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L'Alpínísme a Catalunya
REMEMBRAN CES

A
vui que l'alpinisme a la nostra terra té una vida esplendorosa
en totes les seves manifestacions d'excursionisme a munta

-nya, camping, escalada í esquí i que constitueix la branca més
esponerosa i puixant de l'excursionisme català, just és recordar
els seus comerços i desenrotllament dins la nostra volguda Cata-
lunya. D'aquesta faisó la jovenalla d'avui veurà el que feien els
joves d'ahir, tot sembrant bones llavors i conreant assaonat ter-
rer, per arribar a veure la collíta rica i plena que l'alpinisme ens
ofereix ara per tots els indrets de la nostra terra.

No fa gaire temps que el nostre CENTRE celebrava els vint -í-cinc
anys de vida de la seva Secció d'Esports de Muntanya, vida de
treball i de profit, resultàncía d'un agrupament d'activitats i d'es-
forços, que degué la seva raó d'ésser a una culminació de l'excur-
sionisme muntanyenc, de l'alpinisme, dins de l'excursionisme ca-
talà i dins del nostre benemèrit CENTRE. Vida tan fruitosa, que als
vint-i-cinc anys ha donat lloc a la naixença de la Secció d'Esquí
amb tota vigoria i esperançament.

Doncs bé, la nostra Secció d'Esports de Muntanya, no va néi-
xer pas tot d'un cop ni a l'impuls de cap pensada genial, sinó com
a resultat de factors i circumstàncies diverses, com a conseqüència
de canvis de modalitats í concepcions de l'excursionisme i després
de treballs de preparació per a crear un ambient a propòsit per
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a fer-la viable í duradera. Els seus precedents, les seves causes
determinants, les havem de cercar í trobar en l'amor a la munta

-nya, en tot temps sentit per molts dels nostres excursionistes, í en
la modalitat especial de l'alpinisme a l'estranger. Es per això, que
cal veure el desenrotllament i vicissituds de l'excursionisme català
per explicar-se la raó del nostre excursionisine esportiu i de la in-
troducció a la nostra terra dels esports de neu i dels concursos
d'esquís, avui de pregon arrelament.

Era l'any 1857 que es fundava el Club Alpí Anglès, com a fill
del temperament esportiu d'aquell poble; després successivament
aparegueren l'Austríac, el 1862; el Suís, el 1863; l'Italià, el 1865;
el Noruec, el 1868, 1 l'Alemany, el 1869, tots els quals tenien per
finalitat exclusiva la pràctica d'un excursionisme estrictament
muntanyenc, amb la mira de ben conèixer i explorar la muntanya;
és a dir, amb l'objecte de practicar un alpinisme contemplatiu,
d'esplai, millor que no pas de seriós estudi. El 1874, apareix el
Club Alpí Francés, i dos anys després, el 1876, és la data de tots
prou coneguda, es fundà l'Associació Catalanista d'Excursions
Cíentífiques, de la qual és continuador directe el nostre CENTRE
EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, esdevingut ensems Club Alpí Català.

Aquella primera entitat nostra, igualment que la seva germana
l'Associació d'Excursions Catalana, nasqué a l'impuls de renai-
xença de la pàtria, i per això el nostre excursionisme, d'origen ben
divers al dels Clubs Alpins estrangers, prengué un caire cultural,
educatiu, d'estudi i d'ensenyança alhora. Però, ni l'una ni l'altra
menysprearen l'excursionisme muntanyenc; i al costat de llurs sor-
tides per la terra plana a la recerca i estudi de monuments í mu-
seus, d'arxius i col1leccions de tota mena, de llegendes i cançons,
de fòssils í de plantes, n'organitzen d'altres per les nostres veïnes
serralades; pugen al Montserrat, al Montseny i a Sant Llorenç del
Munt, i pel juny del 1880 la «Catalanista» efectua la primera ex-
cursió oficial pírenenca,1 segueix l'itinerari Ripoll, Ribes, Queralbs,
Núria, Puigmal, Coma de Vaca, Tragurà, Llanàs, Camprodon i Sant
Joan, per fruir de l'espectacle de l'eixida del sol des del cim niés
alt de la nostra comarca pirenenca. Hem d'advertir que dins la
«Catalanista» fou l'Antoni Massó, encara vivent, qui advocà d'una
manera decidida per l'excursionisme muntanyenc amb finalitats
merament contemplatives, car es sentia conc einbafegat de tanta
ciència í serietat, per la qual cosa es separà dels seus companys,
si bé, seguidament, dins l'any 1878, ajudat d'en Carles Garcia i Vi-
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lanova í algun altre, portat d'un esperit de veritable amor a la
muntanya, organitza la Secció Topogràfica -Pintoresca, que aquella
entitat acull al seu redós per evitar l'escissió que l'amenaçava. En
Massó entenia l'excursionisme com un afany de contemplació, com
un sentiment, cona un desíg de veure i escalar muntanyes; í volia
donar-li un cafre semblant al dels Clubs Alpins, tot sostenint que
aquest excursionisme, niés que no pas l'altre, podría tenir una
missió regeneradora: la d'atreure les joventuts. L'Antoni Massó
fou profeta; ell ha estat el nostre precursor. Dins d'aquesta nova
tendència excelliren tot seguit l'Artur Osona, Ramon Arabia i Cè-
sar August Torras, tots de bona reeordança.

A la «Catalana» hi anà en Ramon Arabia i Solanas, coneixedor
i enamorat de la tasca dels Clubs Alpins, i estengué entre els seus
consocis 1'aficíó í l'amor a la muntanya. Fou ell el que el 1879 donà
una conferència sobre el tema: «Els Clubs Alpins i les Associa-
cions excursionistes », en la qual entenia l'alpinisme com una «afi-
ció pràctica a recórrer i estudiar les altes muntanyes, esdevenint
de contrapès higiènic o esperó d'intelligència, palanca de moralit-
zació í estímul de patriotisme ». ¡Ja veieu com alguns dels nostres
capdavanters sentien i comprenien l'alpinisme com nosaltres ma-
teixos i com la joventut dels nostres diesi

A aquella primera excursió oficial pirenenca en seguiren d'al-
tres pels mateixos indrets; i en l'esmentat any 1880, amb motiu
d'una reunió de Clubs Alpins a Luz i Gavarnie, alguns socis d'a-
quelles entitats excursionistes s'arriben al pic de Mídi de Bigorre,
i un d'ells, ]'Arabia, fa el Mont Perdut des de Touquerroya i da-
valla vers Ordesa. Però, els nostres excursionistes en general li

-míten llur actuació al Píreneu oriental i a les serralades sub-pire-
nenques, i no estan pas per veritables escalades. Cal notar, no
obstant, que, el 1882, l'Aulèstia í en Massó projecten ja fer el Pe-
draforca des de Saldes, acompanyats d'un guia que els demanà el
jornal corrent de cinc rals (I1). El vial temps els féu desistir de l'as-
censió. Com excursions més importants d'aquella época, cal es-
mentar les ascensions al Carlit (1881 i 1885) í les travessies de la
Bonaigua í part de Colomès (1887).

I així arribem al 1891, data de l'aparició del CENTRE Excuasto-
NISTA DE CATALUNYA com a resultat de la fusió de les dues associa-
cions ja esmentades. Durant els primers anys l'excursionisme
muntanyenc és poc practicat; en canvi, es reprèn amb nova em-
penta l'excursionisme cultural, folklòric, científic, i sols per atzar,
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individualment, surt alguna guspira d'alpinisme. Ens cal remarcar
l'excursió portada a terme, sota aquest aspecte, el 19 de febrer del
1894, per Enric Alexander í Antoni Amatller, els quals visitaren Nú-
ria en ple hivern. El primer, en fa una ressenya i ens descriu Fasto-
ranient dels habitants í autoritats de Queralbs que tracten de fer-
los renunciar a l'esmentada empresa, í les dificultats de la jornada
per l'abundor í l'estat de la neu que troben poc més amunt del poble

El pireneísme era practicat gairebé individualment i exclusiva
per en César August Torras i pel senyor Lluís Marian Vidal. La
primera í més important colla de socis muntanyencs que es formà
en el CENTRE és la dita dels metges, constituïda per Josep Maria
Biada, Cristòfol Freginals, Manuel Font, Lluís Llagostera í Josep
Maria Roca, la majoria dels quals fan l'Aneto l'agost del 1896.
L'any anterior, en Torras, el senyor Vida] i els companys Barto-
meu Mitjans i Ventura Robert havien fet la Pica d'Estats. Una altra
colla, que fou la iniciadora i mestra de la joventut d'aleshores, de
la nostra joventut, era constituïda pel susdit senyor Bartomeu
Mitjans, Ceferí Rocafort í Juli Soler, que durant els anys 1899, 1900
i següents recorren el Pireneu del Pallars, Ribagorça i Valls d'Aran
i de I'Éssera. Feren grans excursions de llarga durada, í assoliren
molts alterosos cims, entre ells ]'Aneto, la pica d'Estats, la del
Cerví, la Forcanada, etc.

El CENTRE, amb tot, portava una vida esllanguida, í altres en-
titats començaven a practicar l'excursionisme i s'emportaven la
joventut. En Torras, que en aquell temps estava preparant les se-
ves Guíes, fou invitat a posar-se al davant de la nostra entitat,
i havent acceptat fou elegit president a filials del 1902. Ell donà
una forta empenta a la marxa del CENTRE. D'aquells temps cal re-
marcar una ascensió al Pedradorca i una altra al Cadí, en les
quals prengué part la jovenalla comanada per en Torras; i una
visita al port de la Picada, durant l'hivern del 1903, portada a terme
per en Soler i en Mitjans. El mateix any 1903 la colla dels joves
d'aleshores fou portada a la Junta Directiva, representada pel qui
escriu aquestes ratlles, que al costat d'en Rocafort, d'en Mitjans
i d'en Juli Soler féu el seu aprenentatge d'alta muntanya. En Juli
Soler pot ésser considerat com el veritable muntanyenc esperona-
dor entusiasta del jovent i mestre d'alpinisme a la nostra terra.

En Juli Soler havia ingressat al CENTRE l'any 1897, i hi donà la
seva primera conferència el 1901 en la qual ressenyava una ex-
cursió a la pica d'Estats. El mateix any entrà a formar part de la
seva Junta Directiva. Excursionista ferm, home independent, fou
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bon amíc, company í mestre del jovent del seu tenips. Dotat d'ex-
cepcionals qualitats, recorregué com cap altre el nostre Pireneu,
des del Canigó als límits de Navarra; seguí totes les seves valls
i assolí els seus cims més alts, sobretot les regions de les Maleï-
des, Posets, Perdiguero, Vall d'Aran, Pallars i Pireneu Aragonés
en tota la seva extensió; les visità en tot temps de l'any, hi sojornà
durant dies í més dies, dormí en cabanes í a redós d'algun rocam
i en féu profitosos estudis que divulgava en conferències i treballs
publicats en aquest BUTLLETÍ. Ell fou el veritable propulsor del
nostre jovent guiant -lo en variades sortides í acampades, í qui ar-
relà l'alpinisme entre nosaltres. Juli Soler, valerós i animat, ferm
i decidit, robust i sanítós, era alpinista per temperament. Colli a ca-
çaire es posà de jove en contacte amb la Natura, i les muntanyes
l'atragueren i a elles es lliurà amb tot entusiasme. Morí l'any 1914,

abans d'arribar a la cinquantena, quan començava a fer escola
d'alpinistes, i sense poder tenir el goig de veure aquest nombrós
estol que avui excelleix imitant -lo f superant-lo. Just és, doncs, que
tinguem per a Juli Soler una perdurable recordança.

El CENTRE en aquells temps pren una forta embranzida í expe-
rimenta un gran canvi. El període del 1904 al 1908 és un període
de sobtada creixença i de gran lluïment. Les seves activitats són
realment extraordinàries. Els socis es tripliquen; el seu estatge
s'engrandeix í mi ll ora; les excursions es fan contínuament i nor-
malment i els cursos í conferències es donen sense parar i gairebé
diàriament. És l'època de la constitució de les Seccions: de Folk-
lore, d'Arquitectura í de Fotografia; és l'època en què la joventut
respon i actua, i es llança a la nluntanya; és el temps d'una pleni-
tud de vida i d'atracció.

Les excursions a muntanya sovintegen i els cims més alts del

nostre Pireneu són assolits per colles més o menys nombroses.
Del Canigó a l'Aneto, el Posets, Comoloformo, Taillon, Peguera,
f el Vignemale, són resseguits pels nostres capdavanters; i la nos-

tra jovenalla, que aviat s'emancipa, va pel seu compte, í puja mun-

tanyes, davalla a les pregoneses dels avencs i fa arriscades tra-

vessies, de dia i de nit, a l'estiu i a la hivernada, sense por ni te-

mences. Som ja al temps de l'excursionisme pràctic, de l'excursio-
nisme contemplatiu, lliure, que a molts esvera i descontenta. Els

capdavanters prediquen constantment l'excursionisme científic,

cultural, educatiu; el jovent se'ls escolta amb respecte i veneració
i assenteix a llurs afirmacions; però... la majoria dels uns i la
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gairebé totalitat dels altres practiquen l'alpinisme sense altra fina-
litat que fruir, emportats d'un desig i d'un autor. I aquest excur-
sionisme no deixà d'ésser profitós í és el que ha vigoritzat í salvat
el nostre CENTRE í l'ha fet renéixer i expandir-se.

Aquella joventut sortia al camp i a la muntanya perquè sí, per
alegrar-se, sense pretensions d'ensenyar ni d'aprendre; però, tot
rient-se respectuosament de ]'altre excursionisme, semi-acadè-
mic, el servia alnb tota modèstia í desinterès. 1 així hom cor-
ria per aquests mons de Déu a la ventura, trescant per valls i ser-
ralades; anotaven itineraris que altres publicaven; replegaven fòs-
sils o insectes, que altres classificaven; recollien goigs per a aug-
mentar les colleccions existents, etc.; és a dir, ho aprofitaven tot
a benefici particular d'altres o de la general cultura.

