en
llibres molt difosos. Zafont, en un dels seus almanacs, menciona
»el cuaderno que ha publicado el sabio naturalista D. Francisco
Bolós natural de la misma villa (d'Olot), impreso en Barcelona en
1841 por los herederos de la viuda Pla, y es de esperar que este la-
borioso y recomendable naturalista continuará sus acertados tra-
bajos en los territorios desde Poxá hasta Rupiá, y desde S. Dal-
may, hasta Hostalrich, en donde probablemente se cree haber ves

-tigios de los mismos efectos» (3). Yáñez, en un tractat didàctic i en
ocupar-se dels volcans fa referència als d'Olot «que fueron des-
critos por el Dr. D. Francisco Bolós, sabio farmacéutico de dicha
población», el testimoni del qual treu Syell en les obres abans
referides í conegudes uiversalment.

Puntualitzats els extrems precedents no puc consignar res més
que ofereixi alguna novetat a l'entorn de la descoberta dels vol-
cans d'Olot. L'obra de Bolós senyala el camí a seguir. Els nom

-brosos autors que després s'han ocupat de la regió volcánica ca-
talana (5) han hagut de citar-la sempre amb admiració i han ex-
posat el seu parer sobre el treball de Bolós, particularment, en la
seva magistral obra, els senyors Calderón, Cazurro y Fernández
Navarro.

MIQUEL DE GARGANTA

(1) Calderón Cazurro i Fernández Navarro. Soc.cit., p. 9.
(2) F. Bolós. Soc.cit., 2.° ed., p. 1I.
(3) Almanaque religioso, civil y literario para el año 1843. Barcelona, 1842, p. 95.
(4) Secciones de Historia Natural, 2.' ed. Barcelona, 1844-45, t. II1, p. 302.
(5) J. R. Bataller. Assaig bibliogràfic de la geologia de Girona. But. Inst. Cat. Hist. Nat.

Barcelona, 1923.
M. San Miquel de la Cámara. Bibliografia de la Región volcánica de la Provincia de Ge-

rona. Bull. Vulcan. Napoli, 1927.
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Cls. J. aellnrt

ELS CAÇADOBS A LA VALL De CABLAT. 131u Teta. UnA DE rAJol.
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Día de caça
E ts dissabtes al matí a la botiga d'en Ramon hí ha un movi-

ment desacostumat. Un grup, arran del taulell, conversa
a ni inadanient.

—Quan ja pesen tants quilos, la carn és dura, és com un cuir
i s'ha de coure almenys tres vegades, diu l'un.

—Així no fa mal per crua, respon ]'altre.
—I bé, de notícies, qué hi ha?
—N'hi ha algunes...
En això truca el telèfon.
—Un senglar, diu en Ramon i va cap a l'aparell.
—Què, qué? pregunta un que assisteix per primera vegada a la

tertúlia.
—Són els senglars que telefonen, li respon encara en Ramon.
El nou company encara queda més confós amb l'aclariment.
Un altre li explica:
—És que deuen telefonar d'un poble o altre que els senglars han

estat vistos, i demanen que hi anem perquè els llauren els camps.
—I d'on telefonen?
—Ohl ja ho veurem, perquè tan aviat ès de Campelles com de

Setcases, cous de les Guilleries, com del Figaró, i, a vegades, fins
de la conca de Tremp.

La conversa se suspèn tot esperant ansiosament el resultat de
la crida telefònica.

A la fi surt en Ramon satisfet, els ulls li brillen més i té el som-
riure del que porta bones noves.

---Era a Setcases - diu -, aquesta matinada n'han trobat 7 ó 8
cap a Concrós, però tanibé han vist furgades pel costat de Caràs,
de manera que anirem a Setcases. Els d'allí ja ens esperaran
a punta de dia.

Tothom está content i esperançat.
L'endemà al matí, a les tres, arriba un auto i s'atura prop de]

café, encara obert. La gent baixa, són els de Centelles. A la caixa
del darrera un soroll mandrós es deixa sentir. És un gos que, mo-

mentàniament, s'ha despertat. Dintre el cotxe es veuen les armes.

Minuts després, un altre cotxe es para darrera del primer. Ara són

els de Moià els arribats. Un altre cotxe, els de Terrassa fan acte
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de presència. I un altre... i un altre. A l'hora indicada, tothom ha
comparegut. Salutacions, canvi d'impressions sobre el temps,
i en marxa.

Es deixen els cotxes al pont nou de Setcases i cap a l'hostal.
El fred és bastant viu. Els del país tenen la segona lluita del dia
(la primera, llevar-se) amb un tros de pa imponent i un allioli que
es fa sentir.

El senyor Rector, bon caçador!, va a començar la missa. Els
caçadors hi assisteixen. L'escolà va a passar la recaptació i surt
amb un platet petit, però, en adonar-se de la colla de caçáíres, es
para, retrocedeix a la sagristia i surt amb el cap alt i content tot
portant amb les dues mans una plàtera niés gran que ell, i amb
ella, i amb aires de càrrega, es dirigeix vers els caçadors, els quals
fan esforços inaudits per mantenir-se suficientment seriosos per
no interrompre l'acte, i busquen l'almoina en llurs butxaques, al-
moina que, donada la capacitat de la safata, sempre quedará ridí-
cula i gairebé inalbírable.

Finida la missa, no és petit l'enrenou que s'arma a la placeta
de l'Hostal. Els gossos van lligats amb cadenes de dos en dos,
perquè, a vegades, roseguen les cordes amb les dents. Hi havia
una gosseta blanca i menuda, amb posat de bona minyona, que
tenia l'especial gràcia d'anar tallant les cordes de tots els gossos,
i aquests, moltes vegades feien el desentès i no arrencaven a cór-
rer fins que els convenia. Un gos nou abordava un altre, tots els al-
tres defensaven el conegut i l'agressor se salvava gràcies als cops
que els caçadors repartien. L'escena s'anava repetint amb lleugeres
variants fíns al moment de marxar cap al bosc. Llavors les rancúnies
animals quedaven oblidades davant el delit d'empaitar les feres.

—Com ens repartim ?, pregunta un.
— Mireu, aquests dos í jo, amb els gossos, ens quedem, i vos-

altres, els uns aneu cap a Carboners, Concrós i Mardanya anant
a tancar la vall a l'indret del Xurriguera, que ja recordeu que l'al-
tre dia es varen escapar per allí; i els altres pugeu per darrera el
poble, aneu fins als camps de dalt í tanqueu per Caràs fins a les
Canals grans, o sigui, fins al començament de la coma de l'Orri.
Nosaltres deixarem anar els gossos dintre una hora, temps sufi-
cient perquè ja estigueu a les parades. Entesos?

— Entesos, respon tothom.
La gent es distribueix, i amb un pas tau ràpid com el pendent

i les carnes permeten, cada colla emprèn llur camí.
—Eil, se sent cridar, aclameu la Diana que ve amb nosaltres!
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—Diana, vina ací... ací... ací... ací. L'al.ludida creu i se'n va amb
la canilla.

I les pujades són tan llargues i les hores tan curtes al Pireneul
Amunt i fora.

—Aquí és una parada. Fa quinze dies va passar-me el porc per
arran del camp i no lí vaig tirar perquè creia que era un gos i va
marxar cap a la baga de Catllar.

— Doncs, quedeu- vos -hi vós mateix, i molta cura a no tirar als
gossos. Recordeu que els senglars són negrets.

I els altres amunt sempre. En arribar a les feixes altes, ja era
hora! es va de pla i la gent va escampant-se i collocant-se a les
parades, ja sigui en corríols o en caps de roc, i allí a vigilar aten-
tament, amb silenci í amb l'arma al braç. Ha passat l'hora i la val]
de Carlat queda tancada en les seves altures.

