Grup Excursionista Gironí
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Impressions de viatge
Un mati enterbolit, feia cap vers l'estació d'Olot. Prone bitllet i'
pi'eincaixono dintre el mou vagó.-Hi havien en un,altre departamént,
vans viatjants font gatzara, un'parell de pagesos amb la típica ba•:_
rrëtina i une quantes doles que, cosa acosto nada en elles, anaben ,)cr1ticar1t la gent del seu poble.. En el men departament anava'sol i
per distr ire'm vaig posar-me a la finestra per a contemplar els bow
nies punts de vista que es frueixen esguardant=los. Vaig, admirar. '
artistic saltant'de la central de Bescanó, ois pobles d'Anglè s i ,. L
Sellera, arrivant al Pastoral. Davant del magestuós salt d'aigua, no
tenia prous ulls per contemplar tan bell espectacle.
a .,
E1 tren segueix sa ruta serpentejant muntanyes i valls. En arríbañt a Amer, parada i fonda. Degut al fort vent que s'ha girat'. van
desapareixent les nuvolades. Després d'un quart d'estada emprèn la
marxa altra volta passant per davant la Fónt - l'icant i entre mig .
d'encinglerades muntanyes. Perón ja s'òbiren aquelles belles planes f `
voltades de feréstegues i espádades serres, i quedo extasiat davant
l'espectacle sobirà, de la Naturalesa. I encar -hi ha qui menyspreua
nostra terral Encar hi ha qui diu que no és bella d'entre totes! En•
car bi ha qui 'li té odi! A aquéstos (que soposo la desconeixen) els hi
recomano qué es mirin, bé, la nostra .Catalunya, que la coneguin, i
així cómpendran el que val i l'amaran amb tot l'amor de que puguin
essor capassos.
Per últim arribo a Les Planes, terme del mou viatge. Ja desitjava acabar, de.veure les belleses d'aquestes comarques, mes assumptes
'particulars em retenen en eix poble.
Aquell que té desitjos de veure belles contrades en nostra pàtria,•'
aquell que es bon excursionista, jo li recomano que visiti aquestes
valls, ,que trasquegi per aquelles serres, i allavors se convencerà, si
no lio esta, que nostra Catalunya conté belleses naturals com-qúalsevulga altra terra.—C. DOMÉNECH.
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TIRES nNCORES. Es el millor' reaccionant contra el ¡red.
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