Fou la nostra jovenalla la que vulgaritzà, per dir-ho així, l'ex-
cursionisme pírenenc a la nostra terra; portà el jovent a la mun-
tanya i ensenyà que per a practicar-lo sols es requería bona vo-
luntat i resistència física; i a la seva actuació agermanà tot seguit
un bell esto] de damiselles; i es llança a empreses de llargues ca-
mínades muntanyenques, i visita les carenades del nostre Pireneu
a ple hivern, fora de camí i moltes vegades sense guies i amb pre-
paració deficient. Això espaordeix els vells excursionistes, que
oposen dificultats a la realització dels nostres propòsits, i fins
homes com César August Torras, Mossèn Font i Sagué, Pere Pa-
gès í Rueda i d'altres de bon tremp excursionista es desfan en
consells i reflexions per dissuadir el jovent; ponderen els perills
de la muntanya i arriben a fer intervenir les famílies perquè no
permetin les sortides arriscades. Però, aquell jovent replica ale-
grement traient ímportàncía a tot i fa el seu fet. 1 a partir del 1904,
després d'una excursió al Canigó, comandada per Juli Soler í Bar-
tomeu Mitjans, durant la qual es féu el Puig Barbet, ben cobertes
aquelles valls i serralades per una gruixuda capa de neu, repetei-
xen les sortides d'aquest caire, principalment el 1905, i al gener
fan la travessia de Bagà a Puigcerdà pel coll de Pal, í retornen per
la Molina, collet de Toses i Ribes, en dues jornades, que acabaren
a altes hores de la nit, amb neu abundant i gelada; i això sense
esquís ni raquetes ni cordades, i sense altres estris que un bon
calçat, uns crampons i algun que altre piolet, que manejàvem molt
respectuosament, sobretot en les primeres sortides. El febrer de
l'esmentat any es fan dues anades als cims del Montseny, amb es-
timbada de l'amic Coll; pel març, es visiten els Rasos de Peguera,
i a l'abril es clou la temporada amb l'excursió de Broto a Gavar-
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níe. Acabada la temporada de neu, es fan nocturns i acampades
al ras, i pel juny s'inaugura la tenda de campanya adquirida pel
CENTRE, que fou aixecada per primera vegada a la clotada de Cadí,
sota la pica del Canigó.

Les nostres famílies i els nostres mestres estan ja tranquillit-
zats; no s'ha de témer res; í fins en Torras esperona la joventut
amb una conferència sobre el tema: «El Pireneu a ple hivern ».

La «colla» va treballant, s'expandeix í deixa sentir la seva in-
fluència. El juny del 1905 entra a formar part de la Junta Directiva
el meu amic de tota la vida, Manuel Miret, un dels seus niés ferms
components, í el 1906 en surto jo i m'hi substitueix l'amic Valls, amb
qui, junt amb en Lluís Coll i algun altre, havíem estat dels antics
«Muntanyencs », agrupació excursionista patriòtica dels primers
anys de Factual centúria. Durant el 1906 i 1907 continuen les ex-
cursions hívernenques, al Taga, de Sant Llorenç dels Piteus a Gò-
sol, al Costabona, al Montseny, í la doble travessia de Bagà al
Puigllançada í Bellver, í d'aquesta poblacíó al puig Tarrés, Tanca

-laporta í retorn a Bagà, en dues jornades, el mes de març, amb
fred intens i abundor de neu. Aquestes són les anyades en qué va
perfilant -se l'excursionisme esportiu i en qué s'acaba de preparar
un ambient propici per a vèncer inexplicables resistències. Aquell
jovent sent amb entusiasme la iniciativa d'en Torras de construir
el Xalet-refugi d'Ull de Ter; la d'en Soler, de pujar al Puigmal per
tal d'encendre una monumental fogata la nit de Sant Joan, tot
acampant al peu d'aquell cimal. És aquell jovent el que eni torna
a portar a la Junta Directiva, el juny del 1907, i m'hi trobo amb els
companys Lluís Valls i Joan Danés; de manera que ja érem tres ele-
ments de la mateixa colla que figuràvem ensems com elements direc-
tius de la casa. S'apropava l'hora de fer prevaler els nostres punts
de vista sobre la marxa del CENTRE i de l'excursionisme català.

Cal advertir que l'amic Valls, durant el 1907 i com a resultat
de converses tingudes amb els companys Joan Danés i Albert San-
tamaria, portà a la Junta Directiva la idea inicial de la creació
d'una Secció d'Esports, idea que fou rebutjada sense altra raó que
la serietat de la casa; la característica tradicional del nostre ex-
cursionisme; el nostre historial. En contra d'això sols cabía crear
i fer més ambient. A tal fi, vaig adoptar el pla i propòsit de con-
vèncer en Torras i algun altre sense discussions ni lluites, í fer
que fossin ells els qui es fessin seva la idea d'acceptar aquell caire
o aspecte de l'excursíonisme que amb una balançada més conver-
tiríem en veritable alpinisme, el qual, segons nosaltres, havía d'és-
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ser la salvació í l'esdevenidor de la nostra entitat, sense pretendre,

però, que el CENTRE abandonés els altres aspectes del nostre ex-
cursionisme. I d'aquí la necessítat de dividir-lo en noves Seccions.
Mentrestant, al nostre BUTLLETI anaven apareguent noves donant
compte de les tasques dels Clubs Alpins i posant de manifest la
importància de les manifestacions esportives per ells organitzades
amb motiu dels concursos d'esquís i luges que anaven celebrant.

En el número de desembre del 1907 del nostre BUTLLETÍ, apare-
gué una nova sobre els esports d'hivern a la muntanya, i anun-
ciava que la seva direcció havia delegat l'amic Santamaria perquè
assistís als Concursos de Chauionix. En efecte, al número corres-
ponent al mes de febrer del 1908 apareix l'article titulat: «Els Es-
ports d'hivern í el Concurs Internacional de Chanionix», en el qual
es fa un gran elogi dels esports esmentats i es fan vots per a la
seva implantació a Catalunya. L'article féu el seu efecte i ajudà
a crear una atmosfera favorable, i donà lloc a converses i comen-
taris entre els nostres consocis. A mitjans de març d'aquell mateix
any 1908, té lloc el Primer Congrés Internacional de la Federació
de Societats Pireneistes, amb sessions a Perpinyà í a Barcelona,
i amb l'assistència d'una lluïda representació del nostre jovent
que, formant un vistós estol, pujà pel Canigó í realitzà una bella
travessia malgrat les dificultats que la neu, abundosa, el glaç i el
fred va posar al seu pas. A les sessions de Barcelona concorre

-gueren, entre altres coneguts píreneístes, el Comte de Saint -Saud,
els senyors Le-Bondidíer, Pere Vidal, Lefrançois, Meillon, Sou

-llier, etc., i amb ells i amb els nostres davanters es parlà llargament
í conjuntament d'alpinisme, de Concursos, etc. etc. í ]'atmosfera a
profit nostre es féu més respirable i homes com Juli Soler, Llagos-
tera í César August Torras, advocaven ja en pro de l'alpinisme í del
jovent. La batalla estava guanyada; pel juny d'aquell any 1908, en
Torras, president del CENTRE, proposa oficialment la constitució de
la Secció d'Esports de Muntanya ensems que la de Geologia i Geo-
grafia Física, indicada feia temps per l'amic Joan Danés i Vernedas.

Jo sols afegiré que en comunicar l'amic Danés la nova als amics
tot estava ja preparat, fins al punt que en encarregar-me la redac-
ció de la Circular o Crida per tal d'acoblar els simpatitzants rio ho
vaig poder fer, per la senzilla raó que ja feia molts dies que estava
redactada junt amb un projecte d'Estatuts. L'esmentada circular
aparegué signada per mi i pels meus particulars amics Jaume Ba-
ladia, Manuel Miret i Lluís Valls, i es pot veure al número corres-
ponent al mes d'agost del 1908 d'aquest BUTLLETI; és de notar que
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el dia 7 d'aquell mateix mes, la Secció ja fou constituïda oficialment.
Al Nadal següent la Secció anà als Rasos de Peguera a inaugurar
les seves tasques excursionistes i esportives. Els esquís corren pel
Pireneu Català, guiats, o millor dit, portats per excursionistes cata-
lans en colla. Al cap d'un any just d'aquell treball sobre «Els Esports
d'hivern », en podia aparèixer un altre en aquest BUTLLETÍ sobre «Els
Esports d'hivern a Catalunya », en el qual es donava compte de les
sortides esportives a Peguera, Montseny i muntanya de la Molina.
Ara cal saludar des d'ací els nostres primers esquiadors Josep
Amat, Lluís Balcells, Jeroni Castelló, Santiago Creus, Comte de Llar,
Manuel Miret, Enric Pízzala, Albert Santamaría i germans Manuel i
Ramon Tey, als quals s'uniren prompte Santos Mata, Guillem de
Barnola, Enric Ribera i tants d'altres. A tots ells, i especialment als
que han passat a una altra vida, vagín totes les nostres recordances.

L'esmentada Secció d'Esports de Muntanya, tota activitat i en-
tusiasme, organitza sense pèrdua de temps el seu primer Concurs
esportiu, als sis mesos de la seva constitució i als tres d'haver
inaugurat les seves tasques. Aquesta competició tingué lloc al
Montseny, al vessant de Matagalls, el día 21 de març, amb assis-
tència de més d'un centenar de persones.

Tot seguit es pensà en les pírenenques valls de Ribes i la Mo-
líila per a celebrar-hi les successives manifestacions esportives.
Per això calia crear un ambient favorable en aquella contrada, i es
començà per propulsar la creació a l'esmentada vila d'una Secció
d'Esports, la qual inaugurà les seves tasques el 22 d'agost del
1910 amb una conferència que vaig donar-hi sobre el tenla «Les
valls del Freser i de la Molina i els esports hivernencs». El poble
de Ribes en pes s'interessà vivament en la cosa i prometé la seva
cooperació més entusiasta; i així pogué realitzar -se aquella set-
mana d'esports d'hivern a Ribes, el 1911, l'èxit de la qual decidí
la sort dels concursos i el seu esdevenidor gloriós.

Resultat: que els esports de neu havien pres carta de naturalesa
a la nostra terra, i hi quedaren arrelats definitivament; que la gent
anava a muntanya a corrua feta; que el jovent trobava la manera
d'esplaiar-se dins el CENTRE í augmentava el rengle dels seus so-
cis. Esportivament tot plegat no era gran cosa; però era la prepa-
ració, el llevat, que havia de produir i formar els esportius de què
avui ens enorgullim.

La llavor ha granat amb esplendidesa i el CENTRE pot estar
joiós de la tasca realitzada. A aquells concursos n'han anat se-
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guínt molts d'altres. Avui és un goig veure els resultats d'aquells
esforços í propòsits de vint-í-cinc anys enrera. D'una banda, els
espectacles gairebé meravellosos d'aquests veritables aplecs es-
portius de la Molina, Núria i d'altres llocs, amb centenars d'es-
quiadors i esquiadores, que van distingint -se en destresa, fortitud
í estil. D'altra banda, aquests nombrosos estols de veritables mun-
tanyencs, que organitzen belles acampades i arriscades ascensions
í, sobretot, estenen 1'alpinísme per la nostra terra, formant legions
que segueixen les petjades d'aquells primers capdavanters de l'ac-
tual generació, els Lluís Estasen, Mossèn Jaume Oliveras, Antoni
Barríe, Josep María Soler i Coll, Josep María Guílera, Puntas, Na-
varro, Pons, Pellicer, Albert Oliveras, Vila, i tants d'altres que han
posat la nostra jovenalla en contacte amb l'alta muntanya; que
han escalat tots els cims del nostre Pireneu; que han seguit les
serres del Guadarrama, Gredos, Pics d'Europa í Serra Nevada; que
han arribat fins als Alps, els quals són visitats en tota la seva ex-
tensió pels excursionistes catalans, des de la collada de Sospel, al
vessant mediterrani, i vores de l'Isère, fins al coll de Semmering,
sobre les planúries d'Hongria; que han pujat, entre molts d'altres,
al Breíthorn, Weishorn, Montblanc i agulles d'Argentière, del Ge-
gant i dels Grans Charmoz; al grup del Pelvoux, les Ecrins, La
Mèije, la Grand Càsse; a la Jungfrau i al Mont Rosa; al Monte
Crístallo, a les Dolomites; al Zugspítze; al Cervin, i a tants í tants
d'altres cims dels Alps francesos, suïssos, italians, alemanys i aus-
tríacs, ben recorreguts avui pels alpinistes catalans.

I l'alpinisme s'és reforçat a Catalunya i s'ha propagat entre el
jovent de la nostra terra, destriat dins el CENTRE entre les seves
dignes Seccions d'Esports de Muntanya i d'Esquí, les quals porten
una vida ufanosa.

El nostre CENTRE ha canviat un xic en les seves modalitats ca-
racterístiques, és cert; però, aquest canvi Ii ha estat profitós en
extrem, i li ha donat vida, creixença, vigoria. El CENTRE ha anat
continuant les seves tasques i complint amb la seva missió; però,
s'ha adaptat sortosament a les noves modalitats de l'excursionis-
me català, per la qual cosa en continua essent la casa pairal i el
seu guia més aciençat. El CENTRE no ha vist disminuir el nombre
dels seus socis, al contrari, l'ha vist augmentar. La profecia de
l'Antoni Massó ha estat acomplida a bastament; nosaltres, en re-
collir-la, fórem uns vidents; el CENTRE s'ha salvat i continua la seva
marxa triomfant. Ell ha esdevingut el Club Alpí Català de nom i de
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fets; compta avui amb un bell aplec d'ardits i entusiastes alpinistes

i esquiadors que l'honoren degudament, i, mercès a e11, avui la mun-
tanya és ben nostra, amb amor i amb braó l'hem reconquerida, cíni
per cím, dins la nostra terra, i fora d'ella ens hem familiaritzat
amb els grans gegants del Pireneu i dels Alps en tota llur extensió.