La tranquil.litat dura poc temps. En aquell silenci, a penes tren-
cat per la remor del naixent Ter i per les capsades dels pins mo-
guts pel ventijol, s'endevinen més que no se senten els lladrucs dels
gossos, però els lladrucs es fan més í niés perceptibles i nets. Vé-
nen, doncs, cap a nosaltres. Els lladrucs són més i més nets, però
encara són lluny. Però, ¿i sí el senglar marxa a la remor, ens pot
comparèixer en qualsevol moment? L'atenció és màxima. Ara sem-
bla que els gossos canvien de direcció, però no, reprenen de nou
cap a la parada. Ja s'entenen els diferents clapits. Van oberts.
Portaran més d'un senglar. Són a sota nostre. De les nostres mans
l'arma s'aixeca instintivament cap a l'espatlla.

Un nou soroll, un ronc curt i un trinxar de matolls i branques.
És el senglar, ens ve de dret. L'arma s'encara i apunta envers la di-
recció on pot aparèixer. Els píes petits es mouen. És a pocs metres.
Unes mates se separen i apareix el senglar. Serenitat!, ve de cara.
Apuntem al cap, però ell, en veure'ns, es decanta i ens presenta el
flanc. La punteria s'afina arran d'espatlla i surt el tret. La bèstia ha
rebut la bala al cor i cau com ferida pel llamp. Però la seva resis

-tència és molta i encara prova d'alçar-se tot aspirant amb el morro
l'aire que manca al seu pit. Anem a abreujar la seva agonía atub un
altre tret, però no hi som a temps. Els gossos ja han arribat i s'han
llançat sobre la fera. Un grinyol de dolor. Un gos, non en aquestes
lluites, s'hi ha apropat massa, i el senglar amb el seu ullal li ha po-
sat unes costelles al descobert. Això enardeix els gossos í queden
units a la bèstia amb llurs ullals, i li obren noves ferides.

Cridem els gossos perquè se separin del porc, però llurs instints
més salvatges i feréstecs estan desencadenats. Sí ens hi apropem
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no ens coneixeran i serem víctimes de llurs escomeses. Morta la
fera els gossos l'abandonen. Ja és vençuda i no els interessa, i em

-prenen novament l'empait dels altres senglars que no hem vist,
però que ens han passat a fregar entre les maleses.

El gos ferit, tot llepant -se la ferida, també torna a empendre la
persecució. Difícilment tornará a ésser agafat i la ferida solament
servirá per a fer-lo el més acarnissat enemic de qui li ha causat.

Els altres senglars s'han decantat cap avall. A poc a poc per-
dem la cridòria dels gossos. Després velem cap a Concrós una
taca blanca, és un gos; els altres no es distingeixen. Un fumerol
surt del cap d'un roc, í als breus moments ens arriba el soroll de
dos dispars gairebé siniultanís. Al poc dos trets més. El toc del
corn ens avisa que una altra fera ha caigut. Poc després el corn
ens dóna la senyal de fi de cacera í emprenem el retorn al poble.
Portem amb una barra feta d'un pi el senglar Inort. Som els pri-
mers d'arribar al poble. La gent ens mira contenta. Un animal
menys a destroçar els seus blats í a arrancar les patateres.

Prop d'una hora més tard arriben els de Concrós. Queden sor-
presos en veure el nostre senglar i nosaltres també en veure que
ells en comptes d'un en porten dos.

—Bou dia ha estat - diu la gent del poble. —Amb uns quants
com aquest potser les ferotes ens deixarien estar tranquils i els
nostres conreus no patirien amb llurs malifetes.

—Tant de bo que fos així— diuen d'altres.
-- Quants n'hi havien?
—Jo n'he vistos cinc.
—Jo, set, i un de ben gros, amb uns ullals de mig pam!
Qui sap on són ara. La resta, seguits pels gossos, han pujat

per Cambra Fosca cap a Coma Armada í han travessat vers França.
Passem temps esperant els gossos. Alguns retornen, d'altres tal

vegada passaran la nit a dues passes del senglar vetllallt-se mútua
-ment la son í el cansanci, per reemprendre a la matinada l'empait

í la lluita. Cal anar-se'n. Potser retornaran a casa o a Setcases din-
tre de tres o quatre dies, potser els retornaran de França, ja que
cada gos porta al collar l'adreça del propietari, o potser no es tro

-baran més per haver sucumbit en les afraus de la muntanya, estri-
pats per llur enemic. Són bèsties fortes, dures, admirables, sense
ells les caceres serien punt menys que impossibles. La seva fi será
la ferida oberta pel porc o l'esgotament prematur que anullarà la se-
va energia í el farà morir de tristor i d'enyorança en no poder tres-
car com abans per les muntanyes perseguint el seu enernic mortal.
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Ja és nit. Tothom encabit als cotxes, menys les víctimes que van
lligades al paraxocs, retorna a casa cansat de cos, però amb l'es-
perit àgil i disposat, la pròxima festa, a repetir un altre empait
i una altra carrera per cims í fondals.

JOSEP GALLART

Els XXV anys d'una Secció
Clausura

E L dia 14 del passat mes de juny tingué lloc l'acte de distribuir
els premis ais guanyadors í participants a les moltes curses

d'esquís que durant el darrer hivern organitzà la Secció d'Esports
de Muntanya, i que, com hom recordarà, tingueren una major ini-
portància per tal de festejar amb elles l'any XXVè de la seva fun-
dació. En la mateixa vetlla es procedí, igualment, a lliurar les re-
compenses corresponents al VII Saló Català de Fotografies de
Muntanya í al II Concurs literari.

Amb aquest motiu es reuní un crescut nombre de consocis, en-
tre els quals cal destacar la major part possible dels iniciadors
dels Esports de Neu a Catalunya, que vingueren a fer acte de pre-
sència i a rebre l'agraïment de tots els presents, en el moment de
donar per acabats el conjunt d'actes que s'han anat descabdellant
a l'entorn d'aquesta commemoració.

Com a record la Secció ha encunyat una medalla, que és la
que reproduïm en una altra banda d'aquest BUTLLETÍ, i que ha
estat lliurada als fundadors i que també ha servit per a premiar
els esquiadors, els fotògrafs í els escriptors que han pres part en

els certàmens organitzats per l'esmentada Secció.
En l'acte que ressenyem, el Secretari llegí la memòria resum

dels concursos, í, pel gran nombre dels que enguany s'han pogut
organitzar, aquest document és d'una gran extensió. A continuació

s'anaren proclamant ¿is diversos resultats, i es lliuraren als gua-
nyadors copes í medalles enmig d'aplaudiments que sovint es per-

llongaren en homenatge a un campió o a una intrépida esquiadora.
Entre els parlaments que es pronunciaren a contínuació cal es-

mentar el del senyor Vidal i Riba, el qual fou pregat de prendre la

paraula per tal d'exposar alguna peculiaritat del moment inicial
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de l'actual Secció d'Esports de Muntanya. El senyor Vidal, des-
prés d'agrair en nom dels seus companys precursors, la medalla
que se'ls havia lliurat, es referí a l'ambient que regnava al CENTRE

abans de l'any 1908, poc o gens favorable a un excursionisme que
no fos cultural o científic. Féu constar com era difícil de fer coln-
prendre als directius d'aleshores que horn pogués anar d'excursió
sense que les finalitats d'investigació o d'estudi en fossin objecte
exclusiu, i com eren contraris, no tan solament d'un alpinisme de
gran volada, sinó fins í tot d'un muntanyisme molt més atenuat, de
pur esplai. Fou contra aquest ambient hostil que els joves de fa
un quart de segle hagueren de lluitar força abans d'obtenir la de-
sitjada autorització per a constituir una Secció dedicada d'una
manera exclusiva a la muntanya. D'aquesta manera els permetria
moure's amb major llibertat i amplitud; orientar-se de cara a unes
sortides pirenenques efectuades en qualsevol época de ]'any; fer
que aquestes quedessin plenament admeses dins l'esperit general
del CENTRE, i pensar, també, des d'aquell moment si seria possible
introduir í aclimatar a la nostra terra els esports de neu, que ales-
hores començaven a ésser practicats amb una certa difusió a Suïs-
sa i altres indrets de l'Europa central.