E. V. R.

ELS CATALANS PEL MÓN

La meva visió del Sahara

C OMExço per dir que, per a mi, l'encís del Desert ja no existeix.
L'han destruït els automòbils i els aeroplans, com han des-

truït altres coses.
La grandiositat terrorífica del Sahara es fon amb la substitució

del dromedari pel vehicle a motor, com la facilitat de transports
fa desaparèixer la dolcesa consoladora de l'oasi. L'impressionant
miratge de palmeres i d'aigua, enlluernador i cruel per a un as-
sedegat, perd el noranta-nou per cent, albirat de l'automòbil es-
tant, a través de les grogues ulleres, sota l'ombra migrada, però
benfactora de la capota...

I l'Oasi, que pareixia un petit paradís als pobres caminants,
llagats i malaltissos, víctimes de la immensitat roenta dels sorrals,
avui és una banal i pueril visió de rierols i palmes, per a qui baixa
d'un automòbil o d'un avió, algunes hores després d'abandonar
una ciutat urbanitzada.

La vida moderna ja no té poesíal Aquell epítet d'Herodot des-
tinat a l'oasi «Illes dels benaventurats» no tindria sentit actual-
ment. En un sol dia vam anar de Marrakex al Sahara travessant
el Gran Atlas pel coll de Tinchka, sobre una ruta que s'enfila fins
a dos mil set -cents metres.

Sortim de la gran capital del sud, a l'hora solemne de] sabor
quan els muezins llancen vers l'Orient la primera oració del matí,
a punta d'alba.

Veiem sortir el sol, com un rovell d'ou monstruós, darrera els
contraforts de l'Atlas del cantó del Tafilalet. Sí no hi ha res de
nou el veurem colgar-se darrera les palmeres de l'oasi, en ple
Sahara. No és aclaparadorament, decepcionadorament meravellós?
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Sortiu impressionat de les muralles roges de Marraquex; llis-
queu per la frondositat maragdina dels seus jardins; travesseu al-
guns quilòmetres de palmeres-dàtils i la plana de 1'anti-desert s'es-
tén enfront del nostre esguard, ampla... erma, desoladora, inhòs-
pita... Al lluny albireu els seus límits determinats pel majestuós
semi-cercle de la gran carena atlàntica, blavissa, alterosa, amb
els seus pics nevats. I unes hores després, aquell Atlas, fa alguns
anys reputat com invencible, amarat de dificultats i de perills, ha
romàs al darrera nostre, conquístat i rendit per un 15 HP.

Massa visions per un sol dia! Massa velocitat per a assaborir
l'embruixament de les grans altituds amarades de llum; de les
perspectives grandioses, de l'estretor astoradora de les verdes
i pregones valls, enfonsades en el paisatge!...

A les deu de] matí: ombra de nogueres i freixes esponeroses
í centenàries, oreig suau dels cimals nevats del veïnatge, murmu-
ris crístallins de rierol... A mig dia: tossals erms, dunes roges, cel
enlluernador, xafagors asfixiants...

El primer tast de] deserti
Ja la grandiosa serralada de l'Atlas, s'esfuma en llunyanies,

a la nostra esquena. Avancem ràpids deixant darrera nostre un
aparatós núvol de pols. Els ulls couen malgrat la protecció de les
ulleres. La terra sencera és igual que un forn, dins el qual ens em

-peny la nostra imprudència. Sacsejats pel vell cotxe, que sembla
un cavall desbocat, saltem com simples marionetes.

Jo estic mig atontada. La reverberació del sol, forma com nú-
vols gelatinosos, a través dels quals mils i mils de puntets enlluer-
nadors fereixen cruelment les nines. La immensitat de la terra
sembla girar al nostre entorn, mateix que un disc en moviment, en
el centre del qual ens mantingués una força inhumana.

Estic a punt de perdre el món de vista, en una mena d'esvani-
ment- becaina, quan la pregona veu del meu xofer em torna al món.

— Senyora. ¿Qué veleu al davant nostre, molt Lluny, un xic a la
dreta de la ruta?

— Veig... un llac blau í uns datilers reflectits al fons.
Ell riu:
— ¿Aigua ací? ¿Vegetació?
Mig esverada, li pregunto:
—¿No veieu el mateix?
—Sí, també ho veig, - respon sornaguer - però no hi és. Es

tracta d'un miratge.
¿Un miratge? Quina ganga per a una cronista!



ALC:ISSP.R DE L'OASI DE TAURIRK

Cia. ttcrtronn

GRUP DE TIPUS D'UN OASI DEL SAInARA

LÀM. XIX



EL CAMPAMENT EN UN PLANELL ROCÓS FOFA DE LA GLEVA HUMIDA

c). ?L.wgncr

L'ESTANY REDEN 1, AL FONS, LA CARRETERA DEL POIDT DE LA I3ONAIGUA

LÀM. XX



LA MEVA VISIÓ DEL SAHARA	 101

Sóc tota ulls. Segueixo veient la blavor intensa de l'aigua trans-
parent i la beutat pueril i gastada d'unes verdes i tendres palmeres,
immòbils, cap-per-vall.

La veu, baixa í un xic burleta del meu company eslau, segueix:
—No us distragueu. A mesura que ens hi atancem ho veureu

desaparèixer.
Es cert. A poc a poc, suaument, l'aigua esdevé menys blava. La

franja aquàtica s'emminceix. Les palmeres s'esborren. Tot es fon
en el blau del firmament.

Ja no roman cap nota entendridora en la desolació del paisatge:
una plana erma i roja, fístonejada de petits tossals, sota un blau
esmaltat que enlluerna...

Després, trobem per ci per lla, escampats al llarg de la ruta,
alguns esquelets de dromedari, testimonis humils, però fidels, de
les darreres víctimes del Desert.

I un poc més enllà ens sobta la visió clàssica de la caravana:
Homes, camells, alarbs de llambregada dura i orgullosa, que pas-
sen hieràtics sota els mantells negres, amb el punyal embeinat, en
envolcall d'argent i filigrana.

A última hora, ja prop de l'oasi, ens fereix la nota més dramà-
tica de la jornada. Un dromedari moribund, solitari í abandonat.

En passar vaig veure com girava els ulls immensos ja entelats
per la mort, vers aquella darrera esperança: el bleíx assedegat del
nostre motor. Tot el seu cos feixuc i panteixant s'aplanava impo-
tent sobre la roentor inhòspita de la terra. Els raigs implacables
del sol li queien al damunt. La seva immensa boca entreoberta
mostrava les rosades genives; les dents descarnades. El seu darrer
esguard envidriat era infinitament dolç í pacient. Semblava dir:
«No comprenc res del món. He servit í obeït els homes fidelment,
constantment, i ara que amollo, vençut per la vellesa i la malura,
ells m'abandonen».

Però, els homes no posseïen els mitjans d'endolcir l'agonia del
malaguanyat rumiant. ¿Qui hauria arrossegat aquell cos feixuc?

Ni la caravana de musulmans que es dirigía al nord ni els dos
cristians de l'automòbil que anaven vers el sud no s'atansaren al
moribund. Ell fínà sol i vern, sense el conçol ni d'una darrera glo-
pada d'aigua fresca ni de l'ombra benfactora d'un trist datiler.

Aleshores jo vaig pensar - mentre el rus em mostrava 1'esfuma-
tura ja distingible de l'oasi - que els únics í darrers creients del
Desert són els humils í pacients dromedaris.

AURORA BERTRANA



102	 BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

Una acampada d'estudiants
a la vall del Gerbé

EN el juny lluminós, un grup de futurs mestres í mestresses de
l'Escola Normal de la Generalitat realitzaren, sota la direcció

del sotasignant, un camping de Inés de vint dies en un recó deliciós
de l'Alt Pireneu.

És clar que un campament no té res de particular per a la gent
feta a la muntanya, però eren senzillament estudiants que vingue-
ren, amb el cor ple d'entusiasme, a rebre la gran lliçó de la Natu-
ralesa í val, crec, subratllar el seu gest.

Ara, que la neu dolça dormiteja per la vall o s'estéu per les
branques, que la grisor suau del granit difuminada entre clapes
de veronés o de cinabri fosc s'ha entaforat sota la seva capa blan-
ca, ara que els bedolls platejats balancegen graciosament les seves
medalles rosades sobre el fons de maragda fosca dels avets, en
aquest ambient de pau lluminosa, em plau recordar els dies que
passarem aquí, dies de pau serena.

La muntanya ens va donar la benvinguda amb un bes de sol,
tebi í ros, í amb l'alè feíxugament perfumat de les miríades de nar-
cisos que omplenen els darrers prats.

Al refugi de les Ares emprenem el camí del campament, que
decidim d'aixecar en un planell, entre l'estany Rodó i 1'Estanyera.

Hi ha molta neu encara, molta. Els bardenals rovellats s'escal-
fen al sol de juny í s'esforcen a treure la fulla nova i la flor. Pu-
gem. L'estany Rodó apareix adormissat en el seu circ menut i tot
vorejat de neu.

Alcem tres tendes al pla que trobem sec, vora la font de Sant
Jordi; allí mateix hi ha una gran congesta, que farà la delicia de
tots, car portem un parell d'esquís, els quals, és clar, tothom haurà
de calçar per a una baixada o per a una caiguda.

Al sud del nostre campament, el més alt dels tres Puís alça la
seva massa imposant; al nord, la fila escalonada dels pics grisos
de la Bonaigua.

Des d'ací podrem saturar la nostra mirada en la majestat del
decor muntanyenc.

La tenda més gran serà ocupada pels nois; un xic més enllà, la
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de les noies i, fent-hi front, una altra que ens servirà de magatzem
durant la nostra estada.

Hem pujat les provisions de Barcelona; aquí únicament hem
comprat el pa i l'aviram.

I la vida bella comença per a tots. Una de les primeres excur-
sions fou la pujada als llacs d'Estanyera i Gerbé, ambdós voltats
de neu, i l'últim, encara glaçat, estén en pau les seves aigües d'ar-
gent fosc, en les quals el pic del Basiero estampa amb orgull les
seves línies de catedral.

Durant tres setmanes, els meus joves companys riuran com pe-
tits salvatges, oxigenant-se els pulmons i l'esperit en un ambient
admirable. I, a poc a poc, les cames, que els primers dies tremola-
ven sobre les roques agudes, aniran afermant -se; a poc a poc, el
pit de cada un de nosaltres farà seu el ritme lent i constant de la
pujada, i cada día unes rialles fresques i sanes faran tremolar de
joia els ecos de la muntanya solitària.

Fóra llarg de contar tot el que férem: vam viure intensament,
molt intensament.

Cada dia portava el seu programa: un parell de companys te-
nien cura, alternativament, de la cuina (tots, sense excepció, ente-
nien d'olles, encara que no existeixi la classe d'economia domés-
tica per a nois); els altres se n'anaven. L'hora del dinar reunia la
gran família sota el vell pi frondós que havíem elegit com a sostre
del nostre menjador: allí l'apetit í l'alegria es donaven la mà.

Després, el café assenyalava una nova activitat; la discussió
era entretinguda i les impressions rebudes es fonien dolçament
amb nous projectes per a l'endemà.

Seguia la lectura d'un parell de capítols de «Tristany i Isolda»,
i esmerçàvem la resta del día a donar niés comoditats al nostre pa-
la u de lona o bé féíem petites excursions, pescàvem o anàvem un xic
més amunt a practicar esports d'hivern, car la neu no hi mancava.

Generalment, sopàvem tots dins la tenda gran a causa de la
frescor del vespre, í, després, ben ajaguts i mig ensopits, comen-
çava l'hora recreativa anib un progama tan variat com carregat:
simfonies (1), cors, cançons, acudits i bromes, amb unes rialles que
feien tremolar la tenda i apagar l'espelma.

Algunes vegades sopàvem tard. Era en els dies que tocaven
mongetes o cigrons. Pobres cuiners d'aquells dies cèlebres, encara
em feu llàstímal Miserables grans, que res d'aquest món no podía
estovar! Ni 50 quilos de rocs damunt la tapadora, ni un foc d'in-
fern, ni les lamentacions dels cuiners... Ai, mongetes, que sense
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compassió us engolireu tota l'aígua, la paciència dels cuiners í,
fins í tot, la provisió de bicarbonat que algun company, prudent,
s'havia emportat per a combatre algun mal de ventrell inesperat)

I calla, cada vegada, que la comunitat es reunís tota a l'entorn
del foc, que cantés amb ganes de plorar (i de sopar) tots els «tan-
gos» del repertoril

Cap a les onze, cada grup reguanyava llur domicíli, el somrís
als llavis i als ulls tota la llum dels estels.

La nit de Sant Joan fou particularment brillant. La secció feme-
nina tota s'havia encarregat del sopar, í, fins í tot, m'havien con-
quistat perquè me n'anés amb tot l'element masculí, destorb segur en
aquestes ocasions. Aquella vesprada, el sol ponent es complagué a
oferir-nos un primer espectable meravellós, inundant de mil clarors
díàfanes les címes dels Puís, les quals poguérem admirar durant més
de mitja hora, estirats com llangardaixos damunt les roques negres.

Aquella nit, el pi vell presumia amb les seves guírnaldes i les
llumenetes enceses, penjades entre les seves branques. El sopar,
no cal dir-ho, exquisit.

Dolça nit de Sant Joan!
A la claror de la foguera í de les estrelles, fruïrem l'espectacle

únic en una decoració única, de la funció que ens oferiren els nos-
tres actors improvisats...

Durant el sojorn també férem escalades. Pujàrem a tres pics: un
de l'escalonada de la Bonaigua, el de Basiero i el més alt dels Puís.

Aquesta darrera ascensió, seguida per la gairebé totalitat dels
expedicionaris, fou un veritable èxit, puix que tots pujaren i baixa

-ren sense el més lleu accident i amb la serenitat de muntanyencs
aguerrits.