Molt justament féu observar el senyor Vidal que les finalitats
de la Secció havien estat dues: l'una, que ja se sabia anticipada-
ment era factible, o sigui, les excursions d'hivern pel nostre Pire-
neu, comptant tan solament amb les eines i coneixements que ales-
hores ells tenien; í l'altre, tan hipotética com podia resultar el 1908,
l'intent de portar a la nostra latitud uns aparells de procedència
nòrdica, assaig que, afortunadament, tingué l'acceptació i l'enorme
creixement que avui dia podent constatar.

Una llarga ovació acollí les darreres paraules d'un dels funda-
dors de la Secció, que es féu igualment extensiva als seus com

-panys, que tant treballaren a la primeria.
Enmig de la major efusió es donà per clos l'any del XXVè ani-

versari de la Secció que nascuda en un ambient hostil, des
d'un principi sabé guanyar moltes voluntats; ha introduït í repre-
senta a Catalunya l'esperit dels moderns corrents internacionals
de l'alpinisme i dels esports de neu; i treballant fernm en aquestes
branques ha sabut portar nova prosperitat al CENTRE, i está dis-
posada a continuar actuant en aquest sentit per tal de mantenir
una trajectòria que ja comença a ésser rica en realitzacions i ho és
molt més en perspectives i nous projectes.

J .M. G.
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Notes de Suïssa
Zuric

A
Suïssa, gairebé tots els trens són moguts per tracció elèc-
trica. Els llacs i les neus li proporcionen forces hidràuli-

ques capaces d'electrificar tot el tràfic del país.
El tren que de Lucerna ens traslladà a Zuric dula una marxa

accelerada. Així í tot poguérem notar que la vall de Zuric és una
val] grassa i verdejant, que es distingeix molt de les altres valls
suïsses í no té res a veure amb el turísine.

A més, la vall de Zuric és una vall industrial i comercial, única
a Suïssa. Allá on el corrent de l'aigua té una mica de desnivell, la
seva força és aprofitada. Aquest esperit industrial i comercial s'ac-
centua més i més a mesura que hom s'aproxima a la capital. De
vegades, aquest aspecte de treball ofega la Suïssa turística i sentí-
mental sota una crosta de mercantilisme insospitat i insòlit en ter-
res suïsses.

Quant al paisatge dels voltants de Zuric, és el mateix de tota la
Suïssa; solament que aquí les vaques no fan tan bonic i els pastu-
ratges són més naturals. Els camperols serven la netedat clàssica
d'aquest país, i les formes convenients a l'explotació del turisme,
però sense complicacions efectistes.

En entrar a Zuric, aviat notareu el tràfic inherent a una capital
industrial, tal com s'inicia en els afores. Zuric compta amb més de
dos-cents mil habitants. És la ciutat niés populosa i important de
Suïssa. Está situada a l'extrem Nord del llac de Zuric, a les ribe-
res del riu Limmat, les aigües del qual, furíents i escumejants, di-
videixen la ciutat en dues parts.

Així com Ginebra forma part de la Suïssa francesa, Zuric està
encabida dintre la Suïssa alemanya. En canvi, Lugano és a la
Suïssa italiana.

Però Zuric, tot i pertànyer a la Suïssa alemanya, no és pas una
ciutat renana. Per la seva situació és eminentment helvètica, amb
el panorama alpestre al fons.

Fa l'efecte que Zuric és una ciutat rica per excelléncia. No cos-
ta gaire de comprovar-ho. Cal només observar l'aspecte urbà de
la vila moderna, els braços de la qual s'estenen damunt un quadre
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extensíssím cobert de verd, de coqueteria í de luxe. Molts edificis
públics i privats, entre els quals encara subsisteixen algunes ve-
lles construccions de l'Edat Mitjana, són sumptuosos.

Zuric conserva esglésies venerables per la seva vellura í per la
seva religiositat. Dues d'elles daten del segle xi, i foren construï-
des en estil romànic. La Catedral també recolza en aquest estil,
menys les torres i les cúpules, que assenyalen una construcció
mot posterior. Aquesta catedral posseeix una cripta de puresa
d'estil, amb restes de pintures murals degudes a un artista ma-
tusser.

Aquí, totes les esglésies, excepte una, són protestants, al revés
de Lucerna. Zuric compta el vuitanta-set per cent d'individus per-
tanyents a la religió protestant.

Val a dir que la principal riquesa de Zuric está concentrada en
el seu Museu Nacional. Dintre d'aquest Museu hi ha reunides rnol-
tes colleccions d'un valor inapreciable, en quant fan referència a
l'art o a la història indígenes. Hi són exposats artísticament infi-
nitat d'objectes de la civilització í de l'art suís, des dels temps pre-
històrics fins al segle xix; habitacions completes de l'Edat Mitjana
i del Renaixement, amb tots els atuells autèntics, propis de l'època.

La ciutat de Zuric també compta amb indrets des dels quals
hom pot gaudir de belles perspectives. El carácter suís té la gran
condició de trobar bell tot el que és del seu país. Quan un foraster
bada davant d'una perspectiva o d'algun edifici o d'un tros de pai-
satge, se li atansa el fill del país per a influir en l'entusiasme del
foraster, i llavors la bellesa és augmentada considerablement; Be-
llevieplatz, Belleviestrasse...

Darrera etapa per les terres de Suïssa

De Zuric havíem d'anar a Milà. En aquesta ciutat italiana aca-
bava el nostre itinerari prèviament combinat, el motiu del qual era
conèixer les terres de Suïssa.

Fit el pensament en aquesta dèria, preferíem esmerçar dos dies
en el trajecte de Zuric a Milà, que el tren salva en cinc hores. Així
tindríem l'avinentesa de visitar els llacs de Lugano i de Como,
i assolir la frontera italiana a Porlezza.

La vida de Lugano està concentrada als voltants í a sobre del
llac, damunt del qual queien flames de foc quan nosaltres hi arri-
bàrem. La calor era asfixiant, insuportable.

El llac de Lugano i les muntanyes que l'envolten són les coses
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més interessants d'aquesta ciutat suïssa, de segell italià, carrers
portícats i gent vagarosa. Nomès compta amb catorze mil habi-
tants; però Lugano posseeíx tres funiculars, infinitat de tramvies
elèctrics, molts vaporets i barquetes, i un nombre extraordinari
d'hotels. A la nit, aquests vaporets i barquetes semblen cuques de
llum, i les muntanyes properes estan illuminades. Damunt del llac
es produeixen efectes fantàstics de llum, que són una delícia per
als forasters.

Un matí claríssim emprenem la ruta envers Porlezza. El vapo-
ret que ens porta és blanc del tot, com una congesta de neu. Les
aigües del llac mostren la superfície quieta i platejada, damunt la
qual s'emmirallen els poblets de la vora i les muntanyes que ens
envolten. En tots els paradors pugen i baixen passatgers, enmig
d'un tràfec silenciós que hom contempla encuriosit.

Els poblets alludits estan collocats artísticament damunt dels
prats plens de verdor perpètua; els vessants de les muntanyes
veïnes ostenten una vegetació exuberant; les aigües presenten ga-
mes de colors indefinits. S'albiren alguns campanars d'influència
romànica.

A l'hora de les comparances, entrem a l'embarcador de Por-
lezza. Els duaners italians fan la revisió dintre del vaixell. Al moll
ens espera un carrilet de joguina que llença molta fumera per la
xemeneia, igual que un tren de debò, i xiula sovint per tal de moure
fressa. Hi pugem. Aquest carrilet esmerça una hora per recórrer
un trajecte de tretze quilòmetres.

En sortir de Porlezza i enfocar terra italiana, s'observa un
canvi radical en el paisatge. La terra negrosa i mullada de Suïssa,
tot d'una es transforma, la qual cosa permet més variació de con-
reus. Passem a prop de l'ermita de Sant Pere de Porlezza. Tanma-
teix, trepitgem terreny italià.

A Menaggio ens espera el vaixell, amb el qual hem de travessar
el llac Como, situat al nord d'Itàlia. La baixa altitud fa que aquest

llac estigui envoltat d'una atmosfera viciada; les muntanyes cir-
cumdants són més baixes que les de Suïssa; els poblets són menys
jolius i menys nets. Hom nota la influència de la vida italiana i del
clima italià.

Reflexions al marge de l'excursió

A Suïssa, el cor del turista sempre roman accelerat per l'emo-

ció, i les ànsies d'esguardar la naturalesa no tenen aturador. Al-
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trainent, hom rep un embafament de muntanyes crestades de neu,
de verds uniformes, de rius saltadors, de llacs plàcids i de casetes
de pessebre

Totes les cases de Suïssa donen la sensació d'una decoració de
teatre, arranjada per tal d'excitar la màxima emotivitat del turista.
Una emotivitat un xic artificial, si voleu, perquè en les entranyes
de les muntanyes suïsses només hi ha la roca nua, al fons dels
llacs neda el peix de carn molla, la llet gairebé sempre la servei-
xen de pot, el café l'importen d'Amèrica, i els hotels són com els
dels altres països civilitzats i els restaurants també.

Al costat d'una Suïssa que per monuments us mostra les mun-
tanyes curulles de neu, per monestirs els llacs d'aigües calmoses
i per ermites els hotels de ciment armat, hom troba avantatges
innombrables. Suïssa ensenya al turista l'ordre, la netedat, la re-
glamentació cony a símbol interessant del seu programa polític, el
qual està desenrotllat en tres llengües. Cal esmentar que dintre la
Confederació Helvética, que només compta quatre milions d'habi-
tants, es parla el francés, l'alemany i l'italià, a més d'altres mani-
festacions lingüístiques importants, però curosament protegides
per tal de conservar-les. Les tres llengües són respectades per
igual en tots els actes oficials i fins en els bitllets de Banc. I des-
prés encara hi ha qui no comprèn la pluralitat de llengües dintre
d'un Estat.

La vida de Suïssa está supeditada a un esforç mesurat, però
persistent i eficaç, per tal de treure tot el suc possible de les belle-
ses naturals que Déu ha vessat damunt de la seva terra.

Guaitem el nostre Píreneu, í certament hi trobarem una Suïssa
amb més sol i menys preparació. Enfront de la magnitud insupe-
rable de les nostres muntanyes pirenenques, curulles d'una flora
encisadora i de conreus variats, solcades per rius juganers, i es-
quitxades de cascades meravelloses i estanys encantats, hom
s'aferra més i més a l'amor a la nostra terra, a l'amor a les nos-
tres viles i muntanyes redimides de l'allunyament per l'esforç cons

-tant de la nostra cultura.
Aquestes viles i aquestes muntanyes estan banyades amb la

llum resplendent d'un sol brillant i únic, i gaudeixen d'una atmos-
fera diàfana, que també sap desenrotllar tempestes emocionants
í allaus esfereïdores. I també sap endolcir l'esperit amb hores cal-
moses que conviden al repòs i al recolliment més reconfortants.
Heus-vos ací la nostra Suïssa catalana.

F. BLASI I VALLESPINOSA
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Festes tradícíonals del Pallars

Altres festanals

Santa Caterina.—Aquesta festa no és un festanal pròpiament
dit, ja que són ben pocs els pobles que la celebren. AI Pallars, que
sapiguem, només fan festa a Sarroca de Bellera, i encara només
la jovenalla.

Santa Caterina rnàrtír, és la Patrona de les noies de Sarroca,
i aquest dia, totes s'anomenen «caterinetes». Paguen la missa, que
és cantada amb tota solemnitat, amb el que recapten entre elles,
i, a la tarda, totes juntes van a fer una brenada a fora_

Abans, però, havia estat una festa molt esplendorosa; car de
temps immemorial estava constituïda la confraria de Santa Cate-
rina. N'eren confraresses totes les noies del poble des de la infan-
tesa fins a maridar-se. Aquest dia pagaven músics i celebraven
missa cantada, a la qual assistien, ben mudats, tots els fadrins,
prèviament convidats per les «caterinetes».

Els encenien el rocgle, feien de sagristà i cantaven la missa;
i feien tots els esforços possibles perquè resultés una festa ben
lluïda i que deixés ben satisfetes les seves companyes, que aquell
dia fruïen d'un jorn de benaurança i ple d'alegria.

A la tarda organitzaven el «ball», i ballaven a la casa que tin-
guessin una sala ben gran. A la nit feien, al mateix lloc, un sopar
extraordinari al qual convidaven els fadrins. Minyones i minyons
s'asseien a la taula aparellats, els servien els plats algunes de les
mares de les noies, que a la vegada vigilaven tota la jovenalla que
no s'extralimités. Aquest àpat, era presidit per la priora de la con-
fraria, la qual tenia cura d'organitzar la festa; pagaven el menjar,

les «caterinetes», i el beure, els fadrins.
Fa uns trenta anys o més que ha caigut en desús, i la festa ha

quedat reduïda als actes descrits abans.

Nadal.— Antigament, a Sarroca de Bellera quinze dies abans
de Nadal, cada dia al caient de la tarda, la mainada pujava al cam-

panar a repicar les campanes, aproximadament una hora. Mantes
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vegades hi pujaven també els fadrins entusiasmats, i les feien vol-
tar, anunciant així les festes nadalenques. Fa uns trenta -cinc anys
que tragué aquest antic costum un rector anomenat mossèn Joa-
quim, el qual feia repicar una estona al mig dia, al toc d'oració,
i una altra estona a l'oració del capvespre, fins a perdre's total-
ment aquest bell costum.

Abans els que tenien ramats de bestiar de llana a garrigar,
això és, que passaven els mesos de novembre i desembre al Pla de
Lleida i a les Garrigues, era costum de pujar per Nadal, i arriba-
ven sempre a les vigílies. Així es devia crear el proverbi:

Per Pasqua	 cada ovella
i per Nadal	 al seu corral.

Creuen i asseguren que l'ovella rnarrida el dia de Sant Jaume,
cordera per Nadal. Per la vigília de Nadal i el Divendres Sant, que
són dies de dejuni, abans era costum de portar el dinar als pas-
tors, cosa que no feien cap niés dia de l'any.

Aquesta nit les cases no deixaven apagar mai el foc, perquè és
fama que passa la Mare de Déu amb el fillet, i si l'ha d'embolcar
pugui escalfar els faldars.

Al punt de la mitja nit, celebraven la «Missa del gall». Hi acu-
dien tots els fidels de] poble i els dels llogarrets veïns; els quals
es feien llum pel camí amb una llanterna de llauna tota plena
de forats.

A l'hora de l'adoració del Jesuset, primer adoraven els pas
-tors, els quals hi anaven ben abillats amb tota la indumentària

típica del seu ús. Calçaven uns socs ben nous i ferrats, i vestien
calçons o calcules, calces de burell, cuera o samarra, barret i
el ganxo de guardar a la mà; anaven a adorar fent -se seguir
sempre d'un moltó, amb preferència negre o bru. Això deuria crear
el proverbi:

Per Nadal el bon pastor
va a adorar
amb el seu moltó.

Després adorava l'Ajuntament i l'altra gent. Mentrestant, al cor,
cantaven cançonetes nadalenques acompanyades moltes vegades
d'algun plor figurat de criatura, i, la mainada sonant xiulets de
canya en forma de pipa amb aigua a dins, simulaven molt bé el
cant del rossinyol. Ells ja en dejen rossinyols.

A Montrós els fadrins anaven a la missa del gall sonant ros-
sinyols, í portaven ocellets vius, que al moment d'adorar, deixaven
anar, i movien una gran xiscladissa dins el temple. Tots els pas-
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tors quan adoraven deixaven un pardal viu a la bacina, el qual en
veure's lliure fugia.

A Sarroca de Bellera, al punt de mitja nit, els fadrins més va-
lents pujaven al campanar proveïts de menjar i beure i baldaven
les campanes fins a punta de día. El poble interpreta el llenguatge
de les campanes quan balden d'aquesta manera:

La grossa, Nadal]	 La grossa, Les reis!
La xica, Capdany!	 La xica: Se'n van!