Emprenguérem la pujada al Pui seguint el corriol fins al llac de
l'Estanyera i, des d'allí, pel barranc de l'esquerra del llac, tot apro-
fitant la neu forta fins a trobar la gran tartera. Enfilàrem la canal
nord-oest fins a l'escletxa i, pe] mateix llom, atenyérem el primer
replà gairebé sense dificultat; seguírem la cresta, molt practicable,
í tocàrem el cim tan desitjat.

El día era superb. Poguérem admirar un panorama senzillament
meravellós: d'un cantó la davallada blava í negra de la mata de
València fires a la tendror dels prats; al nord, la Maledeta platejada
i tot el sistema dels Llacs.

Efectuàrem el descens pel mateix camí.
Així, amb sana alegría, trancorregueren més de vint dies, massa

curts. I arribà el dia que férem, amb tristor, la darrera davallada,
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tot girant -nos sovintment per tal de dir Adéu una vegada més a les

cienes estimades, que ens saludaven ensopides allà dalt, en la pau

del cel blau.
Uns estudiants visqueren unes hores dolces, encarats amb la

Naturalesa; cercaren l'ànima de la muntanya i la trobaren ama-
gada entre bardenals i muguets...

ENRIC D'A. DE L.

La Passió a Olesa de Montserrat

S ATANSEN els dies en què a la via pública i als teatres tenen lloc
representacions populars del Drama de la Passió. Per Set-

mana Santa, quasi totes les ciutats, pobles i llogarrets de Catalu-
nya celebren, des de fa segles, les processons dels dies Sants, amb
les clàssiques vestes i cogulles í amb un seguici de misteris més
o menys artístics. Fet i fet, són representacions del Drama de la
Passió de Crist, que en aquells dies es commemora com un au-
tosagramental.

En el llibre Fructuós, Auguri i Eulogi. Màrtirs Sants de Tar-
ragona, publicat suara pel notable arqueòleg J. Serra- Vilaró, tro

-bem algunes suggerències sobre l'origen d'aquestes representa-
cions. Llegim en aquest llibre «que en els temps paleocristians i en
l'Edat Mitjana, les grans basíliques i les catedrals sumptuoses no
eren suficients a cobrir les cerimònies del culte, car pretenien imi-
tar la gran litúrgia jerosolímitana iniciada en els temps constanti-
nians. La litúrgia de Jerusalem venia a ésser com un drama en
acció representat damunt els llocs sagrats, particularment per la
Setmana Santa».

«Els fidels de totes les parts del món que visitaven la Ciutat
Santa, volien reproduir les sublims cerimònies en els respectius
pobles, en els quals bastíeu la seva Jerusalem, o sigui una repre-
sentació de l'Anàstasi per ells vista, i de l'església on aquesta
sinaxi era celebrada en deien la Jerusalem.»

En unes excavacions efectuades a Tarragona sota la direcció
de mossèn J. Serra -Vilaró, fou descobert un monticle darrera e-
temple de Sant Fructuós, en el qual monticle pogué estar repres en
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tada la muntanya del Calvari, perquè s'hi trobaren unes pedres fo-
radades í en elles podien haver estat clavades les tres creus.

Duchesne, en Origines du culte Chrétien, diu que el ritu del
Diumenge de Rams tingué inici particularment a Jerusalem, i que

a Occident no fou íntroduït fins a començaments de] segle vuitè.

En alguns pobles de Catalunya, les processons de Setmana

Santa van acompanyades de parlaments, com succeeix a Verges,
Rupit, Sant Vicenç dels Horts i d'altres. No com un espectacle
banal, sinó corn una manifestació artística, i, més que tot, cons una

cerimònia religiosa de caire popular.
És evident que aquestes manifestacions parlades, públiques

i de carrer gaudeixen d'un major interès folklòric. Esdevenen prò-
pies d'un superior i més extens estudi, comparades amb les pro-

cessons a les quals només assisteixen els misteris com única re-
presentació, i algunes figures plàstiques representades per vivents.

De totes maneres cal convenir que d'aquestes manifestacions
externes í escadusseres deriven les agrupacions que amb carácter
popular intenten donar vida al Drama de la Passió durant els dies

Sants. Elles han tingut intervals de decaïment i de puixança, sem-

pre a mercè dels trasbalsaments en qué s'ha mogut la societat

a través dels anys.
Quan el Drama de la Passió és representat dintre un teatre

i per actors d'ofici, la representació perd tot el caire de popularitat,
per esdevenir una obra teatral í d'escenografia cons qualsevol al-
tra. Aleshores, s'aparta del caràcter folklòric í de tradició que hom
pretén donar-li, així com també resta al marge de les nostres dis-
quisicions i suggerències.

Perquè el Drama de la Passió revesteixi la sensibilitat i ingenuï-
tat populars que li pertoca, tant per la tradició com pel que repre-
senta, cal que aquesta sensibilitat í aquesta ingenuïtat, siguin supor-
tades pels actors, els quals han d'ésser escollits a través de les res-
pectives facultats i sotmesos a un guiatge assenyat. Convé adreçar
aquest guiatge envers l'enlairament de la cultura religiosa amb pre-
ferència, a mercè de la qual és niés fàcil la pacificació dels esperits.

El públic que assisteix a les representacions del Drama de la
Passió no és gaire exigent. Però, tampoc no ha d'ésser massa con-
descendent. És convenient d'exposar alliçonaments per tal d'acon-
seguir una superació a través d'una crítica prudent i correcta.

Així, en atansar-se l'època de noves representacions hom po-
drá tenir en compte aquesta crítica. Aleshores, s'imposarà la
meditació 1 l'estudi, tant en els espectadors cona en els actors.
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La gent del poble es complau a cedir tota la seva bona fe, tota la
tendresa del seu esperit i tota la ingenuïtat de la senzillesa rural. Pe-

rò , sense un control aquestes qualitats tan valuoses estan a dos tra-
vessos de dit de la ridiculesa. Aleshores, la representació del Drama

de la Passió pot degenerar al nivell de qualsevol xavacanada tea-
tral í en lloc de produir sentiment i emoció, faci esclafir les rialles.

Així succeí molts anys endarrera. Ja sigui per la manca de pre-
paracíó artística, religiosa i cultural, o bé perquè els actors es
situaven sota la influència de lluites polítiques i socials, el cert és
que aquestes representacions eminentment religioses es converti-
ren en manifestacions irreverents. Allò que havia d'ésser un acte
de recolliment i de veneració, sobretot quan les representacions
tenien lloc dintre ]'església, esdevenia un acte de divertiment.

Els abusos, per un costat, í l'esperit de rebequeria, per l'altre,
que amb més o menys força s'observava en tot el món cristià per
allá el segle xviii, promogueren protestes de la gent assenyada, i les
autoritats religioses es veieren obligades de prohibir les represen-
tacions de tots els drames religiosos dintre í fora de les esglésies.
El dia 26 de març del 1827, l'arquebisbe de Tarragona, I11w. Antoni
Fernando Echanoble, publicà un edicte en el qual ainonestava els
que representaven la Passió en el teatre.

De l'època en qué aquestes representacions eren presenciades
amb veneració i respecte, podem citar un document datat el 14 de
març de l'any 1655, en el qual consta que el consell d'una vila del
Camp de Tarragona acordà subvencionar amb tres lliures un home
que havia de representar el Davallament de la Creu.

II

Els habitants d'Olesa de Montserrat, durant els darrers dies de
Quaresma, representen el Drama de la Passió en un o dos teatres
del poble. En altres tongades de l'any s'hi fa cine, o s'hi representa
qualsevol obra teatral.

Fa molts anys que a Olesa es representa el Drama de la Pas
-sió. És un poble situat als peus de la muntanya montserratina que,

a través d'aquestes representacions, ha adquirit cert prestigi, ava-
luat per la tradició i per la bona voluntat d'actors í espectadors.
Altrament, tals representacions esdevenen mitjans d'ingressos ben
apreciables per al poble, alguns dels habitants del qual s'esmeren
a fer reviure per unes hores els primers temps de l'era cristiana,
tot mostrant als espectadors la cruesa i veritat del sacrifici del
Redemptor a través del misteri de la Passió.
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Els dies de representació acut a Olesa una gran multitud sem-
blant a un pelegrinatge. Premsa, conferències, ràdio, són mitjans
excellents de propaganda. La nova és estesa per tots els indrets de
Catalunya. Així, els locals on es representa s'omplen de gom a gom.

Hom parla de la Passió d'Olesa com un veritable esdeveniment
teatral. D'un quant de temps ençà es noten intents de competència,
de rivalitats entre els mateixos veïns. I també, entre habitants de
pobles llindants. És falaguer que tots pretenguin ésser els millors
intèrprets del Drama. Alguns contracten professionals. General-
ment, però, aquest Drama, a Olesa, és interpretat per gent senzilla,
que viu al marge del professionalisme teatral.

L'any passat presenciàrem a Olesa una representació de la
Passió. N'hi havíem presenciat una altra l'any 1924, i aleshores
escrivíem «constatàrem que ara com ara no calen sancions ni ad-
vertiments de la superioritat jerárquica religiosa, car els olesans
representen el Drama amb el major respecte, i fins amb manifesta
religiositat. Si esporguessin del llibre algunes paraules i escenes
poc escaients, que tanmateix fan nosa, i als actors els menés una
intelligent direcció, a Catalunya tindríem un poblet que res no
hauria d'envejar a un altre d'Alemanya, en el qual es representa
el Drama de la Passíó amb una propietat reconeguda per tot el
món, baldament no es representi durant els dies de Quaresma.
Malgrat tot, a Olesa de Montserrat acut una gentada enorme
a presenciar les esmentades representacions, i tanta n'hi acut, que
al poble s'han format dues colles de còmics aficionats, í el Drama
es representa en dos teatres».

Han transcorregut dotze anys, i després d'haver presencíat la
representació de l'any passat, subscrivim les mateixes suggerèn-
cies d'aleshores. Sospitem que enguany subsistiran les dues colles
d'aficionats, i un teatre per a cada una d'elles. Potser encara hi
haurà falles en el text, tot í haver-s'hi fet algunes esmenes. Espe-
rem que, per damunt de tot, traspuarà un marcat esperit de supe-
ració i de serietat; una ferma voluntat de produir en el públic la
sensació de tendresa í respecte pròpia del Drama, l'acció prepon-
derant del qual és un cant a l'amor entre els humans.

Els actors de] Teatre d'Olesa vesteixen amb propietat els tipus
respectius. Algunes escenes estan molt ben desenrotllades. No
oblidarem mai la ímpressíó de l'escena Infants veniu a mi, plena
de tendresa a través de la gatzara pròpia de la mainada alliçonada
per Jesús. També és profundament commovedora l'escena de la
cegueta quan l'ocell de fang vola tot d'una de les seves mans.
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En aquestes escenes i també en les altres del mateix Drama,
traspua una mena d'infantesa que realça d'allò més ]'actuació sim-
plísta dels intèrprets, aixecant -los al nivell de veritables actors,
amb la força emotiva per a produir en el públic un profund sentí-
ment de sublimítat. Sobretot, quan la quitxalla escolta reverent
les paraules alliçonadores de Jesús. Aquest personatge, cabdal de
l'obra, és interpretat per un subjecte que compleix el seu comès
amb una sinceritat, fermesa í dignitat admirables.

Cal citar, també, amb elogi, l'actitud de Judes en l'escena de la
desesperació. Ha estat afegida al text antic. El parlament és ade-
quat, i l'actor el diu amb tota la força emotiva que cal.

Després segueix el ball dels dimonis, i aleshores es presenta
davant de l'espectador un contrast punyent. D'una escena profun-
dament sentimental, es passa tot d'una a la bullanga bastant bar-
roera, produïda pels balladors que salten desesperadament al so
d'una música una mica carrinclona, i també per l'engrescament de
certa part del públic, que llança cèntims i cigars a l'escena, tot
fent repetir el ball dues i tres vegades.

L'arrogant figura de l'actor que representa el tipus de Pilats és
un veritable encert. Es mou amb llibertat, i desplega el seu paper
com un perfecte governador romà, tal com ens el pinta la història.

Podríem posar de relleu algunes escenes de conjunt, ben orde-
nades, amb música adequada í llums escaients. Llums artificials,
això sí; perqué les naturals no són fàcilment adaptables en liocs
tancats i esquifits. Això fa que els actors hagin d'anar excessiva

-ment maquillats. En canvi, les pintures, les barbes postisses i les
perruques són andròmines que vistes de prop i a la llum natural
produeixen un efecte desastrós.

Ara com ara, els actors d'Olesa són precisats de representar el
Drama de la Passió en escenari tancat. L'ideal fóra representar-lo
en un teatre de natura. Però, això és prematur, perqué calen esfor-
ços d'intelligència i pecuniaris, difícils de conjuminar mentre el po-
ble segueixi dividit en dues colles i subsisteixin rivalitats personals.

III

Malgrat tot, al nostre modest entendre, el major èxit de la Pas-
sió que cada any es representa a Olesa de Montserrat, depèn del
teatre que li serveixi de marc. El més escaient és amb un escenari

de natura, per tal de cercar la màxima realitat.
Ara com ara, ens acontentaríem en qué els dies de representa-

ció fossin trets del vestíbul del teatre tots els anuncis de cinema.
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N'hi ha de molt atrevits, és clar. Trobàrem fora de to l'existència
d'aquests anuncis, per tal com mai no poden escaure conc avançada
d'unes representacions que, al cap i a la fi, necessiten un emmarca -
ment capaç d'influir en l'ànim de l'espectador respecte i veneració.

La Passió que veiérem l'any passat al Teatre d'Olesa té moments
de veritable emoció i de dignitat escènica. Ja hem dit que hi trobàrem
algunes falles. Comprenen) que la perfecció és difícil d'assolir. Cal
esperit de superació i afany de cultura, tant per als actors conc per
al públic. Aquest s'entusiasma davant els balls dels dimonis, sovint
perqué els balladors donen motiu amb llurs exagerades piruetes.

Distreu molt els oients i desdiu de la serietat del lloc, la persis-
tència a encendre i apagar els encenedors, mentre els espectadors
tardans són duts als respectius seients.