A la missa del gall, cons a tot arreu, adoraven sonant rossi-
nyols de canya. Al cor, els cantaires, gronxaven una grossa pedra,
i deixaven anar algun gemec simulat de criatura nascuda de poc.
Cantaven «El noi de la mare» el «Rabadà» i altres boniques can-
çons del cicle nadalenc mentre durava l'adoració.

Fa uns cinquanta anys que assistia a la missa del gall, un pas-
tor de casa Sebastià de Vilella que era donat a la casa, el qual
anava a adorar abillat amb capa, socs i ganxo; al moment de be-
sar el Jesuset es calava al cap el capell de la capa, i passava da-
vant de tothom, àdhuc de l'Ajuntament. Després d'aquest, continuà
fent-ho un pastor fill d'Abellanos llogat a casa de Gassol de Sar-
roca, el qual sentia un gran orgull d'ésser pastor. Després d'a-
quest va caure en desús aquest costum.

Ja fa una pila d'anys que aquesta missa, enlloc de dir-la a mitja
nit, la diuen a la matinada en ratllar el dia. Abans, en eixint de la
missa del gall, era costum molt generalitzat, de menjar-se unes lles-
ques de pa molt grosses untades d'allioli fet de codony, peres,
trumfes, o alls picats amb oli, í, per beure, aiguardent.

Fa pocs anys que en sortir de missa major, el rector obsequia-
va els escolans a la rectoria amb torrons, figues seques í vi bo,
i els donava doble estrena.

El dinar es componía d'un repàs extraordinari, però sense res

típic, fora dels torrons i les figues seques.
Aquest dia, com a tot Catalunya, la mainada també feia «cagar

el tió ». Escollien una rabassa o soca d'arbre ben plena de forats
en els quals posaven, quan la quitxalla no ho veia, llaminadures:
cona figues seques, torrons i quelcom més. Un cop proveïda, la

xicalla, armats de bastons, li ventaven força garrotades; desprès
la tombaven i remenaven; aleshores sortien totes les coses enta-

forades i que ells creien que cagava.
A moltes esglésies durant les festes del cicle nadalenc, presidia

les cerimònies religioses un Jesuset col•ocat damunt el sagrari.

R. VIOLANT I SIMORRA
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JUNTA GENERAL ORDINÀRIA. — El dia
27 de juny tingué lloc la Junta Ge-
neral ordinària de socis, i després
de feta la renovació de càrrecs de
la Junta Directiva, aquesta ha que-
dat constituïda en la següent forma:

President, senyor Pau Vila i Di-
narès; Vice-President, senyor Fran-
cesc Blasi i Vallespinosa; Secretari
primer, senyor Albert Oliveras i
Folch; Secretari segon, senyor Xa-
vier Ribó i Rius; Tresorer, senyor
Joan Nonell i Febrés; Comptador,
senyor Joan Roig i Ferrer; Bibliote-
cari, senyor August Calvó i Serda-
ñons; Vocal Conservador del Local,
senyor Josep Rovira i Cardona; Vo-
cals, senyor Francesc de P. Mas-
pons i Anglasell; senyoreta Maria
de Quadras i Feliu; senyor Frederic
Damians i Manté; senyor Josep Co-
lominas i Roca (President de la Sec-
ció de Folklore; senyor Lluís G. Oli-
vella i Arenas (President de la Sec-
ció de Fotografia); senyor Lluís de
Ouadras i Feliu, (President de la
Secció de Cinema); senyor Josep
M. Guilera i Albinyana (President
de la Secció d'Esports de Muntanya);
mossèn Josep R. Bataller i Calata-
yud (President de la Secció de
Geografia i Geologia), i senyor Pe-
legrí Casades 1 Gramatxes (Presi-
dent de la Secció d'Arqueologia
i Història).

Comissió de Publicacions.—Presi-
dent, senyor Pau Vila i Dinarès; Vi-
ce-President, senyor Francesc Blasi
i Vallespinosa; Tresorer, senyor
Joan Nonell i Febrés; Secretari, se-
nyor Josep Rovira i Cardona; Vo-
cals, sen yors Francesc de P. Mas-
pons i Anglasell, August Calvó i
Serdañons, Pelegrí Casades i Gra

-matxes, i Josep M .  Guilera i Al-
binyana.

Sub- Comissió de BUTLLETÍ.— Presi-

dent, senyor Pau Vila i Dinarès:
Vocals, senyors Pelegrí Casades i
Gramatxes, Josep M.  Guilera i Albi

-nyana, i per a les diferents Seccions
Rossend Flaquer i Gil, Joan Amades
i Gelats, Marcellí Soler i Biosca,
Delmir de Caralt i Puig, i mossèn
Josep R. Bataller i Calatayud.

Comissió de Xalets i Refugis.—
President, senyor Pau Vila i Dina-
rès; Vice-President, senyor Lluís
Estasen i Pla; Tresorer, senyor En-
ric Ribera 1 Llorens; Vocals, senyors
Albert Oliveras i Folch, i Carles
Bertrand i Coma,

Secció de Folklore.—Després de la
Junta General ordinària celebrada
el dia 8, la Junta Directiva d'aquesta
Secció quedà constituïda en la se-
güent forma: President, senyor Jo-
sep Colominas i Roca; Vice-Presi-
dent, senyor Josep Roig i Punyet;
Secretari, senyor Josep M. Font
i Rius; Vocals, senyors Joan Ama-
des i Gelats, Enric Ribas i Virgili,
i Climent Viscarri i Torres.

Seeció de Fotografia.—Després de
la Junta General celebrada el dia 14,
la Junta Directiva d'aquesta Secció
quedà constituïda en la següent
forma: President, senyor Lluís G.
Olivella i Arenas; Vice- President,
senyor Jaume Biosca i Jover: Secre-
tari, senyor Juli Morer i Vilardell;
Tresorer, senyor Antoni Bergnes
i Serrallach; Arxiver, senyorAntoni
Gallardo i Garriga; Director del La-
boratori, senyor Joan Roca i Mira-
cle; Vocals, senyors Francesc Blasi
i Vallespinosa, Heribert Puig i Font,
i Albert Oliveras i Folch.

Secció de Geografia i Geologia. —
Després de la Junta General ordinà-
ria celebrada el dia 9, la Junta Di-
rectiva d'aquesta Secció quedà cons

-tituïda en la següent forma: Presi-
dent, mossèn Josep R. Bataller i
Calata y ud; Vice-President, senyor
Gonçal de Reparaz i Ruiz; Secretari,
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senyor Lluís Solé i Sabarís; Treso-
rer, senyor Enric Ribas i Virgili;
Conservador, senyor Josep Closas
i Miralles; Vocals, senyors Francesc
Martín i Julià, i Josep de Sans i Co-
ret.

Secció d'Esports de Aluutanva.-
Després de la Junta General ordi-
nària celebrada el dia 15, la Junta
Directiva d'aquesta Secció quedà
constituïda en la següent forma:
President, senyor Josep M. Guilera
i Albinyana; Vice-President, senyor
Josep M. Soler i Coll; Secretari, se-
nyor Josep Torent i Sostres; Treso-
rer, senyor Joan Roig i Ferrer; Vo-
cals, senyors Eliodor Orfila i Cas-
tells, Josep M.- Nubiola i Déu, Xa-
vier Vilaró i Puigrefagut, Lluís
Bertrand i Coma, i Raimond Arderiu
i Pallarols.

Secció d'Arqueologia i Història.—
Després de la Junta General ordi

-nària celebrada el dia u, la Junta
Directiva d'aquesta Secció quedà
constituïda en la següent forma.
President, senyor Pelegrí Casades
i Gramatxes; Vice-President, senyor
Frederic Damians i Manté; Secre-
tari, senyor Josep M.a Font i Rius;
Arxiver, senyor Enric Vilaseca i
Tock; Vocals, senyors Gabriel Roig
i Font, Artur Valer¡ i Pupurull, Joa-
quim Gich i Martí, i Josep Rovira
i Cardona.