El soroll de paperam de les decoracions en el moment de can-
viar-les també és amoïnós. Algunes d'aquestes decoracions potser
desentonen dels bastidors, l'existència dels quals está suprimida
gairebé del tot en molts teatres. El balandreig de columnes i de
parets denota massa l'artíficí. Les llunes necessiten resistències
adequades per als canviaments progressius.

No pretenem ferir susceptibilitats amb les nostres suggerències.
Anem de cara la realitat. Per a representar un drama religiós, amb
la pretensió de produir al públic emoció, respecte i santedat, cal
afinar aquesta realitat; í també cal que l'actor la senti la realitat
del moment. Fins l'ha de sentir en la seva vida privada.

Voldríem per als olesans totes les prerrogatives de tradició, de
mèrit artístic i de popularitat. En són mereixedors, tanmateix, per-
qu è a través dels anys han sabut inantenir el folklore de la seva
terra a costa de privacions i de perseverància.

Cal abnegació perqué uns senzills camperols es converteixin
en executants d'un drama curull de dificultats, per tal que la re-
presentació no degeneri en ridícula comèdia. L'actor aficionat ha
de lluitar amb la cultura, la constància, l'estudi i el patriotisme
fins on li permetin les pròpies facultats. Ha de tenir la convicció
que en representar un acte religiós no fa comèdia.

És així com els olesans assoliran la máxima popularitat en les
representacions del Drama de la Passió. Una popularitat de res-
pecte í veneració per als actors i per al poble, el qual gaudirà dels
beneficis reportats per l'allau d'espectadors. Beneficis morals i ma-
terials sí hom té en compte totes les valors ciutadanes.

D'antuvi, es parla de la intervenció del Municipi en els quefers
de la representació de la Passió. Es preveu i es desitja una entesa
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entre ambdues colles d'aficionats, cada una de les quals actua en
un teatre diferent.

És evident que a través d'aquestes suggerèncíes és fàcil de pre-
veure un profit per a la cultura i preponderància d'Olesa de Mont

-serrat. Ara bé, l'estructuració de] Drama de la Passió tal cona nos-
altres concebien la seva representació en públic, comporta un
guiatge assenyat. Requereix temps, voluntat i abnegació.

A mercè del temps i de la voluntat i de l'abnegació els habi-
tants d'Oberammergau han resolt les dificultats de representació
i d'organització inherents a l'esmentat drama religiós. Posseeixen
un teatre escaient als afores del poble, amb les muntanyes de l'alt
Tirol per taló de fons í el cel bavarès per bambolines.

A Oberammergau es representa el Drama de la Passió amb
tanta propietat, que talment sembla vida la realitat que l'actor en-
comana al públic.

Per això hom s'absté dels aplaudiments í de qualsevol manifes-
tació que desdiguí de l'acte. La serietat i el respecte s'imposen per
damunt de tot.

F. BLASI I VALLESPINOSA
Gener del 1936.

La Cova de la Fou de Bor

A
QUESTA cova, amb tot i haver estat explorada per les primeres
figures de l'espeleologia internacional, podem dir que res-

tava desconeguda, car les dades que ens en donaven eren contra-
dictòries i poc precises. Semblava, doncs, que l'exploració total
no havia estat feta.

La primera exploració seriosa va ésser feta per E. A. Martel el
setembre del 1896, acompanyat dels nostres Font i Sagué, Vidal
i altres socis del CENTRE (1). Més tard, és explorada per Jeannel
i Racovitza (2), i mentre els primers creuen que la longitud total
de la cova és d'uns 300 inetres, aquests asseguren que no passa
de 130 metres.

El novembre del 1934 un nombrós grup de companys del «Club
Muntanyenc Barcelonès» intentà portar a terme l'estudí i definitiva
exploració de la cova, però, per manca de temps, no pogueren ex-

(1) Martel E. A. Neuvième campagne souterraine. Ano. Cl. Alp. Fran.-Vol. XXIII, 1896.
(2) Fou de Bor. Bol. S. E. H. N.-Vol. XI. 1911.
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plorar-la més que parcialment, però molt fructífera per les dades
que hi recolliren í, sobretot, per reconèixer que tenia bon xic niés
d'importància que la suposada pels anteriors exploradors.

Incidentalment, sabérem que el senyor Pere Pons, mestre de
Bor, havia fet, potser el primer, l'exploració total de la cova l'any
1915; a ell ens dirigírem en voler fer l'exploració. Ens atengué de
manera insuperable í collaborá a l'estudi i exploració de la cova
en forma tal que no podem seguir endavant sense remerciar -li-ho
i fer remarcar que gran part de l'èxít assolit el devent al seu en-
tusiasme i coneixement perfecte de la cova i de la contrada on
está situada. Així mateix fem extensiu el nostre agraïment al seu
germà polític, senyor Antoni Avellanet, el qual ens prestà un va-
luós i desinteressat ajut.

El día 29 de juliol portàrem a terme l'exploració total de les
cavitats de la Fou de Bor, í en els dies següents hi dedicàrem tres
jornades més per tal de prendre les dades i fer els estudis que mo-
tiven aquest treball.

Situació i orientació

La Fou de Bor és coneguda per tota la contrada. Els naturals
del país anomenen «fou» a la, diguem-ne, font i no a la cavitat o
cova com crèiem nosaltres, puix que en altres indrets de Catalu-
nya el nom de fou és substitutiu del d'avenc o cova. Per a indicar
aquestes concavitats, en aquesta comarca hom empra el mot
«tuta». Així diuen la Fou de Bor referint -se a la ressorgència, i la
Tuta de la Fou de Bor en parlar de la cova.

En realitat, no existeix solament una cova. Amés de la que
hem esmentat, es troben quatr e cavitats que no passen de la cate-
goria de baumes, però que tenen cert interés per les relacions que
guarden amb la cova principal.

La ressorgència coneguda per la Fou de Bor es troba situada
a un qin. escàs al S. del poblet de Bor, agregat del municípí de Bell-
ver, del qual dista uns 350 qms., i s'hi comunica per mitjà d'un
bon camí carreter, vorejat de prats i fitat per salzes í pollancres
bo í fent costat a la riera que baixa del serrat de la Quera.

La Fou es troba al peu d'aquest serrat el qual forma un terreny
pedregós, acinglerat i d'aspecte feréstec, amb escassa vegetació, el
paisatge del qual, gràcies a les aigües de la Fou, contrasta amb
l'aspecte gemat de la clotada de Bor.

La ressorgència està a ulla altitud sobre el nivell de la mar
d'uns 1.300 metres aproximadament; al damunt i en direcció N.-S.,
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s'aixeca el susdit serrat de la Quera. Aquest, que constitueix una
de les estrebacions de la serra de Cadí, baixant del coll del Pendís,
està constituït per un cingle al inarge del torrent. En aquest cingle,
allargassat en una longitud d'uns 800 m., es troben obertes la cova
i les altres cavitats objecte del nostre estudi.

A uns cinc metres de la ressorgència i a uns tres metres per so-
bre seu tenim una petita bauma amb la boca de cara al N.NO. (d).
Seguint el cingle i de cara al NO. trobem la Tuta Freda (b) a uns 40
metres de la ressorgència i a uns 10 m. més amunt de la bauma an-
terior. A uns 54 in. de la ressorgèncía i a uns 35 m. damunt el seu
nivell, tenim la boca d'entrada a la cova o Tuta de la Fou de Bor (a)
(*) oberta de cara a 1O., a la qual es puja per un senderó que re-
munta el torrent pel marge dret í que s'enfila, per entre les roques,
fins a un petit replà format davant la boca d'entrada. Aquesta gai-
rebé no és visible des de baix i hom no se'n dóna compte fins
a trobar-se a l'esmentat replà. A sota d'aquesta darrera, í seguint
el mateix estrat de la Tuta Freda, es troba una altra bauma.

Torrent amunt, a l'altre marge no es forma cingle fins a la mei-
tat de la cinglera oposada. Ací el terreny s'estreny i engorja. En
aquest punt í a una aiçària d'uns 15 lletres per sobre el fons de la
canal resta, amagada entre els roquissers de l'espadat í coberta
pels boixos, la cova de l'Ambret (e), a uns 60 lletres per sobre el
nivell de la ressorgència.

Encara que en aquest treball no ens estendrem a parlar d'altres
cavitats subterrànies de la comarca, cal fer notar la situació espe-
cial d'un important avenc per les relacions que possiblement pu-
gui tenir amb la ressorgència de la Fou de Bor. A la comarca,
aquest és conegut pel Forat de les Gralles i es troba a uns 1.800
metres de distància al S. del poblat de Santa Magdalena, a uns 120
metres part amunt d'aquest poble i a uns 1.360 m. d'altitud sobre el
nivell de la mar. El forat de la seva boca, s'obre gairebé en el llit
del torrent de Garravet. Aquest avenc resta inexplorat. Nosaltres
deixàrem per a més endavant la seva exploració, la qual, possible

-ment, vindrà a completar l'estudi hidrològic de la Fou.

Estratigrafia

Gràcies al completíssim i excellent estudi d'Hugo Boissevain
(1), avui podem tenir un coneixement perfecte de la geología de la

(')	 Les lletres fan referència als gràfics i fotografies.
(1) Boissevain, Hugo. Etude Geologique et Geomorphologique d'une partie de la vahee

de la Haute Segre.—Toulouse, 1934.
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Mapa de la rodalia on està situada la Fou de Bor a la Petita Cerdanya

contrada on està enclavada la cova explorada. Així és que gairebé
totes les dades estratigràfiques í tectòniques són tretes de l'esmen-
tat estudi. Cal dir que totes les observacions de carácter geològic
que personalment hem fet durant aquest darrer estiu coincideixen
amb el que diu el susdit autor; d'aquí que del seu treball n'haguem
copiat el mapa geològic que adjuntem, al qual hem afegit només
les indicacions d'unes petites fractures locals que hem pogut ob-
servar al lloc on estan situades les cavitats objecte d'aquest estudi
i que creiem de gran interès per a la determinació dels príncipals
punts d'absorció del corrent subterrani originador de la ressor-
gènci.a de la Fou de Bor.

Les cavitats es troben situades en les calcàries del devoníà su-
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perior, i la ressorgència té lloc en el contacte amb el carbonífer,
les capes del qual constitueixen el «nivell de base». Així, doncs,
limitarem les dades estratígràfiques a aquestes dues formacions.

El devonià d'aquesta regió está constituït exclusivament per
calcàries compactes i calsquistos, molt pobres de fòssils caracte-
rístics determinables, la qual cosa fa difícil de procedir a una sub-
divisió estratígràfica. La part superior del devonià, que constitueix

=s%^%= .

^1'Íllll^i'i'i!i!
- 

fi !^	 11.;1^.•r•.•.•:•..^1 r 111	
;

9 I	 I 11
.....

I
11iI!Ii!i.:;.

^••

'^I
IIIII:.v.v.v..: ^.^..1.

,.;i••.,,,.•,,,••i•Oiiiiii •̂i i•
Il^llllllr:•••••v.•.v.•.o•:•

1111 ;:•.i:.•.•c, 111	 ••:.:.•.ov
1 	 1 ! 11 ta-•^•:^;•

.....................

':	 __::^:':•:'••1••-^^:^:i:^:^:^:^;^:=^•	 ..;.;z ..	 ,.:.-•' :v.v..•^16^,^I Ï r^l 	 ^ v
•^ ^.,	 I lltl	 •:•••••	 !'i	 i	 r .1 I	 :•: 1 	 •••••••••.•^ ^•^^ 1 I 11 ^•••a ,;.:v:,

  ^ 

►, s	 1i1 E li 1 1 1..•.;...%. 11	 .•.•o... l i,.,...•.,.

I 11111111l^1911111I,y•i•.. .••••:• h1160:••••.••:í•••••i•,..
.:	 e•O^•O••,^	 ••p•••• ••iiii!:•i

n!_^	
'*Z•
	 s.>o.•.00o•.O•^I lá..........a.:

.. i• I111i.F^;•:: i>.w.,".:	 ••	 ,. ';:^i ':•,vo. v.v.v.v.v.•.^•:•^ 1 G 4►.v.•.ov.•o.v.ov.^.vo.v ....•:.•..
v:v:v:v:v:v:v::41	 1..:.:v:v:•:v:v:v:•:v:•:v:^::;:;:;:;..

QUATERNARI	 PLIOCÈN I MIOCÈN

r^^__. :^':' ►̂ ^^^^•^•^♦.. ^^• ^^^^ ^ !1111
IIIIIIIIIIII

•.•	 • i•



116	 BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

el cingle de la Quera, está format per les calcàries gris-blaves co-
bertes per griottes, bussant uns 25° al E.NE. i llur contacte es
verifica segons una falla de díreccíó E.O. Es distingeixen dos tipus
d'aquestes griottes: un de tons rogencs, i un altre que té la trama
í la perifèria de cada amígdala de color verdós í el nucli rogenc.
La matèria pissarrosa de la trama és ferruginosa i conté òxids de
manganès. Es poden extreure goniatites en els llocs on la roca es
disgrega; a Pedra, s'han trobat cheiloceras í dimeroceras. caracte-
rístics de] famennià inferior. Aquestes calcàries i, sobretot, les
griottes, són molt dolomítiques, dolomítització produïda per l'aixe-
cament del fons marí a la fi del devonià i que les fan molt sensi-
bles a la dissolució í consegüent disgregació. A tota la comarca,
les calcàries devonianes provoquen les torrenteres i les crestes
més enasprades dels terrenys paleozoics.

A la transició del devonià al dinantià les formacions marines
passen a les que predomina la fàcies continental amb pissarres,
gres í pudingues. Les capes de transició consisteixen en lidianes
amb radiolaris i, sobre d'aquest nivell o intercalats en les pissarres
i conglomerats, es troben bancs de calcàries blavoses, compactes
i quelcom griottoses i amb fauna del viseà. Als bancs de calcàries
del camí de Bor a Manrades de Bor i a la cota aproximada de
1.325 m. s'han trobat Goniatites siriatus. Sow. del viseà superior.
Aquests bancs disminueixen d'una manera brusca, com si hagues-
sin estat fortament erosionats.

El carbonífer provoca pendents suaus que contrasten alnb els
roquissers acinglerats del devonià. Les irregularítats del terreny
es manifesten en la transició de] devonià al carbonífer i s'expli-
quen, segons Boisservain, acceptant una elevació í una erosió in-
tensa en aquesta época.

Coneguda la constitució estatígràfica de la regió, és necessarí
ampliar les referències apuntades dient quelcom sobre els movi-
ments tectònics que alteraren la regularitat dels estrats.

El relleu actual de la Cerdanya és degut, entre altres factors,
als moviments tectònics produïts per diverses fases:

La primera, produïda pel plegament varisc, tingué lloc entre el
westphalià i l'stephanià i és coneguda per fase astúríca. Després
del lutecià i fins al ludià es produïren, en dues fases, els plega-
ments pirenencs i, després del pontià, tenim la distensió í enfonsa

-ment produïts per la fase rhodaniana, segons Stille (1). Aquests

(1) Stille. H. Grund£ragen der vergleichenden Tektonik. Berlín, 1934.
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moviments, doncs, afectaren intensament l'estructura de la con-
trada on està enclavada la cova.

Aquesta regió resulta formada, a primer cop d'ull, per un pla
-nell inclinat que reniunta fins als 1.700 m. sobre el nivell de la

mar, obert í desgastat pels corrents superficials de l'aigua i, la
major part de la seva superfície, está recoberta pel carbonífer,
mentre els torrents desgasten les calcàries devonianes.

Seguint els límits devonians-carbonífers hom veu que, en al-
guns llocs, el devonià s'enfonsa, en sentit normal i inclinació mit-
jana, sota el carbonífer, i, en altres, aquests límits són formats
per falles.

La volta devoniana del torrent de Pedra í de Bor ha ben guar-
dat els caràcters variscos. Mirant vers 1'E. i 1'O. el devonià s'en-
fonsa regularment sota el carbonífer, però en el límit N. ens mos-
tra un capficament més redreçat, i vers 1'E. passa a una falla
gairebé vertical i perpendicular a la direcció varisca del flanc E. La
línia de l'enfonsament terciari, constituït per falles paralleles, es
desplaça entre el torrent de l'Ingla i el poble de Pedra en disconti-
nuïtat vers el N. Hom creu retrobar una d'aquestes falles en el lí-
mit carbonífero-devonià que talla, en discordança, la direcció
N.-S. de les capes devonianes.

La xarxa, un xic complicada, de fractures, que afecten la zona
d'absorcions a la Fou de Bor, fa necessari seguir les dades anota-
des a la carta geològica que adjuntem.

JOSEP CLOSAS I MIRALLES
(Continuarà)

El pas de la Tordera
a mitjans del segle XIX (*)

GRÀCIES a l'amistat que m'uneix amb el seu posseïdor, senyor
Gabriel Quetglas, de Palma de Mallorca, he tingut l'avinen-

tesa de poder llegir in-extenso les memòries inèdites de Madame
Helène Choussat, dama francesa nascuda l'any 1810 a Castres
í que el 1830 passà a viure a Mallorca.

(') Donem amb goig aquesta impressió d'una dama francesa, de mitjans del segle pas-
sat. Hem de dir, però, que creiem la narració un bon xic imaginativa, i potser influida i tot
pel Voyage en Espagne del baró Ch. Davillier i Gustau Doré.—N. DE LA R.
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D'aquestes memòries, solament se n'ha publicat firis avui un
interessant fragment. El que recorda l'estada de Chopin i George
Sand a l'illa daurada durant l'hivern del 1838 al 1839.

Formen un manuscrit de cinc plecs i mig de paper de barba,
escrit amb lletra fina i en idioma francès. La seva redacció fou ini-
ciada el 12 de setembre del 1875, o sigui quan Mme. Choussat tenia
65 anys, i comença amb aquest preàmbul:

«Ja que així ho vols, car fillot meu, i que m'ho demanes amb
tanta d'insistèucía, cedesc als teus desítjos i vaig a remembrar
aquí aquells records de la nieva vida, als quals has volgut interes-
sar-te sovint i que alguns cops t'han fet riure ».

En efecte, barrejats amb molts episodis d'ordre purament fami-
liar, es troben passatges que descriuen amb picant agilitat la vida
de Palma en el segon terç del segle darrer, alguns dels quals s'a-
costen a la caricatura i desperten la hilaritat del lector.

Mme. Choussat viatjà molt durant la seva vida. L'any 1861 rea-
litza un viatge pertot Europa i arriba fins a Sant Petersburg
i Moscú. Per cert que, en emprendre'l, ho fa en companyia de la
«tr'ouppe Montoriol, inventor d'un vaixell que va per sota l'aigua,
anomenat 1'Ictinio».

D'altres viatges són descrits en aquestes meinòries, entre ells
un als Pireneus, als banys de Panticosa, però el que volem ara do-
nar a conèixer és un fragment que es refereix a un accidentat
viatge de Barcelona a França, la data exacta del qual no consta.
Amb tot, de] fet que motivà el viatge es pot deduir que va ésser
efectuat poc temps després d'haver -se inaugurat el ferrocarril de
Barcelona a Mataró el 1848:

Diu així l'episodi alludit:

«... i jo declarava a Emili [e] seu marit] que volia marxar [a
Montpeller per veure un fill seu internat a un collegi].

Hi consentí, volent, digué, acompanyar -me fins a la frontera.
Des de la nostra arribada a Barcelona i d'aquesta ciutat a Mataró,
on s'acabava aleshores el ferrocarril, ens fou impossible de trobar
un sol seient a la dílígència, car tot estava pres per dos o tres dies.

Ens allotjàveiii a casa d'una bona família, a la qual la casa Ca-
nut (1) havia fet, temps enrera, serveis que no havien pas oblidat.
Eren uns braus i rics menestrals ben acomodats, als quals hauríein

(1) Es refereix a la casa de banca Canut i Mugnerot, establerta a Palma a darrers del
segle XVIII. Mme. Choussat havia estat casada en primeres núpcies amb el soci de dita banca,
senyor Bazile Canut.
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molestat anant a l'hotel on no hauríem pogut trobar llur conforta-
ble i excessiva netedat. Em sap greu d'haver oblidat el seu nom.

Ens digueren que una segona diligència sortia a mitja nit i que,
essent menys utilitzada, hi trobaria sens dubte un lloc. En efecte,
vaig partir deixant Emili a casa d'aquesta bona gent, dels quals
havia de separar-se l'endemà.

Anava sola al cupé i a l'interior hi havia un home de mal aspecte.
Encara no feia una hora que caminàvem, quan una pluja des-

feta acompanyada de vent í ben aviat de pedra, trons i llamps, ens
va fer pressagiar el més trist viatge. Els cavalls, espantats, obeïen
amb prou feines la veu del conductor que a força de renecs els de-
cidía a travessar els torrents, crescuts ja per les pluges.

Arribàrem així, a punta de día, ben a la vora de la Tordera,
riu prou conegut que esperàvem encara poder travessar, quan un
carreter que venía en direcció contrària ens va aconsellar de no
passar més enllà del poble, dient que feia una hora havia estat
a punt d'ésser emportat.

Feta la comprovació, vam veure ben clar que era impossible
somniar d'anar més lluny i el conductor ens aconsellà que cerqués-
si m un asil.

¿On entaforar-se en un miserable poble, en el qual no hi havia
aleshores cap hostal? Una horrible taverna que donava a la car-
retera servía de refugi als nombrosos contrabandistes que pulllulen
en aquestes contrades. Em vaig decidir a entrar-hi i vaig pregun-
tar a una Maritornes que servía l'aiguardent als consumidors si lí
seria possible d'allotjar -me.

— Certament, - respongué - n'allotgem ben d'altresl Amb tot,
us previnc que no responem pas dels bagatges.

Aquesta observació cm donà una ben trista idea de la societat
amb la qual anava a barrejar-me i, sense dir paraula, me'n vaig
anar a trobar el conductor per pregar-li que cm guardés la maleta
i la colloqués a lloc segur. Traient-me immediatament el capell
i amagant dos brillants que portava a les orelles, vaig disfressar

-me amb un mocador de seda al cap í cm vaig embolicar amb un
gran xal de viatge que va completar el meu abillament de bona
pagesa a la qual ent volia assemblar.

Tot seguit, decidida a fer el cor fort, ja que no hi havia altre
remeí, me'n vaig anar a seure a la taverna í ben aviat vaig pren-
dre lloc al cap d'una taula. Al seu voltant, s'entaularen un munt
d'individus, el més ben vestit dels quals hauria de sobres espantat
la més coratjosa dona dels nostres salons.
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No hi havia més que barretines vermelles sobre l'orella, jets
espellifats, ganivets a la cintura, cares avínades, gestes grollers
i paraules obscenes.

La conversació, de la qual no perdia ni un mot per bé que fent
veure que no escoltava, em féu tremolar! Cadascú s'esforçava per
sobrepujar el seu veí quant a astúcia, rapinya i àdhuc en destresa
amb el ganivet en els moments difícils. De sentir-los, tots havien
fet llurs assaigs i el menys valent havia tallat diversos membres
i obert ventres a un mai no acabar.

Pot jutjar -se de la meva situació! Menjava sense dir res una
mena de ranxo picant, tot fent veure que m'agradava molt, i em
preguntava interiorment com acabaria això i sobretot com podria
passar la nit.

La Maritornes, a ]a qual vaig demanar una cambra, m'esguardà
amb un posat sorprès, i em respongué que només n'hi havia una al
primer pís que servia per a tots. —Però - afegí - potser us la dei-
xaran perquè és durant la nit quan aquests senyors treballen. Pu-
geu, si us plau, i arrangeu-vos com pugueu.

Arribada la nit, fatigada per tantes emocions i sense dormir
des de feia vint -í-quatre hores, em vaig retirar a aquell cau, la
porta del qual no tancava i, sense treure'm els vestits, ben emboli-
cada amb el meu xal, tement a cada instant veure entrar tina bar-
retina vermella, vaig acabar, amb tot, per adormir-me recolzada,
millor que ajaguda, al cantell d'una cosa que no goso a qualificar
de llit.

Desperta ben de matí, la meva primera feina fou d'anar a in-
formar-me de l'estat del riu, el qual encara havia crescut i prome-
tia retenir-nos presoners durant llarg temps.

No puc pas dir com vaig passar els tres dies í altres tantes nits
transcorreguts entre aquella societat. Parlava en mallorquí i estic
persuadida que això fou el que em salvà de forces molèsties. Per
fi, a la matinada del quart, els viatgers arribats de Barcelona de-
clararen que passarien el riu en barca si el cotxe no s'aventurava
a travessar-lo, i corn que aquesta proposició va ésser vivament
sostinguda, me'n vaig anar amb ells a la riba de la Tordera, on no

-niés trobàrem una balsa (1), mena de caixa quadrada, que uns
homes nus estiraven amb cordes, enfonsats fins al coll dins el riu.

Vaig reconèixer entre els que anaven a embarcar-se un nebot
de la bona gent de Mataró, jove molt instruït que seguia la carrera

(1) En castellà a l'original.
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de lletres. Em semblà que veia un parent, tan desitjosa estava de
retrobar una cara amiga. —Vós per aquí? - em digué - Que in-
tranquil que ha estat el vostre espòs, i això que us creia a l'altra
banda perquè estàvem sense notícies.

—Serà tranquilllitzat - li vaig dir - pel primer correu que sor-
tirà, car he tirat una carta per a ell.

Mentrestant, posada la balsa a l'aigua i preparada, es deliberà
per saber quins serien els primers embarcats, ja que no hi cabia
més que una desena de persones i encara dempeus. Fou decidit
que serien els viatgers de la diligència, després uns músics que ha-
vien d'anar a una festa veïna i seguidament els equipatges.

Vam entrar amb precaució dins aquell estri espantós i estava
ja complet quan s'aixecà una disputa amb un dels que quedaven
en terra. Creient tenír dret de passar amb nosaltres, va saltar a ]a
balsa que s'allunyava ja niassa carregada, i li imprimí una sacse-
jada tan forta que ens creguérem tots perduts. Al feble crit que
vaig donar, vaig sentir una mà damunt l'espatlla i una veu que em
deia: — Calleul ¿No veieu que tenim només que dos dits de fusta
damunt de l'aigua? Estiguem tots quiets, el corrent és terrible, els
homes són arrossegats. Estem perduts si algú es belluga.

Era el nebot que amb aquestes poques paraules va restablir ]a
calma i va permetre als homes de fer-nos abordar, després de
molts esforços, a l'altre costat de la ribera, però ben lluny de l'in-
dret designat, puix que el riu seguia encara en tot el seu furor.

Em creia salvada, però després d'haver fet alguns passos, ens
adonàrem d'un altre riu, menys terrible, menys ample, però sense
barca per a travessar-lo. Únicament, vam veure arribar una mena
de gegants en vestit de bany, els quals ens pregaren ben amable-
ment de voler pujar sobre llurs espatlles, prometent dipositar -nos
sans i bons a l'altra riba, on no tardaríem a trobar una diligència
vinguda a buscar-nos.

Què fer? A risc de quedar, calgué encara decidir-se a posar-nos
a coll -i-be sobre un d'aquells goliats que, malgrat la seva talla, no
va impedir-me de prendre un bany de peus que em féu tremolar tot
el temps del viatge, car no poguérem secar-nos a camp ras, abans
de pujar al cotxe. Déu meu! Que feliç que em vaig trobar, al pri-
mer hotel, on vaig ésser rebuda amb un bon foc i sobretot un llit!