Secció de Cinema.— Després de la
Junta General ordinària celebrada
el dia 12, la Junta Directiva d'aques-
ta ..Secció quedà constituïda en la
següent forma: President, senyor
Lluís de Quadras i Feliu; Vice-Pre-
sident, senyor Ignasi Canals i Tar-
rats; Secretari, senyor Isidre Socias
i Farré; Tresorer, senyor Josep Gal

-ceran i Bonet; Vocals, senyors Del-
mir de Caralt i Puig, Alfons Lagoma
í Allué, Joan Sàbat, .Eusebi Ferré
i Borrell, Joan Prats i Vidal, i Do-
mènec Giménez i Botey.

OBITUARI. —Hem de registrar amb
sentiment el traspàs del consoci se-
nyor Francesc Xavier Turull i Ven-
tosa, víctima d'un tràgic accident.
Amb aquest motiu la Junta Directi-
va trameté el seu condol a la família

del senyor Turull, a la qual adrecem
tombé el nostre des d'aquestes co-
lumnes.

NOMENAMENT D'UN MEMBRE HONORARI.
—En la Junta General celebrada pel
CENTRE el dia 27 de juny, s'acordà
crear la distinció de Membre Hono-
rari, i atorgar-la al senyor Rudolf
Pilat, President del Club Alpí Txe-
coslovac, per tal com ha dedicat
bona part de les seves activitats a la
divulgació de Catalunya i de l'ex-
cursionisme català a l'estranger.

XALET DE LES AIRASSEs.—La Co-
missió de Refugis fa avinent que
l'encarregat de les claus d'aquest
Refugi, des del mes de juny, és el
senyor Salvador Caballé, habitant a
la Mussara, prop del Refugi.

El règim d'utilització del Xalet és
el mateix que ha vingut servint fins
a la data.

Cal remarcar que la carretera ar-
riba fins a prop de la Mussara. En
aquesta petita població, que va re-
duint paulatinament el seu nombre
d'habitants, és molt difícil de trobar
queviures, excepte pa i vi.

XALETS DE LA RENCLUSA I ULL DE
TER.—El dia 15 d'aquest mes co-
mença el servei d'estiu al Xalet de
la Renclusa, a càrrec de la senyora
Vídua de Sayó, de Benasc, i al Xa-
l et d'Ull de Ter, a càrrec del senyor
Joan Orriols, de Campdevànol.
Aquest servei regirà, com de cos

-tum, fins a darrers de setembre.

DISTINCIÓ A UN DIRECTIU DEL CENTRE.
—El Club Alpí Txecoslovac, que per
mitjà de] seu President senyor Ru-
dolff Pilat, tan bones relacions té
amb el CENTRE, en la seva Assemblea
general del darrer maig, prengué
l'acord de nomenar soci correspon-
sal del C. A. T. el President de la
nostra Secció d'Esports de Munta

-nya, senyor Josep M. a Guilera.

AVANTATGES ALS NOSTRES SOCIS. —El
London Club s'ha adreçat al CENTRE
manifestant-li que per si els seus
serveis poden ésser útils als nostres
socis, per tal de facilitar-los l'ingrés
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a aquella entitat en condicions avan-
tatjoses, els eximirà del pagament
dels drets d'entrada mitjançant la
presentació del carnet de soci del
CENTRE.

LA PLATJA DE LA BOADRLLA.— Com
ja ha esdevingut, sembla, tradicio-
nal, enguany hom vol també tancar
la platja de la Boadella, del terme
de Lloret de Mar, i a aquest efecte
ha estat sollicitada l'oportuna auto-
rització a la <Jefatura> d'Obres Pú-
bliques de Girona.

No és la primera vegada que hom
preté tancar les platges de la nostra
costa i d'una manera es pecial la que
abans esmentem. El CENTRE, però,
que vetlla pel patrimoni públic de
la nostra terra, no pot silenciar la
seva protesta enfront de qualsevol
particularisme que tendeixi a dis-
minuir aquell patrimoni, i per això,
i dintre del termini legal, ha formu-
lat la corresponent oposició a que
sigui atorgada cap autorització per
a tancar cap de les nostres platges
i, concretament, en el cas que ens
ocupa, la de la Boadella.

Els excursionistes i acampadors
senten una predilecció per aquella
platja, i com que és de llei natural
l'ús de les platges per a tots els ciu-
tadans, si fos concedida l'autoritza-
ció sol•licitada aquests es trobarien
en una situació d'inferioritat que
obligaria a haver de renunciar a un
dels més bells indrets de Catalunya
al qual no podria tenir accés el tu-
risme i l'excursionisme, per a restar
només a profit particular, a la qual
cosa és segur que s'oposaran tots
els elements afectats, i que no per-
metran, en definitiva, les autoritats.

UNA CARRETERA A BAGET. —Fatem ps
que l'Ajuntament de Baget té solli-
citada la construcció d'un ramal de
carretera que l'uneixi amb la de
Camprodon a Oix. Les traves buro-
cràtiques, però, que sempre ha tro-
bat als ministeris espanyols la pres-
tació de serveis públics a Catalunya,
han estat motiu pera demorarsine die
aquelles obres tan indispensables.

Amb el traspàs de serveis a la

Generalitat, l'Ajuntament de Baget
ha tingut l'esperança de veure, per
fi, atesos els seus anhels, i ha repro-
duït la seva sollicitud davant del
Govern autònom, tot pregant a al-
tres entitats i corporacions que re-
colzin l'esmentada sollicitud. El
CENTRE, que és una d'elles, s'ha ho-
norat adreçant-se al senyor Conse-
ller de Treball i Obres Públiques
interessant-li la prompta construc-
ció d'aquella carretera, tant per a
dotar així d'una via de comunicació
un poble que n'està mancat, com per
a facilitar l'excursionisme i el tu-
risme vers aquelles contrades. El
senyor Conseller, coincidint amb
aquestes manifestacions del CENTRE,
l'ha correspost amb un atent comu-
nicat donant-li la certesa que farà
tots els possibles perquè la petició
esmentada sigui un fet.

EL CENTRE A (.'ESTRANGER. —El DOS-
tre consoci senyor Josep M. Gui-
lera i la seva esposa en passar dar-
rerament per Ginebra visitaren el
President de la Unió Internacional
d'Associacions d'Alpinisme, Mr. Eg-
mond d'Arcis, el qual, junt amb la
seva família tingueren moltes aten-
cions als nostres amics.

Per a correspondre-hi el senyor
Guilera s'oferí a donar una conversa
sobre les muntanyes de Catalunya,
i, a aquest objecte, utilitzà uns dia

-positius que portava, els uns proce-
dents de l'arxiu del CENTRE i els al-
tres originals del senyor Albert
Oliveras. Aquest acte tingué lloc al
magnífic estatge del Club Alpí Suís
(Secció de Ginebra), amb assistència
limitada als directius del Club i de
la U. I. A. A. i llurs familiars. Els
suYssos, grans coneixedors de mun-
tanyes, varen expressar sobretot
]'admiració que els produí la visió
de la muntanya de Montserrat i dels
menuts llacs pirenencs.

Fou una vetllada ben agradable
i plena de cordialitat, que permeté
conèixer a un nucli escollit de mun-
tanyencs un seguit dels millors pai-
satges catalans

En el curs d'aquell viatge també
visitaren, a Budapest, el senyor La-
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dislau Papp, delegat que fou d'Hon-
gria al Congrés Internacional de
Cortina d'Ampezzo. Aquest senyor
els mostrà l'estatge del «\Iagyar Tu-
rista Srovetzet», i es detingué llarga
estona en el seu museu alpí, on te-
nen, entre altres coses, una bona
collecció d'ensenyes alpines i on
els visitants deixaren la del CENTRE
com a record de la seva visita.

L'ASSEMIILEA GENERAT. DE LA UNIÓ
INTERNACIONAL D'ASSOCIACIONS D'ALPI-
NISME.— Aquesta assemblea ha estat
fixada per als dies 6 i 7 de setembre
pròxim, a Pontresina. Els partici-
pants a l'assemblea podran prendre
part a la sèrie d'excursions que tin-
dran lloc del 2 al 6 del mateix mes,
i que la precediran. Aquesta reunió
coincidirà també amb la festa cen-
tral del Club Alpí Suís -8 i 9 de
setembre- que tindrà lloc a Coire
i a Aresa.