Per fil Vaig arribar a Montpeller... ».
Per la traducció,
ESTANISLAU PELLICER
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•CRÒNICA
CBNTRE

OBITUARI.—El dia primer de fe-
brer morí a la seva casa pairal de
«Can Guineu», de Sant Sadurní
d'Anoia, el que fou un dels més an-
tics i entusiastes socis delegats del
nostre CENTRE, senyor Antoni Mir
i Capella. Dotat d'excepcionalscon-
dicions, home d'estudi, caràcter bon

-badós i de tracte atractívol i con-
versa agradosa, era volgut i estimat
de tots els que havien tingut la sort
de tractar-lo. Portat de les seves
especials aficions, geòleg i arqueò-
leg ben conegut i apreciat pels seus
companys, fou el fundador i pro-
pietari del «Museu Boleto de la dita
vila, en el qual amorosament havia
anat recollint curiosos exemplars,
objectes estimables, llibres i docu-
ments interessants, degudament or

-denats i classificats, que constituei-
xen unes vistoses i remarcables
colleccions, més d'una vegada visi

-tades pels nostres consocis aficio-
nats a aquelles branques de les nos-
tres diverses activitats.

Havia estat bon amic i company
de coneguts homes de ciència cata-
lans tals com el Dr. Almera, Lluís
Marià Vidal, mossèn Font i Sagué,
Dr. Serradell, i altres, als treballs
deis quals prestà la seva valuosa
cooperació. A la seva biblioteca, la
collecció del nostre BUTLLETÍ ocupa
un lloc molt vistós.

Siguin aquestes paraules expres-
sió sincera del nostre sentit condol
per la pèrdua del bon company
i amic.

BÉLGICA L'ANY 1 935 . —Els dies 7 i
28, el senyor Francesc Blasi i Va-
llespinosa donà dues conferències
sobre l'esmentat tema, en les quals
féu una interessant dissertació que
illustrà amb escollides projeccions,
de les principals ciutats belgues vi-

sitades en una excursió que efectuà
l'any passat.

Secció de Folklore

CONSIDERACIONS SOBRE ALGUNES FI-
GURES POPULARS DEL PESSEBRE. — El
dia 5, el senyor Joaquim Renart
donà una conferència sobre aquest
tenia, amb la qual fou closa l'expo-
sició de figures tradicionals de pes-
sebre que la Secció de Folklore ha
organitzat.

En primer lloc estudià l'essència
popular d'aquestes belles figuretes,
com a creacions d'art popular nat
i cultivat pel poble. Passà després
a estudiar i historiar alguns deis ti-
pus niés sobresortints, i comparà
àdhuc els tipus reals amb els de
fang, tals com la filadora, la dona
que renta i el llenyataire, tan bella-
ment reproduïts en la projecció.

Fou també molt interessant i gra-
ciós a la vegada l'estudi d'alguns
animalons que ajuden a decorar el
pessebre.

Secció de Fotografia

EXCURSIÓ I SESSIONS DE PROJECCIONS.
— Aquesta Secció, el dia 23, realitzà
una excursió a Rocacorba.

També ha celebrat les seves acos-
tumades sessions de projeccions, a
càrrec del senyor Lluís G. Olivella,
el dia 6, de diferents pobles de Ca-
talunya; el dia 20, el senyor Joan
Roca, de Montserrat i el Pireneu;
i el dia 27, el senyor Rossend Fla-
quer i Barrera, del Montseny.

Secció de Geografia i Geologia

LES GELERES DEL PIRL+NEU. —El dia
19 de febrer, el senyor Lluís Solé
donà una conferència sobre aquest
tema, la qual forma part del cicle
destinat a la iniciació deis excur-
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sionistes en els diversos aspectes
geogràfics de la muntanya.

El conferenciant analitzà les ca-
racterístiques de les geleres pire-
nenqucs actuals, moviment dels
gels, límit de les neus perpètues, et-
cètera. A continuació tractà de les
formes del relleu creades pel gel
a l'alta muntanya, i es detingué par-
ticularment en el modelat originat
per les geleres quaternàries (valls
en cóm, roques amoltonades i es-
triades, graus de confluència, circs,
etc.). Finalment, els llacs pirenencs
i llur origen i les superfícies d'e-
rosió d'alta muntanya (Envalira,
Campcardós, Carlit, la Molina) ser-
viren per a completar les idees so-
bre el relleu pirenenc.

Secció d'Esports de Muntanya

EXCURSIÓ A LES VALLS DE TENA, RON-
cESVALLES 1 ORDESA.— Efectuada pels
socis Manuel Rodríguez, Evarist
Mora i el company Francesc Majó,
a finals de] darrer estiu.

Sortiren de Barcelona el dia 19.
Arribaren, al migdia, a Osca, on di-
naren. Després de visitar la cate-
dral i el visigòtic temple de Sant
Pere el Vell, continuaren la marxa.
Ja a sol ponent passaren per la his-
tòrica vila d'Ayerbe. Poc després,
admiraren les impressionants ro-
ques anomenades «Mallos», que ai-
xequen llur enorme massa sobre el
diminut poble de Riglos. Travessa

-ren la presa del Triste. Ja fosque-
jant, passaren per Jaca, i a quarts de
deu arribaren a Sallent del Gàllego.

El dia at, amb temps magnífic,
pujaren el coll de la Forqueta, des
d'on gaudiren d'esplèndida vista
sobre el Balaitus, descendiren a la
regió de Piedrafita, i acamparen a la
riba del petit ibón de las Ranas prop
del refugi del cPeñalara».

El dia 22, amb no massa bon temps
sortiren del campament amb la in-
tenció d'efectuar l'ascensió del pic
Balaitus. Pujaren per sota els con-
traforts de la Frondella, travessaren
petites congestes i enormes masses
rocoses, sempre tenint al davant les
impressionants agulles que formen

la Cresta del Diable. Arribaren al
peu de la bretxa Latour, on trobaren
la neu en molt bon estat. Un cop a
la bretxa, i per indisposició d'un
dels de la colla, sols efectuà l'ascen-
sió el company Rodríguez, el qual
assolí el cim sense dificultats re-
marcables.

Efectuat el descens arribaren al
campament a hora foscant.

L'endemà, dia 23, aixecaren el
campament. Desfent el camí efec-
tuat dos dies abans, deixaren la
Forqueta de Piedrafita a la dreta,
i per forta pujada assoliren la For-
queta de Tabarray, que voreja l'es-
tany del mateix nom. El temps, ja
un xic rúfol, es definí en una forta
pluja i pedregada. Travessada la
Forqueta de l'Infern, passaren poc
després per sota mateix dels pics i
geleres d'igual nom, davallaren per
nombroses i dretes congestes i arri

-baren als llacs Azules, i, poc des-
prés, als de Bachimaïza. Seguiren
per la bonica vall de Caldares i ar-
ribaren al balneari de Panticosa,
sempre sota la pluja.

El dia 24, pels bonics pobles de
Panticosa, el Pueyo, Escarrilla i La-
nuza retornaren a Sallent, des d'on
visitaren el refugi de «Montañeros
de Aragón.. Aquella mateixa tarda,
desferen el camí fins a Jaca.

De Jaca, l'endemà dia 25, després
d'admirar la bella església romànica,
emprengueren el camí cap a Pam

-plona. A la capital navarresa visita-
ren la catedral, el seu museu i l'esglé-
sia de Sant Esteve. De Pamplona,
després de passar per interessants
vilatges arribaren a Burguete.

El dia 26 sortiren de Burguete
plovent a bots i a barraba. Als pocs
minuts arribaren a la histórica col-
legiata de Roncesvalles; cal deplorar
la substitució que hi han fet de la
teulada de pissarra i fusta per una
de zenc. Visitaren l'església, la sa

-gristia, el claustre i la tomba de
Sancho el Puer-te; és de notar certa
descurança en la conservació i cus

-tòdia de les joies que es guarden a
l'esmentada collegiata.

Després, pujaren al coll d'Ibañeta,
on contemplaren el monument eri-
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git fa poc de temps a la memòria
de Roldán. Sempre plovent retor-
naren a 13urguete i d'allí, per les in-
teressants gorges d'Urrobí, a Aoiz,
passaren per Lumbies i arribareu
una altra vegada a Jaca, i, d'aquí, a
Ilarbastre passant per Osca.

De Barbastre, l'endemà dia 27,
partiren cap a Broto i ]a vall d'Orde-
s a, en la qual la bellesa rivalitza amb
l'espectacularitat. Engolits per la
magnificència de la vall realitzaren,
ja fosquejant, una petita excursió
pel camí que mena a Cotatuero.

EI dia 28, pel fons de la vall i tra-
vessant frondoses boscúries, feren
una excursió al cercle de Soaso.

I amb un matí bellíssim, el dia 29,
s'acomiadaren de la bonica vall, i,
desfent camí, tornaren a Broto. Vi-
sitaren la Ainza i Naval, a Barbas-
tre, d'on partiren cap a Barcelona.

PER LES MUNTANYES DE PRADES I
CAMP DE TARRAGONA.—EIS socis se-
nyors Joan Coromines i Rossend
Flaquer i Gil efectuaren, el diumen-
ge dia 2 de febrer, un petit recor-
regut (el que permet un dia des de
Barcelona) per aquell país, sota el
següent itinerari:

Picamoixons, la Riba, riba dreta
del Brugent, Mont-ral, Aixàbiga, les
Virtuts (santuari enrunat), riba es-
querra del Glorieta, Nostra Senyora
del Remei (santuari), Alcover i Pi-
camoixons.

Si bé el paisatge no és de primera
qualitat, aquell dia, com tots els de
vent, fou clar i de llum. Aquesta
dóna més vida a aquell paisatge po-
blat de pinedes i argelagues el groc
de les quals compagina amb el verd
tendre del blat, de la majoria dels
conreus i el verd fosc deis pins que
el vent feia anar a tort i a dret. Els
ametllers florits, donaven vida i be-
Ilesa al paisatge.

EXCURSIONS AMB ESQUÍS.—El diu
-menge dia 2 de febrer, aprofitant el

bon temps i la neu caiguda, un grup
de socis de la Secció es traslladà a
la Molina des d'on efectuaren, entre
altres, una excursió al Puigllançada
i Puig d'Alp.

ALTRES EXCURSIONS. —El diumenge
dia 23 de febrer, diferents socis de
la Secció feren diverses excursions
als cims de Garraf i Sant Llorenç
del Munt.

COL'LOCACIó DE PALS INDICADORS.
—El mateix dia 23, la Secció collocà

dos pals indicadors al Montserrat
Occidental; l'un al peu del camí que
de la carretera mena al collet del
Llum, Ecos, i Montgrós, i l'altre al
quilòmetre quatre, al peu del camí
que puja al coll del Porc i Ecos.
També es marcà el corriol fins a la
Roca Foradada.

EXCURSIÓ A LA VALLFERRERA.—Del
23 al 27 de febrer els socis senyors
Josep Puntas, Santiago Codina, Ig-
nasi de Ouadras, Francesc Broggi
i Josep Torent efectuaren aquesta
excursió.

Dia 24. Viatge de Barcelona fins
a dos o tres quilòmetres passat
Rialp, on una gran roca despresa
per efecte de les grans pluges obs-
truïa la carretera, pel qual motiu
hagueren de retornar a Sort.

Dia 25. Continuació del viatge
fins a Areo. D'Areo a la Rebuira, on
comença la neu, i al refugi de Vall

-ferrera.
Dia 26. Mal temps. L'intent d'as

-censió al pie de San fons, abandonat
abans d'entrar al cercle de Bajan.

Dia 27.— Ascensió a la Pica Roja
(2.904 m.).

Dia 28. Descens a Arco pe] camí
del port de Boet i viatge de retorn
a Barcelona.

Secció d'Arqueologia

«LA MÚSICA CATALANA FINS AL SE-
GLE XIII)), DE MN. HIGINI ANGLLS.-
En la reunió que aquesta Secció ce-
lebrà el dia 12 de febrer, el senyor
Casades i Gramatxes donà una con-
ferència en la qual féu una detallada
exposició de la novíssima obra de
l'illustre musicògraf Mossèn Higini
Anglès pbre., titulada La Música
Catalana fins al segle XJII.

Fent allusió a les paraules de l'au-
tor, resulta ben evident que és un
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formidable treball «fruit de molts
anys de recerques als arxius de tots
els temps que ofereixen tanta rique-
sa de monuments», l'estudi dels
quals per tan competentíssini mes-
tre ha fet possible de portar a terme
una obra d'una envergadura tan
considerable que sembla impossible
que sigui deguda a l'esforç d'un
home sol.

Des d'ara es pot estudiar la nos-
tra música en un període del qual,
en el fet de la música vocal i instru-
mental, fins a l'aparició del llibre
que ens ocupa, veritablement (( tot
estava per fer».

Material d'estudi, certament, n'e-
xistia, i no pas insignificant, malgrat
les bàrbares destruccions d'inapre-
ciables monuments que es guarda-
ven als arxius i biblioteques de les
nostres catedrals i monestirs. Pro-
videncialment, allò salvat és un tre-
sor riquíssim que, si bé no era del
tot ignorat dels escassos estudiosos
i erudits que en aquesta enlairada
disciplina compta Catalunya, ningú
no s'atrevia a penetrar en la inex-
tricable selva on aquest tresor es-
perava qui, amb braó heroic, tingués
la gosadia de tornar-lo a la llum i de
posar-lo abnegadament a disposició
de tots aquells que poden compren-
dre i apreciar tan considerable
esforç.

Aquest queda evident en consi-
derar que la formidable tasca em-
presa per Mn. Anglès comprèn la
«Música Catalana des del segle x al
XVI)). La magnitud del propòsit ha
obligat a dividir l'obra en diversos
llibres, que contindran els materials
acopiats referents a dita centúria, la
qual cosa representa historiar tota
la cultura de la nostra pàtria en el
caire més elevat, durant aquestes
set centúries, que són les del naixe-
ment, esplendor i decadència, rat-
llana a la mort, de la nostra nacio-
nalitat.

El volum posat suara a la disposi-
ció dels estudiosos «comprèn el
nostre fet musical a partir deis
temps menys coneguts i més allu-
nyats», com adverteix l'autor, la
qual cosa revela les dificultats ven-

çudes per tal d'aclarir les tenebres
d'un període, històricament tan boi.-
rós com el de la dominació visigó-
tica a casa nostra.