El CENTRE hi enviarà una Delega-
ció, i amb aquest motiu hom orga-
nitza una caravana.

Secció de Fotografia

EXCURSIONS 1 SESSIONS DE PROJEC-
cIONs. — Aquesta Secció, durant el
mes de juuy, féu les següents excur-
sions: el dia 3, a Alpens i Vinyoles;
el dia io, collectiva a Rupit i la Sa-
lut; els dies 29, 30 i I de juliol, a
Sort. Sant Joan de l'I3erm i Seu
d'Urgell.

A més, celebrà sessions de pro-
jeccions explicades, el dia 7, a càr-
rec del senyor Francesc Blasi i Va-
llespinosa, sobre Oberamnmergau i
Budapest; el dia 21, a càrrec del se-
nyor Josep M. Nubiola, sobre el
Pireneu, les quals constituïren les
darreres activitats de la Secció du

-rant el passat curs.

Secció d'Esports de Muntanya

CARENEJANT I'ER LES MUNTANYES DE
NÚRIA —Els companys Joan Roig i
Lluís Estasen emprengueren aquest
trajecte, i anaren en 2 h. 15 m. de
Núria a Nou Creus. Seguint sempre
per carena pujaren als pics de Nou
Fonts, Eina i Finestrelles fins a] coll

d'aquest nom, en 2 llores. Després,
en 1 hora baixaren a Núria-amb neu
dolenta i boira.

BANQUET DE COMIAT A LA NEU 1 HO-
MENATGE ALS CAMPIONS, A LA MOLINA.--
El diumenge, dia 27 de maig, se ce-
lebrà al xalet de la Molina el ban

-quet de comiat a la neu i d'home
-natge als campions i guanyadors

dels concursos d'esquí de la darrera
temporada. Assistiren a l'acte nom

-brosos socis, bona part dels quals
es traslladaren a la Molina el dis-
sabte a la tarda i efectuaren al matí
del diumenge petites excursions.
També s'efectuà una ascensió noc-
turna al 1'uigllançada, aprofitant el
temps esplèndid i trobar-se la lluna
en el seu ple.

El banquet i el dia de camp pas-
sat a la Molina resultaren actes ben
agradables dels quals retornaren
molt satisfets els que hi assistiren.

ESQUIADES PER LES MUNTANYES DE
NÚRIA. El dia 6 de maig i hi pren

-gueren part Joan Roig, Ernest Mu-
flor, J M.' Plans, Rafel Flaquer i
Lluís Estasen. La neu fou bona.

Sortida de Núria a les 6 del matí
i pel coll de Finestrelles al pic del
mateix nom, 2 h 5 in. I3aixada en i
minuts al fons de la vall d'Eina. Pu-
jada en i h. t j m. al cim de. Torre
d'Eina. Davallada a la vall de Prats
de Balaguer pel coll al S. de 'Corre
d'Eina en 40 m. Pujada, en 2 h., al
coll de Nou fonts, i, seguint la care-
na, en 35 m. al coll de Nou Creus.
Baixada, en 30 m., a Núria, on arri

-baren a les t8 h. 30 ro
LI 20 i 21 (le maig, els excursio-

nistes foren Joan Roig, Ernest Mu-
]lor, Joan Andreu, J M.' Plans i Lluís
Estasen.

El primer dia anaren a peu fins al
Torreneules i la resta la feren amb
esquís (2 h 4o ni. de Núria al Tor-
reneules). Bai.ada en 15 m. a la ri-
bera de Coma de Vaca. Pujada en
45 ni. a Tira pits, i passant per la co-
ma de Fressers i col] de la Marrana
a UI! de Ter, en I h. Ig ni. El dia
següent caminaren i h. io m. fins al
pic de la Dona. Davallada per la
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vall de Baribés amb esquís des del
coll, en I h., fins on acabà la neu, a
uns IS m. de la pleta de CaranÇà.

Una hora io minuts més amunt
es posaren novament els esquís.
Hom dinà a l'estany superior. Pu-
jada al coll de Nou Creus en 3 ho-
res 35 m. a comptar de la pleta de
Carançà. Baixada en 15 m. fins a
Núria.

EXCURSIÓ AL PANTÀ DE Foix, MONT -
MELL, SANTES CREUS I LA LLACUNA.

Fou efectuada pels socis senyors
F. Broggi, Lluís Porta i Josep Ro-
vira. Surtiren el dia 13 de maig, a
les 6 del matí, en automòbil vers les
costes de Garraf, Vilanova i pantà
de Foix, el qual estava bastant buit
degut a que obriren les comportes
d'uns canals recentment construïts
i no les pogueren tancar. Al comen-
çament es troba Castellet amb un
gran castell en reconstrucció. Con-
tinuaren fins a Sant illarc, on deixa

-ren el cotxe, i al cap de 35 minnts
assoliren ('Atalaia pel cantó N. punt
culminant de Montmell i a 861 me-
tres d'altitud. Seguiren la carena
fins al cCastellota, baixant i recu-
lant pel cantó de ponent. Des de la
dita serra es domina tot el Penedès
i el Camp de Tarragona; llàstima de
topar amb un dia de força calitja
que no els permeté de veure bé la
costa des del coll de Balaguer fins
a Vilanova, ni el turó punxegut de
Montagut, ni Montserrat.

Continuaren en automòbil per la
Bisbal, Rodonyà i Santes Creus on
dinaren en una ufanosa i esplèndida
albareda que hi ha entre el Mones

-tir i el riu, bonic paratge on abun-
den les fonts.

A primeres hores de la tarda vi-
sitaren el Monestir.

La tornada es féu per Pont d'Ar-
mentera on, a pocs minuts, es troba
el pantà construït pels romans per
tal de recollir les aigües del riu Gaià
i conduir-les a Tarragona. El Pont
del Diable (aqüeducte) formava part
d'aquesta conducció de 4o kms.

Continuant, passaren per Querol
on hi ha les restes d'un castell que
fou saquejat per les tropes gover-

namentals la passada centúria des-
prés de causar-li les destruccions
del cas. Hom conta que s'emporta

-reu 16 carros entre mobiliari, robes,
llibres i altres objectes de valor.

Ací l'aspecte del país ha canviat;
de les vinyes que dominen el pai-
satge, ve el bosc i la carretera passa
per l'engorjat del riu, del qual més
tard s'aparta i passa pel poblet
d'E'sblada, d'aspecte pobre, i entra
seguidament a la Llacuna, població
la més alta del Penedès. Perla plana
d'Ancosta, Torrelles de Foix, Vila

-franca i Ordal anà finint l'excursió
relatada la qual és força interessant.

Secció d'Arqueologia

Excuasió A EMPi aiES. —El dia 7 de
maig tingué lloc una excursió en
autocar a Figueres, Castelló d'Em-
púries i golf de Roses, i a les exca-
vacions i museu d'Empúries, en la
qual prengueren part trenta-vuit
excursionistes entre socis del CEN-
TRE i llurs famílies. Sortiren a les
6 h. 40 m. i retornaren a les 23 ho-
res i m.

A Figueres fou visitat el nostre
consoci senyor Sutrà a fi de veure la
restauració que està efectuant d'un
retaule procedent d'una església ru-
ral, notable exemplar del segle xv,
destinat a la catedral de Tarragona.
Acompanyats del mateix senyor,
anaren a Castelló d'Empúries amb
l'objecte de contemplar l'església de
l'esmentada vila comtal; hi admira-
ren la superba construcció dels se-
gles XIV i xv, i el campanar de dar-
rers del xlii. El retaule major, obra
cabdal de la nostra escultura qua-
tI-ecentista, fou objecte de detingut
examen, com també dos retaules de
la mateixa centúria, restaurats pel
senyor Sutrà. Causaren admiració
per llur excepcional vàlua, quatre
requadres que contenen històries>
de l'Arcàngel Sant Miquel. Els nos-
tres consocis foren atesos pel se-
nyor rector.