Degut a l'actuació civilitzadora de
l'Església no es perdé tot el tresor
de la cultura antiga; entre les joies de
la civilització clàssica es salvà la Mú-
sica. L'autor retreu el monument
més valuós de la primitiva notació
de Catalunya que ha arribat fins a
nosaltres, o sia el Libellus 0,-atio-
nunz, de començaments del segle
vui, de 1'Esgiésia tarragonina. Dels
dos segles anteriors ha descobert
algunes clarícies sobre la nostra Mú-
sica. Amb major seguretat l'autor
segueix la via empresa durant el
període carolingi, en el qual la nos-
tra nacionalitat naixia de bell nou.

La pretesa barbàrie de l'alta Edat
Mitjana, entre nosaltres, és un mot
sense sentit, com ho demostra l'ac-
tuació civilitzadora que irradiava del
Scriptoriuzzz ripollès, dels concilis
diocesans i de la doctrina d'homes
eminents, els noms deis quals es re-
treuen en l'obra de Mn. Anglès (i no
en petit nombre).

Millor estudiada l'època musul-
mana, s'ha pogut afirmar que durant
la reconquesta no sempre la lluita
fou tan aferrissada que impossibili-
tés les relacions espirituals entre
els dos pobles, car és evident la in-
fluència de l'escola musulmana cor

-dovesa en la nostra cultura musical
des de la desena centúria, i que des
d'aquí irradiava a França i a Itàlia.

En via paral•lela, la Música seguia
avançant, introduint la notació mu-
sical, genuïnament nostra, després
del segle x i continua en els se-
güents. Servaren la tradició les es-
glésies més apartades del moviment
d'innovació, representat aquest per
l'adaptació de la notació aquitana,
el centre de la qual era el monestir
de Sant Marçal de Limoges.

L'extensió de l'obra de Mn. An-
glès no ens permet de fer-ne una
relació més detallada. És un estudi
que comprèn, en el possible, tot allò
que pot exigir el coneixement com-
plet de la Música durant els primers
temps medievals.
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Acompanya el text abundós ma-
terial gràfic i, especialment, les il-
lustracions musicals més importants.

Vulga Déu que l'obra meritíssima
del nostre gran musicalògraf tingui
aviat acabament, per ésser l'ofrena
més magnífica a 1'antiquíssima cul

-tura catalana.
P. C. i G.

Secció de Cinema

SESSIONS FORA DEL CENTRE. —EI dia
i de febrer, al local de la «Unió In-
dustrial», la Secció donà una sessió
de projeccions. S'hi projectaren els
següents films: Plija, de Joan Prats;
Pt! Jo també vull ésser un fugitiu,
de Salvador Mestres; Àustria i 11enz-
mortigo?, de Delmir de Caralt; La
volta al món, de Francesc Argemí,
i L'home inVortant, de Domènec
Giniènez.

Secció d'Esquí

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FONS.

—El dia 2 de febrer se celebrà a la
Molina aquest Campionat, organit-
zat per la Federació Catalana d'Es-
quí. Prengueren la sortida $4 corre-
dors, deis quals es classificaren tan
sols 33, degut a la duresa de la prova.

Resultà vencedor el soci del CEN-
TRE senyor Ernest Mullor, que portà
a terme una cursa magnífica, en la
qual posà de relleu la seva tècnica
i formidable classe.

Cal esmentar, també, l'actuació
del soci del CENTRIS senyor Joan An-
dreu, el qual, en obtenir el quart
lloc, demostrà ésser un deis més
destacats corredors de fons.

Els socis del CENTRE senyors An-
dreu Figueres, Josep Olivella, Ra-
mon Font, Antoni Olivella i Joan
Mullor es classificaren en els llocs
5, 15, 16, 21 i 3o respectivament.

El CENTRE obtingué el primer lloc
en la classificació per equips.

Classificació general
h. m. s.

I E. Mullor	 C. E. C.	 1 129
2 R. Costa	 Montserrat I 2 4
3 V. Bargay	 Bages	 1 4 —

4 J. Andreu	 C. E. C.	 1 5 57
5 A. Figueras	 »	 1 7 
6 J. Prat	 Montserrat I 7 50
7 Ll. Ibars	 C. A. N.	 1 9 37
8 F. Pàmies	 C. M. B.	 110 42
9 V. Rota	 Montserrat 1 11 6
lo J. Espinal » I I I 9
11, E. Espanyol, C. M. B.; 12, M. Ar-
gueta, C.A.N.; 13, J. Gabarró, U.E.C.;
14, N. Casas, U. E. C.; 15, J. Olivella,
C. E. C.; 16, B. Font, C. E. C.; 17,
M. Pujol, Manresa; 18, J. Planas,
Montserrat; 19, R. Casas, U. E. C.;
ao, C.• Mugnasqui, C. M. B.; 21, A.
Olivella, C. E. C.; 22, J. Puigarnau,
Montserrat; 23, J. Selvas, Vallès; 24,
H. Soler, Bages; 25, A. Griera, Ba-
ges; 26, F. Bonnia, U. E. C.; 27, A.
Domínguez, Pedraforca; 28, J. Colo-
mer, Casanova; 29, J. Compte, Ba-
ges; 30, J. Mullor, C. E. C.; 31, J. Sa-
la, C. M. B.; 32, J. Selga, Bages; 33,
J. Vilanova, Manresà.

CURSET FEMENÍ A LA MOLINA.—Du-
rant els dies 3 al 8 d'aquest mes
tingué lloc a la Molina aquest curset
anunciat anteriorment i en el qual
prengueren part les senyoretes Ma-
ria Josefa Matheu, Anua Maria Ma-
theu, Immaculada Figueres, Mercè
Figueres, Carme Sabadell, Paquita
Plans, Mercè Tormberg, Maria Miret
i Tona. Aquest curset anà a càrrec
del conegut professor de l'Escola
de l'Alberg, senyor K. A. Henkel.

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE BAI-
XADA I ESLALON. —El dia 23 de febrer
tingué lloc a Núria el campionat de
Catalunya de baixada i eslalom com

-binats, organitzat per la Federació
Catalana d'Esquí.

En resultà brillant vencedor el
soci del CENTRE senyor Caries Ber-
trand, el qual es presentà en una
forma magnífica i demostrà ésser un
dels millors corredors de baixada
i indiscutiblement el millor en es-
lalom.

Hem de remarcar ]'actuació del
soci de] CENTRE senyor Lluís Rigat,
el qual es classificà en primer lloc
en la baixada i segon en la com-
binada.

Es classificaren brillantment els
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socis del CENTRE senyors Lluís Pe-
drero!, Jordi Monjo i Ernest llullor.

Classificació de la combinada
I Carles Bertrand . . . C. E. C.
2 Lluís Rigat.	 . . .	 »
3 Lluís Pedrero! . . .	 »
q Andreu Figueres
5 Jordi Monjo . . . .	 »
6 ErnestMullor.	 »
7 J. Casas . . . . . . U. E. C.
8 Lluís Ibars . . . . . C. A. N.
9 Josep Boix . . . . .	 »

IV JOCS OLÍMPICS D'HIVRRN.—El dia
27 arribaren, procedents de Gar-
misch (Alemanya) els socis del CrN-
ras senyors Oriol Canals i Joan Gar-
cia, que figuraren el primer com a
corredor de fons seleccionat pel Co-

mitè Olímpic Espanyol, i el segon
com a delegat d'aquell Comitè.

El senyor Oriol Canals ha fet un
bon paper en classificar-se en el 63
lloc entre els ioo corredors que
prengueren part en la cursa de
fons de 18 quilòmetres, i, sobretot,
tenint en compte que hi figuraven
els millors corredors del neón.

De tornada, i convidat per la Fe-
deració Francesa, prengué part en
la cursa de fons de t8 quilòmetres,
que es corregué a Chamonix, on es
classificà en el lloc 33.

El senyor Joan Garcia, Vice-pre-
sident de la nostra Secció, fou no-
menat membre de la Comissió de
baixada i eslalom, en el Congrés de
la F. I. S. que tingué lloc a Gar-
misch.

BIBLIOGRAFIA
CAULA, FRANCESC. — Les Parròquies
i Comuns de Santa Eulàlia de Be-
g-ndà i Sant Joan les Fonts (Notes
/zistò•iques). — Pere Aubert, im-
pressor. —Olot, 1930.

Hem tingut ocasió de consultar
amb profit i satisfacció aquest llibre,
envi5t oportunament a la Biblioteca
del CENTRE, i ens hem donat compte
que no havia estat recensionat en-
cara a les pàgines del BUTLLETÍ com
és costum. Volem salvar aquesta
omissió no sois per agrair el present
sinó per a remarcar-ne la vàlua;
monografies de la qualitat d'aquesta
les hem de fer conèixer sempre als
nostres lectors per tal que sàpiguen
tot el que hi trobaran per a docu-
mentar-se sempre que els convin-
gui.

A base de documentació, de tro
-bailes i de les construccions subsis-

tents el senyor Caula estableix la
història local bo i relacionant -la
amb la de Catalunya. L'exposició
deis fets és desenrotllada en una
forma clara, suscinta i sòlida, sense
aridesa, però sense enfarfecs. Anima

la lectura del text, que ompla més
de dues-centes pàgines d'impressió
acurada, una abundor de dibuixos
intercalats i una sèrie de làmines.
Els dibuixos mostren que l'autor di-
buixa tan bé conc escriu.

Aquesta facilitat - que li enve-
gem - li permet fer desfilar cases
senyorials, masies molins, detalls
arquitectònics, filigranes del paper
monedes, etc., davant els ulls del
lector que trobarà un bon guia en
aquest llibre quan vagi a recórrer
aquella terra clàssica del paper, les
bones aigües i les belles fagedes.

Per a cloure aquesta nota volem
remarcar el fet meritfssim del se-
nyor Francesc Caula, propietari del
Mas Peracaula de Sant Joan les
Fonts, que en els lleures que li dei-
xa la cura de les seves terres es-
merça el temps a estudiar ben tra-
çudament la rodalia. Si cada con-
trada catalana tingués un fill de la
terra així per a historiar-la, per a
descriure -la, la Història i la Geogra-
fia a Catalunya tindrien unes millors
bases.

P. VILA
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BIBLIOTECA

VOLUMS INGRESSATS DARRERAMENT
PER UANVI

AGUIRRE, ESTANISLAO Al. a DE.—Gusta-
vo de Maeztu.— Biblioteca Color
(Bilbao).

KLINGEE, MAx.—Max Klinger. Radi-
mugen, Zeichizngen, Bilder und
sculpturen der Künstlers. - 66 pp.
61 làm —Franz Hanfstaengl, Mün-
chen, 1897.

Tour du Afonde. Le Nouveau Your-
nal des Vorages publlé sons la di-
rection de 111. Edonard Charton -
Hachette et C.ie. — París, i 86o-
1875,1886-1889.

PER DONATIU

Anuari de l'Esquí Català.—Federa-
ració d'Esquí de Catalunya.—Any
1936 (de L'entitat).

CRIA, MANUEL DE.-'--Catálogo de los
moluscos testáceos, terrestres y flu-
viales de la comarca de Gerona. 

—Paciano Torres, 1886.

Exposició de Barcelona, 1930. Ex»-
sició de Fotografies de l'Arxiu
«Mas». Catàleg.— 31 pp.+gravats.
Artes Gràficas.—I3al-celona.

Exposición de Auto-Retratos de Ar-
tistas Españoles. Barcelona, 190 7-
1908. Catálogo.—(s. n.)— La Neotí-
pia.—Barcelona.

Exposición de Paisajistas Catalanes.
Diciembre, 1921. Catálogo Ilustra-
do.—(s. n.).—Real Círculo Artís-
tico.—Barcelona.

La peche en France. Près de deux
nzille lieux de péclze en France.-
526 pp.—Maison de France, París,
(Office Français du Tourisme).

DE LA FAMÍLIA DEL DR. OLIVER

Collecció de Apellidos catalans de
origen o significació de cosas celes-
tials.— (Manuscrit).

Compendio Historial o relación breve
v verídica del Portentoso Santuario
y Cántara Angélica de Nuestra Se-
ñora de Montserrat.— Pablo Roca.
Manresa.

NOTICIARI
Exposició INTERNACIONAL DE FOTO-

GRAFIES ALPINES (22 d'agost al 2 de
setembre del 1936).—Ha estat fixada
la data de la 3.° Assemblea de dele-
gats de la Unió Internacional d'As

-sociacions d'Alpinisme (U. I. A. A.)
per als dies 27, 28 i 29 d'agost d'en

-guany. Aquesta reunió tindrà lloc
a Ginebra (Suïssa), després de la
qual es prepara una setmana d'ex-
cursions. El programa serà detallat
dintre de poc temps.

Amb aquesta ocasió, el Comitè
Permanent de la U. I. A. A. organitza
a Ginebra una Exposició Interna-
cional de Fotografies alpines, que
estarà oberta al públic del 22 d'a-
gost al 2 de setembre.

La participació a l'exposició és
reservada exclusivament als socis
de les associacions que formen part

de la U. I. A. A. El reglament de
l'exposició i el formulari d'adhesió,
són enviats pe] senyor Albert Rou-
say, Chemin des Roches 2, Ginebra
(Suïssa), sota demanda. Al número
pròxim donarem una transcripció
del reglament.

LA DESTRUCCIÓ DEI. SANTUARI DE SANT
JOAN DE L'ERM. —A conseqüencia de
la bàrbara destrucció d'aquest san-
tuari, la Junta Directiva del CENTRE
dirigí al Sr. Bisbe de la Seu d'Urgell
una comunicació condolent-se del
fet. El Sr. Bisbe ha contestat fent
avinent el seu agraïment. Pera pro-
cedir a la restauració dels edificis
perjudicats, el Sr. Bisbe ha obert una
subscripció, i desitja la cooperació
del CENTRE, que «s'ha mostrat sem-
pre tan amant de les nostres coses».
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