Seguidament anaren a Roses, on
admiraren la grandiositat del seu
golf, visió magnífica des del far al
peu de les destroçades muralles del
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Costi de la Trinitat, a la punta de
la Poncella.

Des d'aquest lloc els expedicio-
naris es dirigiren a l'Escala, passant
per Sant Pere Pescador i altres po-
bles, í disfrutaren deis més bells pa-
norames de la plana empordanesa.

Havent dinat a l'Escala, esmerça-
ren el temps de qué disposaven a
visitar les excavacions d'Empúries
i els novíssims descobriments de la
ciutat romana, profitosa visita per a
la conferència que in situ donà el se-
nyor Albert del Castillo, el qual de-
mostrà, una vegada més, la seva com

-petència i l'entusiasme amb qué diri.-
geix els treballs de desenrunament
del que ens resta de l'empori grec i
de la civilització romana a la nostra
terra, que, cona és sabut, a Empúries
tingué el seu començament.

Secció de Cinema

VEREDICTE DEL III CONCURS CATALÁ
DE CINEM., ArI,LTEUR. —Els films pre-
miats foren: ilíemmortigo?, medalla
de vermeil, copa Filmo, medalla d'or
Kodak, copa Sàbat; autor: Delmir
de Caralt. —Festa 1blajor, mosaic ca-
talà; medalla de vermeil, medalla
Atracció de Forasters; d'Eusebi
Ferrer.—Folklore, medalla de ver-
meil, copa Gevaert; d'Agustí Fabra.
—Westznizzster in 1,Vinter, medalla
de vermeil; de l'Institute of Amateur
Cinematographers de Londres. —
Cocktail Amateur, medalla de ver-
meil, copa Serrahima, premi Foto
Optica; de Josep M. a Galceran. —
Aquesta nit no surto, medalla de ver-
meil, copa Víctor; de Francesca
Trian de Prats.— Diaris, medalla de
vermeil copa Associació de Cine-
ma Amateur; de Joan Salvaras. —Pa-
llars i Ribagorça, medalla d'argent,
copa Li. Baltà; de Joan Salvans.-
An austrian village, medalla d'ar-
gent; de l'Institute de Londres 

—Nord d'Itàlia, medalla d'argent; de
Delmir de Caralt.— L'Auca del se-
nvor Canons, medalla d'argent, copa
Eumig; de Salvador Mestres —Es-
clat, medalla d'argent, copa Bolex-
Paillard; de Francesc Gibert. —

XXX-Reflexes, medalla d'argent; de
Domènec Gimènez.—Grossglockner,
medalla d'argent, copa Enginys; de
l'aul Magaziner de Budapest. —Esce-
nes de la costa, medalla d'argent;
d'Ignasi Salvans.

Premiats amb medalla honorífica:
La b'egla, de Monistrol, Millan i
Muntaner.— Canigó, de F. Argemí.-
Suïcida?, de Llobet-Gràcia.— Carbó,
de Rodés i Bros.—Aigueta, de Fran-
cesc Carreras. —Pro cultura opera-
tòria, del Dr. Sauricart.—Noticiari
breu, de Salvador Mestres. —Luxor
i Assuan, de Ferran Rivière.—Egipt
aud back with imperial airways, de
1'Institute de Londres.

Illa d'or, medalla Atracció de Fo-
rasters; de Delmir de Caralt.—Es-
quí. copa Perutz; de Rudolf Honne-
ger. — Ser secoud birtlzday, copa
Cuyàs; de l'Institut de Londres.—
Lean, copa Forgues; de Daniel Jorro.

«Medalla del CENTRE -i' xCURSIONIS-
TA DE CATALUNYA' al millor film ca-
racterístic (le cuses de Catalunya:
Folklore, d'Agustí Fabra.

«Premi extraordinari> al millor
film dels premiats: 1Venznzortigo?, de
Delmir de Caralt.

El Jurat declarà deserts els premis
següents: Copa Generalitat de Ca-
talunya, Copa Cinematografia Ama-
teur, Copa Nizo, Copa Pathè Baby,
Tisores d'Argent Delmir de Caralt.

DUES SESSIONS DE FILMS PREMIATS.
Una selecció de films del III Con-
curs de Cinema Amateur fou pre-
sentada en les dues sessions espe-
cials organitzades per la Secció, les
quals tingueren lloc al Kursaal, els
dies 18 i 21 de juny. Les dues vet

-llades foren un èxit de públic i un
èxit per als autors que palesà, a
més, l'encert del jurat qualificador
dels films presentats. Un altre ali-
cient fou la presentació pública, en
la segona sessió, dels cantaires de
la Secció d'Esports de Muntanya,
que interpretaren un enfilall de
cançons muntanyenques Tant el
mestre senyor López com els nos-
tres companys foren molt aplaudits,
la qual cosa féu que algunes can-
cons haguessin d'ésser bisades.
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BIBLIOGRAFIA
E. RRODBECK.— L'azíj'inisme. —Un vo-

lum petit, relligat, de 376 pp -
Editat per la société Romande
d'Editions, de Lauaanne.-1933.

Publicat a Suïssa, i destinat a és-
ser el vade-meciim dels alpinistes
d'aquella terra. Respon concisament
a gairebé totes les preguntes i cu

-riositats que l'alpinista tingui a
muntanya, en tot temps. Repeteix,
com no pot ésser d'altra manera,
una gran quantitat de conceptes ja
coneguts, prrò en forma ràpida, i
presenta molt ben tractats una sèrie
de coneixements indispensables o
desitjables, molts d'ells nous.

Per exemple, la part topogràfica
a base dels mapes suïssos, l'ús de la
brúixola en ocasions variades i fins
fent camí a les fosques o a cegues,
un magnífic compendi de meteoro-
logia especialitzada per a munta-

nyencs, smb previsió de temps, di-
ferenciació d'allaus, precaucions i
salvament en cas d'accident; part
sanitària; una ullada general a l ali-
mentació, a la vestimenta, a 1'uti-
llatgedel'a]pinista d'estiu i d hivern.

La lectura, més aviat tècnica, és
molt agradable. Constitueix un curs
superior d'alpinisme, abreujat,com-
prünit, anlb totes les idees moder-
nes aplicades a la roca i al glaç.

Molt comprensiu l'autor, es diri-
geix directament i amb mètode als
nombrosos cultivadors d'aquest es-
port, que cada dia esdevé més atre-
vit, perú amh mitjans més segurs.

No sabríem estar-nos de recoma-
nar la seva lectura als joves, princi-
palment, i seguir-ne els consells per
a moure's per la muntanya amb la
major desimboltura i tornar carre-
gats de bones experiències.

A. O i F.

NOTICYA I
BERNAT SALLES, s â2ORT.— Encara

que tard, ens assabentem de la mort
del vell guia de Gavarnie, ocorre-
guda en aquella vila pirenenca el 2
de febrer d'enguany. El seu nom
restarà immortal en la história del
pireneisme, ja que fou, en aquella
época romàntica, un dels més fer-
vents admiradors que aquelles niun-
tanyes tingueren, i les donà a conèi-
xer a les generacions modernes.
Fou un gran i desinteressat munta

-nyenc el qual en vida fou company
infatigable de] Comte de Saint -Saud.

DEL VIGNEMALLE. —La Pique Lon-
gue ha estat assolida per primera
i única vegada per la muralla nord.

Aquesta ascensió que representa
una escalada seguida, és dels esfor-
ços més grans que ha efectuat l'ho

-me per a dominar la muntanya. Un
èxit més per al Club Alpí Francès.

EL CLUB ALPÍ FRANCi•:s A L'HInIA-
LAIA.— Aquest Club ha obert una
subscripció pera sufragar les des-
peses de l'expedició, que té en pro-
jecte, a 1'Himalaia per a l'any que
ve. Sembla, de moment, que han
tingut en el públic muntanyenc del
país veí, un bon acolliment tant la
dita subscripció com l'expedició que
es vol portar a terme, i els tràmits
que hom ha de fer, segueixen el seu
curs.

Redacció: carrer del Paradís, 10, pral.-Barcelona.- Telèfon 19385
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